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to wszystko mówi tak gro
wdy, ja nie chciałem nikomu 

się za jakimś koszem 
śmieci, doprawdy nie 

śmietnik? 

mi pan wyjaśnić w jakim 
miasta, właśnie w chwili 

to przypadek. No, niechże 
można pomówić z uśmie

patrzy na śmietnik 

niczego nie dotykać. 

bardzo polubiłem, za ten 
ty, ja nigdy nie miałem 
nie jestem zdolny nawet 

Policjantowi) 

... naprawdę, 

trzyma dłoń na rewol-

ofiarować ten kwiat 

smutek. Na twarzy 
ją grymas. Młodzie-

chowaj się przed sta-

szuka, myszkuje. Zagląda 
w ścianę, nasłuchuje. 

W czasie tych po
włosy, ozdoby, biżuteria, 

bieta zaczyna znalezionym 
się, nieruchomieje. 

z zacieklością. Rwie i roz
nad wykopaną jamą. Powta, 

i przedstawienie. Kur
jest koniec przedstawienia 
Spada jak miecz i odcina 

widowni. Aktorzy nie po
Nie kłaniają się, nie 
nie przyjmują kwia

Wl:ao>W1rtte od przedstawienia. 

Ewa Pohoska 

SCHYŁEK AMONITOW* 

OSOBY 

RYSZARD TARLATAN - wódz partii socjal-radykalnej, redaktor tygodnika "Naród 
i W>Ołność" 

EPIFAMIA HONDURAS- jego żona 
OGRU WALIGORA - szef pantli radykal-socjalnej, redaktor tygodnika "Wolność w Na-

rodzie'' 
UTAN - szef pant.ii Tarlatana 
GUTAN - zastępca szefa pal'tli Tarlatana 
KOKTOTO - podkomendiny Tarlatana 
BOGDA - ciotka, niejasne czyja - być może zamężna 

DUNODERAD - być może morgana<tycz.ny mąż Bogdy 
NATANA - panna z prowincji 
L"<NN - działacze, podkomendni, przy1padk-oiWi 

Scena I 

Scena przedstawia "lokal": na lewo drzwi wejściowe, na prawo zakurzone 
pianino, za nim półprzymknięte okno z widokiem na podwórko, w głębi łóż
ko, ponad - konterfekt KiLińskiego i Matki Boskiej, pośrodku stół, na nim 
dwie karbidówki i spiętrzona prasa wszystkich odcieni (zielona, żółta, różowa, 
czarna) oraz afisz odbity złotymi czcionkami drukarni królewskiej. Koło stołu 
Utan, Gutan i Koktoto. Podczas całej sceny odzywa się "alarm" (tj. syrena, 
która, chociaż zamknięta w budzie policyjnej, lata po ulicach). 

GU11AN I napi>Sano: "W nnyśl nieodparcie narzucającej się kaŻldemu sza:ra:kowi 
idei pan'inniperia[izmu granice na~rodowe roZ!Szerzą się do granic uniwersal
nych". Może to będzie .uJSitęp odjpOIWieldini? 

KOKTOTO Nędzmy blap. Simllkajcie da~ej. 
GU'I\AN Ooo ... "Wol:ność IW Narod.zie". (czyta po cichu) Nędznicy. 
UT.AN Oc:zYJWiśicie. 
GUT!AN ,1Panowie radyamii utrtZymują 1pono silę IW masie. My - dobrze przej

rzeliśmy te lmlieczulają<ee !Sumienie nnas podrygi. My .- posiadamy masę sił. 
One - zjednoczenie ak1tów ind)'!Widualillych >Wolillej wo.U, one jedyiJlie - wy
zwolą IWOliność nie dla przyjennnoś<Ci radylka1nydt lha\!"cowników, a dla mas 
ludu. On - lud - siła narodowa - !PfZez naJS podillooi głos. Jego językiem 
wołamy: K.res tych he<e lblisilro. iP.owstańmy!" 

KOKTOTO Czyli, że oni chcą ipO<\'ITS >tać pierwsi. .. !No, ito lklram. To pono ... Oni i Lud. 
Gdzie !Się właściwie znajduje lten Lutd? 

UTAN tPa,tTJoci, towarzysze. Focieszyć was mogę, a nawet powinienem, że wszyst
ko zależy od peWillego istniejącego planu. Planu :rozkładu radbatalionów 

• Napisana w orokiu 1943, sztuka ta :została odbita .na powielaczu nakładem 'konspiracyjnego 
czasopisma Droga w Warsz.awti.e ;wiosną 1944. Publiikujemy ją na podstawie jedynego ocalalego 
egzemplarza (w posiadaniu Stanisława Marczaka-Qbons.kiego), >popra.wiając kilka drobnych 
błędów maszynowych. (Red.) 
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Chłopsko-Narodowo-Roboczy-ch, !które !Są ~stotnyrrn wykładnikiem siły, jaką 
przedstawia pQIWistają'CY Lud. 1A !ten IP1ran ... Plan lten posiadamy my. 

KOKTOTO Czyli, jeśli wolno mi rozumieć, według tego planu Lud będzie wciąg
nięty? 

UTAN Talk jest. Wódz saan ~obił na ten temat sugestywne niedomówienia w na
szych ostatnich "Głosach z lterentu"... "Wierzyrrny, że już teraz Lud może 
i chce przemieniać .się w :naród. Wiemy, że świeże 1siły <Ciągle dopływające 
IW nasze szeregi ... " 

G U'.I1AN To waczy lte :radbataliony rz !Wyżej !WSpomnianego planu ... 
UTAN A rw ostartmim numer.ze ,,Naa-odu i Wolności" mamy: "Wyzrwolenie w.szyst

ikich sił przyrodzony-ch człowielka daje nam tę nadprzyrodzoną moc, która 
w naszej idei potrafi ukazać cel..." 

GUTAN Stop. T.o jest numer "Wolność IW \Narodzie". 
UTAN Oj ... w samej rzeczy (ci głupcy)_ Ale to bez różnicy. My piszemy tak samo. 
KOKTO'I10 Utanie ... Zaik:rawasz mi ·coś na fa11sę ... 
GU'IlAN !Czyli na lto, .co narpra!Wdę jes~t IW ltyrrn życiu Ls,totne - o mój wy!bra,ny ... 
KOKTOTO Wiem, żem rwybrany - tzJWłaJSzcza, iieś ty t)"LIDo rpłaski... Zyde nie jest 

farsą a~ni komedią. Jest IW nim ttragilk.omiika, w ~tórej niekltórzy chcieliby wi
dzieć ź.d2lbla prarwdy ... 

