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EL¯BIETA H.

OSOBY:
19, El¿bieta Hewelke, lat dziewiêtnacie, ubrana do lubu
28, El¿bieta Hewelke, lat dwadziecia osiem, w koszuli nocnej
43, El¿bieta Hewelke, lat czterdzieci trzy, w ¿a³obie
MAMA, grana przez 43
SIOSTRA MÊ¯A, grana przez 28/43
JAN, grany przez 43/28
ROZ£O¯YSTA M£ODA MATKA, grana przez 19
ASYSTENT, grany przez 19
JULKA, grana przez 19
BOGNA, grana przez 19
PIELÊGNIARKA, grana przez 28
STARA REDAKTORKA, grana przez 28
URZÊDNICZKA, grana przez 28
(ewentualnie przez innych aktorów)
Wszelkie anachronizmy s¹ zamierzone.
Scena jest raczej pusta, ale gdzieniegdzie znajduj¹ siê przyrz¹dy wspomagaj¹ce widzenie mêskiego astronoma. Kobiety u¿ywaj¹ ich czasem, mimochodem, podczas dia-
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logu, gdy chc¹ siê przyjrzeæ rozmówcy. Mog¹ siê te¿ o nie potykaæ. Bo to nie ich
przestrzeñ, tylko czyja.
1.
19 Kwiatki s¹ uwiêd³e. To przez kwiaciarza, który wcale siê nie cieszy na tê uroczystoæ.
Zna³ Katarzynê, chce mi zrobiæ na z³oæ.
28 Lilie od niechcenia. Bez polotu. Przezroczyste jakby. Jan wcale nie patrzy³, gdy je
kupowa³, nie myla³ o mnie i o dziecku, które jeszcze nie ma imienia. Wparowa³ tu,
zbli¿y³ usta do mojego spoconego policzka na odleg³oæ jednej setnej milimetra, udaj¹c poca³unek, i powiedzia³: Wziêli mnie do Towarzystwa. Nie cieszysz siê?
43 Ró¿e ogromne, nabrzmia³e, jak we wzwodzie. To niesmaczne. Nie dzi. Powinny byæ
chucherkowate, podkrelaæ, jaka jestem smutna. Bo jestem. Ju¿ umar³, a jeszcze nie
ma pomnika. Ostyg³, a nie rozkruszy³ siê.
19 Uwa¿am, ¿e jedn¹ z najpiêkniejszych rzeczy na wiecie s¹ kwiaty.
28 Mam alergiê na to zielsko. Wyrzucê je. Salowa!
43 Nigdy nie lubi³am kwiatów.
2.
19 Jak inaczej wygl¹da dzi twarz mamy ni¿ pó³ roku temu, kiedy zobaczy³a odmowny
list z Cambridge.
MAMA Przecie¿ nie wychodzi³a z domu. Siedzia³a i siê uczy³a.
19 No w³anie. Mo¿e dlatego?
MAMA Za moje pieni¹dze. Ale jak chcesz. Zawsze brakuje tych, co czyszcz¹ tory.
19 Potem s³owa wiêd³y w ustach mamy, zanim zd¹¿y³a cokolwiek wypowiedzieæ.
Wypluwa³a ju¿ tylko takie westchnienie na przydechu, ponury pierd z p³uc. Wychodzi³am rano, kiedy jeszcze ni³a o mojej pora¿ce, a wraca³am pónym wieczorem, przesiedziawszy ca³y dzieñ w kinie i w³ócz¹c siê miêdzy kamienicami. Mama
k³ad³a mi na stole dodatek Praca. Czerwonym grubym flamastrem zakrela³a
og³oszenia dotycz¹ce sprz¹tania lub takie, gdzie nie by³o potrzebne ¿adne wykszta³cenie. Upchnê³a te¿ g³êbiej do szafki swoje wiadectwo maturalne z trzema
dwójkami.
MAMA Niby taka zdolna. Ga ju¿ to wiat³o. Mylisz, ¿e samo siê p³aci? I lej mniej
wody, jak siê myjesz. Te¿ samo nie leci.
19 Mamo, znasz Heweliusza?
MAMA To ten od browaru, co ma dwie kamienice? Ciekawe, gdzie nakrad³.
19 Heweliusz to przyjaciel pana Lehmana, tego od fizyki. Szuka kogo do pomocy przy
obserwacjach. P³aci. I pomo¿e w przygotowaniu do egzaminów w przysz³ym roku.
Mogê?
MAMA Rób, co chcesz.
19 Mamo?
MAMA Mo¿esz nie w³aziæ w butach na sam rodek tu przedpokoju? Heweliuszowi te¿
tak w³azisz?
19 Jan dosta³ zaproszenie na konferencjê do Londynu. Pojadê z nim.
MAMA Jak chcesz.
19 Mamo?
MAMA Jak to siê dzieje, ¿e zu¿ywasz tyle papieru toaletowego, ty go zjadasz czy co?
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19 Mamy z Janem wa¿ny projekt. Bêdê u niego dzisiaj spa³a. I mo¿e przez kilka nastêpnych nocy te¿. Mamo?
MAMA I znowu wiosna, popatrz, zaraz bêdzie lato, a zaraz potem zima.
19 Wemiemy z Heweliuszem lub.
MAMA Rób, co chcesz. Czy on nie jest ¯ydem?
19 Wiêc potem lub. Komentarze, oczywicie, czy nikt inny mnie nie chcia³, ¿e posz³am
z trzydzieci lat starszym; czy wynaj¹³ mnie, ¿ebym by³a mu prywatn¹ geriatrk¹; czemu tak bardzo kobietom robi bogaty prawnik naukowiec. Robi  i ju¿. Moja sukienka
prosta, bez welonu, on  frak. Znajomi z rady miasta, znajomi hierarchowie Kocio³a,
znajomi doktorzy habilitowani. I moje kole¿anki z liceum w sukienkach z lumpeksu.
Mama z tat¹ ubrani na niedzielê. Formalnoci id¹ szybko. A potem Taaaaaañczyyymyyyyyy! Piiiiiijemyyy! Kochamy siê jak noc d³uuuga i szerokaaa, w kanciapie,
w ³azience, wszêdzie!
3.
SIOSTRA MÊ¯A (strój uroczysty, zdystansowana) Powiem ci, ¿e ten mój brat zawsze
mia³ beznadziejne dziewczyny. Pewnie dlatego, ¿e ma piêæ wybitnych sióstr. Zawsze.
No, mo¿e ta Katarzyna Ale te¿ by³a trochê nie tego.
19 (zdyszana, w euforii, nie ma ochoty na tê rozmowê) To by³a jego ¿ona, nie dziewczyna.
SIOSTRA MÊ¯A No ale ty. Taka wietna. Tylko wiesz
19 Co?
SIOSTRA MÊ¯A Z nim nie jest ³atwo.
19 Wiem.
SIOSTRA MÊ¯A Nie wiesz.
