DRAMATURGIA SYGNAŁÓW

Zyta Rudzka

PÊKNIÊTA, OBWI¥ZANA NITK¥

OSOBY:
BURBONICA
SZEWC, jej ojciec
KAPISZON, jej m¹¿
MIGI, jej mimikra
KOFEINA, jej matrioszka
ZAPATRZENIEC
MEMORIAS, polifonia; decyzjê przypisania tekstu do postaci
pozostawiam re¿yserowi
1.
MEMORIAS
Lot tej kuli
od pocz¹tku doskona³y
najpierw przez ch³opca
potem w szybê
do sklepu
w syfon
krew
ze mnie krew
krew po twarzy
nie widzia³am
jak tego ma³ego
na drzwiach przez miasto
krew
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krzycza³am
zdzielili
dar³am siê
jeszcze raz
w mordê
w mordê
we mnie krew
krew po twarzy
proszê
bardzo proszê dotkn¹æ
ponad prawym okiem
kuliste zgrubienie
doskonale zachowany nabój
mo¿e kto z pañstwa
bardzo proszê
mo¿na palec przy³o¿yæ
kula
przysiêgam
to od niej
Janek Winiewski pad³
2.
BURBONICA Ulga.
SZEWC Ulga.
KAPISZON Jaka ulga.
SZEWC Teraz mogê umrzeæ.
BURBONICA Zaraz umrzeæ. Drzemka wystarczy, w nocy chodzisz, w dzieñ chodzisz.
SZEWC Dziesiêæ lat. Noc w noc. Od parapetu do parapetu.
BURBONICA List przyszed³, sen przyjdzie.
KAPISZON No i mamy happy end.
SZEWC Co znowu?
BURBONICA Szczêliwe zakoñczenie, tato, happy end.
SZEWC Przecie¿ wiem. Jeszcze co pamiêtam z francuskiego.
BURBONICA Ulga.
KAPISZON Masz co na gor¹co?
BURBONICA Nie jad³e obiadu?
KAPISZON Taki happy end, a¿ siê jeæ chce.
BURBONICA Gdybym wiedzia³a, ¿e zaraz przyjdziesz.
KAPISZON lubne fili¿anki
BURBONICA Pamiêtasz Nie jak facet Gdyby siê zapowiedzia³.
SZEWC Da³aby mi na kino.
KAPISZON Ale siê odezwa³
BURBONICA Wa¿ne, ¿e jest. Jest
KAPISZON No ju¿ dobrze, dobrze. Nie bêdziemy p³akaæ.
BURBONICA Nie bêdziemy.
KAPISZON Co u ciebie?
BURBONICA Mam wszystko. Wrzody. Nadcinienie.
KAPISZON A ja szumy w uszach. Wysypka na kostkach. No jak? Forma bojowa? Jaka
dama na horyzoncie?
SZEWC Takie mi³oci jak kawa bez kofeiny.
KAPISZON Wa¿ne, ¿e marzenia jeszcze s¹. S¹?
ZYTA RUDZKA
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SZEWC A s¹.
KAPISZON No to o czym marzy nasz senior rodu?
SZEWC Przed mierci¹ popaækaæ Murzynkê.
BURBONICA Papa lubi teraz udawaæ degenerata.
KAPISZON Degenerat w stanie spoczynku. A ja zbieram kamizelki kuloodporne. Ju¿
dwanacie. Dla niego.
BURBONICA Po co mu te kuloodporne?
KAPISZON Po co? Prezent od ojca.
BURBONICA I ju¿ go chcesz na wojnê. Ledwo siê odnalaz³, ju¿ na wojnê.
SZEWC Jeszcze siê nie odnalaz³. Dopiero list przys³a³.
KAPISZON Lubi³ ¿o³nierzyki.
BURBONICA Jak ten list przyszed³ nie mog³am otworzyæ Dopiero po godzinie.
Ulga prawda taka ulga. Nie mo¿na by³o Tego czekania.
KAPISZON Ulga.
SZEWC Ulga.
KAPISZON ¯ycie po bólu.
BURBONICA £adnie powiedzia³e. Po bólu Myla³am ju¿ nic z nas nie pamiêtam . Ale jak tylko wszed³e Wszystko
KAPISZON Ciekawy jestem, jak on wygl¹da? Te programy do postarzania podobno
do niczego.
BURBONICA List przys³a³, to i zdjêæ siê doczekamy.
KAPISZON Oby wczeniej ni¿ za dziesiêæ latek.
BURBONICA Ojciec nie chce spaæ?
SZEWC A co mam w dzieñ? Bo ten twój chce byæ z tob¹ szczêliwy jak barani ogon?
BURBONICA Sam widzisz.
KAPISZON To co, zrobisz co?
BURBONICA Nie potrafiê ugociæ.
KAPISZON Zadzwoniê po pizzê.
3.
ZAPATRZENIEC Czy ja wiem Takie sobie.
SZEWC Jak mówiê ³adne, to ³adne.
ZAPATRZENIEC Zwyk³e.
SZEWC Porz¹dne, za kostkê.
ZAPATRZENIEC Za kostkê.
SZEWC Szyte, sznurowane.
ZAPATRZENIEC Byæ mo¿e.
SZEWC Na pewno. Nieklejone. Widaæ. Skóra. Na fest zelowane.
ZAPATRZENIEC Ciê¿kie.
SZEWC Dobre buty musz¹ byæ ciê¿kie.
ZAPATRZENIEC Du¿o chodzê.
SZEWC To ja du¿o chodzê, a pan mnie ledzi.
ZAPATRZENIEC Niech i tak.
SZEWC Jak pan przestanie za mn¹ ³aziæ, to pan odpocznie. I po co? Nic nie niszczê. Nie
sikam. Nie biorê. Zagl¹dam i idê dalej.
ZAPATRZENIEC Ale dlaczego?
SZEWC Jeszcze nie by³o takiej wystawki, ¿eby mi podpasowa³a.
ZAPATRZENIEC Domylam siê.
SZEWC Pan o mnie myli, a wiêc jest gorzej, ni¿ ja mylê.
ZAPATRZENIEC Ciekawoæ badacza. Pan mi mo¿e du¿o powiedzieæ.
SZEWC Nie wiem, czy chcê.
PÊKNIÊTA, OBWI¥ZANA NITK¥

DRAMATURGIA SYGNAŁÓW

8

ZAPATRZENIEC Proszê siê nie baæ.
SZEWC Strachu pan nie widzia³.
ZAPATRZENIEC Codziennie wyrusza pan inn¹ tras¹. A jednak da siê wyczuæ pewn¹
logikê. Mo¿e siê mylê, ale wybór mietników nie jest chyba przypadkowy. Ale pewnie brakuje mi sprawnoci interpretacyjnej.
SZEWC Pan ma rozwi¹zane sznurowad³a.
ZAPATRZENIEC Faktycznie Zawsze tak.
SZEWC Jak moja córka. Na rencie, a ci¹gle siê pieszy.
ZAPATRZENIEC Pan te¿ biega. Nie chodzi, a biega.
SZEWC Niech pan najpierw zawi¹¿e. Pogadamy.
ZAPATRZENIEC Ju¿.
SZEWC Lepiej?
ZAPATRZENIEC Lepiej.
SZEWC Sk¹d pan wie? Nawet kroku pan nie zrobi³. Niech Trzeba poruszaæ. Teraz
kostk¹. O tak. Lepiej?
