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POTÊGA SPÓDNICY
ZESPÓ£ PIE�NI I TAÑCA NKWD

Siostrze, która nigdy nie przeczyta ostatniej strony

Nie bêdziesz mia³ innej w³adzy przed nasz¹ w³adz¹ dla w³adzy.
Nie bêdziesz wzywa³ imienia wolno�ci nadaremnie.
Pamiêtaj, ¿e jeste�my nieomylni i wiemy wszystko dla wszystkich.
Czcij doskona³o�æ nasz¹, aby nikt nie wyszed³ z naszego b³êdu.
Nie lêkaj siê strachu, to metafizyczny dreszcz historii.
Nie zabijaj bez nakazu, który wykonuj bez dr¿enia rêki i serca.
Nie blu�nij, gdy przyjdzie twoja kolej, �mieræ jest naszym �rodkiem do ¿ycia.
Przys³uguj siê bli�niemu, aby on wys³ugiwa³ siê tobie.
Wywy¿szaj go dopóty, a¿ ocknie siê zniewolony.
Nienawid� bli�niego swego bardziej ni¿ siebie samego.
#
OSOBY:

CHÓR kobiet wiejskich
¯O£NIERZE / CYRKOWCY
PIERWSZY
DRUGI
TRZECI
CZWARTY   }Czterej Je�d�cy Apokalipsy,  cztery psy armii nie-mieckiej
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BÓG
JANEK PIETRZAK
KOT /  KSI¥DZ
�WINIA
KROWA
JULITA
BOROWIKOWA
MA£Y BOROWIK
STANKIEWICZ
DOWÓDCA
PAN DOKTOR
WAC£AWIKOWA
WÓJCIKOWA
MATYSIAKOWA
PANNA HANNA
MANUELA
MATYLDA
GIEREMEK
JAGODA
MARYSIEÑKA
HENIEK
KALINA
MIRKA

# Gdzie�. Kiedy�. Kto�. Brak logiki i chronologii wskazany. Niech ¿yj¹ umarli, niech
umieraj¹ ¿ywi. G³osu udzieliæ nale¿y ka¿demu. Nie stylizowaæ. Czuæ i przedstawiaæ.
Z dystansem kochaæ siê ze s³owami.

#
Prolog
CHÓR Rdzewiej¹ w ciszy karuzele na deszczu. Klnie dobry Bóg. Na ziemiê spluwa. Ku

upadkowi chyl¹ siê prze¿arte konstrukcje. Có¿, minê³y czasy �wietno�ci. Czerwieni
zabrak³o.

PIERWSZY Pozabierali. Wszystko nied³ugo rozkradn¹.
CHÓR Oddychaj¹ przez moment p³ótna na wietrze. P³ótna s³one. £zami solone. Maglo-

wane po�ladkami.
PIERWSZY Md³o siê robi. Im te¿. Bez smaku.
DRUGI Smak trzeba sprowadzaæ. Tak jak sprowadza siê kolory. Tak jak sprowadza siê

rozkosz.  Rozkosz...
CHÓR A zreszt¹.
TRZECI Dosypa³ kto� czerwieni szczyptê do smaku.
CHÓR Przegry�, prze³knij, przepij. Przegry�, prze³knij, przepij.
TRZECI Gry�, mówiê!
CHÓR I pojawi³y siê p³ótna pikantne. Plamione na czerwono. Czerwonym farbowane.

Choæ nikt nie uprasza³ o nie w modlitwach.
PIERWSZY Z bezwstydem kojarzono.
CYRKOWCY Cyrk objazdowy do wsi przyjecha³.
CHÓR Przyjecha³ do wsi objazdowy cyrk.
DRUGI Zaró¿owi³o siê ludziom ¿ycie.
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TRZECI S³odko. S³ód�. Dos³ód�. Przegry�, prze³knij, przepij.
CHÓR Ucisk jaki� niezno�ny. Dudni g³o�no krew w ¿y³ach dziwol¹gów. Ucisk jaki�...

Nieskoñczony korowód. Do rytmu zrywa korowód spódnice. We wszystkich tandet-
nych kolorach...

CYRKOWCY Ach! Ach! Ach!
KOT Jeszcze przez chwilê bujaj¹ siê uda opas³e na karuzelach rdz¹ prze¿artych.
CYRKOWCY Mieszaj¹ siê brudne uczynki z biel¹ piersi czerwonymi palcami ob³apia-

nych. Piszcz¹ oczy rozbiegane. I brody, i nosy pijane.
CHÓR Nie wiadomo, na kogo patrzeæ. Za d³ugo cz³owiek z obrzydzenia nie wytrzyma.

Za du¿o tych r¹k. Za du¿o i tych, co bez r¹k. I tych, co ogniem ziej¹. Jadem pluj¹.
Gdyby zlepiæ te kaleki...

CYRKOWCY Tych artystów!
CHÓR W jedn¹ zbiæ bry³ê...
PIERWSZY Powsta³by twór obrzyd³y, na który nikt nie kupi³by biletu.
CHÓR Mieszkañcy te¿ nie chcieli kupowaæ. Kogo dzi� w ogóle staæ... Ciê¿kie czasy. Do

ludzi ludzie strzelaj¹ za byle co.
CYRKOWCY I to nie tylko na tej marnej arenie.
PIERWSZY Nikt ich tu nie zaprasza³.
DRUGI Sami z siebie.
TRZECI Kimkolwiek byli. Czymkolwiek byli.
CZWARTY Octem cuchn¹ce towarzystwo.
PIERWSZY A wiadomo to, czy palec ur¿nê³a siekiera, czy rozerwa³ granat? Oko drew-

niane. Ko�ci brak. Dwie�cie kilogramów ¿ywej nadwagi. Rzêzi.
KOT Trzeszczy ziemia w posadach od tych oberków rozpustnych. Lgn¹ baby z ciekawo-

�ci jak do miodu. Lepkimi palcami odciski zostawiaj¹ na we³nianym podkoszulku
grubasa. D³ugo jeszcze po takim oberku spluwaj¹ i smrodu octu pozbyæ siê nie potra-
fi¹. Nie chcia³o siê ludziom my�leæ, co te¿ w tych klatkach drucianych siedzi. Nie
chcia³o siê ludziom my�leæ. Odruchy wystarcz¹ ¿ywotne.

�WINIA Cz³owiek nawet jak nie chce tych plotek i za¿aleñ, to i tak wszystkie brzuchy
znaæ musi we wsi. Pêpki, ty³ki, ¿ylaki, szramy po operacjach. Ledwo nos wy�ciubi, a
ju¿ szczypi¹, ob³apiaj¹, swêdz¹ i obgryzaj¹. Gryz¹ m¹drze. Gryz¹ tak, by nie zagry�æ.

CHÓR Wierzyæ chcieli mieszkañcy naiwnie, ¿e te:
PIERWSZY Mañkuty �  kikuty,
CZWARTY Topielice � namiêtnice,
DRUGI To cuda natury!
TRZECI Cuda, cudeñka.
CYRKOWCY Taniej nie kupisz nawet na bazarze! Bierz, cz³owieku, taka okazja mo¿e

ju¿ siê nie nadarzyæ. Mniej my�lenia, wiêcej robienia! Kup bilecik.
CHÓR Pêka³y cudownie, samoistnie w szwach stare spódnice i rozporki. Spoczywaj¹ do

dzi� na miejscu zbrodni cisi �wiadkowie. Guziki w ziemiê wdeptane. Wygwizdywa³
kto� na pogrzebie ich...

CYRKOWCY ...zboczone melodyjki.
CHÓR Nie cich³y tanie akordy. Piski. Wrzaski. Rozkoszne okrzyki t³umione tarciem za-

rdzewia³ych karuzeli.
KOT Diabelski m³yn. Diabelski korowód.
CYRKOWCY Farbowany przybytek nasieniem chlapi¹cy.
KOT Zachlapa³ bia³e, sol¹ prze¿arte p³ótna. Splami³. Podepta³. Zmiêtoli³. Przepocone

wyrzuci³, by zataczaj¹c ko³o, raz jeszcze siê nimi podetrzeæ.
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CHÓR I nagle ka¿dy mia³ na wszystko czas. I ka¿dy mia³ ochotê na ka¿dego. Nikt na nic

czekaæ nie chcia³. Poza wieczorem. Wszyscy ró¿añce po kieszeniach chowali. Obrazy
do �cian odwracali.

CYRKOWCY ¯adnych �wiêtych twarzy. ¯adnych pretensji. Uprzedzeñ. Spokój.
PIERWSZY Nadszed³ dzieñ, w którym wszystko sta³o siê mo¿liwe. Od znudzenia... do

obrzydzenia.
CYRKOWCY A! pogeum... A! pogeum...
�WINIA Na wymioty siê poczê³o zbieraæ, kiedy za cyrkiem nie trzeba by³o chodziæ. Sam

siê wlewa³ do cha³up. Okna zalepia³ zaparowane od wewn¹trz. Zêby wypada³y i cu-
kier wysypywaæ siê zacz¹³ uszami. Rêkawami koszul.

TRZECI Zgni³o to, co zdrowe.
CZWARTY Przegni³o to, co zgni³e.
CHÓR Wymywa³ odór smrodliwy trunku z cha³up ostatnie wyrzuty sumienia. Rozple-

ciono ju¿ prawie wszystkie warkocze.
CYRKOWCY I te jasne. I te ciemne. I te ze wst¹¿kami...
PIERWSZY, DRUGI, TRZECI, CZWARTY Cz³onkinie Stowarzyszenia Wdów po Ru-

dolfie Valentino.
KOT Trwa³o to ca³e widowisko. I nikt nie protestowa³, kiedy na s³onych p³ótnach poja-

wi³a siê prawdziwa, szkar³atna czerwieñ. Ju¿ nie ta podrabiana. Nikt nie protestowa³,
kiedy na scenê wkroczy³ gwa³townie kolejny artysta. Nie zd¹¿yli. Nie byli w stanie.
Nie byli w stanie zd¹¿yæ.

PIERWSZY, DRUGI, BÓG, CZWARTY Zespó³ Pie�ni i Tañca NKWD! Panie prosz¹
panów! Panowie prosz¹ panów o...

CHÓR Oddychaj¹ przez moment p³ótna na wietrze. Przestrzelone na wylot p³ótna, obrzy-
gane krwi¹ artystów. Bilety pogniecione. Naoliwiono krwi¹ wszystkie karuzele. Te-
raz skrzypi¹ ju¿ tylko �renice okiennic za³zawionych w starych domach.

�WINIA Plastycznie inspiruj¹ce wej�cie. Wyj¹tkowa oprawa. Zadbano o ka¿dy szcze-
gó³.

¯O£NIERZE Nie-miecka solidno�æ wykonania.
CHÓR Ci to zawsze mieli dobry smak.
¯O£NIERZE Doprawili po swojemu. Na t³usto. Na ostro. Na d³ugo.
KOT I trwa ten szkar³atny karnawa³. I �mieræ ze �miechu umiera. O ma³y w³os zakrztusi-

³aby siê. Na �mieræ zadusi³a siê �mieræ. O ma³y w³os. Boo na czaaas w plecyy uderzy-
³aaa...

PIERWSZY, DRUGI, TRZECI, CZWARTY Armiaa Czerwoonaaa!
¯O£NIERZE Od ty � ³u. Ha � nie � bnie. Bo � le� � nie.
KOT Pola³o siê wino na p³ótna obficie. I znowu zaró¿owi³ siê �wiat mieszkañcom.
�WINIA Ale co to? Nikt z pañstwa brawa nie bije? Arena pustkami �wieci. Usta³y akor-

dy fa³szywe.
¯O£NIERZE Miêtoszenie, tarmoszenie.
CHÓR Pochowa³y siê piersi. Pozamyka³y uda. Pogubili siê ludzie. Pochowali po �wie-

cie.
¯O£NIERZE I tak wylez¹... Nie martw siê. Wróc¹, jak zg³odniej¹. Wylez¹. Jak to robac-

two.
CHÓR Zreszt¹ nie wszyscy uciekli.
PIERWSZY Nie chcieli. Nie mogli.
DRUGI Nie wiem.
TRZECI Nie wszyscy uciekli. Te same d³onie, z których czyta³y Cyganki losy ¿ycia,
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gryz³y teraz w md³ym u�cisku ziemiê. ¯ar³y paznokcie brud lepki, z resztk¹ s³odyczy
i wstydu zmieszany. I nikt nie czyta³ ju¿ losów.

CZWARTY Zniknê³y wszelkie linie i podzia³y. Przekroczono wszelkie granice. Te cz³o-
wieczeñstwa te¿.

PIERWSZY Czego? Nie s³yszê. Piski rdzawe karuzeli zag³uszaj¹.
�WINIA Dobre. Ze smakiem.
¯O£NIERZE Pikantne nawet.
#
1.
Zaprzeczenie
�WINIA Julita pieprzy³a siê w ¿yciu dwa razy. Pierwszy raz we wrze�niu. Jak weszli Nie

-mcy. Drugi w pa�dzierniku. Jak weszli Ruscy. Nie wiem, jak by³o. Nie powiedzia³a.
Wspomnia³a tylko, ¿e w obu przypadkach bola³o. I ¿e nie widzia³a twarzy. W³a�ciwie
nic nie widzia³a. Nie ¿eby by³o ciemno. Mia³a spódnicê na g³owie. Po prostu. ¯eby
chocia¿ Julita brzydka by³a i dlatego jej tê twarz pod spódnicê chowali. A nie by³a.

KOT Przeciwnie.
�WINIA Dorodne, blondw³ose dziewczê o obfitych, nietkniêtych piersiach i rumianych

jak chleby po�ladkach. ¯eby chocia¿ cuchnê³a sianem! Szarym myd³em! A nie cuch-
nê³a. Roztacza³a woñ mas³a i cynamonu. W³osy w kolorze pszenicy. Mas³a z cynamo-
nem. Skóra bia³a jak mleko. Jak per³y bia³a.

KOT Sam cynamon. Sama przyjemno�æ.
�WINIA Mo¿e po prostu �pieszyli siê i brali co popadnie. Byle ciep³e. Jak zwyk³o siê

mawiaæ. A mo¿e wstydzili siê patrzeæ w te gniewne oczy, wo³aj¹ce o pomstê do nie-
ba.  Dlaczego wiêc nikt nie chcia³ jej po wojnie � bo zgwa³cona? Dziwka nie-miecka.
Tfu! Ruska!

KOT A wiadomo, po kim jeszcze? Od takiej mo¿na siê zaraziæ. Brudna. ¯aden ocet nie
pomo¿e.

�WINIA A to jej wina, ¿e zgwa³cona?
KOT Ano jej. Bo inne ³adne to ³by goli³y i piersi gnojem smarowa³y, ¿eby ¿o³daków

odstraszyæ. A Julita naiwnie ³udzi³a siê, ¿e kto jak kto, ale ona nie pozwoli oddaæ siê
w poniewierkê.

�WINIA Naiwna...
KOT Naiwna?!
CHÓR Rozpustna! Chcia³a daæ, to da³a! Chcia³a daæ, to da³a! Chcia³a daæ, to da³a!
�WINIA Baby we wsi od zawsze wiedzia³y, ¿e te ³adne to chêtnie uda rozchylaj¹! Jak

jeden nie móg³ daæ rady, to drugi przytrzyma³. Spódnicê na g³owê i ju¿ do tarmosze-
nia. Do pieszczot brutalnych.

CHÓR I czego siê wcze�niej wypiera³a? Potrzebne to komu? To by³o do przewidzenia!
PIERWSZY Sam Otto, bo tak Nie-mcowi by³o...
�WINIA ...o czym �wiat nie dowie siê nigdy...
PIERWSZY ...przyzna³ siê na spowiedzi, ¿e nigdy ju¿ w takiej babie mlekiem i miodem

p³yn¹cej nie siedzia³. Zawsze ju¿ porównywa³ te bochny pulchne do osch³ych wy-
mion swej ¿ony.

�WINIA ¯ona te¿ porównywa³a...
KOT Có¿, nikt nie jest idealny. Odpukaæ...
�WINIA Gdzie z ³apami?! W niemalowane!
DRUGI Jurij � bo tak Ruski mia³ na imiê...
�WINIA ...o czym �wiat pojêcia mieæ nie bêdzie nigdy...
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DRUGI ...umar³ z tym mlekiem i miodem na ustach, na palcach, na cz³onku wreszcie.

Piêkna by³a to �mieræ. �mieræ z nadmiaru s³odyczy. Zgin¹³ od strza³u w plecy. By³
jeszcze przez chwilê w tej ziemi obiecanej. Po kilku sekundach upad³ na ziemiê bez-
w³adny i ciê¿ki.

JULITA Dopiero wtedy Julita mog³a zacz¹æ oddychaæ.
KOT Przebieg³ po �cianie cieñ strzelaj¹cego. Zbli¿y³ siê powoli. Ciep³o da³o siê odczuæ,

choæ nic nie by³o widaæ. Cia³o bia³e odkorkowa³. Rêk¹ dr¿¹c¹ z podniecenia po ciele
tym rozbuchanym pog³adzi³. Od sutków do samego do³u. I z powrotem. Powoli. I raz
jeszcze. Przytrzyma³. Zupe³nie jakby spe³nia³ jaki� sen swój chory. Pulsowaæ têtna
zaczê³y cia³ do rytmu. Zerwa³ siê cieñ gwa³townie.

JULITA Gdyby choæ chwilê d³u¿ej pozosta³...
KOT Splun¹³ ze z³o�ci¹. �miechem wybuch³ jakim� rozpaczliwym. Ch³ód siê odczuæ

da³o.
�WINIA Nie ma nazwisk. Nie ma winnych. Pozosta³y wspomnienia. Niepogrzebane.

Nieporadnie przysypane.
MANUELA & MATYLDA Dwa rozdarte prze�wity.
PIERWSZY, DRUGI, TRZECI, CZWARTY Manuela. Matylda.
MANUELA & MATYLDA Matylda. Manuela.
KOT Nie. Nie pytaj. Tego te¿ nie wiem. Nie wiem, która po którym. Nikt nie wie. Do

którego która podobna � nie sposób dobraæ. W³a�ciwie do niczego przyrównaæ nie
sposób...

�WINIA Najechana raz po razie ziemia niczyja wyda³a je na �wiat w jednym bli�nia-
czym miocie. Na nieszczê�cie.

KOT Na szczê�cie mo¿e. We dwie ³atwiej im bêdzie prze³kn¹æ gorycz.
�WINIA ¯e to, co mia³a w �rodku, by³o szkar³atne, wiedzieli wszyscy od chwili, kiedy

³ono Julity zrobi³o siê opuch³e i nabrzmia³e.
KOT By³o jeszcze parê innych takich, co gotowa³y �wiatu przykre niespodzianki. Nie

mia³y lekko.
�WINIA Zaci¹¿one. Zniewa¿one.
JULITA Gówno tam! Znienawidzone. Tak najpro�ciej.
CHÓR Taki wstyd. Taki wstyd. Taki wstyd. Taki wstyd.
KOT Nie mia³y co liczyæ na pomoc rodziny. Te, co za pewnie siê po wsi nosi³y, znika³y.

Po jakim� czasie znajdywano je po rowach i polach. Poduszone. Okaleczone. Nawet
siê cz³owiekowi opowiadaæ nie chce. �niæ siê bêdzie po nocach.