19 Wiem. Znam go ca³y rok. A reszty siê dowiem.
SIOSTRA MÊ¯A Nie mo¿na siê do niego odzywaæ przed dwunast¹.
19 Wiem. To urocze.
SIOSTRA MÊ¯A Jak by³ ma³y, strasznie du¿o rzyga³. Chodzi sam do teatru. W ogóle
lubi du¿o chodziæ sam.
19 Zauwa¿y³am. Ja te¿ to lubiê.
SIOSTRA MÊ¯A Katarzyna by³a problematyczna, bo byli tacy sami. Powiedzia³a mu
raz, ja dzieci nie rodzê, ja dzieci, tak jak ty  piszê.
19 Wiem. Ale jej ju¿ nie ma. Ja chcê. Dzieci. Z nikim, tylko z nim. Nie bój siê. Ja siê
niczego nie bojê. Znam siê na gwiazdach tak jak on, tym razem przyjêli mnie na
studia, bêdê wiedzieæ jeszcze wiêcej, zaocznie, ale co tam. Ja mogê byæ druga w szeregu. Umiem gotowaæ dobry makaron z serem mascarpone. Nie palê, chyba ¿e dla
towarzystwa. Jestem rozwiniêta intelektualnie. Trochê przeklinam, ale to trudno.
I g³aszczê jego imiê na wywietlaczu telefonu, kiedy dzwoni. Twój brat bêdzie w dobrych, silnych rêkach.
SIOSTRA MÊ¯A Powiedz mi Poza pozycj¹. Poza pieniêdzmi i tak dalej, i ¿e to zawsze jest przyjemne mieæ tê wiadomoæ, ¿e ma siê tego mê¿czyznê takiego ju¿ dokoñczonego, zrobionego, ca³kowitego, nie ch³opca, któremu sypie siê w¹s. Co poza
tym?
19 Ma piêædziesi¹t lat i jest o trzydzieci lat ciekawszy od dwudziestolatków. Przewidujê
jego gesty, ciesz¹ mnie. Robi tak nosem, jak mój kot. Wiem, co powie. Wiem, kiedy
k³amie. On mi mówi, co mu siê ni.
Anna Wakulik
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SIOSTRA MÊ¯A I co mu siê ni?
19 Gwiazdy. Przestrzenie, spadanie z gór. Jak normalnemu cz³owiekowi.
4.
43 Gdy kto mnie pyta, co dzia³o siê do mojej trzydziestki, mówiê  nie pamiêtam. Urodzi³am siê tak naprawdê, maj¹c dwadziecia osiem lat. Pojawi³a siê Bogusia. Rok
póniej Ania. A rok póniej  Julka. Wczeniej mnie nie by³o. Najwidoczniej by³am
szczêliwa. Redagowanie Janowi prac. Trochê podró¿y. Rauty, owszem. Ale ja nie
pijê. Browar  tak, faktury, eksport. Tak to przecie¿ leci. Leci, leci, a¿ siê rozleci.
Dzieñ histerycznie goni dzieñ. Tak jest. Po prostu. Co zapamiêtasz, to twoje. Ja wiêc
pamiêtam swoje ¿ycie tylko od trzydziestki. Tylko ono jest moje.
19 Nie rozumiem. Jan, ja nie rozumiem.
JAN Rozumiesz. We wszechwiecie jest po prostu ta sama iloæ materii. Nic nie ginie.
Zmieniaj¹ siê formy, ale nic nie ginie.
19 Nie rozumiem.
JAN Niczego nie mo¿na unicestwiæ. Nawet zmia¿d¿ona materia jest materi¹.
19 Ale stworzyæ mo¿na?
JAN Mo¿na.
19 To jak to t³umaczyæ?
JAN Przetwarza siê. To nie ty tworzysz. To siê po prostu tworzy, zmienia, jedna rzecz
przepoczwarza siê w drug¹.
19 Nie rozumiem.
JAN Przerabia³a to sto razy.
19 Ale po ludzku  nie rozumiem.
JAN Czemu o to pytasz?
19 Tak sobie. (pauza) Jestem wypatroszona. Moje cia³o jest jak czarna pusta dziura, która
musi wydaæ na wiat inn¹ czarn¹ pust¹ dziurê. To pustka, otwarta przestrzeñ. Zdeformowana miazga.
JAN Zapomnisz.
5.
28 Najpierw wydaje ci siê, ¿e co jest nie tak. Ma³e oznaki. Sny. Balony wype³nione
wod¹, albo ¿e kupujesz sobie kota i on rodzi zmok³e, pomarszczone kociêta. Tak albo
nie. Nie albo tak. Fifty  fifty. Jedna kreska  uff, dwie kreski  gol. Teraz to by³ ju¿
czw trzeci raz. Nie lubiê chodziæ w ci¹¿y, jestem wtedy jak wielka cysterna wype³niona mlekiem i oceanem, wszyscy to widz¹, spuszczaj¹ oczy albo wpatruj¹ siê jak
w co trawionego chorob¹, co przegranego i trochê wiêtego, ale co ju¿ nigdy nie
bêdzie beztrosko jechaæ autostopem w dal. Co, co straci³o kszta³t na zawsze. Ale
rodziæ lubiê. Rodzê intelektualnie. Bo nieskoñczon¹ niesamowitoci¹ wydaje mi siê
fakt, ¿e przez moj¹ ma³¹ cipkê, do której trudno jest nawet w³o¿yæ palec, wychodzi
cz³owiek. Nie by³o  i jest. Ja te¿ jestem, ale przeorana, przejechana przez spychacze,
które wycisnê³y ze mnie kulkê wrzeszcz¹cej energii. Nie znoszê natomiast innych
matek. W³¹cza mi siê alarm w g³owie na ka¿de ich otwarcie ust.
ROZ£O¯YSTA M£ODA MATKA Pani jest podobno ¿on¹
28 Tak.
ROZ£O¯YSTA M£ODA MATKA Musi mieæ pani ciekawie. Pisz¹ o nim w gazetach.
El¿bieta H.
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28 A co pisz¹?
ROZ£O¯YSTA M£ODA MATKA ¯e bêdzie mia³ pomnik.
28 £o³.
ROZ£O¯YSTA M£ODA MATKA On wie o tym?
28 Raz, kiedy by³ pijany, zapyta³: mylisz, ¿e bêd¹ moje pomniki?
ROZ£O¯YSTA M£ODA MATKA I co?
28 Powiedzia³am, ¿e pewnie bêd¹. Jan w kontrapocie. Jan w rozwianej szacie z br¹zu.
ROZ£O¯YSTA M£ODA MATKA Lej¹ce siê po³y p³aszcza. D³onie z br¹zu. Brzuch z ¿elaza.
28 To ju¿ po trosze ma.
ROZ£O¯YSTA M£ODA MATKA Co?