ZAPATRZENIEC Lepiej. Robiê rejestr rzeczy.
SZEWC Oczu pan nie ma. Niech pan spisuje. Liszaje nie ksi¹¿ki. Aba¿ur ze sznurka.
A po wigilii oci nie znajdziesz. Same puszki po tuñczykach.
ZAPATRZENIEC Prowadzê enumeracjê. Równie¿ tego, czego pan nie znajduje, a chcia³by.
SZEWC Naród têskni za wsi¹. Obierki przez okno. Wszystko le¿y. Chleb nasz
powszedni.
ZAPATRZENIEC Resztki to obecnoæ.
SZEWC miecie i tyle. Trzeba zakopaæ.
ZAPATRZENIEC Lepiej w tryby recyklingowej maszynerii.
SZEWC I niech pan ju¿ za mn¹ nie ³azi. Nie jestem mieciarzem.
ZAPATRZENIEC Zagl¹da pan za kontenery.
SZEWC Najgorsze s¹ miecie, których pogotowie nie bierze. Stra¿ bez rêkawiczek nie
tyka. Wie pan, o czym
ZAPATRZENIEC Jasno powiedziane.
SZEWC Suka. Sfilcowana sieræ. Rozci¹gniête sutki. Mleczne. Karmi¹ce. Niepodobna, by nale¿a³y do zag³odzonej. I co: do piachu czy kontener? Kontener. Ale po co
chodziæ, jak ju¿ go nie ma w ¿adnym mietniku. Zgadza siê Czy nie?
ZAPATRZENIEC To wykracza poza pochopn¹ interpretacjê.
SZEWC List od niego przyszed³ najpierw w fotelu ca³y dzieñ potem rzyga³a, mia³a
siê. Na si³ê. Wszystko na si³ê. Udaje.
4.
BURBONICA pisz? Mamo, pisz? pisz.
KOFEINA Nie.
BURBONICA pisz.
KOFEINA Widzia³a, ¿eby na stoj¹co. Upiek³am ciasta, umy³am pod³ogê. Jutro.
BURBONICA Co bêdzie?
KOFEINA Twoje urodziny.
BURBONICA Nie o to.
KOFEINA To po co, jak wiesz? Po co, jak wiesz. Bêd¹ twoje dwunaste urodziny. Spakujê siê w neseser ojca i wyjadê. Wszystko wiesz, a pytasz. Jak dziecko. Bêdziecie mnie
szukali, zmêczê siê uciekaniem. Wasza mi³oæ mnie zaszczuje. Kartkê wylê, ¿ebycie siê odczepili.
BURBONICA Pocztówka z pomnikiem, kto z wyci¹gniêt¹ rêk¹.
KOFEINA Jak bezdomne psy: raz pog³aszczesz, nie odst¹pi¹. Trzeba rzuciæ kamieniem.
BURBONICA Przecie¿ siê odczepilimy .
ZYTA RUDZKA
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KOFEINA Wola³abym trzykroæ z tarcz¹ w bój ruszyæ, nili raz urodziæ.
BURBONICA Do kogo ty
KOFEINA Do nikogo.
BURBONICA Do niego.
KOFEINA Nikogo.
BURBONICA Mnie za nikogo. Musia³ byæ
KOFEINA Odesz³am do siebie. Sukienka bombka, czó³enka, a jak saga rodzin, to dzieje
rodzin bezdzietnych.
BURBONICA (sztuczny miech) Ja. Mia³a dziecko Ja.
KOFEINA Uwa¿aj na siebie.
BURBONICA Tak wtedy powiedzia³a. Sk¹d wiedzia³a, ¿e jestem w ci¹¿y?
KOFEINA Nawet mi nie mów. Kiedy urodzisz, wst¹pisz do klasztoru. Natchniona.
BURBONICA Powiedzia³a: uwa¿aj na siebie. Tak siê mówi, kiedy
KOFEINA Z kim?
BURBONICA Lubi gryæ landrynki o³ówki wysysa liwki przez lejek wydr¹¿ony
paznokciem.
KOFEINA Dziecko, dziecko nie uwolni ciê od siebie samej.
BURBONICA Straszysz.
KOFEINA Tylko siê spowiadam.
BURBONICA Mam syna. Dziecko. Stare dziecko. Skoñczy³ dwadziecia lat. Rozlepia³a plakaty. Pamiêtasz.
KOFEINA Wsta³am przed siódm¹, u³o¿y³am w³osy. Co ci siê sta³o? Tu nad okiem
BURBONICA We mnie krew. Krew po twarzy. Kuliste zgrubienie. Doskonale zachowany nabój.
5.
KAPISZON Czapka z napisem Chicago Bulls. Ostatni raz mia³ tê swoj¹ czapkê. Czerwona, bia³y daszek.
BURBONICA Brudny.
KAPISZON Dziwnie j¹ nosi³, z ty³u g³owy. Ca³y czas poprawia³. A mnie to do sza³u. ¯e
nie wiem! Do sza³u.
BURBONICA Taka moda. ¯ona?
KAPISZON Nie mamy rozwodu, to jak ¿ona.
BURBONICA M³odsza?
KAPISZON Tylko trochê.
BURBONICA Ile?
KAPISZON Trochê.
BURBONICA Dwa, trzy
KAPISZON Dwanacie.
BURBONICA £adnie.
KAPISZON Co ja poradzê, ¿e mi siê m³ode podobaj¹?
BURBONICA Dzieci?
KAPISZON Jedno dziewczynka.
BURBONICA £adnie.
KAPISZON £adna. Dobrze, ¿e córka, bo jak ch³opak, to by mi siê z nim za bardzo.
Rozumiesz.
BURBONICA Rozumiem.
KAPISZON A ty?
BURBONICA Czeka³am. Myla³am, ¿e ju¿ nie czekam. Zawsze siê czeka. Tata nie idzie
dzi nigdzie?
SZEWC Tyle lat wszystko przysch³o a teraz siê paprze.
PÊKNIÊTA, OBWI¥ZANA NITK¥
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KAPISZON Da³ wycisk, dziesiêæ lat i licik przysy³a. Niech no tylko Jak ja go Dziesiêæ lat w okopach. Zdzielê po mordzie. Wiem, jak bêdzie. Najpierw siê pobijemy.
Przez ³eb. Do pierwszej krwi.
6.
MIGI
Klatka dingo
Bachor wyje
Ale dingo ju¿ nie wyje
Papuga nie lata
Tr¹ba s³onia zatkana
A niech siê z³a¿¹
a¿ im nogi z ty³ka
Niech ca³y ogród obejd¹
mówiê: ma³py chore
Pryszczyca u os³a
lepiej nie podchodziæ
kiwaj¹ ³bami jakby pojêli
pojêli
nic
nic nie pojmuj¹
tylko czerwone ty³ki widz¹
kolce, k³y
misia ³apê
ale co ja mam im t³umaczyæ
ja jestem tylko informacj¹ zoologiczn¹
Naród gastronomicznych morderców
Ledwo stworzenie zobaczy, ju¿ karmi
Do ma³p, to jak
Prosto, w prawo, i dalej
prosto do koñca
A niech siê z³a¿¹, a¿ im nogi z ty³ka
Niech ca³y ogród obejd¹
nigdy nie mówiê, jak gdzie dojæ
nigdy
jeszcze siê nie zdarzy³o
przenigdy
Tak nakrêcê, zakrêcê
spoc¹ siê
zziajaj¹
a do ma³p nie dojd¹
Gdy ja ten naród przy kasach
zobaczê
z tymi chipsami w ³apach
tak mnie trzêsie
telepie
Ju¿ r¹czki grzebi¹ w kieszonkach
torebeczkach
reklamóweczkach
odwijaj¹
szeleszcz¹
ZYTA RUDZKA
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rozcinaj¹
kanapeczka
jab³ko
orzeszek
strzyka
tak co wstêpuje
tak siê zmieniam
dezinformacja zoologiczna
Proszê prosto w prawo
i po kole i po kole
7.
