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OSOBY:
BOHATERKA
�LEDCZA
¯WIREK
MUCHOMOREK
KRECIK (rola niema)
KRECIKOWA
JA (zawiera autorkê didaskaliów, autorkê sztuki, postaæ sceniczn¹)
MASKA
ZDENEK
PEPICEK
CHÓR PRZYSZ£YCH OPOZYCJONISTEK
JENS R., obywatel duñski
KURA

Z a g i n i o n a  C z e c h o s ³ o w a c j a

Prolog, w którym poznajemy (nieznan¹ nam do tej pory) �ledcz¹, a tak¿e zobaczymy
na w³asne oczy, jak �ledcza przes³uchuje Bohaterkê, ¿eby dowiedzieæ siê, jaka z niej
bohaterka.

�LEDCZA Kim jeste�?
BOHATERKA Kim jestem?
�LEDCZA Nazywasz siê Joanna d�Arc, w³a�nie karmisz w Lotaryngii swoj¹ ulubion¹

krowê � która patrzy na ciebie, jakby wszystko rozumia³a � gdy nagle s³yszysz g³os
�wiêtego Micha³a.

BOHATERKA (usi³uje sobie co� przypomnieæ) Nie pamiêtam.
�LEDCZA �wiêty Micha³ ka¿e ci przerwaæ oblê¿enie Orleanu przez tych pieprzonych

Angoli i doprowadziæ do koronacji Karola Siódmego.
Bohaterka my�li.

Ma³gorzata Sikorska-Miszczuk

ZAGINIONA CZECHOS£OWACJA
SZTUKA POLSKA

}

}

dwa czeskie peda³y

na balkonie obok
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�LEDCZA Dostajesz zbrojê i niewielki oddzia³ ¿o³nierzy. Orlean zostaje oswobodzony,

a król koronowany. Jednak niejacy Burgundczycy porywaj¹ ciê i wydaj¹ Anglikom,
którzy wtr¹caj¹ ciê do wiêzienia, a tam gwa³c¹. Czeka ciê proces, który ja poprowa-
dzê. Pamiêtasz co� z tego?

BOHATERKA Nie. Kim by³am?
�LEDCZA Heretyczk¹, czarownic¹, k³amliw¹ suk¹ � zabi³o ci serce przy którym� ze

s³ów?
BOHATERKA Suka?
�LEDCZA Zwierzê? Wci¹¿ mnie to z³o�ci: mog³a� karmiæ swoj¹ krowê w Lotaryngii,

zamiast spaliæ siê na stosie. Mog³a� cieszyæ siê ¿yciem i dogl¹daæ to ufne zwierzê
gospodarskie, lecz nie! ty wola³a� � podwójnie spopielona � sp³ywaæ Sekwan¹, pod-
�piewuj¹c pie�ñ. (�piewa, zagl¹daj¹c do akt ze s³owami)
Pod¹¿a w dal rzeka,
p³yn¹c wci¹¿ wzbiera,
pod¹¿a w dal rzeka
z powrotem do mórz.
Nie� matko ziemio mnie,
dzieckiem twym zawsze bêdê,
nie� matko ziemio mnie
z powrotem do mórz.
(smutno. Albo ze z³o�ci¹) Mog³a� zostaæ na gospodarce, ale wola³a� siê spaliæ!

BOHATERKA To nie by³am ja. Ja nie jestem tak¹ bohaterk¹.
�LEDCZA Nie? To szkoda. To by³ piêkny proces� piêkny, piêkny proces, piêkna boha-

terka.
BOHATERKA Kim jestem?
�LEDCZA Przypomnij sobie. Jest noc, samolot l¹duje na lotnisku w Kandaharze, wy-

chodzisz z niego bosa i obszarpana, masz na g³owie p³ócienny worek, �mierdzisz.
Czekam na ciebie na mocno rozstawionych nogach, na rêkach mam gumowe rêkawi-
ce, ka¿ê ci po³o¿yæ siê na brzuchu i rozcinam no¿ycami ubranie. S³yszysz brzêk no-
¿yc, wyjesz i szlochasz, boisz siê �mierci. Wk³adam ci palec do ust i �wiecê w oczy
latark¹. Wrzeszczê. Kopiê ciê w kolana i przyciskam kark do ziemi. Wziernik wcho-
dzi w twoj¹ go³¹ dupê, znowu krzyczysz, my�lisz, ¿e ciê zgwa³cê. Posypujê ciê �rod-
kiem przeciw wszom i pobieram odciski palców. Ka¿ê ci w³o¿yæ jasnoniebieski dres
i gumowe buty. Czarnym flamastrem piszê na tobie numer: dziewiêæset trzydzie�ci
osiem. Tak siê teraz nazywasz, ³adnie, prawda?

BOHATERKA Nieprawda.
�LEDCZA £adnie, ³adnie, ale nie jeste� numerem dziewiêæset trzydzie�ci osiem, widzê

to, siedzisz tu i wci¹¿ nie wiesz, kim jeste�, nie nadajesz siê na bohaterkê tego przes³u-
chania, nie wiem, czy nie tracê tu z tob¹ czasu?!

BOHATERKA Ja nie wiem, kim jestem. Nie jestem bohaterk¹. Nic nie pamiêtam.
�LEDCZA W tej sytuacji pójd� sobie st¹d won, dobrze? Nie ma bohaterki, nie ma histo-

rii. (do publiczno�ci) Czechos³owacja � s³owo, które brzmi tajemniczo, wrêcz egzo-
tycznie. Co siê kryje pod t¹ nazw¹? Czy by³ to kraj? Miasto? Imperium? Nie wiemy.
Od lat intryguj¹ca �wiat naukowy zaginiona Czechos³owacja jest zagadk¹, z któr¹
byæ mo¿e ludzko�æ upora siê, a byæ mo¿e nie. To, co przetrwa³o do naszych czasów,
to jedynie fragmenty, szcz¹tki, które pozbawione swego kontekstu, mówi¹ nam bar-
dzo ma³o. Co przyczyni³o siê do upadku cywilizacji, o której wiemy tak niewiele? Jak
zniknê³a Czechos³owacja? Czy z powierzchni ziemi zmiót³ j¹ potop? Upadek mete-
orytu? Jaki� inny kataklizm? Czy zachowa³a siê legenda na ten temat? A mo¿e kto�
z pañstwa s³ysza³? Czekamy na informacje! Zaginiona Czechos³owacja � temat, któ-
ry rozpala umys³y!
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J a k  ¯ w i r e k  i  M u c h o m o r e k  u w o l n i l i w i o s n ê

¯wirek i Muchomorek, dwa czeskie peda³y, trzês¹ siê z zimna. ¯wirek i Muchomorek
bardzo siê kochaj¹. Kochaj¹ siê i kochaj¹, ale jest im bardzo zimno, tak zimno, ¿e
my�l¹ ju¿ tylko o tym, jak bardzo s¹ zamro¿one i ¿e jest im bardzo trudno kochaæ siê
w tym stanie.

¯WIREK Hej, Muchomorku, co to takiego siê dzieje, ¿e zima wci¹¿ trwa i trwa, a wiosna
nie nadchodzi?

MUCHOMOREK ¯wirku, nie chcia³em ciê martwiæ, bo ciê bardzo, bardzo kocham, ale
wiosna nie nadchodzi, poniewa¿ Krecik uwiêzi³ j¹ i nie chce wypu�ciæ.

¯WIREK Ojej, to co teraz bêdzie?
MUCHOMOREK W³a�nie! Musimy co� zrobiæ, bo inaczej nie bêdziemy mogli siê kochaæ.
¯WIREK Mam pomys³! Przecie¿ w naszym lesie, pomiêdzy mchami i paprociami, mieszka

Ptaszyna �piewaj¹ca. Jej g³os jest tak piêkny, ¿e wszyscy, którzy jej s³uchaj¹, zapomi-
naj¹ o bo¿ym �wiecie. Poprosimy, ¿eby za�piewa³a Krecikowi, wtedy wiosna niepo-
strze¿enie wydostanie siê spod ziemi i ta okropna zima siê skoñczy.

MUCHOMOREK �wietny pomys³!
MUCHOMOREK / ¯WIREK Ptaszyno!
BOHATERKA Cze�æ ch³opaki, jak siê macie?
MUCHOMOREK No �le, musisz za�piewaæ Krecikowi piosenkê, wtedy on siê zas³ucha

i wypu�ci wiosnê.
BOHATERKA A co, zimno wam?
¯WIREK Tak, zimno i �le, domy�lasz siê, jakie to ma konsekwencje, hm�
BOHATERKA No, domy�lam siê. (�piewa)

A ty nie masz orgazmu, nie masz orgazmu, nie masz, nie!
Nie masz, nie masz, nie masz, nie masz, nie masz, nie masz, nie!

¯WIREK Zajmij siê sob¹!
BOHATERKA Dobrze. (�piewa dalej, zmienia s³owa)

A ja nie mam orgazmu, nie mam orgazmu, nie mam, nie!
Nie mam, nie mam, nie mam, nie mam, nie mam, nie mam, nie!

MUCHOMOREK Ty te¿?
BOHATERKA (�piewa)

My nie mamy orgazmu, nie mamy orgazmu, nie mamy, nie!
Bardzo nam go brakuje, nam go brakuje, ka¿dy o tym wie!
Ka¿dy o tym wie!
Ka¿dy o tym wie!
Krecik siê zas³ucha³, no i jest wiosna, cieplejszy wieje wiatr, wiosna, znów nam uby³o
lat.

