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Ma³gorzata Sikorska-Miszczuk

KATARZYNA MEDYCEJSKA

OSOBY:

KRÓLOWA, Katarzyna Medycejska
SZEMKEL, Anio³
KARDYNA£
REFORMISTA
ARTYSTA
N.
BRUNON K., satyryk

A k c j a  z   z e s z ³ e j  � r o d y:

Anio³ Szemkel otrzymuje od Szefa polecenie przeprowadzenia Koñca �wiata. Nie jest
zadowolony. Uwa¿a, ¿e akcja jest przedwczesna i niedostatecznie starannie przygoto-
wana. Katarzyna M., Artysta, Kardyna³ i Reformista nie ¿yj¹. Na ich miejsce ju¿ poja-
wili siê nowi. N. bada ich wzajemne powi¹zania oraz okoliczno�ci �mierci.

A k c j a  z   p i ¹ t k u:

Anio³ Szemkel rozpoczyna przeprowadzanie Koñca �wiata. Bierze siê ostro do roboty.
Katarzyna M., Artysta, Kardyna³ i Reformista powstaj¹ z martwych. N. przedstawia
Szefowi wnioski ze �ledztwa.

D z i �  z o b a c z y m y:

Anio³ Szemkel dwoi siê i troi. Akcjê Koñca �wiata ma zakoñczyæ S¹dem Ostatecznym.
Otrzymuje polecenie rozpoczêcia S¹du od sprawy Katarzyny M. Artysta, Kardyna³
i Reformista maj¹ uczestniczyæ w rekonstrukcji wydarzeñ. N., jako najlepiej zoriento-
wany, ma s³u¿yæ informacjami i ostatecznie podsumowaæ efekty �ledztwa.
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F o r u m:

widzieliscie ostatni odcinek? Jak wstawali z martwych? :-) ten serial jest super, a aniol
jest boski.

Ania12@o2.pl
Ten serial to najwiêksza chala i bes sesu

kmiotek@onet.pl
sam jestes bez sensu kmiotku. jak ci siê nie podoba serial to go nie ogladaj!!!!!!

wojtek@wp.pl
to jest eskimoski serial. Oni go tylko tlumacza i graja nasi aktorzy. pisze teraz prace
magisterska to wiem.

megi@gmail.pl

Na specjalne ¿yczenie czytelników ostatnie odcinki komentuje znany i lubiany satyryk
Brunon K., wielbiciel serialu:

BRUNON K. Nasz Anio³ Szemkel, chocia¿ bystrzacha i obie pó³kule ma na szybkim
procesorze, to s³usznie siê wnerwi³ na ca³¹ tê Akcjê z Koñcem �wiata i S¹dem. No bo
co to za zlecenie? Roboty od cholery, a impreza podejrzana. ¯eby wszystkich na ku-
pie s¹dziæ, w jednym terminie? Do tego p³acz, lamenty, zgrzytanie zêbów. Impreza
niby zapowiadana, a znienacka.

No, ale có¿ by³o robiæ, Szemkel ani pisn¹³. Zabra³ siê do roboty. Og³osi³ wstawanie
z martwych, a jednocze�nie za³atwi³ kataklizmy pustosz¹ce Ziemiê, oberwanie siê Nie-
ba, spadanie Gwiazd, jakie� tam tr¹by powietrzne, po¿ary, dymy kolorowe. Dorzuci³
smoka zion¹cego napalmem (taki mia³ w³asny pomys³), jakie� bomby atomowe tu
i tam odpali³, oprócz u Ruskich, bo u Ruskich same siê poodpala³y, a w³a�ciwie Wa-
nia z Grisz¹ po pijaku � jak mo¿na siê by³o spodziewaæ! � odpalili, chc¹c Giermanca
ubiwat�, a sami siebie ubili tymi bombami. Na szczê�cie burdel by³ taki, ¿e nikt tego
nie zauwa¿y³, a Wania z Grisz¹ i tak zaraz z martwych wstali i do kolejki poszli.
Dzi� natomiast zobaczymy, jak Szef zawiadamia Szemkela, ¿e ma siê zaj¹æ konkret-
nie jedn¹ francusk¹ Królow¹, Katarzyn¹ M., bo, jak siê Szemkel spodziewa³, nie
wyrobi³ siê Szef z ca³¹ imprez¹ i tym s¹dzeniem wszystkich naraz.
Królowa jest mocno umoczona, kaes ma jak w banku, bo jest wielokrotn¹ morderczy-
ni¹. I teraz Szemkel ma nadzorowaæ, ¿eby dosz³o do w³a�ciwej rekonstrukcji wyda-
rzeñ i wyja�nienia jej sprawy, choæ trudno uznaæ Kardyna³a, Reformistê i Artystê za
bezstronnych �wiadków. Teoretycznie N., jako neutralny ekspert, ma zagwarantowaæ
sprawiedliwy os¹d, ale Szemkel chyba s³usznie w to w¹tpi. Skoro Królowa czapê ma
jak w banku, po co ta historia, przepchn¹æ by j¹ do Kolejki Z³oczyñców Najwiêk-
szych �wiatowych i sprawê odfajkowaæ, nie?
Ale poniewa¿ Szemkel nie ma nic do powiedzenia, musi siê desantowaæ stacjonarnie
do tego miejsca, gdzie ich wszystkich zebrali.

P o c z ¹ t e k

Przed ca³ym �wiatem Szemkel wo³a.
SZEMKEL S¹d Ostateczny og³aszam, S ¹ d  O s t a a a a t e e e e c z n y y y, mie�ci wam

siê to w g³owie? S¹d Ostateczny siê zaczyna, tak, my�leli�cie, ¿e nie nadejdzie? ¯e to
tylko strachy na Lachy i inne narody, ¿e to straszak, legenda religijna, wymys³ chrze-
�cijañski, ¿e nic takiego nie bêdzie, ¿e czeka was pozytywne rozp³yniêcie w Istocie
Najwy¿szej? ¯e Jednia z Bogiem, ¿e cudowny powrót do Boskiego Jajka, u¿ó³cenie
siê w Boskim ̄ ó³tku albo doklejenie do Wielkiej Kleisto�ci Boskiego Bia³ka? I wszyst-
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ko to tak po prostu? Mi³osiernie? Bo Bóg jest Mi³o�ci¹, Wybaczalno�ci¹ i Dobro�ci¹,
i nie bêdzie na was krzycza³, za te wasze drobne potkniêcia i upadki kara³? Ojoj, ¿e
niestabilna postawa pionowa? I tak karaæ, od razu karaæ? Do Piek³a zsy³aæ, którego
przecie¿ nie ma, bo Bóg jest Dobro�ci¹, Mi³o�ci¹ i Itakdalno�ci¹? Nooo? My�leli�cie
tak? A tu skucha-ropucha, Wielka Rozpierducha, S¹d Ostateczny w realu, nie w wir-
tualu, w proroctwach zapowiadany, w s³owach sugerowany, S¹d nad istotami z krwi
i ko�ci, S¹d nad waszymi uczynkami � ojojoj, nie trzeba by³o niedobrym byæ dla
bli�niego, dobrym trzeba by³o byæ, dobro czyniæ ka¿dego dnia, dobrem obdzielaæ
cztery strony �wiata, pi³owaæ to Dobro niemi³osiernie, ¿eby wióry lecia³y we wszyst-
kie strony � a jak stron brakuje, to we Wszech�wiat Pi¹ty i Dziesi¹ty, i w Niebo Siód-
me wióry z Dobra posy³aæ! S¹d Ostateczny og³aszam, przepraszam za ironiê powy-
¿ej, tak siê we mnie co� czasami odzywa, sorry, a teraz og³oszenia czê�æ techniczna:
proszê po¿egnaæ siê z bliskimi, bo to siê dzieje naprawdê, a nie na ¿arty, a je�li kto�
chce czego� ode mnie, pogadaæ na osobno�ci, tu s¹ moje wizytówki, Szemkel moje
imiê, Szemkel Anio³.

A n k i e t a

Szemkel przypomina sobie fragment wiersza �po deszczu gwiazd, na ³¹ce popio³ów,
zebrali siê wszyscy pod stra¿¹ anio³ów� i budzi siê w nim uczucie rozgoryczenia, bo
po pierwsze jest jeden do roboty, a po drugie nie ma ¿adnej ³¹ki.

SZEMKEL Jak pan siebie ocenia, czy jest pan dobrze przygotowany do S¹du Ostatecz-
nego?

KARDYNA£ Proszê pana, z jednej strony nie mam sobie nic do zarzucenia, z drugiej �
kto z nas bez grzechu jest, niech pierwszy rzuci kamieniem.

SZEMKEL A pan?
REFORMISTA Jestem przekonany, ¿e tacy panowie jak ten tutaj, (wskazuje na Kardyna-

³a) dowiedz¹ siê na swój temat wielu nieprzyjemnych rzeczy. Obawiam siê, cytuj¹c
Ewangeliê wed³ug �wiêtego Mateusza, ¿e Pan oddzieli owce od koz³ów, i wiêcej bê-
dzie koz³ów, ni¿ im siê wydawa³o.

SZEMKEL Mogê zapytaæ pana o zdanie?
ARTYSTA Najchêtniej bym st¹d wyszed³. Niestety na zewn¹trz, jak s³ysza³em, sp³onê³o

niebo, wysch³y oceany i p³on¹ rzeki, p³on¹ lasy, wiêc nie ma gdzie pój�æ.
SZEMKEL A pan tak trochê z boku stoi?
N. Uwa¿am, ¿e dla ludzko�ci S¹d Ostateczny to jest niesamowita szansa! Szansa na to,

by ka¿da indywidualna sprawa, ka¿dy indywidualny los zosta³ wnikliwie, uczciwie,
bezstronnie zbadany. By zosta³a zaspokojona ogromna ludzka potrzeba sprawiedli-
wego os¹du. S¹d Ostateczny jest tak¹ w³a�nie szans¹ na sprawiedliwy proces. I my-
�lê, ¿e ludzie, prze¿ywaj¹c tyle niesprawiedliwo�ci podczas swojego ¿ycia, karmi¹
siê nadziej¹, ¿e pó�niej to ich ¿ycie zostanie zupe³nie inaczej ocenione, podsumowa-
ne przez Si³ê Wy¿sz¹. S³ysza³ pan, co siê przed chwil¹ dzia³o? Miêdzy tymi dwoma
panami natychmiast pojawi³o siê napiêcie.

KARDYNA£ (do N.) A co pan sobie my�li? A jak pan sobie wyobra¿a, ¿e mia³oby siê
nie pojawiæ, kiedy widzê tê chud¹, blad¹, szczurz¹ facjatê!?

REFORMISTA Licz siê ze s³owami, panie Kardynale! Kiedy patrzê na wieprza tuczne-
go, jakim jeste�, czujê, jak mnie od razu g³owa boli i ju¿ mi siê odechciewa ¿yæ!

SZEMKEL A pani?
KRÓLOWA Nie bojê siê. Wszystko, co robi³am w ¿yciu, robi³am z my�l¹ o ojczy�nie

i wznosi³am siê ponad podzia³ami.
Tymczasem Szemkel otrzymuje tajny komunikat z Kosmosu: s¹ to szczegó³owe instrukcje
na temat S¹du, które ma teraz s³owo w s³owo og³osiæ.
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SZEMKEL Proszê pañstwa, proszê ludzko�ci, proszê siê nie baæ. To, co siê stanie z ka¿-

dym z was indywidualnie, byæ mo¿e was zaskoczy, byæ mo¿e nie, ale wszystko, co
zrobili�cie, z³ego lub dobrego, ju¿ zrobili�cie. Byæ mo¿e pomieszali�cie z³o z dobrem,
i robi¹c co� z³ego, zrobili�cie co� dobrego, albo w dobrej wierze zrobili�cie co� z³ego,
my�l¹c, ¿e robicie co� dobrego, ale to ju¿ nie moja sprawa. Zrobili�cie to i ju¿, bêdzie-
cie za to wiecznie p³on¹æ albo dygaæ w dobrym zdrowiu przy harfie na rajskiej wy-
spie Siddham. Natomiast ja tu dosta³em komunikat, ¿e zaczynamy S¹d od tej pani,
proszê siê przedstawiæ!

KRÓLOWA Katarzyna Medycejska.
SZEMKEL Dziêkujê. Przypomnê, ¿e Katarzyna Medycejska ¿y³a w szesnastym wieku,

urodzi³a siê la-la-la, i tak nikt nie zapamiêta, pochodzi³a z rodu Medyceuszy, którzy
siê kojarz¹ ze sztuk¹, ze sponsoringiem, dziêkujemy sponsorom, wysz³a za m¹¿ za
Henryka Drugiego, króla Francji. Kocha³a go, ale d³ugo nie mog³a zaj�æ w ci¹¿ê, co
najprawdopodobniej nikogo nie obchodzi oprócz kobiet, które to prze¿y³y. M¹¿ szyb-
ko znalaz³ kochankê, któr¹ ubóstwia³, piêkn¹ Dianê de Poitiers. Katarzyna Medycej-
ska by³a bardzo inteligentna, niestety trafi³o jej siê ¿yæ w ciê¿kich czasach. Francjê
nêka³y wojny religijne. Co to znaczy? Kraj Francja zamieszkiwa³y dwa gatunki ludzi:
Kardyna³owie oraz Reformi�ci. Kardyna³owie byli Katolikami, a Reformi�ci Prote-
stantami. Ró¿nice miêdzy nimi by³y liczne, na przyk³ad la-la-la, la-la-la i la-la-la,
i z powodu tych ró¿nic wzajemnie siê oni wyrzynali. W tej sytuacji Katarzyna posta-
nowi³a wydaæ córkê Katoliczkê za mê¿a Protestanta. Ten pomys³ wyda³ jej siê m¹dry,
ale inni uznali go za g³upi, i wesele zgody narodowej zamieni³o siê w rze� Protestan-
tów, zwan¹ Noc¹ �wiêtego Bart³omieja. Noc ta zhañbi³a na wieki wszystkich Francu-
zów, a Katarzynê M. uznano za sprawczyniê tej rzezi.

T r z y  z d a n i a

N. Chcia³bym z pani¹ zamieniæ trzy zdania na osobno�ci.
KRÓLOWA Kiedy stajê przed lud�mi i wyg³aszam tyradê na temat g³upoty, ludzie my-

�l¹: �Có¿ to za arogancka kobieta, skoro uwa¿a, ¿e wie, czym jest g³upota�. (pauza)
W �rodku ¿ycia uzna³am, ¿e znalaz³am Klucz do Zagadki �wiata. (pauza) Nikt nie
jest dostatecznie m¹dry, by poj¹æ, jak bardzo jest g³upi.

N. Nie o takie zdania mi chodzi³o. Niech pani powie co�, ¿eby�my siê wzruszyli. Kiedy
pani mówi takie m¹dre zdania, wydaje siê spokojna i przez to nieskoñczenie irytuj¹-
ca. Nie polubimy pani takiej spokojnej. Sami jeste�my nerwowi, niespokojni, nie-
spe³nieni i g³upi. Za pó�no dowiedzieli�my siê, dok¹d mamy d¹¿yæ i co robiæ w ¿yciu
� albo wci¹¿ tego nie wiemy. Pani postawa jest nie do przyjêcia, pani patrzy na nas
z góry. Proszê i�æ st¹d! I�æ do swoich, do takich jak pani Spokojnych, a nas zostawiæ
samym sobie. Napijemy siê, pogadamy, jako� to bêdzie. Albo niech pani powie co�
o sobie, ¿eby�my siê wzruszyli i chcieli s³uchaæ.