SZEWC
ni³ mi siê wnuk
Na wojnê szed³
W okopach spa³
Rozmaryn jad³
chwat
Nie ba³ siê
Inne dzieciary p³aka³y
jak o Utopku gada³em
Inne w ryk, a on nie
Na wie pojecha³
tylko o Utopku mu mów
O Utopku opowiedz
gadaj mu
tanio by³o od ³ó¿ka
sady rodzi³y
jak baby przed wojn¹
Mleko ciep³e od wymion
A ten siê pluska³
w rowach brudnych siedzia³
Utopkiem postraszê
Stopek z dusz topielców
poronionych p³odów rowy pe³ne
na kopycie trzewiki diabelskie
tam siê Utopek po¿ywia
Na wodzie plamy t³uste
Czerwone przykopy rowy
A ten siê chichra
Nie ma Utopka
nie ma
w wodê ³eb zanurza
BURBONICA Ojciec mówi do siebie?
SZEWC Przecie¿ nie do ciebie.
8.
KOFEINA Wyprostuj siê. Teraz dobrze.
BURBONICA Pracowa³am w supersamie. Mog³am ci co od³o¿yæ.
KOFEINA A romanistyka?
PÊKNIÊTA, OBWI¥ZANA NITK¥
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BURBONICA Pieprzyæ gramatykê francusk¹. Merde. Merde. Voilà, mój bunt.
KOFEINA Szkoda, ¿e g³upi.
BURBONICA Na miêsnym Raz wydawa³o mi siê przysz³a, stanê³a w kolejce
Ale zaraz zrezygnowa³a. Spoci³y mi siê rêce.
KOFEINA Nie nadajê siê. Nie jestem cierpliwokopytna. Nie mam zapasów. Robotnicy
strajkuj¹, wyjd¹ na ulice. Komuna upadnie. I dobrze. Ojciec zdrowy?
BURBONICA Kiedy by³ w stoczni, ani razu do niego nie przysz³a.
KOFEINA Zapniesz? Kiedy siê mieszka samej, nie powinno siê kupowaæ takich sukienek.
BURBONICA Nie odciê³a metki. Nowa.
KOFEINA Dobrze mi w niej, prawda? Dobrze, ¿e czarna. Twój ojciec nie lubi czarnego.
Mówi, ¿e na pogrzeb.
BURBONICA Wzi¹³ gitarê na strajk.
KOFEINA Taka jaka wy¿sza siê w niej wydajê, co? W³osy ci¹gle mi siê krêc¹. Jak
u dziewczynki. Mo¿e siê wreszcie trafi jaki pogrzeb. S¹siad choruje i choruje.
BURBONICA Powinnam co ci przynieæ.
KOFEINA Co jest w tym cierwie? Powiedz.
BURBONICA Ma³y list przys³a³. Ojciec siê tak cieszy
KOFEINA Jak nie zjem kotleta nie mam si³ jakbym nie ¿y³a.
BURBONICA Nikt nie przyszed³ nie przeprosi³ za ten nabój
KOFEINA Schabowy bez koci, karkówka, najlepiej karkówka.
9.
KAPISZON Nie wstydzisz siê tak staæ? W zoo, na widoku? Historie o Janku Winiewskim. Wstyd.
BURBONICA Widzia³e?
KAPISZON Myla³em, ¿e siê spalê. Najpierw ten, co czyci dywaniki rewelacyjnym
p³ynem z Ameryki. A obok ty. Za ile mo¿na ciê dotkn¹æ? Za ile, siê pytam?
BURBONICA Przestañ.
KAPISZON Przypomnij mi: za ile?
BURBONICA Na skrzynce wszystkich widzê. Odsuñ siê.
KAPISZON Nie rób mi wstydu. Poszed³em z córk¹ goryle zobaczyæ. Nie doæ, ¿e z piêæ
godzin w kó³ko siê krêci³em. Ta ich informacja zoologiczna Koszmar. Ta kobieta
nawet nie wie, jak wygl¹da zebra. A potem jeszcze ty i ten wierszyk. Janek Winiewski Bohaterka.
BURBONICA Id, id st¹d. Masz do kogo.
KAPISZON Co ci?
BURBONICA Nic.
KAPISZON Nie masz chusteczki?
BURBONICA To tylko gangrena Burbonów.
KAPISZON Francuzka siê znalaz³a. A mo¿e Janka Winiewska pad³a? Nie patrz na mnie.
Pi³em i co? Nie wolno? Wolno. Ja siê trzymam, trzymam. Mo¿e znowu rzuc¹ mnie na
front. Masz brudny ko³nierzyk.
10.
BURBONICA
Nie ma
MIGI
Nie ma
BURBONICA
Nawet tu
ZYTA RUDZKA
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MIGI
Spokoju
¯r¹
BURBONICA
Z toalety bar
MIGI
Z kibla zrobili
zaje¿d¿a
Europa
BURBONICA
Czuæ olejem
MIGI
Kebabem
BURBONICA
Chiñczyk
MIGI
Zapiekanki
BURBONICA
A co oni tam zapiekaj¹
Bóg raczy
MIGI
W³och
BURBONICA
Pizza
MIGI
Na wynos
BURBONICA
Na miejscu
MIGI
Frytki karbowane
£ój na paluszkach
BURBONICA
W g³owie siê krêci
MIGI
Stary olej
BURBONICA
Bym nie tknê³a
MIGI
Zwracam
BURBONICA
Napychaj¹ siê
MIGI
¯r¹
BURBONICA
Nie bójmy siê tego s³owa
MIGI
¯r¹
BURBONICA
Na stoj¹co
MIGI
lepia zamkniête
PÊKNIÊTA, OBWI¥ZANA NITK¥
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BURBONICA
Karmi¹ gibony
MIGI
¯uj¹, ledwo kupi¹ bilet, wejd¹, ju¿ co jedz¹, mlaskaj¹
Bachory
BURBONICA
Z orzeszkami
MIGI
Mrówkojady
jedz¹ fistaszki z grzecznoci
Bachory
BURBONICA
Rodzice im kazali
MIGI
A jak
BURBONICA
Karmi¹
MIGI
Z nudów
BURBONICA
Stworzenie je z grzecznoci
MIGI
Mój Bebo mówi, ¿e on by z nimi: obci¹æ ³eb i na cianê
11.
