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Ma³gorzata Sikorska-Miszczuk

MIERÆ CZ£OWIEKA-WIEWIÓRKI

OSOBY:
ULRIKE MEINHOF, cz³onek RAF, intelektualistka
GUDRUN ENSSLIN, cz³onek RAF, radykalna terrorystka
ANDREAS BAADER, cz³onek RAF, póniej jako ANTYCZ£OWIEK
POLICJANT, póniej o go³êbim sercu, póniej z dziur¹ w piersi, póniej z nowym
sercem, walczy z RAF
SZCZÊLIWY, syn Gudrun Ensslin, porzucony, kiedy mia³ szeæ miesiêcy
CZ£OWIEK-WIEWIÓRKA, zbiorowa ofiara RAF, przedmiot eksperymentu, umiera codziennie raz dziennie
oraz: Prezenter (off), Brzmienie be, Brzmienie ce, Skrzyd³o, G³os z Telefonu
Historia opowiedziana w tej sztuce wydarzy³a siê naprawdê.
Ulrike Meinhof pomog³a uwolniæ Andreasa Baadera, porzuci³a dzieci, zesz³a do podziemia, by walczyæ o Nowe Niemcy.
Pisa³a manifest RAF, uczestniczy³a lub wspó³dzia³a³a w napadach na banki, podrzuca³a bomby.
Zosta³a aresztowana, gwa³tem przewietlono jej czaszkê.
W wiêzieniu podjê³a strajk g³odowy, jak inni.
Pope³ni³a samobójstwo w wiêziennej celi, wieszaj¹c siê w Dzieñ Matki.
Andreas Baader i Gudrun Ensslin równie¿ pope³nili samobójstwo w wiêzieniu.
Pokaz mody papierowych toreb na g³owê z udzia³em publicznoci.
Papierowe torby na g³owê stanowi¹ tylko jeden procent segmentu papierowych toreb
na zakupy, ale segment ów nieustannie siê powiêksza. Aby wypromowaæ now¹ liniê,
liniê niemieck¹, zorganizowano pokaz z udzia³em publicznoci. Atrakcyjna g³owa
w torbie mo¿e wypromowaæ markê, dlatego producent uzna³, ¿e ta nietypowa forma
promocji zostanie zapamiêtana przez zniewa¿on¹ publicznoæ. Niemiecka publicznoæ uwielbia byæ zniewa¿ana, a wy?
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G£OS PREZENTERA (off) Numer jeden, dwa, trzy, cztery, piêæ, szeæ wyst¹p!
Numery wystêpuj¹. Maj¹ na g³owach szare papierowe torby, z wyciêtymi otworami
na oczy i usta. Wchodz¹ na wybieg. Prawo, lewo, prawo, lewo  ruch, jak to na wybiegu.
G£OS PREZENTERA (off) Ulrike Meinhof zgodzi³a siê zostaæ twarz¹ naszej najnowszej kolekcji papierowych toreb! Ulrike Meinhof, ukryta pod torb¹, niepokorna, zbuntowana, wierna swoim pogl¹dom do koñca. Powitajmy j¹ oklaskami!
Klaszczemy, klaszczemy, to przecie¿ prawdziwa gwiazda.
G£OS PREZENTERA (off) Znamy j¹ z wyst¹pieñ telewizyjnych, podziwialimy w znakomitych scenach pocigów, zamachów, napadów, morderstw, masowych egzekucji
przeplatanych czarnym humorem i dowcipami.
Numery zatrzymuj¹ siê twarzami do publicznoci.
G£OS PREZENTERA (off) Pañstwo na pewno bezb³êdnie wska¿¹, pod któr¹ torb¹ skrywa siê nasza gwiazda ?! To dziêki niej wkrótce i pani, i pan, i ja, i ca³a nasza globalna wioska, wszyscy za³o¿ymy papierow¹ torbê na g³owê i popatrzymy na wiat z zupe³nie nowej perspektywy. Proszê wskazaæ Ulrike Meinhof!
Cisza. Cisza. Cisza.
G£OS PREZENTERA (off) Trudno jest wskazaæ Ulrike Meinhof, bo ma torbê na g³owie.
Dziêki torbie nie wiemy, kto jest pod torb¹. Pod torb¹ mo¿e byæ ka¿dy i wszyscy
jestemy równi w obliczu torby. Torbowa wolnoæ, równoæ, braterstwo. Poka¿ siê
nam, Ulrike Meinhof, chcemy zobaczyæ ludzk¹ twarz torby!
ULRIKE MEINHOF (zrywa torbê) Ja jestem Ulrike Meinhof!
ANDREAS BAADER (zrywa torbê) Ja jestem Ulrike Meinhof!
GUDRUN ENSSLIN (zrywa torbê) Ja jestem Ulrike Meinhof!
POLICJANT (zrywa torbê) Ja jestem Ulrike Meinhof!
CZ£OWIEK-WIEWIÓRKA (zrywa torbê) Ja jestem Ulrike Meinhof!
SZCZÊLIWY (zrywa torbê) Ja jestem Ulrike Meinhof!
Wszyscy razem do Publicznoci, do nas.
ULRIKE MEINHOF Plujê na was, wy winie!
ANDREAS BAADER Plujê na was, wy winie!
GUDRUN ENSSLIN Plujê na was, wy winie!
POLICJANT Plujê na was, wy winie!
CZ£OWIEK-WIEWIÓRKA Plujê na was, wy winie!
SZCZÊLIWY Plujê na was, wy winie!
ULRIKE MEINHOF Ten pokaz to farsa! Tylko przedstawienie!
ANDREAS BAADER Ten pokaz to farsa! Tylko przedstawienie!
GUDRUN ENSSLIN Ten pokaz to farsa! Tylko przedstawienie!
POLICJANT (o go³êbim sercu) Ten pokaz to farsa! Tylko przedstawienie!
CZ£OWIEK-WIEWIÓRKA Ten pokaz to farsa! Tylko przedstawienie!
SZCZÊLIWY Ten pokaz to farsa! Tylko przedstawienie!
ULRIKE MEINHOF Ja jestem Ulrike Meinhof. Plujê na was, winie. Ten pokaz to farsa.
Tylko przedstawienie.
Kamieñ
Cz³owiek-Wiewiórka le¿y w niewygodnej pozycji. Chcia³by porozmawiaæ z Ulrike, lecz
nie jest to ³atwe. W jej g³owie g³osy, które przebrzmia³y siedem lat temu lub wczoraj,
dwiêcz¹ g³oniej ni¿ taki sobie prostacki jêk Cz³owieka-Wiewiórki, jêk, który dobiega w³anie spod kó³ jej samochodu.
CZ£OWIEK-WIEWIÓRKA Przepraszam bardzo, halo, halo!
ULRIKE MEINHOF Nie s³ysza³am, co pan powiedzia³. Pan mówi³ do mnie?
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CZ£OWIEK-WIEWIÓRKA Cieszê siê niezmiernie, ¿e pani mnie s³yszy.
ULRIKE MEINHOF Co pan tam robi?
CZ£OWIEK-WIEWIÓRKA No w³anie, ja w tej sprawie.
ULRIKE MEINHOF Proszê natychmiast stamt¹d wyjæ.
CZ£OWIEK-WIEWIÓRKA Chcia³em tylko powiedzieæ, ¿e pani mnie przejecha³a w czasie parkowania.
ULRIKE MEINHOF Mam na ten temat swoje zdanie.
CZ£OWIEK-WIEWIÓRKA Czy mog³aby pani ze mnie zjechaæ? By³oby mi l¿ej. Powinna pani poæwiczyæ parkowanie.
ULRIKE MEINHOF Bzdura.
CZ£OWIEK-WIEWIÓRKA A jednak proszê rozwa¿yæ tak¹ opcjê. Znowu pani kogo
przejedzie.
ULRIKE MEINHOF Wyt³umaczê panu, co siê z panem sta³o. Zosta³ pan oszukany. Zabrano panu wolnoæ, a w zamian dano ¿a³osn¹ atrapê. Hañba.
CZ£OWIEK-WIEWIÓRKA Patrzy³em, jak pani samochód zbli¿a siê, ale czu³em siê
bezpieczny.
ULRIKE MEINHOF ¯yje pan w k³amstwie, niewiadomy rzeczywistoci, podobnie jak
reszta.
CZ£OWIEK-WIEWIÓRKA Przejecha³a pani strefê parkowania, chodnik i wjecha³a do
sklepu, rozje¿d¿aj¹c mnie po drodze.
ULRIKE MEINHOF Ludzie, którymi gardzê, nie wyznacz¹ mi stref ani granic odt¹d 
dot¹d! Wolnoæ! Wolnoæ nie z tej ziemi! Tak chcê ¿yæ.
CZ£OWIEK-WIEWIÓRKA Jest pani niezwyk³¹ osob¹, jak¿e inn¹ ode mnie. Zgadzam
siê z pani¹ w kwestii ograniczeñ. Ma³o jest miejsc do parkowania. Nasze w³adze nie
popisa³y siê zbytnio.
ULRIKE MEINHOF Niech pan nie mówi w³adze. Niech pan mówi winie.
CZ£OWIEK-WIEWIÓRKA Zwierzêta.
ULRIKE MEINHOF Ju¿ lepiej.
CZ£OWIEK-WIEWIÓRKA Jak ja.
I w tym momencie Cz³owiek-Wiewiórka umar³ przejechany. Umar³ jak zwykle, ale
poniewa¿ jest obiektem sta³ego eksperymentu i jego mieræ zosta³a wliczona w koszty,
nikt siê ni¹ nie przej¹³. Ulrike musia³a natomiast t³umaczyæ siê ze z³ego parkowania,
co te¿ zrobi³a. Sprawa wydawa³a siê zamkniêta, lecz by³o na odwrót  w³anie siê
rozpoczê³a. Ulrike radykalnie poczu³a, ¿e ka¿dy cz³owiek ma prawo do g³oszenia swoich
pogl¹dów, a to znaczy, ¿e ona te¿. Jedynym dysonansem tego wysoce udanego dnia
by³ fakt, ¿e kamieñ spad³ z nieba i uszkodzi³ jej maskê samochodu.
Antycz³owiek z Antywiata
Szed³ sobie Poeta, rozbi³a siê nad nim bania z poezj¹, porobi³y siê b¹belki, z jednego wyskoczy³ ma³y ksiê¿yc-brzdê¿yc, galaktyka, gwiazdki i kosmos, a z tego
wszystkiego zrodzi³ siê Antycz³owiek i wyskoczy³ na wierzch, ¿eby dokonaæ autoprezentacji.
ANTYCZ£OWIEK Nazywam siê Antycz³owiek i nie mam nerek, p³uc, serca, ledziony, ¿o³¹dka i ca³ej reszty tego badziewia w rodku. W zwi¹zku z tym nie potrzebujê
kibli, lekarzy, osi¹gniêæ cywilizacji, zdrowej ¿ywnoci, proszków do prania, atestów na proszkach do prania, pralek, fabryk pralek, zwi¹zków zawodowych w fabrykach pralek, komisji rz¹dowych badaj¹cych nadu¿ycia finansowe w zwi¹zkach
zawodowych w fabrykach pralek oraz rz¹du wysy³aj¹cego rz¹dowe komisje do fabryk pralek. Wszystko to uwa¿am za gówno, ale to wasze gówno, nie moje, bo ja
nie sram.
MA£GORZATA SIKORSKA-MISZCZUK
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Brawa.
Tak to brzmia³o, ale byli te¿ wiadkowie, co twierdzili, ¿e brzmia³o to zupe³nie inaczej.
BRZMIENIE BE Nazywam siê Antycz³owiek i protestujê przeciw powojennej polityce
pañstwa niemieckiego w kwestii zatrudnienia w fabrykach pralek. Zatrudnia siê tam
by³ych funkcjonariuszy NSDAP, esesmanów i zbrodniarzy wojennych, którzy pior¹
tam teraz swoje zakrwawione ³achy. Wszystko to sprawia, ¿e korpus urzêdniczy pañstwa niemieckiego ma w brzuchu zamiast uczciwych flaków jedno wielkie gówno, do
którego ja siê nie przyznajê.
BRZMIENIE CE Nazywam siê Antycz³owiek i plujê na was, winie. Kapitalizm napcha³
wam brzuchy bogactwem trzeciego wiata, które tam smutno gnije, a wasze wiñskie
odbyty wydalaj¹ zmienione nie do poznania banany z Boliwii, z³oto z Afryki, ropê
z Persji. Trwa bombardowanie Wietnamu, a to znaczy, ¿e nic was nie nauczy³a ta
wiñska wojna i dobrze, ¿e za karê powsta³a NRD!