28 Jajco.
ROZ£O¯YSTA M£ODA MATKA Eee
28 Jaja z ¿elaza. Miêsieñ sercowy z br¹zu.
43 Potem by³a pe³na ciê¿kiego milczenia taksówka. Ogl¹dam sobie paznokcie, s¹ rozdwojone. Dziecko wy¿ar³o witaminy. Mam ochotê na tipsy, puste godziny w centrach
handlowych, latte toffi i kolorowe rajstopy. Albo ¿eby na chwilê nie byæ tu, ¿eby
przenieæ siê na miejsce obok kierowcy, gdzie siedzi Jan, i powiedzieæ: jedziemy nie
w tê stronê! Hajda na po³udnie, S³owacja, Wêgry, Rumunia  a¿ do Stambu³u! Napijemy siê rakii, zatañczymy, poca³ujemy spuchniête usta nieznajomego Turka. No ale.
Kierunek  dom. Jan p³aci. Noside³ko. Trzask drzwi.
6.
28 Ogl¹da³e ten film, on, ona i m³odszy drugi on. No i tam maj¹ ró¿ne perypetie, ró¿ne
rzeczy siê dziej¹, w koñcu on nie wytrzymuje i siê zabija.
JAN Ale który?
28 Ten najstarszy?
JAN Mnie siê wydaje, ¿e to ona.
28 Nie, on.
JAN A czemu pytasz?
28 Tak sobie. Myla³am, ¿e bêdzie tak fajnie, bêdziemy sobie siedzieæ i czytaæ ksi¹¿ki,
a potem siê okazuje, ¿e ciebie nie ma, ja mierdzê, dzieci nie mog¹ ustaæ w krzyku
i mówisz mi  sorry, ale muszê ju¿ iæ, chcia³em z tob¹ pogadaæ, ale mi siê odechcia³o, znalaz³em bowiem drobne na ciekaw¹ krzy¿ówkê. Na koñcu jest jolka i dodatkowe sudoku.
JAN Bo¿e, zelij mi kogo zadowolonego, weso³ego, kto wie, po co ¿yje.
28 Jak mia³a na imiê dziewczyna Bambiego?
JAN Co?
28 Jak mia³a na imiê dziewczyna Bambiego?
JAN To ta durna bajka?
28 Mnie siê wydaje, ¿e Bambi jest w³anie superpog³êbiony psychologicznie.
JAN Widzia³a mój zegarek?
28 Nie. Nigdy nie k³adziesz rzeczy na swoje miejsce.
JAN Wczoraj go mia³em, nie zdejmowa³em do mycia r¹k po przyjciu, pamiêtam. S³ucham?
28 Uwa¿aj, zdepczesz.
JAN Co to jest?
Anna Wakulik
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28 To jest wariacki dom królewny ze Sztokholmu, która przep³ynê³a przez ocean na dmuchanej ¿abie, a ta potem okaza³a siê prawdziwa. Nie zniszcz, ma³a bêdzie p³akaæ.
JAN ¯abie?
28 Z Bangladeszu.
JAN Przez ocean?
28 Us³ysza³a w telewizji: Bangladesz, ¿aba, wariat i tak to sobie sklei³a.
JAN Patrz, zegarek. W komnacie pakistañskiego niewolnika.
28 A jak mia³a na imiê mama Króla Lwa?
JAN Co?
28 Proszê?
JAN Idê. Trzymaj kciuki.
28 (pokazuje, jak mocno trzyma kciuki) Telewizor, wielkie odkrycie polskiego naukowca. Jan Heweliusz objedzie Europê, Azjê oraz Stany Zjednoczone i Kanadê z seri¹
wyk³adów na temat jego pionierskich badañ. Heweliusz ma szansê na zdobycie najwa¿niejszych wyró¿nieñ w dziedzinie astronomii. Gdañski naukowiec i przedsiêbiorca,
warto bowiem zaznaczyæ, ¿e jest on posiadaczem najwiêkszego na Pomorzu browaru,
jest nominowany do nagrody Nadzieja Gdañska. Aby zag³osowaæ, nale¿y wys³aæ
esemesa o treci Jan na numer.
Wys³a³am piêæ esemesów o treci Krzysztof. To jaki rzebiarz, nigdy wczeniej o nim
nie s³ysza³am.
Szeæ esemesów o treci Zofia. Kobieta walcz¹ca o nieusuwanie przeszkadzaj¹cych
mieszkañcom dêbów spod ich domów.
I dziesiêæ esemesów o treci Kama. Dziewczyna chce budowaæ podjazdy dla wózków
w tunelach i na przystankach.
Nie wys³a³am ani jednego esemesa o treci Jan.
Dosta³ tê nagrodê.
Wróci³ wtedy pijany. I alkoholem, i szczêciem. Czu³am na jego ubraniu moleku³y
tych wszystkich koreczków, muli, krewetek, szampanów z bankietu. Nie, pomyla³am, przecie¿ mu tego nie zazdroszczê. To nic, to py³. Wcale bym nie chcia³a. A jednak moje usta u³o¿y³y zdanie: b³ysk fleszy zmienia twarz, wiesz o tym? Nie poznajê
ciê. Zamia³ siê, pewnie wyczu³, ¿e to nie ja mówi³am, to siê samo powiedzia³o.
Przy niadaniu ju¿ go nie by³o. Pojecha³ w jakie Afryki i Tajlandie. Wrzuci³am
w google swoje nazwisko, ¿eby upewniæ siê, czy ci¹gle jestem. Zaczê³am czytaæ
Junga, przy obiedzie Freuda, przy kolacji ika. Ale to nie pomog³o, bo w tamtym
momencie, kiedy co odezwa³o siê przeze mnie, zrobi³a mi siê w mózgu wyrwa.
Opustosza³am.
7.
SIOSTRA MÊ¯A Nie mo¿e tak byæ.
28 Jak to nie mo¿e? Jest.
SIOSTRA MÊ¯A Siedzisz tu, nie wychodzisz. Nie pozna³am dzisiaj moich bratanic, tak
uros³y. Co siê dzieje?
28 Nic.
SIOSTRA MÊ¯A Mówi³am ci. Tak z nim jest. Nie ka¿da siê do tego nadaje.
28 Mówi³a, ¿e jestem wietna.
SIOSTRA MÊ¯A I mo¿e dlatego powinna t¹ swoj¹ wietnoci¹ siê zaj¹æ. Popatrz na
siebie.
El¿bieta H.
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28 Co? T³uste w³osy? Odrosty? Tak? A cellulit to ju¿ nie jest cellulit. To s¹, kurwa,
kratery na ksiê¿ycu.
SIOSTRA MÊ¯A By³a u lekarza?
28 Psychotropy wszczepi³ mi w mózg Bóg przy urodzeniu. Nie muszê. By³am u ginekologa.
SIOSTRA MÊ¯A I co?
28 Mam w pochwie sprê¿ynê. Pochwa to ja.
SIOSTRA MÊ¯A Marek zna dobrego psychologa.
28 Panie doktorze, przysz³am do pana, nios¹c w g³owie pustkê, a w sercu kostkê lodu
SIOSTRA MÊ¯A Nie mo¿esz tak. To nie jest ¿ycie.