JA Co wy tu wyprawiacie? Co to za bajka o Kreciku, który uwiêzi³ wiosnê!?
¯WIREK Bo uwiêzi³!
JA Krecik?
MUCHOMOREK Tak, Krecik! Po prostu nie zna³a� go od tej strony!
JA Ten Krecik, który szyje sobie spodenki z du¿ymi kieszeniami? Ten sam Krecik?
¯WIREK Tak! Po prostu uwolni³ swoj¹ ciemn¹ stronê.
JA Nie wkrêcajcie mnie, proszê. Ptaszyno, odezwij siê.
BOHATERKA Poprosili mnie, to za�piewa³am.
JA Wiecie co? Fa³szujecie historiê na ca³ego.
MUCHOMOREK A ty co siê m¹drzysz? ¯y³a� wtedy? W tamtych czasach? Bo ja tak.
JA Okej, nie ¿y³am, ale z waszej wersji wynika, ¿e wiosna przysz³a, bo peda³y nie mog³y

siê kochaæ.
¯WIREK Bo to prawda.
MUCHOMOREK Wszystkiemu winne s¹ peda³y.
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JA Proszê � ja nie zamykam oczu na to, ¿e jeste�cie opresjonowan¹ mniejszo�ci¹, ale nie

uwa¿am, ¿eby�cie byli czemukolwiek winni.
¯WIREK To sobie nie uwa¿aj.
MUCHOMOREK Wiosna przysz³a dziêki nam.
¯WIREK Lepiej siê z tym pogód�.
MUCHOMOREK Tak by³o, jakkolwiek patrzeæ.
BOHATERKA No, na to wychodzi.

M o n o l o g  p a n i  K r e c i k o w e j  w  D z i e l n i c o w e j  I z b i e  T o r t u r

Pani Krecikowa dba o wszystkie urz¹dzenia eksploatowane i eksponowane w Izbie.
Stara siê je doczy�ciæ z resztek miêsa i skóry. Przeciera starannie szmatk¹ ka¿dy kolec
albo ostrze. Nie boi siê dotrzeæ ze szmatk¹ do najmniejszej nawet igie³ki, choæ mo¿na siê
uk³uæ i �ledcza powiedzia³a, ¿e nie musi tak dok³adnie sprz¹taæ, bo to �nie apteka�.

KRECIKOWA To jest nasza Dzielnicowa Izba Tortur, my tutaj mamy takie regionalne
eksponaty, starali�my siê, ¿eby one by³y jako� zwi¹zane z regionem. Oczywi�cie je�li
eksponat by³ historycznie stosowany, ale siê na tych terenach nie zachowa³, to spro-
wadzili�my go z bratnich krajów, z zaprzyja�nionych Izb Tortur. To jest hiszpañski
but, bardzo popularny i lubiany tutaj, krzese³ko z kolcami do wbijania w cia³o, na-
k³adniki do mia¿d¿enia palców, gruszka, popularna wszêdzie, doustnie, doanalnie i do-
pochwowo, ona siê otwiera³a. Mamy jeszcze tutaj obro¿ê z kolcami, szczypce do
wyrywania jêzyka, dalej na�ladownictwo Dziewicy Monachijskiej, ona siê nazywa³a
Praska Laska, ha, ha, praska dziewczyna, a wie pani, ¿e po polsku laska to znaczy kij
do podpierania?
Bohaterka (zamkniêta w klatce) ma tak¹ minê, jakby nie wiedzia³a.

KRECIKOWA Nie wszystko, co tu w tej Izbie mamy, s³u¿y do torturowania, na przyk³ad
tu jest nasz Pierwszy Sekretarz Gustaw Husak w ozdobnej ramie, w lo¿y honorowej z
Pierwszym Sekretarzem Leonidem Bre¿niewem podczas parady pierwszomajowej
na Placu Czerwonym w Moskwie. Maskwa, ach Maskwa! (rozmarza siê, nuci) Ach
Arbat, moj Arbat, ty moja nadie¿da� (nie zna dalej s³ów, wiêc nuci now¹ melodiê)
Nie s³yszny w sadu da¿e szorachi,
wsio zdies� zamier³o do utra,
jesli b znali wy, kak mnie daragi,
eti lietnije wieczera�
Rieczka dwi¿etsia i nie dwi¿etsia,
wsia iz ³unnawo sierebra,
piesnia s³yszytsia i nie s³yszytsia
w eti tichije wieczera!
Pani to siê mo¿e ze mnie �miaæ, bo pani to �piewa jak anio³, ale cz³owiek zwyk³y te¿
mo¿e sobie po�piewaæ; jak w pracy siê jest, to co cz³owiekowi zostaje? Czasami smu-
tek najdzie, czasami ma siê dosyæ pracy, i jak nikogo nie ma, to ja sobie tu �piewam
czasami. A wcale nie mam najgorszego g³osu, nie, nie, mo¿e gdybym siê wiêcej troszkê
uczy³a, szkoli³a, to czy ja wiem, co by ze mn¹ by³o, mo¿e bym piosenkark¹ zosta³a,
jak pani?
Pauza.
A pani nic nie mówi, to normalne, wszyscy s¹ zaskoczeni, du¿o tych eksponatów. Ja
ju¿ jestem przyzwyczajona. A mo¿e pani nic nie mówi, bo pani pewnie my�li, jak to
bêdzie na tych torturach? Ja to rozumiem.
Pauza.
Proszê mi siê tu podpisaæ na p³ycie, bo ju¿ czas. �ledcza zaraz przyjdzie, ona siê nie
spó�nia, ona mi kiedy� powiedzia³a, ¿e ma takie naturalne wyczucie czasu.
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P r z e s z u k i w a n i e

Przeszukujê teraz dla was tysi¹ce potencjalnych po³¹czeñ s³ownych i wariantów rze-
czywisto�ci, wyniki zostan¹ wy�wietlone za kilkadziesi¹t sekund.
Szuuuuu, szalej¹, galopuj¹ moje my�li, jak nie wiem co, wêdruj¹, szukaj¹ po³¹czeñ,
b¹czkuj¹ siê, i piêkne s¹, i m¹dre, i skromne, w czepeczku, szaliczku, w kurtce do
wychodzenia z psem. O nic nie dbaj¹, tylko o doskona³o�æ, optymalny rezultat, jako�æ
i rado�æ oraz u�miech dziecka.
P³ynie czas. Kropla chlup. Kropla chlup. P³ynie. Up³yn¹³.
I oto znalaz³am ju¿ najw³a�ciwsze po³¹czenie s³owne i zaraz je wyplujê na papierek.
Ale najpierw zagadka: jestem zimna, jestem martwa, jestem Mask¹. Kim jestem?

P r z e s ³ u c h i w a n i e
Dzielnicowa Izba Tortur l�ni czysto�ci¹. Pani Krecikowa zas³uguje na to, by w nagro-
dê powiesiæ j¹ w jakim� wyeksponowanym miejscu. Nie pamiêtacie, ¿e kiedy� wiesza-
³o siê na robotniczo-ch³opskich ulicach zdjêcia Przodowników Pracy? Ale mo¿e cho-
dzi³o mi o prawdziwe wieszanie za szyjê, co?� Wcale nie, wcale nie, co to ja nie
rozumiem, jakie jest ¿ycie, ¿e ¿ycie jest jedno i jako� trzeba ¿yæ?

�LEDCZA Jestem taka szczê�liwa. Znowu pani¹ widzê. Przypomnia³a sobie pani, kim
pani jest?

BOHATERKA Nazywam siê Ptaszyna, nazwisko �piewaj¹ca.
�LEDCZA Ptaszyna �piewaj¹ca. Gdzie mieszkasz, Ptaszyno?
BOHATERKA W lesie, pomiêdzy mchami i paprociami, na prawo od dêbu. Niedaleko

¯wirka i Muchomorka.
�LEDCZA Czyli idziemy na udry, tak? Robimy sobie ¿arty, tak?
BOHATERKA Æwir, æwir, æwir.
�LEDCZA Dobrze, Ptaszynko. Powiedz mi co� o sobie.
BOHATERKA Urodzi³am siê i by³am ma³¹ Ptaszynk¹. Mia³am mamusiê i tatusia. Chcia-

³am leczyæ ludzi, ale nikt siê na to nie zgodzi³. Musia³am pój�æ do fabryki, gdzie
mia³am sobie zas³u¿yæ na naukê. Stara³am siê, ale mi siê nie uda³o. No i zaczê³am
�piewaæ, bo mam piêkny g³os. To chyba wszystko, dziêkujê.

�LEDCZA Ty, Ptaszynko, chyba my�lisz, ¿e ty tu przed kim� wystêpujesz? ¯e tu jest
jaka� widownia, która ciê s³ucha? Je�li tak ci ³atwiej, to nie ma sprawy. (tu czyta
z akt, mo¿e z g³owy, a mo¿e z ksi¹¿ki) Proszê pañstwa, ojciec przes³uchiwanej tu
Bohaterki, kardiolog, kierowa³ szpitalem. Nastêpnie przes³uchiwana zda³a matu-
rê w miejscowo�ci Podebrady. Co do dalszej nauki, to otrzyma³a informacjê, ¿e
na uczelniê wydeleguje j¹ zak³ad pracy, je�li zdobêdzie pozytywn¹ opiniê. Roz-
poczê³a pracê w hucie szk³a. Po trzech latach dyrektor nie udzieli³ takiej reko-
mendacji, w zwi¹zku z tym przes³uchiwana zaczê³a zg³aszaæ siê na konkursy
muzyczne. Wygrywa³a, odnosi³a sukcesy, zosta³a miejscow¹ gwiazd¹. Nastêpnie
�piewa³a w kawiarni.

JA Bohaterka robi zdumion¹ minê. S³ucha, jakby to by³o nie o niej. Ja stojê obok, z tomi-
kiem poezji w rêku. Mój smutek jest zapo�redniczony i erudycyjny. Pytanie � czy
dalej jest prawdziwy?