KRÓLOWA Intymny sekret, niespe³nienie, wstrêtna brodawka miêdzy piersiami?
N. Nie.
KRÓLOWA Pomiêdzy moimi piersiami ro�nie wielka czarna brodawka. Nie udaje per³y,

przypomina ba³wana, z³o¿onego z trzech sp³aszczonych kul. Kule s¹ zro�niête, a za-
razem osobne i odra¿aj¹ce � ka¿da na swój sposób. Porasta je g¹szcz czarnych moc-
nych w³osów, których nie wolno wyrywaæ. Ka¿dy mê¿czyzna na widok tej wypêcz-
nia³ej naro�li cofa d³onie i zas³ania siê w miejscu intymnym. Nastêpnie odstêpuje i wie-
dzie rumaka w inn¹ stronê. Brodawka trzêsie siê na mojej piersi, patrz¹c, jak je�dziec
znika na horyzoncie.

N. Czyta³em protokó³ z sekcji zw³ok. Nie mia³a pani ¿adnej brodawki.
KRÓLOWA Powiedzmy, ¿e czu³am siê tak, jakbym j¹ mia³a. Czy to jest jasne?
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N. Nie.
KRÓLOWA Szkoda. My�la³am, ¿e pan rozszyfruje mój zawi³y kod. Gdybym w swoim

¿yciu spotka³a kogo�, kto czyta miêdzy wierszami�
N. Co wtedy? Co by by³o, gdyby go pani spotka³a?
KRÓLOWA Powiedzia³am, ¿e chcia³abym kogo� spotkaæ?
N. Powiedzia³a pani.
KRÓLOWA Mo¿e bym chcia³a. Nie wszystkie marzenia siê spe³niaj¹. Nie mo¿na by³o

pozwoliæ, aby wyg³odnia³a suka wyruszy³a na ³owy. Wypcha³am j¹ i na wszelki wy-
padek zamknê³am w klatce.

N. My�li pani, ¿e ktokolwiek jest w stanie pani wspó³czuæ? Proszê powiedzieæ co� takie-
go, ¿eby�my siê wzruszyli.

KRÓLOWA Dawno, dawno temu by³a sobie ma³a dziewczynka, sierotka. Tatu� z mamu-
si¹ umarli tak szybko, ¿e nawet nie zd¹¿yli jej nauczyæ s³ów �mamo� i �tato�. Ponie-
wa¿ dziewczynka by³a bogata, �li ludzie we Florencji porwali j¹ dla okupu. Inni �li
ludzie, którym nie zale¿a³o na pieni¹dzach, chcieli dziewczynkê ofiarowaæ ¿o³nie-
rzom, aby jeden po drugim wnikali w jej cia³o i mieli z tego przyjemno�æ. Jeszcze
inni ludzie woleli, by zawis³a nago na murach wspomnianej piêknej Florencji, a cia³o
jej przyjê³o w siebie kule, strza³y i rozpalon¹ smo³ê. Tak jej minê³o dzieciñstwo, a po-
tem zosta³a Królow¹.

N. Wci¹¿ nie wiem, czy ta opowie�æ zdo³a kogo� wzruszyæ.
KRÓLOWA Ca³e ¿ycie ciê¿ko pracowa³am. Chcia³am pogodziæ Francuzów, a¿ w koñcu

umar³am.

N. n i e  c h c e  o p o w i a d a æ  h i s t o r i i  K a t a r z y n y  M e d y c e j s k i e j

N. Poniewa¿ wszyscy znakomici oraz arcyznakomici Poprzednicy moi, których imion
nie zdradzê i nawet inicja³ów nie podam, bo py³em zawistnym jestem wobec ich Ar-
cyznakomito�ci, otó¿ oni wszyscy wiedz¹, jak sprawiæ, aby pocisk wystrzelony na
pocz¹tku historii wróci³ na jej koniec, ja natomiast tego nie potrafiê, historia siê nie
zacznie.

SZEMKEL No i zaczê³y siê k³opoty, tak jak przewidywa³em.
KARDYNA£ (do Szemkela) Zapytam od razu: jak to jest? Tak ma siê ten S¹d odbywaæ,

¿e kto� musi opowiadaæ, sprawê czyj¹� referowaæ?
SZEMKEL Powiem krótko: nie wiem. To jest mój pierwszy S¹d Ostateczny w ¿yciu.
KARDYNA£ A tego (pokazuje na N.) kto na ten S¹d wyznaczy³?
SZEMKEL Szef.
KARDYNA£ A czemu jego?
SZEMKEL Nie wiem.
KARDYNA£ (do N.) A pan wie, czemu pan jest wyznaczony?
N. Wiem. Nie powiem.
KARDYNA£ O!? Pos³uchaj mnie, ty ch³opcze-dziewczyno, androginiczna wymiocino!

Gdy ja pytam, to siê odpowiada!
N. Tak? A to czemu?
KARDYNA£ Przyk³ad podam, pomy�l nad nim. Oskar¿y³em kiedy� o czary kobiety i py-

ta³em je, jaki jest penis Szatana. Jedne mówi³y, ¿e zimny, inne, ¿e gor¹cy, ale ka¿da
przyzna³a, ¿e siê z nim parzy³a!

KRÓLOWA Kardynale, to nie jest ta sytuacja, do której przywyk³e�. Spójrz: brak tu
dyspozycyjnego kata, narzêdzi tortur i wszystkiego, co zwiêksza³o si³ê twojej kardy-
nalskiej perswazji.

SZEMKEL (do N.) Mo¿e jednak pan siê zdecyduje, co? Bo wszystko siê przez pana
wstrzyma³o, na ca³ym �wiecie (rozgl¹da siê) miliardy w kolejce stoj¹.
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KRÓLOWA By³am przed chwil¹ na dworze i widzia³am: oceany wysch³y, pó³ nieba p³o-

nie, pó³ nieba odczepi³o siê i spad³o. Gwiazda �mierci przemieszcza siê z Pó³nocy na
Po³udnie i �wieci makabrycznie. Sprawa jest jasna. Koniec �wiata jak ¿ywy. Przeklê-
ci zostan¹ przeklêci, a prawym siê poprawi, co znaczy, ¿e sprawiedliwo�æ zostanie
wymierzona. Jestem spokojna. Niech pan zacznie opowiadaæ moj¹ historiê.

N. Bojê siê zacz¹æ. Historia twoja, Królowo, to historia nieludzkich rzezi.
KARDYNA£ (do Królowej) I tu siê myli, by³y to bowiem rzezie jak najbardziej ludzkie,

prawda, panie Reformisto?
REFORMISTA Oczywi�cie! Chodzi³o nam o sprawy duchowe, wysokie, kulturalne i nie-

zwierzêce! Za¿arcie o nich dyskutowali�my, by³a to ogólnonarodowa dyskusja: o tym,
kto z nas jest dobry, a kto lepszy, kto ma racjê, a kto ma j¹ bardziej, co jest po �mierci
i kto to wie z najlepiej poinformowanych �róde³.

KARDYNA£ U�miecham siê ju¿ na samo wspomnienie tych dyskusji, drogi panie Re-
formisto. Nie by³o zgody miêdzy nami nawet na najni¿szym, podstawowym pozio-
mie. Dlatego wznosili�my siê znacznie wy¿ej w naszych rozmowach, wznosili�my
siê ponad Francjê razem z naszymi pogl¹dami, dymem i prochem z naszych ko�ci,
wznosili�my siê, wykorzystuj¹c p³on¹ce w stosach drewno, prawda?

REFORMISTA O tak, wznosili�my siê w najwy¿sze partie atmosfery, tak wysoko, jak
siê da³o, jak najbli¿ej Boga!

KRÓLOWA (do N.) O jakim pocisku pan mówi³?
KARDYNA£ Tam narody stoj¹ w kolejce do Pana, a my siê g³owimy nad jakim� poci-

skiem? Ja siê �pieszê, jak tylko pani¹ os¹dz¹, chcia³bym te¿ to mieæ za sob¹ i po
kryszta³owych schodach do Boga kroczyæ, do Niebiañskiej Jerozolimy dostaæ siê jako
zbawiony!

KRÓLOWA (do N.) Czemu pan dr¿y?
N. Ze strachu.
KRÓLOWA Jest tyle strasznych historii. Czy ta jest straszniejsza?
N. Boli mnie ta historia.
KARDYNA£ (strzela) Ból jest pañski, a pocisk mój. Zaczynamy!

Z a b a w k i  P a n a  B o g a

Królowa i Kardyna³ oddychaj¹ z ulg¹. Historia siê zaczê³a, a oni zd¹¿aj¹ ku zbawie-
niu i kryszta³owym schodom, jakie ich nieuchronnie czekaj¹. Uspokojeni, mog¹ na-
wet trochê poprzygl¹daæ siê elementom S¹du Ostatecznego i wymieniæ na ten temat
uwagi na luzie.

KRÓLOWA (rozgl¹daj¹c siê) Czy pan widzi to, co ja, Kardynale? Widzi pan anio³y
graj¹ce na puzonie, na dzwonkach, harfie, portatywie, fidelu, lutni? Co za wspania³a
zapowied� tego, co nas czeka!

KARDYNA£ Nigdy nie mia³em w¹tpliwo�ci, co mnie czeka, Królowo, natomiast wzrok
mój przykuwa, jako mê¿czyznê z krwi i ko�ci, ten Miecz z roz¿arzonym ostrzem, Miecz
Sprawiedliwo�ci! Gdybym go mia³ podczas bratobójczych wojen jako tajn¹ broñ,
dyskusje ogólnofrancuskie trwa³yby o wiele krócej!

ARTYSTA (w�lizguje siê) Mo¿e ja tu od razu dodam, ¿e jako skromny autor tego wszyst-
kiego cieszê siê, ¿e siê pañstwu podoba. Je�li chodzi o Miecz Sprawiedliwo�ci, to
w³o¿y³em w niego wiele wysi³ku, ale bardziej jestem zadowolony z Lilii Pojednania.

N. Interesuje mnie, panie Artysto, sk¹d pan to wszystko tak dobrze wiedzia³?
ARTYSTA Jak wygl¹da Lilia?
N. Jak wygl¹da S¹d Ostateczny � te wszystkie anio³y z puzonami, tr¹bami, dzwonkami,

harfami, portatywem, lutni¹, te kryszta³owe schody, starcy starotestamentowi kiwaj¹-
cy siê nad nasz¹ niewol¹?
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ARTYSTA Przecie¿ od dawna wiadomo, jak wygl¹da S¹d! Wszystko to opisane jest
w Ksiêdze, której wprawdzie sam nie czyta³em, ale inni czytali i mi obja�niali.

KARDYNA£ Ja czyta³em i mu obja�nia³em.
ARTYSTA A ja przetwarza³em s³owa Kardyna³a na swoje niepowtarzalne obrazy! Ludzie, jak

to bola³o! Ka¿dy z was ¿yje jak cz³owiek, dzieñ zaczyna s³oñcem lub deszczem, chlebem
lub przekleñstwem, ¿yciem ¿yje ka¿dy z was, takim, jakie ono jest! Ja za� z trzewi sobie
obrazy piêkne wyrywam, z mózgu sobie obrazy wyrywam, z p³uc sobie obrazy wyrywam.
Moje p³uca nie oddychaj¹, one w mêce obrazy tworz¹, a mózg mój nie my�li, ¿e mucha na
chlebie siedzi i zgoniæ j¹ trzeba, on sobie obrazy wyrywa. A trzewia moje� Bóg widzi moje
trzewia, ka¿d¹ jedn¹ kiszeczkê, i wie, w jakiej mêce nies³ychanej moje trzewia trwaj¹!

KARDYNA£ Skoro ju¿ mowa o mêce twórczej, chcia³bym pochwaliæ obecnego tu Arty-
stê za jego kunszt. Miecz Sprawiedliwo�ci to majstersztyk, l�nienie srebrnej zbroi
Archanio³a Micha³a tak realne, ¿e daje po oczach. No i ci nieszczê�nicy tak wspaniale
pêdzeni przez diab³y, ku przestrodze, ku refleksji, ku opamiêtaniu.

N. Ku-ku-ku.
KARDYNA£ Dlaczego pan zakuka³? W takiej chwili?
N. To pan pierwszy zakuka³. Teraz ja podrzucê my�l do rozwa¿enia: a je�li ca³y ten szta-

fa¿, weso³e l�nienie zbroi, miecz, schody i tak dalej, je�li to wszystko to tylko zabaw-
ki? Zabawki Pana Boga?

KRÓLOWA Brzmi to jak blu�nierstwo.
N. Który ju¿ z nich wyrós³?
KARDYNA£ Zawsze byli tacy, którzy w¹tpili: mój najgorszy wróg, pan Reformista,

opowiada³ mi kiedy�, jak torturowa³ Jacques�a Grueta za podobny be³kot. Nie s³yszeli
pañstwo o Gruecie? Jego dzie³a spalono, pisa³ w nich na przyk³ad: ��wiat nie ma
pocz¹tku i nie bêdzie mia³ koñca� albo: �Po có¿ ten, którego nazywano Chrystusem,
wycierpia³ tak¹ mêkê?�.

N. Kardynale, pozwolê sobie kontynuowaæ swój be³kot. A mo¿e Boga ju¿ nie bawi S¹d
nad nami? Zostawi³ nam zabawki i poszed³?

KARDYNA£ Bóg siê niczym nie bawi. Ani S¹dem, ani lud�mi. Bóg jest Sêdzi¹ Spra-
wiedliwym.

N. S³usznie, panie Kardynale. Ludzie ju¿ go na pewno nie bawi¹. Potwierdza to bia³y
wierszyk pod tytu³em �Raczek�:
Wyobra�my sobie umys³,
który raczkuje, a raczkuj¹c buntuje siê przeciw
jest to refleksja raczka
raczek obraca my�l
jestem cz³owiekiem, jestem zabawk¹
naprawdê zabawne
trzeba podnie�æ siê z klêczek, by rozmawiaæ z Bogiem.

ARTYSTA A ja bym prosi³, aby nie dezawuowaæ mojej pracy! Zobrazowa³em dla was
ca³y ten S¹d Ostateczny: têczê, miecz, liliê, promienie, anio³y z wyszczególnionymi
przez was instrumentami, i tak dalej. Wszystko piêkne ponad wszelkie wyobra¿enie,
prawda? Dlatego przez wzgl¹d na moj¹ mêkê dajcie mi, ludzie, co macie najlepszego:
piêkne damy w�ród was niech otworz¹ dla mnie sypialnie, niech bêd¹ umyte do czy-
sta i g³adko wygolone, niech bêd¹ dla mnie w ³o¿ach w ka¿dej minucie inne, g³upie
i niewinne, jak panny klasztorne, a potem zmy�lne i zrêczne jak kurwy, co jak stary
nocnik ka¿dy ju¿ rodzaj odchodów widzia³y, bo tak chcê, bo lubiê, ¿eby odmiana
by³a. I te¿ chcê, by piêkni panowie w�ród was otworzyli dla mnie swoje sypialnie,
i przez trzy dni nie wypuszczali mnie, tylko do siódmych potów mnie opró¿niali, do
siódmego nieba zabierali, bo te¿ tak chcê, bo lubiê, ¿eby odmiana by³a. A komu siê
nie podoba, ¿e ja takie pragnienia mam, chocia¿ wymy�li³em prze�wiêt¹ têczê, liliê,
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l�nienie zbroi, niech wspomni, ¿e ja nie ¿yciem ¿yjê, tylko mêk¹ wieczn¹, któr¹ Bóg
widzi. A je�li wy jej nie widzicie i swych cia³ mi nie dacie, to Bóg mi odp³aci w swej
sprawiedliwo�ci, bo ludzi nie trzeba o nic prosiæ, Boga trzeba prosiæ. Amen.