MEMORIAS
O mój rozmarynie rozwijaj siê
Rozwijaj
Rozwijaj
Ja lufê Ja ze spalonych wsi Ja z g³oduj¹cych miast
Tam pod dêbem gdzie w wojence pad³ Raz dwa trzy
Strzelaj Ja lufê w was Szpada Tak Trach Trach
Ja lufê
Zakwita³y pêki bia³ych ró¿ ¯o³nierz dziewczynie nie sk³amie
Ró¿e Bia³e ró¿e
Maki Maki z Monte Cassino Spalone wsie
Pierwszy wrzenia Roku pamiêtnego Jedenasty wrzenia
Roku pamiêtnego Wróæ uca³uj jak za dawnych lat
Pêki bia³ych ró¿ Przysz³a zima opad³ ró¿y kwiat
Bia³y krzy¿ nie wie kto pod nim
Bia³y krzy¿ nie wie
Kto pod nim pi
Polska Na rozkaz
Z honorem braæ lub Prezentuj broñ
Wróg jak szczur Szczur Czerwona Biel czerwona
Poca³unków moc Dasz mi Dasz Moc
Moc Prezentuj broñ
Malowane dzieci niejedna panienka za wami poleci. Dam ci za to ró¿y najpiêkniejszy
kwiat
Z polskiej krwi
Czerwone maki z polskiej krwi. Nie szumcie wierzby nam
ZYTA RUDZKA
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Lufa Szpada Pêki ró¿ Takiemu to dobrze Takiemu to dobrze
Na wojnie tylko w grobie jest spokojnie
Na wojnie Na wojnie Dadz¹ mi buciki z ostrogami
Dadz¹ manierkê z gorza³czyn¹
Wolnoæ krzy¿ami mierz
Krzy¿ami Mokn¹ karabiny
Dadz¹ konika cisawego
Jak to na wojence ³adnie
£adnie A mieræ pod stopy siê miota
£adnie
£adnie Do tañca graj¹ granaty
Na ¿o³nierski, na twardy ¿ycia los
Che³my kryje rdza
Przemoczone pod plecakiem osiemnacie lat Polska da rozkaz
Polska
Polska Od mierci silniejszy gniew
Zamiast rosy, krew Czerwona krew
Czerwona
Czerwona
12.
BURBONICA Co ty taki?
KAPISZON Prosto z si³owni. Spa³a?
BURBONICA Nie przychodzisz, myla³am: na wojence.
KAPISZON Za bardzo siê tym listem Z t¹ si³owni¹ to jest w dechê. O mój rozmarynie
rozwijaj siê! Rozwijaj! Rozwijaj! Ja! Ja lufê! Ja ze spalonych wsi!
BURBONICA Nie pracujesz ju¿ w agencji. Dzwoni³am i nic.
KAPISZON Nie mam kondycji.
BURBONICA Jakby nie pi³.
KAPISZON S¹ m³odsi. Z fotoszopem w mózgach.
BURBONICA Wyk¹piesz siê.
KAPISZON Front siê zmieni³. Wysy³aj¹ mnie do bitych ¿on, do zabitych psów. Czy
odwrotnie.
BURBONICA Adresu nie mia³am. W agencji nie chc¹ podaæ. ¯adnej informacji. Przyniosê rêcznik. Wyk¹piesz siê. Myla³am, bêdziesz nas odwiedza³. Lubiê twój pot.
Gorzki.
13.
SZEWC
Wojna
jak przyp³yw
znowu wojna
ci¹gle wojna
kaszy nauk³ada³em
bibu³y nadrukowa³em
w tapczanie makaron
gazetki córu
konserwy mielonka
Wojna
Pod brodê
PÊKNIÊTA, OBWI¥ZANA NITK¥
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Zatapia
ledzie do s³oja
cebula w wannie
14.
KOFEINA Zaraz przyjd¹ kole¿anki. Zaprosi³a pó³ klasy.
BURBONICA Pachnie jab³ecznik.
KOFEINA Dwa kilo antonówek. Ba³am siê, ¿e za suche.
BURBONICA Zostawi³a skórki.
KOFEINA Dla królików.
BURBONICA Mamo, nie mam dwunastu lat. Nie biegam do królików. A za chlewkiem
pociek³a mi krew. Siedzia³am i p³aka³am. Grzeba³am tam palcem. Ma³a rzecz, a cieszy. Ju¿ dawno nie mam Nie ma ju¿ tych królików.
KOFEINA Zawsze lubi³a zajmowaæ siê zwierzêtami. Czesz siê na bok. Tak brzydko.
Guz widaæ.
BURBONICA To kulka, mamo. Dotknij. No, nie bój siê No co ty. Dotknij mnie, mamo.
KOFEINA Biegnij. Króliki czekaj¹.
15.
BURBONICA Wiesz, ¿e przez nasze miasto przeje¿d¿a³ Burbon Ludwik Osiemnasty.
KAPISZON Ci¹gle czytasz te historie.
BURBONICA Ucieka³ przed gilotyn¹. Do Mitawy.
KAPISZON Mam nadziejê, ¿emy go zdrowo pogonili.
BURBONICA Gocinnoæ jest cnot¹, lecz nie obowi¹zkiem.
KAPISZON ¯abojady to pewnie wymylili.
BURBONICA Chcieli go otruæ.
KAPISZON Gilotyny nie stoj¹ na placach, ale wcale nie jest bezpieczniej.
BURBONICA Dworski kucharz z³ama³ obojczyk. Wykorzystali to. Nadziali marchewki
trucizn¹. Kto zobaczy³, ¿e jedna z marchewek jest pêkniêta, obwi¹zana nitk¹. Musia³
je bardzo lubiæ, skoro wybrali marchewki.
KAPISZON ¯abojad zielony! Jego naæ!
BURBONICA Pamiêtasz, jak sta³ w ³ó¿eczku i krzycza³:
Oto ja
potomek w prostej linii
Ludwika Osiemnastego
Ja
Ludwik Stanis³aw
Ksawery de Bourbon
króla Francji
mia³ tylko dwa latka
hrabia Prowansji
ksi¹¿ê Andegawenii
dAlençon
Brunoy
hrabia Maine
Perche Senonches
Nawarry
król Francji
Ale ubaw. Pamiêtasz?
KAPISZON Bzdury.
ZYTA RUDZKA
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BURBONICA Kiedy to prawda. mia³e siê.
KAPISZON Akurat.
BURBONICA Jak mo¿esz tego nie pamiêtaæ? To by³ jego pokazowy wierszyk.
KAPISZON I co z tym ojcem?
BURBONICA Dosta³ pracê. Jako Miko³aj.
KAPISZON Jaki znowu?
BURBONICA Jaki? wiêty. Znasz innego?
KAPISZON Chyba nie.
BURBONICA Tyle zamówieñ.
KAPISZON Przecie¿ jest lato.
BURBONICA Niektóre dzieci nie mog¹ siê doczekaæ. Herbaty?
KAPISZON Nie pijê.
BURBONICA Tylko trochê.
KAPISZON Nie umiem trochê. Ostatnim razem. Po tej twojej herbatce. Jak tylko wyszed³em od razu musia³em litr wina.
BURBONICA Nie chcia³am tego. Ojciec nie lubi, wiêc w fili¿ankach. Po prostu posiedmy.
KAPISZON Pójdê ju¿.
16.
SZEWC
Wow! Wow! Wow! Hej! Hej! Hej!
Zza gór zza rzek Miko³aj do was zaszed³!
Wow! Wow! Wow! Hej! Hej! Hej!
Grzeczne by³ycie?
W ciep³ej wodzie myju myju nie by³o?
Zimna woda zdrowia doda
Jak mi s³odko, szarlotko
Jak w brzusiu milusiu, po p¹czusiu?
nisz mi siê od wtorku, faworku
wuzetko
kokietko
Ale w tym domu smaczków bez liku, pierniku
jedwabna chusteczka
babeczka
fiku miku
keksiku
Korci czekoladowy torcik?
