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POPIE£USZKO

OSOBY:
Ksi¹dz Jerzy POPIE£USZKO
ANTYPOLAK
¯ONA Antypolaka
MORDERCY / KSIÊ¯A (chór)
PRYMAS
PROFESOR
DOCENT GRUSZKA
NIEZNAJOMY
KMIEÆ
oraz Wierzby, Maki, Jab³onie etc. (ró¿ni aktorzy)
S³owo od autorki
D³ugo zastanawia³am siê, jak opowiedzieæ wam tê historiê. Ka¿dy z was przecie¿
s³ysza³ o moim bohaterze. Ka¿dy z was wie, ¿e by³ ksiêdzem i zosta³ zamordowany.
Dlatego zacznê od innej historii, któr¹ nazwa³am Przypowieci¹. Powód, by pojawi³a
siê Przypowieæ, jest taki:
Zawsze marzy³am, by spotkaæ prawdziwego mêdrca. Kogo takiego jak Budda albo
Dalaj Lama. Chcia³am go spotkaæ, ale marzy³am te¿, by by³ codziennie dostêpny, jak
sklepik Kapi na rogu. ¯ebym mog³a z mêdrcem zawsze porozmawiaæ. Zadawaæ mu
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pytania. Na przyk³ad, czy przyj¹æ kolejne zlecenie? Jak spotkaæ mi³oæ swojego ¿ycia? Sk¹d wzi¹æ pieni¹dze na samochód? Wtedy ten dostêpny mêdrzec  albo mêdrczyni  nigdy nie odrzekliby niczego wprost.
Zamiast tego us³ysza³abym pouczaj¹c¹ Przypowieæ. I musia³abym sama z pouczaj¹cej Przypowieci wyci¹gn¹æ wnioski i us³yszeæ w niej odpowied na moje pytania.
To trochê wymagaj¹ce i nie w stylu serialu Trudne sprawy, który jest teraz bardzo
popularny.
Niestety, nie znam ¿adnego mêdrca ani mêdrczyni. Mo¿e mam pecha, ale raczej uwa¿am, ¿e w Polsce ich nie ma. Postanowi³am wiêc wype³niæ tê lukê i sama staæ siê
M¹dra. Wiêc jeli zastanawiacie siê, co takiego nowego mogê powiedzieæ o moim
bohaterze, czego wy nie wiecie, to pos³uchajcie Przypowieci.
Przypowieæ o profesorze Nowaku
Na trzydziestym piêtrze Pa³acu Kultury przyjmuje petentów profesor Nowak, specjalista od kur rasy zielononó¿ka kuropatwiana. W³anie siedzi w swoim gabinecie i patrzy przez okno na Warszawê. Na cianie gabinetu wisz¹ oprawione w antyramy z Ikei
portrety s³ynnych zielononó¿ek, jak Dropiatka I i Dropiatka II. Na stoliku stoi
czajnik elektryczny z Tesco i czajniczek do zaparzania herbaty. Herbatê profesor lubi
piæ dobr¹, szczególnie ceni darjeeling. S³ychaæ pukanie do drzwi.
 Ko, ko, ko  mówi profesor. (To jego s³ynny ¿art. Ko, ko, ko znaczy, ¿e mo¿na wejæ.)
 Dzieñ dobry, panie profesorze  s³yszy, bowiem do rodka wchodzi docent Gruszka.
Docent jest bardzo zestresowany. Wszystkie windy popsu³y siê i musia³ wchodziæ na
trzydzieste piêtro po schodach. Drugim powodem stresu jest to, ¿e profesor Nowak
jest najwiêkszym na wiecie autorytetem od kur zielononó¿ek, a docent Gruszka przyby³ do Warszawy z daleka, ¿eby zadaæ profesorowi mnóstwo wa¿nych pytañ. Docent
jest tak spragniony wiedzy o zielononó¿kach, ¿e bez wstêpu przystêpuje do meritum.
 Panie profesorze, jestem docent Gruszka i pytam, czemu te kury s¹ takie wymagaj¹ce w hodowli? Czemu nie znosz¹ hodowli fermowej? Co spowodowa³o ich niezwyk³e upodobanie do wolnoci? Jak to siê dzieje, ¿e mog¹ ¿yæ jedynie w ma³ych stadach, nie wiêkszych ni¿ piêædziesi¹t sztuk? Co jest przyczyn¹, ¿e musz¹ patrzeæ na
zieleñ i biegaæ po wybiegu, a w klatkach gin¹? I dlaczego postanowi³y mieæ w jajkach zmniejszony poziom cholesterolu?
Profesor Nowak milczy. W koñcu odzywa siê z trosk¹ w g³osie:
 Docencie Gruszka, proponujê szklankê dobrej herbaty. Mam wie¿y darjeeling kupiony w Z³otych Tarasach. Byæ mo¿e wypicie tej herbaty oka¿e siê odpowiedzi¹ na
wszystkie pañskie pytania.
S³ysz¹c to, Docent Gruszka czuje rozpacz. Myli, ¿e to jaka pomy³ka. ¯e wchodzi³
na trzydzieste piêtro schodami zupe³nie bez sensu. ¯e profesor Nowak jest szalony.
Ale piæ te¿ mu siê chce, bo siê zdysza³.
Wiêc kiwa g³ow¹, a profesor Nowak stawia przed nim fili¿ankê i zaczyna do niej
nalewaæ darjeeling z czajniczka. Leje i leje, fili¿anka jest ju¿ nape³niona, herbata
wylewa siê na spodek, a ze spodka na stó³ i zaraz zacznie zalewaæ pod³ogê.
 Co pan robi, profesorze Nowak?  krzyczy docent Gruszka.  Zaraz zaleje pan
pod³ogê!
Wtedy profesor Nowak odkrywa nagle swoje prawdziwe oblicze mistrza Zen.
 Docencie Gruszka  mówi g³osem jak tybetañskie gongi.  Odk¹d wszed³ pan do
gabinetu, pañskie pytania rozla³y siê po pod³odze i wype³ni³y ca³e to miejsce. To jest
w³anie obraz pañskiej obecnej sytuacji. Pañski umys³ jest tak pe³en pytañ, ¿e nawet
jeli odpowiem, nie ma w nim miejsca, by je przyj¹æ. Niech pan wróci, sk¹d pan
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przyjecha³, opró¿ni swoj¹ fili¿ankê, a potem przyjdzie znów do mojego gabinetu. Ale
najpierw niech pan stworzy choæ odrobinê przestrzeni w sobie na przyjêcie moich
odpowiedzi.
Historia zaczyna siê od Przemówienia do Czarnej Bandy.
Przemówienie do Czarnej Bandy
ANTYPOLAK Szanowni Pañstwo, Wysoka Izbo, i wy  Czarnuchy w sukienkach! Jestem Polakiem i nienawidzê was, Czarna Bando. Nienawidzê was. Wiem, ¿e robiê
sobie krzywdê, nienawidz¹c was. Ale macie, cocie posiali. Nienawiæ za nienawiæ.
Nie reprezentujê nikogo prócz siebie. To s¹ tylko moje sprawy. Moje sprawy z polskoci¹ i polskim Kocio³em.
Mój Koció³ postawi³ mnie przed wyborem. Przed wyborem narodowym. Jeli jestem Polakiem, to muszê wierzyæ w Koció³ katolicki. Jeli nie bêdê wierzy³ w Koció³ katolicki, nie bêdê Polakiem. Bo wtedy za karê pozbawi mnie obywatelstwa.
Jak to zrobi?  zapyta kto. Bardzo prosto. S³yszê dzwonek. Kto tam? Koció³ katolicki. Otwieram drzwi. Koció³ wchodzi do mojego domu i pyta: Pan w nas wierzy?
W nasz¹ przoduj¹c¹ rolê w pañskim kontakcie ze Stwórc¹? Nie? Niedobrze. A czy
w ogóle pan wierzy, tak jak my wierzymy? Nie? Aha. To proszê oddaæ nam paszport. I flagê. Zdj¹æ ze ciany or³a w koronie. Rodzinne zdjêcia po³o¿yæ na tacê. Tak,
nic nie chowaæ, oddaæ babciê stoj¹c¹ w ogrodzie wród floksów. Babcia ¿yje? Jedna ¿yje, druga nie ¿yje. A wiêc nad drug¹ Bóg siê zlitowa³, bo wstydzi³aby siê za
pana. Co pan tam zas³ania? Co to za szuflada? Ulotki ze stanu wojennego? ¯e co?
¯e pan je rozkleja³? Niech pan nie zmyla, tylko katolicy rozklejali ulotki. Co pan
tu jeszcze ma? Proszê siê nie ³apaæ za serce. Co tam tak wieci? No jasne, jasne.
Duma narodowa. Zabieramy. Duma z Polski, z Polaków. S³ynni Polacy  to ju¿
pana nie dotyczy. Noblici. Sk³odowska-Curie. Szymborska. W³anie. Ksi¹¿ki wyj¹æ z pó³ki. Okna zas³oniæ, bo krajobraz ojczysty te¿ zabieramy. To ju¿ nie pañski
krajobraz. Jeziora mazurskie, zg³oszone w plebiscycie cuda wiata  nie wiemy,
czy pan g³osowa³ na Mazury  ale one ju¿ i tak nie s¹ pañskie. Z³ote pla¿e Ba³tyku
te¿ mówi¹ panu do widzenia, mo¿e pan siê przenieæ na niemieckie albo pojechaæ
na Bora-Bora. O, ciupaga siê w k¹cie kurzy, pami¹tka z Zakopanego, bierzemy. Góry
Tatry ju¿ nie pañskie, a jeli lubi pan sobie pochodziæ, to zapraszamy w Himalaje,
góry w sam raz dla takich jak pan, niech pan idzie do tych swoich Dalaj-lamów, dla
pana tu miejsca nie mamy. Czy pan co tu jeszcze ma, w tym mieszkaniu, co by
wiadczy³o o umi³owaniu polskoci? Rozejrzyjmy siê, no tak, ksi¹¿ki zabralimy,
nie wszystkie popieramy, ale to jednak polskie s³owo. Jak pan chce co ze sob¹
zabraæ i latarnika udawaæ, to niestety, musi pan sobie sam napisaæ. No, co jeszcze
ma pan tutaj takiego polskiego? No chyba wszystko, do widzenia, aha, proszê nie
chodziæ na mecze polskich reprezentacji, nie kibicowaæ pi³karzom ani naszym lekkoatletom, ani Justynie Kowalczyk na nartach, ani by³emu Ma³yszowi, odwo³aæ
tamto kibicowanie, co pan kibicowa³, i krytykowanie naszych polityków te¿ panu
zabieramy, bo to nie s¹ ju¿ pañscy politycy. My ich mo¿emy lubiæ albo nie, ale Tusk
ju¿ nie jest pañskim premierem i nawet o Radiu Maryja mo¿e pan mówiæ tylko z pozycji cudzoziemskiej, jacy ci Polacy zacofani, ¿e toleruj¹ tego Rydzyka, ale musi
pan to mówiæ jako Filipiñczyk albo Aborygen, albo Indianin Navaho, bo my panu
dziêkujemy, pan ju¿ nie jest Polakiem, do widzenia. I proszê oddaæ tê ksi¹¿kê, co
pan j¹ chowa przed nami  o, Maria Konopnicka, O Krasnoludkach i sierotce Marysi, to ju¿ nie pañskie krasnoludki, nie pañska sierotka i nie pañskie serce siê
ciska, Bo¿e, jaki ¿al.
Popie³uszko
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I wychodzi ten mój Koció³. Krzyczê do niego Stój!. Nie interesuje ciê, co ja mam
do powiedzenia? Nie chcesz wiedzieæ? Wejæ ze mn¹ w dialog? Kochaæ mnie po chrzecijañsku, jako bliniego swego? Czy¿ jeden nawrócony niewart ca³ego stada baranów? Mo¿e jest jaki b³¹d w mówieniu do mnie?
A Koció³ na to, na odchodnym: ¯ycie za ciebie odda³ ksi¹dz Jerzy Popie³uszko.
Ofiarê z ¿ycia z³o¿y³, a ty, antypolaku, opluwasz tê ofiarê. O wolnoæ dla ciebie walczy³, o woln¹ Polskê. A ty co? Kim jeste, ¿e nie potrafisz przed tak¹ ofiar¹ uklêkn¹æ?
Ale ja w³anie ci¹gle klêczê. Na kolanach przed Kocio³em skamlê. Mówiê, alekocielemój. Popatrz na mnie. Pos³uchaj. To s¹ moje racje. Wejrzyj w nie. Zrozum. Alekocielemój. Rozmawiaj ze mn¹. Proszê ciê. Nie porzucaj mnie. Nie zostawiaj mnie
samego. Nie zabieraj wszystkiego, co mam, za karê. Pogódmy siê. Nie gniewaj siê
ju¿. Ja bardzo przepraszam. Ja ju¿ wiêcej nie bêdê.
Tak w³anie robiê. Tak w³anie wygl¹dam. Na kolanach skamlê.
Zastanawia³em siê nie raz: dlaczego nie przejæ na prawos³awie albo judaizm? Czy to
za³atwi sprawê? Kto powie  mo¿esz byæ buddyst¹, prawos³awnym, kimkolwiek
zechcesz  i byæ Polakiem. Mo¿esz byæ ateist¹. Ale z jakiego powodu to nie jest
rozwi¹zanie dla mnie.
Mogê siê te¿ po¿egnaæ z polskoci¹. Podj¹æ decyzjê, ¿e zostanê Filipiñczykiem, Aborygenem, Indianinem Navaho. Mogê poprosiæ o duchow¹ adopcjê, by zostaæ dzieckiem tego nowego narodu. Mogê, ale nie chcê. Nie jestem kosmopolit¹, jak to siê
dawniej mawia³o. To, co mogê zrobiæ, to wstaæ z kolan. I wzywam wszystkich: wstañcie
z kolan. Tak. Bo ja wstajê z kolan. I mówiê: nie potrzebujê Kocio³a, ¿eby wierzyæ.
Jestem Polakiem. Wolnym cz³owiekiem. I z tego miejsca, w postawie wyprostowanej, widzê moj¹ prawdê. I ty nic nie masz do tego alekocielemój. Nie jestem niczyim g³osem, tylko swoim w³asnym. Jestem g³osem cz³owieka, który czuje siê czêci¹.
Który taki, jaki jest, jest boski, i to mu ka¿e wstaæ z kolan, byæ wolnym i byæ dumnym ze swojej to¿samoci. ¯e jest Polakiem.
Scena odwo³uj¹ca poprzedni¹
ANTYPOLAK To by by³a piêkna scena. Jedna z wielu piêknych, niewydarzonych scen
w moim ¿yciu. Oto prawda p³ynie z moich ust i jak fala porywa ludzi. Jestem porywaj¹cy. Ale nie wyg³aszam przemówienia. Sprz¹tam mieci rozsypane w przedpokoju. S³ucham radia. Kot porwa³ torbê z Tesco i rozw³óczy³ po dywanie. Agencja rejtingowa Mudys ostrzeg³a, ¿e mo¿e obni¿yæ Francji, Wielkiej Brytanii i Austrii prognozy
wiarygodnoci kredytowej z najwy¿szego potrójnego du¿ego A do negatywnej. Wczoraj zdegradowa³a rejtingi W³och, Portugalii, Hiszpanii, S³owacji, S³owenii i Malty.
Rejting W³och spada o jeden stopieñ do poziomu A3. Nic z tego nie rozumiem i to
mnie uspokaja.
Prymas przychodzi noc¹
PRYMAS Pukam. Teraz zawsze tylko pukam. Dzwonki s¹ takie niedelikatne. Nie rozumiem, jak mog³em przez ca³e ¿ycie dzwoniæ? Puk, puk.
ANTYPOLAK Kto tam?
PRYMAS Prymas.
ANTYPOLAK Jest noc. Proszê przyjæ jutro.
PRYMAS Nie mogê. Jestem nieprzytomny. Lunatykujê przez sen.
ANTYPOLAK To proszê. (pauza) Wygl¹da pan zupe³nie normalnie.
PRYMAS Jestem na emeryturze. Przynios³em panu obrazki z ksiêdzem Jerzym Popie³uszk¹.
Ma³gorzata Sikorska-Miszczuk
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ANTYPOLAK Nie chcê ich.
PRYMAS Bardzo proszê. Jestem ju¿ stary. To dla mnie wysi³ek takie roznoszenie obrazków.
ANTYPOLAK Mogê je wzi¹æ przez grzecznoæ. Ze wzglêdu na pañski ogólny stan.
PRYMAS Wiem, ¿e mog¹ siê nie podobaæ. S¹ takie rozmodlone. Ale o to mi w³anie chodzi. Niech pan je przyjmie przez wzgl¹d na niego, nie ze wzglêdu na mój ogólny stan.
ANTYPOLAK Dlaczego pan je roznosi? To jaka akcja kocielna?
PRYMAS To moja w³asna nieprzytomna akcja. Teraz, gdy pan ma w³aciwe obrazki,
pozb¹dmy siê tych niew³aciwych.
ANTYPOLAK Nie mam w domu ¿adnych obrazków ksiêdza Jerzego.
PRYMAS Ma pan je w kuchni, przyczepione magnesem do lodówki.
ANTYPOLAK Na pewno nie.
PRYMAS Proszê mi wierzyæ  ka¿dy tak mówi, ¿e nie ma, potem sprawdzam  ka¿dy
ma. Ub³ocona rêka obwi¹zana sznurem. Nogi w butach z przywi¹zanym workiem.
Zmasakrowana twarz. Ja pana b³agam. Czy mogê je zdj¹æ?
ANTYPOLAK Proszê zdj¹æ. Nie wiem, sk¹d siê tu wziê³y.
PRYMAS Zamienimy je na te rozmodlone. Ksi¹dz Jerzy mia³ swój indywidualny sposób
modlenia siê. Pan te¿ niech poszuka swojej indywidualnej modlitwy.
W drogê
ANTYPOLAK Pos³uchaj, ty ksiêdzu z obrazka. Czy ja ciê prosi³em, ¿eby jecha³ do
Bydgoszczy? Pyta³e mnie o zdanie? Pyta³e, czy sobie tego ¿yczê? Czy jest mi to do
czegokolwiek potrzebne? Czy obywatelowi tego cholernego kraju twoja podró¿ jest
do czegokolwiek potrzebna? Pyta³e? Nie? Nie? Wiêc nie interesuje mnie nic a nic,
po co tam jedziesz i co bêdziesz mówi³. I nie odpowiadam za tych morderców! Rozumiesz to? Nie mam z tym nic wspólnego!
POPIE£USZKO Gdy siê wie, co siê stanie tego dnia, to z tej perspektywy moja decyzja,
by jechaæ, mo¿e z³ociæ. Gdy siê wie, co siê potem bêdzie dzia³o. Wiêc powiem kilka
s³ów w swojej obronie. Mo¿e to dziwnie brzmi, ¿e w obronie. Ale tu stoi mój rodak
i jest bardzo rozgniewany na mnie. Chcia³bym mu co wyt³umaczyæ. Przedstawiæ
swoje racje.
Rodaku. Ja zaraz pojadê do Bydgoszczy. To jest to, co mogê daæ wiatu najpiêkniejszego z siebie. To w³anie jestem ca³y ja. Stwórca podj¹³ decyzjê, ¿e w³anie taki, jaki
jestem, jestem niezbêdny. Nie inny. Taki w³anie, który wsiada do samochodu i jedzie
do Bydgoszczy. Gdyby mia³o byæ inaczej, to kto inny by³by na moim miejscu i robi³by
co zupe³nie innego. My w Polsce mamy du¿o bohaterów. Na przyk³ad Tadeusza Kociuszkê lub Jana III Sobieskiego. Ale gdyby Stwórca chcia³, ¿eby w Polsce by³o wiêcej
takich ludzi jak Tadeusz Kociuszko albo Jan III Sobieski, to stworzy³by ich wiêcej. Ale
Stwórcy wystarczy³ jeden Kociuszko i jeden Sobieski. By³ z nich zadowolony, ale teraz stworzy³ mnie. Wybra³ mnie, bo jestem mu teraz bardziej potrzebny do Jego celów.
Ja tu pasujê. Oni ju¿ swoje zrobili, teraz ja mam co w Polsce do zrobienia.
Czy teraz bêdziesz siê na mnie mniej z³oci³?
MORDERCA My te¿ wsiadamy do samochodu, którym pojedziemy do Bydgoszczy. Jest
dziewiêtnasty padziernika osiemdziesi¹tego czwartego roku.
MORDERCA Jestemy czêci¹ wielkiej organizacji.
MORDERCA A teraz jedziemy jednym samochodem, piêcioletnim fiatem 125p.
MORDERCA Ale im bli¿ej siedzê cz³onka tej organizacji, im bardziej dotykam go ramieniem, tym bardziej jestem oddzielony.
MORDERCA Potwierdzam, ¿e ja te¿ jestem oddzielony.
MORDERCA I ja.
Popie³uszko