UTAN O, ltago już nie 1ŚCie11pię ... "Rra!Wida" .jest prnezna.czona ,dJla konfirmantów, 
a nie dla oddawania obrazu życia ... Oto na przykład: naJsz fPTZyjaciel Parzy
morda uwodzi oddaną mu 1d/ziawczynę, rwy,zytskuje w chara1kJterze !Wabia po!i
cyj:nego, lm:ruJll[>uj'e i ·adrzuca, 'kalając tym ~asdbem 'SWą nieskaziteLność ... 

KOKTOTO ... poli•tyczną, a to plamiąc się uż)"waniem podstępu za pomocą kobiety, 
'co jest, w rpolilty.ce, a01k:iem IZIUiPełnie nie honorowanym. 

UTAN Tak, >tak. A rwy nie bolejecie nad tylm 1jego IPiaiWidzilwie tsmutnyrrn !Stanem 
moralnym ... 

KOKTOTO Smutnyrrn ... Oto dlaczego :nigdy nie będę bobalterem ldramaJbu, a,ni na
wet najnędzniej,szej tragedii... Mogę uwieść i skoruma;mwać IWa/S tW.szystkkh 
czterema polityc7lno-'llri:Sityczno-lrrwralnyrrni spOISobami, ale jakoś nie umiem 
skorumpawać żadnej !kobiety. Talki 1pech. Pies go •jechał ... 

GUTAN A ltalk'że id[art;ego, że iboha'ter musi !być typem cokolwiek ~doby,wczym. Tu 
twoja indolencja - IPOmvól sobie \POWiedzieć ... 

KOKTOTO Zamilcz. T.wórczy ambiwallencie ... - Nie wymyślajmy sobie, przyja
cielu ... Ty !Wszak t8'kże, ja1k dOitąd ... 

UTAN Więc sprawa Pa;rzyrrnol'dy zmslta,nie !Wniesiona i opme tSię l() !samego Wodza. 
.Powstałe tstą<i ikomplilk8lcje organizacyjne ... 

GUT AN On :ro21wiąże, .czyli ich roz.diZieli.. 
KOKTOTO To jes.t rozkorumpuje, II'OzJstrzygnie i !Przetnie. Na to tsą właśnie boha

terzy. (do siebie) I dlatego dobrze jelst lsię sŁuchać tych tdiotów ... 
GUTAN Więc jedna1k ld1a cile'bie życie też jeiSt fatrsą ... 
KOKTOTO ?? - Słuchajcie IPilnie, ,paitrz urwa.iJnie - lto się okaże. 

Scena II 

Scena przedstawia pokój Tarlatana oraz pokój Epifamii (wspólny~. Na lewo 
duża szafa, na szafie dzieło sztuki futurystycznej (kubik sprężynowy), w głębi 
pośrodku tapczan, nad nim obraz, po prawej w głębi rower, po lewej toalet
ka, poza tym okno, paczki gdzie się da. 

EPIF AMIA (nuci przed lustrem): 
Murzyn zrobił s!Woje, poszedł spać, 
W ,g;wia2ld soczyts<te a:nleko .chciał !Się lkłaść, 
Jego czarna żona ma skórę ,z błęki:tu, 
Spiewa Murzyniątku do samego świtu: 
Nasz Rango Patngo z nats drtwi, 
Już bić mnie nie chce i śpi. Ooo. 
A ten ciągle tSwoje i stWoje. Mania•k wyraźny. 

TARLATAN (licząc zawartość paczek) Kto? 
EPIFAMIA Mój mąż nieślubny, mój Rango Fango ... No ty, serca mego ukochanie." 
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TARLATAN Przestań, przes 
EPIFA.MIA. No, Tarlail;anie, ale 
TARLATAN 27, 27 dobrych, 

rzekła, kobielto? 
EPIF•AMIA. Ze jesteś maniatk. 

już !Więcej ... 
TARLATAN Co? 
EPIF A.!vUA P.róbowałam 

!Ilależnych rwz.ględów 
TARLATAN Dostarozę 

licząte 3 figury na .s 
miazgę. Przy celnym 

EPIFAMIA 6 metrów 
TARLATAN .Aikcja 

w IIę'ku Lud - trzymamv 
opojów z Wurwuen 
w naj•bliż.szych god 
I dlatego ewatkuuję stąd 

EPLFAMIA (caly czas kiwa 
TARLATAN O, Femciu, 

chowasz te papierki. , 
przyjacielskiej rewizj 
są IIla]ważniejsze 

EPIF.AMIA CzyH •Od 
TARLATAN Uzaleź:niam 
EPIFAMIA Czy włącmie z 

weksLujesz na Akcję? 
TARLATAN Femciu ... 
EPIF AMIA Nie ' 

Iznaneta Honduras, 
moich 1dni. 

T ARLA'DA'N Dobrze, 
łam ity'lko przybo=yc 
kmidOIWaĆ to. Już. 

UTAN (do Tarlatana na 
enowców minęły diUż 

TARLATAN To świetnie . 
EPIFA.M!IA. ZlnO,WIU ... Kotuś, 
TARLATAIN Mats'l. Dla 

z Bogiem, ile się tak 
EBIFAMIA (sama) O, na 

on rza!WLSze musi być 
•C.zy ,z Epifamią? Żeby 
niejsza ta latanina od 
tak rtracimy IW ,tym 
prócz prywatnego 
bohaterów, kitórzy jaik 
- i ;to podobno dla 
(których na dodatak 

OGRU (wyszedł z szafy 
najzupełniej ~.dania 
ale podniecenie 
ja ciel... 

EPIFAMIA !Przyjaciel? 
pilna ,sprawa ... 

OGRU Poznać ukrytych 
prz.ec~itków, ci 
leźć ~Wśród tych, 
stała !Zagoniona t 
to obraza ładu i 
snego saloni!ka 1 
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wykładnikiem siły, jaką 
posiadamy my. 
planu Lud będzie wciąg-

niedomówienia w na
już teraz Lud może 

JSiły <Ciągle ·dopływające 

planu ... 
y: "WyZJWolenie wszyst

nadprzyrodzoną moc, która 

. My piszemy tak samo. 

istotne - o mój wy'brany ... 
jpłaski... ŻyiCie nLe jest 

niektórzy chcieliby wi-

bohaterem dramatu, ani na
TTn;nrvur:>ć 'WaS 'WSZ%tkich 
, ale jakoś lilie umiem 

·jechał ... 
cokolwiek IZ\doby,wczym. Tu 

wymy~lajmy sobie, przyja -

opTIZe •się o !Samego Wodza. 

boha-

(wspólny•). Na lewo 
sprężynowy), w głębi 

bi rower, po lewej toalet-

o ty, serca mego ukochanie ..• 
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TARLATAN Przestań, przestań oraz ... 
EPIFAMIA No, TaTlaltanie, ale ile razy, ile razy dzirsiaj ty ... 
TARJLATAN 27, f2.7 dobrych, a ;to będzie liliewypaL Epileptycy szargani. .. Coś 

rzekła, kobieto.? 
EPLFAMIA że jesteś manialk. Może mnie już 1nie uwie1bia'Sz? Co? Może nie chcesz 

już !Więcej ... 
TARLATAN Co? 
ElPIFAlVUA .PirQbowałam rtylko policzyć, iJ1e lteż razy IW dniu bieżącym ŻOIIlie rtwej 

IIlależnych !Względów IŚ!Wiadczyć omiefiikałeś? .. . 
TARLATAN Dostarczę d tbucha1terikę, Femciu ... Widzirsz, z ltych 27 może być, 

licząc 3 figury na .skupienie, przeciętnie 3 X 27 = 81 •szklopÓIW razarwanych na 
miazgę. Przy celnytrn ~r~zutowa!Ililu na/Wet ... 