Jak widaæ, brzmienia Be i Ce ró¿ni¹ siê ju¿ ca³kiem mocno, dlatego zostañmy przy a.
ANTYCZ£OWIEK Wolnoæ nie z tego wiata.
Ulrike spacerowa³a po ziemskiej trawie, mijaj¹c uliczne lampy, na których siedzia³y
sklasyfikowane w ziemskich atlasach go³êbie. Ca³¹ sob¹ ch³onê³a dwiêki. By³y to
dwiêki niemieckie, a pañstwo to Niemcy, s³ysza³a wiêc w kolejnoci: skrzypienie drzwi
w Deutsche Banku, wiñskie g³osy niemieckich policjantów, strza³y podczas niemieckiej demonstracji, p³acz, wycie syren, zwyciêskie marsze wojskowe nucone pod nosem. Spacer doprowadzi³ j¹ do przytulnej kawiarni. Dzia³o siê to niemieck¹ jesieni¹,
choæ by³a wiosna, a teraz dzieje siê teraz.
Po kawiarnianym stoliku toczy siê niemiecka marka, któr¹ ³apie zrêcznie Cz³owiekWiewiórka.
CZ£OWIEK-WIEWIÓRKA Chcia³em siê z pani¹ spotkaæ, ¿eby siê wyt³umaczyæ. Pani
mi siê bardzo podoba.
ULRIKE MEINHOF Bardzo zrêcznie z³apa³ pan niemieck¹ markê.
CZ£OWIEK-WIEWIÓRKA Dziêkujê. Otó¿ nie zd¹¿y³em ostatnio wiele powiedzieæ na
swój temat, bo umar³em, a to, obawiam siê, uczyni³o mnie nieatrakcyjnym w pani
oczach. Jednak pieszê z wyjanieniem, ¿e umieram codziennie raz dziennie, poniewa¿ jestem obiektem eksperymentu.
ULRIKE MEINHOF Przepraszam pana, g³owa mi pêka.
CZ£OWIEK-WIEWIÓRKA Mogê jako pomóc?
ULRIKE MEINHOF Pañski g³os dociera do mnie z wielkim trudem. S³yszê wci¹¿ niemieckie dwiêki, które zag³uszaj¹ wszystko inne.
CZ£OWIEK-WIEWIÓRKA Ja te¿ jestem niemiecki.
ULRIKE MEINHOF Co pan powiedzia³?
CZ£OWIEK-WIEWIÓRKA Niemiecki! Pani zaparkowa³a na mnie. Mia³em nadziejê, ¿e
to nas jako zbli¿y. Pani mi siê bardzo podoba, ale jako ofiara parkowania mam niewielkie szanse, prawda?
ULRIKE MEINHOF Powiem panu, co s³yszê. Zak³adanie kajdanków, kneblowanie, duszenie, strzelanie, bombardowanie. Drzwi skrzypi¹ rozpacz¹, g³osy policji ka¿¹ siê
zatrzymaæ, wycie syren ustanawia granice.
CZ£OWIEK-WIEWIÓRKA To ja! To o mnie! To moje ¿ycie!
ULRIKE MEINHOF Pan rusza ustami, ale ja nic nie s³yszê.
CZ£OWIEK-WIEWIÓRKA To mnie zak³adaj¹ kajdanki, to ja jestem kneblowany, duszony, zastrzelony, wysadzony w powietrze i porozrzucany w czêciach! To moje drzwi
skrzypi¹ rozpacz¹, g³osy policji ka¿¹ siê zatrzymaæ, wycie syren ustanawia granice!
ULRIKE MEINHOF Pan wydaje mi siê zwierzêcy w tych gwa³townych bezdwiêcznych
ruchach. Wolnoæ nie z tego wiata, do której têskniê, jest czystym Absolutem. Dam j¹
ludziom i wszyscy staniemy siê anio³ami. To nie jest mieszne, ale wymaga ofiar.
MIERÆ CZ£OWIEKA-WIEWIÓRKI
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CZ£OWIEK-WIEWIÓRKA Jestem gotowy. Szkoda, ¿e pani mnie nie s³yszy. (bierze
markê i wrzuca do szafy graj¹cej)
S³ynny przebój Szkoda, ¿e pani mnie nie s³yszy wype³nia kawiarniê. Cz³owiek-Wiewiórka piewa i tañczy. Ulrike nie s³yszy go, myli, ¿e to g³upek.
Kolor Czerwony
Ulrike s³yszy pukanie do drzwi. Wstaje i otwiera. Na progu le¿y du¿a paczka. Ulrike
wnosi j¹ do rodka domu i ogl¹da. Znajduje do³¹czony licik. Czyta: Dla mojej ukochanej U z najlepszymi ¿yczeniami od kochaj¹cego Boga.
Otwiera paczkê. W paczce znajduje lewe skrzyd³o z metk¹. Na metce jest napisane
Wykonano z materii wiat³a.
Ulrike waha siê. Raz wie, co robiæ. Wie, co myleæ. A raz nie wie, co robiæ. Nie wie, co
myleæ. W koñcu postanawia przes³uchaæ lewe skrzyd³o.
ULRIKE MEINHOF Kto ciê przys³a³?
Skrzyd³o milczy.
ULRIKE MEINHOF Nie t³umacz siê, ¿e Bóg. Nie wierzê w przesy³ki od Boga.
Skrzyd³o milczy.
ULRIKE MEINHOF Nie wierzê. Amerykanie? Rz¹d niemiecki? Policja?
Skrzyd³o milczy.
ULRIKE MEINHOF A dlaczego tylko jedno skrzyd³o?
Skrzyd³o milczy.
ULRIKE MEINHOF Ha, ha, niezbadane s¹ wyroki boskie, jasne. Dlaczego lewe? To
jaka aluzja polityczna?
Skrzyd³o milczy.
ULRIKE MEINHOF Mylisz, ¿e Bóg nie robi aluzji? Dosyæ tych bzdur. Masz pluskwê, tak?
Skrzyd³o milczy.
ULRIKE MEINHOF Nie zaprzeczaj. To nic nie da. Przyznaj siê, nie bêdzie bola³o.
Skrzyd³o milczy.
ULRIKE MEINHOF Nie boisz siê? Zobaczymy.
Bierze nó¿, rozcina skrzyd³o. Bierze ogieñ, zapala skrzyd³o. Wiesza je g³ow¹ w dó³. Ze
skrzyd³a ciekaj¹ krople wosku. Nie ma w nich pluskwy.
Pukanie do drzwi siê ponawia. Kto puka, jakby szuka³ schronienia. Ulrike budzi siê.
S³yszy pukanie do drzwi. Wstaje i otwiera.
ULRIKE MEINHOF Us³ysza³am takie pukanie, jakby kto szuka³ schronienia.
ANTYCZ£OWIEK Ja nie potrzebujê schronienia. Stajê na progu i jestem. To ona (pokazuje na Gudrun Ensslin) puka³a, jakby potrzebowa³a schronienia.
ULRIKE MEINHOF Muszê opowiedzieæ dzieciom bajkê o tym, kim jestecie.
ANTYCZ£OWIEK Powiedz, ¿e jestemy Czerwoni.
GUDRUN ENSSLIN Powiedz, ¿e chodzimy po domach i opowiadamy bajkê o Kolorze
Czerwonym.
ULRIKE MEINHOF Waham siê. Nie wiem, co robiæ. Nie wiem, co myleæ.
GUDRUN ENSSLIN Pos³uchaj. By³ sobie Kolor Czerwony. Nikt go nie lubi³. Wzi¹³ go
muchomor, rozdeptali go, wziê³a go krew, schowali j¹ pod skórê, wziê³y go czerwone
buciki, spalili je na stosie. Kolor Czerwony rozz³oci³ siê i zacz¹³ gryæ. Wziê³a go
bomba, bo siê go nie ba³a. Bomba wybuch³a i zacz¹³ siê po¿ar w wielkim sklepie.
Sklep pali³ siê na czerwono. Kolor Czerwony zadzwoni³ do Deutsche Presse Agentur
i powiedzia³ moim g³osem To jest zemsta Koloru Czerwonego. I poszed³ sobie.
ULRIKE MEINHOF Co bêdzie dalej?
GUDRUN ENSSLIN Wujek Hans i ciocia Greta opowiedz¹ dzieciom, co bêdzie dalej,
gdy ich wpucisz.
MA£GORZATA SIKORSKA-MISZCZUK
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Ulrike wpuszcza ich do rodka. Wobec tego Bóg zmienia zdanie i nie dosy³a jej drugiego skrzyd³a, a na jednym, i do tego spalonym, nie da siê lataæ.
Policjant i Antycz³owiek
Mo¿e tak jest, ¿e Antycz³owiek to wróg cywilizacji, ale robi wyj¹tki. W³anie mknie
równ¹ drog¹ z szybkoci¹, która rozwiewa mu w³osy, a duszê unosi na wysokoæ ksiê¿yca-brzdê¿yca. Mknie sobie bmw, a koncern mu kiedy za to podziêkuje, w mylach,
bo oficjalnie nie wypada.
Mknienie trwa ju¿ d³u¿ej ni¿ mgnienie, jednak Antycz³owiek nie daje siê zwieæ pozorom. Niemcy to pañstwo policyjne, choæ policja z jednego landu nie kontaktuje siê
z policj¹ z innego landu. Ot, problemy z kontaktem. Niemniej pojawienie siê Policjanta jest w tym miejscu nieuchronne.
POLICJANT Zatrzymujê z przyjemnoci¹ pana mkn¹cego tym wygodnym i szybkim
autem.
ANTYCZ£OWIEK Ty policyjna winio, rób, co do ciebie nale¿y, a co do auta, to siê
zgadzam.
POLICJANT Otó¿ to, wydarzenia ostatniej wojny spowodowa³y, ¿e czêæ spo³eczeñstwa
patrzy z niechêci¹ na mundur niemiecki, ale nie jest to wcale taka wielka czêæ.
ANTYCZ£OWIEK Robiê wszystko, aby obudziæ sumienie w tym strasznym narodzie
niemieckim. Byæ mo¿e dziêki mnie bêdziesz coraz czêciej nazywany policyjn¹ wini¹, ty policyjna winio.
POLICJANT Byæ mo¿e, byæ mo¿e, ale na razie pan jest w awangardzie wyzwisk, choæ
spo³ecznie osamotniony.
ANTYCZ£OWIEK Gliniarz, pies, ³apacz. Z³amany kutas.
POLICJANT To ju¿ by³o osobiste. Poproszê dokumenty.
ANTYCZ£OWIEK Bierz, popaprañcu.
POLICJANT (czyta) Peter Chenowitz. (patrzy na Antycz³owieka) Nieprawda.
ANTYCZ£OWIEK Co nieprawda, mundurowy ryju wyrypany?
POLICJANT Pan siê nie nazywa Peter Chenowitz.
ANTYCZ£OWIEK A jak niby, ty têpy m³otku rz¹dz¹cego re¿ymu?
POLICJANT By³em na pañskiej autoprezentacji. Pan jest z b¹belka, z ksiê¿yca-brzdê¿yca, czyli antycz³owiek!
ANTYCZ£OWIEK Verdammt!
POLICJANT Aresztujê pana za posiadanie fa³szywych dokumentów. (wstawia Antycz³owieka do klatki i przykrywa ciemnym materia³em, jak kanarka)
Dzwoni telefon.
POLICJANT Policja w Berlinie, proszê mówiæ cicho, bo ptaszek pi w klatce.
G£OS Z TELEFONU Ty psia paszczo, ty imperialistyczna swo³ocz mundurowa, spróbuj
tylko tkn¹æ palcem naszego wielkiego, drogiego Andreasa Baadera, którego bezprawnie
aresztowa³e!
POLICJANT Cieszê siê bardzo, ¿e aresztowa³em Herr Baadera, bo nie wiedzia³em. Móg³by
pan tu do nas wpaæ do Berlina i potwierdziæ jego to¿samoæ?
Tu, niestety, ³¹cznoæ siê przerwa³a, ale wiemy ju¿, ¿e Antycz³owiek jest Andreasem
Baaderem, a Andreas Baader jest Antycz³owiekiem.
Go³êbie serce Policjanta
Policjant pilnuje klatki z Andreasem Antycz³owiekiem i srogo wodzi wzrokiem to tu,
to tam. W g³êbi duszy ma go³êbie serce. Byæ mo¿e jest to pomy³ka natury. Gdy natura
siê zorientuje, podmieni je na inne.