baga¿nik

10

MORDERCA Jestemy oddzieleni, choæ jestemy czêci¹ tej samej przestêpczej organizacji. Ona ma wiele nazw.
MORDERCA Poniewa¿ jestemy oddzieleni, ka¿dy, kto bêdzie mia³ z nami do czynienia, jest w niebezpieczeñstwie.
MORDERCA Cz³onkowie wszystkich organizacji przestêpczych wiata myl¹, ¿e s¹
czêci¹.
MORDERCA A naprawdê s¹ oddzieleni. To bardzo niebezpieczne.
MORDERCA Zapamiêtajcie nas. Rozpoznajcie nas. Nigdy nie zapomnijcie o nas.
MORDERCA Dosyæ. Jestemy mordercami i stoimy po stronie Z³a. Mo¿e nie wszyscy
jestemy jednakowo li, ale wszyscy stoimy po z³ej stronie.
MORDERCA Jestemy cz³onkami zbrodniczej organizacji. Akurat w osiemdziesi¹tym
czwartym roku w Polsce nasza organizacja nazywa siê S³u¿ba Bezpieczeñstwa. Jestemy esbekami.
MORDERCA Wziêlimy ze sob¹ do Bydgoszczy kije o pó³metrowej d³ugoci i kilkucentymetrowej rednicy. Owinêlimy je szmatami i okrêcilimy sznurkiem, ¿eby biæ
bez wywo³ywania ran na ciele.
MORDERCA Poza tym mamy dwa worki kamieni, sznur, kanister z benzyn¹, broñ. Jestemy wyposa¿eni.
MORDERCA A wiecie co? Ja mam takiego kolegê esbeka, który pilnuje Wa³êsów w Gdañsku. Stoi pod ich domem i ich nêka, pisze na nich raporty i tak dalej, ale opowiada³, ¿e
raz ta Danuta wysz³a z córk¹ i chcia³a pojechaæ do szpitala. Posz³a na postój, stoi,
czeka, a na postoju nie ma taksówek. Córka p³acze, bo ³okieæ rozbi³a, taty nie ma,
Wa³êsy znaczy, bo gdzie w Polsce walczy z komun¹. Kolega mówi: zlitowa³em siê,
podjecha³em i zawioz³em obie do szpitala.
MORDERCA Ludzki goæ. Nêka, ale jak trzeba, podwiezie.
MORDERCA Skoro ju¿ rozmawiamy o Wa³êsowej, to ja mam kolegê, który te¿ j¹ nêka³,
jedzi³ z ni¹ do Ar³amowa, gdzie trzymali Wa³êsê. Raz w Przemylu zaci¹gn¹³ j¹ na
komendê, wykrêci³ rêce i krzycza³, ¿e ludzie z Solidarnoci pisali mu na drzwiach
zdrajcy i grozili, ¿e go powiesz¹, a dziecko zamorduj¹. A potem na tej komendzie
zrobili Wa³êsowej rewizjê, zrywali z niej ubranie, a dziecko pod sto³em rycza³o, bo
ona wo³a³a o pomoc.
MORDERCA Czy to co nam da, ¿e bêdziemy opowiadaæ historie o lepszych i gorszych
kolegach, którzy stanêli po stronie Z³a?
MORDERCA Nic nam to nie da.
MORDERCA Nic nam to nie pomo¿e.
MORDERCA Wiêc jedmy ju¿.
MORDERCA W drogê, w imiê Z³a.
POPIE£USZKO W drogê, w imiê Bo¿e.
ANTYPOLAK W drogê, beze mnie.
MORDERCA Kto powiedzia³ w drogê, beze mnie?
ANTYPOLAK Ja.
MORDERCA Co za ja?
MORDERCA Przed chwil¹ z ksiêdzem rozmawia³.
ANTYPOLAK Nie rozmawia³em. Wyobra¿a³em sobie, ¿e rozmawiam.
MORDERCA Powiedzia³: Czy ja ciê prosi³em, ¿eby tam jecha³? Pyta³e mnie o zdanie? Pyta³e, czy sobie tego ¿yczê? Czy jest mi to do czegokolwiek potrzebne? Czy
obywatelowi tego cholernego kraju twoja podró¿ jest do czegokolwiek potrzebna?
Pyta³e? Nie? Nie? Wiêc nie interesuje mnie nic a nic, po co tam jedziesz i co bêdziesz mówi³. I nie odpowiadam za tych morderców! Rozumiesz to? Nie mam z tym
nic wspólnego!.
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MORDERCA Nie mam z tym nic wspólnego?
MORDERCA A dla kogo my walczymy o pañstwo wieckie?
MORDERCA Dla ciebie, rodaku.
MORDERCA By Koció³ nie miesza³ siê do polityki.
MORDERCA Dla was, obywatelu.
MORDERCA Wiêc oczywicie, ¿e macie z tym wiele wspólnego.
MORDERCA Choæ nikt was, obywatelu, o zdanie nie pyta³.
MORDERCA Bo jestecie nikim. Sami tak zdecydowalicie.
MORDERCA Wiêc zabieramy obywatela ze sob¹, by siê obywatel przyjrza³ z bliska
i uwa¿nie temu, co zrobimy w jego imieniu.
W baga¿niku
MORDERCA Nieznona jest dla mnie wasza obojêtnoæ obywatelska, obywatelu. Nieznona. Dziej¹ siê w naszym kraju niezwyk³e rzeczy, na niespotykan¹ skalê, a wy chcecie,
by was do tego nie mieszaæ. Ja wami wstrz¹snê, obywatelu, na ka¿dym wyboju wami
wstrz¹snê. To bêdzie d³uga i pouczaj¹ca droga do Bydgoszczy. S³yszycie mnie?
ANTYPOLAK S³yszê.
MORDERCA I to mi siê podoba. Grzecznoæ w waszym g³osie. W baga¿niku stalicie
siê grzeczniejsi. Bo ja teraz bêdê mówi³ o niepos³uszeñstwie. Niepos³uszeñstwo wobec ka¿dej zwierzchnoci doprowadza tê zwierzchnoæ do furii. Kto powie, a co jeli
zwierzchnoæ nie ma racji i trzeba jej to oznajmiæ? Mówimy teraz o kryterium prawdy
jako jedynym kryterium. To ja siê pytam, co to by³by za wiat, gdyby prawda by³a
kryterium dla jednostek? Pos³uszeñstwo, to jest kryterium i zasada. W baga¿niku ta
prawda lepiej do was dotrze, jak s¹dzê. Kontynuujê. Pos³uszeñstwo kontra niepos³uszeñstwo. I tu dochodzimy do sedna, któremu na nazwisko Popie³uszko. Zwierzchnoæ
uzna³a, ¿e on daje z³y przyk³ad spo³eczeñstwu. Sta³ siê z³ym wzorem do naladowania. On jest ca³kowicie i nieopanowywalnie niepos³uszny. Ka¿dy z nim o tym rozmawia³, ka¿dy ¿yczliwy i nie¿yczliwy mu cz³owiek. Muszê panu co pokazaæ. Koledzy,
wyjmijcie obywatela z baga¿nika.
MORDERCA Ca³y siê trzêsie. ¯eby nam tu nie umar³.
MORDERCA Trzêsie siê, bo dokonalimy na nim aktu przemocy, wsadzaj¹c go do baga¿nika. Bo wie, ¿e najpierw tak zrobilimy z Popie³uszk¹.
MORDERCA Boi siê, ludzka rzecz. Ale poniewa¿ jestemy ludmi, napijmy siê herbaty,
skoro ju¿ mamy postój.
MORDERCA Pijcie, obywatelu, herbata gruziñska, ta sama, co siê j¹ pi³o za komuny.
ANTYPOLAK To teraz jest komuna czy dzisiejsza Polska?
MORDERCA Wszystko jest naraz. I obywatel w tym ¿yje na co dzieñ, tylko siê nie
zastanawia.
ANTYPOLAK Komuna siê skoñczy³a. To jest niemo¿liwe.
MORDERCA Przecie¿ obywatel dopiero co krzycza³ na Popie³uszkê, który dawno nie
¿yje, i jako to obywatela nie dziwi? A teraz siê obywatel pyta, czy teraz jest komuna
czy dzisiejsza Polska.
MORDERCA Herbata gruziñska wypita?
Na przednim siedzeniu
MORDERCA Czy obywatel widzi? Przed nami samochód ksiêdza Popie³uszki. Niech
obywatel patrzy uwa¿nie, a nie tak byle jak, jak zwykle. Co widzi?
ANTYPOLAK Widzê volkswagena golfa.
Popie³uszko