�LEDCZA Przypomnij sobie, moja droga, dlaczego zgodzi³a� siê za�piewaæ tê piosenkê?
BOHATERKA Bo Muchomorek powiedzia³, ¿e Krecik uwiêzi³ wiosnê i zima nie chce

odej�æ. Oni ze ¯wirkiem bardzo mnie prosili, ¿ebym za�piewa³a. Mówili, ¿e Krecik
siê zas³ucha i wiosna siê uwolni. No i ja za�piewa³am. Nie wiem, co mogê jeszcze
dodaæ, dziêkujê.

�LEDCZA Przes³uchiwana w dalszym ci¹gu odmawia odpowiedzi. Pytanie, które zosta-
nie zaprotoko³owane w aktach brzmi: dlaczego oskar¿ona zgodzi³a siê nagraæ piosen-
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kê o nazwie �Modlitwa�, która sta³a siê hymnem Praskiej Wiosny? Pytanie brzmi
równie¿ tak: dlaczego przes³uchiwana zlekcewa¿y³a bezpieczeñstwo w³asnego cia³a
i zgodzi³a siê wzi¹æ udzia³ w tym nagraniu?

JA Pani �ledcza usi³uje uzyskaæ odpowied� na pytanie, dlaczego Bohaterka jest boha-
terk¹. Sk¹d bije �ród³o jej bohaterskiej postawy? Jestem pewna, ¿e ta odpowied� wszyst-
kim nam pomo¿e w ¿yciu prywatnym i zawodowym. Bêdzie dla nas drogowskazem
¿yciowym. Uzyskamy cenne wskazówki, jak ¿yæ albo nie ¿yæ. Bêdziemy tropiæ te
wskazówki. Nie jest to ³atwe zadanie.

BOHATERKA Ma³o pamiêtam. Poprosili mnie, ¿ebym nagra³a, to nagra³am.
JA

Bohaterka ma³o pamiêta:
albo udaje
albo jest g³upia
albo jest �wiêta

�LEDCZA Przes³uchiwana jest postaci¹ popularn¹. Jej piosenki by³y na szczytach list
przebojów. Zdoby³a Z³otego S³owika. Jej sprzeciw wobec panuj¹cego porz¹dku musi
zostaæ przyk³adnie ukarany.

BOHATERKA Poprosili mnie, ¿ebym nagra³a, to nagra³am. Ka¿dy móg³ j¹ nagraæ. �pie-
wa³am, bo by³am piosenkark¹. To wszystko.

�LEDCZA Daj spokój, Ptaszyno. Co to znaczy �nagra³am, bo by³am piosenkark¹�? Co
ty sobie my�lisz, ¿e ja uwierzê, ¿e ka¿dy by nagra³? By³a wiosna, rozpierducha, wszy-
scy has³a krzyczeli, a to �chcemy wolnych wyborów�, a to �nie ma demokracji bez
opozycji�. Wiadomo by³o, ¿e to siê �le skoñczy. Wiêc jak mo¿esz mi teraz wciskaæ
kit, ¿e by³a� tylko piosenkark¹ i ka¿dy by nagra³?

BOHATERKA By³o zimno! Nie dawa³o siê wytrzymaæ w takim zimnie miêdzy mchami
i paprociami. W moim gniazdku w lesie by³o zimno i ju¿! I z tej niskiej temperatury
powsta³ prawdziwy, oddolny ruch, który chcia³ wiosny! Mój i peda³ów. I tyle. Nie
by³o w tym nic innego. Kiedy cz³owiek czuje, ¿e zamarza, musi co� zrobiæ! Musi
walczyæ o siebie, o swoj¹ podstawow¹, bazow¹ temperaturê!

�LEDCZA Trzy lata my³a� butelki w hucie i biega³a� robolom po piwo. I co? I w koñcu
us³ysza³a�, ¿e nie dostaniesz rekomendacji na studia, poniewa¿ nie jeste� z klasy
robotniczej i nie masz z t¹ klas¹ nic wspólnego! Wiêc dlaczego za�piewa³a�? Prze-
cie¿ wiesz, ¿e my tu za karê torturujemy, wyrywamy jêzyk, wsadzamy ko³ki w dupê,
wyk³uwamy oczy, mózgi sma¿ymy, dzieci z brzucha wypruwamy, ze skóry ¿yw-
cem obdzieramy?! Przecie¿ wiesz, ¿e z nami nie ma ¿artów?! No nie rozumiem po
prostu tego.

BOHATERKA Nie rób ze mnie na si³ê bohaterki, dobrze? Byæ mo¿e, gdyby� by³a na
moim miejscu, mia³a taki piêkny g³os i poproszono by ciê, ¿eby� co� za�piewa³a, to
by� co� za�piewa³a.

JA Bohaterka twierdzi, ¿e za�piewa³a, poniewa¿ przywraca³a �wiatu harmoniê swym
�piewem. To raz. Walczy³a równie¿ o podstawow¹, bazow¹ temperaturê tego �wia-
ta. To dwa.
A na czym polega przywrócona harmonia? Oto obraz: morze lula w objêciach matkê-
ziemiê. Wszyscy siê lubi¹. Ogieñ z wod¹ siê godzi. Zwierz¹tka siê puchatkuj¹. Wilk
z ostrymi zêbami godzi siê z ³ani¹ ro�lino¿ern¹. Jastrz¹b, ptak poluj¹cy, kocha siê
z go³êbiem sraj¹cym na samochody. I jeszcze w tym obrazie brakuje dzieci¹tka, które
usypia � do �piewu Bohaterki � nie na materacyku piankowym, lecz na grzywie lwa.
No i wszyscy siê u�miechaj¹, dziecko do go³êbia-sralucha, wilk do kwiatka, ludzie do
ludzi, i tak ja to sobie podsumowujê i komentujê, a najchêtniej odp³ynê³abym st¹d na
grzbiecie delfina.
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P o z n a j ê  s w o j ¹  M a s k ê

Nie my�lê o celu. Zapomnia³am o nim, poch³oniêta wk³adaniem butów, kanapk¹, prze-
pocon¹ bluzk¹.
Na kolanach mam swoj¹ Maskê. Ona, jak my�lê, jako� mi pomo¿e. Rozdzieli³y�my
siê. Ja i Ona. Znam siebie, jej nie znam. Albo na odwrót.
Ekran wy�wietla, ¿e u¿ytkownik Google Earth odkry³ regularn¹ strukturê, 1000 km
od Afryki. Pojawia siê Domys³, ¿e to mo¿e byæ Zaginiona Czechos³owacja.

JA Gdy siê nie u�miecham, co� mi siê robi z ustami. Odymaj¹ siê pogardliwie i gorzko.
Co o tym s¹dzisz?

MASKA Tak ma byæ. Odymaj usta pogardliwie i gorzko. Jeste� wtedy taka tajemnicza.
JA Raczej odêta. Odêta, odêta, odêta, odêta, odêta, odêta, odêta, odêta, odêta, odêta.
MASKA Tajemnicza, a nie odêta. Zaufaj mi.
JA Lepiej popatrz na zegarek. (spostrzega niepatrzenie Maski na zegarek) Ty przecie¿

wcale nie widzisz zegarka?! Czy ty masz zamkniête oczy ca³y czas!?
MASKA Ja mam naturalne poczucie czasu.
JA Moja Maska ma tajemne po³¹czenie z czasem. Uwa¿am, ¿e bardzo dobrze siê na nim

zna. Pewnie powie za chwilê, ¿e czas jest przera¿aj¹co konkretny.
MASKA Czas, czas, czas.
JA Dziwne. Mamrocze co�. Zaraz. (do Maski) Skoro nie widzisz, która jest godzina, to

przecie¿ ignorujesz czas?! Udajesz, ¿e go nie ma?
MASKA Czas jest bezforemny. Czas jest mg³¹. Jest go bardzo du¿o, nieskoñczenie du¿o.

Ty i twój czas mo¿ecie tak nieskoñczenie, nieskoñczenie, nieskoñczenie...
JA Skoñcz zdanie.
MASKA Nie widzê czasu. Mogê nie wiedzieæ, która jest godzina, która jest godzina,

która jest godzina. Co to znaczy? Jestem w takiej pustce, w której jest wszystko jedno,
czy jest czas, czy go nie ma. Czas, czas, czas, wszyscy co� mówi¹.

JA Zdziwi³a� mnie. My�la³am, ¿e znasz siê na Czasie, ¿e liczysz siê z nim?! ¯e uwa¿asz,
¿e jak siê go lekcewa¿y, to on siê m�ci. My�la³am zawsze, ¿e ty tak w³a�nie uwa¿asz!?

MASKA Nieprawda. Jest mnóstwo czasu. Nie ma czasu. Na wszystko jest czas. Mo¿esz
¿yæ bez koñca, bez koñca, bez koñca. Nie przejmuj siê.

JA Wkrêcasz mnie. Ja na pewno umrê. A skoro tak, muszê uwa¿aæ, co robiê ze swoim
¿yciem. W co ty mnie wkrêcasz?