MIERÆ CZ£OWIEKA-WIEWIÓRKI
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Srogie spojrzenie nie odstrasza Ensslin i Ulrike.
POLICJANT Guten Morgen! Czego tu panie szukaj¹?
ULRIKE MEINHOF Przynios³ymy ziarenka dla kanarka.
POLICJANT To nie jest kanarek. Panie myla³y, ¿e to kanarek?
GUDRUN ENSSLIN Tak.
POLICJANT To nie kanarek. To Andreas Baader.
ULRIKE MEINHOF Zamkn¹³ go pan w klatce i przykry³ chust¹ jak kanarka.
POLICJANT Rzeczywicie, tak to mo¿e wygl¹daæ. Jak klatka z kanarkiem. Ale to b¹belek.
ULRIKE MEINHOF B¹belek!
POLICJANT Zrobi³em Baaderowi klatkê w formie b¹belka, ¿eby siê poczu³ jak w domu.
GUDRUN ENSSLIN i ULRIKE MEINHOF (razem) Sk¹d pan wie, ¿e Baader jest z b¹belka!?
POLICJANT Niemiecka policja wie wiêcej, ni¿ siê wydaje. (pauza) Skoro panie te¿ wiedz¹, ¿e Baader z b¹belka siê wzi¹³, to po co mu przynios³y ziarenka, co? Przecie¿ on
nie je, nie ma flaków!
GUDRUN ENSSLIN Ziarenka dla kanarka, nie dla Baadera.
POLICJANT Uff. Ul¿y³o mi. Poproszê te ziarenka. (bierze; podjadaj¹c) Ja mam go³êbie serce i karma dla kanarków dobrze mi s³u¿y, jest bardzo wielosk³adnikowa. To
na serce najwa¿niejsze. No i ta ufnoæ go³êbia, cokolwiek nie na miejscu w policji.
Walczê z ni¹, st¹d te krêpuj¹ce nas wszystkich pytanie, uff. Wiêc nie znaj¹ panie
Baadera?
ULRIKE MEINHOF Sk¹d¿e. Przeprowadzamy badania naukowe, a karmienie ptaków
na komisariatach to nasz wk³ad w naruszony ekosystem.
GUDRUN ENSSLIN Doktor Greta W.
POLICJANT Mylê, ¿e powinno siê naukowo zbadaæ pana Baadera. Jest niezwyk³y w ka¿dym aspekcie. Nie je, wspomnia³em ju¿, w ludzkim sensie. Rozumiej¹ panie, Wurst
i te sprawy  nic z tego.
GUDRUN ENSSLIN Co musi jeæ, bo zdechnie.
POLICJANT Od razu widaæ, ¿e jest pani doktorem! (pauza) Myla³em, myla³em i przysz³o mi do g³owy, ¿e spróbujê go pokarmiæ czym nietypowym.
ULRIKE MEINHOF Powinien pan od razu poprosiæ o pomoc naukê, a nie eksperymentowaæ samemu.
POLICJANT Nie eksperymentowa³em. Skonsultowa³em siê z panem Baaderem. Poprosi³ o dobr¹ ksi¹¿kê.
ULRIKE MEINHOF No i?
POLICJANT Wszystkie wyrzuci³, prócz jednej. Tê jedn¹ po³kn¹³ w ca³oci. Ale siê nachodzi³em, ¿eby j¹ zdobyæ
GUDRUN ENSSLIN Chcê zobaczyæ Baadera jak najszybciej.
POLICJANT Zaraz, zaraz. Pomyla³em, ¿e skoro zajmuje siê podk³adaniem bomb, to ta
ksi¹¿ka bêdzie mu w smak. A tytu³ jej  tadam, tadam  Carlos Marighella Miniprzewodnik partyzantki miejskiej! Czekam na pochwa³y.
GUDRUN ENSSLIN Ja tam siê nie opierdalam i wywalê prawdê wprost: jak pan móg³
zamkn¹æ do klatki tak niezwyk³¹ osobê, jak on, która po¿era nowoci wydawnicze?
POLICJANT Przecie¿ to Andreas Baader!!
GUDRUN ENSSLIN Zamkn¹³ go pan do klatki dlatego, ¿e nazywa siê Andreas Baader?
POLICJANT Ja tylko wykonujê rozkazy.
GUDRUN ENSSLIN Debil.
POLICJANT Niech mnie panie dobrze zrozumiej¹: ja nie jestem bez serca. Te¿ mam
rodzinê, bliskich.
GUDRUN ENSSLIN Debil.
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POLICJANT On le post¹pi³, powiem paniom. Wysadzi³ w powietrze du¿y sklep, tak nie
mo¿na, i nie trzeba mi tu robiæ aluzji do procesu w Norymberdze.
ULRIKE MEINHOF Myla³ pan mo¿e, co siê teraz dzieje na wiecie?
POLICJANT Nie ogarniam ca³ego wiata swoim rozumem. Moja krewniaczka w Polsce
ma teraz szeæ lat. Mam przeczucie, powiem paniom, ¿e nast¹pi³a bos¹ stop¹ na szk³o
i bardzo p³acze. To siê teraz dzieje na wiecie na przyk³ad.
ULRIKE MEINHOF Powiem panu, co siê dzieje na wiecie: szerok¹ strug¹ p³ynie perska ropa, banany z Boliwii, z³oto z Afryki. Wyzysk trzeciego wiata.
POLICJANT Panie policzy³y, ile jest wiatów, bo panie s¹ z nauki, a ja nie. Bojê siê, ¿e
ma³ej p³ynie krew ze stopy, a mamy nie ma w domu.
GUDRUN ENSSLIN Debil. Niemiecka policja to debile.
POLICJANT Pani siê myli. Szukamy Gudrun Ensslin, która równie¿ podk³ada³a bombê
w tym sklepie. Nie zna jej pani?
GUDRUN ENSSLIN A niby czemu mam znaæ?
POLICJANT Szkoda. Po prostu pytam, ca³y czas pytam to tu, to tam, taka moja praca.
Pytam ludzi na ulicach: Nie widzielicie mo¿e takiej a takiej, nazywa siê Gudrun
Ensslin, i ludzie mówi¹: Niestety, nie, ale jak zobaczymy, to powiemy. Mo¿e sama
siê zg³osi?
ULRIKE MEINHOF Na pewno.
GUDRUN ENSSLIN A teraz mo¿emy ju¿ do Baadera?
POLICJANT Oczywicie. (zdejmuje nakrycie z klatki, otwiera j¹, wpuszcza Ensslin i Ulrike) Panie Baader, ma pan goci, rozrusza siê pan troszkê.
ANDREAS BAADER (do Ensslin) Gudrun!
POLICJANT Pani ma na imiê Greta.
ANDREAS BAADER Bêdê do niej mówi³ Gudrun. A teraz niech pan wyjdzie, bo muszê
j¹ bzykn¹æ.
GUDRUN ENSSLIN Dla celów naukowych.
ULRIKE MEINHOF A ja bêdê patrzeæ.
POLICJANT Wychodzê, wychodzê. (do siebie) Ci m³odzi, och, a ja ziarenka, có¿, och,
pozazdrociæ.
Taktownie opuszcza pomieszczenie. Wprawdzie ma przeczucie, ¿e jedna z pañ, podaj¹ca siê za doktor Gretê W., to w rzeczywistoci Gudrun Ensslin, dziewczyna Baadera, która w tej w³anie chwili wraz ze znan¹ lewicow¹ dziennikark¹ i scenarzystk¹
Ulrike Meinhof omawia plan ucieczki. Gdyby jednak doniós³ o tym w³adzom, nikt by
mu nie uwierzy³. W³adza nie mo¿e wierzyæ w przeczucia. On sam postanawia jednak
zadzwoniæ do Polski, aby dowiedzieæ siê o stan zdrowia krewniaczki. Nie dodzwania
siê, bo wtedy nie by³o komórek, tylko telefony o szeciocyfrowych numerach: 22 93
22. Krew z rozciêtej stopy szybko zmywa deszcz. Dozorca sprz¹ta resztê szk³a z butelki po piwie.
Polacy du¿o pili, bo ich gnêbi³ marksizm.
Cyrk
Wójt albo kanclerz Niemiec powiedzia³, ¿e Niemcy s¹ sympatyczni i pracowici jak
wiewiórki. Chcia³by, aby wiewiórka by³a w herbie Niemiec, ale na razie jest czarny
orze³, rozpostarty na herbie jak cyplata-tabaka, danie popularne w ZSRR, do zjedzenia na dworcu.
Wójt albo kanclerz cieszy siê. Wszystko, co z³e, ju¿ za nami  mówi, ale nie wszyscy
Niemcy tak uwa¿aj¹. Na przyk³ad Ensslin te¿ siê cieszy, ale tak nie uwa¿a. Ensslin
uwa¿a, ¿e czas zacz¹æ niez³y cyrk.
GUDRUN ENSSLIN (strzela z bacika) Oto s³ynny Cz³owiek-Wiewiórka!
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Wbiega Cz³owiek-Wiewiórka.
GUDRUN ENSSLIN Cz³owiek-Wiewiórka  kto nie widzia³, niech ogl¹da, kto nie s³ysza³, niech s³ucha! Cz³owiek-Wiewiórka robi zapasy na zimê, wychowuje m³ode, otacza je troskliw¹ opiek¹, z obaw¹ patrzy w przysz³oæ, ledzi ceny na bie¿¹co, sp³aca
d³ugi, martwi siê wypadaniem w³osów, podskakuje, pisze wiersze, jest po¿yteczny,
³atwy w uk³adaniu na ³ó¿ku, na pryczy, na ruszcie, szybko siê rozmna¿a!
Cz³owiek-Wiewiórka s³ucha Ensslin.
GUDRUN ENSSLIN Teraz Cz³owiek-Wiewiórka kopnie policjanta w dupê!
Ensslin strzela z bacika. Wbiega Policjant.
POLICJANT (poczciwie) Postanowi³em wzi¹æ udzia³ w tym niemieckim cyrku. Ludziom
nale¿y siê trochê radoci i miechu po tej strasznej wojnie. Wprawdzie kopanie siê po
dupie to rozrywka nieco prostacka, ale cyrk sam w sobie jest ma³o intelektualny i ja to
akceptujê.
GUDRUN ENSSLIN Intelektualici te¿ wezm¹ w nim udzia³, obiecujê. (strzela z bacika)
Wbiega Ulrike.
GUDRUN ENSSLIN Teraz intelektualici wyst¹pi¹ w cyrku! Wypluj¹ z siebie naukowe
Manifesto Kopania Policjanta W Dupê!
Cz³owiek-Wiewiórka patrzy na Ulrike.
CZ£OWIEK-WIEWIÓRKA Znów pani¹ widzê, jakie¿ to szczêcie. Myla³em o pani
w d³ugie bezsenne noce, z bij¹cym sercem uk³ada³em scenariusze naszego spotkania,
podczas którego zawsze umiera³em z mi³oci. Czy pani mnie s³yszy?
Ulrike znowu nie s³ucha, myli o swoim.
POLICJANT (do Ulrike) Droga pani U. Wprawdzie stojê tu na arenie wydarzeñ w wietle reflektorów w niewygodnej pozycji, no có¿, z koniecznoci wypiêty, wiêc ¿eby to
nie zabrzmia³o komicznie, powiem tylko: nie. Proszê dalej czytaæ hrabiego To³stoja
lub badaæ tajemne ¿ycie delfinów, proszê pani.
GUDRUN ENSSLIN Gadaj¹ca dupa! Widzia³ kto gadaj¹c¹ dupê?
CZ£OWIEK-WIEWIÓRKA Jestem przyzwyczajony, ¿e umieram codziennie raz dziennie. W marzeniach umieram jeszcze czêciej, choæ wówczas dobrowolnie. Nie kopnê
policjanta w dupê. Jeli to zrobiê, pani bêdzie zmuszona przez t¹ pani¹ do tworzenia
Manifesto.
GUDRUN ENSSLIN G³upi zwierzaku, pe³en wiewiórczych flaków! Ona tylko na to
czeka.
POLICJANT To wszystko ¿arty, jarmarczna rozrywka, panie kolego. Proszê mnie kopn¹æ w dupê, niech publika ma trochê zdrowego miechu. Pani U. jest czêci¹ przedstawienia, nie ma siê o co martwiæ. Jest mi te¿ niewygodnie, proszê pamiêtaæ.