baga¿nik

12

MORDERCA E tam, chyba lepi jestecie. Popie³uszko jedzie, a jego modlitwy unosz¹
siê nad samochodem. Tak, on jest wiêty.
ANTYPOLAK Ja nic nie widzê.
MORDERCA On pod ¿adnym pozorem nie powinien ¿yæ  zaraz  co piszczy w tym
aucie  wiêc nie powinien ¿yæ ten ksi¹dz, bo nasze ¿ycie odbija siê w jego ¿yciu, jak
w lustrze. Niech obywatel uwa¿nie popatrzy. No, niech popatrzy. Co widzi? Jakie
swojego ¿ycia odbicie widzi? Czemu milczy? Ja odpowiem, czemu obywatel milczy:
milczy, bo widzi swoje ¿ycie. Swoje niewolne ¿ycie. Bo obywatel k³amie przed sob¹,
w domu k³amie, w pracy k³amie i k³amie, ¿e k³amie, bo musi k³amaæ. A kto obywatelowi ka¿e k³amaæ? To jest obywatela indywidualna decyzja podyktowana strachem.
Bo obywatel nie jest wolny. I tak jest dobrze, trwa wielka równowaga we wzajemnym
k³amaniu, a wiat siê toczy wed³ug czytelnych regu³ i nikt siê nie wy³amuje. A ci, co
zarzucaj¹ innym k³amstwa i tocz¹ pianê z nienawici do k³amstwa spienion¹, ci s¹
w³anie najgorsi  bo jak twierdzi ten wiêty, który jedzie przed nami  z³o tylko
dobrem mo¿na zwyciê¿yæ. Zapytam teraz retorycznie: czy taki cz³owiek nie mo¿e
doprowadziæ cz³owieka do furii?
ANTYPOLAK Ja nic nie widzê.
MORDERCA Co tak huknê³o?
MORDERCA Huknê³o, bo uderzy³em obywatela, ¿eby sobie ul¿yæ i siê wy³adowaæ na
nim. (pauza) Ale te¿ pasek klinowy zerwa³ nam siê z hukiem.
MORDERCA Kiedy bêdziemy jedziæ lepszymi wozami.
MORDERCA Naprawimy pasek i zjemy obiad w lokalu Leniczanka. To takie szczegó³y faktograficzne. Daj¹ z³udzenie prawdy.
W b a g a ¿ n i k u c d.
POPIE£USZKO Dziêkujê za to, co mi powiedzia³e. ¯e nie obchodzi ciê moje jechanie
do Bydgoszczy i odprawianie mszy. Przykro mi bardzo, ¿e ciê za to wsadzili do baga¿nika.
ANTYPOLAK ¯e ciê wyci¹gnêli i zat³ukli, nic z tym nie mam wspólnego! Nic! Sam siê
prosi³e. Tego chcia³e od zawsze. Chory facet! Nic z tym nie mam wspólnego.
POPIE£USZKO Wiem. Nie masz z tym nic wspólnego.
ANTYPOLAK Nawiedzony kretyn, wsioch, wiochmen! Prymityw z obory z nawiedzon¹ matk¹, co sobie wymyli³, ¿e zostanie mêczennikiem.
POPIE£USZKO Mylisz, ¿e mnie tu nie ma. ¯e nie ¿yjê. Dopóki bêdziesz tak myla³,
bêdziesz tu le¿a³ sam. Skulony samotny cz³owiek.
ANTYPOLAK Nie mam z tym nic wspólnego. Nie potrzebujê ciebie do niczego! To jest
twoja sprawa. Wypierdalaj! Jed do tej swojej Bydgoszczy.
POPIE£USZKO Nie martw siê, ¿e oni za mn¹ jad¹.
ANTYPOLAK Nigdy nie przyznam ci racji, nigdy! Bo ta ca³a Czarna Banda by siê cieszy³a.
POPIE£USZKO Jestem tu. Przecie¿ czujesz, ¿e jest ci cieplej. Ma³o miejsca w tym baga¿niku, wiêc le¿ymy na ³y¿eczkê. Grzejemy siê. Nie jest ju¿ tak strasznie.
ANTYPOLAK Nigdy mnie nie przekonasz, rozumiesz? Choæbym zdech³.
POPIE£USZKO Wreszcie mo¿emy rozmawiaæ.
ANTYPOLAK Nienawidzê ciê.
POPIE£USZKO Powiedzia³e mi, ¿e mnie nienawidzisz, ¿e nic ciê nie obchodzê, ¿ebym
sobie jecha³ na mieræ. To cud.
ANTYPOLAK Ba³e siê w tym baga¿niku, prawda? Tak jak ja, czy bardziej? Pan Jezus
Reaktywacja? Prosi³e, by ominê³o ciê cierpienie?
Ma³gorzata Sikorska-Miszczuk
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POPIE£USZKO To cud. Mo¿emy teraz le¿eæ razem i jest taki spokój. Patrzysz, jak ¿ycie
p³ynie. Tyle lat niczego nie rozumia³e. By³e w rozpaczy. A teraz  taki spokój. Jeszcze tylko musisz zobaczyæ, jak mnie zabijaj¹.
W b a g a ¿ n i k u c d.
POPIE£USZKO Ju¿ nie jeste na mnie taki z³y? To co ci opowiem. Wyobra sobie 
otwieraj¹ nasz baga¿nik od fiata 125p i wychodzi z niego dziesiêæ milionów ludzi.
Solidarnoæ. Wychodz¹, prostuj¹ siê, mru¿¹ oczy, rozgl¹daj¹ i mówi¹: jak moglimy tak ¿yæ? Jak wytrzymywalimy w tym ciemnym, ciasnym, mierdz¹cym baga¿niku? A potem ju¿ siê niczemu nie dziwi¹, tylko zaczynaj¹ ¿yæ: biegaj¹, gadaj¹, dzwoni¹, pisz¹, wiecuj¹, piewaj¹, k³óc¹ siê, planuj¹, kochaj¹, kupuj¹ nowe samochody,
nowe psy i koty, i mogê opowiadaæ bez koñca, co robi¹, ale doszed³em do trzynastego
grudnia osiemdziesi¹tego pierwszego roku i muszê przestaæ. Bo ca³e to ludzkie stado
znowu zostaje oderwane od ¿ycia, poniewa¿ g³os dobiegaj¹cy zewsz¹d ka¿e im wracaæ do baga¿nika.  Bylicie na wolnoci nielegalnie  mówi g³os  wasze ¿ycie by³o
nielegalne, to by³o nieporozumienie, które zosta³o wyjanione, a teraz z powrotem do
pud³a, i nie robiæ zatorów, historia was rozliczy z tego marszu.
I ludzie k³ad¹ uszy po sobie, jak wilki, gdy siê boj¹, i tak z uszami p³asko po³o¿onymi
na g³owach i zêbami wyszczerzonymi w zajad³ych umiechach, karnie wracaj¹ do
baga¿nika. Tam siê kul¹, padaj¹ na kolana, upychaj¹ siê jak za starych czasów. I ja
wchodzê z nimi, tak jak z nimi wyszed³em, ale nie jestem ju¿ tym samym cz³owiekiem, co kiedy. Ja te¿ siê wyprostowa³em razem z nimi. I gdy patrzê, jak siê znowu
kul¹ i malej¹, mylê o tym, kto im przypomni, jacy byli piêkni? Ta myl nie daje mi
spokoju. Pytam Stwórcy, co mam robiæ, jak im to powiedzieæ, aby us³yszeli? Jakie
miejsce i czas jest najlepszy? I czy mój g³os jest godny? Dlaczego to mia³bym byæ ja?
Modlitwo moja, przyjd do mnie, wo³am. Modlitwo moja, modlitwo moja, gdzie jeste? Gdzie s¹ twoje s³owa, gdzie siê ukry³ycie? Czy zosta³ycie tam, na wolnoci?
Jak was przywo³aæ, jak poprosiæ o pos³uszeñstwo, sformowaæ was w szyki, w dru¿yny, w pochód? Co mam robiæ?  krzyczê. I nie ma ¿adnej odpowiedzi. Nic, tylko
cisza. Milczenie. Milczenie, czasem skomlenie i powarkiwanie, ale ¿adnych s³ów.
Wtedy nagle pojmujê, ¿e to jest w³anie odpowied. Mam przerwaæ ciszê swoimi
w³asnymi s³owami.
Prymas opowiada przez drzwi swój sen
PRYMAS Puk, puk. Proszê mnie wpuciæ. Ja nie wiem, co mówiê. W takim jestem stanie. Mo¿e pana w domu nie ma? Ja w sprawie modlitwy. Bo co to jest modlitwa?
Ojcze Nasz? Zdrowa Mario? A msza ze Szczepkowsk¹ i Mi³oszem mo¿e byæ modlitw¹? Pan rozumie, do czego ja pijê? Domyla siê pan? No w³anie, chodzi mi o te
obrazki na lodówce, co je panu przynios³em. Mylê, ¿e niedobrze, ¿e ten Popie³uszko
zupe³nie sam na lodówce wisi. S³yszy mnie pan przez drzwi? Przynios³em wiêcej
obrazków, ca³kiem innych. ¯eby mu nie by³o tak smutno. Czy pan mo¿e wyszed³
gdzie? Mam trzy obrazki, niech pan pos³ucha, jakie: na jednym Nelson Mandela,
cz³owiek czarny, obywatel pañstwa RPA. Na drugim obrazku cz³owiek z Azji, Wietnamczyk, mnich. Nazywa siê Thich Nhat Than. No i trzeci, proszê pana, S³owianin,
pisarz Michai³ Bu³hakow, humorysta. Pan siê zaraz zapyta: co ich ³¹czy? Czarnego,
bia³ego i ¿ó³tego cz³owieka? Powiem tak: wynalazczoæ. Ka¿dy z nich wynalaz³ swoj¹ modlitwê. Ju¿ wyjaniam, jak to by³o. Czarny cz³owiek, Mandela, siedzia³ dwadziecia siedem lat w wiêzieniu, a potem zosta³ prezydentem. Jego modlitwa by³a
Popie³uszko
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taka: wyjæ z bia³ego wiêzienia i rz¹dziæ bez czarnej nienawici. Tak¹ modlitwê wynalaz³ i propagowa³.
Teraz, jak mylê o sobie, to powiem tak: cz³owiek by³ m³ody i g³upi. Ma³o wiedzia³
o ¿yciu, a myla³, ¿e wie du¿o. Moje horyzonty nie by³y wtedy przestrzenne. Ja myla³em, ¿e modlitwa to modlitwa. ¯adne tam wydziwianie, poezja i piewy. A¿ której nocy mia³em sen, ¿e wzywam do siebie ksiêdza Popie³uszkê i mówiê mu: le siê
modlisz. I t³umaczê mu, a tak¿e pokazujê, jak ma siê modliæ po bo¿emu. I wtedy g³os
z nieba siê rozlega i mówi do mnie: Przestañ! Natychmiast oddaj mu jego modlitwê!
Oddaj modlitwê!
Ale ju¿ by³o za póno.
P o p i e ³ u s z k o: K a z a n i e n a t e m a t t e g o, j a k ¹ i s t o t ¹ j e s t c z ³ o w i e k
POPIE£USZKO Tematem dzisiejszego kazania jest wolnoæ. Jak byæ cz³owiekiem wolnym? Jak zachowaæ prawid³ow¹ postawê w czasach, które temu nie sprzyjaj¹? Odpowied brzmi: poprzez codzienn¹ gimnastykê. Zaprezentujê æwiczenie z dwoma przyrz¹dami.
Stajemy w lekkim rozkroku. Nogi mocno opieramy o Ziemiê. Ziemia jest naszym
pierwszym przyrz¹dem. Prostujemy siê. Rêce unosimy do góry. D³oñmi mocno i stabilnie dotykamy Nieba. W tej pozycji jestemy po³¹czeni  stoj¹c nogami na Ziemi,
a dotykaj¹c Nieba  poniewa¿ cz³owiek jest istot¹ ³¹cz¹c¹ Ziemiê z Niebem. Jeli jest
po³¹czony, jest wolny.
Robimy wdech i zmieniamy pozycjê. Nogami opieramy siê o Niebo, a rêkami o Ziemiê. Wydech. Robimy dziesiêæ powtórzeñ. Zawsze pamiêtamy o oddechu.
To proste æwiczenie pomaga nam utrwaliæ nawyk postawy wyprostowanej.
S³yszê pytanie, czy mo¿na æwiczyæ we dwoje? Powiem tak  pozycja wyjciowa jest
nastêpuj¹ca: kobieta  lub partner  opiera siê nogami o Ziemiê, a mê¿czyzna staje na
Niebie. Zmiana pozycji  kobieta  lub partner  staje na Niebie, a mê¿czyzna na Ziemi.
Nie opieraj¹ siê o nic, bo s¹ po³¹czeni poca³unkiem. Ale wtedy to nie jest gimnastyka.
To jest mi³oæ. I ja o niej nie bêdê mówi³, bo takiej mi³oci nigdy nie pozna³em.
Kawa kontra sprawy duchowe
¯ONA Gdzie ty jeste? Wyszed³e, nic nie zostawi³e, ¿adnej kartki, nic. Wracam do domu,
a ciebie nie ma. Jak jeste potrzebny, to ciebie nie ma. Gocie dzi przychodz¹, pamiêtasz o tym? Ja chcê mieæ jak¹ przyjemnoæ z tego, ¿e gocie przychodz¹, a nie wieczne
nerwy, popiech. Ja chcê im kawê podaæ, przysz³o ci to do g³owy? Gdzie jeste? Ty
masz na wszystko czas, a najbardziej na jakie bzdury. Masz czas na s³uchanie tego
idiotycznego radia i opowiadanie mi godzinami, co tam powiedzieli. Ale ja mam w dupie, co oni tam mówi¹, nie mam na to czasu. Ty jeste jak ten kretyn Wa³êsa, co skretynia³ na stare lata, bo on te¿ w kó³ko s³ucha tego radia, w którym pos³anka Sobecka
ujawnia, ¿e premier nienawidzi wszystkich ludzi w Polsce, i mnie, i ciebie, i ka¿dego
z osobna nienawidzi, czyli ¿yjemy w kraju osobicie znienawidzonym przez w³asnego
premiera, wiêc jest to naprawdê niezwyk³y kraj na wiecie, i rozumiem, ¿e s³uchanie
tych niezwyk³ych wieci mo¿e uzale¿niæ, ale nie mów mi, ¿e to s¹ wa¿ne rzeczy.
W b a g a ¿ n i k u c d.
POPIE£USZKO Podczas mszy za ojczyznê mówi³em tylko swoimi s³owami. Jak to brzmia³o? Czy to ciê teraz razi? Pos³uchaj  sierpieñ osiemdziesi¹t trzy: Prawd¹ jest, ¿e soliMa³gorzata Sikorska-Miszczuk
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darnoæ narodu naszego wyros³a we ³zach, bólu, krzywdzie i krwi robotniczej, i ¿e powsta³a w trosce o dom ojczysty. Solidarnoæ ma prawo do istnienia, poniewa¿ kosztowa³a bardzo drogo: wielu zap³aci³o za ni¹ wolnoci¹, inni  emigracj¹, jeszcze inni 
nawet ¿yciem. Sprawiedliwoæ to równoæ wobec prawa, niezawis³oæ s¹dów, pluralizm, amnestia, naprawianie krzywd, ugoda spo³eczna. Solidarnoæ  to jednoæ, nadzieja, troska o Ojczyznê, zachowanie wolnoci i godnoci, pokonanie lêku.
K a w a k o n t r a s p r a w y d u c h o w e c d.
¯ONA To s¹ wa¿ne rzeczy dla ciebie i dla Wa³êsy, tylko dla was dwóch. Ja mam swoje
wa¿ne rzeczy, którymi siê martwiê, zupe³nie inne od waszych, ale przy okazji chcê
podaæ gociom kawê dzi wieczorem, rozumiesz to? A jaka lampka siê pali od dwóch
tygodni na ekspresie? Czerwona. Od dwóch tygodni zabraniasz mi robiæ kawê, ¿eby
nie popsuæ ekspresu, ale nic wiêcej nie zrobi³e, bo wolisz s³uchaæ radia pomyje.
I szpurn¹³e gdzie instrukcjê obs³ugi, gdzie jest rozdzia³ o czerwonej pal¹cej siê lampce. Wiêc uprzedzam, ¿e oczyszczê ten ekspres po swojemu.
P o p i e ³ u s z k o: j a k u p r a w i a æ p o l i t y k ê w k o  c i e l e?
POPIE£USZKO Aby skutecznie uprawiaæ politykê w kociele, nale¿y najpierw oczyciæ
go ze mieci. Usuwamy stare, uschniête lub uszkodzone ³awy, konfesjona³y, wiece,
obrazy, kolumny, nawy, o³tarze. Te, które pozostawiamy, przycinamy. W ten sposób
pobudzamy je do wytwarzania nowego ¿ycia. To nie wszystko. Kocielna posadzka
te¿ wymaga uwagi  musimy j¹ starannie wygrabiæ. Wygrabienie pobudzi j¹ do przyjêcia polityki i zapewnienia jej prawid³owego wzrostu.
Nastêpnie pojawia siê kwestia zakupu sadzonek polityki. Przed dokonaniem zakupu
warto siê przygotowaæ teoretycznie i przemyleæ konsekwencje. Po pierwsze, trzeba
kupowaæ takie sadzonki, które bêd¹ pasowa³y do naszego kocio³a i dobrze siê w nim
czu³y. Trzeba wiêc zaplanowaæ, gdzie je zamierzamy posadziæ. To rodzi pytanie: jaki
koció³ posiadamy  z jak¹ wizj¹, dostêpem do wiat³a i przep³ywem powietrza. Musimy te¿ przemyleæ, jak nasza polityka bêdzie wygl¹da³a za parê lat, kiedy siê rozronie. Jak wp³ynie na ca³y koció³?
Nie sadcie i nie uprawiajcie polityki pod wp³ywem nag³ego impulsu.
W moim kociele polityka przyjê³a siê nadzwyczaj bujnie. Miêdzy rokiem osiemdziesi¹tym drugim a osiemdziesi¹tym czwartym posadzi³em wierzby p³acz¹ce ko³o
nawy g³ównej. Tworz¹ one tam malownicze skupisko, bardzo polskie i bardzo polityczne. Pos³uchajmy, o czym p³acz¹ wierzby:
WIERZBY
Rozszumia³y siê wierzby p³acz¹ce,
Rozp³aka³a siê dziewczyna w g³os,
Od ³ez oczy podnios³a b³yszcz¹ce,
Na ¿o³nierski, na twardy ¿ycia los.
Nie szumcie, wierzby, nam,
¯alu, co serce rwie,
Nie p³acz, dziewczyno ma,
Bo w partyzantce nie jest le.
POPIE£USZKO
Obok konfesjona³u wzesz³o bardzo barwne, bardzo politycznie nasycone znaczeniami pole maków:
Popie³uszko
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MAKI