28 nios¹c w g³owie psychotropy, a w sercu lek na arytmiê
SIOSTRA MÊ¯A Pomo¿e ci.
28 przysz³am zwierzyæ siê, ¿e dokona³am w ¿yciu wyboru. By³ s³uszny lub nie. Ale tak
chcia³am.
SIOSTRA MÊ¯A El¿bieta. Ja powiedzia³am sobie, chcê faceta, co bêdzie siedzia³ w domu, a ja bêdê siê puszczaæ w wiat. Marek. Okej. Bêdzie spokój, bêdzie w domu czysto, wszystko pop³acone. I kiedy jestem z nim  jest picu glancu. Ale wiem, ¿e
w rodku mam robaki, co chodz¹ w dresie z trzema paskami, krzycz¹ dupyyyy, mêskie dupyyyy, piwooo! To te¿ jest. Nie wyt³umisz tego. Rozdrapiesz siê. Zmia¿d¿ysz.
28 ni³o mi siê, ¿e zmia¿d¿y³am sobie oczy. Dzieci mnie wo³a³y, a ja nie wiedzia³am sk¹d.
SIOSTRA MÊ¯A Kiedy wraca?
28 Jak mu zredagujê tê now¹ publikacjê. Ma wyk³ady.
SIOSTRA MÊ¯A Ty mu redagujesz?
28 Znam siê na tym.
Siostra Mê¿a podaje jej kopertê. Pokazuje, ¿eby otworzy³a.
28 (otwiera. Bez entuzjazmu) Grecja. Dwa tygodnie. (odk³ada kopertê na bok) Nie mam
czasu.
SIOSTRA MÊ¯A (zrezygnowana) Czego ty siê boisz?
28 Ciemnoci i zimna.
8.
JULKA (dokonuj¹c aktu okrucieñstwa na Barbie) Najbardziej na wiecie bojê siê, ¿e
bêdzie koniec wiata, ¿e przyjdzie z³odziej i jak przyje¿d¿a tata. Mamie wszystko
wypada wtedy z r¹k, tak jak dzisiaj  kubek mój z Bambim, talerz taty i komórka.
Mama to zbi³a, a nakrzycza³a na mnie, ¿e pa³êtam jej siê pod nogami. Wtedy tata
nakrzycza³ na mamê, ¿e dlaczego na mnie krzyczy. A ja nakrzycza³am na Barbie, bo
nic mi nie zrobi³a, ale nigdy jej nie lubi³am. Potem obciê³am jej w³osy i zdjê³am majtki, i po³o¿y³am na rodku pokoju, ¿eby ka¿dy móg³ j¹ zobaczyæ i jak bêdzie chcia³, to
zdeptaæ. Trochê siê tego ba³am, ale w sumie chcia³am, ¿eby tak siê sta³o. (chowa siê,
bo wchodzi El¿bieta)
9.
28 (sprz¹taj¹c przestrzeñ, Barbie te¿) Dzieci, dzieci! Robaczywe dzieci! Co wy tu robicie? Wymylamy brudy, bomy pe³ne grudy. Czart zabierze do kocio³ka, wygotuje
na anio³ka.
ASYSTENT Dzieñ dobry
28 Dobry.
ASYSTENT Szef wyjecha³?
Anna Wakulik
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28 Wyjecha³. Ale jest szefowa.
ASYSTENT Nie, to ja
28 Wiem wiêcej ni¿ on, wierz mi.
ASYSTENT Chcia³em go zapytaæ o teleskop. Chcê kupiæ mojemu siostrzeñcowi, zastanawiam siê
28 Refraktor szeædziesi¹t-siedemdziesi¹t milimetrów. Je¿eli zwierciadlany, to rednica
lustra co najmniej jedenacie centymetrów. Teleskopy lustrzane sk³adaj¹ce siê z dwóch
do czterech luster optycznych wolne s¹ od wszelkich aberracji chromatycznych, ale
za to niektóre z nich obarczone s¹ kom¹ i astygmatyzmem, a wiêkszoæ z nich posiada centralne przys³oniêcie, czego nie ma w refraktorach, a co nieznacznie obni¿a kontrast uzyskiwanych obrazów. Zale¿y te¿, do czego ma byæ  wizual czy astrofoto?
Jeli chcesz ogl¹daæ subtelne detale, jak ramiona spiralne galaktyk, to celuj w du¿ego
Dobsa. (wskazuj¹c na teleskopy) Mo¿esz porównaæ obrazy ze stoj¹cych obok siebie
szesnastocalowego newtona i SC jedenacie cali. Szybki newton jest du¿o lepszy do
s³abszych obiektów mg³awicowych, a d³ugoogniskowy SC pokazuje jednak nieco lepiej gromady. Za dodatkowe pieni¹dze mo¿na dokupiæ okulary, stopniowo do potrzeb. Popatrz, tam w rogu jest w³anie taki.
Asystent patrzy na El¿bietê przez teleskop.
28 Sprawia ci przyjemnoæ, jak na mnie patrzysz?
ASYSTENT To nie ma znaczenia.
28 Czemu?
ASYSTENT Pani jest zakazana.
28 Aha.
ASYSTENT Tak. Wielk¹.
28 Dlaczego?
ASYSTENT Jest pani taka nie wiem syta.
28 To opuchlizna po dziecku.
ASYSTENT Nie. Nie o to chodzi.
28 Lubisz Heweliusza?
ASYSTENT To mój szef.
28 Tylko szczerze.
ASYSTENT Tak. Elitarny egocentryk o doskona³ych manierach. Ale ma z³ote serce.
Zawsze chcia³em mieæ takiego ojca.
28 A ja nie.
ASYSTENT Nie lubi go pani?
28 Nie. Robi gest, którego nie mogê znieæ. Robi jak mój zdech³y kot.
ASYSTENT A jemu patrzenie na pani¹ sprawia przyjemnoæ?
28 Nie wiem. Ju¿ dawno nie patrzy. Jak browar?
ASYSTENT Jak to browar. Piwo, piwo, piwo, a jak siê znudzi  to piwo.
28 le ³apiesz ten teleskop. Musisz byæ delikatniejszy. I pewny siebie jednoczenie. Poka¿ê ci. (zbli¿a siê do Asystenta i teleskopu) Pachniesz jak zwierzê.
ASYSTENT Pachniesz zasypk¹ dla dzieci.
Ca³uj¹ siê.
10.
19 Tak, pani redaktor, mam tylko dziewiêtnacie lat. Jestem ju¿ trochê zmêczona takimi
pytaniami. Nie czujê siê jak dziewczyna Zeusa, jak miertelniczka, któr¹ zaprosi³ na
Olimp. Wiem, ¿e pytacie mnie o to pañstwo, bo to ciekawe  czy taki cz³owiek norEl¿bieta H.
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malnie je i oddycha. Tak. Trawi, a czasem podczas snu leci mu z ust stru¿ka liny na
poduszkê. U¿ywa normalnych s³ów. Ziemskie powietrze mu nie szkodzi.