S t a r c i e  G i g a n t ó w,
d w ó c h  F a j n y c h  F a c e t ó w, T e r m i n a t o r ó w  Wi a r y

Wszyscy ze zdumieniem wys³uchali ¿¹dañ Artysty (byæ mo¿e nieco wygórowanych)
i zamy�lili siê nad nimi. Natomiast Kardyna³ poczu³, ¿e gwa³townie têskni za swoim
najgorszym wrogiem, panem Reformist¹, i poszed³ go szukaæ. Dodam, ¿e Kardyna³
ma s³abo�æ do kobiecych piersi, a Reformista miewa okropne migreny, za� obaj po-
siadaj¹ bardzo konkretne przekonania i pogl¹dy, z którymi nie ma ¿artów.

KARDYNA£ Poka¿ siê, panie Reformisto, mój zaciek³y wrogu!
REFORMISTA Tu jestem!
KARDYNA£ Jezu Chryste, Jezu Chryste, znowu widzê tê bezbo¿n¹ kanaliê o pysku

Szatana, która podzieli³a nasz¹ Arcyumi³owan¹ Francjê na Tych id¹cych w dobr¹ stronê
Jasno�ci i Tych brn¹cych w z³¹ stronê Ciemno�ci!

REFORMISTA Drogi Kardynale: zanim zacznie siê S¹d nad Katarzyn¹ Medycejsk¹, pro-
ponujê wznowiæ nasz krwawy bratobójczy bój. Wyci¹gaj broñ, szykuj pociski naj-
wiêkszego kalibru. Strzelam do ciebie pierwszy, choæ chowasz siê za ³awkami. Pif!
Chrystus umar³ tylko raz! Paf! Skoñcz z cyrkiem, który nazywacie �msz¹�! S³owo to
musia³em wyrzuciæ z siebie z najwy¿szym wstrêtem!

KARDYNA£ Dziwi mnie, drogi Reformisto, ¿e jeste� w stanie cokolwiek z siebie wy-
rzuciæ, bo s³ysza³em, ¿e ci to nie wychodzi ani ze wstrêtem, ani z przyjemno�ci¹.

REFORMISTA S³owo �msza� wyrzuci³bym z rozkosz¹ z jêzyka francuskiego, a rozko-
szy takiej wcale by� siê po mnie nie spodziewa³. Ca³y naród francuski ozdrowia³by od
razu, gdyby nie musia³ miêdliæ tego s³owa w ustach od urodzenia po zgon.

KARDYNA£ Drogi Reformisto! Mo¿e i wystrzeli³e�, ale pocisk twój nêdzny. Strza³ od³u-
pa³ kawa³ek twardej drewnianej ³awki. Drzewo to musia³o d³ugo rosn¹æ na chwa³ê
Pana, aby powsta³a ³awka, ale ty, Reformisto, masz tê chwa³ê za nic! A teraz dotknê
s³owem sedna sprawy: powiedzia³e�, ¿e Chrystus umar³ tylko raz, a mszê nazwa³e�
cyrkiem. Mam nadziejê, ¿e za karê trafiê ciê skutecznie z muszkietu ska³kowego.
Zamek ska³kowy jako nowo�æ zyskuje obecnie ogromn¹ popularno�æ i skutecznie
wypiera zamek ko³owy, nie mówi¹c ju¿ o lontowym!

REFORMISTA Próbujesz mnie zagadaæ ciekawostkami technicznymi, lecz walka toczy
siê miêdzy nami na �mieræ i ¿ycie! Có¿ jest ohydniejszego ni¿ msza? Odpowiem sam:
nie ma takiej rzeczy, a ty wtajemniczasz kolejnych Kardyna³ków w tê zbrodnicz¹ ce-
remoniê i znajdujesz rozkosz w tym wystêpku!

KARDYNA£ Rozkosz znajdujê w piersiach kobiet, o czym mi w³a�nie przypomnia³e�.
Wiêc wyjd� zza kolumny i zawie� broñ na tr¹bie anio³a na okres naszego zawieszenia
broni, bo wyg³oszê teraz krótk¹ przemowê pochwaln¹ na cze�æ kobiecych piersi.

REFORMISTA Zmys³owo�æ twa, Kardynale, piersi kobiecych falowanie i majtanie, pod-
skakiwanie i ko³ysanie wiele ma wspólnego z t¹ ohydn¹ msz¹: czy¿ nie jest ona pro-
stackim, absurdalnym popisem dzwonienia, wycia, �piewania, owego w³a�nie womito-
gennego majtania i falowania, �wiate³, okadzeñ, maskarad i innych ma³pich popisów?

KARDYNA£ Ka¿dym s³owem godzisz we mnie jak szpilk¹ wbijan¹ pod paznokieæ. Opa-
nuj siê, panie, bo gdy z³apiê ciê ja lub przyjaciele moi, to pasy bêdê z ciebie dar³,
s³uchaj¹c, jak �piewasz melodiê swego cia³a!

REFORMISTA Ha, ha, ha! Msza! Pos³uchaj prawdy: Chrystus zmartwychwsta³, wst¹pi³
do nieba i siedzi po prawicy Ojca. Nie ma go w Eucharystii, a ty dajesz Francuzom
fa³szywie do zrozumienia, ¿e pod postaci¹ chleba i wina jest Chrystus ukryty cia³em!



MA£GORZATA SIKORSKA-MISZCZUK

50
TR

ON
 D

LA
 K

RÓ
LO

W
EJ

Jak d³ugo ma trwaæ to blu�niercze k³amstwo? Ofiara Chrystusa wydarzy³a siê raz
i nie mo¿e byæ powtarzana przez was, Kardyna³ków, co godzinê wed³ug rozk³adu!
Nie ma Chrystusa w chlebie i winie, chleb to chleb, a wino to wino!

KARDYNA£ Toczy siê w twoj¹ stronê bomba, Reformisto! W obliczu jadu, s¹cz¹cego
siê z twych ust na Chleb i Wino, tylko bomba mo¿e siê godnie, niezmiennie i spra-
wiedliwie potoczyæ w twoj¹ stronê i rozerwaæ na kawa³ki! A je�li ciê ta bomba nie
uciszy na wieki, to g³owa �wiêtego Filipa, któr¹ wznoszê w twoj¹ stronê, g³owa ado-
ruj¹ca Przenaj�wiêtszy Sakrament i wszystkich Francuzów maj¹ca w opiece, g³owa
ta spojrzy na ciebie z wyrzutem i sprawi, ¿e przypomnisz sobie wiarê, któr¹ utraci³e�.

REFORMISTA Nekrofil! Wsad� tê g³owê z powrotem do trumny!
KARDYNA£ Bêdê siê za ciebie modli³, panie Reformisto, za twoje nawrócenie.

O anielska Pani,
Panno nad pannami,
Zorzo wszech jasno�ci,
Racz siê modliæ z nami.

REFORMISTA Specjalnie mi robisz na z³o�æ, panie Kardynale, odmawiaj¹c modlitwê
do Matki Bo¿ej. Jak ciê dorwê, wyrwê ci jêzyk.

KARDYNA£ (powtarza na z³o�æ)
O anielska Pani,
Panno nad pannami,
Zorzo wszech jasno�ci,
Racz siê modliæ z nami.

REFORMISTA Panie Bo¿e! W zaciszu gabinetu chcia³em czytaæ i pisaæ dla niewielkiej
garstki wyselekcjonowanych odbiorców. Jednak Ty mia³e� wobec mnie inne plany:
kaza³e� mi staæ siê osob¹ publiczn¹, Rycerzem Reformy. Bêdê wiêc walczy³ z Kardy-
na³ami a¿ do godziny S¹du Ostatecznego, ile siê da i jak siê da: na czworaka, zza
³awki, ze schodów, z krzes³a, na otwartej przestrzeni i w klaustrofobicznych wnêtrzach.
Kardynale! Je�li powiesz jeszcze raz, ¿e Chrystus jest obecny krwi¹ i cia³em w chle-
bie i winie, co jest k³amstwem, to tym Mieczem Sprawiedliwo�ci odetnê ci g³owê!

KARDYNA£ Chrystus jest obecny krwi¹ i cia³em w Chlebie i Winie!
Reformista i Kardyna³, po wyja�nieniu sobie stanowisk i okre�leniu obszarów przeko-
nañ oraz pogl¹dów, z którymi nie ma ¿artów, nie trac¹c ju¿ czasu na zbêdne dyskusje,
zajêli siê kontynuowaniem dyskusji bez zbêdnych s³ów. Je�li któremu� uda³o siê celnie
trafiæ przeciwnika lub utr¹ciæ mu argument razem z rêk¹, to siêgali po Zasoby Czê�ci
Zamiennych, z których Francja s³ynie: najwiêcej ma Czê�ci Zamiennych w postaci
dobrze umiê�nionych r¹k i nóg, du¿o krzepkich torsów, krótkie bycze szyje, d³onie
z krótkimi palcami, mocne karki. Najmniej jest g³ów, bo siê szybko psuj¹.

K o m i c z n y  p o t e n c j a ³  S ¹ d u  O s t a t e c z n e g o

N. Proszê pañstwa, poniewa¿ nie ma Boga � to znaczy tutaj nie ma Boga � i nie mam
przed kim referowaæ historii Katarzyny Medycejskiej, zachêcam do niewinnej zaba-
wy, która umili nam czekanie. S¹d Ostateczny nie kojarzy siê z niczym �miesznym,
prawda? Wiêc postarajmy siê sami, bardzo siê skupiaj¹c, napinaj¹c, czochraj¹c i po-
puszczaj¹c, wydobyæ z siebie komiczny potencja³ S¹du Ostatecznego.

SZEMKEL Czy ja? Czy ja mogê? Ja umiem tak �miesznie pierdn¹æ!
N. �miesznie? Na pewno �miesznie?
SZEMKEL Tak, moim zdaniem, ale oceñmy to grupowo.
N. Proszê pañstwa, proces oceny rozpada siê na moich oczach na dwie czê�ci. W pierw-

szej Kardyna³ oraz Reformista wyg³osz¹ mowê o nielicowaniu. W drugiej czê�ci Szem-
kel pierdnie.
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KRÓLOWA Obawiam siê, ¿e w³a�ciwie przewiduje pan rozwój wypadków. Kardyna³

i Reformista bêd¹ razem nielicowaæ. Trzeba mieæ do nich nieskoñczon¹ cierpliwo�æ.
KARDYNA£ To nie licuje!
REFORMISTA Nie licuje to!
KARDYNA£ Powaga S¹du Ostatecznego jest nienaruszalna!
REFORMISTA Nienaruszalna jest powaga S¹du Ostatecznego!
KARDYNA£ Czochranie i popuszczanie nie licuje z t¹ powag¹!
REFORMISTA Z t¹ powag¹ nie licuje czochranie i popuszczanie!
KARDYNA£ A tym bardziej b¹ków puszczanie!
REFORMISTA Tak!
N. Dziêkujê. Panowie, jak s³yszê, nie popieraj¹ poszukiwañ komicznego potencja³u S¹du

Ostatecznego i s¹ w tym zgodni na granicy plagiatu. Anio³ Szemkel, mam nadziejê,
wniesie �wie¿y powiew w zaduch waszych tautologii.

SZEMKEL Mia³em pierdn¹æ, ale og³oszê wiadomo�æ. Otrzyma³em w³a�nie bezprzewo-
dowo informacjê, ¿e nasz S¹d Ostateczny, który odbywa siê po raz pierwszy, co chwi-
la sypie siê organizacyjnie. Przede wszystkim strasznie wolno wszystko idzie. St¹d
tak nie widaæ, ale porobi³y siê gigantyczne korki, narody stoj¹ w kolejce, a tak¿e masy
¿o³nierskie, krwawe ¿niwa kolejnych wojen, no i przepustowo�æ siad³a. Jest wiêc
koncepcja zmiany koncepcji. Bóg was potrzebuje. Nad¹¿acie za mn¹?

N. Ja to wszystko przewidzia³em.
SZEMKEL Wiesz co, wyluzuj. Nie krytykuj. Jak bêdziesz organizowa³ swój S¹d, to wte-

dy zabierzesz g³os, okej?
REFORMISTA Kolejny raz Pan wyznacza mi zadanie.
KARDYNA£ Do tej pory, przyznam, do�æ nieoczekiwanie zgadzali�my siê ze sob¹. Ale

teraz pañskie s³owa uznajê za prowokacjê. To mnie Pan potrzebuje.
KRÓLOWA Panowie, proszê o spokój.
KARDYNA£ Dosyæ d³ugo zachowywa³em spokój, siedz¹c obok tego cz³owieka, który

ubzdura³ sobie, ¿e jest wybrañcem Pana!
REFORMISTA Pan w tajemniczy sposób wybiera swoje byty.
KARDYNA£ Byt twój powinien jak najszybciej rozpyliæ siê na stosie.
KRÓLOWA Panowie, podajcie sobie rêce na zgodê.
REFORMISTA Nigdy.
KARDYNA£ Nigdy.
KRÓLOWA My�lê, ¿e tych dwóch wkrótce siê pogodzi. Oni sami jeszcze nie wiedz¹, jak

wiele ich ³¹czy.
SZEMKEL Zmiana w przebiegu S¹du, jak powiedzia³ Szef, �wiele czerpie z koncepcji

spo³eczeñstwa obywatelskiego�. Spo³eczeñstwo obywatelskie bierze sprawy w swo-
je rêce, przed niczym siê nie zatrzymuje. �Dlaczego nie mia³oby wzi¹æ w swoje zak-
tywizowane rêce sprawy S¹du Ostatecznego?� � zapyta³ Szef i doda³, ¿e ka¿dy powi-
nien spojrzeæ w lustro.

KARDYNA£ Reformista niech nie patrzy, zobaczy pysk Diab³a.
REFORMISTA Jeste� przewidywalny w swych obelgach, panie Kardynale. Odpowiem

ci, ¿e ty zobaczysz w lustrze Wielki Cycek.
SZEMKEL Cisza! Wreszcie najwa¿niejsza informacja: Szef nie przybêdzie na S¹d Osta-

teczny! Rozumiecie? S¹d�cie siê sami. (nas³uchuje) Powiedzia³, ¿e mo¿e siê wyrobi
na sam koniec.
Konsternacja.

KARDYNA£ A� to pewne?
REFORMISTA Bo to jako�� nie licuje.
KARDYNA£ Tak. Nie licuje, panie Reformisto. (do Szemkela) Przypomnê, ¿e ta jedna

sprawa, sprawa S¹du, mia³a byæ za³atwiona za nas, i do tego doskonale!
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REFORMISTA Ja te¿ na to liczy³em!
SZEMKEL No i co? Mia³a, ale siê skicha³a. By³o, by³o, ale siê zby³o.
N. Ja mo¿e co� dorzucê, co� krzepi¹cego. S¹d g³upi, niesprawiedliwy, nieobiektywny,

fanatyczny, emocjonalny � taki s¹d ciê czeka, Królowo. Ludzki po prostu, nie Boski.
Co ty na to?

SZEMKEL To nie by³o krzepi¹ce. To by³o ironiczne. A mo¿e Szef zak³ada, ¿e jego boski
pierwiastek zatryumfuje w was i wyda sprawiedliwy os¹d? Chwilowo pozostawiam
was z tym pytaniem i idê siê nad czym� zastanowiæ.