Czerwone maki na Monte Cassino
Zamiast rosy pi³y polsk¹ krew.
Po tych makach szed³ ¿o³nierz i gin¹³,
Lecz od mierci silniejszy by³ gniew.
POPIE£USZKO
Miêdzy ³awami poletka z jab³oniami! Jab³onie zawsze by³y polityczne, czy w raju, czy w Bia³o³êce, czy w innych miejscach internowania:
JAB£ONIE
wiat nie jest taki z³y
wiat nie jest wcale md³y
Niech no tylko zakwitn¹ jab³onie.
POPIE£USZKO
Pomiêdzy kolumnami rabatki z chabrami. B³êkit przypomina nam o Niebie, naszym
drugim i najwa¿niejszym przyrz¹dzie do zachowania postawy wyprostowanej.
CHABRY Chabry z poligonu, chabry z poligonu
Gdzie ¿o³nierski trud
Chabry z poligonu niosê ci do domu
Bo w nich szczêcia ³ut.
POPIE£USZKO
Wokó³ obrazów wije siê rozmaryn, który sw¹ s³awê polityczn¹ uzyska³ jako rolina antywojenna:
ROZMARYN
O mój rozmarynie, rozwijaj siê
O mój rozmarynie rozwijaj siê
Pójdê do dziewczyny, pójdê do jedynej
Zapytam siê.
POPIE£USZKO
W nawie bocznej ró¿e, bardzo polityczne, pod¿egaj¹ do marzeñ o nowym, lepszym wiecie:
RÓ¯E
Sadmy, przyjacielu, ró¿e!
D³ugo jeszcze, d³ugo wiatu
Szumieæ bêd¹ nie¿ne burze,
Sadmy je przysz³emu latu!
POPIE£USZKO
I o³tarz! O³tarz oplata niewidzialna chmura polityczna, sk³adaj¹ca siê z zapachów,
aromatów, marzeñ i westchnieñ:
WSZYSCY
Bo¿e! co Polskê przez tak liczne wieki
Otacza³ blaskiem potêgi i chwa³y,
I tarcz¹ Twojej wszechmocnej opieki
Od nieszczêæ, które przygnêbiæ j¹ mia³y.
POPIE£USZKO
Przed Twe o³tarze zanosim b³aganie:
Ojczyznê woln¹ racz nam zwróciæ, Panie.
W b a g a ¿ n i k u c d.
POPIE£USZKO W mszach za ojczyznê wystêpowali Maja Komorowska, Marta Lipiñska, Halina £abonarska, Halina Miko³ajska, Zofia Mrozowska, Zofia Rysiówna, Hanna
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Skar¿anka, Danuta Szaflarska, Joanna Szczepkowska, Jan Englert, Piotr Fronczewski, Kazimierz Kaczor, Krzysztof Kolberger, Andrzej £apicki, Daniel Olbrychski,
Marian Opania, Bronis³aw Pawlik, Andrzej Szczepkowski, Mieczys³aw Voit, Zbigniew Zapasiewicz, Jerzy Zelnik.
K a w a k o n t r a s p r a w y d u c h o w e c d.
¯ONA Znalaz³am instrukcjê do twojego  mojego tassimo. Jest tam napisane, ¿e tabletkê odkamieniaj¹c¹ trzeba wsadziæ do takiego ma³ego ¿ó³tego gówna z plastiku,
do³¹czonego do instrukcji. Gdzie to jest? Gdzie jest to ma³e ¿ó³te gówno, siê pytam? Czemu nie schowa³e go w jednym miejscu razem z gwarancj¹ i instrukcj¹?
Czemu nie zadba³e o to, co wa¿ne? Bo jeli je zostawi³e na stole, to ja je na pewno
wyrzuci³am, bo wyrzucam ka¿de plastikowe badziewie, ¿eby nasz dom nie zarós³
mieciami. Czy ty wiesz, co siê teraz wsadza do p³atków? Do kinderniespodzianek?
Do gazet? Wiesz, ile tego jest? I jak ja mam w tej cywilizacji mieciowej odró¿niæ
ma³e ¿ó³te gówno od zwyk³ego miecia? Ale ty nie mylisz o codziennej segregacji,
ty s³uchasz radia i jeste duchowo poraniony, ty bolejesz nad pañstwem, nad Kocio³em, nad wielkimi rzeczami, a ja ci mówiê, ¿e masz nie wracaæ do domu, tylko
natychmiast jechaæ do biura obs³ugi klienta firmy Bosch w Alejach Jerozolimskich
sto osiemdziesi¹t trzy i kupiæ tam ma³e ¿ó³te gówno, rozumiesz? Bo to wszystko
twoja wina!
Wprowadzenie kary mierci dla Popie³uszki
MORDERCA Kieruj¹c siê potrzeb¹ zapewnienia wzmo¿onej ochrony
MORDERCA Podstawowych interesów pañstwa i obywateli
MORDERCA W celu stworzenia warunków skutecznej ochrony
MORDERCA Suwerennoci i niepodleg³oci Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
MORDERCA Spokoju, ³adu i porz¹dku publicznego
MORDERCA Maj¹c te¿ na wzglêdzie zabezpieczenie sprawnego
MORDERCA Funkcjonowania w³adzy i administracji pañstwowej oraz gospodarki narodowej
MORDERCA W czasie obowi¹zywania stanu wojennego Rada Pañstwa stanowi, co nastêpuje:
MORDERCA Zabrania siê namawiaæ oraz pod¿egaæ wierzby p³acz¹ce do rozszumiania
siê
MORDERCA Czynnego i aktywnego dzia³ania nawo³uj¹cego jab³onie do zakwitniêcia
MORDERCA Rozpowszechniania fa³szywych wiadomoci na temat skutków rozwijania
siê rozmarynu
MORDERCA Organizowania akcji protestacyjnych w sprawie maków na Monte
Cassino
MORDERCA Szerzenia dwuznacznego stosunku do chabrów z poligonu
MORDERCA G³oszenia, ¿e ró¿e posadzone w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej zakwitn¹ dopiero przysz³emu wiatu
MORDERCA Wszystkie te czyny zostan¹ ukarane mierci¹
MORDERCA S³yszysz? Ty Popie³uszku ty?
MORDERCA Za to wszystko
MORDERCA Za szerzenie, pod¿eganie, namawianie
MORDERCA Rozszumianie, zakwitanie, rozwijanie
MORDERCA mieræ
Popie³uszko
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W b a g a ¿ n i k u c d.
ANTYPOLAK Samochód rusza, le¿ê zwi¹zany w baga¿niku, czujê, jak mi g³owa podskakuje na ka¿dym wyboju. S³yszê silnik, jakbym s³ysza³ czyje serce. Pod policzkiem mam szorstk¹ wyció³kê. Tak bardzo chcê, ¿eby to wszystko zniknê³o, ¿eby siê
nigdy nie wydarzy³o, ¿ebym wyrzuci³ z pamiêci tê straszn¹ jazdê. Próbujê siê zorientowaæ, jak¹ tras¹ mnie wioz¹, ale ju¿ dawno straci³em poczucie kierunku. Bojê siê, ¿e
zawioz¹ mnie do lasu. Kiedy samochód zwalnia, bojê siê, ¿e to bêdzie miejsce mojej
mierci. Jak to mo¿liwe, ¿e tak ma³o dzieli³o moje normalne ¿ycie od tego strasznego
¿ycia w baga¿niku?
¯ONA Ja zaraz bêdê p³akaæ przez to ma³e ¿ó³te gówno, bo przecie¿ nie pojedziesz do
biura obs³ugi klienta Bosch i nie powiesz im, ¿e chcesz kupiæ ma³e ¿ó³te gówno?! Ale
sk¹d ja mam wiedzieæ, jak to siê nazywa, to co, co zgubi³am, co zgubilimy!? Ja ju¿
nie mam si³y tak ¿yæ, rozumiesz? Przyjed i powiedz, jak to siê nazywa?!
POPIE£USZKO Przyszed³em do ciebie, bo mnie zawo³a³e. Chcê ci co przypomnieæ.
Co wa¿nego, o czym zapomnia³e. Wyjdziemy z tego baga¿nika. Polecimy do pa³acu kalifa na lataj¹cym dywanie moich s³ów. Pod nami pustynie Arabii, w pa³acu czeka Szeherezada albo jaka inna cudowna kobieta, a mo¿e to ty tam jeste i czekasz na
samego siebie?
Trochê czerwonej historii
MORDERCA Niech sobie obywatel wyobrazi, ¿e z naszego, czerwonego punktu widzenia ksi¹dz Popie³uszko nadu¿ywa³ praktyk religijnych do agitacji politycznej.
MORDERCA Nadu¿ywa³ do takiego stopnia, ¿e zwierzchnoæ siê wzburzy³a.
MORDERCA Wprawdzie nasze czerwone prawo wprowadzi³ do Polski Czerwony Kapturek, wiêc nie by³o powszechnie akceptowane.
MORDERCA Czerwone czy zielone, by³o jednak prawem.
MORDERCA À propos kolorów: obywatel tego teraz nie widzi, ale ksi¹dz jad¹cy przed
nami zielonym volkswagenem golfem te¿ jest zielony.
MORDERCA Jest zielony jak zombie, i to wcale nie tylko dlatego, ¿e my go nêkamy.
MORDERCA Oczywicie, my go te¿ nêkamy, ile siê da.
MORDERCA Ale sami nie dalibymy rady.
MORDERCA Dwudziestego drugiego wrzenia osiemdziesi¹tego trzeciego roku wiceprokurator Anna Jackowska wszczê³a ledztwo przeciwko ksiêdzu Popie³uszce.
MORDERCA Ale trzeba mu by³o wrêczyæ wezwanie na przes³uchanie.
MORDERCA W grudniu osiemdziesi¹tego trzeciego roku ca³a czerwona w³adza razem
z czerwonym aparatem sprawiedliwoci postanowi³a wrêczyæ mu to wezwanie.
MORDERCA Ale siê nie uda³o.
MORDERCA Drzwi na plebanii nikt nie otworzy³, a w kancelarii siostra i ksi¹dz proboszcz odmówili kategorycznie przyjêcia wezwania z powodu braku na wezwaniu
pieczêci kurii.
MORDERCA Ksi¹dz proboszcz Bogucki powiedzia³ do mnie, ¿e ksi¹dz Popie³uszko
podlega pod kuriê.
MORDERCA Wiêc zwróci³em wezwanie do prokuratury.
MORDERCA Prokuratura natychmiast wys³a³a do kurii swojego przedstawiciela.
MORDERCA Przedstawiciela przyj¹³ kanclerz kurii, ksi¹dz Zdzis³aw Król. Nastêpnie
odczyta³ na g³os tekst wezwania na przes³uchanie.
MORDERCA A potem wrêczy³ wezwanie biskupowi Mizio³kowi.
MORDERCA Biskup Mizio³ek odpowiedzia³ natychmiast na pimie, ¿e ksi¹dz prymas
jest nieobecny i kuria nie mo¿e zaj¹æ stanowiska.
Ma³gorzata Sikorska-Miszczuk
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MORDERCA Ksi¹dz Król odmówi³ w tej sytuacji przyjêcia wezwania i powiedzia³:
Wiem o postêpowaniu przeciw ksiêdzu Jerzemu, ale nie mam wp³ywu na jego wyst¹pienia, gdy¿ poznajê je z Radia Wolna Europa.
MORDERCA Potem my, esbecy, próbowalimy jeszcze wrêczyæ ksiêdzu wezwanie o godzinie trzeciej po po³udniu i o szóstej, ale nie wpucili nas gromadz¹cy siê ko³o plebanii hutnicy.
MORDERCA Pilnowali ksiêdza przez kolejne dwa dni i dwie noce.
MORDERCA To by³ ich ksi¹dz. On jedyny chodzi³ na procesy, które im wytaczalimy
w stanie wojennym.
MORDERCA Nigdy ich nie opuci³. Pamiêta³ o ka¿dym z nich, pomaga³, wozi³ do szpitala, dawa³ lekarstwa, pieni¹dze i ubrania.
MORDERCA Oni te¿ go nie opucili.
MORDERCA Z Huty Warszawa przyjecha³o kilkudziesiêciu ch³opa.
MORDERCA Ludzie przynosili im gor¹c¹ herbatê pod koció³.
MORDERCA Wiêc pi¹tego grudnia wiceprokurator Jackowska zaproponowa³a dwa nowe
rozwi¹zania: pierwsze  przymusowe doprowadzenie ksiêdza Popie³uszki do prokuratury albo drugie  przes³anie wezwania za porednictwem prymasa.