D w a  p e d a ³ y  n a  b a l k o n i e

¯wirek i Muchomorek, dwa czeskie peda³y, stoj¹ na balkonie.
MUCHOMOREK Dlaczego jeste�my na tym balkonie? Jak my�lisz?
¯WIREK Bo siê kochamy?
MUCHOMOREK Tak. Ale nie tylko dlatego.
¯WIREK Bo jeste�my peda³ami?
MUCHOMOREK Te¿, ale zgaduj dalej.
¯WIREK Bo jest st¹d piêkny widok na plac Wac³awa?
MUCHOMOREK Ciep³o, ciep³o.
¯WIREK Bo celuj¹ w nas lufy czo³gów?
MUCHOMOREK Tak! Bo w³a�nie w nasz balkon celuj¹ lufy czo³gów!
¯WIREK To po co my tu stoimy? Czemu nie uciekamy?
MUCHOMOREK A dok¹d mamy uciekaæ z naszego balkonu?
¯WIREK A chocia¿by do naszego mieszkania.
MUCHOMOREK Nie, nie, nie ma ju¿ powrotu do naszego mieszkania. Wyszli�my na

balkon i ju¿ siê nie cofniemy. Na tym polega nasze bohaterstwo.
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¯WIREK Ja te¿ poczu³em, ¿e nie ma powrotu do naszego mieszkania. Tak jakby siê

drzwi balkonowe niechc¹cy zatrzasnê³y, choæ wcale siê nie zatrzasnê³y.
MUCHOMOREK W³a�nie. I nasze bohaterstwo nie koñczy siê na tym, ¿e tak sobie sto-

imy jak dwa peda³y.
¯WIREK Dwa peda³y na balkonie w sierpniu.
MUCHOMOREK Dok³adnie dwudziestego sierpnia.
¯WIREK A co jeszcze bohaterskiego zrobimy?
MUCHOMOREK Wychyl siê.
¯WIREK Mam lêk wysoko�ci.
MUCHOMOREK Wychyl siê dla ojczyzny. Dla Czechos³owacji.
¯WIREK Tylko mnie nie ³achotaj.
MUCHOMOREK To jest tragiczny moment i ja nie bêdê ³achota³. Co widzisz?
¯WIREK Wielkie czo³gi. Pe³no w nich ludzi.
MUCHOMOREK A co robi¹ ci ludzie?
¯WIREK Rozmawiaj¹ ze sob¹. Bardzo s¹ zmartwieni sytuacj¹ w Czechos³owacji.
MUCHOMOREK A czym konkretnie?
¯WIREK Na przyk³ad teraz s³yszê, jak martwi siê traserka Grinczewa, która wsiad³a do

czo³gu zaraz po wyj�ciu z pracy w Moskiewskiej Wytwórni Sprê¿arek �Boriec�. Ona
mówi, ¿e ludzi sowieckich niepokoj¹ wydarzenia zachodz¹ce w Czechos³owacji. �Si³y
reakcji usi³uj¹ oderwaæ naród czechos³owacki od obozu socjalistycznego� � mówi.
To j¹ niepokoi.

MUCHOMOREK Zrzuæ jej kartkê. No ale co ty robisz, nie pust¹ kartkê! Pisz: droga
Misiz Grinczewa. Proszê siê nie niepokoiæ. Proszê spokojnie wracaæ do fabryki
�Boriec�.

¯WIREK To jest wytwórnia, a nie fabryka.
MUCHOMOREK To popraw. Z powa¿aniem, ̄ wirek i Muchomorek. PS ̄ yczymy mi³ej

pracy. Zrzuci³e�?
¯WIREK Tak.
MUCHOMOREK Wpad³a kartka do czo³gu?
¯WIREK Tak.
MUCHOMOREK No i co z t¹ Grinczew¹? Ucieszy³a siê?
¯WIREK Tak, jest teraz spokojna i zrelaksowana. Ale obok niej siedzi poeta ludowy z

Rygi i dalej siê martwi o Czechos³owacjê. Powtarza, ¿e Czechos³owacja by³a, jest i
bêdzie socjalistyczna, by³a, jest i bêdzie socjalistyczna, by³a, jest i bêdzie socjali-
styczna.

MUCHOMOREK No to on siê chyba nie martwi, tylko modli o Czechos³owacjê. Napisz
mu, ¿e czeskie peda³y mu dziêkuj¹.

¯WIREK Zrobione.
MUCHOMOREK Jeszcze kto� tam jest w tym czo³gu?
¯WIREK Jest mistrz z fabryki odzie¿owej Trusow, ze Spassk-Dalniego. Maca siê po

bicepsach, czy twarde.
MUCHOMOREK Przystojny?
¯WIREK No, jak ty mo¿esz?!
MUCHOMOREK ¯artowa³em. Po co siê maca?
¯WIREK Mówi, ¿e t³umi³ ju¿ kontrrewolucjê na Wêgrzech, a teraz musi j¹ zd³awiæ w Cze-

chos³owacji. Minê³o ju¿ parê lat i nie ma takiej krzepy jak kiedy�. Niespokojny.
MUCHOMOREK Napisz, ¿eby nie wymaga³ od siebie za du¿o. Narobi³ siê na Wêgrzech,

naszarpa³, mo¿e starczy. I co?
¯WIREK Przeczyta³. Kiwa g³ow¹, ¿e racja, ¿e s¹ m³odsi, ich kolej pod³awiæ trochê. Macha

do nas.
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MUCHOMOREK Odmachnij mu.
¯WIREK A dlaczego ja mam wszystko robiæ, a ty tylko rozkazujesz?
MUCHOMOREK A kto wymy�li³ bohaterski czyn na balkonie? Ja czy ty?
¯WIREK Ty. A ja to bym chcia³ siku zrobiæ.
MUCHOMOREK Nie ma mowy. Musimy tu staæ i patrzeæ w lufy czo³gów.
¯WIREK Oj, nie dam rady. Oj, nie dam.

I ¯wirek zrobi³ siku z balkonu. Trochê polecia³o na czo³g. Nast¹pi³o zwarcie i czo³g
samorzutnie wystrzeli³. Widzia³ to przeje¿d¿aj¹cy przez plac Wac³awa w³oski pisarz
Umberto Eco i napisa³ o tym do w³oskiej prasy. Kulturalna Europa przeczyta³a o tym
i by³a wstrz¹�niêta.
Ale zanim czo³g wystrzeli³, na s¹siednim balkonie rozmawiali Zdenek i Pepicek.

ZDENEK Jakie jest pierwsze s³owo, które cz³owiek powiedzia³ na ziemi?
PEPICEK Ale jaki cz³owiek, taki, co siê dopiero urodzi³?
ZDENEK Ty idiota jeste�. Taki to w ogóle nic nie mówi, bo p³acze albo �pi. Mówiê

�pierwszy cz³owiek na ziemi�.
PEPICEK Taki zupe³nie pierwszy, co go stworzy³ Bóg?
ZDENEK Nie wiadomo, czy Bóg stworzy³ cz³owieka. Jedni mówi¹, ¿e stworzy³, a dru-

dzy mówi¹, ¿e nie.
PEPICEK Tych peda³ów, co z s¹siedniego balkonu jakie� �miecie rzucaj¹, to na pewno

nie stworzy³. A ty my�lisz co: ¿e ich stworzy³ czy nie stworzy³?
ZDENEK Ja? To nie wiem.
PEPICEK To jest wa¿ne. Bo je�li Bóg nie stworzy³ cz³owieka i peda³ów, to pierwszy

cz³owiek by³ jak ma³pa. I pierwsze s³owo, co móg³ powiedzieæ, to by³o �yyy� �yyy�,
�h³y, h³y�. To tyle mówi³. Albo �ho! ho! ho!�. To takie by³o pierwsze s³owo.

ZDENEK Co ty mi tu pierdaczysz? �Ho! ho!� to ma byæ s³owo?
PEPICEK A czy ja mówiê, ¿e to ma byæ s³owo?
ZDENEK A co mówisz? Mówisz �h³y, h³y� i �ho! ho! ho!� i ¿e to pierwszy cz³owiek od

ma³py tak powiedzia³.
PEPICEK A czy ja mówiê, ¿e �h³y! h³y!� to s³owo jest? Mówiê, ¿e to d�wiêk jest.
ZDENEK To ¿e� mnie zbi³ z panta³yku. To o którym pierwszym cz³owieku my mówimy?
PEPICEK Ja nie wiem, o którym ty mówisz. Mo¿e o tym, co go pan Bóg stworzy³, co ty

nie wiesz, czy go stworzy³.
ZDENEK Pepicek, pomachaj do tych peda³ów na balkonie�
PEPICEK Kiedy jeden siurka wyci¹gn¹³!
ZDENEK �pomachaj, mówiê, bo ja teraz przez ciebie zrozumia³em, ¿e to Bóg stworzy³

cz³owieka! Jak ty tu z siebie ma³pê robi³e�, to zrozumia³em, ¿e cz³owiek to nie ma³pa.
Dziêki tobie to poj¹³em, wiesz? Stworzy³ Bóg Pierwszego Cz³owieka i powiedzia³ do
niego: �Mów co��. I Cz³owiek powiedzia³ pierwsze s³owo. A zna³ wszystkie s³owa,
bo Pan Bóg go stworzy³ tak, ¿eby zna³ wszystkie s³owa mo¿liwe. No i ja my�lê, ¿e
pierwsze s³owo, jakie Cz³owiek powiedzia³, to by³o�
Ale nie dowiemy siê, jakie to s³owo by³o, bo czo³g wystrzeli³ i Pepicek poszed³ prosto
do Boga, a Zdenek za nim, bo byli kumplami od podstawówki.

W s z y s t k o  o d  p o c z ¹ t k u

�LEDCZA Dosyæ tego wszystkiego! Mistyfikacji, ¿arcików, peda³ów na balkonie. Dziel-
nicowa Izba Tortur te¿ mia³a byæ ¿artem? W bardzo z³ym stylu. Po co nam ta ca³a
rekwizytornia? Ma roz�mieszaæ? Straszyæ? Tak jakbym ja sama nie wystarcza³a?!
Dlaczego obstawia siê mnie ca³ym tym badziewiem? Co, strach dupê �ciska zapytaæ
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mnie wprost, co zrobiê z t¹ pani¹, z t¹ nasz¹ bohatereczk¹?! A czego tu siê baæ? Có¿
takiego wielkiego? Jedno ¿ycie wiêcej na zmarnowanie. A czy ono zmarnowane?
A to bohatereczkê zapytaj.