ULRIKE MEINHOF S³owa wyrywaj¹ mi siê z ust, jakby im wros³y skrzyd³a, ale nie
mogê zacz¹æ.
CZ£OWIEK-WIEWIÓRKA Nie kopnê.
GUDRUN ENSSLIN I dobrze. Teraz ciê zat³ukê albo sam siê zabij.
POLICJANT Spokojnie, moi drodzy, to czêæ tego tandetnego przedstawienia.
CZ£OWIEK-WIEWIÓRKA Powieszê siê na krawacie, choæ to nie³atwe.
Wiesza siê w powietrzu na krawacie, choæ to nie³atwe. Ulrike, patrz¹c na niego, odczuwa przyp³yw natchnienia. S³owa jak ptaki wreszcie wylatuj¹ jej z ust. Jak daleko
dolec¹, zale¿y od jakoci ich skrzyde³.
ULRIKE MEINHOF W obliczu tej mierci me s³owa na pó³ radykalne zradykalizowa³y
siê do stu procent. Podwaliny ideologiczne do kopania w dupê to jedno, a do mierci
 to drugie. Ten cz³owiek odda³ ¿ycie w obronie urojonych wartoci. Moja odpowied brzmi: doæ. ¯¹dam wycofania wojsk z Indochin!
POLICJANT Kolega niech nie udaje. Nie mo¿na siê powiesiæ na w³asnym krawacie w powietrzu.
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GUDRUN ENSSLIN (do Ulrike) Nie rób takich skrótów mylowych, bo bêdziemy to
drukowaæ na dwudziestu dwóch stronach.
ULRIKE MEINHOF ¯ycie nie jest dobrem.
POLICJANT To ja dorzucê: ¿ycie jest niedobrem, gdy siê rzadko pstrykasz z bobrem!
(pauza) Co, jak cyrk to cyrk!
GUDRUN ENSSLIN Koniec przedstawienia.
Policjant natychmiast rusza na dalsze poszukiwania Gudrun Ensslin, bo jest to cz³owiek, który chodzi, chodzi, a¿ wreszcie podchodzi odpowiedzialnie do swoich obowi¹zków. Tymczasem Ulrike z podziwem ogl¹da swoje lataj¹ce s³owa, które ju¿ siadaj¹ na czystej stronie.
D r z e w o i w i a t r. U l r i k e c h c i a ³ a b y z e j  æ p o d z i e m i ê.
U l r i k e n i e w i e, c z y c h c i a ³ a b y z e j  æ p o d z i e m i ê
Pewna kobieta z Czerwonych Brygad powiedzia³a: By³am przekonana, ¿e nara¿am
swoje ¿ycie na niebezpieczeñstwo, ale ¿e w koñcu dojdzie do rewolucji  i nie bêdzie
to trwa³o przez dwadziecia lat, tylko o wiele krócej [ ] Zmilitaryzowani [jak ja]
musieli pod ka¿dym wzglêdem odci¹æ siê od swojego dotychczasowego ¿ycia, odizolowaæ od rodziny, swojej spo³ecznoci i przejæ do podziemia.
Skoro posi³kujemy siê ju¿ cytatami, robimy m¹dre miny, doktorat, porz¹dn¹ bibliografiê do sztuki, to dla równowagi powiedzmy sobie co g³upiego, na przyk³ad bia³y
wierszyk: Co z nim zrobimy? Niech tañczy, niech tañczy! Co z nim zrobimy? Zamordujmy go, ale niech tañczy!.
ULRIKE MEINHOF Kobieta to ziemia, wilgoæ, ciemnoæ. Byæ tam, pod ziemi¹, czerpaæ
si³y z ciemnoci, z ciemnego wilgotnego przera¿aj¹cego wnêtrza, to czerpaæ prosto
ze róde³ si³y. mieræ i ¿ycie: wszystkomoc.
GUDRUN ENSSLIN Czy kto ostatnio zagl¹da³ do twojego ma³ego ciemnego przera¿aj¹cego wnêtrza? Bzyka³a siê?
ULRIKE MEINHOF Nocami potrafiê umieraæ z mi³oci, a za dnia z tego szydzê. Nikogo nie ma i nikogo ju¿ nie bêdzie.
GUDRUN ENSSLIN Jeste jeszcze m³oda.
ULRIKE MEINHOF Jestem stara i m¹dra. Chcê zejæ pod ziemiê. Bojê siê zejæ pod
ziemiê.
GUDRUN ENSSLIN Tchórzyk. Zak³amana suczka.
ULRIKE MEINHOF Drzewo targane w¹tpliwociami.
GUDRUN ENSSLIN Ty jeste drzewem, ja jestem wiatrem.
Ulrike jest drzewem, Ensslin jest wiatrem.
GUDRUN ENSSLIN (mocuje siê z ni¹) Z³amiê ciê. Znikniesz z powierzchni.
ULRIKE MEINHOF Nie dasz rady.
GUDRUN ENSSLIN Z³amiê.
ULRIKE MEINHOF Dwa ma³e jednakowe jab³ka, moje owoce.
GUDRUN ENSSLIN Strz¹nij je, wejdziesz pod ziemiê.
ULRIKE MEINHOF Korzeniami jestem pod ziemi¹.
GUDRUN ENSSLIN Strz¹nij je, wejdziesz pod ziemiê.
ULRIKE MEINHOF Królestwo cieni, duchów, niebytów, fa³szywych to¿samoci, podrabianych paszportów, kradzionych tablic rejestracyjnych, wynajmowanych mieszkañ, handlarzy broni¹, podwójnych agentów, szpiegów z pierwszego, drugiego, trzeciego wiata.
GUDRUN ENSSLIN Podziemie nie dla suczek.
ULRIKE MEINHOF Korzenie s¹ pod ziemi¹. ¯egnam siê z drzewem.
GUDRUN ENSSLIN Tocz¹ siê jab³ka. Nie ma ju¿ drzewa.
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Ulrike nie jest ju¿ drzewem.
ULRIKE MEINHOF Kto stanie mi na drodze, a jeszcze o tym nie wie, budzi siê teraz
z krzykiem, nie wiedz¹c, czemu strach odbiera mu oddech. Co z nim zrobiê? Niech
tañczy, niech tañczy! Co z nim zrobiê? Zamordujê go, ale niech tañczy!
Kiedy ostatni raz budzi³e siê z krzykiem?
Kiedy ostatni raz budzi³a siê z krzykiem?
Okno
Obejrzyjmy okno, przez które ptaszek Baader wyfrun¹³ z klatki. Nie ma w nim nic
specjalnego. Mimo to agenci specjalni wszystkich s³u¿b policyjnych wiata wpatruj¹
siê w nie jak zaczarowani. Nawet cesarz Bokassa zrobi³ sobie przerwê w odcinaniu
poddanym uszu i przygl¹da siê oknu. Nic w tym dziwnego  poczu³ konkurencjê. Dlatego cesarz Bokassa wymyli³ sobie, ¿e zje kilku swoich poddanych i nauczy szympansa paliæ papierosy. Cesarz Bokassa zazdronie strze¿e swojej pozycji lidera.
Jestemy w czytelni Instytutu Socjologii w Dahlem w Berlinie. Jest tam Cz³owiek-Wiewiórka i Ulrike.
CZ£OWIEK-WIEWIÓRKA (do siebie) Ka¿dego dnia budzê siê, myl¹c o tym, ¿e tym
razem powiem co takiego, co sprawi, ¿e ta pani mnie pokocha. (do Ulrike) Czy
pani wie, ¿e w tej czytelni Marks napisa³ Das Kapital? (cisza. Do siebie) Zmyli³em to, pisa³ w czytelni British Museum. (do Ulrike) Myla³em, ¿e to pani¹ poruszy,
lecz jeli nie, spróbujê pani¹ zabawiæ Leninem. Czy pani wie, ¿e w tej czytelni
siedzia³ Lenin i pisa³ pod pseudonimem Jacob Richter? To ¿art oczywicie, czy pani
mnie s³yszy?
ULRIKE MEINHOF (do siebie) Ka¿dego dnia budzê siê, myl¹c o tym, ¿e inni co
robi¹ naprawdê, a ja tylko oszukujê siê pozornym dzia³aniem. Tym razem postanowi³am zrobiæ co, co mnie sam¹ zaskoczy. Nie dajê sobie prawa, by ¿yæ zwyk³ym
¿yciem w tym kraju naznaczonym zbrodni¹, o której wszyscy chc¹ jak najszybciej
zapomnieæ.
CZ£OWIEK-WIEWIÓRKA O jakiej zbrodni pani mówi?
Wchodz¹ Policjant i Baader. Baader w kajdankach.
POLICJANT O jakiej zbrodni pañstwo rozmawiaj¹?
CZ£OWIEK-WIEWIÓRKA Jestem zakochany bez wzajemnoci w tej pani i ka¿dy temat, który j¹ interesuje, nawet najdziwniejszy, jestem gotów podj¹æ, aby zwróciæ na
siebie jej uwagê. Niestety, jestem zbyt pojedynczy dla tej pani. Ona myli o ludzkoci.
POLICJANT Zbrodnia jako temat interesuje mnie zawodowo. Mogê siê przyczyniæ do
pog³êbienia pañstwa dyskusji.
ANDREAS BAADER Zamierzam pope³niæ niejedn¹ zbrodniê, ty policyjna winio, ale
nie uznajê tych przysz³ych zbrodni za zbrodniê.
POLICJANT Polubi³em pañski prowokacyjny sposób prowadzenia rozmowy. W g³êbi
duszy jest pan dobrym, nadzwyczaj dobrym cz³owiekiem. Wiem, ¿e wiara w dobroæ
cz³owieka by³a ju¿ wielokrotnie wystawiana na próbê, która siê nie powiod³a. Jako
policjant postanowi³em wykonywaæ swoje obowi¹zki s³u¿bowe, ufaj¹c ludziom. (rozkuwa Baadera)
ULRIKE MEINHOF (do Policjanta) Niech mu pan zaufa, on nie k³amie i na pewno
pope³ni wiele zbrodni w pañskim rozumieniu tego s³owa  a ja mu pomogê. Stojê
w³anie na granicy dwóch wiatów, wie pan? Jeden z nich jest we wnêtrzu tej czytelni, drugi zaczyna siê po drugiej stronie okna.
POLICJANT Ju¿ raz pani powiedzia³em, ¿e pani widzi granice wiata  pierwszego,
drugiego, trzeciego  choæ one s¹ dla innych niewidzialne. Ja po drugiej stronie tego
okna dostrzegam majow¹ zieleñ Berlina.
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ULRIKE MEINHOF Majowa zieleñ, miech dzieci, kolory jesieni  ten bana³ tnie mnie
brzytw¹ po uchu.
ANDREAS BAADER (do Policjanta) Mogê teraz panu szczerze powiedzieæ, ¿e posiadam nadludzkie zdolnoci. Potrafiê z³apaæ bombê, która spada na ry¿owe pole, i zrzuciæ j¹ na Frankfurt lub Monachium. Mieszkañcy tych miast dziêki mnie mog¹ poczuæ
grozê nie swojej wojny oraz poczuæ sw¹d miêsa.
ULRIKE MEINHOF Brawo.
CZ£OWIEK-WIEWIÓRKA (do Ulrike) Czy pani go kocha? Czujê siê taki nieatrakcyjny przy tym nadzwyczajnym panu Baaderze Obawiam siê te¿, ¿e on mówi o moim
miêsie.
POLICJANT Nic nam nie grozi ze strony pana Baadera. Przyszed³ tu zg³êbiaæ socjologicznie samego siebie za pomoc¹ pani Meinhof.
ULRIKE MEINHOF Panowie. Zaczynam nowe ¿ycie. lubujê. Proszê dwóch wiadków.
POLICJANT Wprawdzie jestem tu, aby pilnowaæ pana Baadera, ale ufam mu. (podchodzi do Ulrike, wyci¹ga rêkê)
CZ£OWIEK-WIEWIÓRKA Mój przyjaciel, który ponad wszystko kocha literaturê niemieck¹, powiedzia³ mi, ¿e nikt tak z nim nie rozmawia³ jak pani. Jestem tu, aby pilnowaæ pana Baadera, ale  choæ nie ufam mu  bêdê wiadkiem pani lubowania. (podchodzi do Ulrike)
ULRIKE MEINHOF lubujê zrobiæ wszystko, aby nie zmarnowaæ swojego ¿ycia.
Wchodzi Gudrun Ensslin.