�WINIA Nie wraca³y.
KOT Nie chcia³y. Nie mog³y. Nie wiem.
�WINIA Wolê my�leæ, ¿e nie chcia³y móc, ni¿ ¿e nie mog³y chcieæ.
KOT Nie wszystkie radzi³y sobie z ciê¿arem spojrzeñ. Ci¹¿y³y im ju¿ te brzuchy pe³ne

pomyj. Siêga³y do piachu gar�ciami. Chwyta³y siê obelg jak traw.
JULITA I gryz³y, i prze¿uwa³y ziemiê, byleby tylko zapa�æ siê do �rodka, byleby do

�rodka...
�WINIA Za du¿o. Za ciê¿ko. Bez sensu.
KOT Umiera³y ze zgryzoty. Z przemêczenia. Przecie¿ i tak by umar³y...
JULITA Z odrazy.
�WINIA Do samych siebie, rzecz jasna. Zawsze koñczy³y tym samym zawo³aniem:
CHÓR Taki wstyd.
KOT Julita powtarza³a w my�lach tê sam¹ kwestiê, co pozosta³e.
JULITA Zasypia³a i budzi³a siê t¹ sam¹ kwesti¹:
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CHÓR Taki wstyd.
KOT Powietrza nabiera³a t¹ sam¹ kwesti¹...
CHÓR Taki wstyd.
KOT I tym samym powietrzem dusi³a siê ze z³o�ci...
CHÓR Taki wstyd.
�WINIA I je�li chcia³o siê jej ¿yæ, to tylko po to, by zem�ciæ siê na �wiecie!
KOT Je�li nie na �wiecie, to chocia¿ na ludziach. Na wszystkich.
�WINIA Albo chocia¿ na tych ze wsi. Tak. Na babach. Zemsta na babach ze wsi wystar-

czy³aby jej w zupe³no�ci.
KOT Wylaæ nale¿a³o ten kube³ pomyj na �wiat. Bezpieczniej znikn¹æ na jaki� czas. Zej�æ

z ich oczu.
JULITA Zamieszka wiêc w opuszczonej stodole pod lasem. W tej, gdzie pies zdech³y

le¿y, a �winia le¿eæ bêdzie...
�WINIA ...o czym �wiat dowie siê wkrótce.
KOT Wszystko w swoim czasie.
�WINIA Wiedzia³a Julita, ¿e oczy w ziemiê wpatrzone za³agodziæ mog¹ gniew i odrazê

ludzk¹. Zwój szmat wokó³ pasa opleciony. Martwica za ¿ycia.
JULITA To ju¿ chyba tylko kar³y maj¹ gorzej.
MANUELA & MATYLDA Gapi¹ siê. Albo nie. W ogóle nie zauwa¿aj¹. Skrêpowanie.

Nie wypada. To nie cyrk! To nie przedstawienie! ¯eby tak z kary bo¿ej siê wy�mie-
waæ.

KOT W imiê Ojca i Syna...
PIERWSZY, DRUGI, TRZECI, CZWARTY Osteogenesis imperfecta.
JULITA �ledzi³a Julita te ruchy nerwowe. W pamiêci spisywa³a oszczerstwa i kalumnie.

Spluwa³a. Pu³apki na szczeniêce stopy bose zastawia³a. Czeka³a, a¿ czujno�æ dewot
zostanie u�piona. Z³e zamiary schowa³a w worze pokutnym. Czasem tylko wypada³y
jej na ziemiê.

�WINIA Przydeptywa³a na szczê�cie.
JULITA Je�li w ogóle w nie wierzy³a.
KOT Jedno wiedzia³a na pewno.
JULITA Mimo zmazy, jak¹ nosi w sobie, nadal nie jeden by j¹ obróci³...
KOT ...siê za ni¹ obróci³!
JULITA I to w³a�nie irytowa³o baby. Do sza³u doprowadza³o!
CHÓR Wola³y widzieæ Julitê przygarbion¹ i umorusan¹ w gnoju. ¯yczy³y jej �mierci w

my�lach. W modlitwie. W mowie. I w krzyku nios³y jej �mieræ.
�WINIA Ka¿da na swój w³asny przeklêty sposób. Ka¿da jednak z t¹ sam¹ ¿arliwo�ci¹.
CHÓR Gruba Marcycha wst¹¿ki czerwone wiesza³a na p³ocie. Ustrzec mia³y przed z³ym

urokiem.
BOROWIKOWA Borowikowa co dzieñ dzieciom po ³y¿ce miodu dawa³a. Po ³y¿ce za

ka¿de trafienie.
CHÓR Przysz³o i do tego, ¿e dzieci...
JULITA Tak, szczeniêta! Szczeniêta sta³y siê cichymi oprawcami.
KOT Stale nagradzane za wylany kube³ pomyj. Za szpiegostwo i donosy. Po ³y¿ce.
�WINIA Dzieci puch³y od miodu. Stawa³y siê coraz wolniejsze. Nachalne. Bezwzglêd-

ne. Lepi³y siê do ziemi. Za ka¿d¹ kalumniê siekacze traci³y. K³y i trzonowce.
JULITA Puch³y cia³a. Puch³y g³owy. Ma³e t³uste robactwo lgnê³o do s³odyczy.
CHÓR Pierwszy zachorowa³ ma³y Borowik. Im stawa³ siê grubszy, tym szybciej traci³

zêby. Im g³o�niej szczeka³, tym wiêcej zêbów pod poduszk¹ chowa³. G³owa nabrzmia³a
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mu ze z³o�ci. Wkrótce z³o�æ przewa¿y³a go. G³owê �ci¹gnê³a do piachu. Zaklei³a pla-
strem miodu. Na grobie znicze postawiono. Puste s³oiki po miodzie ziemi¹ wype³nio-
ne. Z³ote. Z³ociste.

BOROWIKOWA Borowikowa na ca³¹ wie� dar³a siê, ¿e zabije. ¯e przer¿nie. Podpali.
Wych³osta. Jak psa. Jak sukê!

CHÓR Kiedy za ma³ym Borowikiem chorowaæ zaczê³y i inne dzieci, nikt ju¿ nie bawi³
siê w szeptanie. Jednog³o�nie miód odstawiono, s³oiki t³uczono. Krzy¿e stawiano.
Miodu nale¿a³o siê pozbyæ! Tak jak i Julity. Tego, co mia³a w �rodku. I to szybko,
zanim zd¹¿y splun¹æ na �wiat.

BOROWIKOWA A gdyby tak wlaæ miód do �rodka? Przes³odziæ. Wtedy umar³oby i to,
co tam siedzi, i to, co na zewn¹trz.

KOT W imiê...
BOROWIKOWA W imiê spokoju �wiêtego w³a�nie!
CHÓR Wlano wiêc. W nocy. Tu¿ przed pogrzebem ma³ego Borowika i sze�ciu innych

ma³ych � niema³ych, ciê¿kich i bezzêbnych g³ów. Wlano w starej opuszczonej stodo-
le.

BOROWIKOWA Wystarczy³o przytrzymaæ.
PIERWSZY, DRUGI, TRZECI, CZWARTY I spaadaæ poczêê³y z nieeeba samoooloty!

Ni to bitwa powietrzna. Ni apokalipsa. Ot, zwyk³e losu zrz¹dzenie.
JULITA Nastêpnego ranka chowa³y matki swe dzieci w kratery grobowe po bombardo-

waniu. Do trumienek drewnianych przykleja³y d³ugie blond w³osy.
BOROWIKOWA Po cichu modli³y siê, ¿eby nastêpn¹ pochowaæ Julitê i to, co w niej

siedzia³o.
�WINIA Natura mia³a jednak inne plany. To, co wytêpi³o t³uste robaki, nie tknê³o Julity.
JULITA S³odk¹ trutkê zagryz³a gar�ci¹ ziemi.
PIERWSZY Ci¹¿a dope³ni³a jej piersi. By³y teraz niczym dwa dmuchawce. Obfite, t³uste

i mleczne.
DRUGI Biodra zaokr¹gli³y siê, a skóra po�ladków przybra³a miodowy odcieñ.
TRZECI W³osy roztacza³y brzoskwiniow¹ woñ po¿¹dania i rozkwitu.
CZWARTY Na z³o�æ �wiatu sta³a siê Julita brzemienn¹, �nie¿nobia³¹ grusz¹. S³odk¹ i

pachn¹c¹. Tak. ̄ aden nie opar³by siê jej wdziêkom. Stworzona by³a, by doprowadzaæ
do szaleñstwa.

JULITA Od �rodka wygl¹da³o to zupe³nie inaczej.
�WINIA Bli�niêta z¿era³y wnêtrzno�ci Julity. Rozdziera³y w bólu jej ³ono, spijaj¹c soki

¿ycia. Poch³ania³y duszê. Skurcze doprowadza³y j¹ do szaleñczych stanów.
JULITA Mdla³a, to zaspokaja³a siê naprzemiennie.
PIERWSZY Postanowi³a, ¿e ¿aden nie tknie ju¿ jej ³ona.
DRUGI Doprowadzaæ bêdzie do ob³êdu, pozwalaj¹c mê¿czyznom tylko patrzeæ.
TRZECI Je�li bêdzie trzeba, uwiedzie te¿ kobietê.
CZWARTY A co!
PIERWSZY Kobietê!
JULITA Zagorza³¹ dewotê, której jednej jedynej pozwoli zasn¹æ z rêk¹ na swej lewej

piersi.
DRUGI Tê jedn¹ jedyn¹ doprowadzi do szaleñstwa z rozkoszy.
TRZECI W imiê... Zemsty!
CZWARTY W zemsty imiê!
JULITA Nale¿a³o to wszystko dobrze rozegraæ. Dzia³aæ z namys³em i zgodnie ze swym

cia³em.
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PIERWSZY Mieæ pretekst, by pokazywaæ siê we wsi.
DRUGI Pretekst...
TRZECI Pretekst...
CZWARTY My�l...
JULITA W upalne letnie dni, kiedy jej kostki puch³y, przywdziewa³a stare szmaty i za-

puszcza³a siê do wsi, próbuj¹c sprzedaæ felerne losy na loteriê, która nie istnia³a.
�WINIA Mo¿e by³y to i bilety potargane do cyrku potarganego.
JULITA Nie wasz interes!
KOT Baby mog³y wtedy nasyciæ wzrok widokiem nêdzy i rozpaczy. Rzuciæ kamieniem

w baniak wype³niony hañb¹ i wstydem.
CHÓR Pomaga³o. Och, jak pomaga³o...
BOROWIKOWA Jak cieszy³o...
JULITA Do czasu.
BOROWIKOWA Od tego patrzenia na Julitê oczy bola³y. Przetrzeæ trzeba by³o. Tar³o siê

oczy, a¿ puch³y.
CHÓR Oj, w tym roku plonów nie bêdzie. Chleb do góry pójdzie. Ze dwadzie�cia pro-

cent.
BOROWIKOWA Jedna tak siê zapatrzy³a, ¿e o�lep³a.
CHÓR Wmówili jej potem, ¿e to od ci¹g³ego gapienia siê w s³oñce. Inaczej by chyba

zwariowa³a.
BOROWIKOWA Niepotrzebna we wsi kolejna wariatka.
KOT Po jakim� czasie kamienie trafia³y Julitê ju¿ tylko sporadycznie.
�WINIA I krzyki krzy¿owe usta³y. Baby nabra³y wody w usta.
JULITA Loteria nadal zysków nie przynosi³a. Niemy interes.
BOROWIKOWA Przysz³a i kolej na noce. Przysz³a kolej na mê¿czyzn.
�WINIA Ka¿da baba we wsi wiedzia³a, ¿e ch³opi maj¹ swoje ustronne miejsca, gdzie

chroni¹ siê przed czujno�ci¹ swych ¿on. Karczma by³a zbyt oczywista. Zbyt niebez-
pieczna.

JULITA Poza tym Julita wiedzia³a, ¿e nale¿y wystrzegaæ siê zbiorowisk mê¿czyzn. Na-
wet si³a jej zemsty nie przeciwstawi³aby siê...

CHÓR ...sile ch³opskich barów. Tych ogorza³ych na polach. Tych tak¿e, co w kosza-
rach...

KOT Ciii...
JULITA Wiedzia³a, ¿e polowaæ na nich nale¿y w pojedynkê. Uwie�æ mia³a trzydziestu

dziewiêciu ch³opa we wsi.
KOT Czterdziesty by³ ksi¹dz.
BOROWIKOWA Jego nie rusza³a. Zanadto blisko by³ Boga. Julita ba³a siê gniewu bo¿e-

go. Grywa³a z Bogiem w warcaby. Lubi³ strzelaæ piorunami w puste pola dooko³a
stodo³y.

JULITA Przekomarza³ siê. Mia³ do niej s³abo�æ.
BOROWIKOWA G³upia suka...!
�WINIA Zaczê³a ryzykownie od samego do³u. Od brutalnych chamów i prostaków.
STANKIEWICZ Tych, którzy wy¿ywali siê na swych ¿onach.
JULITA Teraz bêdzie jeszcze w stanie uciec, zanim j¹ dopadn¹ i wezm¹ si³¹. By³a pewna,

¿e nie puszcz¹ pary z gêby.
BOROWIKOWA Rozdra¿nieni i zazdro�ni nie bêd¹ chcieli patrzeæ na swe sterane baby,

maj¹c wci¹¿ przed oczyma wizjê rozkoszy cielesnych z t¹ suk¹ bur¹...
CHÓR Suka jedna!
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JULITA I sta³o siê. W pierwszych dniach sierpnia.
KOT Po upalnym lipcu ziemia spragniona by³a deszczu.
PIERWSZY Nadchodz¹ce burze zwiastowa³y przerwê w pracach przy ¿niwach. Trzeba

by³o chroniæ zwierzêta.
CHÓR Och!
DRUGI Mê¿czy�ni wracali z pól do domów, by pozamykaæ je w boksach i oborach.
CHÓR Och!
STANKIEWICZ Stankiewicz tak¿e wraca³.
CHÓR Och!
TRZECI Konia poi³ w boksie...
CHÓR Och!
CZWARTY ...kiedy nagle zasuwa zatrzasnê³a siê...
CHÓR Ooooo..
JULITA ...odruchowo zdo³a³ uchwyciæ d³oñ, któr¹ natychmiast pu�ci³...
CHÓR Och!
PIERWSZY ...gdy zorientowa³ siê, do kogo nale¿y...
CHÓR Iiii....
DRUGI ...zobaczy³ przed sob¹ Julitê.
CHÓR Och!
TRZECI Nag¹ Julitê w pe³ni swych wdziêków.
CZWARTY Znieruchomia³ tak, jak ka¿dy kolejny.
CHÓR Och!
STANKIEWICZ I nie móg³ ch³opina r¹k przy sobie zatrzymaæ.
PIERWSZY Ze z³o�ci. Pocz¹tkowo. Splun¹³ ciê¿ko. Dyszeæ pocz¹³ niespokojnie. Od

najgorszych litaniê wyzwisk rozpocz¹³.
STANKIEWICZ Na Kyrie Eleison! Chryste Eleison!
PIERWSZY  ...koñcz¹c.
STANKIEWICZ ...gdy mu co ko³o rozporka wypcha³o!
PIERWSZY Zerwaæ chcia³by ze z³o�ci owoc dojrza³y.
STANKIEWICZ Rozgry�æ i zadeptaæ.
DRUGI Z poni¿enia.
TRZECI Bawi siê nim ta wyw³oka, steruje jak chce.
STANKIEWICZ Poczekaj ty!
DRUGI P³onie ogier jurny w boksie zamkniêty. Piana z pyska siê toczy.
STANKIEWICZ ¯e te¿ nikt nie widzi! Jak to mo¿liwe, ¿e nikt nie s³yszy tych jêków!

Nikt nie czuje s³odkiej woni po¿¹dania...
TRZECI Ju¿ za moment... Za chwilê wywarzy te drzwi!
STANKIEWICZ Rozpieprzy! W py³ rozniesie! A wtedy j¹...
TRZECI We�mie.
STANKIEWICZ We�mie, co swoje!
TRZECI We�mie, co swoje?
STANKIEWICZ A ¿eby tak ci te ³apy usch³y, jak i ten twój g³upi ³eb zwiêd³y!
TRZECI Przenikliwy ból barku st³uczonego o drzwi. D³ugotrwa³y ból mêskiej dumy. I

nie ma. Pod ziemiê siê zapad³a.
CHÓR Zostawi³a go z tym...
STANKIEWICZ ...wszystkim.
TRZECI Z wypchanym rozporkiem.
CZWARTY Kurwa maæ!
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PIERWSZY Id� do domu.
STANKIEWICZ Powiedzieæ Hance? Nie powiedzieæ? Lepiej nie. Zadusi³aby j¹ w p³o-

cie.
DRUGI To �le?
STANKIEWICZ Chyba �le. Tak to mo¿e jeszcze wróci. A niech to szlag! Nie daje spoko-

ju ten zapach...
TRZECI Id� do domu!
STANKIEWICZ Wzi¹æ, co swoje! Bo¿e! Nie patrz tak, kobieto! Po prostu nie mogê z

tob¹...
CZWARTY I tak trzy razy.
PIERWSZY I Krystynie.
DRUGI I Janinie.
TRZECI I Gra¿ynie.
JULITA Wszystkie okrad³a. Wszystkie skaza³a na spódnice na g³owach. Na ty³y bolesne.

Wygna³a trzy dewoty z my�li swych mê¿ów. Nie pomaga³y podwi¹zki czerwone na
udach opuch³ych. I ok³ady z babki lancetowatej na cz³onki. Zawsze by³y to jedynie
uda opuch³e i ³apska chciwe rozkoszy. Pozosta³a w pamiêci ta woñ niechciana! Woñ
rozkoszna... któr¹ prze�mierd³y te p³uca mêskie. Te g³owy. Te cz³onki.

PIERWSZY I pozosta³yby pewnie dewoty z wysuszonymi ³onami.
DRUGI Jak z ³upinami orzechów.
TRZECI Gdyby nie to, ¿e skorupy te inne mia³y zapisane losy.
CZWARTY Rodziæ bêd¹.
PIERWSZY, DRUGI, TRZECI, CZWARTY Bêkarty skamienia³e...
CHÓR O ironio! O ironio! O ironio!
#
2.
Gniew
CHÓR Przyjecha³y ciê¿arówki do wsi.
¯O£NIERZE Do wsi ciê¿arówki przyjecha³y.
CHÓR Przywioz³y tabun ca³y dziadków do orzechów. Zawodowych. Niezaspokojonych.
¯O£NIERZE Zawodowo niezaspokojonych.
CHÓR Czterdziestu ich przyjecha³o.
MA£Y BOROWIK I czterech. Czterech je�d�ców apokalipsy na czterech ³apach. Czter-

dziestu i czterech na smyczy.
CHÓR Nie pyta³ nikt, dlaczego tutaj. We wsi. Po co tutaj. We wsi. Na jak d³ugo tutaj. We

wsi. A po...
MA£Y BOROWIK Pif, paf! Pif, paf! Pif, paf!
PIERWSZY Za takie pytanie nie wstaæ ju¿ mo¿na by³o z ziemi. Twarz zamoczyæ w szkar-

³atnej farbie. Barw wojennych nabraæ.
MA£Y BOROWIK Pif...!
DRUGI Tak... Za takie ¿arty te¿.
TRZECI Stan¹³ sztab we wsi na trzeciego maja.
MA£Y BOROWIK Sk¹d wiesz?
TRZECI Bez �r� miesi¹c w nazwie.
MA£Y BOROWIK Pechowy.
CZWARTY W ten sam dzieñ Manuela i Matylda, Matylda i Manuela postanowi³y, ¿e

nêkaæ zaczn¹ nie tylko wie�, ale i �wiat ca³y. Sk¹d tyle nienawi�ci?
MA£Y BOROWIK A czy to od razu nienawi�æ byæ musi? Mo¿e to z pokory.
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BOROWIKOWA Wyrwaæ chcia³y serce Julity podczas porodu.
MA£Y BOROWIK Zawistne od samego pocz¹tku...
BOROWIKOWA Nó¿kami do przodu siê rodzi³y.
MA£Y BOROWIK Oznaka nieszczê�cia!
BOROWIKOWA Sama Julita za te nó¿ki ci¹gnê³a.
STANKIEWICZ I wyrwa³yby to serce z pewno�ci¹, gdyby wiedzia³y, ¿e w g³owie jej

my�l siê narodzi³a, by porzuciæ je. Jak najszybciej.
�WINIA Nawet �winia nie zostawia...
JULITA Ze �wini¹ zostawi³a. Zapad³a siê pod ziemiê.
�WINIA A niech j¹ piek³o poch³onie!
STANKIEWICZ Do�æ szkód wyrz¹dzi³y ju¿, siedz¹c w ciep³ej balii wód matczynych.