Eklerki waszej spanielki
Nie jestem na cukrowym odwyku, mój gruby pierniku
Wow! Wow! Wow!
Hej! Hej! Hej!
Wasz osobisty Miko³aj w promocyjnej cenie!
Malinowe lody dla serc och³ody
Wow! Wow! Wow!
Hej! Hej! Hej!
17.
MIGI
Moja robi kurczaka w migda³ach
Z radia siê nauczy³a
PÊKNIÊTA, OBWI¥ZANA NITK¥
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Czêsto robi
Ale bez migda³ów
Jak siê cz³owiek naje, szybciej ryczy, zamiast walczyæ
Bebo tak mówi
BURBONICA
Pani chce mieæ z Bebo bobo?
MIGI
liczny ró¿owy love produkt z fa³dami wszêdzie
BURBONICA
Gdzie trzeba
MIGI
Ale tylko, jak wpadnê
Och mika daj mi pyska
Ma³a Migi zdejmij figi
Dobrze, ¿e mam Bo. Kocham go, jak morze wiatr.
Kocham, jak s³oñce Majorkê, ale jeli wpadnê i on mi powie, jak szwagier siostrze, bo
w szkole rodzenia kazali im siê przedstawiæ, a ten siê przedstawi³, ¿e jestemy w ci¹¿y
i bêdziemy rodziæ na jesieni. Ale wa³, nie? My rodziæ, my w ci¹¿y. My przemy, my
zdychamy. My rodziæ, my mieæ brzuch a¿ do okna.
BURBONICA
Dyktatura
MIGI
Mi³oæ jak kwiat, z Bo jak w niebie
normalnie
BURBONICA
Mój syn bardzo lubi³ zoo.
Ka¿da niedziela przy ma³pach.
MIGI
Co robi?
BURBONICA
Zapad³ siê pod ziemiê
MIGI
Górnik
BURBONICA
Postanowi³ siê zmarnowaæ
MIGI
Magazynek kryminalny
BURBONICA
Policja chcia³a go uznaæ za zmar³ego
MIGI
Oni cz³owieka podpuszczaj¹ tak, ¿e Jezu
BURBONICA
Codzienne chowanie
Grobu drapanie
nie mia³ chytroci, wszystkim wierzy³
MIGI
Mój s¹siad w¹cha kapcie zaginionego i mówi, czy ¿yje.
BURBONICA
To, czego nie ma, nie odchodzi.
Powraca jak refren.
ZYTA RUDZKA
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MIGI
Ja nie mogê. Widzi pani tego tatusia Tak na oko: rednio inteligentna ma³pa Ju¿
siê wychyla wychyla do lwa wychyla z hot dogiem. Czekam, a¿ siê który za
bardzo wychyli. Wreszcie bêdzie na co popatrzeæ.
18.
SZEWC Wczoraj dwie godziny w kominku. Jak mi s³odko, szarlotko. Spónili siê, by³y
korki. Jak w brzusiu milusiu. Dzieciak dosta³ laptop. Zdzieli³ mnie nim po g³owie.
Dobrze, ¿e krew posz³a. Dobrze, ¿e pad³em jak trup. Zap³acili podwójnie. Jutro blokowisko, siedzê w zsypie, potem dwa kominki na strze¿onym, szafa komandor.
KAPISZON Jakie rekreacje na wolnym powietrzu?
SZEWC Trochê chodzê po wystawkach.
KAPISZON Masz fantazjê.
SZEWC Ja? On to mia³ fantazjê. Pamiêtasz: idê do Ogrodów Tuillerie. I bra³ kube³.
KAPISZON Mo¿e tam siê to zaczê³o.
SZEWC Co zaczê³o?
KAPISZON W¹chanie? Wstrzykiwanie?
SZEWC Daj spokój. W g³owie pouk³ada³em, wszystko gra.
KAPISZON B³aganie. Koksowanie.
SZEWC Jak wspomnê, bezpieczniki wyskakuj¹. Ciemno.
KAPISZON W ¿y³ê. W udo. W stopê.
SZEWC Ona go codziennie do grobu sk³ada. Dzieñ w dzieñ.
KAPISZON O dzieñ za wczenie.
SZEWC Nie sz³o inaczej.
KAPISZON Cud. Napisa³. Bo ja najgorzej nie pamiêtam jego twarzy.
19.
BURBONICA
Kto mnie widzi
Widzicie mnie
Nie widzicie
Widzicie
sukienka kloszowa
ci¹¿owa
ciep³o
pó³buty skórkowe
nogi puchn¹
ciep³o po ³ydkach
mokro w palcach
pó³buty na koturnie
skórkowe
ciep³o po nogach
k³ad¹ na zapleczu
dziewczyny siê schodz¹
sta³a klientka wesz³a
w rêkê cmok
wstyd tak mi
t³usta od kiszki rêka
PÊKNIÊTA, OBWI¥ZANA NITK¥
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a czysta jestem
dzieñ w dzieñ fartuszek
bia³e wypustki
na karczku
trzy na zmianê mam
po wa¿eniu
w ciereczkê wycieram
podwawelsk¹ z wagi
ciep³o, krew
ciep³o, krew
nie zd¹¿¹
najpierw zbieraj¹
tych z ulicy
KOFEINA Znowu mówisz do siebie.
BURBONICA Nie wmawiaj mi. Mamo
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Pójdê ju¿. Nie wstawaj. Mam klucz.

20.
BURBONICA
robotnicy
wychodz¹ z fabryki
krzyki
chleba wolnoci
wolnoci
a ja tu w sklepie
nie wychylam siê
brzuch mnie ci¹gnie
niech mnie nie ciupn¹
nie dojrz¹
akurat wêdliny rzucili
chcieli ¿eby jedli
a oni krzyczeli
nikt nic nie kupowa³
tylko ta jedna co po kiszkê
i podwawelsk¹
jak ten lekarz nade mn¹
strach w rêkach
wszêdzie ma pan strach
w ka¿dym palcu
na wêdlinach by³am
przez warzywniak przesz³am
wszystkie ceny na pamiêæ
¿yletki piêæ paczek
po piêæset
roczek dwa kasjerka
a po macierzyñskim
mo¿e by pani na kasie siad³a
wszystkie ceny na pamiêæ
koperek sto dwadziecia
szampon pupilek
tysi¹c dwiecie
bym na kasie siad³a
ZYTA RUDZKA
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wolê tu kie³basê
w bibu³ê zawijaæ
zmiana siê koñczy³a
Rêczniki ciery
ciery
mówi³am
ust nie mam
nie
nie mam ust
nie mam
21.
ZAPATRZENIEC Cztery gwodzie, dwa kilo otoczek bia³kowych po parówkach, dziecinne autko, kompas, smoczek, k³ódka, grzebieñ, puszka po piwie, pilot telewizyjny,
o³ówek. Enumeracja. Osiem prezerwatyw, z czego trzy nieu¿ywane. Kluczyki od samochodu. Czy to naprawdê ¿o³¹dek zebry?
MIGI Naprawdê.
KAPISZON Dobrze, ¿e w paski. Kontrast jak zajebongo.
ZAPATRZENIEC Czy mo¿e mi pani wyjaniæ, jak to siê tu znalaz³o.
MIGI Jak? Normalnie: przez otwór gêbowy.