S z e m k e l  z a s t a n a w i a  s i ê  n a d  s y t u a c j ¹

SZEMKEL (intensywnie my�li i gada do siebie) Czy Szef specjalnie tak zakombino-
wa³? Ale co by z tego mia³o byæ?� Ca³e to towarzystwo jakie� lewe. Królowa
kobitka niczego sobie, postawna i w ciele, z cycem jak siê patrzy, ale jakby cokol-
wiek senna i bredz¹ca. Na morderczyniê ma³o pasuje, ale z tym to ró¿nie bywa.
A te typki? Jeden gorszy od drugiego. Pierwszy chudy, cienki, bladawy, ci¹gle siê
w skroñ pukaj¹cy, ¿e niby migrena i �wiat nie do wytrzymania. Pewnie ku�ka u nie-
go taka jak i on: cienka, chuda i blada. Drugi, ca³kiem odwrotnie, gruby i kolory-
stycznie kontrastowy do bladego: jak mówi, to na twarzy naci¹ga do ciemnoczer-
wonego, purpurat znaczy siê. Ten z kolei ¿yciem tryska, w ³apach ca³y czas kielich
trzyma i g³adzi go z lubo�ci¹ po ob³o�ciach kielichowych. Jasne jest, ¿e grubo�ci
i krzepko�ci organicznej to reprezentant, co nie znaczy, ¿e g³upi. K³óc¹ siê bez prze-
rwy, o wszystko, choæby o to, co na stole przed nimi stoi. Jeden krzyczy, ¿e chleb to
chleb i nic wiêcej, a drugi na to, ¿e chleb to nie chleb, tylko cia³o. O winie to samo.
Jak ci dwaj maj¹ Królow¹ os¹dziæ, zgodziæ siê w pogl¹dzie na jej sprawê, to mi siê
w g³owie nie mie�ci! A trzeci, Artysta, jakby z boczku siê trzyma i pozuje na postaæ
niekonwencjonaln¹. Nie ufam mu nic a nic, do pozerów mam uraz, tym bardziej
niekonwencjonalnych. Ale szansê dajê, bo w oczach Artysta ma wielkie i tragiczne
nienasycenie. Do sporów siê nie miesza: na chleb patrzy, jakiego koloru jest, na
wino tak samo. Bardziej wygl¹da na takiego, co nie ma kiedy zje�æ i wypiæ, bo
ci¹gle czego� nie skoñczy³, nie domalowa³, nie upiêkni³ doszczêtnie i z zadowole-
niem, i dlatego wci¹¿ sobie kolacji odmawia. I na koniec jeszcze ten N., ekspert
niewydarzony, od Historii specjalista, co siê na pocz¹tku trz¹s³ i wzbrania³ opowia-
daæ. Ten wci¹¿ do Notatek zagl¹da, czyta, kartki obraca, miny m¹dre robi. Ca³e to
towarzystwo podejrzane i niewydarzone, do Powagi Chwili jako� nieprzystaj¹ce.
Czujê smród i szwindel w tym Szefowym Przedsiêwziêciu.

P i ³ e c z k a  D i a n y  d e  P o i t i e r s

N. Skoro wiêc mamy s¹dziæ bez Boga, bêdziemy to robiæ tak, jak umiemy. Ja chcia³bym
zacz¹æ od wydarzenia, które jest w zgodzie z moj¹ obsesj¹. Chcia³bym, aby�cie Kró-
lowej wspó³czuli. Dlatego opowiem historiê, która nazywa siê �Pi³eczka Diany de
Poitiers�. Jest rok tysi¹c piêæset czterdzie�ci osiem, Pary¿. Królowa b³¹ka siê po po-
kojach swego pa³acu. Zastanawia siê, sk¹d siê tu wziê³a. Szuka odpowiedzi.

KRÓLOWA Przypomnij mi, sk¹d siê tu wziê³am? Czego szukam?
N. (do Królowej) Królowo, zabi³a� swoj¹ ulubion¹ sukê, kaza³a� j¹ wypchaæ i wsadziæ do

klatki. Teraz zapewne szukasz tej klatki.
KRÓLOWA Nie mia³am wyboru. Serce mi pêka³o, ale musia³am j¹ zabiæ. Sta³a siê nie-

bezpieczna.
N. Dla kogo?
KRÓLOWA Dla Francji.
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REFORMISTA Okrucieñstwo tej kobiety jest powszechnie znane. Jak pies móg³ zagra-

¿aæ Francji?
KARDYNA£ Skoro Królowa twierdzi, ¿e pies zagra¿a³ Francji, widocznie tak by³o.
REFORMISTA Je�li mamy j¹ os¹dziæ, niech co� powie na swoje usprawiedliwienie.
KRÓLOWA Nic nie rozumiecie. Umiecie pod¹¿aæ tropem tylko takich s³ów, które maj¹

zaledwie jedno znaczenie.
REFORMISTA Mylisz siê co do mnie. Mogê nie widzieæ s³oñca, nieba, ziemi, gwiazd,

mogê nie widzieæ kobiety ani mê¿czyzny, piæ tylko kroplê wody, je�æ tylko okruch
chleba, byæ ¿ebrakiem, trêdowatym, odrzuconym, na wszystko jest moja zgoda, byle
jedno nie zosta³o mi odebrane � Ksiêga. Móc studiowaæ Ksiêgê, ch³on¹æ jej s³owa,
wnikaæ w ich nieskoñczon¹ ilo�æ znaczeñ � oto rozkosz, rozkosz tak nieopisana, ¿e
ba³bym siê, ¿e stoi za ni¹ Szatan, gdybym nie wierzy³, ¿e Bóg wybra³ mnie i sekret-
nym wyrokiem skrêci³ moj¹ uzdê ku jego s³owom.

ARTYSTA Ja wiem, czemu Królowa nie chce mówiæ. Tak. Widzê pop³och w jej oczach.
Ha! Ju¿ znikn¹³. Opanowa³a siê. Fantastyczna kobieta. Mam tu ziarnko, które posiejê
na jej cze�æ w Rabatce Zas³u¿onych.

REFORMISTA Jest w panu co� dziwacznego, panie Artysto, ale skoro chce pan rzuciæ
�wiat³o na tê mroczn¹ historiê o psie, to wys³uchamy.

KARDYNA£ Zgadzam siê w tym miejscu z nienawistnym mi do szpiku ko�ci panem
Reformist¹, ¿e jest co� w tym cz³owieku Arty�cie, co mnie odpycha. Ma on w sobie
obc¹ rasê, jakby z ludzi innych pochodzi³. Patrzy spode ³ba, a teraz buty zdejmuje.

ARTYSTA Zdejmujê jedne, wk³adam drugie. Piêkne, nowe i niewygodne do szaleñstwa.
Dziêki torturom, jakie mi zadaj¹, moje my�li staj¹ siê precyzyjne i szybkie, nie zanu-
dzê Panów i Pañ, choæ jako Artysta mówiê tylko rzeczy niepospolite, oryginalne,
b³yskotliwe i genialne. Jestem z obcej rasy, dziêkujê panie Kardynale.

N. To, co powiesz, mo¿e kogo� wzruszy.
ARTYSTA Tego dnia w Pary¿u, w roku tysi¹c piêæset czterdziestym ósmym, wyrywa³em

sobie z serca obraz. Ludzie, jak to bola³o! Jaki by³ oporny, d³ugo rós³ we mnie, rozpy-
cha³ siê, mija³ miesi¹c i drugi, wokó³ �wiat pulsowa³, ¿y³, a ja, chc¹c go donosiæ, cier-
pia³em i przeklina³em. Nic nie mog³em poradziæ, d³ugo nabiera³ kolorów, szczególnie
bursztyn rozpuszczony w olejku lawendowym wymaga³ powolnego schniêcia, ale zo-
stawmy szczegó³y, oto meritum. Zgiêty wpó³, jêcz¹c, ukry³em siê w pokoju za kotar¹.

KARDYNA£ Co to by³ za obraz?
ARTYSTA Niewart takiej mêki. Kupi³ go car, by nasi¹kaæ kultur¹ gdzie� na krañcach

�wiata.
KARDYNA£ Francja jest wzorem.
ARTYSTA Król Francji wszed³, za nim Królowa. Bez ¿adnego wstêpnego ceremonia³u

wyci¹gn¹³ swój cz³onek, zgoni³ z niego muchê i dosiad³ Królow¹. Królowa nie spusz-
cza³a z niego mi³osnego wzroku tak intensywnie, ¿e a¿ oczy w ekstazie wy³upi³a,
a wy³upiaste ma od urodzenia, jako Medyceuszka, natomiast Król skrzywiony by³,
jakby mia³ zgagê, ale sprawy sumiennie dogl¹da³, niczym rymarz, który pasek skóry
równo r¿nie. I wtedy�

KARDYNA£ A cycki jej na wierzch wydoby³?
REFORMISTA Jest w twej opowie�ci lubie¿no�æ tym ohydniejsza, ¿e beznamiêtna.
ARTYSTA I wtedy do pokoju wtoczy³a siê pi³eczka.
KRÓLOWA Delikatnym ruchem piêknej rêki Diana de Poitiers potoczy³a pi³eczkê

w stronê moj¹ i króla.
KARDYNA£ Diana de Poitiers. Bogini mi³o�ci. Jak wdziêcznie musia³a wygl¹daæ, to-

cz¹c pi³eczkê.
REFORMISTA Kochanka króla, do której dostojny Kardyna³ �lini siê nawet teraz w my-

�lach.
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ARTYSTA Król dostrzeg³ pi³eczkê. Jak m³ody pies, szczeniak spragniony zabawy, zry-
wa siê z Królowej i pêdzi, szczê�liwy, do pi³eczki. Chce j¹ oddaæ ukochanej Dianie
i dostaæ nagrodê. Wtedy wy³upiaste oczy Królowej robi¹ siê czarne. Nos wilgotny.
Uszy wyd³u¿aj¹ siê i nabieraj¹ trójk¹tnego kszta³tu. Cia³o staje siê gibkie i porasta
czarn¹ sier�ci¹. Twarz wyd³u¿a, tworz¹c pysk. Wargi podnosz¹, widaæ k³y.

KARDYNA£ No co pan mówi? To nie mo¿e byæ prawda!
REFORMISTA Oto relacja kogo�, kto twierdzi, ¿e jest genialny. Tfu.
KARDYNA£ A mo¿e Królowa jest czarownic¹?
ARTYSTA Tak to widzia³em. Pamiêtam, ¿e Królowa le¿a³a na pod³odze z porozrzucany-

mi nogami, a jednocze�nie zerwa³a siê z po�cieli i ze strasznym skowytem rzuci³a na
Króla! Niechybnie zabi³aby go, a nastêpnie bosk¹ Dianê, lecz zebra³a nogi razem
i strzeli³a do siebie z cisowego ³uku, trafiaj¹c prosto w serce!

KARDYNA£ Gadaj pan dorzecznie. Strzeli³a do suki czy do siebie?
REFORMISTA Nie mog³a strzeliæ do siebie, panie Kardynale, bo by siê zabi³a, a ¿yje.
KARDYNA£ Nie mog³a strzeliæ do siebie, bo by siê zabi³a? Dlaczego? Mog³a siê tylko

zraniæ.
N. Panie Artysto, wiêc jak by³o naprawdê?
ARTYSTA Mnie pan pyta, jak by³o naprawdê? Dziêkujê za zaufanie � lecz niech pan

zapyta Królow¹!
N. (do Królowej) Jak by³o naprawdê? Co zrobi³a�, Królowo, gdy Król Francji, Henryk

Drugi, porzuci³ twój otwarty kwiat i pobieg³ aportowaæ pi³eczkê?
KRÓLOWA Strzeli³am z cisowego ³uku i zabi³am siê na miejscu.
N. No to macie, panowie, odpowied�. Czy wspó³czujecie Królowej?
KARDYNA£ No, przecie¿ nie mog³a siê zabiæ, bo ¿yje!
REFORMISTA Przypuszczam, ¿e siê rozz³o�ci³a i ¿eby roz³adowaæ swój okrutny gniew,

który wynika³ z niedokoñczenia owego aktu, zabi³a Bogu ducha winnego psa. Mówi-
³em wam, ¿e okrutna jest.

KRÓLOWA Gdybym by³a anio³em, nie musia³abym strzelaæ z cisowego ³uku, tylko po-
frunê³abym, aby podaæ pi³eczkê piêknej Dianie. Król lubi³, gdy jego kobiety �wiad-
czy³y sobie drobne uprzejmo�ci. Niestety, nie by³am anio³em, dlatego wy³upiastymi
oczami gapi³am siê na martw¹ sukê. By³o mi jej ¿al, bez wzglêdu na to, czy by³a tam,
czy nie. Co� umar³o. S¹ sytuacje, w których rozs¹dek musi zwyciê¿yæ emocje, a Kró-
lowa Francji jest wzorem dla obywateli.

N. Czy kto� wspó³czuje Królowej?
KARDYNA£ A ten w kó³ko to samo!

W z a j e m n e  o s k a r ¿ e n i a  i   P o d e j r z a n y  K w e s t i o n a r i u s z

SZEMKEL (do N.) Dlaczego pan zacz¹³ od tej niesmacznej historii? Mieli�my siê zajmo-
waæ hañb¹ Francji, s³ynn¹ rzezi¹, i znale�æ winnego. Orzec, czy to ta pani jest winna
czy nie!

KARDYNA£ Nie by³o rzezi, tylko dzia³anie ze wszech miar konieczne! Nazywanie tego
hañb¹ Francji jest zbrodni¹. Nie wiem, kto panu powiedzia³, ¿e to by³a hañba.

SZEMKEL (do N.) Pan grzebie w intymnych szczegó³ach, wywleka je jak zdech³¹ rybê.
N. ¯eby zobaczyæ w Królowej cz³owieka i�
SZEMKEL (przerywa mu) Jak z ksi¹¿ki gada! Trzeba mieæ trochê wyczucia, nie? A panu

by by³o przyjemnie, gdyby tak panu wywlekali?
ARTYSTA Obdarzy³bym zaufaniem tego pana N., bo z jakiego� powodu zosta³ powo³any.
SZEMKEL W³a�nie nie wiem, czemu on.
N. W historii o pi³eczce ukryty jest klucz do zagadki.
SZEMKEL Zagadki-pierdatki.
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ARTYSTA Uwa¿am, ¿e ten pan prowadzi nas do prawdy. Mówi mi o tym chêæ namalowa-

nia go w nietypowej pozycji, mo¿e nawet wisz¹cej. Sk¹d taki pomys³ � nie wiem, obraz
ten szalony, lecz szaleñstwo nie dziwi mnie, moje ¿ycie jest szaleñstwem, niewa¿ne.
panie N., stawiam pytanie, jak artysta arty�cie: czemu Pan w³a�nie zosta³ wezwany do
opowiedzenia tej historii? I czemu siê przed tym broni³? Niewarta takiej mêki?

KRÓLOWA Bo¿e, co tu siê dzieje?
REFORMISTA A ja nie pojmujê, czemu pan Kardyna³, o którym powiem, ¿e gdy ja je-

stem rewersem, to on awersem, gdy ja jestem �ród³em, on susz¹, gdy ja co� s³awiê, on
wyszydza, czemu on jest wspó³sêdzi¹ razem ze mn¹?

KARDYNA£ Mo¿e to diabelska pu³apka?
REFORMISTA Pu³apka?
KARDYNA£ Ten nasz Ludzki S¹d nad Królow¹?!
KRÓLOWA Kto nas tu zebra³, Bóg czy Diabe³? I po co, skoro go tu nie ma? Ja wsta³am

z grobu, pamiêtam � wy te¿; czy my naprawdê ¿yjemy?
SZEMKEL Ojojojo-jojo-joj! To mi przypomina, ¿e mia³em z wami wype³niæ Wa¿ny

Kwestionariusz! Ba³aganiarz! Kiepski Anio³! Podróba! Wstyd! (siêga do Nieba po
Kwestionariusz, rozdaje i czyta) W przypadku publicznego odtwarzania, rozpowszech-
niania, odczytywania, wype³niania najpierw zatr¹biæ w tr¹bê. Aha. To do mnie. (tr¹-
bi) Po ka¿dym pytaniu zaznaczcie krzy¿ykiem �tak� lub �nie�. Okej? Czytam: cze-
kam ju¿ tylko na S¹d Ostateczny. Tak � Nie. Zaznaczyli�cie �nie�, jak widzê. Bardzo
martwiê siê o krewnych i znajomych pozostawionych na ziemi i patrzê na nich z gó-
ry. Tak � Nie. Zaznaczone, dobra. Martwiê siê o swoj¹ ojczyznê, rodaków i ca³¹ ludz-
ko�æ, i gdy patrzê na to, co siê teraz dzieje, to siê w grobie przewracam. Tak � Nie.
Okej. To jest pierwsza czê�æ. Co wam wysz³o?