Strach pomy�leæ, co przynios¹ �wiatu w podziêce za tak gorzkie powitanie.
�WINIA Prosiêta gorzk¹, nie mleczn¹ czekolad¹ tuczone.
MA£Y BOROWIK Sztab siê rooodzi...  Matylda i Manuela, Manuela i Matylda siê ro-

oodz¹!  Z³o siê rooodzi!
PIERWSZY, DRUGI, TRZECI, CZWARTY Co to bêdzie? Co to bêdzie? Co to bêdzie?
MA£Y BOROWIK A co ma byæ... Co� byæ musi. Pocz¹tek.
BOROWIKOWA Z³o ma dwie pary r¹czek i dwie pary nó¿ek. I g³owy ma dwie, co puch-

n¹ na przemian i wyj¹ ze z³o�ci za matczynymi sutkami. Do krwi by je rozgryz³y.
MA£Y BOROWIK Gdyby mia³y czym.
STANKIEWICZ Zadowoliæ siê musia³y tymi �wiñskimi sutkami.
BOROWIKOWA Maciorze osobi�cie podziêkuj¹ pó�niej. Mo¿emy mieæ pewno�æ.
MA£Y BOROWIK Z³o siê rooodzi.
BOROWIK I wszystkim ch³opom we wsi choroby zaczynaj¹ dokazywaæ.
STANKIEWICZ Namno¿y³o siê tych czyraków, siniaków, guzów i obrzêków.
MA£Y BOROWIK W nocy siê mno¿y³y.
STANKIEWICZ W tej izbie, gdzie podobno po dobroci siê z nimi rozprawiano.
MA£Y BOROWIK Z metalowym szczêkiem.
PIERWSZY I wszystkich trzeba oficjalnie wywie�æ...
DRUGI Znaczy przewie�æ do obozów...
TRZECI Do szpitali znaczy siê! Dla chorych.
CZWARTY Ale nie umieraj¹cych!
PIERWSZY Gdzie siê im nie karze pracowaæ, ale siê ich leczyæ bêdzie.
DRUGI Zagazuje siê te wszystkie zarazy w nich siedz¹ce.
TRZECI Bêdzie dobrze.
CZWARTY Obiecujê.
STANKIEWICZ I zupe³nie niepotrzebnie udowadniaæ niektórzy chcieli, ¿e i w gor¹czce

szybko biegaæ potrafi¹. W lesie posiedz¹. Wróc¹. Wróc¹, jak zg³odniej¹. Jak zawsze.
PIERWSZY Resztê wywie�li.
DRUGI Przewie�li do baraków... medycznych.
TRZECI Do szpitala obozowego.
CZWARTY Obozu pracy.
PIERWSZY Twórczej.
DRUGI Eksperymentalnej.
TRZECI Oni te¿ pewnie wkrótce wróc¹.
CZWARTY Nie patrz tak. Przecie¿ obiecane?
BOROWIKOWA One wierzy³y, jak kufry im pakowa³y. Wêdliny pomiêdzy koszule lnia-

ne wk³ada³y. W bezszelestne gazety zawiniête kie³basy w³asnej roboty. Co by� im
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powiedzia³?

STANKIEWICZ Ja?
BOROWIKOWA Ano w³a�nie. To tak jak ja, ¿eby nie w gazetê, a w papier pergaminowy.

D³u¿ej �wie¿a bêdzie.
STANKIEWICZ I pojechali w poniedzia³ek z samego rana.
BOROWIKOWA Do dzi� ¿a³uje Kry�ka, ¿e nie spakowa³a ko¿ucha Bolkowi. Na mrozy

by³by jak ula³.
MA£Y BOROWIK A wiadomo to, czy do zimy wróci? Choroba nie wybiera. Dobranoc.
#
3.
Targowanie
PIERWSZY Zosta³y baby we wsi.
DRUGI Same we wsi.
TRZECI Z ch³opami. Nie swoimi znaczy siê.
CZWARTY Z wrogiem.
DOWÓDCA Baby same zosta³y z Nie-mcem. We wsi.
JAGODA I czterech stra¿ników na smyczy maj¹. Czterech je�d�ców apokalipsy.
PIERWSZY, DRUGI, TRZECI, CZWARTY  Na czterech ³apach.
DOWÓDCA I polubi³y baby tych swoich stra¿ników. Przypadkiem, a jednak.
JAGODA Tak zajête by³y pakowaniem, ¿e nie zauwa¿y³y, kiedy Julita zniknê³a. Raz

zadano tylko pytanie, gdzie ta diablica. Dwie wersje us³yszano.
DOWÓDCA Albo m¹¿ jej, diabe³, w studni j¹ utopi³.
PIERWSZY, DRUGI, TRZECI, CZWARTY Albo czterej stra¿nicy na �mieræ j¹ zagry�li,

razem z jej szczeniêtami.
JAGODA Marzenia �ciêtej g³owy.
PIERWSZY, DRUGI, TRZECI, CZWARTY W istocie.
DOWÓDCA Nie by³o czasu teraz o tym my�leæ. Wszystko, co kosztowne, chowaæ nale-

¿a³o.
JAGODA Po wsi w spodniach mêskich siê przechadzaæ.
DOWÓDCA To tylko kwestia czasu, jak zabieraæ zaczn¹ wszystko, co nie swoje.
PIERWSZY Nie tak prêdko baby g³owy w p³otach pokaza³y, jak siê to ca³e towarzystwo

zjecha³o.
DRUGI Nie by³y g³upie. Pamiêta³y poprzedni¹ wojnê.
TRZECI Nie by³y baby g³upie, ale te¿ przeciwnika nie docenia³y.
CZWARTY Czterdziestu i czterech proszkami na trzêsienie ziemi...
JAGODA Na przeczyszczenie mo¿e... wykurzyæ ze wsi chcia³y naiwnie.
DOWÓDCA Za g³owê siê z³apa³y, gdy wszystkie psy we wsi, poza czterema je�d�cami

apokalipsy, rozstrzelano i po rowach pochowano. Czterej cholerni pancerni prym we
wsi wiedli.

PIERWSZY, DRUGI, TRZECI, CZWARTY Wszystkie suki dla nich.
DOWÓDCA Dowódcy nikt na oczy nie widzia³.
JAGODA Mówi³y baby miêdzy sob¹, ¿e d³ugie mieæ musi damskie paznokcie. Zegarek,

który w miejscu stoi od lat. I sadystycznie bezradny wzrok odrzuconego.
PIERWSZY Gadaæ sobie mog³y. Prawdê zna³y tylko te panny m³ode, które mu na jedn¹

noc po�lubn¹ przyprowadzano z ³apanek po wsi.
DOWÓDCA Ale one siê nie licz¹.
DRUGI Albo siê nie przyznawa³y, bo wstyd. Albo mówiæ im zakazano.
TRZECI Gubi³y siê niektóre po tych ³apankach-macankach. I nie by³o �ladu podartych
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sukni �lubnych.

DOWÓDCA Jedn¹ nazywali wrogowie szczê�ciar¹.
JAGODA Baby inaczej zwa³y-wyzywa³y.
DOWÓDCA Jagodê nieszczêsn¹, niedojrza³¹.
JAGODA Czternastoletni¹.
DOWÓDCA Zerwa³ j¹.
JAGODA Zerwa³ z niej sukienkê granatow¹.
DOWÓDCA Obcesowo parokrotnie.
JAGODA Tej samej nocy.
DOWÓDCA Piersi dziewczêce niedojrza³e do krwi podrapa³ twardym w¹sem.
JAGODA P³aka³a.
DOWÓDCA Do pewnego momentu to i ¿a³owaæ jej mo¿na by³o.
JAGODA Na kwaterze dowódcy osiad³a.
DOWÓDCA Na kolanach jego.
JAGODA Na sta³e.
DOWÓDCA I dojrza³a Jagoda po wsi nosiæ siê zaczê³a. Opowiadaæ, jak to w¹s w k¹pieli

dra¿ni jej cia³o.
JAGODA Wyciera potem te plecy jego. Rêcznikiem z w³osów swoich wyciera.
DOWÓDCA Mówili, ¿e zazdrosna i z³a jak osa, gdy jak¹� inn¹ dowódca na tych swoich

kolanach trzyma.
JAGODA Zakocha³o siê dziewczê po raz pierwszy kompletnie poronion¹ mi³o�ci¹.
DOWÓDCA Trwa³by ten miesi¹c miodowy i d³u¿ej, gdyby nie Jagody porywczy tempe-

rament.
JAGODA Przeszkadzaæ nie wolno by³o dowódcy, gdy brzuchem opas³ym gniót³ ³ona

dziewczêce.
DOWÓDCA I Ró¿y, i Maliny.
JAGODA Przeszkodzi³a.
DOWÓDCA Z zazdro�ci.
JAGODA Z mi³o�ci!
DOWÓDCA I tê Ró¿ê i Malinê no¿yczkami oszpeci³a. W szale. W amoku.
JAGODA Z mi³o�ci!
DOWÓDCA Poronionej kompletnie.
PIERWSZY Mówili, ¿e odes³a³ j¹ do Berlina.
DRUGI Sukienkê granatow¹ z wody wy³owi³a Ma�lakowa.
TRZECI Cia³a nie wy³owiono.
CZWARTY Porwa³ nurt rzeki.
DOWÓDCA I jagódki, i ró¿yczki, i malinki. Palce lizaæ. Piersi lizaæ.
KOT Dlatego tak matki je chowa³y. Wszystko, co kosztowne, chowaæ nale¿a³o. Po sto-

gach siana, po piwnicach i poddaszach.
�WINIA Urz¹dzali sobie podchody wrogowie.
¯O£NIERZE Na polowania wychodzili w nocy z czterema na czterech ³apach. Wêszyli,

przerzucali, kopali.
�WINIA Czasem i mili byli dla matek.
¯O£NIERZE Po swojemu.
PIERWSZY, DRUGI, TRZECI, CZWARTY Zawsze to jaka� nagroda pocieszenia i spaæ

siê nie idzie o suchym pysku.
�WINIA Poszed³ st¹d!
¯O£NIERZE Nie odró¿nia³y pocz¹tkowo baby tych g³ów na krótko ostrzy¿onych. Jedna
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to masa wroga by³a.

�WINIA Nie wiedzia³a ta masa, ile s³odkich niespodzianek kryj¹ te stogi, piwnice i pod-
dasza.

¯O£NIERZE Rejestr sporz¹dziæ kazali.
KOT Nie przyznawa³y siê matki do córek.
�WINIA O matko przenaj�wiêtsza! W³asnych dzieci siê wypiera³y.
KOT Na przes³uchaniach te¿.
JAGODA W tej samej izbie, gdzie po dobroci z ch³opami siê obchodzono.
KOT Bito. Straszono. Wszystko na nic. Inaczej podej�æ nale¿a³o.
�WINIA Za czekolady przekupiæ chcieli. Za d¿em i kie³basê. Za wódkê.
¯O£NIERZE Wydawa³y.
JAGODA Nie, matki nie. S¹siadki ¿yczliwe. Jak siê dorzuci³o jeszcze, ¿e ich córek to siê

nie tknie... Panie! Wszystko wy�piewa³y! Wszystko, ale bez imion. Rysopisy powsta-
³y.

KOT Ksiêga bez imion.
¯O£NIERZE Jak to pó�niej pokaza³ w sztabie dowódcy jeden z krótko ostrzy¿onych, to

po ³bie dosta³ i do dzi� ból pamiêta, jak mu zêby o kant sto³u wybijali.
PIERWSZY Ruda, krêpa...
¯O£NIERZE ...ku powszechnej uciesze.
PIERWSZY Pieprzyk nad górn¹ warg¹ z prawej strony. Znaleziona w piwnicy zmar³ej

babki.
DRUGI Obok odhaczone i potwierdzone piecz¹tk¹.
¯O£NIERZE Czerwonym tuszem zapisane.
TRZECI Blondynka, szczup³a � potencjalna dziewica.
¯O£NIERZE Znale�æ i w trybie natychmiastowym odes³aæ do sztabu.
CZWARTY Obok data przekre�lona � podejrzenie o dziewictwo nieaktualne.
¯O£NIERZE Pieczêæ czerwonym tuszem przybita.
PIERWSZY Podpisane: �Otto � w niej by³em.�
JULITA Tak. Ten sam Otto.
JAGODA I tak przekartkowaæ mo¿na by³o stron czterdzie�ci i cztery. Na czterech ostat-

nich widnia³y nazwiska oficerów.
¯O£NIERZE Tych krótko ostrzy¿onych.
KOT Bez rysopisów.
�WINIA I zdjêcie pomiêdzy strony w³o¿one.
¯O£NIERZE Czterech na czterech ³apach.
PIERWSZY G³ód.
DRUGI �mieræ.
TRZECI Pomór.
CZWARTY Wojna.
PIERWSZY, DRUGI, TRZECI Wojna! Wojna! Wojna!
CHÓR Wiêkszo�æ dziewczyn poznajdowano. Ró¿nie siê z nimi wtedy obchodzono. Te,

co we wsi zosta³y, zazdro�ci³y tym, po których s³uch zagin¹³. Te, po których s³uch
zagin¹³, zazdro�ci³y tym, co zosta³y we wsi.

¯O£NIERZE Mówili, ¿e do Nie-miec je zabrali. Do roboty.
JULITA Taa... Na kurs pierwszej komunii.
CHÓR Mo¿e i ³ó¿kowe roboty.
MA£Y BOROWIK Tak bêdzie chyba lepiej. Tak bêdzie lepiej. Tak. Lepiej.
CHÓR Te, co przy ¿yciu pozosta³y, zamkniêto w jednej cha³upie i dom uciech stworzo-
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no. W chatce na kurzej ³apce.

¯O£NIERZE W tym wszystkim zamys³ szatañski da³o siê odczuæ.
MA£Y BOROWIK Domek z piernika!
KROWA Pieprzem dos³adzany. Smutna to by³a wiecznie rozchwiana chata wód¹ zalatu-

j¹ca.
JULITA W oczy szczypa³o, jak siê wlaz³o prosto z dworu! Wywietrzy³yby�cie ten smród!
PIERWSZY, DRUGI, TRZECI, CZWARTY  Nie da rady... wyj�æ by trzeba by³o. Wyto-

czyæ siê...
CHÓR Najszybciej pozbywano siê tych naj³adniejszych.
¯O£NIERZE Niechêtnie, ale jednak.
CHÓR Nie chciano sympati¹ do nich zapa³aæ.
JULITA O ¿adnym uczuciu mowy byæ nie mog³o. Niech no tylko który� spróbuje...
¯O£NIERZE Od razu mu taka pod pierzynê wlezie i do g³owy wbijaæ mu bêdzie te

g³upoty, ¿eby j¹ ratowa³, ¿eby z ni¹ ucieka³, ¿eby dla siebie tylko j¹ zatrzyma³.
JULITA Nie wolno siê przywi¹zywaæ.
PIERWSZY Potem to ciebie przywi¹¿¹ do jakiego drzewa i w lesie zostawi¹.
DRUGI Nie ma co sobie ¿ycia komplikowaæ.
TRZECI Kaprysy cielesne za³atwiaæ nale¿y szybko i bez emocji.
CZWARTY Przepisowe osiem minut!
PIERWSZY Czysta biologia.
MA£Y BOROWIK Raz...
DRUGI Tylko po s³u¿bie.
MA£Y BOROWIK Dwa...
TRZECI I najlepiej na trze�wo.
MA£Y BOROWIK Trzy...
CZWARTY Po pijanemu wyci¹gn¹æ potrafi¹ baby zza ko³nierza wa¿ne informacje.
MA£Y BOROWIK Cztery...
JULITA Sprytne cholery.
MA£Y BOROWIK Cztery...
JULITA Nie przepuszcz¹ ¿adnej okazji.
MA£Y BOROWIK Cztery i pó³...
CHÓR Najchêtniej za te z nadwag¹ siê brano. Za te bez jedynek. Z w³osami przerzedzo-

nymi i opuch³ymi ³ydkami.
¯O£NIERZE Mo¿na im by³o spódnicê na g³owê zarzuciæ.
JULITA Nie szarpa³y siê. Nie protestowa³y.
CHÓR Szansy wypatrywa³y na swoje szczê�cie. Do rana plotkowaæ potrafi³y o swoich

rycerzach w zielonych mundurach.
¯O£NIERZE Porównywa³y.
CHÓR Za�miewa³y siê do rozpuku. Zazdro�ci³y i wlewa³y w siebie nieskoñczone ilo�ci

trunków. Rozk³ada³y siê nie tylko na zewn¹trz.
PIERWSZY Na po�cieli.
DRUGI Na s³omie.
TRZECI Na ziemi.
JULITA Rozk³ada³y siê te¿ od �rodka.
PIERWSZY Moralnie.
DRUGI Duchowo.
TRZECI Ciele�nie.
CZWARTY O czym ty w ogóle mówisz?
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PIERWSZY, DRUGI, TRZECI Przyj�æ, zrobiæ, co swoje, i wyj�æ. Przyj�æ, zrobiæ, co

swoje, i wyj�æ. Przyj�æ, zrobiæ, co swoje, i..
CZWARTY Wynocha mi st¹d! Ale ju¿!
KROWA Nic siê do kwatery nie zabiera³o poza rysunkiem ud. ¯adnych twarzy i wes-

tchnieñ.
WAC£AWIKOWA Pamiêtaæ nale¿y, by umyæ rêce i cz³onka.
KROWA Niezarejestrowane têpiono i szanta¿owano.
WAC£AWIKOWA Taka Borowikowa na przyk³ad Emilkê w oborze ukrywa³a. Tê sam¹,

co usta malowa³a i oczy sadz¹ przyczernia³a. Brwi, rzêsy nadpalonymi smarowa³a
zapa³kami.