KAPISZON Mog¹ pañstwo siê odsun¹æ. Jeszcze jadê do dwóch psów na wydmach, pobitej ¿ony i cellulit celebrytki.
ZAPATRZENIEC Spinka do w³osów, kilo orzeszków, opakowanie po chipsach, okulary
s³oneczne, rêkawiczka mêska, scyzoryk, dziewczêcy trzewik, cztery kilo sznurowade³, trzy baterie do telefonu, Pa³ac Kultury, plastikowa miniatura, tyle tego.
MIGI Nakarmili. Jedna wycieczka.
ZAPATRZENIEC Szkolna, domylam siê.
MIGI Wymiana szkó³ podstawowych. Niemcy u nas, my u Niemców. No i efekt. Bardzo
ich zainteresowa³y nasze zebry.
ZAPATRZENIEC Przekarmili.
KAPISZON S³odkie wnuczêta Hitlera.
MIGI Po wizycie naszej dziatwy w Berlinie pad³ tapir, mrówkojad i stado hien.
ZAPATRZENIEC Melancholia niewini¹tek ma niekiedy ostry przebieg.
KAPISZON Gotowe! Ale chyba tylko na ostatni¹ stronê.
22.
KOFEINA
Krztusz¹c siê rozstaniami
ogórkami kiszonymi, pigu³kami z krzy¿ykiem
twarz w umywalce
wianek z rajstop na ¿yrandolu
sunê³am walczykiem i ³zami
pomiêdzy sa³atk¹ jarzynow¹
tortem bezowym
pasuj¹cym do s³odkiego wina
w ciemnej butelce na stole
SZEWC U mnie w domu wódki nigdy nie bêdzie.
KOFEINA Dlatego ju¿ u ciebie nie mieszkam.
SZEWC Po co zamówi³a Miko³aja?
KOFEINA Bo mam do tego prawo.
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SZEWC Ale dlaczego akurat mnie?
KOFEINA Bo jeste najlepszy.
SZEWC Nigdy tak o mnie nie mówi³a.
KOFEINA To nie ja mówiê, twoja kierowniczka tak powiedzia³a. Stara? M³ody g³os
przez telefon.
SZEWC Co na mnie gada³a?
KOFEINA Stara?
SZEWC M³oda, ale brzydka. No dobrze Stara jak cholera. Co na mnie gada³a?
KOFEINA Kultura osobista z najwy¿szej pó³ki. Zdolnoæ namierzania priorytetów. Wysokie stê¿enie hemoglobiny. Efektywne zarz¹dzanie czasem. Zdolnoæ kojarzenia faktów. Coraz gorsza.
SZEWC Sama mieszkasz?
KOFEINA Kto ci powiedzia³?
SZEWC Chlew widzê.
KOFEINA
Pijaczka o krzywych ³ydkach
Pij, bo pójdziesz na brukiew
Pij, bo ci siê przypomni
Przyni czy zjaw¹ podejdzie
Twoja matka co da³a siê wpieprzyæ do pieca
Krawcowa która ciê kocha³a jak córkê
nie doczeka³a mi³oci
Tak siê dar³am w mokrych od krocza nylonach
a wstyd szed³ za mn¹
nie odstêpowa³
SZEWC Jak twój pinczer strojony w kaftaniki, po pijaku ca³owany w mordê.
KOFEINA Nie ma usprawiedliwienia.
SZEWC
Ten z karetki chcia³ siê dogrzebaæ do twojego pulsu
a przy tym powiekami maca³ twoje ³ydki
twoje ³ydki Cathrine Deneuve
przycumowane do czarnych pantofli
KOFEINA
Pij¹ mnie w palce
czarne pantofle
w nich wst¹piê do nieba
po podwietlanych schodach
jak w show-biznesie
widzisz
powoli niepiesznie
by nie zak³ócaæ zastanego
23.
BURBONICA Nie wiem, o której wróci.
KAPISZON Obieca³ mi zeszyt ma³ego.
BURBONICA Nic o tym nie wiem.
KAPISZON Mia³o byæ w sekrecie.
BURBONICA I co?
KAPISZON Chcia³em ten list.
BURBONICA Zgubisz i bêdzie.
KAPISZON Trzeba do grafologa.
ZYTA RUDZKA
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BURBONICA To pami¹tka.
KAPISZON Zrobiê ksero.
BURBONICA On do mnie napisa³.
KAPISZON Do mnie te¿.
BURBONICA Czego ty szukasz? Musisz mieæ dowód. Jak to twoje zdjêcie?
KAPISZON Jakie?
BURBONICA Nagrodzone. Cztery g³owy w worku.
KAPISZON Nie celuj w to miejsce.
BURBONICA Cztery g³owy i jak dobrze, ¿e z otwartymi oczami. Patrzysz i patrzysz,
i nie wiesz: dzieci czy ¿o³nierze? ¯ydzi? Arabowie? A mo¿e dzieci-¿o³nierze. Taki
chcesz dowód? Ale tym razem nikt ciê nie nagrodzi. Wiesz ju¿ o tym?
KAPISZON Ty mo¿esz tylko w zoo siedzieæ, na skrzynce wystêpowaæ.
BURBONICA Te wszystkie twoje liczne obrazki. Zgwa³conych. Spalonych. Powieszonych. Owiniêtych drutem.
KAPISZON Zdjêcie tej Chorwatki zrobi³o wiêcej dla pokoju ni¿ wszystkie misje pokojowe.
BURBONICA Tak, tak.
KAPISZON I sto konferencji.
BURBONICA A jak¿e.
KAPISZON Blaszane trumny ekspiuj¹ od s³oñca. Jak puchy zgni³ego miêsa.
BURBONICA Jak mo¿na robiæ kobiecie z jelitami na wierzchu ona próbuje wsadziæ je jeszcze do rodka.
KAPISZON Kiedy tego nie mówi³a, ale wtedy p³acili mi w dolarach. Nie przeszkadza³o. Zrozum, jestemy po tej samej stronie. Ta sama barykada, kapujesz? Chcê, ¿eby to
by³ jego list. Ja te¿ tego chcê.
BURBONICA To po co wêszysz. Co, mo¿e sama go napisa³am? Nie chcê go pochowaæ.
KAPISZON A ja chcê?
BURBONICA A ja go codziennie.
KAPISZON Zaczyna siê.
BURBONICA Do kostnicy nie nie on.
KAPISZON Nie ja mu grób kopa³em.
BURBONICA A kto? Wiesz kto? Bo ja nie. No co? Co tak? Powiedz. Taki wojak jeste.
KAPISZON
Ten, który by³ przed nim
Ten, który by³ przed nim
Ten, który siê nie urodzi³
BURBONICA Jak czyta³am list Ci¹gle i ci¹gle od nowa pomyla³am: to ty go napisa³e.
KAPISZON Ja? Niby po co?
BURBONICA K³amstwo robi nam tak dobrze. Zostañ. No co? Zostañ.
KAPISZON Wiesz, co jest miêdzy tob¹ a mn¹? Wiesz? Folia.
BURBONICA Jeszcze tu przyjdziesz. Przyczo³gasz siê, ale przyjdziesz.
24.
BURBONICA
czasami ca³e dnie
le¿ê
moje cia³o jest krypt¹
chowam siê
tam jest nic
tam siê chowam
jakby we mnie oddycha³
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za mnie
Wyr¹bujê w sobie mi³oæ
jak krê siekier¹
wykupienie
wykrusza siê
zdjêcie ¿ony fotografa
z dwojgiem dzieci
jedno jest niewidoczne
od tej mi³oci mo¿na straciæ wiarê
25.