GUDRUN ENSSLIN Sta³am pod drzwiami od kilku minut, bo by³am ciekawa, co bêdziesz lubowaæ. Ale nie warto by³o czekaæ. Pidziunia.
ANDREAS BAADER Nuda  doæ! Nadludzk¹ sw¹ moc¹ otwieram okno! (podchodzi
do okna i otwiera je)
POLICJANT Nie wolno panu opuszczaæ czytelni, pan siê ma zg³êbiaæ, nie uciekaæ!
CZ£OWIEK-WIEWIÓRKA (do Ulrike) Niech pani zostanie!
Cz³owiek-Wiewiórka staje w oknie. Zas³ania sob¹ wyjcie.
GUDRUN ENSSLIN Nie zastrzelê ciê, Cz³owieku-Wiewiórko, bo przecie¿ w twoim
imieniu i dla ciebie robimy rewolucjê w Niemczech.
Strzela do Cz³owieka-Wiewiórki. Cz³owiek-Wiewiórka pada trafiony miertelnie w w¹trobê.
CZ£OWIEK-WIEWIÓRKA Stójcie! Poniewa¿ zosta³em miertelnie trafiony w w¹trobê, nawiedzi³a mnie przedmiertna wizja zwi¹zana z tym oknem! Pos³uchajcie historii umieraj¹cego cz³owieka.
ANDREAS BAADER Ale krótko.
GUDRUN ENSSLIN Bejbi, pieszmy siê, bardzo siê stêskni³am za tob¹ jako mê¿czyzn¹.
ANDREAS BAADER Teraz s³uchamy wizji, a ty, Meinhof, przyzwyczajaj siê do widoku miertelnie postrzelonych w w¹trobê oraz inne narz¹dy.
POLICJANT To wielki, wielki b³¹d, panie Baader, rozkrêca pan spiralê przemocy, ojejej,
co to bêdzie, to ju¿ nie cyrk.
CZ£OWIEK-WIEWIÓRKA Czy ja wreszcie mogê co powiedzieæ?
Wszyscy, nieco skruszeni, kiwaj¹ g³owami.
CZ£OWIEK-WIEWIÓRKA Moja wizja nazywa siê Historia o facecie, któremu samolot wlecia³ przez okno.
ANDREAS BAADER I GUDRUN ENSSLIN O, nie! Ju¿ tytu³ jest za d³ugi! Idziemy.
Zaczynaj¹ wychodziæ.
CZ£OWIEK-WIEWIÓRKA Samolot wlecia³ przez pierwsze okno. Samolot wlecia³ przez
drugie okno. Samolot wlecia³ przez trzecie okno (umiera)
Co mia³ na myli, nie wiemy. Mo¿e mia³ na myli historiê o tym, jak samolot wlecia³
przez okno? Jeli tak, niech siê schowa cesarz Bokassa ze swoim szympansem.
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Pustynia i dynia
Ulrike i Ensslin jak dwie jaszczurki ¿³obi¹ lady na piasku. S¹ na pustyni, tylko piasek
i niebo, Ziemia Obiecana. Jedno ziarenko tego piasku to dobro, drugie  z³o, i tak
w nieskoñczonoæ. Ulrike i Ensslin pracowicie wygrzebuj¹ w³aciwe ziarenka i wk³adaj¹ je do magazynka, granatnika, podrêcznego bombownika.
Pif-paf. Lec¹ ziarenka.
Wszystkiego siê mo¿na nauczyæ, tylko trzeba mieæ motywacjê.
GUDRUN ENSSLIN (oddaj¹c seriê do dyni  nie trafia) Niedobra ta dynia.
ULRIKE MEINHOF (patrz¹c na nienaruszon¹ dyniê) Có¿ za ironia losu. Masz przed
sob¹ wyranie odcinaj¹cy siê na tle b³êkitnego nieba, klasycznie amerykañski symbol
martwoty, upiora, mierci. Oczywicie pod warunkiem, ¿e wypatroszysz go seri¹ jak
winiê, wyk³ujesz mu oczy, otworzysz gêbê do krzyku.
GUDRUN ENSSLIN Gówno prawda. Jaka niewyrana ta dynia.
ULRIKE MEINHOF Wyrana, dorodna, soczysta dynia. Czeka, a¿ zabijesz j¹ i nadziejesz pal¹c¹ siê wiec¹. Owietli drogê do piek³a jakiej amerykañskiej wini z Heidelbergu.
GUDRUN ENSSLIN S³owa. Ty nawet jak pierdniesz, zaraz to jako piêknie nazwiesz.
ULRIKE MEINHOF Droga moja, nic innego nie umiem.
GUDRUN ENSSLIN (strzela jeszcze raz, dynia siê rozpada. Z zadowoleniem) Zasrany
Heidelberg obudzi siê ze snu, jak mu wpadn¹ do ogródka amerykañskie flaki.
ULRIKE MEINHOF Nie zrozum mnie le, ale czy mogê ci siê pok³oniæ?
GUDRUN ENSSLIN K³aniaj siê, nawet nie mylê o tym. £adujê i walê dalej. (strzela)
ULRIKE MEINHOF (k³ania siê) Jeste jak wcielenie niez³omnoci, czystej energii, si³y.
K³aniam ci siê, wi¹tyniê chêtnie bym wznios³a, et cetera.
GUDRUN ENSSLIN Pierniczysz, mów, o co chodzi.
ULRIKE MEINHOF Rozgrzany, rozochocony strzelaniem ka³asznikow ³aduje mnie energi¹ i jasnoci¹ myli. Widzê, wreszcie widzê, co jeszcze mogê z siebie daæ oprócz
s³ów.
GUDRUN ENSSLIN Dawaj.
ULRIKE MEINHOF Mam dwie dziewczynki, bezu¿yteczne córeczki. Zabiorê je spod
wulkanu Etna, gdzie maj¹ bezpieczne, lecz bezmylne schronienie, i zamknê je tutaj
w obozie w Ziemi wiêtej.
GUDRUN ENSSLIN Z dzieæmi w obozie te¿ k³opot.
ULRIKE MEINHOF Ale z tych dzieci mo¿e byæ po¿ytek. Bêd¹ moimi oczami i moimi
palcami. Bêd¹ poci¹gaæ za cyngiel i gin¹æ za sprawê wietnamsk¹, angolsk¹, kubañsk¹, gwatemalsk¹, palestyñsk¹.
GUDRUN ENSSLIN Ju¿ s¹ wystarczaj¹co du¿e. Myl, kurde, to ci dobrze wychodzi.
Masz ³eb jak ta dynia.
Lecz ten plan przemylny, matczyny, zosta³ pokrzy¿owany przez ci¹g ludzi dobrej woli,
którzy siê na nim nie poznali. Dziewczynki spod bezmylnego wulkanu Etna polecia³y
wrêcz przeciwnie do Niemiec, gdzie jedyny ka³asznikow, z jakim siê zetknê³y, znajdowa³ siê na logo RAF, a i tak zast¹pi³ go póniej Heckler und Koch.
K s i ê g a i m i o n. F e l i k s z n a c z y S z c z ê  l i w y
Szczêliwy rozmawia z plakatem Ensslin. Ensslin jest poszukiwana. Plakat powiesi³
Policjant.
SZCZÊLIWY Mamo, mamo, palê siê.
GUDRUN ENSSLIN Wiem, bo sama postanowi³am ciê spaliæ. Wujek Hans ciê podpali³,
no to siê palisz.
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SZCZÊLIWY Cieszê siê, ¿e o tym wiesz, ale bardzo cierpiê. Ja siê palê.
GUDRUN ENSSLIN Przykro mi bardzo, ¿e nie uda³o nam siê spaliæ ciebie do koñca
i wci¹¿ siê palisz.
SZCZÊLIWY To co mam robiæ? Skoro siê ci¹gle palê i tak cierpiê?
GUDRUN ENSSLIN Te¿ le siê z tym czujê. Gdyby siê spali³ do koñca, moglibymy
ciê rozpyliæ i sprawê zakoñczyæ.
SZCZÊLIWY Ja bym chcia³, mamo, ¿eby to dla mnie ¿eby co zrobi³a. Ale jest mi
tak trudno rozmawiaæ, ¿e chcia³bym tylko mówiæ mamo, mamo, mamo.
GUDRUN ENSSLIN Ja te¿ chcê co dla ciebie zrobiæ.
SZCZÊLIWY Co takiego, mamo, mamo, mamo?
GUDRUN ENSSLIN Mam dla ciebie truciznê.
SZCZÊLIWY Do wypicia, co od mamy do wypicia? Bojê siê wypiæ. To jest trudne,
mamo.
GUDRUN ENSSLIN To ³atwe. To jest prezent. Szed³ sobie Kolor Czerwony i rozdawa³
prezenty. Wypij za lepszy wiat.
SZCZÊLIWY Mamo, mamo, naprawdê? Gdy mówiê do ciebie mamo, to ci wierzê.
GUDRUN ENSSLIN To mów do mnie ca³y czas mamo i wyci¹gnij rêkê.
SZCZÊLIWY Tak mam zrobiæ? Mówiæ mamo i trzymaæ tak rêkê?
GUDRUN ENSSLIN Bardzo dobrze to robisz. Mówisz, co trzeba, i masz wyci¹gniêt¹
rêkê. Ja jestem twoj¹ mam¹. Musisz z³apaæ tê szklankê. Trzymaj j¹ mocno, ¿eby nie
wylaæ. Powtarzaj w mylach mamo.
Szczêliwy wyci¹ga zaciniêt¹ w piêæ rêkê.
GUDRUN ENSSLIN Trzymaj mocno, bo masz spalon¹ rêkê i s³abo trzymasz. Pij.
SZCZÊLIWY To trudne.
GUDRUN ENSSLIN To najlepsze.
SZCZÊLIWY Nie chcê.
GUDRUN ENSSLIN Powtarzaj s³owa.
SZCZÊLIWY Mamo, mamo Ratuj.
GUDRUN ENSSLIN Teraz na pewno ci ³atwiej.
SZCZÊLIWY Tak, ³atwiej.
POLICJANT (wtr¹ca siê) Proszê mu nie podawaæ trucizny. To nielegalne.
GUDRUN ENSSLIN ¯ycie nie jest dobrem.
POLICJANT Gdy siê nie pstrykasz z bobrem, wiem. Proszê siê zastosowaæ i nie podawaæ mu trucizny.
I dziêki tej interwencji Szczêliwy pali siê dalej. Zasypia i ni mu siê sen: jego spalone
rêce fruwaj¹ nad pustyni¹. Wiatr je niesie do ogrodu. Spadaj¹ na ziemiê, wyrasta
z nich dynia. Matka bierze dyniê i stawia na piasku. Niedobra ta dynia  mówi.
Co by to mog³o znaczyæ?
Dynia jest magicznym warzywem
ULRIKE MEINHOF S³ucha³am tego mê¿czyzny  nie wiem, kto to jest  dziwna historia. Czemu on rozmawia³ z portretem Gudrun na licie goñczym? Ten policjant o go³êbim sercu podszed³ i zabroni³ mu rozmawiaæ z listem goñczym. Dlaczego nie zabroni³ listowi goñczemu rozmawiaæ z mê¿czyzn¹? To jest z³e prawo! Gdyby niemieckie prawo zabrania³o listom goñczym rozmawiaæ z nieznajomymi, to policjant móg³by aresztowaæ taki list goñczy i wsadziæ go do wiêzienia.
Zauwa¿y³am po powrocie, ¿e tu w Niemczech wszêdzie s¹ dynie. Nawet w bankach,
dzieñ dobry, Herr Dynio, jak tam na urlopie, Frau Dynio Nie, ¿artowa³am, dynie
nie je¿d¿¹ na urlopy. Najwa¿niejsze, ¿e zmieni³am swoje ¿ycie. Ju¿ siê nie oszukujê,
nie gwa³c¹ mnie, nikt mnie nie gwa³ci. To najwy¿sze szczêcie, najwy¿sze. Kto by³
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gwa³cony, wie, o czym mówiê. Jestem teraz w nowej rzeczywistoci. Jestem inn¹ osob¹.
Jestem (mieje siê) Robin Hoodem.
Mówiê takie rzeczy, jak na filmach. Mówiê na przyk³ad (znów siê mieje) serio
mówiê na przyk³ad takie s³owa takie (mieje siê pod nosem) powiedz, Gudrun
Rozpoczyna siê napad na bank. Baader w³¹cza muzykê z boom-boxa. G³ono.
ULRIKE MEINHOF no powiedz, Gudrun
GUDRUN ENSSLIN (krzyczy, ma pistolet maszynowy) To jest napad!