EPIFAMIA 6 metrów lklulbitc2IDych iSzlkopskiego masła. No, <roz.umiem przecież. 
TARLATAN .Aikcja !Przybiera rrozmiary barrdzo poważme. Ziwłaszcza odkąd mamy 

w rręku Lud - tr.zyroamy rękę na pulsie z.darzeń. A te !typy wrzecionowatych 
opojÓIW z W\liWUe!Il ("W1olności rw Narodzie") mają •się spys7ltla. Jakkolwiek 
w najbliższych godzililach należy oczelkiJWać ostrych z ich strony IPOSUnięć ... 
I dla•tego ·ewaikuuję stąd lte IIlaodZJienia. (wskazuje paczki) 

ElPIFAMIA (caly czas kiwa głową) 
TARLA'l'AN O, Femciu, Epifamio ... Ty jedna ... Ty jedna moiJesz mi IPOlllÓC. Pirze

chowa•sz te papierki. •MÓIWię ci IW •zaufaniu: !Sytuacja jest naprężona. Oczekuję 
przyjacielskiej rewizji osobistej. Ty jedna ukryjesz je jakoś nieznacznie. To 
są IIlaj!Ważniejs.ze marterlały <dla naszej Akcji. 

EPIFAMiiA Cz)'lli od ltych papierik:ÓIW uzależ.niaiSz roaJWój 1swojej A.kcji?? 
TAR!LATAN Uzaleimiam IWSzysbko, 'W'SZYIS~O. 
EPIFAMIA Czy włącmie z naiSzą nieszczęśliwą miłością? Czy też cał'kOIWicie prze

•weks1ujes.z na A.kcję? 
TARLATAN ~emcilu ... 
EPIFAMIA Nie nazYIWaj mnie tym okropnym imi•eniem. Nazywam !Się Epifamia 

Iznaneta Honduras, Tarla1tanie, il:aik mi dopomóż, o Ra.ngo Fango, do końca 
moich ldlni. 

TARLA'l1A'N Dobrrze, wszystko co ·sobie ży.czys.z, Epifamio, imion obojga. Zwo
łam ;tylko IPrzy'boC!'ZJilych. (gwiżdże - wpadają Utan, Gutan i Koktoto) Zh
kwidować to. Już. 

UTAIN (do Tarlatana na stronie) 1Według osta•tnich meldunków czołówki IWUWU-

enow.ców minęły jluż naJS!Ze czujki ... 
TARLATAN To !ŚWietnie. W:ziąć ładunek i .'biegiem - lila idół. I·dziemy. 
EPI~AMi!IA. Zn<W\U ... Kotuś, a dla minie poca:tunek? 
TARLATAIN Masrz . .Ola •Fem:ci. Masz - td'la Honduras. I !kogo tam jeszcze masz? 

Z Bogiem, ż.e 'Się !talk IWyrrażę. (wybiega) 
EFIIFAMIA (sama) O, lila świ,ęltą iPelal!'gonię! Na mamki 8 .żon Hem:yika VHI. Czy 

on IZaJWisze musi lbyć taki trzaśnięty? A'k!cja za akcją. Czy on żyje .z Akcją, 
crzy z Epifamią? Żeby lto chociaż zapewniało przyszłość. Czy moż.e być istot
niejsza ta latanina od ·zwyikłego, szczęśliwego pożycia, od .chwil, !które teraz 
tak •tracimy w •tym ponurym mieście, 1gdzie ldopra;Widy lilie ma nic ciekawego 
prócz prywatnego żyTCia ... Oto klwiat1lki z żyda pry:wa.tnego ltych narodor.vych 
bohaterów, kitÓirzy jaa~ pies za !Swym og.onem ga.niają po ICudlzych podwórkach 
- i to podobno dla wylt!Wor.zenia nowego życia z ,zupełnie nowymi ludźmi 
(k.tórych na dodatelk IW ogóle nie lWiadamo •jaik poro.dzić rw ltyoh warunkach). 

OGRU (wyszedł z szafy i za plecami Epifamii przesunął się ku drzwiom) Jestem 
najzupełniej .:r.daiilia pani ... Pr.oszę mi nie mieć za !Złe, IŻe wchodzę lbez pukania, 
ale podniecenie ogólne oraz nagłość sprarwy ... Ośmieliłem 1się więc jako przy
jaciel... 

EPIFAMIA IPr.zy,jaciel? iNie znam !PTZYjaciół, którytrn by z ręka.wa nie ~terczała 
pilna !Sprawa ... 

OGRU Po2IDać ukryrt;ych przyjaciół jest niawlSpółmierrnie tr•udniej, niż jarw,nych 
prz.ecii\Wliików, ci ostatni są - !którzy są, pieTlWISzych lilie IZaiWSze można zna
leźć twśród tych, lkltórzy !Się mienią być !PIZ)"jadółmi... Ulm"yta przyjaźń !ZO
stała IZagOIIliOIIla IW ostęp prywaty. A przecież poddbne <do IIlaszego życie jest 
to obraza ładu i obyczajności społecmej, łaskarwa palili. Ach, ,pragnienie IWła
Sinego saQonilka d IWłas.nej gazowej kuchenki - to Uikryty cierń w niejednym 
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niezłomnym sercu, ,to - powiedziałibym, na,jtańsza z chorób 1socjalnych •naszej 
sfery. (przypatruje się Epifamii z oznakami oLśnienia) !Pozwołę rsobie [powie
dzieć, że właśnie IPani jest wyją,tlkiem - 'iest 111a IWISikroś •ory~nailinym, a zara
zem charakrtery5tycznym ucieleśnieniem ideału tego żyda prywamego -
Epifamio ... 

EP.IFAMIA Nie IWISZ)'Lscy, o dOIPrawdy, nie wszy.scy rozumieją lte 1Stprawy i umieją 
odczuć ten ... ideał ... 