KAPISZON Czy pan zamówi³ dziadka?
ZAPATRZENIEC Dziadka?
KAPISZON Dla dziecka. Mrozy. Dziadek mróz. Dziadki mrozy. Pan jest idiot¹?
ZAPATRZENIEC Rodzaj Miko³aja Siwa broda, galoty czerwone Ten pan zaraz przyjdzie Ja te¿ na niego czekam.
KAPISZON Zamówi³ pan. Wstyd siê przyznaæ, co? Pan mi wygl¹da na takiego Dzieciak nie mo¿e siê doczekaæ Gwiazdki. Zgad³em. Zgad³em. widrujê na wylot. Nazywaj¹ mnie Snajper. Mam w oczach rewolwer.
ZAPATRZENIEC Myla³em, ¿e Kapiszon, a nie Snajper. Hobby: kamizelki kuloodporne. Dlaczego pan je wyrzuci³? Prosto do kontenera, bez zabezpieczenia, na przemia³.
Nie lepiej by³oby w worek foliowy i obok?
KAPISZON Wie pan, co siê wk³ada w worek foliowy?
ZAPATRZENIEC Nie. To znaczy wiem: wszystko.
KAPISZON No w³anie: wszystko. W³o¿enie worka foliowego na g³owê trwa krócej ni¿
na³o¿enie opaski na oczy. Pan ma dziwne oczy. Mogê zrobiæ zdjêcie? Takie same
oczy.
ZAPATRZENIEC Ja siê nie fotografujê.
KAPISZON Prawe zielone takie szare
ZAPATRZENIEC A jakie oczy mia³ wtedy w piwnicy Wtedy, jak go znalelicie
Ostatnim razem. Niech pan odpowie Piwnica W kamienicy obok Na s¹siedniej ulicy No By³ marzec, uciek³ wam kot Pan poszed³ go szukaæ Pana ma³y
ch³opczyk Pana
KAPISZON
Mój ma³y ch³opczyk
Wygl¹da³ tak staro
Takie stare rêce
Mój ma³y wojak
¯ylaste rêce
Starucha
Ca³y w strupach
Mój ma³y
Tak na mnie patrzy³
Zamkn¹³em oczy
Nie patrzeæ
Nie widzieæ
Mój ¿o³nierzyk
I tak siê pochyli³em obj¹³em
Mówiê: Synku, jeste piêkny, trwaj tak wiecznie Trwaj!
ZAPATRZENIEC Wszystko zamar³o. Doskonale. Jak na fotografii.
ZYTA RUDZKA
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26.
ZAPATRZENIEC Spa³ pan?
SZEWC Twardo.
ZAPATRZENIEC Na betonie.
SZEWC Zdrowo. I co, znowu przepytywanie? Co tam ludzie wyrzucaj¹? Spamiêtaæ nie
idzie.
ZAPATRZENIEC Jaki detal.
SZEWC Pamiêæ dziurawa i tyle.
ZAPATRZENIEC Mo¿e jednak Garæ wspomnieñ.
SZEWC Pan mnie zapisuje?
ZAPATRZENIEC Nagrywam, ale jak nie mo¿na
SZEWC Mo¿na. Ale i tak nic nie zostanie. Nie ma takiego wynalazku, co by na mietniku nie wykitowa³. mieszy? mieszy.
ZAPATRZENIEC Wcale nie, tylko tak.
SZEWC Mogê nie mówiæ, dla mnie to
ZAPATRZENIEC Po prostu siê cieszê, ¿e pan siê wreszcie odezwa³. Po tylu miesi¹cach
wspólnego wêdrowania.
SZEWC ledzenia. Taki umiechniêty Mam ochotê pana chlasn¹æ. Umiechniêty.
ZAPATRZENIEC Sk¹d¿e. Niezawiniony grymas. Zapewniam.
SZEWC Grymas. Wstrêtne grymasisko udawanej serdecznoci. Jak ta w stacji krwi, ¿e
jestem za stary, ¿eby oddaæ. I grymasisko wali. Na ca³ej gêbie.
ZAPATRZENIEC Przykro mi. Po prostu chyba milej z umiechem. Zamierzona naiwnoæ.
SZEWC Nie chcê, ¿eby pan siê umiecha³. Nie zamierzam siê do pana odmiechn¹æ.
ZAPATRZENIEC Ale ja naprawdê mam tak¹ twarz.
SZEWC Muszê sobie przypomnieæ. £atwa sztuczka, bo siê nie zapomnia³o. Z tego siê nie
da resztek zrobiæ, zakopaæ. Samo siê przed oczy pcha. I co to da? Co?
ZAPATRZENIEC Tylko proszê o precyzjê.
SZEWC Glêdzenie. Zeszytów za ma³o. Ksi¹g nie starczy. Czego pan w³aciwie chce?
ZAPATRZENIEC Mamy tylko ogóln¹ wiedzê, ¿e z powodu braku opakowañ na rynku
z pewnci¹ musia³a byæ przewaga odpadków mokrych nad suchymi.
SZEWC Zgadza siê. Mokro by³o. Ca³a wie jak ta woda odpuci³a wszyscy letnicy
siê zbiegli, ja z wnukiem i ziêciem. A ziêæ tylko pstryka³ i pstryka³. Wszyscy siê
zbiegli po tej stronie od spuszczonej wody, miejscowi, letnicy, wszyscy. Woda koci
wymy³a. Mój wnuk, mój wnuk, oczu nie móg³ oderwaæ. Mówili, ¿e to koci cmentarz.
Kociej mamki poletko. Mówili nikt nie wierzy³ i nagle ruszylimy, jak jeden
m¹¿, jak na komendê po kolana w mule. Dalej wybieraæ te ma³e czaszki zbieraæ dalej¿e je na górkê na suche. G³ówki ma³e takie pi³eczki prosto w ziemi
pochowane, zagrzebane, nie pochowane Bez jednej deski bez byle jakiego pud³a
za trumnê nie prosto w ziemi przed okiem ukryte Ale siê nie da³o. Nie da³o
siê po bo¿emu pochowaæ na górkach za kocio³em, bo zaraz znowu wodê wypucili ¿eby zakryæ to, co siê odkry³o. Wszystko posz³o. Wymy³o i zmy³o. Raz dwa z
tej paæki rw¹ca rzeka w niej ci, co nie zd¹¿yli. Taka si³a od zapory posz³a. Nijak
wyjæ, czego siê czepiæ. Z nurtem poszli. I jeszcze kto w garniturze przyjecha³, gada³, ¿e to kocie g³ówki Nie wiedzia³, a gada³.
Ale my swoje nasze oczy to widzia³y nasze oczy. Ziêæ chcia³ w tej swojej gazecie, ale tylko fotkê sztucznego bajora dali obok dom kultury beton do samego
nieba. Mój wnuk te¿ siê uwija³. Ma³y do komunii mia³ iæ, ale ju¿ jak mê¿czyzna.
Sam jeden ca³y rz¹dek pouk³ada³. Tyle tych g³ówek na s³oñcu. Jedna przy drugiej.
Jedna przy drugiej. A jak woda posz³a mu³u siê opi³ szlamu krew z rzygami
schodzi³a. No co? Gadaj! Jest czy nie?! Bo ja sam ju¿ nie wiem Jest? Co? Jest!