KROWA Wac³awikowa wiedzia³a.
WAC£AWIKOWA Nie powiem! Jak grób milczeæ bêdê... Za jedn¹ bañkê mleka dzien-

nie.
KROWA I dostawa³a. I mleko. I chleb. I pieni¹dze. I ³añcuszki z³ote.
WAC£AWIKOWA I krowê wreszcie. Tê sam¹, co j¹ w ³eb kopnê³a przy dojeniu.
KROWA Raz siê przy³o¿y³a. Raz a porz¹dnie.
WAC£AWIKOWA Wystarczy³o. Czaszkê roz³upa³a. Potem krowê Nie-mcy zabrali i roz-

³upali.
KROWA Krowê bohaterkê!
WAC£AWIKOWA Na kilkadziesi¹t kawa³ków. Sta³a potem krowa ju¿ nie na polu, ale na

stole przez trzy dni.
KROWA Krowa bohaterka!
WAC£AWIKOWA Wo³owina w galarecie!
CHÓR Wac³awikow¹ do ³o¿a z ziemi z³o¿ono. Z zawi�ci do po³owy tylko przykry³y baby

brunatn¹ i sypk¹ pierzyn¹.
KROWA Kara byæ musi!
PIERWSZY Nie je�dzi³y na rowerach.
DRUGI Nie czyta³y.
TRZECI Stawia³y p³oty.
CZWARTY Rodzi³y dzieci.
PIERWSZY Kolana stara³y siê razem trzymaæ.
DRUGI W Poncjuszów Pi³atów siê zabawia³y.
TRZECI Tragizm w ¿yciorys wpisany.
CZWARTY W trzy pokolenia kobiet.
CHÓR Na si³ê �wiata nie uszczê�liwisz.
BOROWIKOWA A sk¹d s¹ te dziewczyny?
JAGODA Z Pi�dzichowa! Ga³gany na wietrze fruwaj¹. Majtki czerwone.
BOROWIKOWA Farbowane!
JAGODA W Pi�dzichowie!
BOROWIKOWA Cyce jak donice.
JAGODA T³uste, obwis³e!
BOROWIKOWA Wycacane. Wymacane. Zmiêtoszone. Zniewolone.
JAGODA Przez stanik! Bo niby przez co innego?
BOROWIKOWA Ciê¿ar ³ap¹ wroga podtrzymywany. Na rami¹czkach. I sprz¹czkach. I

szelkach. Na pasach. I rozporkach.
WAC£AWIKOWA Ach! Ach! A³!
BOROWIKOWA Paznokcie wbijaj¹ w plecy.
JAGODA Suki!
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WAC£AWIKOWA Kataklizm jaki� wpisany w to wszystko. Co wisi, to i spa�æ bowiem

musi kiedy�.
BOROWIKOWA Damy z rajstopami pozaci¹ganymi.
JAGODA Z w³osami na nogach czarnymi.
WAC£AWIKOWA Kilimki z Chrystusami na plecy przywdziewaj¹.
BOROWIKOWA Ob³udne mêczennice z warg¹ przyciêt¹.
JAGODA Same odwagi nie maj¹ toreb na ³by ponak³adaæ i przytrzymaæ.
CHÓR Wiedzia³y. Wszystkie wiedzia³y, kiedy spódnicê zakasaæ. Za co z³apaæ. Co jedna,

to lepsza.
PIERWSZY, DRUGI, TRZECI, CZWARTY Tercjarki od siedmiu bole�ci.
WAC£AWIKOWA Wywaliæ trzeba ze �rodka te psy! Cuchn¹, jakby co zdech³ego ze¿ar-

³y.
BOROWIKOWA Wac³awikow¹ mo¿e?!
JAGODA Zgwa³cone jakie czyje szczê�cie.
PIERWSZY Brakuje, ¿eby k³óciæ siê zaczê³y, która z którym ile razy.
DRUGI Najgorzej, jak który� mia³ trzy jednocze�nie.
TRZECI Na pocz¹tku zawsze by³ lament.
CZWARTY I dramat.
PIERWSZY I w ogóle jakby o gwa³cie pamiêtaæ nie chcia³y.
DRUGI Listy wysy³a³y z kondolencjami do siebie nawzajem:
CZWARTY �Za tej duszê przeklêt¹, co cnotê pod p³otem odda³a, za co w piekle sma¿yæ

siê bêdzie jej dupa. Amen.�
TRZECI Serniki by pewnie przynosi³y.
CZWARTY Kapustê z grochem gotowa³y, ale gówno z tego.
WAC£AWIKOWA Do gara nie mia³y co w³o¿yæ!
JAGODA Chyba, ¿e te swoje cyckonosze pozrywane i rajstopy pozadzierane.
BOROWIKOWA Zboczonymi upodobaniami dopieprz¹.
JAGODA Deszczówk¹ zalej¹.
BOROWIKOWA Gard³o przepal¹.
JAGODA I trzewia.
BOROWIKOWA I unieszkodliwi¹ raz na zawsze.
CHÓR Przela³y fascynacje swoje niespe³nione, te mydliny i pomyje erotyczne na ob-

cych.
WAC£AWIKOWA Zgrzybiali kochankowie.
BOROWIKOWA Poroniona pierwsza mi³o�æ.
JAGODA Wiadomo, ten pierwszy raz kocha siê najmocniej.
BOROWIKOWA Nawet je�li od ty³u...
CHÓR Na zapominalstwie siê przy³apywa³y. Przestawa³y siê wysilaæ. Na pocz¹tku do

bólu wydrapywa³y paznokciami twarze swych ch³opów. Podczas zbli¿eñ wymuszo-
nych. I kataklizm nasta³ zapowiedziany.

PIERWSZY, DRUGI, TRZECI, CZWARTY Olaboga! Olaboga! Olaboga!
WAC£AWIKOWA Pamiêtaæ przestawa³y.
BOROWIKOWA Chcieæ przestawa³y.
JAGODA W ogóle przestawa³y.
CHÓR Rêkawy zakasywa³y. Warkocze rozplata³y. Skrzypi¹ do rytmu zdyszanego ³ó¿ka

s³om¹ wypchane. Na drewnianych, pamiêtliwych pod³ogach.
PIERWSZY Dusz¹ pieprzyny.
DRUGI Te same, co sól potu poprzedników swoich pamiêtaj¹.
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TRZECI Najchêtniej to by mordy pierzem wypcha³y.
CZWARTY I te gard³a.
PIERWSZY A¿ by drug¹ stron¹ wysz³y.
DRUGI M�ciwe po�ciele.
TRZECI Zaschniête wydzieliny.
CZWARTY Poprzedników.
PIERWSZY Ten sam zaduch w izbach.
BOROWIKOWA Wyrzuæcie¿ te cuchn¹ce bestie. Wlepia toto te swoje zboczone ga³y i

³bem kiwa do rytmu. Skrzypi¹cego.
CHÓR Przemilczano wszelkie konsekwencje. Wszelkie zabiegi. Wrzaski. Wsi nowe po-

kolenie.
JULITA Ciii...
CHÓR Ale co� siê wymy�li. Spokojnie.
WAC£AWIKOWA Trzeba rozegraæ to tak, by babki nie urz¹dza³y dramatu.
JAGODA Trzeba rozegraæ to tak, by matki nie urz¹dza³y dramatu.
BOROWIKOWA Trzeba rozegraæ to tak, by... córki, by córki nie urz¹dza³y dramatu.
PIERWSZY Co� siê wymy�li.
DRUGI Oswoi³o siê to ca³e towarzystwo.
TRZECI Wyæwiczy³o.
CZWARTY Wyspecjalizowa³o.
JULITA Wydupczy³o siê to ca³e towarzystwo wzajemnej z braku pozoru adoracji.
#
4.
Depresja
WÓJCIKOWA Wyspecjalizowaæ siê baby musia³y. Ta przetrwa, co potrzebna komu. Ta,

co jêzor za zêbami trzymaæ potrafi na co dzieñ. A w nocy sztuczki tym jêzorem robi.
A niech je nowotwór z³o�liwy jêzora za te cuda pod pierzyn¹ z³apie.

PIERWSZY, DRUGI, TRZECI, CZWARTY Ki³a mogi³a! Ki³a mogi³a! Ki³a mogi³a!
PANNA HANNA Wójcikowa taka fryzjerem zosta³a i golibrod¹. I krocze wygoliæ potra-

fi³a.
WÓJCIKOWA Wedle ¿yczenia.
PANNA HANNA Wójcikowa fryzjerem zosta³a.
WÓJCIKOWA Ale nie tylko.
PANNA HANNA Kochanic¹ te¿ zosta³a.
WÓJCIKOWA I pani¹ we wsi siê poczu³a.
PANNA HANNA My�la³by kto... Inne baby od chamu³ wyzywa³a.
WÓJCIKOWA Do tego p³aciæ jeszcze sobie s³ono kaza³a za czesanie tych ³bów sko³tu-

nionych!
PANNA HANNA Jeszcze czego...
WÓJCIKOWA Oficerów strzyg³a. Podczas takich strzy¿eñ du¿o historii opowiada³a. O

tym, co siê we wsi dzieje. Miêdzy babami.
PANNA HANNA Mieli³a tym jêzorem plotki wszystkie zas³yszane, dot¹d, a¿ jej kto�

tego jêzora nie przyci¹³. Raz na zawsze. Koniec i kropka! Koniec! Niec! Iec! Ec!
WÓJCIKOWA G³owy my³a oficerom trzem w szamponie.
PANNA HANNA Tak wymy³a, ¿e trzy czarne ³by zbarania³e na fotelach fryzjerskich

siedzia³y.
WÓJCIKOWA Co tam by³o krzyku!
PANNA HANNA ̄ e trzy aryjskie g³owy w gównie zanurzy³a! ̄ e ¿ydowskie ma zapêdy!
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O ró¿ne rzeczy j¹ pos¹dzano.

WÓJCIKOWA A szczególnie ten, co mu po�ciel grza³a!
PANNA HANNA Za du¿o zamieszania narobi³a. Za g³o�no! Taka skandalistka to mu

niepotrzebna. Nikomu niepotrzebna.
WÓJCIKOWA Niepotrzebnych pozbyæ siê nale¿y.
PANNA HANNA W ogóle Wójcikowa ni st¹d, ni zow¹d nikomu potrzebna ju¿ nie by³a.
WÓJCIKOWA Pozbyæ siê jej ku przestrodze. Od razu!
MANUELA Raz, dwa, trzy!
MATYLDA I raz. I dwa. I trzy!
PANNA HANNA I le¿y Wójcikowa z kul¹ w skroni na poduszce z czarnych w³osów.
WÓJCIKOWA Z kul¹ w tym ³bie zakutym. Czarnym.
MANUELA Ju¿ nie czarnym.
MATYLDA Szkar³atnym.
PANNA HANNA Podejrzana to sprawa by³a. G³osy chodzi³y, ¿e to sprawka Manueli i

Matyldy.
MANUELA & MATYLDA Matyldy i Manueli.
MARYSIEÑKA Widzia³a Marysieñka, jak siê przy zak³adzie krêci³y.
WÓJCIKOWA Tyle tylko, ¿e Marysieñka na ogó³ widywa³a ró¿ne rzeczy. Nikt nie wie-

rzy³ w te jej opowie�ci.
MARYSIEÑKA Bo nikt nie chcia³ w nie wierzyæ! Tak przera¿aj¹ce by³y te jej wizje, ¿e

lepiej...
WÓJCIKOWA Bezpieczniej dla rozumu w³asnego uznaæ by³o j¹ za szalon¹.
MARYSIEÑKA Pó�niej dopiero wiarygodna siê sta³a, kiedy rozpowiadaæ zaczê³a, ¿e

Matyldê i Manuelê...
MANUELA & MATYLDA ...Manuelê i Matyldê...
MARYSIEÑKA ...widzia³a, jak bawi³y siê przed kwaterami Nie-mców w wywo³ywanie

deszczu. Krew �wiñsk¹ do rzeki p³yn¹cej nieopodal wylewaæ mia³y.
MANUELA Sk¹d by krew �wiñsk¹ wziê³y?
MATYLDA Nad rzek¹?
WÓJCIKOWA Jak prze¿yæ by mia³y wreszcie bez opieki niczyjej?
PANNA HANNA A sk¹d wiedzieæ mo¿esz, ¿e niczyjej? Matylda i Manuela...
MANUELA & MATYLDA ...Manuela i Matylda...
WÓJCIKOWA ...same zosta³y.
MANUELA & MATYLDA Nie same.
�WINIA Z macior¹. Maciora je wykarmi³a.
PANNA HANNA Stara Panna Hanna odzienia im u¿yczy³a. ¯al jej by³o szczeni¹t bez-

pañskich. Niczyje toto. Bezbronne. Bez przysz³o�ci. Bez.
WÓJCIKOWA Beznadziejne.
MARYSIEÑKA Panna Hanna szczególn¹ by³a osob¹. O jej przesz³o�ci niewiele wie-

dziano. O tera�niejszo�ci te¿ nie za wiele. W³a�ciwie to nic o niej nie wiedziano poza
tym, ¿e: Hanna...

MANUELA & MATYLDA  ...a i to nie na pewno.
MARYSIEÑKA Wierz lub nie, ale nikt we wsi nie pamiêta³, kiedy dok³adnie siê pojawi-

³a. Jedni mówi¹, ¿e by³a tu pierwsza.
WÓJCIKOWA Inni, ¿e przysz³a z lasu, kiedy Julita zniknê³a.
PANNA HANNA Panna Hanna mia³a d³ugi warkocz jak Julita. Ten sam, tyle ¿e siwy,

przeplatany zwojem szmat. Rysy podobne. Panna Hanna klê³a jak szewc.
MARYSIEÑKA Na pewno panna?
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MANUELA & MATYLDA  A czort wie!
MARYSIEÑKA W to nie w¹tpiê.
WÓJCIKOWA I nic nie by³oby w niej intryguj¹cego, gdyby nie to jej szklane oko.
JAGODA Najczê�ciej w karczmie przesiadywa³a, tam gdzie Nie-mcy. Siada³a przy stole

i czeka³a, a¿ towarzystwo odejdzie od stolików, zostawiaj¹c na wpó³ niedopite kufle.
PANNA HANNA Czasem nie czeka³a.
MA£Y BOROWIK Podchodzi³a zuchwale do stolika oficerów i uderza³a p³asko d³oni¹

w ty³ g³owy tak, ¿e szklane oko wpada³o do kufla z piwem.
PIERWSZY, DRUGI, TRZECI, CZWARTY Chlup! Chlup! Chlup!
MA£Y BOROWIK Nikt nie chcia³ ju¿ go ruszaæ wiêcej.
JAGODA Tak jak i nikt nie chcia³ ju¿ ruszaæ panny Hanny. Wiecznej panny.
MANUELA Wiecznie pijanej panny.
MATYLDA Podobno Hanny.
PANNA HANNA Mo¿e z powodu tego jej kaca dziewczynki bez majtek biega³y.
MANUELA & MATYLDA Co za niedopatrzenie!
MA£Y BOROWIK Ulubienicami Nie-mców by³y.
JAGODA Sztuczki pokazywa³y.
MANUELA & MATYLDA  Go³e ty³ki te¿.
MARYSIEÑKA Okropnie te ty³ki Nie-mców �mieszy³y.
WÓJCIKOWA Pomarszczone by³y jak �liwki.
MARYSIEÑKA Starcze ju¿ w dzieciñstwie.
WÓJCIKOWA G³owy im puch³y na przemian.
MARYSIEÑKA Nie sposób by³o je rozró¿niæ.
PANNA HANNA Chyba tylko panna Hanna wiedzia³a, która to która.
�WINIA No i maciora!
PANNA HANNA Ale o niej wkrótce zapomni historia.
�WINIA Ze¿r¹ j¹ nie-mieckie �winie. Matylda i Manuela...
MANUELA & MATYLDA  ...Manuela i Matylda.
�WINIA Dwie ma³e staruchy.
WÓJCIKOWA Pakt zawar³y z diab³em, ¿e wiêcej rosn¹æ nie bêd¹.
MARYSIEÑKA Do ziemi je ci¹gnie.
JAGODA My�l sobie, co chcesz.
MA£Y BOROWIK Nie uros³y.
JAGODA S³owa ziemi dotrzyma³y.
WÓJCIKOWA Paznokciami d³ugimi ziemiê rozgrzebywa³y na placu przed kwaterami

Nie-mców. Wrzuca³y im wtedy inne dzieci d¿d¿ownice za podarte sukienki.
MARYSIEÑKA Kiedy� Matylda...
WÓJCIKOWA A mo¿e to by³a Manuela?
MARYSIEÑKA Nie wiem. Która� kiedy� tê d¿d¿ownicê zjad³a, ¿eby zamkn¹æ dziecia-

kom gêby. Nie zamknê³a. Z wrzaskiem i otwartymi japami uciek³y.
JAGODA Wróci³y. Zawsze wraca³y. Zbyt ³ase na miód by³y.
MA£Y BOROWIK Matki system tresury opracowa³y. Brzmi znajomo? Za ka¿dy w³os

zdobyty z g³ów Matyldy i Manueli...
MANUELA & MATYLDA  Manueli i Matyldy...
MA£Y BOROWIK  ...dostawa³y dzieci po ³y¿ce miodu.
JAGODA Trzeba siê by³o nastaraæ, ¿eby taki w³os zdobyæ. Trzeba je by³o przechytrzyæ.
MARYSIEÑKA Po co im w³a�ciwie te w³osy?
WÓJCIKOWA Ano ¿eby wywar sporz¹dziæ. Wylaæ go na ³by dwóch szatanic i rozpu�ciæ
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tak, by w ziemiê wsi¹k³y. Tam gdzie ich miejsce!

MARYSIEÑKA Ach...
WÓJCIKOWA Pilniakowa wywar zaczê³a gotowaæ wraz z pierwszym w³osem ma³ych

czarownic.
MARYSIEÑKA Ja� Grzelak przyniós³ w³os Matyldy. Mo¿e Manueli. W nocy wyrwany.
MA£Y BOROWIK £y¿kê miodu dosta³. Potem ju¿ swoje zêby rwa³.
�WINIA Bez si³y. Same wychodziæ poczê³y. Wszystkie. Wszystkim dzieciom, co w³osy

przynosi³y.
MANUELA & MATYLDA Znowu.
�WINIA Pod³e ko³o kr¹g zatoczy³o. M³yn diabelski. Puch³y te dzieci.
MANUELA & MATYLDA Znowu.
�WINIA Rozdyma³y siê.
MANUELA & MATYLDA Znowu.
�WINIA Purpurowe w odcieniu.
MANUELA & MATYLDA  Znowu.
PANNA HANNA Podejrzewaæ zaczêto, ¿e to czar jaki� dwóch ma³ych staruch.
JAGODA Najgorzej by³o z Ja�kiem. Synem pierworodnym Grzelakowej. Na niego ten

wywar wyla³a. Przypadkiem.
MA£Y BOROWIK Tak przynajmniej mówi³a, gdy j¹ ze wsi przepêdzano.
JAGODA �wiêtej pamiêci Jan Grzelak, urodzony szóstego czerwca dwudziestego dzie-

wi¹tego, zmar³ szóstego czerwca czterdziestego trzeciego. Przy datach znaki zapyta-
nia.

