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Walerg Wątróbka. ma głos 1t&Jq ~i 
OJ.daj kotoną! 

N O, nareszcie nasze arlyścl wzięli I - Przede wszysJkJem ruda pe/01 

. si'ę t7oszkie do roboty. W cza- I pilnuj swoich piegów, a n.le moich 
~te. ~es~iba:Lu nad Wisłą tylko le- kochanków. Po drugie podrwtku I 
zet; 1 ptelfL na słońcu sobie przypa- nieprawego loi.a pokaż mentryki• 
lali, a róme Murzyni, !Miani i in- chrztu, gdm jak wól jest no.pisaM, 
sze f araonJ w pocie czela za nich że - ojciec nieznany, bo wujo ff.e-
po. naszych t~atrac~ tyrali, masowe nio z litości cie dopiero późnie/11 
tance l. f!iWome pleśnJ rewolucyjne zolw, zaadoptował/ 
odstawza1ąc. Po trzecie masz krzywe kopyta_ 

Ale Festibal 1i1 kltczył l trze- a po czwarte, oddaj posade, zgag" 
ba o rozrywkowem planie .pomyśli~ Jedna, coś mnie królewskis władz•. 
To tyż tyle jest teraz ciekawych nachalnie ukradła! 
sa_uk w teatrach, is po prostu nie Cała ta przemowa by-la rucz /Ił' 
wiadomo, gdzie 1/ę najpie{'l'(J) uda~. sna do wiersza.. · 
Ale is GienJa najlepiej lubi życio- W tem miejscu moja mdżonluJv 
we dramaJa do płaczu wybraliśmy kt6ra pJęmaścle lat 1ię praw~ 
sie najsampier.w do N.aJ.odowego na je ze swoją 1iostrą o dywlJIWW4 
Plac Teatral·ny, na tragiedie w 5--ciu ołOllWM po rodzic.ach nl11 'llJyUZV4 
aktach pod tytułem ,,Maria SJuart" maJa i krzyk/a na c"dly glcsz 
streszcZOllą przez obywatela NRD - Mania, za kor<>M jq l • ~ 
nazwiskiem Fryderyk Szyller. mle, glestapaw/Ue/ I 

Jest to wltzieMy dramat famlllf- Ale Maria. SJuarl r~yla. r,c~ 
ny z życia angielskiej rodziny pa- l odezwała sie w te słowa: 1 

nu{ącej. lak wiadomo Anglicy do - Trudf;-o, .co będzi11 W ~ędz.1•4 
dzU dnia lubieją mi.eł na czele kró- czeka tnTUI gunza na 1zafoa1, a.Z• 
lewską osob

1 
p/,cl dcmisłUe/. A 0 co_m cholerze powledzi.ala, tom po>f 

wiele jest 111 rodzlinii pars córek, w_ied~a. - I zemglona up~!a n4 
każda fed!UI ma ł.yczMie 111 koro- zmrue. .. l 
nie sobi1 tro112Jkie pochodził l na Carły teatl' plakal l krzyczal bU. 
tem tle dochodzJ cZClSem do tak Co było dale/, czy ruda pł).ja U<f 
zwanych gorszących za}U famUi;- ciela MariJ Stua:t glowt1, czy tgł. 
nych, z sqdowem zakończeniem zastosowała zawlesz.enJe, nJ1 b,0.'° 

Od czego sie ~ danem . · tu nadmieniał, ł.eby public• 1a.cl"4 
częło detalicznie nie wwd:, zg;, kc;wlenla n.ii odbierał. Bo utuJuł 
w pierwszem akcis ttJj szituki jui P'.er.r.e:srorzę<J,na, chociał.. ' ł.ycia ~ }~ Q/l./lielska krówwa ta właśnio pitaUstycznych wyzyskiwaczy · ~ 
Mtvla Stuart odbl/'flla od&iadkie w WIECH 
mamrze u 1wof e/ clot1ezm/ ii.ostry 
niej.ąk/tJ.j Elżbiety, która. Ja/ podob
nież królewską posad• •przed no1a. 
sprzqtla. 

I nie dos11~ na t11n, u IŃI tvUło 
w pace ją trzyma, al1 /iszcze n.iB-

1 winny Wf1rok na nią wydala na gim
ze, czyli kare inUercJ przez ścifCLe 
tas~iem. Tu trzeba objaśnił, że la 
Maria Stuart była to ciemna .sza
tfl'lta przg kości z niemożebnem 
szczęściem do mężczyzn. Któren na 
nią spojrzal - gotów. NaweJ w 
więzieniu przygruthaJa sobie ale
gaJWkfego chłopaka, starszego prz.<r 
downi.ka straży więziennej , nieja:kie
i'! Mortimera, którM nakryty póź-
n;eJ na przenoszeniu grypsów, ży
cie :mw.s ZOii.Ji był 1obie odebrał. 

W IM deseń Elżbieta, ruda jak 
marchiewka, bojała sie nie tylko o 
korone, ale takżesamo o nieja:kieg:> 
lordziaka Dudi•ja, któren to przy
tomniak kol1jno uderzał do Mari.! 
I do Elżbiety, ł.eby si1 za wszelką 
cenę do królewskie/ rodziny wkJe
rował. 