ZAPATRZENIEC Co pan. Proszê puciæ.
PÊKNIÊTA, OBWI¥ZANA NITK¥

DRAMATURGIA SYGNAŁÓW

26

SZEWC List przys³a³, ale ona ¿adnej radoci z tego ¿adnej.
ZAPATRZENIEC Proszê mnie
SZEWC Podprowad mnie. Do niego. Prosto do niego. No? Dasz radê, co?
ZAPATRZENIEC Niech pan mnie puci.
SZEWC Znajdziesz?
ZAPATRZENIEC Tak nie bêdziemy rozmawiaæ.
SZEWC A niby co?
ZAPATRZENIEC Puæ!
SZEWC A id, id. Wynocha!
27.
BURBONICA
Chod do mnie
Usta
Nos
Usta
Oczy
Usta
KAPISZON Z kamienia. Wszystko, co dotkniesz, z kamienia.
BURBONICA Ojciec mojego Burbona mojego infanta.
KAPISZON On krzycza³: jestem Burbon. A ty nic. mia³a siê.
BURBONICA By³ zabawny.
KAPISZON Smutny. Pamiêtam, smutny.
BURBONICA Zabawny, jak dziecko.
KAPISZON Popisywa³ siê.
BURBONICA Z dwoma z¹bkami. Infant Szczerbaty.
KAPISZON Popisywa³ siê. Popisuje siê. Pog³aszcz mnie, przytul, daj cukierka.
A ty nic. Nie by³ winny, ¿e siê drugi urodzi³.
BURBONICA
Tamten siê nie urodzi³
To by³ skrzep. Skrzep
Zostaw
Puæ
Moje ma³e
Synek
Zostaw
Córka
Moje
KAPISZON A moje? A moje? S³yszysz? Co? Nie masz nic na wymianê. Nic. Daj mi ten
list. List. Gdzie go masz? List.
BURBONICA Zjad³am.
KAPISZON Co?
BURBONICA Zjad³am.
KAPISZON S³uchaj
BURBONICA Zostaw. Puæ. Stru³am siê.
28.
BURBONICA £adne buty. Mojemu ojcu by siê podoba³y.
ZAPATRZENIEC Dobre na d³ug¹ drogê.
ZYTA RUDZKA
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BURBONICA Na d³ugie lata. Rok temu znaleziono tu cia³o ch³opca. W drogim garniturze. Bia³ej czystej koszuli. Z plastikowym workiem na g³owie. Buty sta³y obok
pe³no petów, najbardziej pamiêtam pety wszêdzie wie¿e pety Musia³ wypaliæ ze
trzy paczki.
ZAPATRZENIEC To by³ kto z pani rodziny?
BURBONICA Nie, nikt. Kolejny nikt. Przyprowadzili mnie na rozpoznanie.
ZAPATRZENIEC Dobrze siê skoñczy³o.
BURBONICA Ci¹gle ta ulga bez ulgi. Ale jego wahanie by³o w tych petach Zastanawia³ siê czy to zrobiæ? Sam sobie. Mój ojciec mówi, ¿e jakby ten ch³opiec nie
zdj¹³ butów, wszystko by³oby inaczej.
ZAPATRZENIEC Kiedy umieramy, nie ma wszystkiego, co nasze. Czasami jest odwrotnie. ¯yjemy. Choæ ju¿ bez wiata.
BURBONICA I po co komu ta moja ¿a³oba, nie ¿a³oba?
ZAPATRZENIEC Podobno ¿a³oba to cie¿ka.
BURBONICA cie¿ka. Do czego? cie¿ka.
ZAPATRZENIEC Mo¿e do przysz³oci.
BURBONICA Nie nie, zawsze w odwrotnym kierunku.
ZAPATRZENIEC Nie ma pani du¿o rzeczy.
BURBONICA Starczy mi pamiêci.
29.
BURBONICA
jedna kula
pad³ ten ch³opiec
syfon w twarz
sukienka kloszowa
ci¹¿owa
ciep³o
pó³buty skórkowe
nogi puchn¹
ciep³o po ³ydkach
mokro w palcach
pó³buty na koturnie
MEMORIAS
niech pani nie krzyczy
nie krzyczy
cicho
Widzi mnie pani
uciekaæ
ze szpitala
gdzie
uciekaæ
Precz
ca³y szpital le¿¹cych
Nazwozili robotników
karetkami taksówkami
czym kto móg³
ze mnie
nic ju¿
wszystko
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wyciek³o
wstaæ nie
uciec
ciê¿ka
sobie
jêcz¹ umieraj¹ p³acz¹
nazwozili
karetkami taksówkami
tyle nazwozili
czym kto
le¿eæ nie mog³am
obok nie¿ywych
nie, nie¿ywych
wchodzi rozpacz
wchodzi nic
wchodzi rozpacz
pi¹cych
jêcz¹cych
w kombinezonach
od pracy
wszystko
m³ode
sine zbite
bez nóg r¹k
rêka na w³adzê
w³adza rêkê odr¹ba³a
jak maszyna
maszyna
maszyna gilotyna
maszyna gilotyna
maszyna gilotyna
na czworakach
potem po cianie
do góry
siê czo³gam
przez piêtro
nikt siê nie pyta
biegaj¹
lizgaj¹
lizgam siê
tyle tego
jakby ca³a armia
niegu i b³ota nanios³a
tyle ¿e czerwiec
patrzê na dó³
na stopy
b³oto
nie, nie b³oto, nie b³oto
krew i to, co z nas
wyp³ywa
wyp³ywa
wyp³ywa
ZYTA RUDZKA
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BURBONICA
Niepodobny do nikogo
Niepodobny do
Niepodobny
MEMORIAS
Smaczków bez liku, pierniku
jedwabna chusteczka
babeczka
Nikt nie rozpoznaje
BURBONICA
Mojego dziecka
nie ma w kostnicy
Nikt mnie nie rozpoznaje
Nie rozpoznajê siê
Ja je odsunê³am
Usunê³am odsunê³am
MEMORIAS
Maszyna gilotyna
Maszyna gilotyna
Utopkiem postraszê
Blaszane trumny od s³oñca
Jak puchy zgni³ego miêsa
Nie jestem cierpliwokopytna
Nie, nie jestem cierpliwokopytna
BURBONICA
Bo¿e
Czemu mnie nie opuszczasz
Czemu zapar³am siê dziecka
By³e obok
Patrzy³e
Wiesz, ¿e siê modlê
Chocia¿ siê nie modlê
30.
BURBONICA Zaraz przyjd¹.
MIGI Naród.
BURBONICA Wczoraj dziewczynka znalaz³a d¿d¿ownicê. I pochowa³a.
MIGI Doronie. Naród gastronomicznych zabójców. Doronie.
BURBONICA Nie ka¿dy dorasta. Matka rozmawia³a przez komórkê ma³a wygrzeba³a
do³ek. Poca³owa³a przed z³o¿eniem.
MIGI I pewnie zaraz polecia³a karmiæ.
BURBONICA A nasze krokodyle
MIGI Monety na szczêcie wrzucane do basenu
BURBONICA Dzieñ w dzieñ dawka metali ciê¿kich
MIGI Biedne krokodyle.
BURBONICA Biedne. Idziemy?
MIGI Idziemy Ale to miasto dzisiaj huczy, s³yszy pani?
BURBONICA Idziemy.
Koniec