WÓJCIKOWA Trumny podczas pogrzebu syna pierworodnego nie otworzono.
MARYSIEÑKA Nic dziwnego.
WÓJCIKOWA Po Ja�ku jeszcze trzech synów pierworodnych zaraza zabra³a.
MARYSIEÑKA I zabiera³aby pewnie dalej. Z przekory.
WÓJCIKOWA I na z³o�æ, ale....
MATYSIAKOWA Matysiakowa wysypki dosta³a!
MARYSIEÑKA Jak i inne matki podjudzanych dzieci...
MA£Y BOROWIK Plamy siê jej czerwone porobi³y na ca³ym ciele.
MATYSIAKOWA Pocz¹tkowo od pche³ � my�la³a. Ma³o to teraz tego robactwa siê naro-

dzi³o?
MA£Y BOROWIK Nie przechodzi³o.
WÓJCIKOWA Przesz³o za to na inne baby.
MATYSIAKOWA I tego by ma³o by³o. W lustrze siê Matysiakowa zobaczy³a i ca³a we

wrzodach by³a obros³a.
WÓJCIKOWA Jak i inne baby.
MATYSIAKOWA Karmiæ przesta³a.
WÓJCIKOWA Jak i inne baby...
MATYSIAKOWA Wrzodami musia³y siê zaopiekowaæ, a nie dzieæmi.
MANUELA Swoimi.
MATYLDA Cudzymi.
PANNA HANNA Pannie Hannie ultimatum postawi³y.
MARYSIEÑKA We wsi zostanie, jak im wywar leczniczy sporz¹dzi.
PANNA HANNA I sporz¹dzi³a. Wody zagotowa³a. Matyldzie i Manueli...
MANUELA & MATYLDA ...Manueli i Matyldzie...
PANNA HANNA ...nogi umyæ kaza³a w tej wodzie i czerpakiem babom dawa³a po miar-

ce.
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MATYSIAKOWA Przestawa³o swêdzieæ i ropieæ.
WÓJCIKOWA Nikt ju¿ ran nie rozdrapywa³.
MARYSIEÑKA Grobów dzieciêcych te¿ nie.
MATYSIAKOWA Zapomniano, bo nowe zdarzenia przysz³y.
PANNA HANNA Teraz to o ten miód walczyæ musiano na k³y i pazury.
MARYSIEÑKA Marysieñka Matyldê i Manuelê...
MANUELA & MATYLDA  Manuelê i Matyldê...
MARYSIEÑKA ...widzia³a, jak bawi³y siê przed kwaterami Nie-mców w wywo³ywanie

deszczu. Krew �wiñsk¹ do rzeki p³yn¹cej nieopodal wylewaæ mia³y.
WÓJCIKOWA Gdzie� to ju¿ s³ysza³am...
MATYSIAKOWA Mo¿e i co� w tym jest. Skar¿y³y siê baby, ¿e woda w rzece niedobra.

Prania robiæ nie mo¿na, bo i potem wysypka na ciele siê robi.
PANNA HANNA Manuela i Matylda.
MANUELA & MATYLDA  Matylda i Manuela.
MA£Y BOROWIK Ulubienice Nie-mców. Czêsto za tañce i piosenki czekoladê dosta-

wa³y.
PIERWSZY I spad³ ten deszcz.
DRUGI I pada³.
TRZECI I pada³.
CZWARTY I pada³.
PIERWSZY, DRUGI, TRZECI, CZWARTY Powóóóóód�!
PIERWSZY A po nim grad.
DRUGI I pada³.
TRZECI I pada³.
CZWARTY I pada³.
PIERWSZY, DRUGI, TRZECI, CZWARTY Klêêêska ¿ywio³ooowaaaa!
MA£Y BOROWIK A po nim znowu deszcz. Zupe³nie jakby kto� bawi³ siê chmurami na

sznurach zawieszonymi i poci¹ga³ za nie za ka¿dym razem, kiedy naiwne baby przy
oknach chcia³y powiedzieæ:

PIERWSZY, DRUGI, TRZECI, CZWARTY Przejaaa�nia siê!
PIERWSZY Jeb.
DRUGI Ciul.
TRZECI Dup.
CZWARTY Powód�.
MATYSIAKOWA Pola mokre.
MARYSIEÑKA Co mokre, to i zgni³o.
WÓJCIKOWA Jak paszy nie by³o, to i byd³a nie by³o czym karmiæ.
MATYSIAKOWA Nie-mcy krowy ze¿arli, bo nie króliki, ¿eby warzywa ¿reæ.
WÓJCIKOWA Zreszt¹ warzyw i tak nie by³o. Przegni³y.
MARYSIEÑKA I nagle siê zorientowa³y baby, nosy spod pierzyn wy�ciubiaj¹c, ¿e nie

ma co do gara w³o¿yæ.
WÓJCIKOWA A jak nie by³o co w³o¿yæ jadalnego, to Bulczakowa szmaty stare w³o¿y³a

i w akcie samobójczego bohaterstwa i buntu Nie-mcom zupê ze szmat tych poda³a.
MANUELA & MATYLDA Po raz pierwszy i ostatni.
JAGODA Bulczakow¹ do kuchni zabrali i tasakiem dwie d³onie jej odr¹bali. Za d³onie

powtykali stare ³apki kurze poobrzynane i tak Bulczakowa pad³a.
MATYSIAKOWA I le¿y. Z kulk¹ w skroni. Zupê z niej chcieli ugotowaæ, ale Matylda i

Manuela...
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MANUELA & MATYLDA ...Manuela i Matylda...
MATYSIAKOWA ...recital przygotowa³y. Piosenkê odtañczy³y i taniec od�piewa³y. Za-

bra³a Jarkowa cia³o ukradkiem i zakopa³a na polu, w�ród warzyw przegni³ych. Do
dzi� nic tam nie ro�nie.

MARYSIEÑKA Wszystko to widzia³a te¿ Marysieñka.
MA£Y BOROWIK Szalona Marysieñka.
PANNA HANNA We wsi rozpowiadaæ zaczê³a, ¿e ten kataklizm to Manueli i Matyldy

jest sprawka.
MATYSIAKOWA Rozjuszone baby uwierzy³y. Przyda³ siê teraz kozio³ ofiarny. Nie trze-

ba by³o szukaæ w domu z piernika cuchn¹cego wód¹.
MANUELA & MATYLDA Manueli i Matyldy nikt poza Pann¹ Hann¹ nie wybroni, to i

mo¿na o ca³e z³o �wiata je oskar¿yæ.
PANNA HANNA Wywlek³y je baby na �rodek wsi i nagusieñkie wych³osta³y brzozowy-

mi witkami.
MARYSIEÑKA Odgra¿a³y siê wtedy Marysieñce, ¿e jak rodzynkê j¹ ze¿r¹ i w cie�cie

zapiek¹.
WÓJCIKOWA �mia³y siê baby z tego dzieciêcego szwargotu.
MARYSIEÑKA �mia³y siê, a¿ do chwili, gdy Marysieñka mówiæ zaprzesta³a.
WÓJCIKOWA Co� podobnego!
MARYSIEÑKA Pomarszczy³a siê jak �liwka stara i z pokoju przesta³a wychodziæ. I tak

przez czas jaki� sama w cha³upie siedzia³a. Cia³o palcami ugniata³a jak ciasto, a jak
ju¿ wiedzia³a, ¿e wyrobione do koñca, to w panice do pieca wlaz³a na noc. Co� siê jej
przy�ni³o. Rano matka chleb upiek³a w piecu. Chleb w piecu chlebowym.

PANNA HANNA Chleb z rodzynk¹.
PIERWSZY, DRUGI, TRZECI, CZWARTY Z Marysieñk¹.
MATYSIAKOWA I we wsi baby mówiæ poczê³y, ¿e to tajemnicze znikniêcie dziewczyn-

ki to Manueli i Matyldy...
MANUELA & MATYLDA Matyldy i Manueli...
MATYSIAKOWA ...sprawka. I nie wiadomo, jak by siê to dalej potoczy³o, gdyby nie

nowe odkrycie.
MA£Y BOROWIK Kto� we wsi cia³a znalaz³. Partyzantów powieszono.
PIERWSZY Po.
DRUGI Wie.
TRZECI Szo.
CZWARTY No.
PANNA HANNA Ale i cia³a ch³opów dziesiêciu, którym uciec siê uda³o przed wywóz-

k¹. I na pozór nie by³oby w tym nic dziwnego, gdyby nie cia³o Kaliny Pszoniakowej
nagusieñkie po�ród nich.

JAGODA W kieszeni Pietrzaka znale�li listê nazwisk. A by³y to nazwiska tych, którzy
przyszliby na jego pogrzeb.

MA£Y BOROWIK A potem druga lista tych, którzy przyszliby na jego pogrzeb mimo
deszczu.

MATYSIAKOWA Wisia³y woskowe, liliowo-szare kuk³y. A¿ krzyk starej Pszoniakowej
zdemaskowa³ je przed �wiatem.

MANUELA & MATYLDA Choæ on i z innego powodu móg³ byæ.
#
5.
Dno
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BÓG Bujaj¹ siê na wietrze cia³a powieszone. Skrzypi¹ do rytmu spróchnia³e ga³êzie.

Krzyk niemy po polach siê niesie. Szaleñstwo nieme kobiet.
CHÓR Szaleñstwo d�wiêczne dziewcz¹t z pijanej piernikowej chaty.
¯O£NIERZE Komary wszêdzie. Przeklête robactwo.
MANUELA & MATYLDA Podgl¹daj¹ Matylda i Manuela, jak oficerowie kochaj¹ siê z

babami.
CHÓR Na bia³ych po�ladkach muchy siadaj¹.
¯O£NIERZE Dostaj¹ wiêc dziewczêta klapsy w te po�ladki ma³o jêdrne.
CHÓR Porusza siê ta masa bia³a, rozlewa po po�cieli.
¯O£NIERZE Sztywniej¹ im sutki. Mrucz¹ zadowolone, gdy ucisk czuj¹ miêdzy udami.
CHÓR Przez pó³otwarte powieki ropuchy dostrzegaj¹. Mnóstwo ropuch. Na pod³odze.

Twardniej¹ sutki. Szaleñstwo d�wiêczne. Pisk przera�liwy.
PAN DOKTOR Zamknij ryj!
¯O£NIERZE Uspokaja czu³y kochanek.
PAN DOKTOR Wymyj siê i zabierz st¹d to paskudztwo.
BÓG Siedz¹ na warcie czterej stra¿nicy. Czterej stra¿nicy na czterech ³apach ka¿dy. Sie-

dz¹ z wywieszonymi jêzorami.
¯O£NIERZE Z pysków cuchnie...
MANUELA & MATYLDA ...typowy objaw bia³aczki.
¯O£NIERZE �lepia powykrzywiane...
MANUELA & MATYLDA ...rak w¹troby.
¯O£NIERZE Sier�æ przerzedzona�
MANUELA & MATYLDA ...zapalenie nerek.
BÓG Wyobra� ich sobie, jak siedz¹. Wyobra� sobie, ¿e czapki maj¹ na tych swoich ³bach.

¯e spodnie w kratê i marynarki nosz¹. Koszule pod szyj¹ rozpiête. Siedz¹. Obgryzaj¹
te swoje ohydne paznokcie. Wyobra� sobie, jak gryz¹.

MIRKA Wtedy wchodzi ona.
BÓG Nie! Jeszcze nie teraz.
¯O£NIERZE Podgl¹daj¹ Matylda i Manuela...
MANUELA & MATYLDA Manuela i Matylda...
¯O£NIERZE ...jak oficerowie kochaj¹ siê z babami. Znaj¹ ulubione pozycje ka¿dego z

nich. Po pozycjach temperament oceniaj¹. I pomy�leæ, ¿e oni wszyscy to robi¹.
MANUELA & MATYLDA Brzydki seks brzydkich ludzi. Brzydkich ludzi brzydki seks.
¯O£NIERZE Dalej bêdzie ju¿ tylko gorzej.
PAN DOKTOR No dalej!
BÓG Nie ma tego z³ego, co by na jeszcze gorsze nie wysz³o.
PIERWSZY, DRUGI, TRZECI, CZWARTY Gorzej. Gorzej. Gorzej.
MIRKA Wtedy wchodzi ona.
BÓG Nie! Jeszcze chwilê. Daj im jeszcze chwilê. To wszystko dzieje siê jeszcze. Zaraz

pierwszego powiesz¹. To wszystko dzieje siê jeszcze.
MANUELA & MATYLDA Dalej bêdzie ju¿ tylko gorzej!
MIRKA Mirka.
KOT Kto?
MIRKA Mirka Rosiakowa.
BÓG Wtedy wchodzi ona. Mirka.
MIRKA Wtacza siê nieprzytomna. Pó³naga. Mówi temu oficerowi, co inn¹ gniecie jesz-

cze. Co w innej teraz siedzi...
PAN DOKTOR ...¿eby j¹ zer¿n¹³.
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MANUELA & MATYLDA Przer¿n¹³.
BÓG Serce jej przer¿n¹³.
MANUELA & MATYLDA Nie odmówi. Przecie¿ wszyscy to robi¹. Brzydki seks brzyd-

kich ludzi.
KOT Zaraz zwymiotujê.
BÓG Ju¿ siê skoñczy³o. Ju¿ nikt nie oddycha.
MIRKA Mirka oddycha spod pierzyny za ca³y �wiat. Wzdycha. Zdycha za ca³y �wiat.
MANUELA & MATYLDA Popierdolone to po�wiêcenie.
BÓG Ju¿ po wszystkim.
CHÓR By³a we wsi wcze�niej taka para.
KOT A i owszem.
CHÓR Na zabój zakochana.
KALINA Kalina...
JANEK PIETRZAK ...i Janek. Janek Pietrzak.
CHÓR Rodzice im razem nie dawali byæ, bo Janek sierota.
KALINA Po kryjomu siê spotykali.
JANEK PIETRZAK Po kryjomu siê ca³owali i po kryjomu dotykali, i...
BÓG I nic wiêcej! Reszta po �lubie!
KOT Bo �lub i tak siê odbêdzie. Po kryjomu. Bez ojca i matki.
CHÓR Listê wiêc go�ci sporz¹dzili.
BÓG Bóg.
KOT Ksi¹dz.
KALINA Kalina Pszoniak.
JANEK PIETRZAK Janek Pietrzak.
MIRKA Mirka Rosiak.
KOT Jaka Mirka? Ta Mirka?
MIRKA Ta Mirka.
KALINA Przyjació³k¹ by³a Kaliny.
CHÓR Janka przed ni¹ oczernia³a i odradza³a jej go okropnie, bo po kryjomu sama serce

Jankowi odda³a i...
MIRKA I odda³aby wiêcej. Wszystko by odda³a! Byleby tylko pierwsz¹ j¹ wzi¹³ zanim

siê z Kalin¹ na zawsze ten tego.
CHÓR Zrazu spisek uknu³a. Kalinie g³upot naopowiada³a, ¿e siê Janek po kryjomu za ni¹

ugania.
JANEK PIETRZAK Do z³ego j¹ namawia. Za piersi ³apie, a i pod spódnicê zagl¹daæ lubi.
MIRKA A jak nie wierzy, to niech przyjdzie na pole pod koniec roboty.
CHÓR I nie wierzy³a Kalina. I przychodziæ nie chcia³a.
KALINA I przysz³a.
JANEK PIETRZAK Spa³ Janek w s³odkiej nie�wiadomo�ci po robocie zmordowany.
CHÓR Tu¿ obok wst¹¿ki le¿a³y czerwone. Zmordowane. Ze stanika. I stanik le¿a³ zmor-

dowany. I halka. I Mirka le¿a³a.
MIRKA Z wypiekami czerwieñszymi od tych wst¹¿ek. Z oddechem ciê¿kim.
CHÓR Ju¿ wtedy do po�wiêcenia aspirowa³a.
¯O£NIERZE Ku chwale ojczyzny!
MIRKA Cia³o misternie uk³ada. Piersi poprawia i w³osy. Delikatnie udami Janka oplata.

Tak, by siê nie zbudzi³.
¯O£NIERZE Udusi go zaraz, tak jest rozpalona. Nogami!
JANEK PIETRZAK A¿ poczerwienia³ Janek przez sen.
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CHÓR Kto wie, mo¿e mu siê Kalina �ni³a. O wilku mowa.
KALINA Kalina �cie¿k¹ poln¹ idzie. Z daleka bia³¹ plamê widzi, czerwonymi pasami

przeplatan¹. Plamê, co przelewa siê na Janka. Na jej Janka.
CHÓR Kurwa.
KALINA Na spaniu by ich oboje zadusi³a, krzyku narobi³a.
¯O£NIERZE Krzyku by narobi³a, gdyby strza³y Nie-mców do wsi przyby³ych jej nie

przeszkodzi³y.
KALINA Do domu siê wróci³a. Z przekleñstwem na ustach kipi¹cym.
MIRKA Mirka w stogu siana siê schowa³a. Wszystkich wst¹¿ek pozbieraæ nie zd¹¿y³a.
JANEK PIETRZAK Janek do lasu uciek³. W ostatniej chwili. Na partyzantów trafi³.
¯O£NIERZE Mirkê w stogu siana znale�li Nie-mcy. Nagusieñk¹.
MIRKA Pierdolone wst¹¿ki. Zdradzieckie psy.
BÓG Od psów to ty wara!
MANUELA & MATYLDA Dalej bêdzie ju¿ tylko gorzej.
¯O£NIERZE Oddychaæ zacz¹³ rytmicznie stóg siana. Sze�æ razy. Wkrótce po stogu zo-

sta³a ju¿ tylko rozkopana sterta. Na bia³o-czerwono barwiona.
CHÓR Na tej stercie Mirka z tymi swoimi udami rozchylonymi.
MIRKA I wszystko to nawet dobrze dla niej, bo Kalinie powiedzieæ mog³a, ¿e brzuch jej

puchnie z Janka winy.
CHÓR Chodzi³a po lesie Mirka i wypatrywa³a partyzantów. Wiedzia³a, ¿e Janek zbieg³,

to i do nich musia³ siê przy³¹czyæ. Ju¿ wszystko jedno jej by³o, czy z³api¹ j¹ czy
zabij¹.

MIRKA I tak umar³a ju¿ na stogu. Sze�æ razy. Wiêcej ¿yæ nie bêdzie.
CHÓR Chodzi³a, chodzi³a i wychodzi³a.
MIRKA Janka w lesie zdyba³a i g³upot naopowiada³a, ¿e Kalina dziewictwo swoje za

s³oik miodu zaprzeda³a. ¯e w domu uciech siedzi i przed nie-mieckimi oficerami
spódnicê na g³owê zadziera.

JANEK PIETRZAK Jak to Janek us³ysza³...
MANUELA & MATYLDA Dalej bêdzie ju¿ tylko gorzej...
JANEK PIETRZAK Nie bacz¹c na nic, i�æ zacz¹³ w stronê wsi, ¿eby Kalinie serce wy-

rwaæ. Z piersi. Tej, któr¹ pie�ciæ mia³ do koñca. Za to jak siê z nim obesz³a! Kurwa!
CHÓR I próbowa³y go ch³opy zatrzymaæ. Si³y nie by³o. Janek gniewem rozpaczy rozpa-

lony, nie do zatrzymania by³ w tym swoim pêdzie. I nic by mu rady nie da³o...
¯O£NIERZE Poza broni¹ do skroni przy³o¿on¹. Zapytany, po co do wsi lezie, odpowie-

dzia³, ¿e po serce Kaliny swojej.
JANEK PIETRZAK Tfu! Ju¿ nie jego!
¯O£NIERZE To mu te jego Kalinê przynie�li Nie-mcy. I to jej ca³e dziewictwo na oczach

Janka zabrali. Miêdzy sob¹ rozdali. Sze�æ razy.
KALINA A potem, gdy¿ ju¿ umar³a ze wstydu dziewczyna...
MANUELA & MATYLDA Sze�æ razy...
¯O£NIERZE Wszystkich na drzewach powiesili.
JANEK PIETRZAK Janka w ob³êdzie pierwszego. Prawie nieprzytomnego.
¯O£NIERZE Do ucha mu szeptali, ¿e ta jego Kalina to pierwszy raz by³a brana.
MIRKA Widzia³a to wszystko Mirka Rosiakowa. Widzia³a...
BÓG I nic nie zrobi³a. I nic nie powiedzia³a.
CHÓR A Ty co by� zrobi³? Ano, w³a�nie.
MIRKA Nie by³a w stanie. Nogami pow³ócz¹c ciê¿ko, do piernikowej chatki posz³a.
BÓG I wtedy wesz³a ona.
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¯O£NIERZE Do tego oficera. Ku chwale ojczyzny!
MIRKA Dwa dni siedzia³a w tym lesie. Dwa dni krzycza³a. Po jakim� czasie bezg³o�nie.
JANEK PIETRZAK U stóp Janka klêcz¹c. U stóp Janka poroni³a.
CHÓR Krzyk starej Pszoniakowej z amoku j¹ wyrwa³.
¯O£NIERZE I nagle muchy siê przy cia³ach pojawi³y. Wyobra� je tam sobie. I komary. I

¿aby. Oble�ne towarzystwo.
KOT Splun¹æ muszê.
CHÓR Rozlaz³o siê to, z ka¿dego k¹ta wy³azi³o. Do ka¿dego ³ó¿ka wpe³za³o. Do komór

i skrzyñ. W garnkach ropuchy siedzia³y. W s³oikach po miodzie komary z³o wiesz-
czy³y �wiatu...