Nie wiem. Jestem przeciwko definiowaniu. Co to jest mi³oæ? Totalny zachwyt. Durnym gestem na przyk³ad.
Nie wyobra¿am sobie, ¿ebym mog³a go zdradziæ. Nigdy. Przynajmniej nie w tym ¿yciu.
11.
ASYSTENT Czternacie.
43 Piêtnacie.
ASYSTENT Czternacie.
43 Mówiê, ¿e piêtnacie.
ASYSTENT Zawsze musisz mieæ racjê, co?
43 Nie muszê. Ale akurat  mam.
ASYSTENT Twój m¹¿ mia³ racjê.
43 Co?
ASYSTENT Nic.
43 Powiedz.
ASYSTENT Nic. Przepraszam.
43 Koñcz, je¿eli zacz¹³e.
ASYSTENT Na pocz¹tku jest dobrze, ale potem nie mo¿esz wytrzymaæ, ¿e kto robi co
lepiej od ciebie. Wie co. Chcesz byæ satelitk¹, ale nie umiesz. Mog³aby rosn¹æ, ale
te¿ nie chcesz. Tak ci wygodnie.
43 On tak mówi³?
ASYSTENT Tak.
43 Ciekawe. Najczêciej nie mówi nic. ciana. Nie wiadomo, gdzie uderzyæ, ¿eby go to
zabola³o. Jakby nic nie czu³.
ASYSTENT A po co uderzaæ?
43 Od tego jest. ¯eby go uderzaæ. Ca³y tydzieñ jest dla mnie wielk¹ niedziel¹, dostajê
ob³êdu od nicnierobienia, chcê co prze¿yæ. A on siedzi gdzie od poniedzia³ku do
pi¹tku i bij¹ mu pok³ony.
ASYSTENT A ty co zrobi³a, ¿eby ci bili pok³ony? Powinny byæ chyba jakie powody.
43 mierdzi ci z ust star¹ stêch³¹ wod¹ z wazonu.
ASYSTENT Dziêki. Mówi³ te¿, ¿e bardzo ciê kocha. I nigdy ciê nie zdradzi³. Burczy ci
w brzuchu. Zjemy co? Co dzi w menu?
43 Jogurt winiowy z pleni¹. Musisz siê jeszcze sporo nauczyæ. Piêtnacie. Piêtnacie
lat temu zacz¹³e tu pracê. I po raz pierwszy dotkn¹³e mojego brzucha. I dzi siê
koñczy  jedno i drugie.
ASYSTENT Proszê?
43 Pilnuj granic. Pa.
ASYSTENT Mam sobie iæ?
43 Masz sobie iæ.
ASYSTENT No to idê.
43 No to id.
Asystent wychodzi. Pauza.
43 (p³acze) Jeszcze urosnê, zobaczycie. (zaczyna kogo widzieæ) Hej, ma³y. Przyszed³e do swojej walniêtej mamusi? Znowu mam ci opowiedzieæ, jak to by³o? pij,
synu, pij. Oczka masz po tacie, takie br¹zowe, jak piwo, które warzy. Brak zêbów
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masz po babci, ale jeszcze tê sprawê pokonamy. A usteczka co  co by chcia³y
powiedzieæ? Co? pij, cz³owieniu, wiat masz jeszcze dobry, nieprawdziwy. Mylisz kolorami a s³uchasz falami. Jak bêdziesz du¿y, to poka¿ê ci, gdzie pierwszy
raz spotka³am tatê i zabiorê ciê w z³ote góry, i pojedziemy nad ró¿owe morze, i obejrzymy miejsce, sk¹d siê bierze têcza. pij, nie kaszl. Nauczê ciê literek i bêdziesz
móg³ jechaæ oczami, gdzie chcesz, nauczê ciê cyferek i policzysz sobie, ile lizaków
mo¿esz kupiæ za pieni¹¿ki i bêdê krzycza³a, ¿e psujesz sobie zêby, ale ty bêdziesz
wiedzia³, ¿e to tylko tak, dla hecy. Daj, mama zmieni ok³ad. Musisz piæ, bo jeste
chorutki. Chorutkie dzieci musz¹ piæ, bo w wodzie jest dobra wró¿ka i ma w walizkach pastylki ze zdrowiem. pij i niech ci siê ni¹ te wszystkie rzeczy, które s¹ na
dnie morza i które tata poka¿e ci za trzy lata. pi. Jan, chod ciszej! Musisz tak
szuraæ? On pi. By³ gor¹cy jak ma³y roz¿arzony wêgielek, ale chyba przesz³o. Dotknij. Jak to  zimny? Jak ty sprawdzasz? Nie umiesz! Poka¿. Bogu? Bogu, nie
pij. Bogu, ju¿ trzeba wstaæ, mama mówi, ¿e masz wstaæ! Wstawaj! Nie pij, nie
wolno spaæ!!
12.
28 Nie wolno spaæ! Znowu budzê siê w kompletnie mokrej pocieli, musia³o mi siê to
niæ dobre kilkanacie minut. Nie wiem, dlaczego zapalam papierosa. Od drugiej ci¹¿y nie palê. Nie dopalam go, tylko k³adê na stos dopiero co zredagowanych papierów.
Przerysowa³am te¿ kilka map, Jan lubi, jak to robiê, mam wietn¹ kreskê, komputer
mo¿e mnie poca³owaæ. Mapy wiêc te¿ tam s¹, na stosie. Stos ofiarny. Chwilê patrzê.
Znikaj¹. Krusz¹ siê. Idê po dziewczynki, pachn¹ snem, dzieciêcym potem. Ubieram
je, wychodzimy. P³omieñ jest piêkny, malarski, dziki i ogromny. Ogieñ jest bardzo.
Bardzo bardzo. Kompletnie nie mo¿na oderwaæ od niego wzroku. Stra¿acy musz¹
chyba pracowaæ z zamkniêtymi oczami, inaczej szliby w jego kierunku i ginêli jak
æmy. Stojê i gapiê siê na ma³e piek³o w oknach. Niby wiem  lunety, teleskopy, papiery. Noside³ka, kapcie, liniaki. Ale wydaje mi siê to autentycznie piêkne, niesk³amane. Tak musi byæ. Zero krzyku. Ani pó³ ³zy. Tylko g³odne, skanduj¹ce jesz-cze, jeszcze oczy.
Pani musi mieæ dobre ubezpieczenie  mówi do mnie policjant.
To prawda, mamy. Patrzê dalej i czujê, jak ten ogieñ pali mnie od rodka, trawi nerki
i w¹trobê, wypala z mózgu wszystko, co g³upie, a z serca wszystko, co z³e. Nad ranem w miejscu domu s¹ ju¿ tylko czarne kikuty belek. A we mnie jest spokój, jak
nigdy przedtem i nigdy potem.
13.
19 Mam prawie dwadziecia lat. Chcia³abym przez moment byæ ¿onatym mê¿czyzn¹
i zobaczyæ, jak to jest mieæ m³od¹ kochankê. Najlepiej sypia siê z ¿onatymi, bo cieszy
ich samo to, ¿e nie jeste ¿on¹. Ale jak oni to czuj¹?