MORDERCA ¯e si³¹, to rozumiem.
MORDERCA Ale wrêczenie wezwania za porednictwem prymasa?
MORDERCA Jak mo¿na wolnemu cz³owiekowi, g³owie Kocio³a, co nakazaæ?
MORDERCA To wyda³o mi siê niemo¿liwe. ¯e prymas mia³by byæ listonoszem? Co siê
tej Jackowskiej pomiesza³o w g³owie.
MORDERCA To by³o nasze wezwanie i nasze zmartwienie.
MORDERCA Tajemnicza sprawa.
MORDERCA Przepychanki z hutnikami mog³yby trwaæ bez koñca.
MORDERCA Ale kilka dni póniej, dziewi¹tego grudnia, sekretarz Episkopatu Polski
arcybiskup Bronis³aw D¹browski spotka³ siê ministrem Adamem £opatk¹.
MORDERCA Szefem Urzêdu do Spraw Wyznañ.
MORDERCA I £opatka poprosi³ go o przekazanie ksiêdzu Popie³uszce wezwania na
przes³uchanie.
MORDERCA Taka proba.
MORDERCA Tak przy okazji.
MORDERCA Przekazaæ wezwanie.
MORDERCA Tego samego dnia.
MORDERCA Najlepiej.
MORDERCA Przez kuriê najbli¿ej.
MORDERCA Hutnicy nie maj¹ tu nic do powiedzenia.
MORDERCA Minister £opatka zapewni³, ¿e przes³uchanie bêdzie mi³e i przyjemne.
MORDERCA Potrwa chwilê, maksimum dwie godzinki.
MORDERCA I do domu.
MORDERCA Niespodziewanie arcybiskup siê zgodzi³.
MORDERCA Tak sam z siebie.
MORDERCA Taki mia³ kaprys chyba.
MORDERCA Nie przejmowa³ siê formalnociami.
MORDERCA Nie by³ formalist¹.
MORDERCA Druk wezwania, w kopercie ministra £opatki, sekretarz episkopatu przekaza³ kanclerzowi kurii, ksiêdzu Królowi.
MORDERCA W bia³ych rêkawiczkach.
MORDERCA ¯eby siê nie pobrudziæ.
MORDERCA T¹ kopert¹.
Popie³uszko
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MORDERCA Ksi¹dz Król to by³ ten sam ksi¹dz Król, co poprzednio.
MORDERCA Ten sam, który wezwanie g³ono odczyta³ i odda³ biskupowi Mizio³kowi.
MORDERCA Temu samemu Mizio³kowi, który wtedy odpowiedzia³ na pimie, ¿e prymasa nie ma i kuria nie mo¿e zaj¹æ stanowiska.
MORDERCA Ale tym razem by³o inaczej.
MORDERCA Stanowisko siê tym razem samo zajê³o.
MORDERCA Mo¿na to nazwaæ cudem.
MORDERCA Cudowne samozajêcie siê stanowiska.
MORDERCA Ksi¹dz Król wezwa³ Popie³uszkê.
MORDERCA I wrêczy³ mu wezwanie na przes³uchanie na dzieñ dwunastego grudnia.
MORDERCA A Popie³uszko od swoich nie móg³ nie przyj¹æ.
MORDERCA Zamkn¹æ drzwi przed swoimi.
MORDERCA Hutnikiem siê zas³oniæ.
MORDERCA Trzeba by³o przyj¹æ z pokor¹.
MORDERCA Na kolanach.
MORDERCA W rêkê uca³owaæ.
MORDERCA Uczy³a mama: rêka olejkowana, od b³ogos³awieñstwa jest, do ca³owania.
MORDERCA Wiêc przyj¹³ wezwanie z poca³owaniem rêki.
MORDERCA I machina posz³a w ruch.
W zielonym volkswagenie golfie
POPIE£USZKO Machina posz³a w ruch. Dwunastego grudnia stawiam siê na wierczewskiego, w s¹dach. Nie wiem, co mnie czeka, ale wiem, ¿e nic ju¿ nie bêdzie tak,
jak kiedy. Czujê, ¿e nie chodzê, tylko unoszê siê nad ziemi¹. Grunt usun¹³ mi siê
spod stóp raz na zawsze i nie mam ju¿ innej mo¿liwoci poruszania siê, ni¿ p³yn¹æ
w powietrzu. To bardzo subtelna ró¿nica, unoszê siê tylko kilka milimetrów nad ziemi¹, nikt tego nie zauwa¿a oprócz mnie. Wiem dok³adnie, kiedy to siê sta³o. Wzi¹³em
do rêki kopertê i ziemia zniknê³a. Zacz¹³em spadaæ, ale Anio³ Stró¿ mnie pochwyci³
i pokaza³, jak p³yn¹æ. Nikomu o tym nie mówiê. Mecenas Wende i mecenas de Virion
nic nie zauwa¿aj¹. Patrzê na budynek, na którym jest wykute w kamieniu, ¿e Sprawiedliwoæ jest ostoj¹ mocy i trwa³oci Rzeczypospolitej. Jak wyrzuciæ z pamiêci te
wszystkie wspomnienia?
W fiacie 125p
MORDERCA Prokurator Jackowska stawia Popie³uszce zarzuty nadu¿ywania miejsc
kultu religijnego i funkcji kap³ana do kszta³towania u osób wierz¹cych postaw wrogich organom w³adzy pañstwowej, podrywania jej wiarygodnoci i autorytetu.
MORDERCA Od tej pory Popie³uszko ma ju¿ status podejrzanego.
MORDERCA Kazalimy mu siê wyt³umaczyæ, czemu nie odbiera³ wezwania na przes³uchanie.
MORDERCA Fajny pomys³, co?
MORDERCA Powiedzia³, ¿e chcielimy mu je wrêczyæ w sposób nieuczciwy.
MORDERCA Czyli, gdy mu kuria przekaza³a, to by³o uczciwe, bo wzi¹³.
MORDERCA Umialimy siê jak norki.
MORDERCA Nie mia³ ju¿ ¿adnego ruchu.
MORDERCA Osaczony z ka¿dej strony.
MORDERCA Móg³ sobie rzucaæ te spojrzenia rannego jelenia.
MORDERCA Ale od kiedy to myliwi przejmuj¹ siê spojrzeniami.
Ma³gorzata Sikorska-Miszczuk
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MORDERCA Mecenasi powiedzieli mu, ¿eby skorzysta³ z prawa do odmowy zeznañ.
MORDERCA No to odmówi³.
MORDERCA I co z tego? By³ ju¿ w naszych rêkach.
MORDERCA Og³osilimy, ¿e w jego mieszkaniu na Ch³odnej zostanie przeprowadzona
rewizja.
MORDERCA Oczywicie w jego obecnoci.
MORDERCA Obaj mecenasi wymówili siê od udzia³u w przeszukaniu, powo³uj¹c siê na
inne obowi¹zki.
MORDERCA Wiêc zosta³ sam.
MORDERCA Pojecha³ z nim tylko jego kierowca, Chrostowski.
W z i e l o n y m v o l k s w a g e n i e c d.
POPIE£USZKO Mam wra¿enie, ¿e to siê nie dzieje naprawdê. Mo¿e to tylko sen? Pamiêtam tak¹ scenê: idê noc¹ po naszym podwórzu w Okopach. Mam przynieæ wodê
ze studni. Pamiêtam moment, gdy puste wiadro pêdzi w dó³, ³añcuch siê rozkrêca, a ja
trzymam rêkê na krêc¹cym siê ko³owrocie. Plusk  i trzeba mocno krêciæ korb¹, ¿eby
wci¹gaæ ciê¿kie wiadro do góry. Wreszcie jest ju¿ blisko, tu¿ przy cembrowinie 
muszê je z³apaæ za uchwyt i wyci¹gn¹æ. Trochê siê bojê, ¿e przewa¿y i wpadnê do
studni, ale dajê radê. To du¿y wysi³ek dla takiego ma³ego ch³opca jak ja. Przelewam
wodê do wiadra i idê z nim do domu. Niosê wiadro za uchwyt. Ksiê¿yc odbija siê
w chybocz¹cej wodzie. Nagle uchwyt pêka, woda siê wylewa, Ksiê¿yc znika. Gdzie
on jest? Patrzê w Niebo  jest tam, prawdziwy Ksiê¿yc jest na niebie. To, co siê wyla³o, jest tylko odbiciem, iluzj¹. Pokazuj¹ mi rzeczy znalezione w moim mieszkaniu:
trzy granaty ³zawi¹ce, dwa ³adunki dynamitu z detonatorami i kablem, trzydzieci
osiem nabojów pistoletowych, ulotki i nielegalne pisma. Patrzê w Niebo  tam jest
prawdziwy Ksiê¿yc. To, co widzê, jest tylko odbiciem, iluzj¹.
W f i a c i e 1 2 5 p c d.
MORDERCA A obywatel w baga¿niku co nam ucich³.
MORDERCA Mo¿e nie podobaj¹ mu siê nasze metody operacyjne?
MORDERCA Bo to jest operacja.
MORDERCA Wy³uskujemy Koció³ ze zdrowej tkanki pañstwa.
MORDERCA Usuwamy narol.
MORDERCA Raka.
MORDERCA A obywatelowi nie podoba siê, ¿e operacja jest nieprzyjemna?
MORDERCA I krwawa?
MORDERCA Obywatel myli, ¿e Koció³ siê sam oddziela od pañstwa, jak kurczak od
kury?
MORDERCA ¯e wystarczy to zadekretowaæ?
MORDERCA Niestety, Koció³ to nie kura.
MORDERCA Chyba obywatel lepy nie jest.
MORDERCA Chyba siê rozgl¹da czasami.
MORDERCA Mechanizmy demokratyczne zawiod³y.
MORDERCA Chyba nie chce obywatel mieæ tu pañstwa wyznaniowego?
MORDERCA Wiêc zatrzymalimy Popie³uszkê.
MORDERCA Na noc.
MORDERCA W pa³acu.
MORDERCA Mostowskich.
Popie³uszko
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MORDERCA W celi numer szeæ, z mordercami, malwersantami i jednym konfidentem.
MORDERCA Wszyscy odnosili siê do niego ¿yczliwie.
MORDERCA Milicjant kaza³ mu siê rozebraæ do naga.
MORDERCA Ale potem pozwoli³ mu siê ubraæ.
MORDERCA A na plebanii stary proboszcz za³amywa³ rêce.
MORDERCA Dobry stary proboszcz Bogucki.
MORDERCA Za³amywa³ rêce nad grypsem.
MORDERCA Popie³uszko wys³a³ mu go z Ch³odnej, przez Chrostowskiego.
MORDERCA No, mo¿na siê by³o za³amaæ.
MORDERCA Czyta i czyta stary proboszcz:
MORDERCA Zawsze g³osi³em prawdê 
MORDERCA Poza mszami wiêtymi za ojczyznê i pomoc¹ charytatywn¹ nic innego nie
czyni³em 
MORDERCA Prowokacje przyjmujê jako dowiadczenie dane mi przez Boga 
MORDERCA Dla wiêkszych owoców mojej pracy patriotyczno-religijnej 
MORDERCA Na zeznaniach nic nie powiem, nikogo nie wydam.
MORDERCA Biegnie stary proboszcz z wikarym do arcybiskupa.
MORDERCA Informuj¹ go o zatrzymaniu ksiêdza Jerzego.
MORDERCA Arcybiskup D¹browski interweniuje telefonicznie u ministra £opatki.
MORDERCA Oburzony by³ arcybiskup do najwy¿szego stopnia  wspomina stary
proboszcz.
MORDERCA Przecie¿ mia³ arcybiskup obiecane, ¿e bêdzie tak mi³o.
MORDERCA Ale o co chodzi?
MORDERCA Przecie¿ by³o.
MORDERCA Wychodzi Popie³uszko z celi ubogacony.
MORDERCA Ubogacony o kilka zarzutów prokuratorskich.
MORDERCA Dzieñ póniej jedzie do arcybiskupa.
MORDERCA Z kwiatami i podziêkowaniem.
MORDERCA Cieszy siê jak dziecko.
MORDERCA Bo arcybiskup dalej go lubi.
MORDERCA Nie gniewa siê na niego.
MORDERCA A przecie¿ da³ siê rozebraæ do naga.
MORDERCA Siedzia³ w celi z mordercami.
MORDERCA Móg³ nasi¹kn¹æ z³em.
MORDERCA Ale dobry ten Episkopat.
MORDERCA Dobry dla wszystkich.
MORDERCA Jeszcze tylko rozmowa z prymasem.
MORDERCA Nie do powtórzenia.
MORDERCA Bo kto by tam powtarza³.
MORDERCA Taka niezwyk³a rozmowa.
MORDERCA Niepowtarzalna.
MORDERCA Echa jej kr¹¿¹ w przestrzeni.
MORDERCA Wróci³ bohater z czerwonej celi 