OGRU To zrozumiałe. Jasne, że niedojrzali, a co więcej - zakłama111'i - (mówię 
to z całą godną 'sprawy odpowiedzialnością) - !kandydaci na nM"odowych bo
haterów nie umieją ujr:reć niektórych sfer życia - i to tych sfer najistotniej
szych ... 

EPIFAMIA Ach! Zupełnie podobnie myślałam przed chwilą! Kim pan właściwie 
jest? Mniejsza o to, jest IPan czŁowiekiem, krtóry pierWISzy zdołał mnie odczuć ... 
zrozumieć ... 

OGRU A także ,zobaczyć ... (otwiera szafę, ukazuje jej ciemń i głębię) Pozwoli pó!ni 
tędy, Epifamio ... 

S c e n a III 

Scena przedstawia kLatkę schodową poniżej mieszkania Tarlatana, u dolu na 
prawo drzwi wyjściowe z Lampką, wyżej ku lewej pierwsza kondygnacja 
schodów, okno, ku prawej - druga kondygnacja, drzwi - w głębi TarLatana, 
na prawo inne. Schody bez chodnika, poręcz szeroka - nadaje się do zjeż-
dżania. · 

UTAN, GUTAN i KOKTOTO (siedząc na oknie nucą meLodię Ludową): 
Lecą papierki, Qecą, !ecą, 
Ładow,nice pustką świecą, 
Jest podobno gdzieś tam broń, 
Lec.z się urwał lkonta,kt doń ... 
Lecą !papierki, lecą, :lecą ... 

GUTAN Wczoraj [pewna ibaibcia (wy!Pada ciocią jednej spryltmej dziewczyn,ce) przy
lniosła mi - twe łzach - chleb kartkowy. "Nie rstać nas - powiada - nie po
siadamy funduszy, ale !I'aczcie przyjąć to ode mnie w lkaildziUttki piątek ... dla 
kogo z was potrzeba ... Przecież ja wiem - chociaż wy myślicie, że 'Się mojej 
głupiej głowie ~nawet nie śni..." Na/Wet, uważacie, :nie powiedziała: "Ta ojczy
zna". Jeszcze ·zanim mnie !to wzru.szyło, mrowie ml przeleciało po plecach 
i poczułem się jak ołtarzyk ... 

KOKTOTO Powiedz mi, Gutan, po co ty właściwie !trwasz? Oh, nie pytam się 
o trwanie metafizyczne albo astralne ... a~le tutaj, rw Eniwu? 

GUTAN Nie jestem pingp<mgiiStą, żeby ci to pytanie rwalikowerem odbijać. Pnyj
muję /to świeże jajo ... L. po namyśLe... (n.igdy o !tym -nie myślałem)... Ja __; 
szukam klientów ... To •nie .zawiłe: mógłbym 3 lata malować różne rewelacyjne 
płótna, płatna absolutne, młodOIPO'lskie lub [pa!Tyskie, ~ lfowiz:mami, z ·formiz
mami i ibez ... Aż bym ·się doczekał, że mnie powiesi... dzięki niezdrowym am
bicjom swej synowej, fabryikant naczyń kuchennych, pan <kylażelk i Syn, 
w jadalni. (Konkurencyjna ISY!IlOWa towM"ów kolonialnych poprzestała na sre
brnym lisie.) Na domiar tego sam pan Grylażek wolałby umieścić własne po
piersie z ordf'r ::~mi (mam takowe po wujk u\, lub Napoleona ~r ostateczności. 

Lub może powieszono .by mnie, kiedy jurż będę... 'trlliP - w sa[ti !P·opiera:nia 
i Zachęty i ogólnie Naganiania Miłośników Drak Plastyc21nych - gdzie mógł
bym się doczekać paru zazdrosnych spojrzeń którego z braci artystów ... Dla
tego wolę poniewierać się tu. Bo tutaj ... słucha ciebie Ulica. KT·zyczę klient om: 
Bracia!! i czerwoną farbą IŻ.gam klienta IPana Grylailka aiild S-Ika - w !brzuch! 
No i czyja darmowa ,przyjemność?? 

UTAN Liche ·krętactwo. Uciekasz od deklaracji - jaślli nie !lubisz słowa "wyzna
nie". Ja po prostu wyznaję: bo S~użba. "Choćby ci tygrys wątrobę wygryzł" 
- musisz, a kiedy wreszcie "swoje" zrobiłeś, to się dowiadujesz, że "w po
rutdku". I już. Nic więcej. Wtedy !Wiem, że w nas25e "nic więcej" iłx> nie jest 
malo ... A lkiedy Wódz powi.e: "No, dzisiaj będziemy miel.i upał - ;tu masz do 
rozgrywlki parlyjkę" - wtedy tsię żyje!! A gdyby który nie mógł - WISZYIStkim 

SCHYŁEK AMONITOW 

gwiazdkom się na amen 
że ... A wyłączna jest -

KOKTOTO Nie będzie ta, 
bym rsię zajął 
przestałbym na 
wano. Tylko, że 
szukam klientów. 
wet ... -wszak jest się 
ZaWISze musi być ktoś 
się jeszcze chce chcieć ... 

UTAN Dziw.nie literackie g 
GŁOS (z dolu) Co? 
TARLATAN (wbiega doLnym 

pada tyLko wąska smuga 
GUTAN I UTAN ~to? 
TARLATAN Ogru. Dali znać, 
GUTAN Jeszcze nie. A gdzie 
TARLATAN Bezpieczne. 

Jesteś tu już zbyteczny. 
w glębi. Cisza) 

UT AN Co on mówi~? Że 
stron ... 

KOKTOTO Czy może dojść do 
UT AN Za głośno ~.powiedziałeś 

Na górze drzwi 
jakiś bardzo 

DUNODERAID !Ciotko 1. 

(oświetLa nagLe Latarką 
GUTAN i UTAN My ... tutaj ... 
KOKTOTO Do sąsiadów. Nie 
DUNODERAD (gasi 

nie można rwied: 
jalk podskakujesz ... (wycn.o11 

GUTAN "Jak to nigdy nic nie 
UTAN Ale 1dlaczego Tarlatan 
TARLATAN (staje w oświetLo11 
CZUJKA (wpada przez drzwi 

no Ogru ~.na ulicy idą!Cego 
UT!l\!N Cz)"ż.by .ten? ,ze starszą 
CZUJKA N'ie. Z młodą. Nawet 
TARLATAN ,(przerywa) 
GUTAN O!! 
TARLA'I1AN (schodząc) Kto 

Epifamii... ani IPlanów ... 
dza się z meldullikami 
jeśli nie przed waszymy 
są WYliliki waszego rznv.r:J,n.i 
się przejmować. 

KOKTOTO "0"! 