ULRIKE MEINHOF (mieje siê) No, to jest napad
ANDREAS BAADER (krzyczy) To jest napad!
GUDRUN ENSSLIN (krzyczy) Rêce do góry! Twarz¹ do ciany!
ULRIKE MEINHOF (mieje siê) No, rêce do góry a teraz bo wam rozwalê wasze
dynie!
miech.
ANDREAS BAADER (krzyczy) Rêce do góry!
GUDRUN ENSSLIN (krzyczy) Twarz¹ do ciany! Cisza!
Baader wskakuje na bankow¹ ladê i mierzy z broni.
ULRIKE MEINHOF Gudrun mówi, ¿e za wszystkie te s³owa dostaniemy razem dwiecie osiemdziesi¹t piêæ tysiêcy marek! (miech) Ja te¿ mam swoj¹ broñ. Gudrun mówi,
¿e musimy mieæ broñ, bo oni chc¹ nas pozabijaæ.
Na czworakach wchodzi Policjant.
POLICJANT ciszcie, proszê. Dosta³em jeden strza³ w plecy, a twarz mi pociê³y od³amki szyby.
ULRIKE MEINHOF Czemu pan jest na czworakach?
POLICJANT Bo krwawiê, wie pani, jak to os³abia? Przed bankiem stoi samochód, z którego do mnie strzelano.
ANDREAS BAADER To nasz samochód.
POLICJANT Panie Baader, mówi³em, nie wolno ³amaæ zakazu parkowania. Bêdê musia³
wypisaæ mandat.
ANDREAS BAADER Szczam na zakaz parkowania.
GUDRUN ENSSLIN A ja razem z nim.
POLICJANT Pani nie jest doktor Greta. Pani jest Gudrun Ensslin z listu goñczego, z plakatu.
ANDREAS BAADER Kretyn z go³êbim sercem.
POLICJANT Zaufa³em wam. By³em ufnym policjantem.
ANDREAS BAADER A ja mam niebieskie oczy.
Zeskakuje, podnosi Policjanta na kolana, strzela mu w serce. Policjant opada na
ziemiê.
GUDRUN ENSSLIN (zagl¹da do dziury w ciele Policjanta, do Baadera) Trafi³e go
prosto w go³êbie serce, bejbi.
ANDREAS BAADER Niech mu wymieni¹ na wiñskie, tej wini.
ULRIKE MEINHOF (zagl¹da do dziury w ciele Policjanta) Straszna ta dziura.
GUDRUN ENSSLIN Chod, Ulrike, nie przyszlimy tu wpatrywaæ siê w dziurê.
ULRIKE MEINHOF (do siebie) Mam gor¹czkê. Mam gor¹czkê i bredzê. Kto zamieni³
moj¹ dyniê w karetê. Pêdzê, pêdzê i spe³niam swoje marzenia. Muszê zd¹¿yæ do dwunastej, potem znów bêdê tamt¹ Ulrike, (szeptem) gwa³con¹. Muszê siê pieszyæ. (Ulrike
sama siebie diagnozuje, ale s³ucha te¿ opinii publicznej) Wczoraj by³am chora, niewiele pamiêtam, ale mam wiadomoæ, ¿e ³atwo zakwalifikowaæ mnie do postaci
wiêtych Fanatyczek  a co to znaczy, moi panowie? ¯e ekstremalne zmiany oraz
niestabilnoæ emocjonalna mnie dotyka, mo¿e nawet og³usza-przydusza. Popadam
w stany od nastrojów mistycznych po totalne zw¹tpienie  to raz, no i mój fanatyzm
czasami zamienia siê w swoje zaprzeczenie, czyli brak wiary  to dwa. Reasumuj¹c:
wczoraj zw¹tpienie i brak wiary, dzi energia i optymizm, znacie to, panowie, tak?
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Mo¿e wy te¿ jestecie materia³em na terrorystów? (zwija d³onie w tr¹bkê, g³osem
megafonu) Wojna to wojna! Spo³eczeñstwo do szeregu!
Spo³eczeñstwo ustawia siê w szeregu: Policjant z dziur¹ zamiast serca, Andreas, Gudrun, Cz³owiek-Wiewiórka, Szczêliwy.
ULRIKE MEINHOF Kolejno odlicz!
POLICJANT Tr¹f.
ANDREAS BAADER Tr¹f.
GUDRUN ENSSLIN Misia.
CZ£OWIEK-WIEWIÓRKA Bela.
SZCZÊLIWY Misia.
POLICJANT Kasia.
ANDREAS BAADER K¹fa.
GUDRUN ENSSLIN Cela.
CZ£OWIEK-WIEWIÓRKA Misia A.
SZCZÊLIWY Misia Be.
POLICJANT Misia.
ANDREAS BAADER Kasia.
GUDRUN ENSSLIN K¹.
CZ£OWIEK-WIEWIÓRKA Fa.
SZCZÊLIWY Ce!
ULRIKE MEINHOF Pad³o na pana, który rozmawia³ z portretem Gudrun Ensslin. Powa¿ny Instytut Naukowy Allensbach zadaje panu powa¿ne pytanie: co pan czuje do
terrorystów z RAF!?
SZCZÊLIWY Sympatiê.
ULRIKE MEINHOF Cieszê siê! Niech pan nam co powie o sobie.
SZCZÊLIWY Jestem co pi¹ty i co dziesi¹ty Niemiec.
ULRIKE MEINHOF Drugie powa¿ne pytanie: czy cz³onek RAF móg³by spêdziæ u pana
noc, szukaj¹c schronienia?
SZCZÊLIWY Tak.
GUDRUN ENSSLIN Moja krew!
ULRIKE MEINHOF (do Gudrun) Jeszcze jej nie przela³a.
GUDRUN ENSSLIN Moja krew  mój syn! (do Szczêliwego) Jestem z ciebie dumna,
synu.
ULRIKE MEINHOF (do Szczêliwego) To pana mama?
SZCZÊLIWY To moja mama.
ULRIKE MEINHOF (do siebie) ¯ycie przynosi rozwi¹zania zagadek wtedy, kiedy siê
ich nie spodziewamy. (do Szczêliwego) Teraz jest pan doros³y, ale s³ysza³em, ¿e Gudrun pana porzuci³a, gdy mia³ pan pó³ roku. Nie jest pan z³y, ¿e mama pana zostawi³a?
SZCZÊLIWY Nie jestem z³y. Jestem dumny.
GUDRUN ENSSLIN (wchodzi w s³owo) Bo kto ma tak¹ mamê jak ja? Która mama tak
walczy jak ja? Beze mnie on by nie wiedzia³, ¿e politycy k³ami¹, wal¹ bombami
w Wietnam, a jak kto powie nie, strzelaj¹ do niego!
SZCZÊLIWY Tak, mamo.
ULRIKE MEINHOF Nastêpne pytanie. Znany polityk niemiecki na h, odpowiedzialny
za zbrodnie i ludobójstwo?
SZCZÊLIWY Hycler?
ULRIKE MEINHOF N-nie.
SZCZÊLIWY Hikler? Hunkler? Nie? A co on w³aciwie zrobi³? Jakie zbrodnie?
ULRIKE MEINHOF To zbrodnia. Mówi³am wam o tym, gdy przekracza³am niewidzialn¹ granicê miêdzy wiatem pokoju a wiatem terroru, gdy skaka³am z okna,
gdy zmienia³am swoje ¿ycie. Powiedzia³am nie dajê sobie prawa, by ¿yæ zwyk³ym
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¿yciem w tym kraju naznaczonym zbrodni¹, o której wszyscy chc¹ jak najszybciej
zapomnieæ.
ANDREAS BAADER (do Ulrike) Nie m¹drz siê tak.
ULRIKE MEINHOF (do Andreasa) Obiecywa³e, ¿e opowiesz wszystkim bajkê o Kolorze Czerwonym. Gdzie bajka?
POLICJANT Nie ufam ju¿ panu! Mówi³ pan, ¿e nie ma flaków i nie sra a wczoraj
powiedzia³: Szczam na zakaz zakazu. Szczam!
CZ£OWIEK-WIEWIÓRKA A ja ju¿ bym wyszed³ z szeregów spo³eczeñstwa. Kupi³em
nowy samochód i chcê go pokazaæ koledze.
ANDREAS BAADER Wypierdalaæ st¹d! Zostaje tylko RAF!
RAF robi cis³e kó³ko.
Policjant le siê czuje z dziur¹ w piersi, Szczêliwy chce siê pochwaliæ, ¿e widzia³ te¿ kiedy mamê Gudrun graj¹c¹ w filmie porno, ale siê wstydzi i zostawia to dla siebie, Cz³owiek-Wiewiórka idzie na parking, a RAF szykuje totaln¹ bajkê o Kolorze Czerwonym.
Ziarna strachu
CZ£OWIEK-WIEWIÓRKA Powiedzia³em jej, ¿e chcê siê pochwaliæ nowym samochodem, ale k³ama³em. To by³a kolejna próba powiedzenia takiego zdania, które sprawi, ¿e
mnie pokocha. Wyzna³em jej  tak miêdzy wierszami  ¿e mogê sobie pójæ od niej, ¿e
mi nie zale¿y. ¯e siê pieszê do samochodu. ¯e siê przeliczy³a. Ju¿ jej nie kocham.
By³em przebieg³y, prawda? Ale wiele mnie kosztowa³o wiarygodne powiedzenie Kupi³em nowy samochód i chcê go pokazaæ koledze. Teraz mnie boli ca³a szczêka i mam
gard³o zdarte od tego zdania. S³ychaæ to, prawda? Ona mnie nie kocha, bo kocha Wietnamczyków, Indochiñczyków, Angolañczyków, Gwatemalczyków, Enteropczyków, a nie
mnie. Jestem ¿a³osny, co? Pójdê i powiem jej: odwo³ujê zdanie Kupi³em nowy samochód i chcê go pokazaæ koledze  odwo³ujê to zdanie, ono pali moje gard³o.
POLICJANT Z DZIUR¥ W PIERSI Nie mogê spaæ. Oni zrobili kó³ko i namawiali siê, ci
terroryci z RAF. Co pi¹ty i co dziesi¹ty Niemiec ich lubi i chce im udzieliæ schronienia, choæ zabili mnie w serce. Mo¿e mia³ racjê ten Baader, Antycz³owiek z ksiê¿ycabrzdê¿yca, gdy mówi³, ¿e jestem wini¹? Mo¿e na tym ksiê¿ycu widz¹ lepiej z wysokoci, ¿e jestem wini¹, i kto by tam p³aka³ po wini?!
CZ£OWIEK-WIEWIÓRKA Posiali w nas ziarno niepokoju, co, panie policjancie?
POLICJANT (z dziur¹ w piersi) Posiali w nas ziarno niepokoju, tak, panie Cz³owiekuWiewiórko.
CZ£OWIEK-WIEWIÓRKA Posiali, posiali ziarno niepokoju.
POLICJANT (z dziur¹ w piersi) Posiali, posiali ziarno niepokoju.
CZ£OWIEK-WIEWIÓRKA A gdzie w p a n u posiali?
POLICJANT (z dziur¹ w piersi) A gdzie w p a n u posiali?
CZ£OWIEK-WIEWIÓRKA Poszukajmy.
POLICJANT (z dziur¹ w piersi) Poszukajmy.
Szukaj¹ w sobie ziaren niepokoju, wszêdzie, po kieszeniach, w portfelach, za paskiem,
w gaciach. Znajduj¹.
CZ£OWIEK-WIEWIÓRKA Ja mam tu.
POLICJANT (z dziur¹ w piersi) A ja tu.
Pokazuj¹ sobie znalezione ziarna niepokoju.
POLICJANT (z dziur¹ w piersi, przygl¹da siê uwa¿nie ziarnom) Oj, to nie ziarna.
CZ£OWIEK-WIEWIÓRKA Nie ziarna? A co?
POLICJANT (z dziur¹ w piersi) Bomby.
CZ£OWIEK-WIEWIÓRKA Bomby te¿ ziarna.
POLICJANT (z dziur¹ w piersi) Oj, nie. Znam siê na ziarnach. To bomby.
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CZ£OWIEK-WIEWIÓRKA Bomby  ziarna strachu. Taka metafora.
POLICJANT (z dziur¹ w piersi) Nie metafora. Uciekajmy.
CZ£OWIEK-WIEWIÓRKA Czy myli pan, ¿e to pani Meinhof zasia³a we mnie tê bombê?