28 Mam prawie trzydzieci lat. Mój m¹¿ zobaczy³ dzi przez okno powabne kobiece
cia³o. Mój m¹¿ zobaczy³ jedn¹ z tych kolorowo ubranych, pewnie krocz¹cych dziewczyn sukcesu, które od roku s¹ dwudziestolatkami i jeszcze przez dziewiêæ lat nimi
zostan¹. Umiechn¹³ siê, niewiadomie.
43 Jestem po czterdziestce. Dzieciom nie powiem, ¿e by³ kto jeszcze. Strasznie du¿o
gada³, jakby siê ba³, ¿e jak przestanie, to zniknie.
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19 Chcia³abym wszystko  mieæ dom, dziecko, samochód, wolnoæ, ¿yæ w miecie i na
wsi, byæ czarna i bia³a, byæ w czym najzdolniejsza i s³ynna i byæ incognito. Mam
jego i wszystko, dos³ownie wszystko jest mo¿liwe.
28 Chcia³abym zostaæ zgwa³cona. Wiem, znam krytykê feministyczn¹, psychoanalizê.
Chcia³abym. Tu, na szpitalnym, drogim, prywatnym ³ó¿ku. I chcia³abym sobie zrobiæ
kolczyk w nosie. Potem, jak ju¿ wyjdê.
43 Nie chcia³am ani wietnych rezultatów, ani s³awy. Wiedzia³am od zawsze  nie wszystko
musi siê udaæ.
19 Wstajê g³odna.
28 Mam rano md³oci.
43 Potrafiê nic nie jeæ do pónego popo³udnia.
14.
43 Jan. Jeste.
JAN Mnie te¿ spal.
43 Co?
JAN Mówiê, ¿eby mnie spali³a.
43 Nie rozumiem.
JAN Bo, kurwa, nie wiem, po co tu wraca³em. Nic. Zosta³o nic.
43 Wypadek.
JAN Czy ten gnojek jest ju¿ zwolniony?
43 Tak. Ale nie przyzna³ siê. Nie mam pojêcia, dlaczego podpali³.
JAN Tu zamierzasz mieszkaæ?
43 Miasto ci to da³o. Dopóki nie odbudujemy. Kominek, hydromasa¿. Lubi¹ ciê.
JAN Nie mogê na to patrzeæ. Jutro lecê do Londynu.
El¿bieta próbuje go pog³askaæ.
JAN Zostaw. Co ci siê tak nagle podoba? Noga? Oko?
43 Nie wiem, ty.
JAN P³uca? Nerki?
43 Ta akurat zbitka moleku³, która przyoblek³a siê w ciebie  to mi pasuje. Jak rozsypaæ
siê z kim w grobie, to tylko z tob¹.
JAN Koñczê siê. Mylê, ¿e powinna sobie kogo znaleæ. M³odszego.
43 Wiesz, sieræ ob³azi z cia³a kota. Jest chudy, ma zapalenie nerek. Nied³ugo umrze.
JAN Nic we mnie specjalnego.
43 Na moich ubraniach jest pe³no kociej sierci.
JAN Mo¿e trzeba go dobiæ?
43 Kogo?
JAN Kota. A o czym mówimy?
43 O kocie.
JAN W³anie.
43 I wyszed³. Ale nied³ugo wróci³. Przyjecha³o z nim dwóch rudych Brytyjczyków. Wrêczyli mi mê¿a i walizkê z tabletkami. Powiedzieli, ¿e mia³ za³amanie. Po prostu rozp³aka³ siê na wyk³adzie, po³o¿y³ na pod³odze i powiedzia³ skoñczy³o siê. Wiedzieli
co jeszcze. Wahali siê, czy mi to powiedzieæ, ale omieli³am ich, mówi¹c, ¿e bywa tu
raz na kilka miesiêcy i jeli mi nie powiedz¹, to on tego te¿ na pewno nie zrobi. By³
wiêc ch³opiec. Student, jego student. Powiesi³ siê. Jan postawi³ mu pi¹tkê, wiêc nie
chodzi³o o oceny. Nikt nie wie, o co chodzi³o. Znali siê od piêciu lat.
W walizce, poza tabletkami, by³ te¿ tekst wyk³adu.
Anna Wakulik
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19 (czyta) Jaka jest moja spontaniczna postawa wobec wszechwiata? Bardzo mroczna.
Postawi³bym tezê ca³kowitej pustki. Nie ma nic. Dos³ownie nic, jakby istnia³y tylko
fragmenty, znikaj¹ce obiekty. Wszechwiat to jedna wielka pustka. Ale jak pojawiaj¹
siê rzeczy?
28 (czyta) Tutaj odczuwam spontaniczne powinowactwo z fizyk¹ kwantow¹, która przyjmuje, ¿e wszechwiat jest pustk¹, ale ze skupiskami energii. Rzeczy pojawiaj¹ siê,
gdy równowaga pustki zostaje zak³ócona. Odpowiada mi takie podejcie  fakt, ¿e
istnieje co wiêcej ni¿ nic. S¹ rzeczy.
19 (czyta) Oznacza to, ¿e sta³o siê co strasznego  to, co nazywamy aktem stworzenia,
by³o nierównowag¹ w kosmosie, katastrof¹. Rzeczy istniej¹ przez pomy³kê. Jedyn¹
mo¿liw¹ reakcj¹ jest pogodzenie siê z tym b³êdem. Mamy na to nazwê  mi³oæ. Czy
mi³oæ nie jest w³anie rodzajem kosmicznej nierównowagi? Zawsze czu³em odrazê
wobec postawy: kocham wiat, wszechwiat jest mi³oci¹. Nie lubiê wiata, sytuujê
siê gdzie miêdzy nienawici¹ a obojêtnoci¹ wobec wiata. Rzeczywistoæ po prostu
istnieje, jest g³upia, nie obchodzi mnie.
28 (czyta) Moim zdaniem mi³oæ to akt przemocy. Mi³oæ nie oznacza kocham was
wszystkich. Oznacza, ¿e co wybieram. I znów powraca struktura nierównowagi.
Nawet jeli wybieram drobiazg, jedn¹ osobê, mówiê: kocham ciê ponad wszystko.
W tym formalnym sensie mi³oæ jest z³a.
43 Jan bez s³owa po³o¿y³ siê do ³ó¿ka, które zaskrzypia³o pod jego ciê¿arem. Patrzy³am
na niego i myla³am: nied³ugo upadniesz. Zachorujesz i wiat zmniejszy ci siê do
przestrzeni pokoju, do którego ja czasami ³askawie bêdê wkraczaæ z wysoko uniesion¹ g³ow¹, wrêczaj¹c ci bulion z rozpuszczonej kostki i bezglutenowe suchary. Twoim
dalekosiê¿nym celem bêdzie toaleta, a ja bêdê codziennie jedzi³a na inny koniec
miasta, ¿eby widzieæ to, czego ty nie widzisz.