S c en a IV 

Scena przedstawia Lokal, 
stole, podnosi się na 
nętrznej strony drzwi, 

OGRU No, witajcie! 
TARLATAN Moje uszannw:J 
OGRU Oczywiście nasze 
TARLATAN O, bez wątpienia 

przepraszam w waszym ... 



EWA POHOSKA 

z chorób socjalny~h •naszej 
Pozwolę sobie [pOIWie

rwskroś ory~altnym, a zara
tego żyda rprYJWa1mego -

- zakłaman'i - (mówię 
na narodowych bo

to tych 1sfer najistotniej-

chwilą! Kim pan właściwie 
zy zdołał mnie odczuć ... 

ciemń i głębię) Pozwoli p01.:ni 

Tarlatana, u dołu na 
lewej pierwsza kondygnacja 
drzwi - w głębi Tarlatana, 

nadaje się do zjeż-

melodię ludową): 

spr)"fmej dziewczynce) przy
nas - rpowiada - nie pa
w !każdziutki piątek... dla 

IWY myślicie, że się mojej 
nie powiedziała: "Ta ojczy-
mi przeleciało :po plecach 

il:rwasz? Oh, nie rpytam się 
Eniwu? 
!Walkowerem odbijać. Pnyj
rtym nie myślałem)... Ja ......: 

a malować rói'ne TeiWelacyjne 
lkie, ~ !fowizmami, z .formiz
~esi... dzięki liliezdrowym aro
mych, pan Girylażek i Syn, 
mialnych poprzestała lila sre
wolałby umieścić własne po
J Napoleona •w ostateczności. 
.. tru;p - w sa1i Po;piera:nia 
Plastycm1ych - gdzie mógł-

1rego z braci artystów ... Dla
ebie Ulica. K!rzyczę klientom: 
lai'ka a1nd S-1ka - w .brzuch! 

lśli nie ~ubhsz słowa "wyZina
ci tygrys IWąrtrobę IWygryzł" 
się dowiadujesz, że "w po

asze "nic więcej" to nie jest 
ny mieli upał - :tu masz do 
który nie mógł - WtSzytStkim 
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gwiazdkom się na amen przypatrzy. IBo lila tym polega Służ:ba: ·zawsze się mo
że ... A wyłączna jest - tylko jedna, tylko Ona. 

KOKTOTO Nie będzie ta, to będzie .iJniila... drog.i, za.wsze gotowy, Utanie. Chętnie 
bym się zajął marginesowo fabrykacją taikich świętych patronek... Nawet po
przestałbym na .prostym prz;etwarzaniu, tyle odnośnego materiału naproduko
wano. Tylko, że przy dzisiejszej podaży to się diabelnie nie kalkuluje ... Bo i ja .. 
szukam k!.ientów. Fundamental:nie lubię, kiedy nie słuchasz mnie Utanie, a na.: 
wet ... wszak jest się tylko człowiekiem, lubię, k.i.edy i On mnie nie słucha ... 
ZaWLSze musi być ktoś za py.s!k b~orący ... Taki On. On bo jest dobry ... Jemu 
się jeszcze chce chcieć ... 

UTAN IDziwnie lirterackie ·gadanie. To mi si~ :nie podoba ... 
GŁOS (z dołu) Co? 
TARLATAN (wbiega dolnym wejściem, gasi lampkę nad drzwiami, przez które 

pada tylko wąska smuga z bramy•) Siedzide tu w świetle. Czy przechodził? 
GUTAN I UTAN Krto? 
TARLATAN Ogru. Dali znać, że WiSzedł do domu ... 
GUTAN Jeszcze nie. A gdzie plany? 
TARLATAN Bezpieczne. Powierzyłem je Epifamii. Teraz mógłbyś je wynieść. 

Jesteś tu już zbyteczny. Zaraz je zniosę. (wbiega na górę, wchodzi w drzwi 
w głębi. Cisza) 

UTAN Co on mówi~? Że Ogru IWISzedł? To uczucie, że oni mogą być ze wszystkich 
stron ... 

KOKTOTO Czy może dojść do rprowdkacji? To 'Za IWiele ... 
UTAN Za głośno pawiedzialeś o tych planach. Osst ... 

Na górze drzwi otwierają się nagle. W ciemnościach wychodzi z nich ciężko 
jakiś bardzo wysoki mężczyzna ... 

DUNODERAID ICiotlko 1Bogdo! Weź ibuteliki do !koszyka ·i i•dź za mną. A to •kito? 
(oświetla nagle latarką-reflektorem) Pa.nowie ... do kogo? 

GUTAN i UTAN My ... tutaj ... 
KOKTOTO Do sąsiadów. Nie mo?Jna się dodZIWonić. 
DUiNODERA'D (gasi latarkę) Aa ... przepraszam. •Do sąsiadów ... Jak to nigdy nic 

nie można !Wiedzieć! Wolnego ciotko, wolnego ... Pamięrta.j, że sZkło nie cierpi 
jalk podskakujesz ... (wychodzą na dwór) 

GUTAN "Jak •to nigdy nic nie mo:Mla <wiedzieć!" ISta·ry piemi'k!! 
UTAIN Ale dlacze~ Tarlatan nie IWiraca? 
TARLATAN (staje w oświetlonych drzwiach milcząc) 
CZUJKA (wpada przez drzwi wejściowe) Ozy !jest ltu "Tat'latan? Jesteście. Widzia-

•no Ogru ,na ulicy idąlcego IW ,tamtą !Stronę pod rrękę z jafkąrś \kobietą ... 
UTIA!N Oz)"Żby .ten? 1Ze s.tall'ISzą !kobietą? 

CZUJKA N1ie. Z młodą. NaiWet z 1\V,zr,ostu [podobną do ... 
TARLA'DA!N ,(przerywa) 1Dobrze. Tak jest, lto wła•śnie (gŁośniej) to !była Epifamia. 
GUTAN O!! 
TARLA'DAN (schodząc) !Kto jeszcze powie "0"? Talk. Na górze już nie ma ani 

Epifamii... ani !Planów ... Ogru musiał /tam !być. Czuję to. Wiem na pewno. Zga
dza się z meldunikami - czuj'ki też tto wyczuwały. Musiał •wejść, zejść -
jeśli nie przed waszymy nosami, .to chyba !POWietrzem i pod ziemią. I takie 
są IW)"'Ili'ki IWaszego czui\Van·ia. Był, wszedł, wj'!Szedł - razem z ... Nie będziemy 
się przejmować. Zostać tutaj. (wypada na ulicę) 

KOKTOTO "0"! i "Nie będziemy się przejmować!" ... A żeby ci kot zdechł. 

S c en a IV 

Scena przedstawia lokal, ten sam, co w scenie pierwszej. Ogru siedzi przy 
stole, podnosi się na widok Tarlad:ana, którego wpuszcza otwierając z zew
nętrznej strony drz.wi, Epifamia. 