JA To ja, zanim spytam bohatereczkê, przeczytam, jak by³o. (czyta) Trzeciego lutego
tysi¹c dziewiêæset siedemdziesi¹tego roku Neckaøa � Neckaø to by³ taki facet, z
którym bohatereczka i Vondráèkova �piewa³y w trio, a ich zespó³ siê nazywa³ Gol-
den Kids � wiêc wezwali tego Neckaøa do dyrekcji Pragokoncertu. Dyrektor Fran-
ti�ek Hrabal po³o¿y³ przed nim na biurku trzy zdjêcia wyrwane z duñskiego maga-
zynu �Gor¹ce kotki�. �Pan siê dobrze temu przyjrzy, panie Neckaø. Jedna z tych
dziewczyn to jest Kubi�ova. Sam pan rozumie, ¿e z tak¹ artystk¹ Pragokoncert nie
mo¿e ju¿ wspó³pracowaæ. Je�li chcecie jechaæ na tournée, pojedziecie z Vondráèko-
v¹ sami.� �Pan wybaczy, panie dyrektorze� � mówi ten Neckaø. �Pracujê z Ku-
bi�ov¹ siedem lat, ale w takiej pozycji jeszcze nigdy jej nie widzia³em. Mo¿e gdyby
zadzwoniæ do jej mê¿a��. �My was znamy! Dobrze wiemy, jak wy, arty�ci, siê
prowadzicie� Ja panu wy�wietlê film porno, który Kubi�ova za tysi¹c zachodnio-
niemieckich marek nagra³a w jednej willi w Pradze. I wtedy na pewno pan j¹ rozpo-
zna.� Zespó³ Golden Kids przesta³ istnieæ. Gazeta �Rude Pravo� napisa³a, ¿e Marta
Kubi�ova wziê³a udzia³ w zdjêciach pornograficznych i nie mo¿e ju¿ byæ artystk¹
socjalistyczn¹.

�LEDCZA No tak, wys³uchali�my, ale powiem ci, ¿e przeczyta³a� ten tekst za szybko, po
³ebkach. Jakby� mo¿e przeczyta³a z zaanga¿owaniem, dramatycznie, a nie tak �bele-
belebele� to mo¿e by mia³o jaki� wiêkszy efekt. Teraz w ogóle nie ma efektu.

JA Niedobrze. Chcia³am tak �na bia³o�, ¿eby uderzy³a nas wymowa go³ych faktów. Nie-
dobrze. Jak to zrobiæ bardziej dramatycznie? Mo¿e zainscenizowaæ jako�? Wprowa-
dziæ relacjê �wiadka?

�LEDCZA Dobra, mo¿e byæ ze �wiadkiem.
JA (do Bohaterki) Za�piewaj tê piosenkê o orgazmie.
BOHATERKA

A ja nie mam orgazmu, nie mam orgazmu, nie mam, nie!
Nie mam, nie mam, nie mam, nie mam, nie mam, nie mam, nie!
My nie mamy orgazmu, nie mamy orgazmu, nie mamy, nie!
Bardzo nam go brakuje, nam go brakuje, ka¿dy o tym wie!
Ka¿dy o tym wie!
Ka¿dy o tym wie!
Ka¿dy o tym wie!

�LEDCZA K³amstwo! Obywatel duñski Jens R. zosta³ aresztowany pod zarzutem
doprowadzenia podejrzanej do orgazmu! Panie Jens R., prosimy tutaj. (do Bohaterki)
A ty chod� tu bli¿ej. Stañ. Rozlu�nij siê. Lu�niutko, lu�niutko. Taka jest sytuacja.
Poznaje j¹ pan, panie Jens?

JENS R. Jasne. To ta sama kobieta. Ma cycki. Ma cipê. To ona. To ta cipa. Poznajê.
JA No i jak? Straszne by³o? Przejmuj¹ce?
�LEDCZA Nie by³o. Obmaca³ j¹, no i co?
JA (do Bohaterki) Dobra, jeszcze raz. Sytuacja jest taka: wchodzisz tu. Czujesz, ¿e stanie

siê co� niedobrego. Wchodzisz i jeste� gotowa przyj¹æ mê¿nie cios. Poka¿esz to, do-
bra? Wyjd� i wejd� tu do nas. (pauza) Co ty robisz? Patrz �ledczej hardo w oczy! No,
nie. Siadaj.

�LEDCZA Rozpuszcza siê ca³e moje Z³o w tych twoich ¿arcikach.
Zmartwi³a mnie ta uwaga �ledczej. Ja my�lê nad tym, co powiedzia³a, a tymczasem
chór Przysz³ych Opozycjonistek patrzy na to wszystko z góry i �piewa �piewodekla-
macjê.
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CHÓR PRZYSZ£YCH OPOZYCJONISTEK
My�my nic takiego nie robi³y
My�my tylko z ulotkami biega³y
Petycje podpisywa³y
Nocami nie spa³y
A to przecie¿ ¿aden wyczyn

My�my w wiêzieniu sobie siedzia³y
Nic takiego
By³o nawet bardzo przyjemnie
Czasami
Ksi¹¿ki mo¿na by³o czytaæ
Ciekawe
W �cianê sobie stukaæ
Przeciwko komunie
W kantynie watê kupowaæ
Na menstruacjê
G³odówkê protestacyjn¹ og³osiæ
Na kolacjê
I angielskiego siê uczyæ
A to wa¿ny jêzyk
My�my nic takiego nie robi³y

Nie bili nas
W koñcu to nie Azja
Albo Afryka
Nie Chiny czy Moskwa
Nie Ameryka
Tylko Polska
Tylko trochê straszyli
¯e dziecko
Dziecko
Dziecko
Do sierociñca trafi
Takie tam g³upstwa

A my�my swoje wiedzia³y
¯e s¹siadka prawie jak matka
�wietnie siê cudzym zajmie
Czyli naszym
Opozycyjnym dzieckiem
I wyro�nie nad podziw
Dumne z matki bêdzie
Dziecko
Dziecko
Dziecko
My�my nic takiego nie robi³y
Chór Przysz³ych Opozycjonistek spe³nia swoj¹ prorocz¹ powinno�æ i chowa siê przed
�ledcz¹. Ja kombinujê i co� mi przychodzi do g³owy.
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JA A mo¿e pani Krecikowa�?
�LEDCZA Dobrze. Pani Krecikowa wie, jak by³o. Pani Krecikowa?! Proszê tu. Jak by³o?
KRECIKOWA Ja tam nic nie wiem.
�LEDCZA Pani Krecikowa, tu s¹ zdjêcia naszej pani �piewaczki Kubi�ovej, co pani

o nich my�li?
KRECIKOWA Ja tam nie my�lê nic.
�LEDCZA O zdjêciach co pani my�li?
KRECIKOWA Nic ja o nich nie my�lê, bo ja �lepa jestem.
�LEDCZA Jak to ��lepa�?
KRECIKOWA No �lepa, normalnie. My, krety, �lepe jeste�my.
�LEDCZA No, no, no. To jak pani Dzielnicow¹ Izbê Tortur sprz¹ta?
KRECIKOWA Sama pani mówi³a, ¿e nie ma ¿adnej Dzielnicowej Izby Tortur. ¯e to

wszystko wymy�lone by³o, ¿eby straszyæ. Sama pani siê �mia³a z tego.
�LEDCZA No to ja pani powiem, ¿e na tych zdjêciach � skoro siê pani tak upiera, ¿e nic

nie widzi � to na tych zdjêciach jest nasza �piewaczka i ona ma w ustach penisa.
KRECIKOWA A tam, co mi pani takie rzeczy opowiada?! Jakby ona mia³a w ustach

penisa, to ona by �piewaæ nie mog³a! Ja siê na �piewaniu trochê znam.
�LEDCZA Przecie¿ nie mówiê, ¿e ona w czasie koncertów ma tego penisa w ustach,

tylko ¿e ona po pracy go mia³a, droga pani Krecikowa. I zdjêcia sobie kaza³a robiæ
z tym penisem, bo du¿o pieniêdzy jej za to zap³acili.

KRECIKOWA A tam pani mówi takie rzeczy! Przecie¿ ona du¿o zarabia �piewaniem, po
co by jej by³o dorabiaæ na boku? Takie ludzie, co �piewaj¹, bogate s¹, koncert graj¹, ja
w to nie wierzê.

�LEDCZA No, ale na tym zdjêciu dok³adnie widaæ czarno na bia³ym w kolorze, ¿e ona
ma penisa, i czy to wypada, ¿eby �piewaczka, co reprezentuje nasz kraj, nasz¹ Cze-
chos³owacjê, ¿eby ona pozwala³a sobie zdjêcia robiæ z penisem i ¿eby ca³y �wiat to
widzia³?

KRECIKOWA To niech ten �wiat nie patrzy! Co ja poradzê? Ch³opy zawsze lubi¹ popa-
trzeæ, kobitki te¿ niektóre lubi¹, i niech te, co lubi¹, to patrz¹, a ja to w ogóle nic nie
widzê, to nie patrzê.

�LEDCZA Pani Krecikowa, bo mnie siê wydaje, ¿e pani zapomnia³a taki odcinek, w któ-
rym dziadek na dzia³ce kupi³ �rodek do wytrucia kretów. Wiêc ten �rodek ca³y czas
jest dostêpny. Ja mam do niego dostêp.

KRECIKOWA Pani �ledcza to mo¿e my�li, ¿e ja nie wiem, ¿e s¹ i na myszy pu³apki, i na
krety p³yny truj¹ce?! No tak siê sk³ada, ¿e ja wiem to wszystko.

�LEDCZA Wiêc aluzjê pani rozumie?
KRECIKOWA Rozumiem i tak sobie my�lê, ¿e smutno mi trochê, ¿e ta pani piosenkarka

ju¿ nie bêdzie �piewa³a. ¯e g³os od tego penisa straci.
�LEDCZA Có¿, niestety.
KRECIKOWA Tak my�lê, ¿e na dwadzie�cia lat najmniej go straci, i mnie smutno jest.