15.
JULKA Mamo.
43 Tak?
JULKA Czemu tata tu jest?
43 Mieszka tu.
JULKA I ju¿ nie bêdzie mi nic przywozi³?
43 Na razie nie.
JULKA A czemu nie jest w pracy?
43 Bo teraz rozmyla.
JULKA W ³ó¿ku?
43 Tak.
JULKA I nie mo¿e siê odzywaæ, bo to by mu przeszkadza³o?
43 Tak.
JULKA A kiedy wstanie?
43 Nie wiem.
JULKA A czemu mierdzi kup¹?
43 Odbudowa³am wszystko w siedem miesiêcy. Ja, ja, ja. Wstaæ o szóstej, dzieci do szko³y,
jadê po, na przyk³ad, zaprawê gipsow¹. Do Jana zagl¹da³a pielêgniarka. Pieluchomajtki. Kleiki. Im gorzej by³o z nim, tym lepiej by³o ze mn¹. Wstawa³am wypoczêta
i zadowolona. Patrzy³am, jak siê kurczy, i zauwa¿y³am, ¿e im wiêcej szczêcia jest
we mnie, tym mniejszy jest on. Pracowa³am wiêc ile tylko siê da³o. Zawsze mielimy
tapety. Wiêc je zdar³am. Po³o¿y³am farbê. Mielimy kafelki. Po³o¿y³am panele. ZdarEl¿bieta H.
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³am zas³ony. Zawiesi³am rolety. Jedn¹ ze cian zostawi³am usmolon¹ po po¿arze. Na
znak. Na wieczn¹ pami¹tkê.
BOGNA Mamo? Ja nie wiem, czy bêdê chcia³a tu mieszkaæ.
43 Jak to? A gdzie chcesz iæ?
BOGNA Do Nowego Jorku. Po co my to odbudowujemy? Nie lubiê tego miasta.
43 Dlaczego?
BOGNA Jest jakie takie. Ni w piêæ, ni w dziewiêæ. Ani metropolia, ani prowincja.
Nie wiadomo.
43 Bêdziesz mieszka³a, gdzie chcesz.
BOGNA Tata jak wyzdrowieje, to pewnie zaraz gdzie go wywieje. Ja wyjadê.
43 Dobrze. A ja zbudujê swój dom.
BOGNA Bêd¹ w nim mieszkaæ trzy baby. I odwiedzaæ je bêdzie piêæ sióstr ojca. To
jakie fatum, co?
43 Trzy baby i tata.
BOGNA Mamo, tata odchodzi. Codziennie jest go mniej. Widzisz to.
43 Nic mu nie jest.
BOGNA To ju¿ d³ugo nie potrwa. A ty bêdziesz wdow¹ po. W³anie tak bêd¹ o tobie
mówiæ, wdowa po.
16.
STARA REDAKTORKA Ale najbardziej to pamiêtam, jak jechalimy do Londynu.
Wydalimy w³anie tê jego ksi¹¿kê
43 Robi³am korektê.
STARA REDAKTORKA Nic nie mówi³.
43 By³am w ci¹¿y z Julk¹. Mo¿e zapomnia³. Kobieta tworzy, wydaj¹c na wiat dzieci.
STARA REDAKTORKA W ka¿dym razie  tak siê cieszê, ¿e ju¿ wszystko jest w porz¹dku. Hucza³o od plotek. Pieszczoszek miasta, najwybitniejszy z wybitnych, w³asna firma, wzorowa rodzina i nagle  trach? No powiedz  co mu da³a?
43 Z rana bierzesz dwa ibupromy, mieszasz ze cie¿k¹ koki, szczypta cynamonu, zalewasz wódk¹ i podajesz.
STARA REDAKTORKA Jestecie jak w korcu maku, naprawdê. Co tam znowu naskroba³?
43 Tym razem to nie on.
STARA REDAKTORKA Masz kogo na boku?
43 Mia³am. Siebie. Mog³aby wydaæ co pod moim imieniem i nazwiskiem?
STARA REDAKTORKA Saga rodu Heweliuszów? Sprzeda siê migiem.
43 Nie, nie, to jest rozprawa naukowa. W³aciwie esej. O gwiazdach oczywicie. Mylisz, ¿e ogl¹da³am tylko Muminki, kiedy jego nie by³o? Kto prowadzi³ obserwacje
na tym ufundowanym przez wiatowe fundacje sprzêcie? Ja. Tu masz efekt. To jest
wietne.
STARA REDAKTORKA Cia³a niebieskie. O si³ach wszechwiata. Nooo, takie zen.
Krzepi¹ce. (kartkuje, zatrzymuje siê przy fragmentach tekstu. mieje siê, dziwi, aprobuje) Dobre. Bardzo dobre. El¿bieta Heweliusz, Cia³a niebieskie.
43 Chcia³abym to podpisaæ Koopman. Heweliusz to jego nazwisko.
STARA REDAKTORKA Koopman to z kolei nazwisko twojego ojca. Bez sensu. Piszê
Heweliusz i mam pewny zysk.
43 Chcesz powiedzieæ, ¿e w³aciwie to nie istniejê?
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STARA REDAKTORKA Chcê powiedzieæ, ¿e radykalizm bywa g³upi. El¿bieta Heweliusz. Plus treæ tego. Sukces. Albo tu mi oliwny gaj wyronie. (podaje jej rêkê)
17.
JULKA (bawi siê lalkami)
Czeæ.
Czeæ.
S³ysza³em, ¿e twoja mama dosta³a nagrodê.
No. Nobla chyba. By³a w telewizji, wszyscy klaskali.
Ale twój tata nie klaska³.
No nie.
Nie lubi twojej mamy?
Nie wiem. Zadzwoni³ do babci i powiedzia³ jej masz g³upi¹ córkê, ale chyba tak
¿artowa³.
A mówi³ co jeszcze?
Po siódme  nie kradnij. Powtarza³ to i powtarza³.
I co?
I usiad³ w fotelu.
Ju¿ nic nie mówi³?
Nie, bo zasn¹³.
Mo¿e trzeba go przykryæ.
Chyba nie. Jest zimny i nie chce siê obudziæ. Widocznie tak mu fajnie.
18.
43 Chocia¿ noc. Kilka godzin, nie wiêcej. Zasn¹æ mocnym snem, zredukowaæ siê do
chorych projekcji w kolorze têczy i spaæ. Nie mogê. Sen jest jakby po wierzchu, na
samym naskórku. piê i wiem, ¿e piê. Zdystansowany trzecioosobowy narrator we
mnie obserwuje mnie. W brzuchu przedegzaminacyjne zwi¹zanie nerwów w sup³y.
Serce ³azi w promieniu dwudziestu centymetrów. Wiem, przez co to wszystko. Przez
to, ¿e sprawdzam rêk¹ poduszkê obok. Znów trafiam na powietrze.