KALINA ...dopóki cia³a Kaliny nie pochowano i grobu wod¹ �wiêcon¹ nie pokropiono.
BÓG No, ale co zrobiæ. Co siê sta³o, to siê nie odstanie, no nie? Co siê bêdziemy smuciæ,

jak trzeba dalej ¿yæ. Zostawmy umar³ych umar³ym. Tylko ich mog¹ byæ ju¿ kochan-
kami.

¯O£NIERZE Stypê urz¹dzono. ¯eby baby pocieszyæ we wsi.
PIERWSZY, DRUGI, TRZECI, CZWARTY Gówno prawda!
CHÓR ¯eby baby udobruchaæ. Bali siê, ¿e ich potruj¹. Kto wie, co wdowom w g³owach

siedzi. Matkom. Siostrom. Córkom.
MANUELA & MATYLDA W karczmie zabawê urz¹dzono. Wdowom tañczyæ kazano.
HENIEK I raz dwa trzy, dwa dwa trzy.
¯O£NIERZE Nie patrz pod nogi!
BÓG Tañczyæ kazano pod gro�b¹ rozstrzelania.
CHÓR Dwa dni po pogrzebach.
HENIEK Na dwa dwa trzy.
BÓG Dzieci w izbie pod kluczem zamkniêto.
HENIEK Trzy dwa trzy.
BÓG I ubraæ siê mia³y wdowy ³adnie.
CHÓR Z dekoltami.
BÓG I muzykanci grali im te ca³e weso³e pie�ni.
CHÓR Tañczyæ musia³y z g³owami oficerów na piersiach. Przybytek faluj¹cy.
BÓG Czasem tylko schowaæ je mog³y.
MIRKA W usta oficerów.
¯O£NIERZE Atrakcja wieczoru! Cudo techniki!
KOT Odbiornik Nie-mcy przywie�li.
¯O£NIERZE Telewizyjny. Pierwszy.
CHÓR Gdyby wiedzieli, jakie gówno s¹czyæ bêdzie siê z ekranu przez ca³e wieki...
KOT Diabelski wynalazek z ma³ymi twarzami.
BÓG Ciê¿ki. Czarno-bia³y.
CHÓR Przygrywa³ kto� na akordeonie. Poznika³y wst¹¿ki kolorowe.
BÓG Czarno-bia³e twarze siê zrobi³y.
¯O£NIERZE Seans urz¹dzono kobietom. Pokaz edukacyjny.
CHÓR Wszystko pokazywano.
¯O£NIERZE Jak siê mê¿czyznê zadowalaæ powinno.
CHÓR Wszystko. Pokazywano.
¯O£NIERZE Edukacyjnie.
CHÓR Siedzia³y kobiety jak pos¹gi. Bez ¿ycia. P³acz t³umi³y i odrazê. Ogl¹da³y.
¯O£NIERZE Uczy³y siê.
CHÓR Z broni¹ przy skroni. �miech rubaszny w pamiêci zapisywa³y. Odciski palców...
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¯O£NIERZE Odciski cz³onków. I wydaæ mia³y po tej serii zadowolenia szczeniêta nie-

mieckie, ku ich uciesze.
CHÓR A nie wyda³y.
BÓG Napary z zió³ pi³y. G³odzi³y siê. Zgodnie z zaleceniami Panny Hanny po brzuchu

piê�ciami siê ok³ada³y. W studniach siê moczy³y. Organizm wyziêbia³y.
CHÓR Raz a dobrze!
¯O£NIERZE Próba rozejmu nieudana. Po dobroci chcieli. Ale skoro nie, to nie.
PAN DOKTOR Ka¿dy przejaw buntu i bojkotu t³umiæ trzeba w zarodku.
¯O£NIERZE Lekarza siê sprowadzi, by na stra¿y tych zarodków sta³. Kontrolowaæ trze-

ba p³ody. Badania trzeba prowadziæ. Edukacyjne. Zamknie siê polskie szczeniêta w
schronisku. W tym no...

BÓG Sierociñcu.
¯O£NIERZE Tak, ¿eby matkom g³ów nie zawraca³y. Zaj¹æ siê musz¹ swoimi obowi¹z-

kami.
MANUELA & MATYLDA Obowi¹zkami wobec oficerów.
CHÓR I nie wiedzia³ nikt, na czym te badania mia³y polegaæ.
KOT Dobierano. Przebierano. Macano.
HENIEK I raz dwa trzy, dwa dwa trzy. I raz dwa trzy, dwa dwa trzy.
PAN DOKTOR Na twarz, nie na nogi!
KOT Wed³ug szeroko�ci bioder. Obfito�ci piersi. Rysów twarzy. Koloru w³osów.
PAN DOKTOR No chyba, ¿e siê która� wyj¹tkowo podoba³a.
CHÓR Badania mia³y status oficjalny. Jawny znaczy siê.
¯O£NIERZE Ku rozwojowi medycyny. Ku rozwojowi rasy aryjskiej.
KOBIETY Ku chwale ojczyzny! Ku chwale ojczyzny! Ku chwale ojczyzny!
HENIEK I raz...
PAN DOTOR Tañczy³ te¿ doktor.
HENIEK Dwa...
PAN DOKTOR Ten doktor.
HENIEK Trzy...
PAN DOKTOR Doktor od dup.
HENIEK Dwa dwa trzy.
PAN DOKTOR Dupny pan doktor.
HENIEK I raz...
KOT Podobno doktor.
PAN DOKTOR Nie patrz na nogi! Jak ci zaraz...
BÓG Wyobra� sobie, jak siedzi w tym swoim dupnym gabinecie.
HENIEK I raz...
BÓG Jak obgryza te swoje ³apska...
HENIEK I dwa...
BÓG Jak wlepia te �lepia...
HENIEK I trzy...
PAN DOKTOR �le!
KALINA Taki zjeb.
MIRKA Zbok.
KALINA Stary perwer.
KOT Dobra, wiem!
¯O£NIERZE W dodatku szczê�ciarz! Z tym pyskiem to ¿adna by go nie chcia³a, a tak...

Wszystkie dupy we wsi prze�wietli. Dupek taki jeden no...
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KOT Pan Doktor�
PAN DOKTOR ...badania bêdzie prowadzi³ we wsi. Eksperymenty.
MANUELA & MATYLDA Ekskrementy.
PAN DOKTOR Zamknie siedem sztuk wybranych. W piece je zap³odnione zamieni. P³o-

dy badaæ bêdzie. I wszystko to, co tam maj¹ w �rodku. Pogrzebaæ zawsze mo¿na.
Sprawdziæ. Poogl¹daæ.

¯O£NIERZE I te siedem bab orderami siê uhonoruje za zas³ugi dla nauki. Za to, ¿e da³y
siê tak zgwa³ciæ i pi³¹ krocze przer¿n¹æ bez znieczulenia, bo jaki� zbok mia³ zdupion¹
wizjê uzdrowienia �wiata!

MANUELA & MATYLDA Order, kurwa, po�miertny. Bez znieczulenia. Bez dezynfek-
cji. Do skóry przypiêty.

PAN DOKTOR I wywiesi³ te swoje narzêdzia pracy na �cianach gabinetu. ̄ eby siê czu³y
bezpieczniej pacjentki. W rêkach fachowca.

MANUELA & MATYLDA Gówno tam.
KOT ¯eby dyscyplinê zachowa³y podczas badañ. Najlepiej, gdyby od razu przytomno�æ

traci³y. Ze strachu.
MANUELA Mniej si³owania.
MATYLDA Mniej rzygowin.
KOT W³osy ³onowe k³êbkami walaj¹ siê po pod³odze.
PAN DOKTOR Poka¿ jêzyk. Powiedz: A! Proszê siê rozebraæ od pasa w górê. Wdech i

wydech. Piêkne cycki. I wdech, i wydech. Kategoria A! Proszê siê rozebraæ od pasa w
dó³ i usi¹�æ na fotelu. Proszê... Nie, ju¿ nie bêdê szczypaæ. Proszê... A co ja siê bêdê...
Siadaj, suko! Nie chcesz po dobroci?! Wstawaj... No wstawaj.... Ej ty... Obud� siê...
Halo! Rozszerzamy kolana... Mówi³em? Jak nic kategoria A! Nawet w�ród takiego
zjebanego narodu mo¿na znale�æ... Tylko mi nie zarzygaj fotela!

KOT Nie chcia³ nawet ¿adnej pod pierzynê. Oddany sprawie.
¯O£NIERZE Etyka zawodu!
KALINA Akurat... Tyle siê ju¿ tych kobiecych do³ów naogl¹da³, ¿e znudzi³y mu siê te

dziury czarne.
CZWARTY Pan Doktor za ch³opczykami siê ugania!
¯O£NIERZE Gwoli �cis³o�ci ¿aden z oficerów nie chce mu daæ...
PAN DOKTOR Z³o�ci to Pana Doktora i staæ siê to powinno ukrytym powodem wyjazdu

jego ze wsi...
BÓG ...który nigdy nie nast¹pi. O czym �wiat dowie siê pó�niej.
TRZECI Pan Doktor...
MIRKA ...próbuje ba³amuciæ ch³opców, a i owszem.
KALINA Ale jak tylko od ty³u zachodzi, to ju¿ broñ ma do skroni przystawion¹.
JANEK PIETRZAK Bynajmniej nie od parady.
PAN DOKTOR Lubi sobie doktor ten dupny obchód po wsi zrobiæ. A to do cha³upy

zajrzy, a to do budy...  do sierociñca znaczy. Do ch³opców.
¯O£NIERZE Muzyki ich uczy. Dbaæ trzeba o zdrowie dzieci, ale i o edukacjê!
HENIEK I raz dwa trzy, dwa dwa trzy.
¯O£NIERZE W dzisiejszych czasach! Taka opieka lekarska to marzenie! Powinny byæ

baby wdziêczne, ¿e siê tak lekarz po�wiêca i codziennie ch³opców... Ch³opców na
sztukê codziennie uwra¿liwia.

PAN DOKTOR Znaczy do sierociñca codziennie zachodzi. Szczeniaki szczepi. Na rze-
¿¹czkê i ki³ê.

MIRKA Czasami z³y wraca.
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KALINA Z podrapan¹ twarz¹.
¯O£NIERZE To tak siê mu odp³acaj¹ za po�wiêcenie polskie �winie!
CHÓR Dopiero jak sobie ch³opca wzi¹³, weso³o podrygiwaæ zacz¹³. I jaki� taki promieni-

sty siê zrobi³, jak Panna Przenaj�wiêtsza z obrazka. A¿ w oczy razi³.
¯O£NIERZE Do sza³u doprowadza³ tym swoim perwersyjnym nuceniem: Heniu, He-

niek, Heñku... chod� no... no chod�... co siê wstydzisz... taki du¿y ch³opak... hej,
Heniu...

JANEK PIETRZAK Ch³opca wzi¹³... do pomocy przy badaniach!
MIRKA Muzyka coraz czê�ciej z adaptera rozbrzmiewa³a.
KALINA Heniek to zwyk³a sierota by³a od urodzenia. Podrzucili go pod drzwi gospody,

ale nikt nie chcia³ siê nim zaj¹æ. S³aby by³. Same utrapienia z takim. Sam siê Heniek
wychowa³. Na z³o�æ �wiatu.

MIRKA Chowa³, chowa³ i wychowa³. Po stodo³ach siê chowa³. Po oborach i karczmach.
I wyrós³ z niego ch³opak piêkny. Czytaæ i pisaæ nie potrafi³. Mamrota³ ze s³yszenia.
Bary mia³ roz³o¿yste za to jak d¹b i mocne. Od roboty w polu wyrobione. Cudne mia³
loki z³ociste i oczy chabrowe. I co� niepospolitego by³o w tych pospolitych port-
kach...

KALINA Za Heñkiem dziewczyny siê ugania³y. Wyczuwa³y pewnie, co w tych portkach
siedzi. Nie chcia³ ¿adnej.

JANEK PIETRZAK Kurwa, dopiero piêtna�cie lat ma! Daliby�cie ch³opakowi spokój!
Gdzie ma siê �pieszyæ do ¿eniaczki?!

MIRKA To samo mówi³ Pan Doktor...
PAN DOKTOR Heñka zobaczy³, jak drewno r¹ba³ przy sierociñcu. Odmieniæ zechcia³

los jego na lepszy. ¯eby siê ch³opak na wsi nie marnowa³. Potencja³ ma! Urodê! M¹-
dre spojrzenie. Trzeba by go wykorzystaæ ...

¯O£NIERZE  ...to znaczy ten potencja³ jego wykorzystaæ.
KALINA No pewnie! A co ma ch³opak na wsi gniæ.
MIRKA To go sobie wzi¹³ Pan Doktor od dup. Mówili potem, ¿e trzy razy go jeszcze

widziano.
KALINA Pierwszy raz, jak ze z³o�ci drewno r¹ba³, co jak cia³o ludzkie wygl¹da³o. W

nocy. Za domem. Ga³êzie jak d³onie roz³o¿yste. Dysza³ przy tym okropnie. Szlocha³
nawet. Z³o�æ jaka� niesamowita.

MIRKA Drugi raz to Helena podgadaæ chcia³a do Heñka. Nawet sukienkê podnosi³a.
Mrucza³  tylko pod nosem. S³owa nie wypowiedzia³ ¿adnego. Jak go tak mêczy³a i za
nim do lasu posz³a, to krwi¹ j¹ obrzyga³, kiedy go na sobie mia³a. Z wrzaskiem ucie-
k³a. Po wsi roznios³o siê, ¿e doktor jêzyk Heñkowi wyrwa³.

¯O£NIERZE I do oficerów to dosz³o. Odwiedzili dupnego doktora i do kobiet zapêdzili.
Ch³opców w spokoju kazali zostawiæ, a do sierociñca wstêpu zakazali.

PAN DOKTOR Ledwo wyszli, adapter ju¿ w³¹czy³ doktor.
BÓG Wyobra� sobie, jak siedzi w tym swoim dupnym gabinecie.
HENIEK I raz...
BÓG Jak obgryza te swoje ³apska...
HENIEK I dwa...
BÓG Jak wlepia te �lepia...
HENIEK I trzy...
PAN DOKTOR �le Heniu. Jeszcze raz!
CHÓR Nad piêknym modrym Dunajem. To nad piêknym modrym Dunajem stoi nagi

Heniek.
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PAN DOKTOR Heniu, Heniu, poka¿ nogi, dam ci sera na pierogi... Rozbierz siê. I wdech,

i wydech. Piêknie. Jak Bóg mi na sercu kategoria AAAAAA!
KALINA I ju¿ wiesz, ¿e to wszystko jego wina. I ¿e za chwilê nagi Heniek...
MIRKA ...¿e za chwilê on nie wytrzyma. I czujesz, jak mu dr¿¹ kolana. Zimno mu. Czu-

jesz?
JANEK PIETRZAK Nie wytrzyma. Boi siê pewnie. Kto by siê nie ba³.
MANUELA & MATYLDA Biegnij! Uciekaj! Biegnij!
KALINA Trzeci raz go widziano, jak wybieg³ z chaty doktora.
MIRKA Bieg³ ...
JANEK PIETRZAK ...nagi bez tych swoich portek pospolitych.
KALINA Z tym, co niepospolite na wierzchu.
HENIEK I raz...
MANUELA & MATYLDA  I pad³ strza³.
PIERWSZY, DRUGI, TRZECI, CZWARTY I on bieg, i bieg³, i bieg³... A on strzela³, i

strzela³, i strzela³... I koooñca zdawa³ooo siê nie mieeeæ to caaaa³e bieganieeee, too
caa³eee strzeelaaniee...

HENIEK Kurwaaaa!
KOT Pad³ Heniek. W imiê Ojca i Syna...
BÓG Pad³ ch³op jak d¹b. Z hukiem g³uchym o ziemiê.
PAN DOKTOR Zapi¹³ doktor rozporek.
MIRKA Adapter wy³¹czy³.
KALINA I kurwa, wiadomo, ¿e to wszystko jego wina!
MIRKA W gruncie rzeczy obrzydliwa ta ca³a historia. Bo gdyby chocia¿ Nie-mcy tego

doktora usunêli czy wywie�li... ale nie wywie�li. Zostawili.
CHÓR I mia³y baby �wiadomo�æ, ¿e te ³apska obgryzione ich dotykaj¹... te same ³apska,

co Heñka... Lament niós³ siê: czy¿by piek³o nie istnia³o?!
MANUELA & MATYLDA A i owszem. Istnieje. ¯yje tu¿ obok. Oddycha. Obgryza

pazury. Na brzegu przesiaduje. Nad piêknym modrym Dunajem.
PAN DOKTOR W dodatku zrobi³ siê doktor rozdra¿niony jaki�.
CHÓR Wcze�niej w karcerze zamyka³ te, co poronienia wywo³ywa³y. Zwyczajnie. A

teraz?
PAN DOKTOR Listê sobie nazwisk sporz¹dza³. Pisa³ co� na tych swoich ¿ó³tych papie-

rach. Patrzy³ niespokojnie.
CHÓR Lista czarna. Nazwisk czarnych. Kaw¹ zalana. Te, co rozmazane, to mo¿e na-

wet...
MIRKA Trzeba siê pozbyæ tego zjeba. D³u¿ej tak nie mo¿na. Do szaleñstwa baby dopro-

wadzi.
KALINA Sadysta! Sadysta jak nic! Pieprzony, w dupê kopany...
MIRKA I o to mu chodzi³o! Dok³adnie o to mu chodzi³o! Oszaleæ mo¿na przez takiego...