To ja sobie pójdê szybko do sklepu i kupiê te jej p³yty, bo pewnie ich ju¿ wyrzuc¹ ze
sklepów, skonfiskuj¹ na amen. Tak to jest. I bardzo dziêkujê pani �ledczej, ¿e pani
przynajmniej jak cz³owiek powiedzia³a mnie o tym.
I pani Krecikowa posz³a do sklepu i bardzo d³ugo nie wraca³a. Bardzo. Dwadzie�cia
lat minê³o jak jeden dzieñ. Spotka³a Jensa, pogadali o starych czasach. Jens zd¹¿y³
siê zestarzeæ, nie tak bardzo, ale w filmach porno ju¿ nie gra. Trochê dlatego, ¿e nie
ma ról dla starych aktorów. Jeszcze gorzej maj¹ aktorki. Facet w ostateczno�ci mo¿e
zagraæ wyuzdanego starca, ale nasze spo³eczeñstwo nie jest jeszcze gotowe na wyuz-
dan¹ staruszkê.
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W s p o m n i e n i a  J e n s a  R .

JENS R. Ja wtedy powiedzia³em, ¿e poznajê tê czechos³owack¹ cipê, w sensie �piewacz-
kê, bo by³em nowicjuszem w bran¿y porno. Nie bardzo wiedzia³em, co powiedzieæ.
Teraz ju¿ na to zupe³nie inaczej patrzê. To jest po prostu ciê¿ka praca � o tym powi-
nienem by³ wtedy mówiæ. O tym, jaka to jest praca.
Pauza.
Nakrêci³em w ¿yciu ponad trzy tysi¹ce filmów i specyfikê tej pracy znam. Film krê-
cony jest w jeden, góra dwa dni. Trzeba byæ na zawo³anie. Bywa³em tak zmêczony, ¿e
spa³em na planie. Musia³em siê regenerowaæ. Najbardziej stresuj¹ca by³a ta kwestia,
¿e trzeba by³o byæ bardzo dyspozycyjnym. Przychodzi³ re¿yser i mówi³, za dziesiêæ
minut musisz byæ gotowy. No i musia³em byæ przygotowany, pobudzony. Na pewno
to by³ najwiêkszy stres. Trzeba siê umieæ regenerowaæ, to jest taka moja bran¿owa
nauka. I mog³em o tym wtedy powiedzieæ, bo to ju¿ wiedzia³em. Co jeszcze móg³bym
powiedzieæ? ¯e cz³owiek siê szybko wypala � nie, tego wtedy nie mog³em wiedzieæ.
Ale ju¿ wtedy zna³em tak¹ ciekawostkê bran¿ow¹, zaraz j¹ poka¿ê. Taka ciekawost-
ka, jak siê krêci wyraz twarzy, ¿e �dochodzê�.
Pauza.
Wiêc to siê po prostu krêci tak � wstajê i zaczynam robiæ � �ooo, choo, chooo, ooo,
oooo�, widzi pani, jak ja to robiê sugestywnie? I dochodzê, tak? I te kawa³ki zawsze
by³y krêcone oddzielnie, to znaczy ja stawa³em tak jak teraz, opiera³em siê o co� i robi-
³em takie �aaa, aaa, aaaaa�, i wtedy mog³em siê skupiæ na wyrazie twarzy, a naprawdê
by³em w spodniach i w ogóle ¿aden orgazm, tylko taki trik, udawanie. A ludzie w to
pó�niej wierz¹, wie pani? Tak wyobra¿aj¹ sobie prawdziwy seks! Niesamowite.

�LEDCZA Czy pamiêta pan film, który nakrêci³ z Kubi�ov¹?
JENS R. Wie pani, ja nakrêci³em ponad trzy tysi¹ce filmów i � jak mówi³em � w trud-

nych warunkach, i w stresie, i tê pani¹ czy ja pamiêtam? Jak pani my�li?
�LEDCZA My�lê, ¿e pan pamiêta. Prawda? Niech pan na zdjêcie popatrzy.
JENS R. Ja my�lê, ¿e co do zdjêcia, to tak seks naprawdê nie wygl¹da. Teraz, na emery-

turze, to mogê powiedzieæ, ¿e na tym zdjêciu zmontowane s¹ bestialstwa waszego
zbrodniczego czechos³owackiego systemu! Teraz mogê ju¿ o tym g³o�no powiedzieæ
� bo mi nic nie grozi.

�LEDCZA Dlaczego pan s¹dzi, ¿e panu nic nie grozi?
JENS R. Bo nie ma ju¿ Czechos³owacji.
�LEDCZA A gdzie jest?
JENS R. Zaginê³a.
�LEDCZA Czechos³owacja � zaginiona jak ogrody Semiramidy, jak latarnia morska

w Faros, jak przedwojenna Warszawa. Co siê sta³o z Czechos³owacj¹? Czy kiedykol-
wiek siê dowiemy?
Teraz ma³a przerwa � za chwilê Ja mam spotkanie z Mask¹. W przerwie reklama
Biura Podró¿y �Weso³y Arab� � promocja oferty �Rodzinne wakacje w Strefie Gazy
� wojna i piêkna opalenizna w jednym�, dwa posi³ki, napoje oddzielnie p³atne.

K r ó t k i e  s p o t k a n i e  z  M a s k ¹

MASKA Boisz siê mnie, co? Wyci¹gasz z pude³ka tylko wtedy, gdy nie jeste� sama.
Zanios³a� mnie do pracy. Pokaza³a�. Udawa³a� odwa¿n¹.

JA Bojê siê ciebie. Nie ufam ci. Powiedzieli mi, ¿e nie jeste� mn¹.
MASKA Po co im wierzysz?
JA Powiedzieli mi, ¿e ludzie widz¹ nie mnie, tylko ciebie. A ty jeste� zimna. Nierucho-

ma. Odpychaj¹ca. To wszystko prawda? Ja tego nie widzê.
MASKA A co widzisz?
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JA Smutek. Urodê. Usta.
MASKA To ty. Smutna. Piêkna. Spragniona.
JA Nie pamiêtam, kiedy to siê sta³o. To by³o nieprzyjemne, na samym pocz¹tku by³o mi

zimno. Ale potem moja twarz zastyga³a pos³usznie, sama z siebie. Z tego zimna ty siê
urodzi³a�, po cichutku. Czemu nie powiedzia³a� �jestem�?

MASKA Zastyga³am, potrzebowa³am czasu.
JA Nie wierzê ci. Poczu³am, ¿e wykrzywiasz mi usta. ¯e mi robisz ryj. Niedobrze mi

z ryjem.
MASKA Zapytaj kogo chcesz. Powie: �delikatne usta�. Co� ci siê przy�ni³o.
JA �miejê siê, a ludzie tego nie widz¹. Duszê siê, a ludzie tego nie widz¹. P³aczê, a ludzie

tego nie widz¹. No i mam ryja. My�lê, ¿e to przez ciebie.
MASKA No p³acz, ja ci nie przeszkadzam. P³acz, �miej siê, b¹d� sob¹! Ja jestem w pu-

de³ku. No, dalej.

L i s t  d o  Vo n d r á è k o v e j  i  N e c k a ø a  i  w ¹ t e k  K u r y

BOHATERKA Piszê teraz taki list. Helenko i Va�ku! Róbcie w³asny program beze mnie.
Bêdê teraz stawa³a w s¹dach, na wyja�nieniach, i niemo¿liwe, abym wystêpowa³a
z wami w Golden Kids. Skoro mo¿ecie pracowaæ, pracujcie. Mo¿liwe, ¿e bêdziemy
mogli kiedy� to wszystko powtórzyæ, ale na razie sen o �niezwyciê¿onej trójce� mu-
simy od³o¿yæ na pó�niej. Wasza Marta, Praga, dwudziestego pi¹tego marca siedem-
dziesi¹tego roku.

�LEDCZA Na pó�niej-sró�niej! Ten czas se ne vrati.
BOHATERKA Sk¹d wiesz?
�LEDCZA Oni bêd¹ �piewaæ, zdobywaæ nagrody, podró¿owaæ. Czechos³owacki cz³o-

wiek pracy bêdzie ich kocha³.
BOHATERKA Przyjecha³am. Mo¿emy zacz¹æ?
�LEDCZA Mo¿emy. Proszê wstaæ, s¹d idzie.
BOHATERKA Zosta³am znies³awiona.
�LEDCZA Rzeczywi�cie, nie ma pewno�ci, czy na zdjêciach jest powódka.
BOHATERKA Jestem w ci¹¿y.
�LEDCZA Czy powódka nie chcia³aby sfotografowaæ siê w identycznych pozycjach?

Dla porównania fotografii i wydania ekspertyzy?!
BOHATERKA Nie mamy ju¿ z mê¿em ¿adnych pieniêdzy.
�LEDCZA Penis w ustach nie zaszkodzi dziecku.
BOHATERKA Nie mamy co je�æ.
�LEDCZA Sperma to czyste bia³ko.
BOHATERKA M¹¿ dowiadywa³ siê o pracê.
�LEDCZA S¹d chyba orzeknie przeprosiny. Tak s¹dowi przysz³o teraz do g³owy.
BOHATERKA M¹¿ jest re¿yserem filmowym.
�LEDCZA Dyrektor Pragokoncertu chyba was, obywatelko, przeprosi. Tak sobie s¹d

wymy�li³.
BOHATERKA Powiedzieli nam, ¿e mo¿e byæ traktorzyst¹.
�LEDCZA To uciecha prowadziæ traktor, tak miêdzy nami, obywatelko. Robi �mieszne

�pyr, pyr, pyr�.
BOHATERKA Zaproponowali mi pracê w przetwórni kurcz¹t. Æwiartowanie kur na ka-

wa³ki.
KURA A w Czechos³owacji � ko, ko, ko � ka¿de dziecko kocha mamê i tatê � ko, ko, ko �

nie strzela do nauczycieli � ko, ko, ko � ro�nie zdrowo � ko, ko, ko � pod warunkiem ¿e
mamusia o siebie dba i nie robi takich cyrków � ko, ko, ko � ¿e pozywa czechos³owacki
Pragokoncert do s¹du. Skoñczy³am � ko, ko, ko � mo¿ecie mnie ju¿ poæwiartowaæ.
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BOHATERKA Jestem w ósmym miesi¹cu ci¹¿y.
�LEDCZA Czy aby na pewno? Niech obywatelka zajrzy sobie uwa¿nie miêdzy nogi.