POLICJANT (z dziur¹ w piersi) Niewykluczone, ca³kiem mo¿liwe, panie Cz³owiekuWiewiórko.
CZ£OWIEK-WIEWIÓRKA To czemu mam uciekaæ?
POLICJANT (z dziur¹ w piersi) Bomba wybuchnie, pan zginie.
CZ£OWIEK-WIEWIÓRKA Pani Meinhof raz mnie przejecha³a, parkuj¹c, ale to by³o
niechc¹cy.
POLICJANT (z dziur¹ w piersi) Intuicja mi mówi, ¿e ona chce pana zabiæ.
CZ£OWIEK-WIEWIÓRKA To niech pan ucieka. Ja muszê jej co powiedzieæ.
Policjant s³ucha intuicji. Bomba wybucha.
Cz³owiek-Wiewiórka odchrz¹kuje raz. Odchrz¹kuje drugi raz. Co spada i wpada mu
do gard³a.
ULRIKE MEINHOF (do Cz³owieka-Wiewiórki) Jak tam moje ziarna strachu?
CZ£OWIEK-WIEWIÓRKA (charczy) Kupi³em nowy
ULRIKE MEINHOF Czemu pan tak charczy?
CZ£OWIEK-WIEWIÓRKA (charczy) samochód
POLICJANT (dziur¹ w piersi) Charczy, bo mu od³amek szk³a z okna przeci¹³ gard³o. Od
tej pani bomby.
ULRIKE MEINHOF (podnosi inny kawa³ek szk³a) Poznajê to szk³o! Ono jest z okna,
z którego wyskoczy³am, by walczyæ.
CZ£OWIEK-WIEWIÓRKA (charczy) i chcê go
POLICJANT (z dziur¹ w piersi) To jest szk³o z okna, do którego wlecia³ samolot. Pani
otworzy³a to okno, a potem wlecia³ przez nie samolot. Tak on mówi³. (do Cz³owiekaWiewiórki) Tak pan mówi³?
CZ£OWIEK-WIEWIÓRKA (charczy) po pokazaæ koledze
ULRIKE MEINHOF Nie wiem, o co mu chodzi.
POLICJANT (z dziur¹ w piersi) Odwo³uje zdanie, ¿e chce pokazaæ koledze samochód.
Sk³ama³, bo pani¹ kocha.
ULRIKE MEINHOF Nie chcê tego s³uchaæ.
POLICJANT (z dziur¹ w piersi) To zmieniê temat. Zapytam o to szk³o, które mu przeciê³o gard³o. Nie radzi³a pani swoim kolegom, ¿eby gdzie wlecieli samolotem przez
okno? Mia³a pani taki pomys³?
ULRIKE MEINHOF (zastanawia siê) Mo¿e Ci¹gle mylê, wymylam, nawet jeli ju¿
nie chcê.
CZ£OWIEK-WIEWIÓRKA (charczy) Kocham. (umiera)
ULRIKE MEINHOF (do siebie) Nie bêdê siê o niego martwiæ, bo jutro zmartwychwstanie.
S z u k a m y E u r o p y, b u d u j e m y N o w e N i e m c y
ANDREAS BAADER (grzebie w koszach z niezidentyfikowanymi szcz¹tkami ludzkimi)
Co to mia³o byæ? W¹troba? Serce? D³onie?
GUDRUN ENSSLIN Zakopmy wszystko, bejbi, co za ró¿nica.
ANDREAS BAADER Nie, nie jest wszystko jedno. Wsadzisz w ziemiê jak¹ kichê i gówno ci wyronie.
ULRIKE MEINHOF (do Andreasa) Powiedz g³ono, ¿e nie wiesz, co. ¯e musisz mnie
prosiæ o pomoc. ¯e intelektualici s¹ bardzo potrzebni.
ANDREAS BAADER (grzebi¹c niepewnie poród r¹k i nóg  nie swoich) Przypomnê
sobie.
ULRIKE MEINHOF Powodzenia Nie masz nawet matury.
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GUDRUN ENSSLIN Czy ona ciê bêdzie jeszcze d³ugo obra¿aæ, bejbi?
ANDREAS BAADER (do Ulrike) Gadaj, bo zaczyna mierdzieæ z tych koszy.
ULRIKE MEINHOF (sugeruje) Intelektualici s¹ potrzebni.
ANDREAS BAADER S¹, kurwa, potrzebni.
ULRIKE MEINHOF Okej. (zaczyna) Kadmos b³¹dzi³ ju¿ d³ugie lata, ale nie natrafi³ na
lad Europy.
ANDREAS BAADER Krócej.
ULRIKE MEINHOF Prostak.
GUDRUN ENSSLIN Zwa¿aj, piczko.
ULRIKE MEINHOF Kadmos stan¹³ do walki ze smokiem i zada³ mu miertelny cios.
Bogini kaza³a mu wy³amaæ smokowi k³y i zasiaæ je w ziemi.
ANDREAS BAADER Zêby, kurwa, no przecie¿ zêby!
ULRIKE MEINHOF Kadmos tak zrobi³ i z ziemi wyroli zbrojni rycerze, którzy natychmiast
z nienawici¹ rzucili siê na siebie, rani¹c siê i zabijaj¹c w bratobójczym boju. Ziemia chciwie pi³a ich krew. Piêciu zosta³o i zbudowa³o miasto Teby na zatrutej krwi¹ ziemi.
ANDREAS BAADER Bierzcie siê, dziewczyny, za zêby! Ziemia czeka.
Wyrywaj¹ zêby z nieoczekiwan¹ wpraw¹, siej¹ do ziemi, by powsta³o nowe miastopañstwo, Nowe Niemcy. Siej¹ zêby, w wie¿¹ ziemiê wrzucaj¹. Patrz¹, czekaj¹.
Policjant siê wy³ania z ziemi.
POLICJANT Dwiecie tysiêcy marek blankiety dokumentów pieczêcie z ratusza Langgoenser dwiecie osiemdziesi¹t piêæ tysiêcy marek trzynastu rannych jedna ofiara miertelna bomba siedziba policji w Augsburgu urz¹d policji w Monachium szkody materialne ¿ona sêdziego siedemnastu rannych dwie bomby troje zabitych siedmioro rannych
g³ówna kwatera wojsk amerykañskich Heidelberg komando Petra Schellman komando
Thomas Weisbecker komando drugiego czerwca komando piêtnastego lipca.
ANDREAS BAADER Co ty gadasz, wiñska mordo?
POLICJANT Witam, panie Baader  mi³e panie  jest siew, s¹ i ¿niwa. Bêdziemy je
wspólnie wiêtowaæ.
Dom do¿ynkowy wybudowano na polu kartoflanym w Stammheim za piêtnacie milionów marek. By³ to najlepiej strze¿ony dom do¿ynkowy w Europie, której kiedy tak
szuka³ Kadmos.
Policjant robi Ulrike rentgen
ULRIKE MEINHOF Nie, nie wszystko by³o inaczej. Policjant nie wyrós³ z zatrutej krwi¹
ziemi. Ka¿dego z nas z³apali oddzielnie. Baadera we Frankfurcie, telewizja to pokaza³a. Gudrun w Hamburgu, jak kupowa³a sobie ciuchy. A mnie z³api¹ za chwilê.
Dzwonek.
ULRIKE MEINHOF Kto tam?  mówiê, niczego nie podejrzewaj¹c.
POLICJANT Otwieraæ!
ULRIKE MEINHOF Wiêc muszê otworzyæ. (otwiera. Do Policjanta) To pan, panie policjancie. Gdzie pañska dziura, wszczepili panu nowe serce?
POLICJANT Samo mi uros³o, proszê pani, wszêdzie tyle krwi, och³apy miêsa w powietrzu,
powietrze ciê¿kie jak w wiñskiej rzeni. Najlepszy nawóz na porost serca firmy RAF.
ULRIKE MEINHOF To wspaniale, teraz panu lepiej. A co pan ze mn¹ zrobi?
POLICJANT Zaraz powiem i zademonstrujê. Mam jeszcze dla pani pozdrowienia od
Cz³owieka-Wiewiórki. Poszed³ pokazaæ koledze swój nowy samochód. Wasza bomba wybuch³a i rozpad³ siê na kawa³ki: g³owa oddzielnie, nogi oddzielnie G³owa
patrzy³a na samochód, a nogi wisia³y na drzewie. miesznie, co?
ULRIKE MEINHOF Nie ma niewinnych obywateli.
POLICJANT Przeka¿ê to jego g³owie.
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ULRIKE MEINHOF Teraz o n i siê nas naprawdê boj¹. Pan te¿, nieprawda¿?
POLICJANT Mam nowe serce. Jestem nowym cz³owiekiem dziêki pani.
ULRIKE MEINHOF Ale czy osi¹gnêlimy cel? Czy boi siê pan?
POLICJANT Ju¿ mówiê i ju¿ pokazujê. To bêdzie przedstawienie. (k³ania siê) Pani mówi:
g¹ski, g¹ski, czego siê boicie?
ULRIKE MEINHOF To g³upie, niech pan przestanie.
Policjant z luboci¹ i z rozmachem uderza j¹ w twarz.
POLICJANT G¹ski, g¹ski, czego siê boicie?
ULRIKE MEINHOF (na klêczkach) Wtedy zrozumia³am, ¿e naprawdê jestem ju¿ z³apana. Zaczê³am p³akaæ. To by³ taki dobry policjant. ¯ywi³ siê nasionkami dla ptaszków.
Policjant kopie j¹ w twarz z luboci¹ i z rozmachem.
POLICJANT G¹ski, g¹ski, czego siê boicie?
ULRIKE MEINHOF (le¿¹c) Wilka z³ego.
Policjant kopie j¹ w twarz z luboci¹ i z rozmachem.
POLICJANT Z³a odpowied.
ULRIKE MEINHOF Pana siê bojê.
POLICJANT M¹dra dziewczynka. M¹dre dziewczynki najlepiej obci¹gaj¹. (kopie j¹
w twarz z rozmachem i z luboci¹) Uklêknij. Nie ruszaj siê.
ULRIKE MEINHOF Nie wolno panu.
POLICJANT Zrobiê ci rentgen. Robi³ ci kto kiedy rentgen?
ULRIKE MEINHOF Nie wolno panu.
POLICJANT Przewietlê ciê na wylot.
ULRIKE MEINHOF Nie wolno panu. Nie wolno panu. Nie wolno panu.
POLICJANT Dobrze. Dobrze. Dobrze.
ULRIKE MEINHOF Moja g³owa nie jest ju¿ moja, moje usta nie s¹ ju¿ moje, moje cia³o
nie jest ju¿ moje.
POLICJANT Nie ¿al mi ciê, ty chory mózgu, ty chory mózgu, ty chory, chory mózgu,
zrobi³em ci rentgen, jak siê nale¿a³o, zrobi³em rentgen, czy chcia³a, czy nie chcia³a,
sama siê prosi³a, sama sobie na to zas³u¿y³a, ja teraz wymierzam karê, zamknê ciê
w pude³ku, zag³odzê, nakarmiê, zag³odzê mieszne, co?
Rentgen wykaza³ obecnoæ metalowej klamry za³o¿onej Ulrike Meinhof podczas operacji mózgu kilka lat wczeniej. By³ to najlepszy dowód, ¿e Ulrike Meinhof to Ulrike
Meinhof.
Cicha zemsta kartofli
Numer 1, 2 i 3 siedz¹ w papierowych torbach na g³owach. Posadzili ich. Siedz¹ teraz,
choæ mo¿e by woleli chodziæ, ogl¹daæ ziemsk¹ trawê, uliczne lampy, na których siedz¹ sklasyfikowane w ziemskich atlasach go³êbie. Mo¿e woleliby s³uchaæ, ³owiæ uchem
dwiêki Heimatu: skrzypienie drzwi w Deutche Banku, strza³y na demonstracji, tocz¹c¹ siê po stole niemieck¹ markê w przytulnej kawiarni.
Policjant zdaje sobie z tego sprawê, ale nie pozwoli im wstaæ, chodziæ czy s³uchaæ.
Ma wobec nich inne plany.
W tle s³ychaæ piew kanibali z zatoki Kealakekua, którzy zjedli Cooka.
POLICJANT Witam pañstwa w Stammheim. Nasze wiêzienie kosztowa³o piêtnacie milionów marek. Jest doskonale przygotowane do zapewnienia wam wszystkiego, co
potrzebne jest, by pêdziæ do¿ywotnio ¿ycie na jakie jestecie skazani. Informujê, ¿e
wiêzienie w Stammheim stoi na rodku kartoflanego pola. Jeli chcecie, aby kto wam
pomóg³, wo³ajcie na pomoc kartofle, mieszne, co?