Ukaraæ chce baby. ¯eby mieæ za co, to musia³ je sprowokowaæ.
CHÓR I uda³o siê! Nawet szybciej, ni¿ móg³ siê spodziewaæ.
¯O£NIERZE Mi³y gest dla oficerów. W gospodzie zupê przygotowano. A by³a to zupa z

³bów rybich.
CHÓR Podobno.
¯O£NIERZE Woda z rzeki pochodzi³a.
CHÓR Podobno.
MIRKA Tej, do której wlewano krew zepsut¹ �wiñsk¹.
MANUELA & MATYLDA Co� podobnego! Któ¿ to móg³ byæ...
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¯O£NIERZE Zupê przygotowano. Mi³y gest. I zió³ sypnê³y baby od serca.
CHÓR Dziwnych zió³.
JANEK PIETRZAK Z nazwy nie znam. Takich, co to na sen pomagaj¹.
CHÓR Wieczysty.
JANEK PIETRZAK Od Matyldy wziê³y. A mo¿e od Manueli. Nie wiem.
MANUELA & MATYLDA Zna³y one odczyn na ten swój wywar diabelny. Odczyn dok-

torowi zaprzeda³y. Za miód i kie³basê.
CHÓR Baby zupê zagotowa³y. Oficerom poda³y. W tej karczmie, gdzie sztab ca³y ¿re z

jednego koryta.
PAN DOKTOR I doktor z nimi.
DOWÓDCA Tfu! Co to za kurestwo!
¯O£NIERZE I potruli siê Nie-mcy. I dwa dni zdychali z bole�ci. Pod siebie srali. Nie byli

w stanie babom g³ów pourzynaæ, nawet do kibla doj�æ nie byli w stanie... Niech no
tylko z ³ó¿ka wstan¹!

CHÓR Co to? To karze³! To diabe³! Czy¿by to... Tak! Proszê pañstwa!
PAN DOKTOR To nie karze³! To nie diabe³! To dupny Pan Doktor spieszy do sztabu z

pomoc¹. A z nim wraz kar³y... W kieszeni dumnie odtrutkê niesie.
MANUELA & MATYLDA Matylda i Manuela za nim �piesz¹. Kie³basê miodem popija-

j¹c.
PAN DOKTOR Dupny pan doktor ma lekarstwo! Panowie! B¹d�cie spokojni!
¯O£NIERZE I nagle sztab ca³y na nogi wstaje z ³ó¿ek. Choæ sztab ca³y do piachu ju¿

prawie poszed³...
CHÓR A niech to! Wied�my zaprzedajne!
¯O£NIERZE Nikt siê ju¿ potem nie zastanawia³, co w tej zupie by³o. Strach pomy�leæ.

Odznaczyæ nale¿y bohatera naszego! Wybawcê!
MANUELA & MATYLDA Orderem z³otym!
¯O£NIERZE Historyczna chwila! Order przypiêty jest agrafk¹ do fartucha.
PAN DOKTOR Na ziemiê nagle spada order i pier� za nim... Ciê¿ka jest cena s³awy, nie

ka¿dy podo³a. Bohatera miano po �mierci do nazwiska... Doktor na pewno zrozumie.
DOWÓDCA Ukaraæ trzeba morderczynie niedosz³e... Jeszcze takie bêd¹ siê z diab³em

dogadywaæ, ¿eby zamachy urz¹dzaæ!  Winne z szeregu wyst¹p.
KALINA ¯adna nie wyst¹pi³a...
DOWODCA ¯adna? ¯adna nie jest winna? Mi³e panie, nie karzcie mi wybieraæ.
¯O£NIERZE Nie zabijemy ¿adnej z was, je�li przyznacie siê same...
DOWÓDCA Nie? Te¿ ¿adna? Mhm... No dobrze. Sprawimy sobie pierwszorzêdn¹ roz-

rywkê! Loteria, mi³e panie! Do dziesiêciu odlicz!
CHÓR Raz, dwa, trzy, cztery, piêæ, sze�æ, siedem, osiem, dziewiêæ...
DOWÓDCA Strza³�!
CHÓR Raz, dwa, trzy, cztery, piêæ, sze�æ, siedem...
DOWÓDCA Strza³�!
CHÓR Raz, dwa, trzy, cztery, piêæ...
DOWÓDCA Strza³�!
CHÓR Raz, dwa, trzy, cztery...
DOWÓDCA Strza³�!
CHÓR Raz..
DOWÓDCA Strza³�!
¯O£NIERZE Strza³�! strza³�! strza³�! strza³�! strza³�! strza³�! strza³�! strza³!
MIRKA Te, co le¿¹, nie mia³y szczê�cia na loterii.
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DOWÓDCA A tyle wygraæ mo¿na by³o... Oj, same s³odko�ci, same przyjemno�ci. A¿

dupa puchnie z zachwytu na my�l sam¹!
PAN DOKTOR A tyle wygraæ mo¿na by³o... Transportem pojad¹ te sztywne kandydatki,

wyprostowane do tytu³u. Pojad¹  jutro skoro �wit.
JANEK PIETRZAK Poszczê�ci³o siê wam, do swych mê¿ów do³¹czycie!
PAN DOKTOR Piêkne...
PIERWSZY Wymalowane...
DRUGI Wystrojone...
TRZECI Wyjebane...
CHÓR O tym mê¿owie wiedzieæ nie musz¹!
JANEK PIETRZAK A co my�lisz, ¿e siê nie poznaj¹?! Wystarczy miêdzy uda zajrzeæ.

Wszystko jak na d³oni. Z nie-mieck¹ piecz¹tk¹. Z nie-mieck¹ gwarancj¹ jako�ci.
PAN DOKTOR I to nie tylko na czole....
CHÓR I ³zy szczê�cia mieszaj¹ siê ze ³zami rozpaczy, bo te co z rado�ci skacz¹, skacz¹ po

cia³ach tych, co szczê�cia nie mia³y w loterii.
MANUELA & MATYLDA Gryz¹ w rytm podskoków tych kie³basê Matylda i Manuela.

Miodem popijaj¹.
PAN DOKTOR U�miecha siê Dupny Pan Doktor z za�wiatów.
¯O£NIERZE I na ca³¹ wie� bije blask szczê�cia i wzruszenia...
PAN DOKTOR Na kolana bierze Matyldê i Manuelê. Pan Doktor z za�wiatów na kola-

nach je trzyma.
MANUELA & MATYLDA Czekoladê im do paszczy wciska. Czekolad¹ im gêby sma-

ruje. Sca³owuje czekoladê.
PAN DOKTOR Dupny Pan Doktor. Pan Doktor od dup... Kaput!
CHÓR Wziê³y baby te cia³a pechowe. Poturbowane. Odciskami pantofli ozdobione. Krew

piachem przysypa³y.
MIRKA Nic nie widaæ.
CHÓR Teraz trzeba siê spakowaæ.
KALINA Do ³adu doprowadziæ.
CHÓR Jutro przed mê¿em stan¹æ trzeba bêdzie...
PAN DOKTOR Przypudrowaæ tu... i tam.
CHÓR W g³owie wersjê wydarzeñ u³o¿yæ.
JANEK PIETRZAK A podejrzewaæ bêd¹ o wszystko. Wszystkich o wszystko co najgor-

sze. Nawet siebie samych. Taka prawda.
KOT A bo ja wiem... W dó³ teraz schodzê po schodach, to o prawdzie nie my�lê. Do

starego Gieremka idê.
JANEK PIETRZAK Gdzie?
KOT No do Gieremka.
JANEK PIETRZAK Kto to jest, do cholery, ten Gieremek? Przecie¿ we wsi ch³op ¿aden

nie zosta³, co ty mówisz?
KOT Tak? A kto niby te wszystkie trupy ze sceny znosi, co? Same siê mo¿e znosz¹? A

kto babom protezy rze�bi drewniane? Jest tu taki jeden porz¹dkowy.
JANEK PIETRZAK I oni wiedz¹?
KOT Wiedz¹. Zatrudnili go. Prac¹ za ¿ycie p³aci. Widzieæ go nie chc¹. Dzia³aæ ma b³y-

skawicznie i pod os³on¹ nocy.
JANEK PIETRZAK I co ten Gieremek robi ca³ymi dniami?
KOT A nic. Rze�bi te swoje protezy. I jeszcze mówi. Zawsze te same s³owa.
JANEK PIETRZAK Tak, a co ten Gieremek mówi?
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KOT W zasadzie to on pytanie jedno zadaje: dlaczego jest tak, a nie inaczej?
JANEK PIETRZAK I on tak pyta ca³y czas?
KOT No... tak. Pomy�l no czasem. Przecie¿ zej�æ trzeba w wyobra�ni do samego piek³a,

¿eby unikn¹æ tego piek³a w rzeczywisto�ci.
#
6.
Akceptacja
CHÓR I by³a to noc najgorsza ze wszystkich.
MANUELA & MATYLDA Wrzuæ monetê.
GIEREMEK Umrê w czerwcu.
CHÓR Nagle przesta³y siê czuæ potrzebne. Wszystkie.
JAGODA A gdzie to przywi¹zanie? Ja siê pytam, gdzie ta chora mi³o�æ?
CHÓR Tyle popieprzonych nocy. Tyle przepoconych prze�cierade³. Wszystko niewa¿ne?
JAGODA Wszystko w zapomnienie pu�ciæ?
CHÓR Panny z chatki na kurzej ³apce, z domku piernikowego, te¿ na wycieczkê pojad¹.
BOROWIKOWA Do tatusiów.
MATYSIAKOWA Do braci.
WÓJCIKOWA Do ukochanych. Tych sprzed koñca �wiata.
CHÓR I spojrzeæ maj¹ w oczy tym ojcom, braciom, ukochanym.
¯O£NIERZE Tym sprzed koñca �wiata.
JAGODA A ty by� potrafi³? To wcale takie proste nie jest.
MIRKA A co, jak siê który pozna, ¿e nitki spod twarzy szmacianej wystaj¹? ¯e majtek

nie maj¹? Staników nie nosz¹?
MANUELA & MATYLDA Wrzuæ monetê.
GIEREMEK Umrê w lipcu. Z pragnienia.
JAGODA Czas przyszed³, by zapytaæ siebie: co� ty, kurwa, zrobi³a?!
BOROWIKOWA Nie wiem.
JAGODA No w³a�nie. One te¿ nie wiedzia³y.
DOWÓDCA ¯adnej zatrzymaæ nie wolno. Nawet jako zwierz¹tka oswojonego. Za du¿o

wiedz¹. Wyszczekaæ by mog³y na g³os, jak to...
¯O£NIERZE ...potê¿ni, waleczni, gro�ni, niezniszczalni, okrutni i apokaliptyczni!
CHÓR Nie-mcy walcz¹ dzielnie z si³ami wroga... W pierzyny pierdz¹c. �winie jedne.

Zaraza!
JAGODA A by³a to najgorsza noc ze wszystkich.
KALINA Pe³nia ksiê¿yca by³a.
¯O£NIERZE Postanowili mê¿czy�ni u¿yæ sobie w pe³ni ten ostatni raz. Hula³ dom pier-

nikowy. Skaka³ do rytmu na tej swojej jednej nó¿ce.
MARYSIEÑKA Jak Bóg mi na sercu!
MIRKA Bucha³ odór alkoholowy z tych okiennic zaparowanych. Z tych po�ladków prze-

tartych. Szczypie �wiat w powieki. Szczypie i w uda.
MARYSIEÑKA Powa¿ne s¹ przyczyny, by mniemaæ, ¿e znowu wszystko, co z³e, to z

winy Matyldy i Manueli.
MANUELA & MATYLDA Wrzuæ monetê.
GIEREMEK Umrê w sierpniu. Z przejedzenia.
WÓJCIKOWA Gdyby pomiot szatañski nie da³ doktorowi odtrutki, to wojna zakoñczy-

³aby siê dla kobiet prêdzej czy pó�niej. Bardziej pó�niej, ale jednak.
JANEK PIETRZAK W¹tpiê. Nie patrz tak. Przecie¿ przyjd¹ nied³ugo ci z drugiej strony.
WÓJCIKOWA Wiêc niczego by to nie zmieni³o?
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JANEK PIETRZAK Mo¿e by sobie na piernikach twardych tyle zêbów nie u³amali...
BOROWIKOWA Zawsze to lepiej mieæ na kogo winê zrzuciæ.
MATYSIAKOWA Stara dobra wina. Wina! Wina! Wina do piernika i zaraz kolana zrobi¹

siê miêkkie i smaczne.
WÓJCIKOWA Wspomina³am ju¿, ¿e by³a to najgorsza noc ze wszystkich?
BOROWIKOWA Pi³a� co? Mo¿e wina zakosztowa³a�?
WÓJCIKOWA Zaæmienie by³o.
BOROWIKOWA A nie pe³nia?
WÓJCIKOWA Mówiê przecie¿, ¿e zaæmienie. Koniec �wiata. Syrena alarmowa. Z³y znak.

Noc nie chce siê skoñczyæ. Na z³o�æ.
MATYSIAKOWA Natura jest przeciwko eksterminacji. Przeciwko transportom. Prze-

ciwko wojnie.
BOROWIKOWA A ty sk¹d tyle wiesz?
MATYSIAKOWA Wiem i ju¿.
MANUELA & MATYLDA Wrzuæ monetê.
GIEREMEK Umrê we wrze�niu. Otruty.
STANKIEWICZ Matka natura wie, ¿e nie wolno krzywdziæ niewinnych.
MIRKA Jakich niewinnych? Widzia³e� te kobiety? Wiesz, co one robi³y?
STANKIEWICZ Mo¿e. A ty widzia³a�? Na w³asne oczy widzia³a�?
MIRKA Ja? Nie. Matylda mi powiedzia³a. A mo¿e Manuela. Mo¿e który� z czterech

wyszczeka³. Jedno wiem na pewno. Noc nie chcia³a siê skoñczyæ. Inne mia³a plany.
Tak¹ zarazê na przyk³ad.

STANKIEWICZ Zarazê?
JAGODA Bo jak ci ¿o³nierze tak sobie u¿ywali na babach po raz ostatni, to jedna z nich

co u¿ywana by³a, krwawiæ zaczê³a. No tak, z ucha.
JANEK PIETRZAK A dlaczego to z ucha akurat?
JAGODA A bo ja wiem? Manueli zapytaj albo tej drugiej.
JANEK PIETRZAK Mo¿e i spytam. I co z t¹ krwi¹?
JAGODA Do wybuchu doprowadzi³a.
JANEK PIETRZAK Niemo¿liwe.
JAGODA Prawdziwa eksplozja. Wszystko wystrzeli³o. Wszystko siê rozla³o. I ten, co

u¿ytkownikiem by³, to siê poparzy³ okropnie i zmar³ na miejscu.
CHÓR Nie uprzedzili go o skutkach niepo¿¹danych.
STANKIEWICZ Jakich skutkach niepo¿¹danych?
�WINIA Mo¿liwe dzia³ania niepo¿¹dane: choroba wrzodowa ¿o³¹dka, dwunastnicy, krwa-

wienie z przewodu pokarmowego i wyj¹tkowo perforacja jelit. Nadwra¿liwo�æ na
�wiat³o, ³ysienie, wyst¹pienia napadu astmy, ostra niewydolno�æ nerek, rzadko zapa-
lenie w¹troby.

JAGODA A krzycza³ tak okropnie. Oj, jak krzycza³!
STANKIEWICZ A co krzycza³?
MANUELA & MATYLDA Wrzuæ monetê.
GIEREMEK W pa�dzierniku umrê. Z nadmiaru rozpusty.
CHÓR Okrutny ten �wiat sympatycznych ludzi. �wiat niepos³anych ³ó¿ek. Zimnych stóp.
KOT W �wiecie tym mieszka Gieremek stary.
GIEREMEK Ten, co straci³ zdolno�æ zdziwienia. Gieremek pomarszczony jak rodzynka,

wszystkimi okropno�ciami �wiata siê zajmuje.
KOT W starej chacie mieszka na skraju lasu.
GIEREMEK W piwnicy w³a�ciwie.
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KOT Do Gieremka siê nie mówi.
GIEREMEK O Gieremku siê nie mówi.
�WINIA Nikomu. Nic. Nie wolno.
KOT On sam rozmowny nie jest z natury.
GIEREMEK Szanuje spokój. Ludzi lubi, kiedy ju¿ nie s¹ w stanie nic powiedzieæ.
KOT Przed koñcem �wiata rze�biarzem by³.
GIEREMEK Po koñcu �wiata jako grabarz dorabia.
KOT Rze�bi ju¿ tylko na zamówienie.
GIEREMEK I nie ma w tym krzty artyzmu.
KOT Smutne to wszystko. Przychodz¹ do niego baby ku�tykaj¹ce. Pomiary robi.
GIEREMEK D³ubie i d³ubie, i d³uuubie...
�WINIA A one krzycz¹ i krzycz¹, i krzyyycz¹...
WÓJCIKOWA / BOROWIKOWA / MATYSIAKOWA Ach! Ach! Ach!
GIEREMEK Nie tylko dlatego, ¿e p³aciæ musz¹ tak du¿o.
KROWA I na zaplecze idzie. Nogê drewnian¹ przynosi.
�WINIA Albo rêkê. Zale¿y.
KROWA Jak któr¹ lubi, to i paznokcie pomaluje.
�WINIA I drewno polakieruje.
KROWA I prosi o monetê.
�WINIA Obol z³oty.
KROWA Gryzie. Sprawdza. Spluwa.
�WINIA Nastêpna!
GIEREMEK Ludzi dorabia Gieremek. Stwórca drewniany.
KOT Milczy i siedzi w swoim podziemnym pokoju. W pokoju okno jest jedno jedyne na

wysoko�ci ziemi. Na parapecie puszka stoi stara. Kiedy noc zapada, siada Gieremek
stary przed tym oknem.

�WINIA Na recital czeka.
KROWA Recital w �wietle ksiê¿yca.
KOT Zza okna cienki g³osik mówi nagle:
MANUELA & MATYLDA Wrzuæ monetê.
GIEREMEK Umrê!
MANUELA Do okna podchodzi Gieremek stary i do puszki tej zardzewia³ej obol wrzu-

ca.
GIEREMEK Przeprawa rozpoczêta.
MATYLDA W �wietle ksiê¿yca ukazuj¹ siê krzywe nó¿ki krótkie.
MANUELA & MATYLDA Oprócz nó¿ek tych �wiñskich i zadki widaæ pokraczne. Wij¹

siê te zadki przed oknem.
GIEREMEK Wzdycha do rytmu Gieremek stary.
KALINA Ko³ysz¹ siê zadki.
MIRKA Ko³ysze siê Gieremek.
JAGODA Krzes³o siê ko³ysze.
�WINIA Nikomu. Nic. Nie wolno.
JAGODA Ma Gieremek stary tajemnicê.
CHÓR Gieremek w Julicie siê kocha³.
GIEREMEK Od niepocz¹tku do niedokoñca.
CHÓR Gieremek Julicie siê o�wiadczy³ w dzieñ koñca �wiata, zanim Nie-mcy weszli w

Polskê i w Julitê.
GIEREMEK Gieremek przez Julitê odrzucony zosta³.
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MA£Y BOROWIK Gieremek �miech zapamiêta³ Julity i pogardê w tym �miechu.
GIEREMEK Gieremek widzia³, jak Julitê...
JAGODA Najpierw jeden potem drugi.
GIEREMEK Strzeli³ i umar³ Gieremek. Ze �miechu.
MA£Y BOROWIK W ten dzieñ w³a�nie.
CHÓR Z rozpaczy umar³ w ten dzieñ.
GIEREMEK Rêki myæ tej nie chcia³, co Julitê po ciele rozedrganym g³adzi³a.
CHÓR Od dnia swojego zgonu to ju¿ tylko przewija³ siê Gieremek, by posprz¹taæ po

Nie-mcach te brudy, co to narobili za ka¿dym razem.
GIEREMEK Kto� musi.
MA£Y BOROWIK Od tego czasu to ju¿ tylko wrzucanie monety sta³o siê rozrywk¹, od

której uzale¿ni³ siê na zabój.
GIEREMEK I d³uba³, i wrzuca³, i d³uba³, i wrzuca³, i d³uba³...
MANUELA & MATYLDA ...i ach! Ach! Ach!
MA£Y BOROWIK To nie to samo!
JAGODA To nie to samo!
CHÓR To nie to samo!
GIEREMEK Wynocha, wied�my!
PIERWSZY Precz, suki niewierne!
DRUGI Interesowne!
TRZECI Sprzedajne!
CZWARTY Won!
KOT We� im oddaj te pieni¹dze. Pozb¹d� siê tego. Co? ¯ycie ci niemi³e? Cz³owieku!
GIEREMEK No co jest, do kurwy nêdzy?!
KOT Oni ju¿ wiedz¹. Powiedzia³y im. Nie trzeba by³o przepêdzaæ. Mówi³em, ¿eby psom

nie ufaæ, a sukom tym bardziej... Ciê¿kie czasy. Mog³e� umrzeæ wtedy raz na zawsze.
Ale nie... wola³e� d³ubaæ w tych babach. Masz za swoje! List ci przynios³em.