Mo¿e w³a�nie w tym momencie obywatelka roni?
KURA Zepsute jajko! Zbuk, zbuk, zbuk!
�LEDCZA Co to za kobieta, moja droga Kuro!? Czemu jajka nie pilnuje? Wypadnie jej

zaraz!
KURA Na jajko trzeba uwa¿aæ, a nie po s¹dach siê szlajaæ! Zepsute jajko! Zbuk, zbuk, zbuk!
BOHATERKA Ku, ku, ku!
�LEDCZA Kuku³kê udaje! Zwariowa³a!
BOHATERKA Ku, ku, ku!
KURA Jajka nie upilnowa³a.
BOHATERKA Ra-tun-ku-ku-ku-ku! Ra-tun-ku-ku-ku-ku!
CHÓR PRZYSZ£YCH OPOZYCJONISTEK

Jej dziecko zabi³ stres!
A ona zwariowa³a
O dziecku zapomnia³a!
Z kobiet¹ tak to jest
Jej dziecko zabi³ stres!
Kobieta zwariowa³a
O dziecku zapomnia³a!

J a  u r z ¹ d z a m  k o n f e r e n c j ê  p r a s o w ¹

Jestem w tym miejscu bardzo zazdrosna o spektakularne poronienie Bohaterki. Urz¹-
dzam konferencjê prasow¹ w sprawie swojego poronienia.

JA Proszê pañstwa, ja mogê mówiæ bez oporu o najtrudniejszych sprawach w swoim
¿yciu. Chcia³am og³osiæ, ¿e poroni³am ci¹¿ê, ale nie w tym kryje siê najwiêksza trage-
dia. Otó¿ moja osobista tragedia wydoby³a na �wiat³o dzienne fatalny poziom �wiad-
czenia us³ug medycznych, a konkretnie dotkliwe braki kadrowe w szpitalach, o czym
opowiadam z humorem. Otó¿ moj¹ poronion¹ ci¹¿ê wsadzono do s³oika i kazano mi
zanie�æ osobi�cie do innego szpitalnego skrzyd³a. To by³a moja ostatnia droga z dziec-
kiem, moim dzieckiem. Serce siê �ciska, z trudem o tym mówiê, ale trzeba mówiæ
o wszystkim, bo to wznosi cierpienie na inny poziom cierpienia. Mam nadziejê, ¿e
mo¿e kto� dostrze¿e, jak szlachetnie przy tym wygl¹dam, byleby ten kto� by³ bardzo
przystojny, ha, ha, ha. Taki ¿art.

MASKA Za³ó¿ mnie mocniej na twarz. Zaci�nij.
JA Gdy zak³adam ciê mocniej i zaciskam, nie mogê siê gorzko u�miechaæ.
MASKA To siê nie u�miechaj. Zaci�nij mnie mocniej.
JA Gdy zaciskam ciê mocniej, przestajê mówiæ.
MASKA To nie mów. Zacisnê³a�?
JA Tak.
MASKA Co teraz masz do powiedzenia?
JA Charczê. Chhhhhhhhhh.
MASKA To wycharcz, co masz do powiedzenia.
JA Nienawidzê.
MASKA Kogo nienawidzisz?
JA Nienawidzê tej suki.
MASKA Jakiej suki nienawidzisz? Powiedz co� wiêcej. Wycharcz.
JA Nienawidzê.
MASKA To ju¿ wiemy. Powiedz, kto jest t¹ suk¹? Co do niej czujesz? Co chcesz z ni¹ zrobiæ?
JA Chcêêêê rozplaskaæ, skopaæ, zaaat³uc, wzi¹æ za w³ooooosy i t³uc oooo pod³ogê!
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MASKA No, no. Co jeszcze chcesz?
JA Zaaaabiæ. Zaaaabiæ.
MASKA Powiedz jej, ¿e chcesz j¹ zabiæ.
JA Zabijê ciê, ty suko, zabijê, zabijê.
MASKA Kto to jest, ta suka?
JA To Ja. Ja. Jaaaaaa!
MASKA Zabij j¹!
JA Zabijê. Zabijê. Zabijê. (pauza) Ona wci¹¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿yjeeeee!

P³aczê. Nie mo¿na mnie zabiæ. Maska gorzko p³acze. Nie mo¿e mnie zabiæ. Obie p³a-
czemy. Ja z rado�ci.

� l e d c z a  p r z y w r a c a  p a m i ê æ  B o h a t e r c e

�LEDCZA Kim jeste�?
BOHATERKA Nie pamiêtam.
�LEDCZA Co pamiêtasz?
BOHATERKA Piosenkê.
�LEDCZA Przypomnij sobie � mia³a� dziecko.
BOHATERKA Nic nie pamiêtam.
�LEDCZA Poroni³a� w ósmym miesi¹cu ci¹¿y. By³a� w stanie �mierci klinicznej. Leka-

rze ci powiedzieli �pani dziecko zabi³ stres�.
BOHATERKA Gdzie jest dziecko?

B o h a t e r k a  s z u k a  d z i e c k a

BOHATERKA Gdzie moje dziecko? Widzia³ kto� moje dziecko?
�LEDCZA Cieszê siê, ¿e uda³o mi siê przywróciæ pamiêæ tej naszej Bohaterce. Budzi siê

do ¿ycia, hurra!
BOHATERKA Widzia³ pan moje dziecko? A pani? Takie ma³e?
�LEDCZA Proszê nie zadawaæ g³upich pytañ. Dziecko umar³o.
BOHATERKA Jak to umar³o?
�LEDCZA Poleg³o na froncie.
BOHATERKA Dziecko?
�LEDCZA Na froncie reform.
BOHATERKA To niemo¿liwe. Dzieci nie walcz¹ na froncie.
�LEDCZA G³upia jak but. A w Sierra Leone to kto walczy? Same dzieci! Karabin wiêk-

szy od takiego srajtka, a strzela jak stary.

� l e d c z a  p r z y g l ¹ d a  s i ê  ¿ y c i u  B o h a t e r k i

�LEDCZA Bez pracy, rozwiedziona, zaszczuta, chodzi Bohaterka bez celu po ulicach
Pragi. Czeka, a¿ jej ceg³a spadnie na g³owê albo balkon siê urwie, ale nic z tego. Jeden
balkon siê chwia³ i ju¿ mia³ na ni¹ spa�æ, ale go w ostatniej chwili ̄ wirek i Muchomo-
rek przywi¹zali do �ciany sznurkiem do snopowi¹za³ek.

BOHATERKA Chcia³am siê zabiæ.
�LEDCZA Tu muszê co� powiedzieæ o psach. Mokry nos psa czêsto ratuje ¿ycie. W ostat-

niej �Vivie� jest artyku³ o Mickeyu Rourke, tym aktorze, który nie dosta³ Oscara za
�Zapa�nika�. No wiêc on chcia³ ze sob¹ skoñczyæ, ale jego pies podszed³ do niego
i dotkn¹³ go mokrym nosem, a jego m¹dre oczy wyrazi³y nieme pytanie �kto mnie
nakarmi, je�li ty, Mickeyu Rourke, kopniesz w kalendarz?�. I Mickey nie zabi³ siê, i
wróci³ do aktorstwa.
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BOHATERKA Pomy�la³am �odkrêcê gaz�. Przecie¿ nie mogê urodziæ dziecka. Nie mogê
�piewaæ. Jestem nieporozumieniem. I wtedy zadzia³a³a si³a. Ona pochodzi od zwie-
rz¹t. Spojrza³am na moje psy. �Bo¿e � pomy�la³am � a one?� � I ocknê³am siê.

M o n o l o g  � l e d c z e j

�LEDCZA Najbardziej wkurza mnie, ¿e ona nikogo nie oskar¿a. Wszyscy siê od niej
odwrócili, na ulicy nie poznawali. Pytam: �Co ty na to, Marta?� A ona mówi, ¿e mia³a
s³aby wzrok i nie pamiêta, kto siê odwraca³. Mo¿na takiej napluæ w twarz, a ona
powie, ¿e deszcz pada. Podpisywa³a w kó³ko jakie� petycje, protesty, Kartê 77 podpi-
sa³a, co to teraz ma³o kto wie, o co chodzi³o. A wtedy to by³o bohaterstwo. Mêcz¹ca
jest ta kobieta. Mówiê jej: �Zmarnowa³a� sobie ¿ycie�. Ona mówi, ¿e z jej ³ez powsta-
³o jezioro, z którego siê ka¿dy mo¿e napiæ. Nienawidzê jej.

