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Kiedy Ci powiedzieć to, na coś zasłużył? 
Przy ludziach trudno, abym się nie dłużył. 
Ieśli  twój dowcip domyślny i żartki, 
Egzorcyzm czytaj po kraju tej kartki. 
                          Jan Andrzej Morsztyn 
 



Wilhelmus van Nassouwe 
ben ik, van Duitsen bloed, 
den vaderland getrouwe 
blijf ik tot in den dood. 
Een Prinse van Oranje 
ben ik, vrij onverveerd, 
den Koning van Hispanje 
heb ik altijd geëerd. 
 
In Godes vrees te leven 
heb ik altijd betracht, 
daarom ben ik verdreven, 
om land, om luid gebracht. 
Maar God zal mij regeren 
als een goed instrument, 
dat ik zal wederkeren 
in mijnen regiment. 
 
Lijdt u, mijn onderzaten 
die oprecht zijt van aard, 
God zal u niet verlaten, 
al zijt gij nu bezwaard. 
Die vroom begeert te leven, 
bidt God nacht ende dag, 
dat Hij mij kracht zal geven, 
dat ik u helpen mag. 

 
 

Lijf en goed al te samen 
heb ik u niet verschoond, 
mijn broeders hoog van namen 
hebben 't u ook vertoond: 
Graaf Adolf is gebleven 
in Friesland in den slag, 
zijn ziel in 't eeuwig leven 
verwacht den jongsten dag. 
 
Edel en hooggeboren, 
van keizerlijken stam, 
een vorst des rijks verkoren, 
als een vroom christenman, 
voor Godes woord geprezen, 
heb ik, vrij onversaagd, 
als een held zonder vreden 
mijn edel bloed gewaagd. 
 
Mijn schild ende betrouwen 
zijt Gij, o God mijn Heer, 
op U zo wil ik bouwen, 
Verlaat mij nimmermeer. 
Dat ik doch vroom mag blijven, 
uw dienaar t'aller stond, 
de tirannie verdrijven 
die mij mijn hart doorwondt. 

 
 

Van al die mij bezwaren 
en mijn vervolgers zijn, 
mijn God, wil doch bewaren 
den trouwen dienaar dijn, 
dat zij mij niet verassen 
in hunnen bozen moed, 
hun handen niet en wassen 
in mijn onschuldig bloed. 
 
Als David moeste vluchten 
voor Sauel den tiran, 
zo heb ik moeten zuchten 
als menig edelman. 
Maar God heeft hem verheven, 
verlost uit alder nood, 
een koninkrijk gegeven 
in Israël zeer groot. 
 
Na 't zuur zal ik ontvangen 
van God mijn Heer dat zoet, 
daarna zo doet verlangen 
mijn vorstelijk gemoed: 
dat is, dat ik mag sterven 
met eren in dat veld, 
een eeuwig rijk verwerven 
als een getrouwen held. 
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STANISŁAW DRÓŻDŻ (1939-2009) 



Alea iacta est , 50. Biennale Sztuki Współczesnej w Wenecji, 2003 



jest 46 656 (= 66) możliwości układu 6 kostek 
wszystkie kombinacje zostały umieszczone na ścianie 
weź kości leżące na stole i rzuć 
zestaw je razem w jednym rzędzie 
spróbuj odnaleźć ten układ na ścianie 
jeżeli Ci się to uda - wygrywasz, jeżeli nie – przegrywasz 
wygrałem ja  
 

Komentarz autora: 
gra jest marzeniem o wygranej 
gra jest archetypiczną formą sytuacji konfliktowej 
gra jest najprostszym symbolem relacji marzenie-konflikt 



Białe warcaby, 
2007 



Stanisław Dróżdż 
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http://www.drozdz.art 
strona dokumentująca twórczość Stanisława Dróżdża 

http://www.drozdz.art/