KARDYNA£ Ja trzy razy �nie�.
KRÓLOWA / REFORMISTA / ARTYSTA My te¿.
SZEMKEL I bardzo dobrze, bo to znaczy, ¿e jeste�cie ¿ywi! To s¹ takie pytania, które

sprytnie do sprawy podchodz¹, na przyk³ad pytanie, czy �czekam ju¿ tylko na S¹d Osta-
teczny� � gdyby�cie odpowiedzieli �tak�, toby wysz³o, ¿e nie ¿yjecie, bo tylko martwi
czekaj¹ na S¹d Ostateczny. A je�li chodzi o pytania, czy �martwiê siê o krewnych, zna-
jomych, ojczyznê�, to tylko �wiêci w niebie siê nimi martwi¹, a �wiêci s¹ martwi! Wiêc
wy nie jeste�cie �wiêtymi, ergo jeste�cie ¿yj¹cymi! Teraz Kwestionariusza czê�æ druga,
¿eby nie by³o cienia w¹tpliwo�ci, czy jeste�cie martwi, czy ¿ywi, proszê.
Czekam tylko na przelew, okres, ³adn¹ pogodê, rozwi¹zanie zagadki, inne? Tak � Nie.
Lejê z góry na S¹d Ostateczny? Tak � Nie.
Krewnych i znajomych mam w dupie? Tak � Nie.
Je�li chodzi o ojczyznê, rodaków, ludzko�æ my�lê tylko o tym, jak ich wszystkich
wydymaæ? Tak � Nie. (patrzy)
Czyli wszyscy odpowiedzieli �tak�, a to oznacza� to oznacza, ¿e nie ¿yjecie. Hm.
A dlaczego niby? Hm. Tu jest napisane, ¿e jak czeka siê tylko na przelew, okres, to siê
nie ¿yje. I jak siê leje na S¹d, a znajomych ma siê w dupie, i rodaków, i ludzko�æ, na
wszystko �tak�, to znaczy � siê nie ¿yje. Hm. Nie jest to dla mnie jasne. Mo¿e ta
ostatnia czê�æ nam pomo¿e, bo jest k³opot. A w ogóle dziwnie odpowiedzieli�cie,
jakby�cie stanêli po stronie Ciemno�ci w tej sekundzie pisania. Dobra. Czê�æ trzecia.
Czy odwiedzi³em kiedykolwiek kogo� w wiêzieniu? Tak � Nie.

WSZYSCY (ró¿nie) Tak. Nie.
SZEMKEL Czy trzyma³em go�ci o suchym pysku? Tak � Nie.
WSZYSCY (ró¿nie) Tak. Nie.
SZEMKEL Czy nosi³em do PCK stare ubrania? Tak � Nie.
WSZYSCY (ró¿nie) Tak. Nie.
SZEMKEL Czy by³em wolontariuszem w szpitalu? Tak � Nie.
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WSZYSCY Nie. Zdecydowanie nie.
SZEMKEL Czy przyj¹³em nielegalnego imigranta pod swój dach? Tak � Nie.
WSZYSCY (ró¿nie) Nie. Raczej nie.
SZEMKEL I co z tego by wynika³o? Hm. Tu jest napisane, ¿e za wype³nienie tej czê�ci

Kwestionariusza dostaje siê punkty za odpowiedzi, ale w czasie S¹du! Aaaa, bo to
w czasie S¹du mia³o byæ wype³niane, ojoj, to znaczy, ¿e to by³y pytania tylko do
Królowej, a wy wszyscy odpowiedzieli�cie, no, trudno.

KRÓLOWA No i jak moje odpowiedzi? Ja na przyk³ad nie odwiedzi³am nikogo w wiê-
zieniu.

SZEMKEL Okej, ju¿ czytam, za odwiedziny w wiêzieniu ma siê piêæ punktów pluso-
wych, a za odpowied� �nie� ma siê piêæ na minusie!

KRÓLOWA Mo¿e ju¿ zakoñczmy tê parodiê, dobrze? G³upota czê�ci pierwszej i drugiej
Kwestionariusza jest bezsporna, ale czê�æ trzecia jest skandaliczna!

SZEMKEL Ale ja to mam z Nieba!
KRÓLOWA Powiem panu, jak naprawdê brzmi¹ pytania z czê�ci trzeciej, punktowanej.

Bo by³em g³odny, a dali�cie mi je�æ.
By³em spragniony, a dali�cie mi piæ.
By³em przybyszem, a przyjêli�cie mnie.
By³em nagi, a przyodziali�cie mnie.
By³em chory, a odwiedzili�cie mnie.
By³em w wiêzieniu, a przyszli�cie do mnie.
Wszystko, co uczynili�cie braciom moim, mnie�cie uczynili.
I to ma sens w ca³o�ci, razem z ostatnim zdaniem. A ten pañski Kwestionariusz jest
podejrzany.

SZEMKEL Okej, wyrzuæmy go.
N. S³uchajcie, zróbmy tak. Mamy doj�æ do tego, co siê wydarzy³o dwudziestego czwarte-

go sierpnia tysi¹c piêæset siedemdziesi¹tego drugiego roku w Pary¿u. Wróæmy tam.

O b i a d  w   O r l e a n i e

N. Napijcie siê, to odpowiedni moment. Uczcijcie winem moj¹ kolejn¹ opowie�æ. �Obiad
w Orleanie� � taki ma tytu³, zupe³nie prosty. Francuzi lubi¹ je�æ, smakowaæ ¿ycie, to
bêdzie opowie�æ o Francji. Napijcie siê, smakujcie ¿ycie.

REFORMISTA Po co te opowie�ci?! Królowa jest winna wszystkiemu!
SZEMKEL Nie �pij, Królowo.
REFORMISTA To przez ni¹ ob³¹kany mot³och pl¹drowa³, wyci¹ga³ trupy z ich mieszkañ!
KRÓLOWA Wychodzi³am na puste ulice, szuka³am potwora, który pustoszy³ Francjê.
REFORMISTA Francuskie groby s¹ najpiêkniejsze na �wiecie, a francuskie trupy s¹

wzorem dla innych! Jak mog³a� pozwoliæ, Królowo, by profanowano francuskie
dziedzictwo narodowe?

KRÓLOWA Wo³a³am do niego, by pokaza³ swoj¹ szkaradn¹ gêbê.
KARDYNA£ Przecie¿ to wasz by³ mot³och, panie Reformisto, wasze byd³o protestanc-

kie, zreformowane na opak, to ono pl¹drowa³o katolickie groby, to ono kulturalne,
wzorcowe francuskie trupy roztrz¹sa³o po ulicach na niesk³adalne z powrotem ele-
menty!

REFORMISTA To jej wina! Racjê powinna by³a Nam przyznaæ, nie Wam! To z³o�ci
ludzi, gdy im siê racji nie przyznaje!

N. Jest rok tysi¹c piêæset sze�ædziesi¹ty drugi w Orleanie. Królowa rz¹dzi Francj¹, w ka¿-
dym jej zak¹tku jednocze�nie, gdy¿ dobry w³adca nie ogranicza udzia³u w ¿yciu kraju
do granic swego cia³a, lecz poszerza je do granic wytrzyma³o�ci. Wypijmy za w³ad-
ców bez granic.
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ARTYSTA Wielebny Kardyna³, smakosz ¿ycia, bratnia dusza, zamówi³ u mnie obraz

pouczaj¹cy dla króla Persji. Obraz nazywa siê �Okropieñstwa pope³niane przez Re-
formistów i bole�æ Królowej�. Na marginesie dodam, ¿e ten obraz pouczaj¹cy jest
zamówieniem, w którym jestem ca³y, a jednak po³owiczny, i choæ �lad swój zosta-
wiam, jest on tylko do po³owy wyra�ny. My�lê wci¹¿ o projekcie mego ¿ycia. My�lê
o obrazie, w którym bêdê tylko ja. Na razie jednak czekaj¹ w kolejce król Chin i król
Persji. Król Rosji otrzyma³ inny obraz i jest usatysfakcjonowany. Królowo � dla mnie
najwa¿niejsze jest twoje cierpienie. Oto wnêtrzno�ci i serce twego syna.

N. Je�li komu� �cisn¹³ siê ¿o³¹dek i wola³by siê zdystansowaæ do historii, przypomnê, ¿e
jest rok tysi¹c piêæset sze�ædziesi¹ty drugi w Orleanie. Trwa wojna miêdzy Reformi-
stami a Kardyna³ami. Królowa jest na bie¿¹co informowana o zbrodniach, lecz chce
ratowaæ pokój. Nie jest jej ³atwo. W³a�nie patrzy, jak wnêtrzno�ci jej syna, Franciszka
Drugiego, zosta³y wyci¹gniête na �wiat³o dzienne przez Reformistów. Planowane jest
rzucenie ich psom.

ARTYSTA Oto wnêtrzno�ci twego syna.
N. To nietypowa sytuacja.
ARTYSTA Zrób co�. Nie mo¿esz tak staæ, Królowo. Nie mo¿esz tak staæ, bo to nic nie

wyra¿a. Nawet nie bolejesz. Publiczno�æ ma wspó³czuæ. Patrzeæ pora¿ona. Zrób co�.
Poka¿ swój ból.

SZEMKEL A teraz wszyscy razem. (dyryguje i nadaje ton) Zrób co�. Nie stój jak pora-
¿ona. Poka¿ swój ból!

KARDYNA£ / REFORMISTA / ARTYSTA Zrób co�! Nie stój jak pora¿ona! Poka¿
swój ból!

N. Od tej chwili, kiedy Królowa tu stoi, nie okazuj¹c emocji, od tej chwili, na któr¹
patrzymy, minie jeszcze dziesiêæ lat, zanim nast¹pi rze� w Noc �wiêtego Bart³omieja.
Szanownej publiczno�ci, czekaj¹cej na swoj¹ kolejkê, by umrzeæ, przypomnê teraz
epizod z innej wojny w Europie, to bêdzie dygresja. W �rodê pierwszego czerwca
mieszkanka Tuzli, Nura Alispahiæ, w³¹czy³a telewizor. Nadawali wiadomo�ci, a w
nich film na wideo, który przedstawia³ egzekucjê jej syna Azmira. Serbowie zabili
go, bo mia³ szesna�cie lat i by³ Bo�niakiem, a to znaczy, ¿e jego Bóg mia³ inaczej na
imiê.

KARDYNA£ / REFORMISTA / ARTYSTA Zrób co�! Nie stój jak pora¿ona! Poka¿
swój ból!

N. �Patrzy³am na obraz z telewizora. To by³o tak samo, jakby zabili go na moich oczach�
� powiedzia³a kobieta, p³acz¹c.

ARTYSTA P³acz¹c? S³yszeli�cie? P³acz¹c! Królowo, mo¿e zacznij p³akaæ albo ca³owaæ
wnêtrzno�ci! W koñcu to twój syn!

KRÓLOWA Kiedy stajê przed lud�mi i wyg³aszam tyradê na temat g³upoty, ludzie my-
�l¹: �Có¿ to za arogancka kobieta, skoro uwa¿a, ¿e wie, czym jest g³upota�. Ten kraj
jest rozdzierany okrzykami. Chcecie wiedzieæ, jak brzmi rozdzieraj¹cy ten kraj okrzyk?
Oto przyk³ad. (daje przyk³ad francuskiego rozdzieraj¹cego okrzyku) Jest te¿ inny przy-
k³ad rozdzieraj¹cego Francjê okrzyku, który brzmi: �Jedna wiara, jedno prawo, jeden
król�. Krzyknij to, Kardynale.

KARDYNA£ Jedna wiara, jedno prawo, jeden król!
KRÓLOWA A co s³ychaæ z drugiej strony?
REFORMISTA Bóg jest z nami!
N. Tylko z wami?
KARDYNA£ Z nami!
REFORMISTA Z nami!
N. Bana³.
KRÓLOWA Bana³. Stara prawda.
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ARTYSTA Jak ma siê zachwyciæ król Persji obrazem bolej¹cej francuskiej Królowej,
skoro Królowa jest taka m¹dra i nie boleje?

KRÓLOWA Analizujê sytuacjê. Co by� chcia³ mieæ na swoim obrazie? Mam wzi¹æ te
wnêtrzno�ci i powiesiæ na nich wszystkich Orleañskich Reformistów?

KARDYNA£ Nie wystarczy tych wnêtrzno�ci, Królowo. Wnêtrzno�ci jednego cz³owie-
ka, nawet króla, s¹ o wiele za krótkie, ¿eby powiesiæ na nich miliony. Moja rada:
spaliæ ich wszystkich.

KRÓLOWA Przecie¿ wci¹¿ to robisz, Kardynale. Czy¿ nie przyzna³e� ostatnio przy wi-
nie: �Zadziwiaj¹ce, ¿e pal¹c na stosach mniej wiêcej jedn¹ osobê tygodniowo, nie
uda³o nam siê ugasiæ po¿aru herezji�?

KARDYNA£ Ju¿ to przemy�la³em. Zróbmy wiêcej stosów. Jest na nie mnóstwo miejsca
na Wschodzie.

KRÓLOWA Na wschodzie Francji? Na którym Wschodzie? Mój syn Henryk zostanie
królem w Polsce. Jest tam mnóstwo miejsca na wszystko, ch³opi ¿egnaj¹ siê krzy¿em
na widok obcych. Lecz nie o tym chcia³am. Nie poznajê tych wnêtrzno�ci. Nigdy ich
nie widzia³am. Czy co� je ³¹czy z moim synem?

REFORMISTA Suka, nie matka.
N. Panowie, uwa¿am, ¿e matka nie powinna ogl¹daæ wszystkich czê�ci cia³a dziecka.

Uniewinniam j¹ z zarzutu.
REFORMISTA Sêdzia kalosz.
KARDYNA£ Królowo, ka¿ je zapakowaæ i zabierz ze sob¹. Chc¹ je rzuciæ psom.
KRÓLOWA Trudno w to uwierzyæ. Na pewno tak nie zrobi¹. Przecie¿ sami maj¹ dzieci.
ARTYSTA Mo¿e nie bêdzie to obraz najwy¿szego lotu. Tak. Nie oszukujê siê � dzie³o

mojego ¿ycia jest jeszcze przede mn¹. Skoro Królowa zachowuje zimn¹ krew, ja,
Artysta, muszê siêgn¹æ do serca. Siêgam. Jest zimne. Na rozgrzanej patelni uk³adam
je starannie. Czuwam. Przek³adam na drug¹ stronê. Ca³a sztuka polega na czuwaniu
nad ciep³em serca. Królowa czuwa nad Francj¹, wiêc nie czuje, jak bardzo gor¹ce jest
teraz serce jej syna. Próbujê. (do Kardyna³a i Reformisty) Spróbujcie. Jest w sam raz.

KARDYNA£ / REFORMISTA (próbuj¹) Jest w sam raz.
ARTYSTA Niepokoi mnie tylko, czy ten obraz nie jest zbyt dos³owny. Król Persji móg³-

by pomy�leæ, ¿e Francuzi nie znaj¹ siê na sztuce.
N. Psy w Orleanie nie by³y tego dnia g³odne.

K r ó l o w a  j e s t  n a  p o l o w a n i u, a l e  p r z e c z u w a  N i e b o

REFORMISTA Czemu ona zasnê³a w tak wa¿nym momencie? Nie rozumie, ¿e Bóg j¹
opu�ci³ i z³o¿y³ zbawienie w nasze rêce?