OGRU No, witajcie! 
TARLATAN Moje uszanowanie. 
OGRU Oczywiście nasze porozumienie nie jest nawiązane w celach osobistych. 
TARLATAN O, bez wątpienia w 1nnych celach. Spotykając się w moim, to jest 

przepraszam w waszym ... 
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OGRU Czyli w naszym ... 
TARLATAN Lokalu ... 

EWA POHOSKA 

OGRU Przede wszystkim sugestie na temat naszego spotkania zai·nicjowały pier-
wotnie z preferancji lub ll."aczej propozycji pastl-onnej ... 

TARLATAN Zainicjowały ... 
OGRU Czynniki... niektóre czynniki... 
TARLATAN Orientuję się w czynnikach. 
OGRU Prz)"Stępując do rzeczy: mniemaniem niektórych czynników problemy róż

niące nas - są nieistotne. 
TARLATAN Talk ·też sądziłem- przed tygodniem. 
OGRU A obocnie? Czyżby odmiana, na •skutek pewnych pr:resunięć stanu posia

dania, miała tak diametralnie 17Jlllienić ciąg waszych zapatrywań ideowych? 
TARLATAN Ideowych - bynajmniej. Obawiam się, że są zgodne. Ale powiedzcie 

mi szczerze i prywatnie: Jak wy macie zamiar dyktaturę zrealizować? 
OGRU Bardzo dobrze. Konkretnie.A co Wy rozumiecie pod dyktaturą? 
TARLATAN To, co wy. Pytam się, jak chcecie dojść .do stolika - wykonać, a nie 

"ro:zJumieć". 
OGRU Nnoo ... Jest to właśnie .pr!Zepracowane w naswj komisji refleksyjno-pro

gramowej i w najblimzym okll"esie wstaną już pewne zupełnie lmnkretne usta
lenia ... 

TARLATAN Konkretne ustalenia!!! Sami rozgryźliście mój orzech. I tu jest jądro 
nieporozumień. Moim zdaniem •UJS,talać i nazywać rzeczy można, kiedy ma \Się 

szanse wykonania. A wykonywać wystarczy z przeświadczeniem o słuszności, 
czyli z wiarą ... A przekonania nabywane analitycznie ... 

OGRU Mogą ją osłabiać. To jezuickie gaclanie. Cała wartość naszej partii... 
TARLATAN Leży w jej nieudolności. 
OGRU Siła przekonania, opa<rta na emfazie uczuciowej - WISzak to fabrykacja 

półgłówlków. A razem - miotła, którą ka~dy zamaszysty •parobek kapitali7JIIlu 
używa do wymiatania rwszy.stkich zawiązków prawdzilwego burutu ludowego. 

TARLATAN Być może. Tylko, że bUJnty •ludowe mają bardzo •wielu •suchotniczych 
buchaltell."ów, a bardzo mało IZamaszYISrt~h. jak pan mówi, parobków. Niżej 
podpisany nie uważa się za takiego. Nawet nie musi być wodzem. Kiedyś 
napiSaliiŚcie ·o samozwańczych hetmanach na !lewicy, o domorośli prorocy! Za
wezwałem wówczas mojego ezłow.ieka - Koktota, Móry nioeźle kręci uszami, 
jes:zJCze lepiej nosem, a także ltrechę i głową. Powiedział•em mu: Wierzycie 
w równość, wolność i wszyslj;kie "kracje"? "0, tatk" odparło dziecię. 
"Wierzycie w wykonalność, celowość i słus:zJność naSIZej sprawy?" - "No, chy
ba ... " "Więc możecie .ją .poprowadzić... Bivrę bezterminowy urlop. Nie jestem 
wodzem. Wy n'im jesteście. Niech żyje demokracja." I [)oszedłem. Było to ra
no. W połud•nie odszukał mnie, •by zapytać, czy należy wydać podniecającą 
odezwę. "Nie wiem". O godzinie czwa<rtej przy,szedl z zapytaniem, co zrobić 
z wybuchami tniesubordynowanych r·eakcji ,podnieconych ideowo szeregów. 
"Nie wiem. Plany można uzgadniać. Decyzje są dziełem \Samotności. Nie umiem 
być <Współod,powiedziallny za dała my:ślące 'Zibiorowo." iPoszedł i dął .naganę. 
Wieczorem PfZYISZedł rprosząe o przyjęcie władzy, bo naganę mieli niżej pię~, 
a stan akcji był talki jak ,przedtem, czyli w sta~acji. Nazajutrz wydaliłem 16, 
a po:rostałych 24 było już rw .stanie złamać \SObie !karki w myrśtl rozk~ ... Takie 
są nasze wyniki... 

OGRU Takie .są skutki dawan.ia siły przekenań do rątk dzieciom i poetom w stylu ... 
TARLATA.iN To się nazywa "ludziom czynu", śmiem zauważyć ... 
OGRU Czy wy wiecie dokąd zmierzacie? 
TARLATAIN Czy wy wiecie, dolkąd na•s niesie bieg wypadków? Ja nie lubię .być 

niesiony z biegiem. Ale .wskażcie mi rękę, lktóra ,potrafiłaby u<robić :zJe mnie 
nanędzie ... 

OGRU Tak. My mamy <pełną IŚIWiadomość kieruników TO:zJwoj•owych dzisiejSIZej rze
czywistości i, jeśli ·chodzi o użycie was ... 

TARLATAN P·rzegłosujecie sprawę tę na konferencji... Dziękuję [lięknie. Lud -
czyli •prościej - vox populi jest bardzo godny szacunku, gdy nim dobrze 
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Scena V 

Scena przedstawia pokój 
bałagan ogótny. Okno 

OGRU (otwiera ostrożnie 
melinek. Ongiś pokój 
że jest pani troszkę 

NATANA Trochę ... 
OGRU Talk, ttalk:. Więzienie, 

TodJLiną. - 'Den obraz? 
kła.ny, właściwie lilie 

NATANA Z~ew\Jle. 
OGRU No, to ddb<rych snów. 

pewien stały bywalec, 
czasem tutaj zataja ... 
ufania, srwój• ... No, n 
nie w planie... Dob:l 
Natana nie zauważyła 

NATA:NA (ogtąda się chwitę, 
kę. Scena chwitę ciemna. 
wchodzi Tarlatan. Natana 

TARLATA!N (po chwiti) 



EWA POROSKA 

spotkania zainicjowały pier-

czynników problemy róż-

przesunięć stamu posia
zapatrywań ideowych? 
zgodne. Ale powiedzcie 
zrealizować? 

pod dyktaturą? 
do stolika - wykonać, a nie 

komisji refleksyjno-pro
e zupełnie konkretne usta-

mój orzech. I tu jest jądro 
rzeczy można, kiedy ma się 

o słuszności, 

partii... 

