
PRZEGLĄDANIE  POLSKIEJ TWÓRCZOŚCI ESTRADOWEJ „KICZOR” 

 

 Zaiste, dziwne i niepojęte są obyczaje autorów słów piosenek, które wielu 
słuchaczom przysparzają kłopotów z wiarą w sens egzystencji i prawidłowego 
odbioru rzeczywistości. Są też estradowe „perły” kłócące się z elementarnym 
poczuciem smaku i nakłaniające do przejścia na stronę głosicieli poglądów, że 
ewolucja jednak nie istnieje. Gdyby jeszcze chodziło o znane zaledwie lokalne 
piosenki, ale nie… Największe „hiciory” są w istocie „kiczorami”.  Kto potrafi 
zrozumieć słowa wydobywane z siebie przez Piotra Kupichę „ w pustej 
szklance, pomarańcze”. No, albo, albo. Albo szklanka jest pusta albo są tam 
pomarańcze. Na dodatek dowiadujemy się, że te pomarańcze w pustej szklance 
to dobytek autora, w co jakoś trudno uwierzyć . 

Trauma wyziera z wykonywanego  przez Varius Manx utworu ,kiedy  
wokalistka  informuje, że „złamana w pół nakrywa stół”. Czyżby znowu 
przemoc w rodzinie? 

A nasz Liroy: „Hej ty (piii), ty (piii,  piii) mać, posłuchaj (piii) jeden, co mówi 
nasza brać”. Osobiście doradzam posłuchać. 

Beata Kozidrak zgłasza apel: „Kiedy się stanę plamą na ścianie, nie myśl o mnie 
źle”. A (piii). A kto ma  to posprzątać? Ja? A (piii) 

Interesującą formułę wziętą wprost z poetyki dziecięcych wyliczanek proponuje 
Kaja Paschalska. Urzekają swym naturalnym wdziękiem i niemowlęcą prostotą 
słowa: „Mała Chinka cziku cziku linka”. Nie pytajmy ,co to znaczy. Ma się 
rymować i ten wysiłek twórczy zaowocował sukcesem. Na dodatek możemy 
wnioskować, że owa „cziku cziku linkość” nie jest odosobnioną przypadłością 
małej Chinki ale ma wyraźne podłoże genetyczne, gdyż „jej matka cziku cziku 
latka”. Zapewne jej tata „ cziku cziku lata”, a wuj, też. 

To tylko kilka przykładów wskazujących , że wirus „KICZOR” nadal jest w 
ofensywie. 

Wypowiadamy walkę temu wirusowi. Jeżeli macie swoje ulubione „kiczory”, 
zabierzcie je ze sobą (ostrożnie) i przyjdźcie niedzielę 28.11. o godz. 17.00 do 
Pałacyku Zielińskiego na PRZEGLĄDANIE POLSKIEJ TWÓRCZOŚCI 
ESTRADOWEJ „KICZOR”. Wirusy zostaną poddane kwarantannie i usunięte 
przez najlepszą siłę fachową – KABARET SKECZÓW MĘCZĄCYCH”. 



Każdy może zaprezentować swój ulubiony „Kiczor” estradowy w postaci 
recytacji, śpiewu, scenki kabaretowej, monologu na temat, lub w inny 
samodzielnie wymyślony sposób. 

Prosimy o zgłaszanie się pod numerem telefonu 604-916-758 lub pod adresem 
email :poczta@kielcedst.net 

Zapraszamy również osoby, które chcą być wyłącznie widzami 

Wstęp wolny! 
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