KARDYNA£ Widzia³em, jak budzi³a siê i wychodzi³a z grobu. Powinna siê baæ. Powinna
my�lami przebiegaæ swoje ¿ycie w kó³ko i w kó³ko, jakby by³a wskazówkami zegara.

N. Królowa wysz³a z grobu, a teraz �ni. Jest na polowaniu. Strzy¿e uszami, jakby s³ysza-
³a g³os tr¹bki. Poci¹ga nosem. Niucha. Wietrzy zapach. Jeleñ, dzik, krew. Marszczy
nos. Szczerzy zêby. Prycha. Skowycze. Rêce jej podskakuj¹. Nogi dr¿¹. Pêdzi, gna,
�ciga. Nie bud�cie jej, wygl¹da na szczê�liw¹.

SZEMKEL Królowo, obud� siê. Spójrz na siebie. (trzyma lustro przed Katarzyn¹)
KRÓLOWA Oczy?
SZEMKEL Jak oceany, mo¿na w nich ton¹æ, nie ton¹c, straciæ zmys³y, pozostaj¹c przy-

tomnym� Wielbiæ nale¿y cud takich oczu!
KRÓLOWA Wy³upiaste.
SZEMKEL Czo³o g³adkie, rozumne, o wysokiej, równej linii w³osów, wypuk³e i forem-

ne, zwiastuj¹ce piêkny umys³, doskona³ego rozmówcê.
KRÓLOWA Wysokie czo³o.
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SZEMKEL Nos zdecydowany, wyrazisty, nos, który ma charakter, nos, który nie chowa

siê i nie cofa przed niczym.
KRÓLOWA Du¿y nos.
SZEMKEL Brwi czarne, dzikie, napiête jak ³uk, grube i mocne, króluj¹ce nad spojrze-

niem.
KRÓLOWA Ordynarne.
SZEMKEL Królowo, chcê ciê poca³owaæ.
KRÓLOWA Oto jest moje ¿ycie. �ni mi siê, ¿e po¿¹daj¹ mnie anio³y. Siêgam my�lami a¿

do Nieba. To nie wró¿y nic dobrego.
N. Koronacja Królowej rozpoczê³a siê dziesi¹tego kwietnia tysi¹c piêæset czterdziestego

dziewi¹tego roku w katedrze w Reims.
REFORMISTA Od pocz¹tku wiedzia³em, ¿e ten mezalians nie przyniesie nic dobrego

mojej nieszczêsnej ojczy�nie. Nie chcia³em takiej królowej!
KARDYNA£ Go³a tu przyby³a do Francji, go³a! Posag nie przyby³!
REFORMISTA Obca krew, która w niej p³ynie, to krew dla nas �miertelnie truj¹ca.

Spójrzcie! Jak mo¿na by³o od razu nie poj¹æ, ¿e hañbê nios¹ Francji te czarne, wy-
³upiaste oczy, ten nos wydatny, kolejny nos z szeregu nosów tego plemienia kup-
ców i bankierów.

KARDYNA£ I choæ w Pana Naszego Jezusa Chrystusa mówi³a, ¿e wierzy, to wiara ta
by³a jakby wiatrem podszyta, jakby �miechem, jakby wzglêdno�ci¹ i ró¿norodno�ci¹!

REFORMISTA Nie zgadzaj siê, Kardynale, na tak¹ Królow¹!
KARDYNA£ Co znaczy, nie zgadzaj?! Niech bêdzie: przyb³êda, pomiot³o, z obcej krwi

szkaradna ¿eñska forma, byleby Kardynalska by³a, po naszej stronie sta³a, byleby
Kardynalskie dzieci wypluwa³a z siebie jak kotka, bo inaczej wasze, Reformisto, ple-
miê ³eb we Francji podniesie i królewsk¹ koronê na ten ³eb w³o¿y!

REFORMISTA A w³o¿y!
KARDYNA£ Nie w³o¿y! Poka¿ê wam, jak siê robi Królow¹. Poka¿ zêby, Królowo! Zdro-

we. Nos � ciep³y. Oczy � czyste. Uszy � na miejscu. W³osy trzymaj¹ siê. Szyja krzepka.
Cia³o chude. Cycki. Cycki pe³ne, bia³e. Lubiê takie cycki. £ono. P³odne. Wymaca³em.
Mo¿e byæ. (do Królowej) Zapamiêtaj, kto z ciebie zrobi³ Królow¹! (gwi¿d¿e na Królo-
w¹) Chod� tu! Chod�! Dobra Królowa! Wk³adaj szaty koronacyjne!
Królowa wk³ada b³yszcz¹cy klejnotami gorset, obszern¹ sukniê oraz przybrany z³oty-
mi liliami d³ugi p³aszcz z niebiesko-zielonego aksamitu.

KARDYNA£ A gdzie ber³o? Szukaj ber³a! Przynie� ber³o!
Królowa przynosi.

KARDYNA£ Dobra Królowa. Na miejsce.
Królowa zajmuje miejsce na tronie ustawionym naprzeciw g³ównego o³tarza.

KARDYNA£ Nie ruszaj siê. (namaszcza Królow¹ �wiêtym olejem � czo³o i klatkê pier-
siow¹. Wrêcza jej pier�cieñ, ber³o i insygnium zwane Ramieniem Sprawiedliwo�ci,
a nad jej g³ow¹ umieszcza królewsk¹ koronê) £adna Królowa. Masz nagrodê. (daje
jej chleb, wino, �wiecê i ko�æ, rytualne dary)

N. I co, Królowo? Warte takiej mêki?
KRÓLOWA Kiedy by³am ma³¹ dziewczynk¹, �li ludzie zagl¹dali mi do oczu, uszu,

nosa. To trwa³o siedem lat i siedem dni, ale wytrzyma³am. By³am cicha i ³agodna,
odwraca³am wzrok. Teraz siedzê na tronie pod francuskim Niebem i nikt mi go nie
odbierze.

E d y k t  S t y c z n i o w y

N. Mam mówiæ, co by³o dalej!? Wiem. Powinienem opowiadaæ prost¹ historiê, trzymaæ
siê chronologii wydarzeñ. Niestety, mo¿e ze strachu, fabu³a pl¹cze mi siê w g³owie.
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KRÓLOWA Najwy¿szy czas, ¿ebym wziê³a sprawy w swoje rêce! (przedrze�nia N.) �Ale
czy kto� jej wspó³czuje? Czy wspó³czujecie Królowej?� Idioto! Królowa jest innym
gatunkiem cz³owieka. Ty nie móg³by� byæ Królow¹! Nic nie rozumiesz! Przestañ siê
baæ! (oblewa N. winem) Tak budzi Królowa. Inni ludzie mówi¹ �zbud� siê�. Masz
opowiadaæ tak, jak ja ci ka¿ê! S³uchaj, Francjo! Og³aszam edykt!

N. Jest tysi¹c piêæset sze�ædziesi¹ty drugi rok. Królowa og³asza Edykt Styczniowy. Do-
t¹d najbardziej korzystne dla Reformistów ustawy przyznawa³y im jedynie wolno�æ
sumienia. Nowe prawo dodawa³o swobodê kultu.
N. tr¹bi jak herold.

KRÓLOWA Powtarzaj! Og³asza siê wolno�æ sumienia w tym kraju!
N. (og³asza jak herold) Og³asza siê wolno�æ sumienia w tym kraju!
KRÓLOWA Og³asza siê woln¹ wolê!
N. Og³asza siê woln¹ wolê!
KRÓLOWA Og³asza siê mo¿liwo�æ odró¿nienia dobra od z³a!
N. Og³asza siê mo¿liwo�æ odró¿nienia dobra od z³a!
KRÓLOWA Og³asza siê zgodê na bycie Reformist¹ lub Kardyna³em pod dachem francu-

skiego Nieba!
N. Og³asza siê zgodê na bycie Reformist¹ lub Kardyna³em pod dachem francuskiego

Nieba!
KRÓLOWA I pój�cie do niego Reformistów i Kardyna³ów!
N. I pój�cie do niego Reformistów i Kardyna³ów!
KRÓLOWA Odwo³uje siê has³o �Jedna wiara, jedno prawo, jeden król!�
N. Odwo³uje siê has³o �Jedna wiara, jedno prawo, jeden król!�
KRÓLOWA Szemkel! Powiedz Reformi�cie, co to znaczy! On stoi jak wryty, jakby nic

nie rozumia³! Co za naród niepojêty!?
SZEMKEL (do Reformisty, wyja�nia) Kardyna³owie mog¹ odprawiaæ swoje msze, mo-

dliæ siê do �wiêtych w niebie i Maryi Matki Boskiej, wznosiæ w górê hostiê i twier-
dziæ, ¿e jest to Cia³o Bo¿e.

REFORMISTA Gdybym móg³, zabi³bym herolda, tego g³osiciela Dobrej Nowiny dla
zdrajców Pana.

SZEMKEL (do Kardyna³a, wyja�nia) Reformi�ci mog¹ odprawiaæ swoje nabo¿eñstwa,
nie wierzyæ w �wiêtych i Maryjê Matkê Bosk¹, mówiæ wam, ¿e hostia jest tylko ka-
wa³kiem chleba, a wino tylko winem.

KARDYNA£ Zgadzam siê z Reformist¹ w kwestii herolda. Reformisto, zaraz rzucê w nie-
go ko�ci¹, kamieniem, trupem.

REFORMISTA Rzuæ w niego ko�ci¹, kamieniem albo trupem równie¿ w moim imieniu.
Jestem zbyt wzburzony, by to zrobiæ. Czujê, ¿e rozbola³a mnie g³owa od krzyku tego
herolda.

KARDYNA£ Jego krzyk to echo Jej s³ów.
KRÓLOWA Ty, Artysta, chod� tutaj!
ARTYSTA Tak, Królowo.
KARDYNA£ Podajcie mi wiêcej ko�ci, kamieni, trupów!
ARTYSTA (do Kardyna³a, który rzuca w N.) Mo¿e ju¿ wystarczy? (do Królowej, o N.)

¯al mi go.
KRÓLOWA Nie zajmuj siê nim. Mam dla ciebie zlecenie. ( podchodzi do N.) Wzbudzasz

¿al. Ale nie we mnie. Co ty sobie wyobra¿asz? ¯e bêdê p³akaæ? Bo mi umar³o dziec-
ko? Bo kto� usma¿y³ jego serce? Mam wyæ jak suka? Nie denerwuj mnie. (wraca do
Artysty) Zlecenie jest takie. Ci dwaj (pokazuje na Reformistê i Kardyna³a) musz¹ siê
pogodziæ. Chwilowo jednoczy ich nienawi�æ do mnie. Trwale pogodz¹ siê dziêki twojej
Sztuce. Ma byæ Cudnie. Stwórz Uk³ad, Widowisko, Obraz tak piêkny, aby �ladem
twego my�lenia przeszed³ Jednoro¿ec. Zrozumia³e� mnie?
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Artysta zrozumia³. Cudowny, s³odki d�wiêk lutni oraz anielskie cienkie g³osiki zaczynaj¹
s³awiæ Harmoniê, Pokój i Tolerancjê Religijn¹. Wszyscy, s³ysz¹c to, zastygaj¹ w zachwy-
cie, oprócz Kardyna³a i Reformisty, którzy tañcz¹ razem, jak najlepsi przyjaciele.
Przemyka Jednoro¿ec, ogl¹daj¹c siê trwo¿nie.

T o u r  d e  F r a n c e

N. Mówiê dalej, jestem zdyscyplinowany i konkretny. Po og³oszeniu wolno�ci sumienia
we Francji Królowa ruszy³a w Wielki Objazd po kraju. By³ rok tysi¹c piêæset sze�æ-
dziesi¹ty czwarty. Królowa w lektyce siedzia³a, rozgl¹da³a siê, na Francjê patrzy³a
z trosk¹. Najwa¿niejsze dla niej by³o pogodziæ Francuzów. Kufry, ³ó¿ka, naczynia,
dywany, ca³y dobytek ci¹gnê³a za sob¹, na niewygody siê nara¿a³a, przez dwa lata
obje¿d¿aj¹c wko³o przybran¹ ojczyznê!

REFORMISTA Chleb to chleb i nic poza tym, a wino to wino i nic poza tym!
KARDYNA£ Chleb to Cia³o, a wino to Krew!
KRÓLOWA Chcia³am, aby te dwa wykluczaj¹ce siê pogl¹dy znalaz³y dla siebie miejsce na

francuskiej ziemi. Ty pójdziesz gór¹, mówi³am do Reformistów, a ty dolin¹, do Kardy-
na³ów. Nie musicie sobie wchodziæ w drogê na tak du¿ej geograficznie przestrzeni. Aby
byæ skuteczniejsz¹ w Sprawie Zgody Narodowej, napisa³am ksi¹¿kê �O niewchodzeniu
sobie w drogê i swobodnym ruchu gór¹ i dolin¹ na terytorium Francji�. Wszêdzie orga-
nizowa³am promocjê tego dzie³a. Witam pañstwa bardzo serdecznie. W ksi¹¿ce, któr¹
maj¹ pañstwo okazjê teraz nabyæ, zawar³am swoje d³ugoletnie przemy�lenia nad istot¹
g³upoty, która le¿y u podstaw nietolerancji religijnej. Uwa¿am, ¿e nasz naród dojrza³ do
rzeczonej tolerancji. Dodam, ¿e spraw¹ Rozumu jest poskromiæ nienawi�æ, która pro-
wadzi do bratobójczych wojen miêdzy nami, Francuzami.

REFORMISTA Chleb to chleb i nic poza tym, a wino to wino i nic poza tym!
KARDYNA£ Chleb to Cia³o, a wino to Krew!
REFORMISTA Chleb to chleb i nic poza tym, a wino to wino i nic poza tym!
KRÓLOWA Dziêkujê panom za uwagi. Istotnym walorem mojej ksi¹¿ki jest równie¿ to,

¿e otworzy³am w niej Niebo Francji dla wszystkich Francuzów! Podkre�lam: Niebo
dla ka¿dego, niezale¿nie od g³oszonych pogl¹dów! Warto to doceniæ!

KARDYNA£ Panie Reformisto, chudy a blady! Ty wiesz, ¿e nienawidzê ciê jak psa, ¿e
pasy bym z ciebie dar³, kiedy s³yszê, jak zawodzisz cienko o chlebie i winie. Jednak
czujê zarazem, ¿e nikt nie jest w stanie zrozumieæ mnie teraz lepiej ni¿ ty, bracie
Reformisto, gdy s³yszysz bzdury, które g³osi ta kobieta, która jest nasz¹ Królow¹!

REFORMISTA Utopi³bym ciê w studni, w wiadrze, w ³y¿ce wody, k³amliwy i pod³y do
szpiku ko�ci panie Kardynale! Jednak ramiona moje s³abe same siê otwieraj¹, by�
pad³ w nie i do piersi przypad³, aby�my sobie nawzajem wsparcie dali w obliczu tej
nies³ychanej antynarodowej awantury!