P r o s t e  p e d a l s k i e  ¿ y c i e  k o ñ c z y  s i ê  � m i e r c i ¹,  j a k  k a ¿ d e

Ze ¯wirkiem i Muchomorkiem by³o tak. Po 1990 roku Muchomorek skoñczy³ siê jako
re¿yser. Zacz¹³ piæ. ¯wirek nie odstêpowa³ go. Pomóg³ mu rozpocz¹æ terapiê antyal-
koholow¹, która zakoñczy³a siê sukcesem: Muchomorek wygra³ walkê z alkoholem
dziêki mi³o�ci ¯wirka. Jednak przed³u¿aj¹cy siê stan bezrobocia, stagnacja, �mieræ
zawodowa, syndrom odstawienia na boczny tor, brak pieniêdzy i perspektyw zatrzês³y
podstawami zdrowia psychicznego Muchomorka i nadw¹tli³y jego uk³ad immunolo-
giczny. Równie¿ wyzwania, jakie wy³oni³y siê z odmêtów lat dziewiêædziesi¹tych oraz
pierwszej dekady dwudziestego pierwszego wieku spowodowa³y spustoszenia w deli-
katnej psychice Muchomorka. Widzimy ich w sytuacji, w której ̄ wirek wraca do domu
z pracy.
Ach, ten nasz dzielny ¯wirek! Najpierw patrzy³ w lufy czo³gów i rzuca³ z balkonu
karteczki, a pó�niej nie opu�ci³ Muchomorka w potrzebie, ciê¿ko zarabia³ na chleb,
na czynsz i inne �wiadczenia, na ich proste pedalskie ¿ycie.
W tej chwili ¯wirek otwiera drzwi mieszkania i widzi Muchomorka siedz¹cego przy
otwartej butelce whisky. Rozumie w jednej sekundzie, ¿e Muchomorek wróci³ do
na³ogu. Wokó³ obraz pijackiego rozpasania: na stole s³one paluszki, chipsy, jakie�
inne niezdrowe pogryzki oraz butelka piwa, g³o�no gra sprzêt graj¹cy. Leci polski
hiphopowy kawa³ek z p³yty Pezeta �Muzyka rozrywkowa�.
Brzmi on tak: (z g³o�nika)

Gdyby mia³o nie byæ jutra, kupi³bym czterdziestkê pi¹tkê
Na³adowa³ magazynek i zajeba³ komu� portfel
Zgarn¹³ ca³y hajs, jaki mia³ na koncie
I wyjecha³ now¹ carrer¹ z salonu Porsche
Kupi³ dwa bilety na Majorkê albo do Meksyku
Ale wcze�niej bym odjeba³ kilku typów
I patrz¹c jak pociski rozrywaj¹ im aorty
U�miechn¹³ siê i któremu� naplu³ w mordê
Hehe i waln¹³bym kilka danielsów z lodem
Chuj z prawem jazdy i chuj z tym samochodem
�mign¹³bym dwie paki po jakiej� wiejskiej drodze
Zapali³ jointa, pó�niej utopi³ wóz w jeziorze
Mo¿e zadzwoni³bym do ciebie z budki mówi¹c
¯e zale¿y mi na tobie i jestem smutny
I mam w baga¿niku kierowcê taksówki
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Któr¹ porwa³em razem z nim
I stojê na dole z flaszk¹ wódki
Wzi¹³bym ³yka i o nic nie pyta³
Poca³owa³bym ciê w usta, by poczuæ smak ¿ycia
Wróci³ siê, przy³o¿y³ sobie lufê do skroni
Gdyby mia³o nie byæ jutra tak w³a�nie bym zrobi³
I jeszcze wcze�niej pobra³bym kredyt z banku
I przegra³ na wy�cigach konnych resztê hajsu
I do jutra by³bym martwy i kurwa przyrzekam
Chyba to zrobiê, bo jutro nic mnie nie czeka

¯WIREK (jest wstrz¹�niêty. Wie, ¿e drugi raz nie przejdzie ju¿ z Muchomorkiem tej drogi
przez mêkê) Muchomorku. (ocenia sytuacjê, �cisza muzykê, mówi) Muchomorku dro-
gi, przypomnê ci, ¿e po dziewiêædziesi¹tym roku skoñczy³e� siê jako re¿yser. Zacz¹-
³e� piæ. Nie porzuci³em ciê. Pomog³em ci rozpocz¹æ terapiê antyalkoholow¹, która
zakoñczy³a siê sukcesem. Wygra³e� walkê z alkoholem dziêki mojej mi³o�ci. Jednak
przed³u¿aj¹cy siê stan bezrobocia, stagnacja, �mieræ zawodowa, syndrom odstawie-
nia na boczny tor, brak pieniêdzy i perspektyw zatrzês³y podstawami twojego zdro-
wia psychicznego, Muchomorku, i nadw¹tli³y twój uk³ad immunologiczny. Równie¿
wyzwania, jakie wy³oni³y siê z odmêtów lat dziewiêædziesi¹tych oraz pierwszej deka-
dy dwudziestego pierwszego wieku, spowodowa³y spustoszenia w twojej delikatnej
psychice. Kiedy� razem patrzyli�my w lufy czo³gów i rzucali�my z balkonu kartecz-
ki, pamiêtasz? Nie opu�ci³em ciê w potrzebie, sponsorowa³em terapiê, ciê¿ko zara-
bia³em na chleb, na czynsz i inne �wiadczenia, na nasze proste pedalskie ¿ycie. Gdy
otworzy³em przed chwil¹ drzwi mieszkania i zobaczy³em ciê, Muchomorku, siedz¹-
cego przy otwartej butelce, zrozumia³em w jednej sekundzie, ¿e wróci³e� do na³ogu.
Zobaczy³em butelkê whisky, s³one paluszki, chipsy i jakie� inne niezdrowe pogryzki
oraz butelkê piwa, us³ysza³em te¿ g³o�no graj¹c¹ muzykê i ten polski hiphopowy
kawa³ek z p³yty Pezeta �Muzyka rozrywkowa�. Jestem wstrz¹�niêty. Wiem, ¿e drugi
raz nie przejdê tej drogi przez mêkê.

MUCHOMOREK (wys³uchuje) ¯wirku, nie mogê ju¿ znie�æ twojej szlachetnej postawy.
Dajesz sobie �wietnie radê w tej nowej, posttransformacyjnej rzeczywisto�ci. Móg³-
by� znale�æ sobie innego, fajnego peda³a, a tak tkwisz przy mnie i codziennie mi to
wypominasz.

¯WIREK Nie wiedzia³em, ¿e to by³ dla ciebie taki dyskomfort. Chcia³em byæ przez cie-
bie doceniony.

MUCHOMOREK Nie mogê ju¿ d³u¿ej wytrzymaæ takiego ¿ycia przepe³nionego twoim
wypominaniem. Opuszczam ciê, ¯wirku. Na po¿egnanie dajê ci mój obraz. Nazywa
siê ��mieræ starego peda³a�.
Muchomorek strzela do siebie, a krew i tak dalej tworz¹ obraz. To takie ¿arty. W rze-
czywisto�ci ¯wirek odchodzi od Muchomorka, a Muchomorek zapija siê na �mieræ.

T a k i e  t a m  g a d a n i e

�ledcza sama gada, Ja ju¿ jej nie podpowiadam.
BOHATERKA O nic nie proszê. Do nikogo nie mam ¿alu. Minê³y lata.
�LEDCZA To twoja wina. Do kogo chcesz mieæ ¿al, skoro to twoja wina?
BOHATERKA Nie mam ¿alu. Czy mam prawo czy nie, nie mam ¿alu.
�LEDCZA To co robisz? Jak ¿yjesz?
BOHATERKA �piewam.
�LEDCZA Zmarnowa³a� sobie ¿ycie. Nienawidzê ciê, dobrze ci tak.
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BOHATERKA �piewam. Pod ziemi¹ p³ynie strumieñ moich ³ez, nikt go nie widzi.
�LEDCZA £zawa historia, nie znoszê takich historii. Lubiê czeski humor, wszystko po-

mieszane, wysokie i niskie. A ty jeste� ³zawa.
BOHATERKA Strumieñ moich ³ez wydr¹¿y³ tunel pod ziemi¹. Moje ³zy stworzy³y jezio-

ro, nie p³aczê na marne.
�LEDCZA Wszystko bzdura. Naplujê do twojego jeziora.
BOHATERKA Nie wiesz, co zrobisz, gdy zobaczysz jezioro. Mo¿e siê po prostu napi-

jesz.
�LEDCZA Umrê ze �miechu. Za�piewaj mi co�. Masz jeszcze g³os? Mówili mi, ¿e kiep-

sko ci idzie. Paru starych fanów przychodzi do klubu. W³a�ciciel knajpy ma s³abo�æ
do artystów. Poza tym my�li, ¿e mo¿e którego� dnia wyjdziesz razem z nim. On wie,
¿e czas mija, boi siê. Wypija przed snem pó³ butelki, patrzy przed siebie, �mieje siê
z siebie, tak trzeba.

BOHATERKA (�piewa. Na przyk³ad to)
Pod¹¿a w dal rzeka,
p³yn¹c wci¹¿ wzbiera,
pod¹¿a w dal rzeka
z powrotem do mórz.
Nie� matko ziemio mnie,
dzieckiem twym zawsze bêdê,
nie� matko ziemio mnie.

�LEDCZA Zaginiona Czechos³owacja. Wydobyli�my j¹ dla was z odmêtów przesz³o�ci.
Mogli�cie siê jej przyjrzeæ, ucieszyæ oczy jej czarno-bia³ym blaskiem. Mogli�cie sami
oceniæ, jaka by³a i czy legenda dorównuje prawdzie historycznej. Podziêkujmy wszyst-
kim, którzy brali udzia³ w tym spektaklu. A ja, �ledcza, k³aniam siê wam na samym
koñcu i ¿egnam, ale nie zniknê zupe³nie z waszego ¿ycia. Byæ mo¿e ju¿ jutro kto�
z was mnie spotka, byæ mo¿e usi¹dê przed nim w jakim� pustym pokoju, za�wiecê mu
lamp¹ w oczy i zadam pytanie: �Kim jeste�?�.

Koniec
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