wszak to fabrykacja 
parobek kapi1ali~mu 

~.r~ .~; ... M,~ buntu ludowego. 
bardzo wielu suchotniczych 

mówi, parobków. Niżej 
być wodzem. Kiedyś 

, o domorośli prorocy! Za
który nieżle kręci uszami, 
edziałem mu: Wierzycie 

tatk" odparło dziecię. 
sprawy?" - "No, chy

urlop. Nie jestem 
I poszedłem. Było to ra
ależy wydać podniecającą 

z zapytaniem, co zrobić 
ideowo szeregów. 

samotności. Nie umiem 
!Poozedł i odął naganę. 

naganę mieli niżej pięt, 
.Nazajutrz wydaliłem 16, 
w myśl roikamu ... Takie 

? Ja nie lubię być 
m·obić re mnie 

dzisiejszej rze-

.. Dzięlruję pięknie. Lud -
szacunku, gdy nim dobrze 
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pokierować ... Niestety kierujecie nim źle. Ciekaw jestem, kiedy dzisiejszy stan 
faktyczny bartalionów trobotniczo-ludowych stanie się stanem aikt tajnych i pa
pierów firmowych ... 

OGRU I !Sądzicie, że prowad.ząc tę polityezną akrobację z bandą awanturnikó';V 
i innych wyrostków - umiecie Nim kierować? A nasze wpływy w tereme 
rosną ... Lud ... 

TARLATAN Nie bawcie mnie tą piosenką. Zapewne, zawsze gdzieś tam wpływy 
są. P.rzy wystrzale trezonans w najcięższej atmosferze ... 

OGRU Nie. Socjalizm radykalny ... 
TARLATAIN Radykalizm socjaLny ... 
EPIF AMIA (wchodzi) Pr,zy,ttranżolił się typ z zapytaniem "Czy tu się wy·najmuje 

!pOkój?" 11o 1en? Nie ma wą'ttpUwośd ... 
OGRU Taik. •P·rosić! 

Wchodzi pan z melonikiem, tęgi, elegancki - młodzieniec około 30-stki. 
PAN Tu jest pokój do wynajęcia? Oooo (spostrzega bibułę) przepraszam państwa. 

Mnie chodzi o karwaler!Siki, niekrępujący pOkoik 
OGRU Ozy pan .przyc·hodzi o:d ... Od kogo d.o diaska? 
PAN (z wzrastającą konsternacją) Ja tylko tak przypadlkiem ... właśn ie szukam ... 

Szukam ,gar,soniery, a tllitad ... 
TARLATAN Tutaj! Zgadza się. Krto pana !PrzySłał? Odpowiadasz? 
PAN Ja ... ty.Itko przypadkiem. Już odchodzę, przepraszam ... 
TARLATAN Takie "przypadkiem" - to moja specjalność! (wyjmuje spluwę) 

W tył mvrot!! 
PAN Ra.tunku!! O Itaką drOibnostkę tyle ni·epTZY'jemnośei... Napisane rw bramie: 

"Pokój karwalersko-niek>rępują·cy, u.rrządzomy, tZ wyjściem do łazienlki, do wy
najęcia ... " (popychany przez Tarlatana przesuwa się przed nim za scenę) I tyle 
nieprzyjemnośei!! 

EPIFAMIA Wariat! On to jest ... 
OGRU Jeżeli on ma umysł bytstry, rto on ma także umy.sł tkrótki... 
EPIF AMIA Czuję się trochę w~nną jego szaleństwa... Musisz pogodzić się z tym, 

że on i ja ... Że Tarla~an •Za>'W!Sze 1będtZie mnie u~ielbiał ... 
OGRU Oo ... (do siebie) to się jeszcze podda sprawdzeniu. (głośno) Femciu, pozo

stawmy, niech czas te rany zalepi ... A może jakiś plasterek angielski... 
EPIFAMIA Po mnie? :Alasterek?· 
OGRU To się jeiSZ'CIZe zObaczy ... 

Słychać dwa strzały - po chnviti wchodzi Tarlatan. 
EPI·FAMLA Oo! Nie wąsko to zrobiłeś!! 
TARLATA!N Wiele moż,na przeci€!I"'Pieć d[a ogólnego beZJpieczeń.s,twa ... 

Scena V 

Scena przedstawia pokój Tarlatana jak w scenie II. Zamiast paczek - niejaki 
bałagan ogólny. Okno niedomknięte, na drzwiach kŁatka po kanarku i koc. 

OGRU (otwiera ostrożnie szafę, wyprowadza z niej Natanę) Jest to jedna z moich 
melinek. Ongiś pokój mojej siostry. Proszę się tu rozgościć. Wyobrażam sobie, 
że jest pani troszkę wytrącona z równowagi... 

NATANA Trochę ... 
OGRU ,TaJk, ttalk. Więzienie, udeczka, strata bli.sikich... Hm. rru jesteśmy ścisłą 

TOdtziną. - Tlen obra.z? Mego prtZyjadela Gutana. •W istocie cokolwiek zawi
kłany, właściwie nie wiem, co przedstawia -ale rto klasa!! 

NATANA Za:pewne. 
OGRU No, to dobryeh snów. Aha, nie wiem, czy przypadtkqwo ... Może tu zawitać 

pewien stały bywalec, jeden z naszych najdzieilniejszych ttowa.rzyszy, !który się 
czasem tutaj zataja ... Proszę się nie bać. To człowiek godny najwyższego za
<Ufania, swój'... No, niech się palili nie obawia. Na pewno dziś nie przyjdzie, 
.nie w :planie... D<Ybtranoctka... (wychodzi przez drzwi - zapewne licząc, że 
Natana nie zauważyła nienaturalności drogi, którą przyszli ... ) 

NATA:NA (ogląda się chwilę, potem zbliża się do tapezana i gasi stojącą tam Zamp
kę. Scena chwilę ciemna. Cisza, może być deszcz. Bije dwunasta. Przez okno 
wchodzi Tarlatan. Natana leżąc zapala lampkę) 

TARL.AJTAIN (po chwili) Dobry ... wieczór. 
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NATANA Dobry? 
TARLA'I1AN Z lkim mam ... ~kolicz·aość? 
NATANIA Z dziewicą. 

EWA POHOSKA 

TARLATAN Doprawdy? To ·dlrażmiące. śmiał<bym rzec - dziwne. Jeżeli ktoś je
s.zcze do tej pory ... 

NATANA Ta pora jest cLla jedny·ch końcem wesoł~go lu.b dż:dżystego wieczoru, 
dla innych zapowiedzią hrzasilru - w iktfirym W\Stają ... 