REFORMISTA / KARDYNA£ Oto padli�my sobie w ramiona!
KARDYNA£ Podczas dzisiejszej promocji!
REFORMISTA I w ten wieczór autorski!
KARDYNA£ O�wiadczamy ci, Królowo!
REFORMISTA ¯e z rado�ci¹ wymordujemy siê nawzajem!
KARDYNA£ Ale razem!
REFORMISTA Po tej ziemi!
KARDYNA£ Chodziæ nie chcemy!
REFORMISTA I nie bêdziemy!
KARDYNA£ Nie!
REFORMISTA Nie!
KARDYNA£ Daj pyska, bracie!
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REFORMISTA A dam!
KARDYNA£ A cmok!
REFORMISTA A daj jeszcze!
KARDYNA£ A dam!
REFORMISTA Niech patrzy!
KARDYNA£ Suka!
REFORMISTA Kurwa!
KARDYNA£ Wyw³oka!
REFORMISTA Z nosem jak hak!
KARDYNA£ Niech na tym haku zawi�nie!
REFORMISTA Naczyta³a siê!
KARDYNA£ Ekumeniczka jedna!
REFORMISTA Kur!
KARDYNA£ Wa!
REFORMISTA Su!
KARDYNA£ Ka!
KRÓLOWA Dziêkujê panom za cenne uwagi. Jako autorka ksi¹¿ki, ale i Królowa Fran-

cji o�wiadczam, ¿e niedobrze jest, kiedy brat staje przeciwko bratu.
N. Mo¿e kto� cynicznie skomentuje, ¿e to podnios³e bzdury, ale wojna domowa jest z³em:

brat przeciwko bratu, bia³y przeciwko czerwonemu.
KRÓLOWA O tym przestrzegam w ksi¹¿ce, o gro�bie strasznej wojny domowej.
N. Domówki.
KRÓLOWA Wszystkie te podnios³e bzdury o wojnie domowej bardzo mnie obchodz¹.
N. Bia³y staje siê czerwony, a czerwony robi siê bia³y.
KRÓLOWA Generalnie i po królewsku tego nie chcê. Uwa¿am, ¿e martwi Francuzi nie-

wiele mog¹ daæ z siebie Francji.
KARDYNA£ U¿y�ni¹ ziemiê!
REFORMISTA Pod wino!
N. Powiem znów szlachetny bana³: cz³owiek nie jest nawozem.
KARDYNA£ / REFORMISTA Ty, nawóz, nie pouczaj nas.
KRÓLOWA Wieczór autorski niezwykle by³ udany. Dziêkujê pañstwu za uwagê.

K r o k  K r ó l o w e j

KARDYNA£ (z gitar¹, �piewa)
O anielska Pani,
Panno nad pannami,
Zorzo wszech jasno�ci,
Racz siê modliæ z nami!
Ojra, tarira ojra, tarira ojra, tarira raz-dwa-trzy!

REFORMISTA (przygrywaj¹c sobie na harmonijce, zag³usza go)
Chrystus! Chrystus! Tak bardzo kocham go!
Chrystus! Chrystus! On zwalczy ka¿de z³o!

KARDYNA£ (zag³usza go)
O anielska Pani,
Panno nad pannami,
Zorzo wszech jasno�ci,
Racz siê modliæ z nami!

REFORMISTA (zag³usza go)
On zwalczy ka¿de z³o!
On zwalczy ka¿dy lêk!
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Chrystus! Chrystus!
Oddam mu ¿ycie swe!

ARTYSTA (zag³usza ich Ronsardem)
Katarzyna francusk¹ naw¹ kierowa³a,
W czasie gdy gwa³towne fale ni¹ miota³y.
Tysiêczne trudno�ci wci¹¿ na ni¹ spada³y.
Dziêki cierpliwo�ci wszystkie pokona³a.

KRÓLOWA Cisza! Gdzie jest Bóg? Czemu nas opu�ci³?
KARDYNA£ Nie opu�ci³! Jest z nami! Ojra, tarira ojra, tarira ojra, tarira raz-dwa-trzy!
KRÓLOWA Bóg wyjecha³ z Francji. Potwór nienawi�ci pustoszy ten kraj.

Kardyna³ i Reformista, którzy nie zgadzaj¹ siê z tym pogl¹dem, zaczynaj¹ siê chowaæ,
aby u�wiadomiæ Królowej, ¿e nikt siê przed ni¹ nie chowa.

KARDYNA£ Jakie to górnolotne!
REFORMISTA Jakie to dramatyczne!
KARDYNA£ Jaki potwór?
REFORMISTA Poka¿ go!
KARDYNA£ Czy jest tu?
REFORMISTA Czy tam?
KARDYNA£ Kto� go widzia³?
REFORMISTA Schowa³ siê?
KARDYNA£ Umkn¹³!
REFORMISTA W cieñ?
KRÓLOWA (szuka potwora nienawi�ci) Poka¿ siê, potworze! Wyjd� zza rogu, z góry,

z ziemi, z doliny!
KARDYNA£ Nie ma go!
REFORMISTA Ani �ladu!
KARDYNA£ ¯e istnieje!
REFORMISTA Wymy�li³a� go!
KARDYNA£ Sobie, Królowo!
KRÓLOWA Jest na pewno! Schowa³ siê w stosach drewna, w ³y¿ce wody, w psach, któ-

re zjad³y wnêtrzno�ci mego syna! Ma³o wam dowodów? Otwórzcie oczy dowolnego
�wie¿ego francuskiego trupa, a zobaczycie w nich zmêtnia³e odbicie potwora!

KARDYNA£ (przestaje siê chowaæ) Zgadzam siê z tob¹, Królowo. Otworzy³em oczy
trupa, zobaczy³em w nich brata Reformistê.

REFORMISTA (przestaje siê chowaæ) Zgadzam siê z tob¹, Królowo. Otworzy³em oczy
trupa, zobaczy³em w nich brata Kardyna³a.

KRÓLOWA Dziêkujê, panowie. Otworzyli�cie mi oczy.
ARTYSTA (klaszcze) Brawo! Brawo! Ja siê bardzo, bardzo cieszê. Nie odzywa³em siê,

nie chcia³em braæ udzia³u w tej publicznej debacie nad potworem, która siê tu przed
chwil¹ odby³a, choæ powinienem, oczywi�cie, bo te¿ jestem czê�ci¹ spo³eczeñstwa
obywatelskiego, jakie tworzymy we Francji. Jednak prywatnie my�lê wci¹¿ o swoim
projekcie ¿ycia. Projekt ten wyrywa mi siê z mózgu i wkrótce wyrwie siê na wolno�æ,
nieskoñczenie piêkny, zadziwi i rzuci na kolana Potomno�æ! Jednak gdy us³ysza³em,
¿e Królowej otworzy³y siê oczy na sytuacjê w kraju, uzna³em, ¿e jest to wielka chwi-
la, która na pewno zaowocuje jakim� wa¿nym krokiem! Czy tak bêdzie, Królowo?

KRÓLOWA O, tak. Spójrzcie na mój krok! (robi krok) Jaki to krok, kto powie?
ARTYSTA Wart uczynienia!
KARDYNA£ Krok zgrabnej nogi!
REFORMISTA Krok w moj¹ stronê, wiêc w dobr¹ stronê.
KRÓLOWA Nikt nie zgad³! To krok weselny! (wykonuje kolejne taneczne, a zarazem

weselne, kroki)
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Zatañczymy wszyscy na piêknym weselu
To bêdzie wesele pojednania narodowego
Zapisze siê w pamiêci innych, mniej kulturalnych narodów
Jako wzór francuskiego wesela
Wesela, które stanie siê wzorem do na�ladowania
Dla Niemców, Hiszpanów, Polaków
¯eby siê uczyli na najlepszych wzorach, skoro sami s¹ jeszcze tacy prymitywni i nie
czytaj¹ ksi¹¿ek, to niech przynajmniej popatrz¹
Panna M³oda, moja córka, wiary Kardynalskiej
Pan M³ody, przysz³y ziêæ, wiary Reformistów
Po³¹cz¹ siê �lubem
Po³¹cz¹ swe cia³a dla dobra Francji
Stan¹ siê jedno�ci¹!

ARTYSTA Brawo! Brawo! Krok weselny, brawo!
REFORMISTA Nie wiem, co o tym s¹dziæ, bracie Kardynale. To jaki� dziwny krok, po-

dejrzany krok.
KARDYNA£ Masz s³uszno�æ, bracie Reformisto. Jak taki pies plugawy mo¿e dosiadaæ

pannê Kardynalskiej wiary, miêtosiæ jej bia³e piersi swymi pazurami?
REFORMISTA No w³a�nie, bracie Kardynale, jak taka Kardynalska suka ma wystawiaæ

haniebne, tfu, przyrodzenie, na s³uszn¹ pa³kê pana Reformisty?
KRÓLOWA Nic nie rozumiecie. Patrzycie na to wesele jak na parzenie siê psów, a spra-

wa dotyczy Francji! Dajcie mi lutniê!
Wy�piewam mowê weseln¹, która uciszy namiêtno�ci.
Wy�piewam mowê weseln¹ ku pochwale tolerancji.
Mowê wzywaj¹c¹ Francuzów do pojednania.
Auuu! Auuu!
Na prawo, na lewo, na prawo, na lewo,
¿ycie, �mieræ, ¿ycie, �mieræ.
Na prawo, prawo, prawo, prawo, prawo.
Matka, �mieræ, córka, �mieræ, syn, �mieræ, ojciec, �mieræ,
matka, �mieræ, córka, �mieræ, syn, �mieræ, ojciec, �mieræ!
Co to by³o? To nie ta mowa. Nie ten �piew. Przepraszam, co� mi siê wyrwa³o. S³abo mi.

T o a s t  w e s e l n y

N. S³abo jej, bo przeczuwa nadchodz¹c¹ falê uderzeniow¹ pocisku wystrzelonego na
pocz¹tku tej historii. Czuje Królowa niepokój i lêk, nadci¹gaj¹ce nieszczê�cie. Jest
sierpieñ tysi¹c piêæset siedemdziesi¹tego drugiego roku. Pary¿ szumi jak ul, na wese-
le córki z ca³ej Francji zjechali do stolicy Reformi�ci. Kardyna³owie, których jest
w Pary¿u nieprzebrane bogactwo, patrz¹ zdziwieni, jak Reformi�ci poruszaj¹ siê obok
nich po ulicach w prawo i w lewo, w górê i w dó³, jakby to by³o normalne. Ten dziw-
ny stan nie trwa d³ugo. Pada zdradziecki strza³. Brat strzela do brata.

KARDYNA£ (do Reformisty) Pada zdradziecki strza³!
REFORMISTA Pada zdradziecki strza³!
ARTYSTA Pada zdradziecki strza³!
KRÓLOWA Pada zdradziecki strza³!
KARDYNA£ Kto� jest ranny?
KRÓLOWA Ja nie.
ARTYSTA Ja nie.
KARDYNA£ Ja nie.
N. Ja nie.
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REFORMISTA Ja tak.
KARDYNA£ Rana jest pañska, ale ból jest mój.
KRÓLOWA Kto to powiedzia³?
KARDYNA£ Ja nie.
REFORMISTA Ja nie.
ARTYSTA Ja nie.
N. Ja nie.
KRÓLOWA Nie wiadomo, kto to powiedzia³, ale podoba mi siê. (do Reformisty) Rana

jest pañska, ale ból jest mój.
REFORMISTA Naprawdê? Od razu przesta³o mnie boleæ.
KRÓLOWA A mnie zaczê³o. Czujê siê znacznie gorzej ni¿ przed chwil¹. To dlatego, ¿e

zbyt dos³ownie uto¿sami³am siê z tymi s³owami.
REFORMISTA Na moje szczê�cie, bo ja ju¿ umiera³em z bólu.
KRÓLOWA Coraz bardziej mi s³abo. Chyba oddajê ¿ycie za ojczyznê.
REFORMISTA A ja siê coraz lepiej czujê. Ból przeszed³. Odzyskujê humor.
KRÓLOWA A ja umieram i powiem na ten temat kilka s³ów, ale najpierw dygresja. Anio³

Szemkel zdradzi³ mi, panowie, ¿e jeste�cie braæmi rodzonymi, Gemini Brothers, za-
gubionymi przez rodziców w Brazylii, w dzikim interiorze, a nastêpnie przez gau-
chos znalezieni i w ró¿ne rêce oddani; serca wasze czu³y do siebie tajne braterskie
przyci¹ganie, prawda? A teraz do rzeczy: wziê³am na siebie ból tego zdradzieckiego
strza³u, aby we Francji zapanowa³a zgoda narodowa. Teraz umieram w chwale. Nie
zobaczê piêknego wzorcowego wesela, szczê�cia córki, rado�ci ziêcia. Nie us³yszê
toastów za zdrowie pañstwa m³odych. Nie pierwszy raz szczê�cie osobiste sk³adam
na o³tarzu ojczyzny. S³odko jest umrzeæ na Chwa³ê Francji.

N. I wtedy umar³a Królowa. Jako Francji zbawczyni. Nie bud�cie jej. Z b³êdu nie wypro-
wadzajcie.

KARDYNA£ Z tego snu piêknego o sobie samej na pewno j¹ zbudzimy i o tym, jacy we
Francji naprawdê jeste�my, chêtnie opowiemy.

REFORMISTA Na moje oko wprawne, Królowa nie �pi, tylko udaje. S³yszy nas czy nie
s³yszy?

KARDYNA£ S³yszy, bracie Reformisto. Gdy tron siê we Francji chwieje, ona s³yszy.
Powiedzia³em �bracie� w tym innym sensie. Pamiêtam ciebie i tamt¹ chwilê: gau-
chos pêdz¹, ja chwytam siê liany, ale to nic nie pomaga. Odrywaj¹ nas od siebie.

REFORMISTA Ja te¿ pamiêtam tê straszn¹ chwilê: odrywaj¹ ciebie ode mnie, bracie.
KARDYNA£ Ten �lub, który Królowa wymy�li³a, jest wszechwstrêtny. Jest jak �lub

jaszczura z ³abêdziem, wê¿a z go³êbic¹, hieny z cyraneczk¹. Ka¿dy Reformista jest
jaszczurem, wê¿em, hien¹. Ile to ju¿ lat z t¹ zaraz¹ walczymy, Francjê chcemy od
Reformistów uwolniæ, z dymem pu�ciæ, ju¿ prawie nam siê uda³o, gdy nagle ta Królo-
wa przeklêta krok weselny wykona³a i ten �lub haniebny zaplanowa³a. Pan m³ody do
ko�cio³a na w³asny �lub nie wszed³ i we mszy nie uczestniczy³, bo siê jej brzydzi³,
rozumiesz to, bracie?

N. Przyszed³em wznie�æ toast za zdrowie pañstwa m³odych! Gdzie pan m³ody?
KARDYNA£ Poszed³ sikaæ za stodo³ê.
N. A panna m³oda?
REFORMISTA Posz³a sikaæ w krzaki.
N. To poczekam. Jak zabawa weselna?
REFORMATOR Weselimy siê jak dzieci. Wspominamy zabawy dzieciêce.
KARDYNA£ (co� Reformi�cie szepcze na ucho, ten kiwa g³ow¹) Wypnij siê.

Reformista siê wypina. Kardyna³ daje mu klapsa w pupkê.
KARDYNA£ Kto wypina, tego wina!
KARDYNA£ / REFORMISTA (razem) Kto wypina, tego wina!
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REFORMISTA Wypnij siê.
Kardyna³ siê wypina. Reformista daje mu klapsa w pupkê.

REFORMISTA Takie w Polsce s¹ zwyczaje, kto wypina, ten dostaje!
KARDYNA£ / REFORMISTA (razem) Takie w Polsce s¹ zwyczaje, kto wypina, ten

dostaje!
N. (nalewa sobie wina) Choæ nie ma pañstwa m³odych, czas wznie�æ toast za ich zdro-

wie!
KARDYNA£ (podchodzi do N. i przyk³ada mu muszkiet z zamkiem ska³kowym do serca)

Kto wypije, ten nie ¿yje!
KARDYNA£ / REFORMISTA Kto wypije, ten nie ¿yje!
N. (wznosi toast) Zdrowie pañstwa m³odych! (pije)

Kardyna³ strzela z muszkietu ska³kowego w serce N. Serce N. doznaje uszczerbku od
strza³u. Tworzy siê w nim szczelina, z której wyp³ywa wypite na zdrowie wino.