MORDERCA A ojciec siê wcale nie weseli.
Dwa tysi¹ce lat m¹droci Kocio³a
PRYMAS Przeczytaj, co napisa³e.
POPIE£USZKO To, co us³ysza³em od prymasa, przesz³o moje najgorsze przeczucia. To
prawda, ¿e ksi¹dz prymas móg³ byæ zdenerwowany, bo wiele kosztowa³ go list pisany
Ma³gorzata Sikorska-Miszczuk
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do Jaruzelskiego w mojej sprawie. Ale zarzuty mi postawione zwali³y mnie z nóg. SB
na przes³uchaniu szanowa³a mnie bardziej. Nie jest to oskar¿enie. Jest to ból, który
uwa¿am za ³askê Bo¿¹ do lepszego oczyszczenia siê i przyczynek do wiêkszych owoców mojej pracy. Nie wchodzê w szczegó³y tej rozmowy. Najbardziej zabola³y zarzuty, ¿e po³o¿y³em duszpasterstwo s³u¿by zdrowia, któremu przecie¿ serce i duszê oddawa³em od lat.
PRYMAS Jak mog³e co takiego napisaæ? O mnie, o swoim prymasie? Czujê siê potraktowany niesprawiedliwie. Ja ciê tylko upomnia³em, ¿e szukasz jedynie w³asnego rozg³osu i w³asnej chwa³y.
POPIE£USZKO Przepraszam.
PRYMAS To by³a twarda rozmowa. Powiedzia³em: Ty nie rób z siebie bohatera. Takich
spowiedników, którzy s¹ oddani ludziom, mamy wiêcej.
POPIE£USZKO Przepraszam.
PRYMAS Podejrzewam, ¿e porównanie z SB kto ci podsun¹³. Kto ci podsun¹³ to porównanie?
POPIE£USZKO Zawsze pisa³em sam. Wszystko sam. Zawsze pisa³em prawdê.
PRYMAS To by³a ojcowska rozmowa. Nie znasz siê na ojcowskich rozmowach? Twój
ojciec tak z tob¹ nie rozmawia³?
POPIE£USZKO Widocznie nie znam siê na ojcowskich rozmowach, tak jak ksi¹dz biskup siê zna.
PRYMAS Chcia³em wyjaniæ prokuratorskie zarzuty wobec ciebie. Ja patrzê na wszystko dalekowzrocznie, z wysokoci dwóch tysiêcy lat Kocio³a.
POPIE£USZKO Wiem. Ja patrzê z niska.
PRYMAS Sk¹d masz dynamit i trzydzieci osiem nabojów? Dlaczego ludzie pisz¹ na ciebie donosy do kurii? Po co nam naciski ze wszystkich stron, ¿e mamy ciê uspokoiæ?
POPIE£USZKO Ze ³zami w oczach wszystko wyjaniam. Podkrelam swoje pos³uszeñstwo.
PRYMAS Pamiêtaj, ¿e mogê ci odebraæ facultates.
POPIE£USZKO Jestem przera¿ony. Bojê siê zapytaæ, co to znaczy. Bojê siê, ¿e mogê
byæ zredukowany do stanu wieckiego. Dopiero ksi¹dz Boniecki wyjani mi póniej,
¿e mogê otrzymaæ, co najwy¿ej, zakaz g³oszenia kazañ.
PRYMAS I mia³e nie opowiadaæ nikomu o tym spotkaniu, a ty  po pierwsze  napisa³e o nim w swoich prywatnych zapiskach, a po drugie  zaraz po rozmowie p³aka³e
przy ksiêdzu Sikorskim.
POPIE£USZKO Umiera³em z bólu.
PRYMAS A Chrostowski póniej powiedzia³, ¿e tylko raz w ¿yciu widzia³ ciê tak za³amanego. Jak mog³e mi co takiego zrobiæ?
POPIE£USZKO Przepraszam. Przepraszam. Przepraszam.
Bydgoszcz
MORDERCA Dziewiêtnastego padziernika osiemdziesi¹tego trzeciego roku w Bydgoszczy o godzinie osiemnastej w kociele wiêtych Polskich Braci Mêczenników ksi¹dz
Jerzy Osiñski i ksi¹dz Popie³uszko odprawiaj¹ mszê.
MORDERCA Nie bêdzie s³ynnego kazania o wolnoci i prawdzie.
MORDERCA Wszyscy ju¿ maj¹ dosyæ tych j¹trz¹cych kazañ.
MORDERCA Niech sobie Popie³uszko odpocznie od prawdy.
MORDERCA Wszyscy niech sobie odpoczn¹.
MORDERCA Ojczyzna niech sobie odpocznie.
MORDERCA Ale najlepszy do odpoczywania jest dom ksiê¿y emerytów w Otwocku
zaproponowany przez prymasa.
Popie³uszko
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MORDERCA Ale nie dla Popie³uszki.
MORDERCA Ja siê powiêci³em, ja siê nie cofnê.
MORDERCA Najlepsze odpoczywanie to wieczne odpoczywanie.
POPIE£USZKO Ojcze, jeli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich. Jednak nie moja wola,
lecz Twoja niech siê stanie.
MORDERCA Popie³uszko w kociele lekko unosi siê nad ziemi¹.
MORDERCA Nikt tego nie zauwa¿a.
MORDERCA Jego pot jest jak gêste krople krwi.
MORDERCA Krew p³ynie prosto pod nasz samochód.
POPIE£USZKO ¯ycie ze mnie ucieka.
MORDERCA Powtarza, ¿e wolnoæ jest wolnoci¹ jest wolnoci¹ jest wolnoci¹.
MORDERCA Oblubieniec wolnoci.
MORDERCA I prawdy.
MORDERCA Ale do jednej siê nigdy nie przyzna.
MORDERCA Woli umrzeæ.
MORDERCA Bo to jest jakie rozwi¹zanie.
MORDERCA Nie jakie. Jedyne.
MORDERCA ¯eby uciec od prawdy.
MORDERCA Woli umrzeæ.
MORDERCA Ni¿ przyznaæ siê przed samym sob¹.
MORDERCA ¯e zdradzi³ go w³asny Koció³.
POPIE£USZKO Ja siê powiêci³em, ja siê nie cofnê.
MORDERCA Jestemy zwyk³ymi mordercami.
MORDERCA Nie wiemy, co czynimy.
MORDERCA Jestemy tylko narzêdziami w rêkach Boga.
Scena zbrodni
MORDERCA Obywatel niech wychodzi z baga¿nika.
MORDERCA Bêdziemy zabijaæ.
MORDERCA Obywatel musi zgadn¹æ, kto zaraz zginie.
MORDERCA Noo
MORDERCA Szybciej, bo nie bêdzie komu zgadywaæ
MORDERCA Ksi¹dz.
MORDERCA Obywatel nie bêdzie patrzy³ sam.
MORDERCA Nie bêdzie sam stawia³ czo³a historii.
MORDERCA Krymina³y siê ogl¹da z rodzin¹.
MORDERCA I bliskimi.
MORDERCA ¯on¹ na kanapie.
MORDERCA Towarzyszk¹ ¿ycia.
MORDERCA Wprawdzie teraz zajêta czytaniem instrukcji od ekspresu do kawy.
MORDERCA Nie zauwa¿a, co siê dzieje doko³a.
MORDERCA Ona ju¿ nie daje rady.
¯ONA Mia³o byæ lepiej.
MORDERCA Mia³o byæ normalnie.
MORDERCA Chce rozbiæ ekspres.
MORDERCA Albo bêdzie p³akaæ.
MORDERCA Niech obywatelka co powie.
¯ONA Ja ju¿ nie mogê.
MORDERCA Kto ci¹gle puka do obywatela.
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MORDERCA Dziwna postaæ pod pañskimi drzwiami.
MORDERCA Czeka.
MORDERCA ni o obrazkach, które panu podaruje.
PRYMAS ¯ó³ty, czarny i bia³y cz³owiek. Genialni wynalazcy. Wynaleli koncepcjê ¿ycia jako indywidualnej modlitwy.
MORDERCA Bierzmy siê do zabijania.
MORDERCA Kierowco, proszê siê zatrzymaæ.
MORDERCA Kluczyki, kluczyki.
MORDERCA Niech ksi¹dz wyjdzie z samochodu.
POPIE£USZKO Panowie, jak mnie traktujecie, jak mo¿na mnie tak traktowaæ.
MORDERCA Bierzmy siê do zabijania.
MORDERCA Czemu obywatel milczy?
MORDERCA Obywatel mówi nie mam z tym nic wspólnego.
Wniebowst¹pienie
KSIÊ¯A
Na co ksi¹dz czeka?
Czemu milczy?
Ludzie przyszli i czekaj¹.
ANTYPOLAK
Sam, sam.
To w³anie w tym momencie wszystko siê zaczyna, a mog³o siê nie zacz¹æ, prawda?
Staniesz siê.
Jaskó³k¹ lili¹ poln¹.
Uczynkiem i zaniedbaniem.
KSIÊ¯A
Otworzy³.
Przeczyta³.
Czas nagli.
Rzeczywicie.
Doprowadzi³ nas.
Mow¹.
POPIE£USZKO
Przyjmujê, otwieram, czytam.
Wiêc to jest s³owo Bo¿e.
B³agam.
Bracia i siostry.
KSIÊ¯A
Czas, by kap³an odczyta³ Ewangeliê.
Przeto.
Zawsze.
Dziêki.
ANTYPOLAK
Oficjalnie podejrzany.
Wyjdmy st¹d, Jerzy.
POPIE£USZKO
S³owa Ewangelii wed³ug wiêtego Marka: Wysz³y wiêc duchy nieczyste i wst¹pi³y
w winie. Wtedy stado  oko³o dwóch tysiêcy  rzuci³o siê ze stromego urwiska do
jeziora i w tym jeziorze utonê³o.
Popie³uszko
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ANTYPOLAK
Proszê ciê, Jerzy.
POPIE£USZKO
mieræ jest wyzwoleniem.
KSIÊ¯A
Chwa³a na wysokoci.
W górê serca.
G³osimy zmartwychwstanie.
Ostatnie kazanie w Wile
POPIE£USZKO Mamo. Mamo. To moje ostatnie kazanie. Czy ciê nie rozczarowa³em?
Czy jeste ze mnie dumna? Czy nie gniewasz siê, ¿e teraz idê przez wodê? Czy teraz,
gdy mówiê do ryb  czy jest dobrze? Czy zas³ugujê na wszystko, co mi da³a?
Mówiê do drzew, do ryb, do wody i rozmawiam z tob¹. Czy jeste ze mnie zadowolona? Czy mnie s³yszysz? To moje ostatnie kazanie, mamo. Ostatnie kazanie i idê do
domu. Zwolnili mnie. Bêdziesz siê gniewaæ? Tak siê sta³o. Powiedzieli, ¿e ju¿ nie
chc¹, ju¿ nie potrzebuj¹. Stara³em siê. Nie bêdziesz siê gniewa³a? To ostatnie kazanie.
Bardzo du¿o moich braci i sióstr tu jest. Ca³y koció³ pe³en ryb. Czekaj¹ od dawna na
moje kazanie. Mogê mówiæ o wszystkim, o czym tylko chcê. Wiêc powiedzia³em, ¿e
opowiem im o swojej mamie. Wiêc to bêdzie kazanie o tobie, mamo. Bracia i siostry!
Opowiem wam o mojej mamie. Ona jest Ona jest Przepraszam. Nie wiem, co
powiedzieæ. Wydaje mi siê, ¿e jestem nieprzygotowany. Nie wiem, dlaczego. Zawsze
siê przygotowujê starannie. Nie czujê siê pewnie z polskiego. Jest mi³oæ, której nigdy nie pozna³em. Widzê, jak Ziemia ca³uje Niebo. P³ynê do was. P³ynê do ciebie.
Mamo.
Obrazek z zabitym ksiêdzem Popie³uszk¹
KSI¥DZ Mêczeñska mieræ ksiêdza Popie³uszki sta³a siê zasiewem prawdy.
KSI¥DZ By umacnia³ innych w szukaniu prawdy.
KSI¥DZ I budowaniu ¿ycia w prawdzie.
KSI¥DZ Czego naucza³by dzisiaj ksi¹dz Jerzy?
KSI¥DZ Choæ nie ¿yje i nic nie mo¿e powiedzieæ.
KSI¥DZ Mo¿emy to powiedzieæ.
KSI¥DZ I robimy to.
KSI¥DZ Bo ka¿dy go mo¿e wzi¹æ dla siebie.
KSI¥DZ My dla siebie, wy dla siebie.
KSI¥DZ Ka¿dy jest w³acicielem Popie³uszki.
KSI¥DZ Ka¿dy go mo¿e sobie przyw³aszczyæ.
KSI¥DZ Wybraæ pasuj¹cy obrazek.
KSI¥DZ Mêczennika.
KSI¥DZ Bo czy¿ to nie jest prawda?
Profesor Nowak i Antypolak
ANTYPOLAK Proszê mi pomóc, profesorze. Jestem w rozpaczy.
PROFESOR Co siê sta³o?
ANTYPOLAK Docent Gruszka powiedzia³, ¿e jak nie pan, to nikt.
PROFESOR Specjalizujê siê w kurach. Czy pana rozpacz ma zwi¹zek z kurami?
Ma³gorzata Sikorska-Miszczuk