GIEREMEK Przeczytaj, kocie.
KOT Nie mam okularów.
GIEREMEK Czytaj, mówiê!
KOT Pisemne polecenie odebrania sobie ¿ycia... W zasadzie to ja bêdê siê zbiera³. Wró-

cê, kiedy twoja koszula na krze�le wraz ze spodniami bêdzie siedzia³a, a ciebie w nich
nie bêdzie.

GIEREMEK Dlaczego jest tak, a nie inaczej?
PIERWSZY, DRUGI, TRZECI, CZWARTY I buch!
¯O£NIERZE Jak nie ³upnie! Jak nie huknie!
BOROWIKOWA Koniec �wiata!
PANNA HANNA Znowu?
WÓJCIKOWA Powtórny koniec �wiata!
PIERWSZY, DRUGI, TRZECI, CZWARTY I buch!
PANNA HANNA Sto³ek siê przewróci³, co to na nim Gieremek sta³ ze sznurem na szyi.
CHÓR Kartka mu z r¹k dygoc¹cych wypad³a.
�WINIA Z pozdrowieniami od Matyldy i Manueli.
MANUELA & MATYLDA Od Manueli i Matyldy.
GIEREMEK Monety, co w gar�ci trzyma³ i miêdzy zêbami do ostatniej chwili, rozsypa³y

siê radosnym brzêkiem po pod³odze.
PIERWSZY, DRUGI, TRZECI, CZWARTY I buch!
PIERWSZY Wojna!
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DRUGI Wojna wewnêtrzna!
TRZECI Wojna narz¹dów!
CZWARTY Ratuj siê kto mo¿e!
PIERWSZY, DRUGI, TRZECI, CZWARTY I buch!
PAN DOKTOR Kulkê miêdzy oczy dosta³by dupny Pan Doktor z za�wiatów za brak

profilaktycznych umiejêtno�ci.
PIERWSZY, DRUGI, TRZECI, CZWARTY I buch!
DOWÓDCA Na biurku dowódcy samego l¹duje koperta.
�WINIA Ciê¿ka koperta z ciê¿kostrawn¹ zawarto�ci¹.
CHÓR I wszystko ju¿ jasne.
DOWÓDCA Prze³yka �linê dowódca.
PIERWSZY Poc¹ siê d³onie.
DRUGI Wierciæ siê nerwowo poczyna.
TRZECI  Po kroczu siê drapie.
DOWÓDCA Wódki daj!
CZWARTY Jak siê sypaæ zaczyna, to ju¿ wszystko siê spierdoli!
DOWÓDCA Nie bêdzie transportu. Spieprzaæ st¹d trzeba.
¯O£NIERZE Czerwoni id¹.
DOWÓDCA O nic pytaæ nie bêd¹.
¯O£NIERZE Byleby siê nic nie rozla³o.
GIEREMEK Dowody spaliæ. Dowody spaliæ. Dowody spaliæ.
PIERWSZY Trzeba siê �pieszyæ.
DRUGI Brak w tym bêdzie choæ krzty artyzmu.
TRZECI Nie ma czasu na doznania.
CZWARTY To nie po neronowsku.
DOWÓDCA Wydaje dowódca ostatnie rozkazy.
GIEREMEK U¿ytkowania natychmiast zaprzestaæ! S³oñce, wyj�æ na stanowisko! Dzwo-

ny, biæ na mszê porann¹!
CHÓR Trzeba z Bogiem udaæ siê w ostatni¹ podró¿...
PIERWSZY I�
DRUGI Us³ysz¹ jeszcze.
TRZECI Nieprzytomni.
CZWARTY Nie�wiadomi.
DOWÓDCA Bez paniki.
¯O£NIERZE Tylko bez paniki.
�WINIA Wygrzebuje siê to wszystko z ³ó¿ek. Z koñczyn sen wytrzepuje. Wod¹ zimn¹

sp³ukaæ pot nale¿y. Poca³unki grzeszne. Obietnice.
KROWA Grzechy przypomnieæ sobie nale¿y. Listê u³o¿yæ do spowiedzi.
�WINIA Wersjê ustaliæ dla ojca.
KROWA Dla brata.
�WINIA Dla ukochanego.
KROWA & �WINIA Tego sprzed wojny.
WAC£AWIKOWA �pieszyæ siê trzeba.
WÓJCIKOWA Spakowaæ wszystko, co mo¿e siê przydaæ.
WAC£AWIKOWA Zabraæ wszystkie kosztowno�ci.
MATYSIAKOWA Id¹ w tych swoich nowych butach. Specjalnie do ko�cio³a naszyko-

wanych.
WAC£AWIKOWA Id¹ w milczeniu jakim� uroczystym.
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MATYSIAKOWA Zniknê³y dekolty.
WAC£AWIKOWA Podwi¹zek nie widaæ.
WÓJCIKOWA Nikt za rozporki siê nie trzyma.
MATYSIAKOWA Wzrok ku ziemi spuszczony.
BOROWIKOWA Poc¹ siê po raz pierwszy cia³a z innego ni¿ zazwyczaj bezwstydnego

powodu. Dusi s³oñce ostre cia³a w czarne p³aszcze i marynarki zapakowane.
WAC£AWIKOWA Brak powietrza.
WÓJCIKOWA W ko�ciele ch³odniej bêdzie.
CHÓR Dla zachowania pozorów walizek i pakunków przed ko�cio³em nie zabieraj¹.
¯O£NIERZE Pozwalaj¹ wej�æ im do �rodka z wszystkimi tymi butami, okularami, w³o-

sami.
CHÓR Wa¿ne, ¿eby szybko posz³o.
¯O£NIERZE ¯eby bez paniki.
PAN DOKTOR Dzieci parami id¹ spó�nione po�piesznym krokiem. Grzechy w rymo-

wanki uk³adaj¹.
CHÓR Piernikowe panny ju¿ w �rodku siedz¹. Pierwsze przysz³y i za filarami siê po-

ukrywa³y.
MIRKA Ba³y siê, ¿e nie wpuszcz¹... Krzy¿em le¿¹ i tchu im brakuje.
CHÓR & ¯O£NIERZE Komplet mamy.
¯O£NIERZE Zatrzaskuj¹ siê wrota drewniane.
CHÓR Organy do boju ruszaj¹.
CHÓR & ¯O£NIERZE Patos, patos, patos oblewa kobiece twarze.
JAGODA Etiuda rewolucyjna!
MIRKA Wzruszenie...
KOT Do spowiedzi ksi¹dz wo³aæ poczyna.
KALINA Jedna po drugiej jak na s¹dzie ostatecznym.
JAGODA Powoli to idzie wszystko.
MARYSIEÑKA Klêka cia³o umêczone. Ciê¿ar niebywa³y spoczywa na sumieniu.
JULITA / MANUELA & MATYLDA W imiê Ojca i Syna, i Ducha �wiêtego...
PIERWSZY, DRUGI, TRZECI, CZWARTY Amen.
DOWÓDCA Dawaj, kurwa, te zapa³ki!
BÓG Poczekaj, najpierw podpa³kê trzeba! Przecie¿ p³omieñ silny pój�æ musi. Inaczej

zorientuj¹ siê i w panikê wpadn¹.
DOWÓDCA Podk³adaj, byle szybko. Czerwoni nam na dupie wisz¹.
JULITA / MANUELA & MATYLDA Jestem dziewczynk¹, mam lat szesna�cie, a oto

moje grzechy�
BÓG Czerwoni jeszcze gorsze rzeczy ni¿ my wyrabiaj¹. Ju¿ nie tacy oni �wiêci...
JULITA / MANUELA & MATYLDA Zachcianki ¿o³nierzy spe³nia³am.
DOWÓDCA Swoje te¿ za uszami maj¹.
JULITA /MANUELA & MATYLDA Majtek nie nosi³am.
DOWÓDCA Podpalaj to, kurwa!
BÓG Wiatr wieje! By� stan¹³, zas³oni³ z prawej strony!
JULITA / MANUELA & MATYLDA Rozporki chêtnie rozpina³am.
DOWÓDCA Rêce ci siê trzês¹! Dawaj to!
JULITA / MANUELA & MATYLDA Do buzi...
DOWÓDCA Dawaj to, mówiê!
JULITA / MANUELA & MATYLDA C��!
BÓG Ciszej! Bo siê zorientuj¹!
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JULITA / MANUELA & MATYLDA Do buzi braæ nie chcia³am, proszê ksiêdza. Mama

mówi³a...
DOWÓDCA Dobra, teraz we� z ró¿nych stron ogieñ roznie�.
JULITA / MANUELA & MATYLDA ̄ e potem takiej to nie szanuj¹. Tylko do rêki. Albo

w ³ó¿ku. Tak po bo¿emu...
BÓG Wynosimy siê st¹d.
JULITA / MANUELA & MATYLDA Wiêcej grzechów nie pamiêtam, po tej spowiedzi

szczególnie chcia³abym siê poprawiæ, ¿e wiêcej bez majtek chodziæ nie bêdê. Dzi� ju¿
te¿ za³o¿y³am, proszê ksiêdza. Proszê ksiêdza? Teraz to chyba powinnam rozgrzesze-
nie dostaæ? Proszê ksiêdza?

KOT Zemdla³ ksi¹dz. Ducha wyzion¹³.
CHÓR Olaboga! Olaboga! Olaboga!
WAC£AWIKOWA Powietrza mu potrzeba �wie¿ego! Na dwór wynie�æ trzeba ksiêdza!
WÓJCIKOWA Poruszenie zapanowa³o w ko�ciele.
CHÓR Biegn¹ kobiety do wrót drewnianych.
¯O£NIERZE Biegn¹ ¿o³nierze do wozów opancerzonych.
MATYSIAKOWA Zamkniête!
BOROWIKOWA Szarpnij raz jeszcze!
MATYSIAKOWA Zamkniête!
BOROWIKOWA Bo¿e!
PIERWSZY W sin¹ dal odjechali.
DRUGI Kurz siê w powietrzu niesie.
TRZECI Zabrali te swoje chore zboczenia.
CZWARTY Eksperymenty, ordery, penisy.
�WINIA Koniec.
KROWA Panom ju¿ dziêkujemy.
�WINIA Tak, wam czterem te¿.
PIERWSZY, DRUGI, TRZECI, CZWARTY I buch!
JAGODA Stukot s³ychaæ przera�liwy.
MA£Y BOROWIK Tliæ siê zaczyna drewniane pude³ko.
PIERWSZY, DRUGI, TRZECI, CZWARTY I buch!
CHÓR Panika wybucha od �rodka!
MA£Y BOROWIK Wiedz¹ ju¿, co im zapisano.
JAGODA Smutne to wszystko.
MA£Y BOROWIK & JAGODA Ciê¿kie czasy.
PANNA HANNA Stukot na drodze ma³ych �wiñskich nó¿ek.
MANUELA & MATYLDA Biegn¹ karlice za wozami opancerzonymi.
¯O£NIERZE Wozami by³ych ojców i kochanków.
PANNA HANNA Na pró¿no.
¯O£NIERZE Zapomnieli opancerzeni o tych, które szczeka³y najg³o�niej.
PANNA HANNA Sprytne ma³e bestie.
MANUELA & MATYLDA Napawaæ siê bêd¹ widokiem Rzymu p³on¹cego.
MA£Y BOROWIK & JAGODA I nie bêdzie w tym ani krzty artyzmu!
HENIEK I raz dwa trzy, dwa dwa trzy! I raz dwa trzy, dwa dwa trzy!
CHÓR Wybijaj¹ rytm piê�ci przera¿one.
HENIEK I raz dwa trzy, dwa dwa trzy! I raz dwa trzy, dwa dwa trzy!
MANUELA & MATYLDA Tupaæ poczynaj¹ racicami karlice roztañczone.
HENIEK I raz dwa trzy, dwa dwa trzy! I raz dwa trzy, dwa dwa trzy!
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PANNA HANNA Cuda siê dziej¹.
MANUELA & MATYLDA Chmury na niebie zbieraæ siê poczynaj¹.
PANNA HANNA I nikt na s³owo nie uwierzy w to, co widz¹ moje oczy.
PIERWSZY, DRUGI, TRZECI, CZWARTY I buch!
PANNA HANNA Deszczu krople t³uste na ziemiê spadaæ zaczê³y.
HENIEK I raz dwa trzy, dwa dwa trzy! I raz dwa trzy, dwa dwa trzy!
CHÓR I wal¹ i tañcz¹ i spadaj¹.
HENIEK I raz dwa trzy, dwa dwa trzy! I raz dwa trzy, dwa dwa trzy!
CHÓR I wal¹ i tañcz¹ i spadaj¹.
HENIEK I raz dwa trzy, dwa dwa trzy! I raz dwa trzy, dwa dwa trzy!
CHÓR I wal¹ i tañcz¹ i spadaj¹.
HENIEK I grrrom z jasnego nieeeba spaaaada�
BÓG Trafia!
PANNA HANNA Otwieraj¹ siê wrota drewniane ze zgrzytem. Wylewa siê ten t³um przez

te wrota drewniane, co ze zgrzytem... No i co?
CHÓR No i nic. Nie ma. Nikogo nie ma.
BÓG Boska interwencja! £aska przebaczenia...
CHÓR Zaraz...
PANNA HANNA A to co za odpadki przepalone?
KOT Zostaw. Kot zje.
#
Epilog
CHÓR Rdzewiej¹ w ciszy karuzele na deszczu. Klnie dobry Bóg. Na ziemiê spluwa. Ku

upadkowi chyl¹ siê prze¿arte konstrukcje. Có¿, minê³y czasy �wietno�ci. Czerwieni
zabrak³o.

PIERWSZY Pozabierali. Wszystko nied³ugo rozkradn¹.
CHÓR Oddychaj¹ przez moment p³ótna na wietrze. P³ótna s³one. £zami solone, maglo-

wane po�ladkami. Md³o siê robi. Im te¿. Bez smaku.
DRUGI Smak trzeba sprowadzaæ. Tak jak sprowadza siê kolory. Tak jak sprowadza siê

rozkosz.
TRZECI Dosypa³ kto� czerwieni szczyptê do smaku. Przegry�, prze³knij, przepij. Prze-

gry�, prze³knij, przepij. Gry�, mówiê!
CHÓR I pojawi³y siê p³ótna pikantne. Plamione na czerwono. Czerwonym farbowane.

Choæ nikt nie uprasza³ o nie w modlitwach.
�WINIA Z bezwstydem kojarzono.
CZWARTY Ju¿ lepiej umrzeæ im by³o w tym ko�ciele ni¿ do �cian tych, co krzyki na

sobie wyry³y, powracaæ.
KOT Co dalej pocz¹æ? We wsi ani krów nie ma, ani kur, ani nie-mieckich penisów.
PIERWSZY, DRUGI, TRZECI, CZWARTY Psy powystrzelane.
KOT Kot jeden gruby siê osta³.
PIERWSZY Odra¿aj¹ce zwierzê.
DRUGI Padlin¹ siê ¿ywi.
CHÓR �wista cisza przera�liwa po polach nagich.
JULITA W ogóle wszystko go³e jakie� takie.
BÓG O niczym cz³owiekowi my�leæ siê nie chce.
JULITA Bo niby co teraz ze sob¹ pocz¹æ. Przyszli jedni, przyjd¹ i drudzy. I tak w kó³ko.
CYRKOWCY Cyrk objazdowy do wsi przyjecha³. Przyjecha³ do wsi cyrk objazdowy.
DOWÓDCA To ju¿ nie to samo. Zdziesi¹tkowany jaki�. Prze�mierd³y. Furory to ju¿ nie
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PAN DOKTOR Bawiæ nie ma kim. Bawiæ nie ma kogo. Bawiæ nie ma po co.
JULITA Po co, cyrku, przyjecha³e�?
CYRKOWCY Po was.
JULITA Jak to?
DOWÓDCA W lustro popatrzcie.
PAN DOKTOR Zrozumiecie.
CHÓR Patrz¹ wiêc w lustro.
BÓG Cisza �miertelna.
JULITA Przeci¹g po posadzce szura.
JAGODA Stoj¹ nagie.
MIRKA Bez zêbów.
MARYSIEÑKA Bez w³osów.
KALINA Bez r¹k.
BOROWIKOWA Bez nóg.
MIRKA Bez wstydu.
WAC£AWIKOWA Na wpó³ drewniane.
WÓJCIKOWA Krzywe.
BOROWIKOWA Przetr¹cone.
MATYSIAKOWA Czo³giem przejechane.
JANEK PIETRZAK Z g³owami odciêtymi pod pachami trzymanymi.
PIERWSZY Kolana dr¿¹ce.
DRUGI Oczy podkr¹¿one.
BÓG Zaro�niête.
CZWARTY Z pazurami.
JULITA Ja nie wiem ju¿... Przecie¿ one i tak ju¿ umar³y. Ju¿ by³ ten koniec �wiata.
CYRKOWCY Bawiæ nie ma kim. Bawiæ nie ma kogo. Bawiæ nie ma po co.
JULITA Piêædziesi¹t groszy za dzieñ.
DOWÓDCA Bawiæ nie ma kim. Bawiæ nie ma kogo. Bawiæ nie ma po co.
JULITA Czterdzie�ci groszy za dzieñ.
PAN DOTOR Bawiæ nie ma kim. Bawiæ nie ma kogo. Bawiæ nie ma po co.
JULITA Trzydzie�ci groszy i jeden ciep³y posi³ek.
CYRKOWCY Stoi.
CHÓR Bawiæ jest ju¿ kim.
BÓG Nie pakuj¹ ju¿ tych walizek przepalonych. Bracia pogorzelcy zostaj¹ we wsi.
�WINIA Niepotrzebne ju¿ buty. Okulary. W³osy.
JULITA Drzwi zatrzaskuj¹ karawany trumienne. Karawany czerwone. Z pogardliwym

u�miechem tocz¹ siê po piachu ko³a zgrzytaj¹ce. A zgrzyt ten o wrotach przypomina.
A wrota o tym, ¿e s¹d siê ju¿ odby³. A skoro odby³ siê to i koniec �wiata ju¿ za nami...

BÓG Zamknij siê. Przylaz³a i bêdzie gadaæ. Stoi taka, gapi siê i nawija. A co ty mo¿esz
wiedzieæ o tym, co siê tu sta³o? Na w³asne oczy widzia³a�? Dopiero z lasu wylaz³a�,
jak robactwo! ¯erowaæ przylaz³a� na cudzym nieszczê�ciu.

JULITA Bawiæ jest kogo! Bawiæ jest kogo! Bawiæ jest kogo!
BÓG No co tak stoisz? Powiedz¿e co... Ty! Blondyna!

K o n i e c