Zrobi³ to tylko dlatego, ¿e chcia³ siê ze mn¹ podra¿niæ. Z³oliwiec, ale taki cichy, co to
niby nie, nie, ale wlewa ci chilli do zupy, patrz¹c oczami nowo narodzonego dziecka
na lec¹ce do talerza ³zy. Tym razem by³o to samo.
PIELÊGNIARKA Przykro mi.
43 Na pewno?
PIELÊGNIARKA Czy przykro?
43 Nie, czy on
PIELÊGNIARKA Tak.
43 I co teraz?
PIELÊGNIARKA Mamy zaprzyjaniony zak³ad, jeli pani chce, to
43 Chcê.
PIELÊGNIARKA To siê zdarza. U nich o wiele czêciej, zamiast siê wykrzyczeæ, wyp³akaæ, to trzymaj¹ ten stres w sobie, a¿ wybucha im serce.
43 Powinien to mieæ w takim razie ze dwadziecia lat temu. Trzy razy dziennie powinien mieæ zawa³. Zrobi³ mi to na z³oæ. Co mu ukrad³am. Ale on te¿ mi sporo
ukrad³.
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PIELÊGNIARKA To wielki cz³owiek. Zostawi³ po sobie wiele, zazdroszczê pani. Zawsze chcia³am jakiego artystê, naukowca, a mój  budowlaniec Wiersze, po co ty
czytasz te wiersze, pyta Chocia¿ nie do koñca rozumia³am, co pani m¹¿ odkry³, to
by³a bez w¹tpienia wielka postaæ.
43 Metr siedemdziesi¹t dwa.
PIELÊGNIARKA Ale metaforycznie, metaforycznie mówiê! Proszê. Zawiadczenie zgonu.
43 Nic. Jakby mi wrêczyli kolejny dyplom. Heweliuszowi Janowi w podziêkowaniu za
d³ugie, udrêczone, pe³ne wahañ i namiêtnoci ¿ycie, podpisano Pan Bóg. Nic. Nic.
Nic. A¿ przyszed³ esemes od Ani, wróci³a z wycieczki: Tata znowu nie da³ wince
morskiej jedzenia, a mu mówi³am. Powiec  przez cy, nie dzy  powiec mu, ¿e go
zabijê!!!. Wiêc p³acz, najboczniejsze z mo¿liwych skrzyde³ szpitala, puste, brudne,
obdarte seledynowe ciany, salowa z trzema wiadrami w ró¿nych kolorach i ryk, jêk,
wybuch wulkanu, wracaj, kurwa, wracaj, winka morska jest g³odna!
19.
28 Yes. Hes dead. He was sensitive, charming, very talented. And he was a great partner.
19 Thank you Mr President. I hope well meet during the funeral.
43 Ksiê¿e arcybiskupie, to bardzo mi³e, ¿e ksi¹dz dzwoni. Nie wiem, skoro prawnicy
chc¹ daæ ten wielki nekrolog, to wasza ekscelencja naprawdê nie musi
28 Mamo, nie wiem, w co masz siê ubraæ, ja te¿ nie wiem, w czym pójdê.
19 Tak, zdecydowanie powinien otrzymaæ to odznaczenie. Oczywicie, przyjdê.
43 Przede wszystkim miasto straci³o wielkiego obywatela. A ja mia³am szczêcie byæ
jego ¿on¹. Nie nagra³o siê? To ja powtórzê jeszcze raz.
20.
URZÊDNICZKA Pani Heweliusz.
43 Koopman. Nazywam siê teraz Koopman, to panieñskie.
URZÊDNICZKA Pani Koopman. S¹ generalnie dwa projekty. Proszê zerkn¹æ  ten pierwszy jest bardziej taki masywny, stabilny, rzek³abym. P³aszcz, rozwiany w³os, broda.
Budzi szacunek. Patrzy w niebo.
43 Jego kierunek. Ziemiê mia³ gdzie.
URZÊDNICZKA Druga wersja  czyta ksi¹¿kê, patrzy w niebo i jest w kapsule z po³udników i równole¿ników.
43 Te¿ patrzy w niebo. Stereotyp przyoblek³ siê w cia³o. Ale to jaki taki socrealizm.
A co bêdzie napisane?
URZÊDNICZKA Jan Heweliusz  astronom, prawnik, rajca.
43 To wszystko?
URZÊDNICZKA I data urodzenia i mierci.
43 Zastanawia³a siê pani kiedy, gdzie jest pomnik ¿ony Ibsena? Albo Mozarta?
URZÊDNICZKA Nie.
43 A wie pani, jak mia³a na imiê dziewczyna Bambiego?
URZÊDNICZKA Nie.
43 Niech bêdzie ten. Czy skoro pokrywam koszta razem z miastem, to mogê siê podpisaæ? Na tym pomniku?
URZÊDNICZKA Tak. Ale ka¿da litera kosztuje.
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43 Dobrze powiedziane. Proszê napisaæ: Janowi  El¿bieta, Bogu, Bogna, Ania, Julka.
To dzieci.
URZÊDNICZKA Córki i kto jeszcze?
43 Syn. Pani jest m³oda, mo¿e pani nie pamiêtaæ. Mielimy syna.
URZÊDNICZKA Felinka!
43 Proszê?
URZÊDNICZKA No dziewczyna Bambiego. Mia³a na imiê Felinka. Ale jak mia³a na
imiê dziewczyna Króla Lwa?
21.
Gra marsz pogrzebowy?
43 Mylê, ¿e jego pomnik powinien byæ du¿y. Masywny. On sam nie by³ wcale taki ma³y.
By³ wielkim cz³owiekiem, ojcem moich dzieci, badaczem. Mia³ wady, jak ka¿dy.
Uwa¿am jednak, ¿e propozycja pomnika trochê przeczy rzeczywistoci. W istocie nie
mia³ on ¿adnej blizny na policzku, a przynajmniej stara³ siê jej nie pokazywaæ.
28
Wybudowa³am pomnik kolawy i biedny
Zdaje siê  kruszeje od samego spojrzenia
Nasze pomniki s¹ inne, nie do patrzenia
Na popiersie ¿ony ¿aden ptak nie zdo³a
19
Zrobiæ tego, co natura ma w zwyczaju
Gdy miêkkie cia³o ch³opca przemienia siê w spi¿
Wszystka umrê  w cieniu liter ¿y³, gra³, odkry³, by³
Umoszczê mieszkanko w spacji, przerwie, powietrzu
43
Bêdê w ostatnim rzêdzie u stóp Kapitolu
Gdy milcz¹ca westalka znów nie otworzy ust
W nizinnym sk¹pana mroku, roz³o¿ê raz dwa
Nogi, podstawê bytu, danego do u¿ywania
19, 28, 43
Bez szmerów, oklasków, ra¿¹cego wiat³a
W pó³cieniu, bez wiadków, laurowej ga³¹zki
Widzisz, Melpomeno  te¿ by³a tylko muz¹
Z której brali garciami, nie zostawiwszy nic

El¿bieta H.