baga¿nik

27

ANTYPOLAK Nie powiedzia³bym, ¿e wygl¹dali jak kury.
PROFESOR Kto?
ANTYPOLAK Ci esbecy. I Popie³uszko. Proszê tak na mnie nie patrzeæ.
PROFESOR Patrzê z uwag¹.
ANTYPOLAK Zosta³em porwany przez esbeków i sta³em siê wiadkiem mierci ksiêdza Popie³uszki.
PROFESOR Proszê opowiedzieæ.
ANTYPOLAK Wziêli siê znik¹d. Wygl¹dali normalnie, ale obawiam siê, ¿e to byli kosmici albo Rosjanie. Zamknêli mnie w baga¿niku i zawieli do Bydgoszczy. Jechalimy za ksiêdzem, mielimy postoje, pilimy gruziñsk¹ herbatê i straci³em rachubê
czasu. Ale nie jestem wiadkiem z przesz³oci, który znalaz³ siê po trzydziestu latach
i dopiero o tym opowiada. Jest dwa tysi¹ce dwunasty rok i ja na w³asne oczy widzia³em, jak ksi¹dz Popie³uszko umiera.
PROFESOR I co pan zobaczy³?
ANTYPOLAK Bili go, a on mia³ siê i cieszy³. Mia¿d¿yli mu jêzyk po kawa³eczku, a on
do nich wci¹¿ mówi³. Mówi³, ¿e s¹ mordercami, ¿e s¹ piêkni i niewinni, ¿e mieszka
w nich Bóg, ¿e ich kocha. W koñcu do koñca mu wyrwali jêzyk, ale on mówi³ dalej,
¿e ich poznaje, ¿e s¹ dobrymi ludmi, ¿e siê modli za nich, i by³ szczêliwy i wolny,
choæ uciêli mu te¿ rêce i nogi, wy³upili oczy, odciêli nos, a on wci¹¿ ¿y³ i radowa³ siê.
Nie mog³em na to patrzeæ i powiedzia³em mu: Nie mam z tym nic wspólnego. I
wtedy on siê rozp³aka³, choæ nie mia³ oczu. Bardzo p³aka³ i zrobi³o mi siê ciê¿ko i le
od tego jego p³akania, i natychmiast zacz¹³ mnie boleæ brzuch.
By³em u lekarza rodzinnego, na przewietleniu, na USG, na rezonansie, i mówi¹, ¿e
nic mi nie jest, ale boli mnie ca³e cia³o. Co mi jest, profesorze?
PROFESOR Proszê otworzyæ usta.
ANTYPOLAK A do ust to mi nikt nie zajrza³.
PROFESOR (zagl¹da) Ma pan w ustach ¿y³kê wêdkarsk¹.
ANTYPOLAK Du¿o?
PROFESOR Zaraz zobaczymy. Proszê staæ spokojnie. (wyci¹ga delikatnie ¿y³kê wêdkarsk¹
z przewodu pokarmowego Antypolaka) Ju¿ mamy z szeæ metrów. Nie boli, jak ci¹gnê?
ANTYPOLAK Trochê boli.
PROFESOR Staram siê delikatnie ci¹gn¹æ. Oj, zaczepi³o siê.
ANTYPOLAK Zabola³o.
PROFESOR Niech pan oddycha, a ja poluzujê.
ANTYPOLAK Oddycham.
PROFESOR Jest!
ANTYPOLAK O, Jezu.
PROFESOR Haczyk.
ANTYPOLAK Ja to mia³em w brzuchu?
PROFESOR Tak. Po³kn¹³ pan haczyk.
ANTYPOLAK Jak to siê mog³o staæ?
PROFESOR Nic pan sobie nie przypomina?
ANTYPOLAK Nie.
PROFESOR Na przyk³ad  nie przypomina sobie pan  ¿e  w pewnym momencie  by³
pan  ryb¹?
ANTYPOLAK Ryb¹?
PROFESOR Która po³yka haczyk. Czy by³a taka sytuacja w pana ¿yciu?
ANTYPOLAK Nie. Ale jak pan tak mówi, to Co siê jakby przypomina.
PROFESOR ¯e siê pan na co ³apie, a potem jest ju¿ za póno, nic pan nie mo¿e zrobiæ 
w koñcu dusi siê i umiera?
Popie³uszko
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ANTYPOLAK Tak! Znam to: ³apiê siê, duszê i umieram. Ale ja przecie¿ ¿yjê?!
PROFESOR A mo¿e w³anie nie?
ANTYPOLAK Jak to?
PROFESOR Mo¿e ksi¹dz p³aka³ w³anie, ¿e pañska dusza jak ryba zdech³a?
ANTYPOLAK Dlaczego mia³aby zdechn¹æ?
PROFESOR A sk¹d ja mam to wiedzieæ?
ANTYPOLAK To po co pan mnie denerwuje, od zdech³ych ryb wyzywa?
PROFESOR Nie wyzywam! Haczyk panu wyj¹³em!
ANTYPOLAK Wyj¹³ pan, i co teraz? Jaka rada?
PROFESOR Zanurkowaæ!
Dalsze losy Docenta Gruszki
Spotkanie z profesorem Nowakiem by³o dla Docenta Gruszki wydarzeniem o niezwyk³ych konsekwencjach. Profesor Nowak wrzuci³ kamyk do stawu duszy Docenta
Gruszki, przez co powierzchnia duszy zafalowa³a, zadr¿a³a i nie chcia³a siê uspokoiæ.
Stawem ta dusza, jeziorem czy oceanem  raz wzburzona nie chcia³a ju¿ dusza przestaæ siê chlupotaæ. Wskutek tego Docent Gruszka dotar³ do domu w koszmarnym
stanie. Trzymaj¹c siê za g³owê, w³¹czy³ komputer i napisa³ oczyæ umys³ w okienku Googla z kwiatkami. Pojawi³o siê 247 tysiêcy hase³.
Co zobaczy³? Rzuæmy okiem na pierwsze z ekranu m¹droci:
Oczyæ swój umys³ ze zbêdnych mieci. Twój u m y s ³ codziennie zamiecany jest
w sposób po prostu niewyobra¿alny. Nie tylko blokuje m¹dre myli, ale i 
Czystoæ umys³u.  Droga wiat³a, Rozwój Duchowy
www.rozwojduchowy.net/ksiazki-momentboskosci-48_czystosc_um
Aby o c z y  c i æ u m y s ³ i przejæ w stan obserwatora, mo¿na spróbowaæ nie werbalizowaæ rzeczywistoci, tylko j¹ obserwowaæ. Dobrze do tego wyjæ na spacer.
Jak oczyciæ umys³?  porady tipy.pl
www.tipy.pl  Praca i Kariera  Praca  Przetrwanie w Pracy
Ka¿dego z nas dopada czasem uczucie, jakby g³owa mia³a zaraz eksplodowaæ. To
uczucie mo¿e pojawiæ siê w ka¿dym czasie, a szczególnie gdy mamy jaki
Wyciszanie umys³u - Zjawiska Paranormalne - Onet.pl Blog
niewyjasnione.blog.onet.pl/Wyciszanie-umyslu,2,ID27709162,n
16 Cze 2005  Oczyci ona twój umys³ i skupi wiadomoæ. Usi¹d lub po³ó¿ siê, zamknij oczy, wykonaj æwiczenia relaksacji i oczyæ swój umys³. Oddychaj
Bia³a Fabryka: Mi³oci¹ oczyciæ umys³
Oczywicie opowieæ o tym, dok¹d zaprowadzi³a Docenta Gruszkê wêdrówka po 247
tysi¹cach odpowiedzi, przekracza mo¿liwoci tej historii.
Dlatego skupiê siê wy³¹cznie na historii Medytacja szkieletu Docenta Gruszki
i kura.
Medytacja szkieletu Docenta Gruszki i kura
Sytuacja jest taka, ¿e docent w³anie medytuje i medytuje. Oczyszcza umys³ jak szalony.
DOCENT GRUSZKA Le¿ê i wyobra¿am sobie, ¿e wszystko, co zosta³o z mojego cia³a,
to bia³y szkielet le¿¹cy na ziemi. Utrzymujê pó³umiech i pod¹¿am za oddechem.
Wyobra¿am sobie, ¿e minê³o osiemdziesi¹t lat. Moje cia³o roz³o¿y³o siê i przesta³o
istnieæ. Pozosta³ tylko szkielet. Przygl¹dam mu siê. Celem tej medytacji jest uwiadomienie sobie, ¿e mój szkielet nie jest mn¹. Jestem j e d n y m z ¿yciem. Utrzymujê
Ma³gorzata Sikorska-Miszczuk