N. Mam dla was niespodziankê. To wino jest, nie krew.
Wszyscy próbuj¹.

KARDYNA£ Wino.
REFORMISTA No, wino.
ARTYSTA Wino.
KARDYNA£ Rzeczywi�cie.
REFORMISTA Dziwne.
KARDYNA£ Dziwny to on jest od pocz¹tku.
REFORMISTA Krew w wino zamieni³! Cudak! Sztukmistrz!
ARTYSTA Artysta.
KARDYNA£ Królow¹ czas obudziæ, bo ju¿ �wita.
KRÓLOWA Nie, nie, nie bud�cie mnie, �ni mi siê tak ciekawie. Jest piêkniej w moim

�nie ni¿ tam, na waszej jawie.
N. Ambasador Hiszpanii zerwa³ stosunki z Francj¹ i wyjecha³ z Pary¿a. Kardyna³owie

zbuntowali siê, dowódca stra¿y królewskiej wypowiedzia³ pos³uszeñstwo. Królowa
jest sama. Nie bud�cie jej.

KARDYNA£ Obud� siê, Królowo.
REFORMISTA Obud� siê, Królowo.
ARTYSTA Obud� siê, Królowo.
N. Królowa budzi siê z oparów snu, wy³ania nowa-lepsza i gotowa rz¹dziæ Francj¹ w zmie-

nionym uk³adzie koalicyjnym. Wy³ania siê z oparów snu i zas³ony dymnej k³amstw,
i jak¿e jest wspania³a! Zdrowie pañstwa m³odych!

KRÓLOWA Zabierzcie ode mnie ten kielich. Nikt nie jest dostatecznie m¹dry, by poj¹æ,
jak bardzo jest g³upi! Od pocz¹tku nie wierzy³am w ca³¹ tê tolerancjê i pogodzenie
Reformistów z Kardyna³ami! Kim s¹ ci Reformi�ci? Czy s¹ Francuzami? Nie, bo gdyby
byli prawdziwymi Francuzami, nie zostaliby Reformistami! Dobrze mówiê?

REFORMISTA / KARDYNA£ Brawo! Dobrze! Brawo!
KRÓLOWA S³uchaj, Francjo! Oczy �wiata skierowane s¹ na ciebie! Nadesz³a upragnio-

na chwila, kiedy piêknie i rado�nie utniemy g³owê Szatanowi, który wszed³ w dusze
naszych rodaków! Zatru³ ich jadem, zamieni³ w wê¿e, jaszczurki, hieny!

REFORMISTA / KARDYNA£ Brawo! Dobrze! Brawo!
KRÓLOWA Na urodziny papie¿a potoczy siê g³owa Reformisty spod Zgierza! Dla króla

Hiszpanii rado�ci, czerwona siê zrobi Sekwana od krwi naszych weselnych go�ci!
REFORMISTA Brawo! Piêkne, wspó³czesne rymy. Ronsard i ta jego archaiczna poezja

niech zniknie na zawsze.
KARDYNA£ To dziêki tobie, Królowo, tylu tych Reformistów zjecha³o do Pary¿a i mo-

¿emy ich teraz sprawnie pozabijaæ, ¿eby nie chodzili razem z nami po paryskim
bruku.
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KRÓLOWA Z tego te¿ siê niewymownie cieszê, a¿ brakuje mi s³ów! To moja zas³uga �

genialnie! A ty, drogi Reformisto, jakim cudem jeszcze ¿yjesz?
REFORMISTA Brat mi na ucho szepn¹³, ¿ebym siê na wiarê Kardynalsk¹ nawróci³ � co

te¿ uczyni³em.
KRÓLOWA Witaj, witaj w moich progach, cudem nawrócony! Dobrze jest poczuæ siê

znów prawdziwym Francuzem, prawda?
REFORMISTA Prawda, o m¹dra Królowo!
KARDYNA£ A teraz do pracy, bo �wit za pasem i Pary¿ nas wkrótce powita s³onecznym

u�miechem. Mamy tutaj listy z nazwiskami sto³ecznych i przyjezdnych Reformistów.
Bardzo sprawnie sporz¹dzone.

REFORMISTA Sprawnie i demokratycznie.
KARDYNA£ Ca³e spo³eczeñstwo obywatelskie.
REFORMISTA Bra³o w tym udzia³.
KRÓLOWA Uwielbiam te sprawne mechanizmy demokratycznego spo³eczeñstwa oby-

watelskiego!
KARDYNA£ Z tych list.
REFORMISTA Zrobimy kuleczki.
KARDYNA£ Kuleczki pi³eczki.
REFORMISTA Rzucimy je naszym psom.
KARDYNA£ Nasze psy zajête by³y.
REFORMISTA ¯arciem, piciem i kryciem.
KARDYNA£ Ale jak zobacz¹ pi³eczki, to pobiegn¹.
KRÓLOWA O, tak, na pewno pobiegn¹.
REFORMISTA Rusz¹.
KARDYNA£ Spuszczone raz, nikt ich nie zatrzyma.
REFORMISTA Nikt do nich nie strzeli.
KARDYNA£ Z cisowego ³uku rozs¹dku.
REFORMISTA Taka strza³a do nich nie dociera.
KARDYNA£ Rozs¹dek do nich nie trafia.
REFORMISTA Bo to s¹ psy wojny.
KARDYNA£ Uwielbiaj¹ zabijanki.
REFORMISTA I chyba tylko jaki� g³upi.
KARDYNA£ Strzela³by do nich.
REFORMISTA Z cisowego ³uku rozs¹dku.
KRÓLOWA Nikt nie jest dostatecznie m¹dry, by poj¹æ, jak bardzo jest g³upi.
REFORMISTA To wszystko to by³a taka metafora. Nasi ludzie rozejd¹ siê po mie�cie,

milicja i wojsko oraz ochotnicy, i zaczniemy oczyszczanie kraju ze szczurów.
KARDYNA£ Z robactwa.
REFORMISTA Wszy.
KARDYNA£ Pluskiew i paj¹ków.
N. Zaraz, zaraz, panowie, jakie szczury, jakie robactwo? Mówimy o ludziach, rodakach,

braciach. Nie stosujcie technik manipulacyjnych, dobrze?
KARDYNA£ No, jakich technik?
N. No, takich technik odcz³owieczaj¹cych. ¯eby umo¿liwiæ zabijanie, wroga siê odcz³o-

wiecza, pozbawia cech ludzkich i tak dalej.
KARDYNA£ No, to co, ¿e odcz³owieczamy? Mamy powód, naszym zdaniem.
REFORMISTA A sam to sztuczki mo¿esz robiæ, co?
N. Proszê was o lito�æ, bo ja te¿ mam powód. Chorobê tak¹ mam: co innym zrobicie,

mnie zrobicie.
KARDYNA£ ¯al mi pana, ale sfory spuszczonej z ³añcucha ju¿ nic nie zatrzyma.
REFORMISTA Hañba tego �lubu wyzwoli³a gniew ludu, milicji, wojska i ochotników.



MA£GORZATA SIKORSKA-MISZCZUK

68
TR

ON
 D

LA
 K

RÓ
LO

W
EJ

KARDYNA£ Gdy zabij¹ dzwony, zacznie siê.
REFORMISTA Dzwony zagraj¹ w ka¿dym domu Bo¿ym. To bêdzie znak.
KRÓLOWA Piêkny znak, dzwonów czysty ton poniesie siê po ulicach Pary¿a, kto� siê

obudzi, a kto� nie, pod wskazany adres wejdzie elegancki Kardyna³, a na jego widok
wszyscy z rado�ci wyskocz¹ przez okno.

KARDYNA£ I rozpocznie siê oczyszczanie.
Dzwony. Dzwony. Dzwony.

N. dziesiêæ� dziewiêæ� osiem� siedem� sze�æ� piêæ� cztery� trzy... dwa� je-
den� Oczyszczanie rozpoczête! Organy! Grajcie Pie�ñ Oczyszczenia:
Ton nadaje w¹troba.
Melodiê nios¹ p³aty skóry.
Motyw przewodni skrêcaj¹ jelita.
W¹tek podejmuj¹ nerki.
Oczy turlaj¹ siê po klawiszach jak po schodach.
Refren dzielnie nios¹ miê�nie.
Szarpane z ca³ej si³y, ³kaj¹ pod palcami.
Co za pie�ñ!
W koñcu N. zostaje absolutnie oczyszczony i znika. Jest hipoteza, ¿e polecia³ w Ko-
smos odwiedziæ ojca i matkê.

KRÓLOWA Skoro znikn¹³ nasz N., historia dobieg³a koñca. Napijmy siê herbaty.
REFORMISTA Dostali�my depesze gratulacyjne z ró¿nych krajów �wiata. W³adca Chin

nas pozdrawia. Król Rosji gratuluje. Król Hiszpanii cieszy siê niezwykle. Papie¿ chcia³-
by otrzymaæ wierny obraz wydarzeñ � i chcia³by, aby go sporz¹dzi³ lokalny artysta,
bez przek³amañ.

KARDYNA£ (do Artysty) �wietnie. Zamawiam u pana obraz �Oczyszczenie Francji�. Wi-
dzia³e�, co trzeba, by go namalowaæ. Zrobisz to piêknie, a potem ju¿ si¹dziesz do swoich
wymarzonych artystycznych mrzonek, do swojej czystej sztuki, któr¹ w sobie nosisz.

ARTYSTA Widzia³em, co trzeba, i jedyne, co mogê zrobiæ jako artysta, to wy³upiæ sobie
oczy.

KARDYNA£ Jak sobie wy³upisz, to ju¿ nic nie namalujesz, powiem taki truizm.
ARTYSTA Wy³upienie oczu jest moj¹ jedyn¹ odpowiedzi¹ i mo¿e j¹ pan interpretowaæ,

jak chce. (wy³upuje sobie oczy)
KARDYNA£ Zdenerwowa³ pan mnie bardzo. Wydawa³ mi siê pan bliski na samym po-

cz¹tku, ten monolog o nagrodzie, wygolonych pannach, piêknych panach. Te rzeczy
s¹ mi bliskie i my�la³em, ¿e siê rozumiemy, ¿e wiele nas ³¹czy, ¿e siê dogadamy. Pan
mnie rozczarowa³, ale i tak nale¿y siê panu co� ode mnie na po¿egnanie � bo rozu-
miem, ¿e odchodzi pan st¹d. Chcê pana zbli¿yæ maksymalnie do ludzi, bo tego pan
chcia³, by znik³y bariery, które pana od nich dzieli³y. (zdejmuje mu czaszkê, zostawia
orzeszek mózgu)

ARTYSTA (wykonuje Pie�ñ Mózgu � Pie�ñ Orzeszka)
Wyci¹gniêty ze skorupki � jestem orzeszkiem.
Ka¿dy orzeszek ¿yje w bezpiecznym �wiecie skorupki.
Nie wychodzi poza skorupkê, nic nie wie o innych orzeszkach.
Poza skorupkê wystawia pupkê.
Ze mn¹ sta³o siê inaczej. Wy³upany z os³onki, nie jestem ju¿ sam. Wiatr osusza mi
�miertelny pot. Li�æ opada na mnie i muska do szaleñstwa. Nigdy tak bezpo�rednio
nie poczu³em ca³ej PozaMno�ci. Nie trzeba mnie by³o ob³upywaæ ze skorupki. Oto
jest moja rada: nie róbcie tego. Zostañcie w swoich muszlach samotno�ci, ³upinach
pojedynczo�ci.

SZEMKEL (wchodzi bezprzewodowo) Przerywam ca³y ten Ludzki S¹d, bo zamiast siê
od hañby odci¹æ, wszyscy z rado�ci¹ tê hañbê powtórzyli. Szef siê wkurzy³, bo znowu
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zabili�cie mu syna, znaczy siê facet mia³ czuja, ten Ekspert przewidywalski by³. Wiêc
wszystko wraca do pocz¹tku, znowu ma siê toczyæ, �wiat nie bêdzie mia³ koñca, a ja
siê postaram ju¿ wiêcej nie daæ wmanewrowaæ w taki bajzel. Ale jakbym znowu do-
sta³ polecenie s³u¿bowe od Szefa, to tu s¹ moje wizytówki. Jakby kto� chcia³ pogadaæ,
Szemkel jestem, Szemkel moje imiê, Szemkel Anio³. (rozdaje swoje wizytówki na
wszelki wypadek)

K o n i e c

E p i l o g

Poniewa¿ nie mam mo¿liwo�ci dorzucenia do tej sztuki jakiego� ciekawego filmu na
DVD, a chcia³oby siê uszczê�liwiæ Czytelnika i Widza tak bardzo, jak tylko siê da,
gratisem jest Bajka.

Bajka dla dzieci, które marz¹ o chlebie i winie, jak my.

By³a sobie Królowa i dwa Stronnictwa: Jajkojadów z Cieñszego Koñca i Jajkojadów
z Grubszego Koñca (tradycjê tej metafory rozpocz¹³ niejaki Swift, który mia³ zwy-
czaj wygra¿ania piê�ci¹, ilekroæ znalaz³ siê na ulicy St James 28). Oprócz Królowej
i Stronnictw by³a te¿ Ksiêga, która instruowa³a dok³adnie: �Je�æ bêdziecie jajka ze
szlachetnego koñca � tak wam przykazujê, jako Pan Wasz, ¯ycia Pocz¹tek i Koniec,
Wszystkiego w Jajku Dawca�.
I by³ Kardyna³ ze Stronnictwa Grubego Koñca, który szlachetniejszy koniec wielbi³
jako Gruby, bo Grubo�æ to ¯ycie, Krzepko�æ i Jêdrno�æ, st¹d jego wiara, ¿e s³uszno�æ
jest po jego stronie. Kto niezgodny z nim by³, tego na cienki pal wbija³ (¿eby bardziej
bola³o), cienkim no¿em kroi³ na cienkie paseczki (¿eby d³u¿ej umiera³), a wszystko,
by udowodniæ wy¿szo�æ Grubo�ci nad Cienko�ci¹. I by³ Reformista ze Stronnictwa
Cienkiego Koñca, który szlachetniejszy koniec wielbi³ jako Cienki, bo Cienko�æ to
Subtelno�æ, Piêkno i gêsiego pióra czubek, a to znaczy, ¿e nauka, sztuka i m¹dro�æ
z cienkiego koñca wychodz¹. Kto niezgodny z nim by³, tego na gruby pal wbija³ (¿eby
bardziej bola³o), grubym no¿em zdziera³ grube p³aty skóry (¿eby dotkliwiej umiera³),
a wszystko to, by udowodniæ wy¿szo�æ Cienko�ci nad Grubo�ci¹. Królowa b³aga³a:
�Ludu mój cienko- i grubolubny! Zaprzestañ mordów w imiê wy¿szo�ci Grubo�ci
nad Cienko�ci¹!�. I umy�li³a Królowa �lub grubolubnej królewny, córki swej, z cien-
kolubnym królewiczem na znak zgody narodowej. Na wesele Jajkodawcê zaprosi³a,
Pana Wszystkiego, ¯ycia Pocz¹tek i Koniec. Jajkodawca na wesele przyby³, wzniós³
toast przed m³od¹ par¹ i objawi³: �Szlachetny koniec jajka nie jest ani gruby, ani cien-
ki. Co Innego mia³em na my�li � a co, to my�lcie dalej, ludu umi³owany�.
I zrozumia³ wtedy Kardyna³, ¿e racji nie mia³, ca³e ¿ycie cienkolubnych têpi¹c.
I zrozumia³ wtedy Reformista, ¿e racji nie mia³, ca³e ¿ycie grubolubnych têpi¹c.
I zez³o�cili siê obaj niewymownie, i Jajkodawcê zabili. Za to Go zabili, ¿e s³owa Jego
mêtne i niejasne oraz za Narracjê Jego, co ludzkie pojêcie przerasta.
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