NUMER I Plujê na ciebie, ty winio!
NUMER II Plujê na ciebie, ty winio!
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NUMER III Plujê na ciebie, ty winio!
POLICJANT Jestem wini¹, jestem wini¹! (miesza co jadalnego w metalowej misce.
podchodzi do Numeru I. Podaj¹c na ³y¿ce porcjê jedzenia) Am, am.
Numer I odwraca g³owê.
POLICJANT (ponawia) Am, am.
Numer I odwraca g³owê. Policjant bierze go za brodê i zmusza do prze³kniêcia. Okazuje siê, ¿e Numer I, jak i pozosta³e Numery, jest zespolony z krzes³em za pomoc¹
skórzanych pasków dobrej jakoci.
POLICJANT Jak smakowa³o?
Numer I pluje.
POLICJANT Chyba nie smakowa³o. (podchodzi do Numeru II. Podaje porcjê jedzenia
na ³y¿ce)
Numer II biernie zjada.
POLICJANT Jak smakowa³o?
NUMER II Nic nie czujê, nic nie czujê, nic nie czujê.
POLICJANT No i jak tu oceniæ, czy kuchnia w Stammheim siê spisuje na medal czy
nie (podchodzi do Numeru III. Podaje jedzenie na ³y¿ce) I jak?
NUMER III (zjada) Dobre, to chcesz us³yszeæ, wiñski ryju? Pyszne!
POLICJANT Brawo! Brawo! Brawo! A kto wygra³ nasz test smakosza? (zrywa torbê,
ods³ania Baadera) Pan Baader, pan z ksiê¿yca, smakowa³o mu nasze jedzenie w Stammheim, specjalne danie, wietnie! A co to by³o? Uwaga: tadam-tadam! Mielony
kapitan Clyde Bonner z Amerykañskiej Armii z Heidelbergu! Tak, panie Baader, zjad³
pan Bonnera, to on bombardowa³ Wietnam i pan go zjad³ za karê, za k-a-r-ê, brawo,
i panu smakowa³o, pan wygra³ mój konkurs, pan w nagrodê dostanie ca³ego kapitana
Bonnera!
ANDREAS BAADER Nie wierzê ci, ty winio.
POLICJANT O, ja mia³bym k³amaæ?! Wysadzi³ pan Bonnera w³asn¹ bomb¹! Tak! Nie
lubi³ go pan! Wysadzi³ go za karê, tego Bonnera, pan to zrobi³, pan! (wyci¹ga nieprzetworzon¹ nogê Bonnera)
POLICJANT A co ja zrobi³em? (machaj¹c nog¹) Nogê Bonnera zostawi³em do upieczenia, a z reszty, z torsu, zrobi³em ¿eberka  na grillu, z p³uc i serca pasztet, z nerek
potrawkê z bazyli¹, w¹trobê sma¿on¹ z cebulk¹, z karku karczek pieczony z zielonym pieprzem, z mózgu mó¿d¿ek, jêzyk  oczywicie w mietanie, oczy, ¿y³y i t³uszcz
przerobi³em na parówki niadaniowe, no ju¿ nie pamiêtam, co jeszcze, to znaczy jeszcze flaki, flaki te¿ bêd¹ z Bonnera, na ostro
ANDREAS BAADER Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Og³aszam strajk g³odowy.
POLICJANT ¯reæ! Powiedzia³em ¿reæ Bonnera! ¯reæ! To twój wróg polityczny!
Jest bardzo wzburzony. Narobi³ siê, ¿eby smacznie przetworzyæ Bonnera  to raz, a po
drugie nie lubi, jak siê jedzenie marnuje. Bierze miskê z Bonnerem i wsadza g³owê
Baadera w tê miskê. Rozumiemy go. Jeli cesarz Bokassa zjada³ swoich politycznych
wrogów, to dlaczego taki Baader nie mo¿e?
Tymczasem Gudrun i Ulrike machaj¹ g³owami w torbach i wzywaj¹ pomocy. Kartofle je s³ysz¹, ale nie reaguj¹. Kartofle maj¹ w³asne porachunki z ludmi i teraz siê
mszcz¹, cicho i z satysfakcj¹.
Nareszcie Szczêliwy
Gudrun Ensslin jest sama w celi. Cele w Stammheim s¹, wiêc nic dziwnego. Tak bardzo chcia³aby nie byæ sama. Jest noc.
SZCZÊLIWY Przytul siê do mnie.
GUDRUN ENSSLIN Jest ciemno, nic nie widzê, co za noc.
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SZCZÊLIWY Przytul siê do mnie.
GUDRUN ENSSLIN Têskniê za tob¹, bejbi. ni mi siê, ¿e z tob¹ rozmawiam.
SZCZÊLIWY Ja te¿ za tob¹ têskniê.
GUDRUN ENSSLIN Kochasz mnie?
SZCZÊLIWY Nawet sobie nie wyobra¿asz, jak bardzo.
GUDRUN ENSSLIN Kochaj mnie, bejbi.
SZCZÊLIWY Kocham ciê.
GUDRUN ENSSLIN Jak dobrze.
SZCZÊLIWY Czujesz mnie dobrze?
GUDRUN ENSSLIN O, tak.
SZCZÊLIWY Czujesz mnie w sobie?
GUDRUN ENSSLIN O, tak, bejbi, tak.
SZCZÊLIWY Czujesz mnie mocno?
GUDRUN ENSSLIN Mocno, bejbi, tak.
SZCZÊLIWY Czujesz w sobie mojego kutasa?
GUDRUN ENSSLIN Nie mów tak, bejbi.
SZCZÊLIWY By³ ma³y, a jest du¿y. Czujesz go?
GUDRUN ENSSLIN Przestañ.
SZCZÊLIWY By³ taki ma³y, bardzo ma³y, kiedy go ostatni raz widzia³a. Czujesz go?
Mia³ tylko pó³ roku. Czujesz go, mamo? Czujesz go?
GUDRUN ENSSLIN ¯ycie nie jest dobrem.
SZCZÊLIWY Jestem w tobie, mamo, czujesz go? Zawsze chcia³em byæ w tobie, chcia³em tam wróciæ, wejæ do ciebie, do twojego brzucha z powrotem, rozumiesz to, mamo?
Jestem tam, mamo, idê tam, mamo, mamo, kochaj mnie.
O s t a t n i a  m i e r æ C z ³ o w i e k a -W i e w i ó r k i
Cz³owiek-Wiewiórka i Ulrike siedz¹ razem w celi i krêc¹ sznur.
ULRIKE MEINHOF (krêc¹c sznur z podartego rêcznika) Razem to praca od razu inaczej idzie. (pauza) Czemu pan nic nie mówi?
CZ£OWIEK-WIEWIÓRKA (krêc¹c sznur razem z ni¹) Przesta³em wierzyæ, ¿e powiem
wreszcie takie zdanie, które sprawi, ¿e pani mnie pokocha. (pauza) Jestem ¿a³osny, co?
ULRIKE MEINHOF (ciep³o) Trochê.
CZ£OWIEK-WIEWIÓRKA Mo¿emy milczeæ, krêciæ ten sznur. Tak te¿ jest przyjemnie.
(pauza) A pamiêta pani, jak mnie pani pierwszy raz przejecha³a?
ULRIKE MEINHOF (umiecha siê) Tak. W ogóle pana wtedy nie s³ucha³am.
CZ£OWIEK-WIEWIÓRKA (umiecha siê) To prawda. A ja by³em strasznie zazdrosny.
¯e pani innych s³ucha, a nie mnie.
ULRIKE MEINHOF Ale potem to ju¿ trochê z panem rozmawia³am.
CZ£OWIEK-WIEWIÓRKA Fakt.
ULRIKE MEINHOF To by³o tak dawno temu. Wieki temu.
CZ£OWIEK-WIEWIÓRKA A jak mnie Gudrun Ensslin zastrzeli³a, te¿ pani pamiêta?
ULRIKE MEINHOF No jasne.
CZ£OWIEK-WIEWIÓRKA Tyle razem prze¿ylimy. Ale i tak mnie pani nie pokocha³a.
ULRIKE MEINHOF Pañskie chcenie to jeszcze za ma³o.
CZ£OWIEK-WIEWIÓRKA Racja, racja.
ULRIKE MEINHOF Pomo¿e mi pan siê powiesiæ?
CZ£OWIEK-WIEWIÓRKA Pomogê. Ale dlaczego chce pani to zrobiæ?
ULRIKE MEINHOF A jakie to ma znaczenie?
CZ£OWIEK-WIEWIÓRKA Wszyscy s¹ ciekawi. A jeli chodzi o mnie osobicie, to
kocham pani¹.
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ULRIKE MEINHOF To pañski problem. (pauza) Powiedzmy, ¿e zmarnowa³am ¿ycie.
Pomo¿e mi pan siê powiesiæ? Bo jak nie, to proszê wyjæ. Zreszt¹ mo¿e pan popatrzeæ.
CZ£OWIEK-WIEWIÓRKA (¿arliwie) Powieszê siê za pani¹! Proszê!
ULRIKE MEINHOF Po co? Ja nie chcê ¿yæ.
CZ£OWIEK-WIEWIÓRKA Plan jest taki: powieszê siê za pani¹. Pani wemie ten sznur
i bêdzie go skrêca³a dalej. Musi byæ d³ugi na sto piêter. Jak pani go skrêci, to Bóg
zele pani skrzyd³a. Ju¿ raz wys³a³! Wyleci pani tym oknem i poleci podawaæ ten
sznur ludziom, którym samolot wlecia³ przez okno. To jest superplan!
ULRIKE MEINHOF Bêdê mia³a skrzyd³a jak anio³? Sk¹d pan wie?
CZ£OWIEK-WIEWIÓRKA Wiem i ju¿. Tylko musi pani skrêciæ ten sznur! Proszê!
ULRIKE MEINHOF Naprawdê chce siê pan powiesiæ za mnie?
CZ£OWIEK-WIEWIÓRKA Za pani¹. Z mi³oci.
ULRIKE MEINHOF A na czym siê pan powiesi?
CZ£OWIEK-WIEWIÓRKA Na krawacie. Mam wprawê. To jak? Proszê! Ostatni raz?!
ULRIKE MEINHOF A ja bêdê anio³em bo¿ym. To piêkne.
CZ£OWIEK-WIEWIÓRKA Tylko musi pani mi uwierzyæ. Ja umrê za pani¹ z mi³oci.
ULRIKE MEINHOF Dobrze. Umieraj.
Cz³owiek-Wiewiórka wiesza siê.
Ulrike patrzy.
Cz³owiek-Wiewiórka ko³ysze siê.
Ulrike przestaje krêciæ sznur. Ko³ysze siê jak on.
Razem siê ko³ysz¹. Wreszcie co robi¹ razem. To ju¿ co.
Wielkie bum
Ulrike Meinhof, Andreas Baader i Gudrun Ensslin maj¹ na g³owach papierowe torby
ze swoimi podobiznami.
ULRIKE MEINHOF Ja jestem Ulrike Meinhof!
ANDREAS BAADER Ja jestem Andreas Baader!
GUDRUN ENSSLIN Ja jestem Gudrun Ensslin!
ULRIKE MEINHOF Plujê na was, wy winie!
ANDREAS BAADER Plujê na was, wy winie!
GUDRUN ENSSLIN Plujê na was, wy winie!
ULRIKE MEINHOF Bêdziemy ¿yæ wiecznie, choæ umrzemy!
ANDREAS BAADER Bêdziemy ¿yæ wiecznie, choæ umrzemy!
GUDRUN ENSSLIN Bêdziemy ¿yæ wiecznie, choæ umrzemy!
ci¹gaj¹ z g³ów swoje torby i robi¹ nimi wielkie bum.
Bum. Bum. Bum.
Cisza.
Teraz szczerz¹ zêby do wszystkich, te ich wie¿e trupy.
Wchodzi Policjant z nog¹ Bonnera.
POLICJANT (z mikrofonem) Proszê pañstwa, proszê pañstwa, og³aszam: wszystko dobre, co siê dobrze koñczy! (podchodzi z mikrofonem do tego i owego) Prawda? li
umarli. Dobrze? Prawda? Dobrze. Prawda? (patrzy na wyszczerzone trupy) No i
w tej sytuacji to nogê Bonnera zjem sam.
Muzyka pomiertna, taka do tañca i do kotleta, a w³aciwie do pieczonej nogi.
Koniec
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