baga¿nik

29

pó³umiech, oddycham spokojnie. ¯yjê wiecznie w drzewach i trawie, w zwierzêtach
i ptakach. ¯yjê w kurach. W zielononó¿kach kuropatwianych. Jestem kur¹.
Co to znaczy byæ kur¹? Byæ kur¹ to znaczy
I na czas medytacji Docent Gruszka sta³ siê kur¹. Z gracj¹ i wdziêkiem wêdruje po
³¹ce, niewiadomy istnienia dobra i z³a, kapitalizmu, viagry i w³asnej udanej habilitacji. Jest kur¹.
I chodzi sobie Docent Gruszka po podwórku: nó¿k¹ grzebnie, skrzyd³em potrz¹nie,
robala ³yknie, a¿ tu patrzy  gospodarz (kmieæ) z cha³upy wychodzi i swoim gospodarskim okiem ¿ywiznê obrzuca. A drog¹ nieopodal idzie sobie nieznajomy.
NIEZNAJOMY Gospodarzu mi³y, dziewiêtnasty wiek mamy, wêdrujê ja po Galicji, czyli zaborze austriackim, a s³onko ju¿ nisko.
KMIEÆ A juci, ¿e tu nie hiszpañska Galicja, tylko Rymanów Zdrój.
NIEZNAJOMY Widzê ja, ¿e patriot¹ polskim jestecie, lokalny kmieciu.
KMIEÆ A wy po czym to poznalicie, obywatelu w kubraku?
NIEZNAJOMY A po kurach, które tu po obejciu waszym siê snuj¹.
KMIEÆ Ano snuj¹ siê, nó¿k¹ grzebn¹, skrzyd³em potrz¹sn¹, robala ³ykn¹. Ale jednakowo¿ nie ka¿dy, kto kury ma, patriot¹ polskim jest, ¿e tak zauwa¿ê.
NIEZNAJOMY I s³usznie, bo tylko jeden gatunek kur o patriotyzmie zawiadcza
KMIEÆ A imiê jego, gatunku tego?
NIEZNAJOMY Zielononó¿ka kuropatwiana. Ona to jest tajnym znakiem patriotycznym.
KMIEÆ Piêkny to znak i noga jego zielona.
NIEZNAJOMY Choæ rasa niepozorna, ale zaradna, na ch³ody odporna, wolnoæ mi³uj¹ca.
KMIEÆ Co prawda, to prawda, w niewoli siê degeneruje, sam¹ siebie z¿era i po dupie
dziobie.
NIEZNAJOMY A ta kurka, co tu ko³o mnie stoi, to takie oczka ma m¹dre, jakby profesor
albo docent jaki.
KMIEÆ Przyb³¹ka³a siê, znajda, ale dobrze trafi³a.
NIEZNAJOMY A wedle jakich zaleceñ wy te kury hodujecie, kmieciu?
KMIEÆ Wedle zaleceñ profesora Kotarbiñskiego.
NIEZNAJOMY Naukowo, znaczy siê.
KMIEÆ Naukowo. Mam ja tu podrêcznik Filozofia dla kmiecia. Teoria gospodarza
spolegliwego zawarta w niej urzek³a mnie.
NIEZNAJOMY A urzekniecie i mnie, co? Zacytujecie cytatê?
KMIEÆ Opiekun wtedy jest spolegliwy, kiedy mo¿na s³usznie zaufaæ jego opiece, ¿e nie
zawiedzie, ¿e zrobi wszystko, co do niego nale¿y, ¿e dotrzyma placu w niebezpieczeñstwie i w ogóle bêdzie pewnym oparciem w trudnych okolicznociach.
NIEZNAJOMY S³yszysz, ty kuro jedna z drug¹?
KMIEÆ Co wa¿ne, Kotarbiñski broni mo¿liwoci stworzenia etyki, która by³aby niezale¿na od pogl¹du filozoficznego lub religijnego i która mog³aby przetrwaæ nawet wtedy, gdy zniknie w nas przekonanie o s³usznoci jakiegokolwiek przekonania metafizycznego.
NIEZNAJOMY Laicko tak jako zabrzmia³o, laicko. Wy, kmieciu, wyprzedzacie swój
czas, mnie siê zdaje.
KMIEÆ A wy ktocie taki, ¿e wiecie, jaki czas jest na czasie, a jaki wyprzedzony?
NIEZNAJOMY Jak wam powiem, ¿e ta kura to docent Gruszka w medytacji, to siê chyba domylicie, k i m ja jestem?
KMIEÆ W sensie, ¿e jestecie Panbócek vel ród³o, Tao, Absolut, Wieczna Kreacja,
Allach i te de?
NIEZNAJOMY Otó¿  nie. Rozepnê swój kubrak wêdrowny, to na w³asne oczy zobaczycie, kim jestem.
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KMIEÆ Kubrak rozpina  jasnoæ wielka  a pod kubrakiem  kobita, dramatopisarka!
Ale Docent Gruszka ju¿ biustu dramatopisarskiego nie zobaczy³, bo siê z medytacji
wytr¹ci³ i przesta³ byæ kur¹. Do czego go jeszcze doprowadzi to oczyszczanie umys³u?
Ta j e m n i c a z i e l o n o n ó ¿ e k
DOCENT GRUSZKA Panie profesorze! Wylêg³y siê! Mój pierwszy wylêg zielononó¿ek.
PROFESOR Ma pan zdjêcia?
DOCENT GRUSZKA Mam. Dzi robione, w szóstej dobie ¿ycia.
PROFESOR Jakie piêkne!
DOCENT GRUSZKA Wcale nie ¿ó³te.
PROFESOR Oczywicie, ¿e nie ¿ó³te.
DOCENT GRUSZKA Ka¿de ma prêgê na plecach.
PROFESOR Szar¹, dzik¹ prêgê na plecach!
DOCENT GRUSZKA Niech pan przestanie mówiæ o prêdze, bo siê pop³aczê.
PROFESOR Prêga, prêga, prêga!
DOCENT GRUSZKA Dzika, rodkowoeuropejska prêga!
PROFESOR Ja na widok tej prêgi to nie mogê. Co siê ze mn¹ dzieje!
DOCENT GRUSZKA Ze mn¹ te¿!
PROFESOR Ja panu co poka¿ê!
DOCENT GRUSZKA Ja panu te¿!
Zrywaj¹ z siebie koszule.
PROFESOR Ja te¿ mam dzik¹ prêgê na plecach!
DOCENT GRUSZKA Ja te¿!
PROFESOR Jetemy prêgowaci! Prêgowaci, prêgowaci, prêgowaci!
DOCENT GRUSZKA i PROFESOR
Nie straszny nam jastrz¹b i lis
My w krzakach siê schowamy
Bo szar¹ prêgê mamy
Nie straszny nam jastrz¹b i lis
Wolnoci wci¹¿ szukamy
Bo takie geny mamy
Nie dla nas fermy i baga¿niki
Wolnoci geny mamy
O wolna wolna kuro
Nie pozwól by ponuro
Twe ¿ycie w fermie kis³o
O wolna, wolna kuro!
Antypolak nurkuje
Nurkuj¹c, Antypolak wraca do stanu ryby i odzyskuje wgl¹d w swoj¹ duszê. Puszcza
sobie strumienie b¹ków i myli.
ANTYPOLAK Dopiero teraz, zanurzony po uszy w mêtnych wodach Zalewu Wilanego, widzê jasno ca³e moje oszalenie, w którym tkwi³em niepoprawnie, ¿e mo¿na mi
odebraæ ojczyznê, dom, swojskie krajobrazy, ¿e mo¿na zadzwoniæ w dzwonki, zaMa³gorzata Sikorska-Miszczuk
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majtn¹æ siê kadzid³em, i mnie jak dziecko strwo¿yæ, ¿ebym nie czu³ siê tu dobrze, nie
przynale¿a³, choæ wokó³ mnie moje plemiê, mój kiosk i sklepik na rogu, zasrany trawnik, i garma¿erka z niedobrymi pierogami i z³¹ uni¹ z krzywymi nogami, brakiem
gwiazdek dla dzieci i wczasów pod grusz¹, pokrzyw¹ i ³opianem, któ¿ mi mo¿e to
zabraæ, po có¿ ja siê pieni³em jak myd³o bia³y jeleñ?
Czy upaæ musia³em na samo dno, ¿eby zobaczyæ jasno swój kraj?
Ja i on to jedno.
I ci esbecy to ja, i ci ksiê¿a, biskupi krocz¹cy dostojnie z brzuchami rozdêtymi, chciwi, nie doæ im komisji maj¹tkowych, zwrotów, restytucji i liposukcji, cenników us³ug
duchowych I w dupie mam ich czary-mary, strachy na lachy, có¿ oni mi mog¹,
skoczyæ na bambus, mog¹ zadum¹ serdeczn¹ siê zadumaæ.
I ten dresiarz to ja, ten buc w tiwi to ja, pani zalana wod¹ z okazji powodzi to ja,
emigrant z padzie¿ówki do stolicy z butami przed drzwiami to ja, i ja tu sobie robiê
karpika, bulgam sobie w brudnej wodzie, która jest, jaka jest, p³ynie i przelewa siê,
a w niej wszystko, co kocham, i mowa nienawici, i wizja kapitalistycznego szczêcia, z³odzieje, homofoby, domofony, pedofile, domy z³e, i wojna, i powstanie, i codziennie nowy lepszy stan wojenny, i sprzedaæ wszystko, ale niczego nie oddaæ, ani
piêdzi ziemi, i siê na¿reæ i nachapaæ, porzygaæ i panele po³o¿yæ, i trupem paæ, jajka
powiêciæ, i schabowego z ananasem po hawajsku stworzyæ, polubiæ to, staæ siê czêci¹, nie odciêciem, nie odkrawaæ siebie no¿em, nie uwzniolaæ, nie polepszaæ sobie
genów, szczaæ na weso³o, na kolorowo, na izbie przyjêæ cieszyæ siê rakiem jak reszta,
aspirowaæ, zdaæ na SGH, zasadziæ w ogródku antenê satelitarn¹, niech obrodzi na
wiosnê tysi¹cem nowych kana³ów, z okna Niemcom pomachaæ, kiedy id¹ nocami,
nogami szuraj¹ i wykupuj¹ Polskê, i do brzozy siê przytuliæ, i mg³ê rozpyliæ, i old
spajsa, i zasn¹æ, zamkn¹æ oczy, i rano siê obudziæ znowu w tym samym piêknosyfie,
zanurkowaæ jeszcze g³êbiej, worek z kamieniami wy³owiæ, na honorowym miejscu
po³o¿yæ, obok szklanej ryby przy telewizorze, i pamiêtaæ, zawsze pamiêtaæ o tym worku
z kamieniami.
P o p i e ³ u s z k o d o n a s, d o p u b l i c z n o  c i, t e r a z, d w a s ³ o w a
POPIE£USZKO Jestecie tymi, na których czeka³em. Zobaczcie, jacy jestecie piêkni.
Tyle lat na was czeka³em. I przyszlicie. S³yszê g³os, to g³os naszych matek i ojców,
naszych babek i dziadków, naszych wszystkich przodków. S³yszê, jak mówi¹: jestemy z was dumni. Nie jestecie sami. Nigdy nie jestecie sami.
Nigdy nie by³o takich piêknych ludzi, jak wy.
To na was czeka³em.
Koniec

Popie³uszko