TARLATAN (po chwili) Jestem Tarlatan... Z kim mam p11zyjemność? 
NATANA Pr.zyprowadził mnie pewien pa!Ila pTZyjarciel, a przybywam prosto z pie

kła.. z tamtej strony. Dlatego wylbaoz.cie, że .godność TarłataJna nie jest mi 
'llnaną ... 

TARLATAN O kobielto IZ :niebios zesłana! Nie wiesz nioc o TaT'lata:nie? Żadnej wSitrzą
sającej l!Ub podejrzanej h~s.torii? Ten ty1p na usługach tr~eC'h mafii, który 
śmie prOIWadzić SIWoją własną politykę... dEWrawuje, gwałci, plądruje... a nie· 
datrutą żonę podrzUJCił przyjad~lOIWi... Ten samozwańczy dyll.dator niebez
piecznej szajki. Nie, niech pani nie błądzi... Nie trzeba mi ufać. 

NATANA 4 miesiące tutaj, w tak zwanej izolacji, 2 miesiące pod gołym niebem 
w dalekiej "Heimart", ja!k się rto tam nazywało ... Przed świtem, kiedy jeszcze 
gonią się ła'kl()!me SZICtZury i pielką na•s zimne giwiaZJdy, zrywać się trzeba, 
a wiecZiOrem, kiedy szereg nasz jest jalk jedno umęczone z;wierzę - padać -
gdzie bądź ... Pan wybaczy. Przychodzę, jak się rzekło, z czyśćca ... 

'DARLATAIN Aa ... Tak, .to widać. •Po WYI~ląldzie ... nie, po oczaJCh ... 
NATANA Tak. Wszystkim to w nich zostaje. A i to także, że nie umiem się już 

.bać. Niczego... nawet, gdyby ,pan tu zaraz popemił kltóryś oz tych WISPOITIItlia
nych mordów ... 

TARLATAN Wyk1ucz.one! Mam tu tyliko zgoła nieodpowiednie granaty ... Więc ... 
rzeczywi•śeie nie doznaj~s.z srtrachu?? ZaZJdros•zczę. 

NATANA (szybko) A ty to znaJsz? 
TARLATAN Kiedy krok w 'k.roik, cień w cień •tOWaJr•zys·zy ci k'toś jalk rwróg lub co 

znacznie gorsze - przyjaciel, 'kltóry jutro zdradza - a dz~ia'j wie ... I a!libo 
ty jego, albo on ciebie. iNie ma ttrzeckh dróg. ·I nie ma 'juri: :nic ja·snego, pew
nego i ustalonego - na .tych drwóch drogach. Ach, tego, co tu powiedziałem, 
się nie mówi: Więc ni•e! Pani prz)'lszła ... ~tórędy? Narwet rten polkój ma S•wo•je 
zapadnie. Drzwi są, jak •to w1dać, zastarwione. Ka:na:rek. To zresztą mu~ealne, 
był, ale zdechł. Uwa~m. że zbylteczne ich używać. I 1ta!k nie ma mie'j'sca, 
IZ którego naiS nie słyszą. Wiem, co ipottny!Śila~a~ w 11:ym momencie. Odruch lito
sierdzia. Dziękuję, nie używam. I już odchodzę ... 

NATANA Nie! Pomyślałam - ale nie ta'k. 
TARLATAN Ach, nie tak? ... 

Scena zaciemnia się. 

S c e n a VI 

Scena przedstawia schody jak w scenie czwartej. 
Natana i ciobka Bogda wchodzą powoli z koszami. 

BOGDA I mów~z. ~e życie tuotej5ze pra;YIPomiii1a szopkę, odo 'ldórej nilkt nie ma 
prawdzilwego pr·zekonania, i nilkl1: nie umie odrtań,czyć s.wego, bez napeŁnionej 
wi•downi - wobec czego ty talkiŻe nie masz prZJek.onania i nie będzieJslz wcale 
tańczyła. I dobrze rob~rz. A!l.e mus.zę ci powiedzieć, że obserwudąc 'Cię, odlkąd 
dę znałazłam na tych !Schodach wyrzuconą IZ gniazda, lt;o j'e&t z ipolicyjlnej łapi
Ibudy 'Wiprost d'O tej jaskini l:udojadów - dochodzę do 'WinLo;sku, że chcesz być 
o wiele zanaiCilto praJWdzi!Wa. Nadto serio. 

NATANA Panien•ka !Z prowmcji ,podana na serio? 
BOGDA Wła!śnie. !Ażeby wierzyć, ni~koniecznie trzeba mieć prz~konania. Bo 

gra tu o wiele bai!'IW'niejsza orkies•tra. I "szopka" 'to nire jesrt zarz.ut. Każdy 
tutaj' swoją Tolę chce odegrać - a role nadane ISą z góry. Co naojlwyżej' cza
sem ktoś może amansować, lulb comme a la guerre pomieniać się rolarrni.... 
Opierając się na własnym rozumowaniu, które powinno by być podstawą tak 
zrwanych przekonań, nie za.jedoziesz w o.gMe niogdiŁie. Rozumomanie pozootawia 
się generałom, to jest graczom ta:kltycznym - lbo oni tyłko posiadają punk:ty 
2'1Wa:ne ,1danYiffii" - o ws~Lys1Jki.ch rwrogkh (a nirgdy własnych} słaboslikacll. Ale 
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mi się, że i o ilstocie 
DUNODERAD Co do tego, 

w której saku ... 
TARLATAN No, mimo całego 

dzieć o naszym ogran 
DUNODERAD Z całej 

najobardziej lubiłem dzie 
amoniltów. Poj1ł!wiają się 
ISWYiffii spirałnie zwini~ 
głównymi obywatelami 
w kredzie, gdy lic 
bogactwo i przesadę 
wać stożkowe formy 

Dialog- 3 
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111ie myśl, że oni mogą przemieniać charaikiter widowiska. Nie ma ról bar
dziej stereotypowych od roli reforttnatora. A... jasnowidztwo czyli wies:z.czenie, 
do którego przejaJWia>sz godne pochlwały s~łonności, też już zna swoje brzegi. 
Mamy tu parę z zasa:dy ~przec-zny,ch ;prądów - praktyCZiilie zgodnych w za
powiedziach nadchodzącego upadlktu. Podobno, mówią ci prorocy - a gene
rałowie z rzadka ich słuchają - społeczność dzi'siejlsza ma tyil.ko jedną drogę 
- w dół. ti podobno - gdzieś moima odkryć aJchemicz;ny kamień odrodzenia. 
Czyli musimy oczekirwać narodzin. - Wieszczenie i oczekiwanie doskonale 
mieści się w ich roli. 

NATANA Przeraża mnie rt;o i bar,dzie'j zasmuca, niż przypuszczałam, że cokolwiek 
może mnie jeszcze zasmucić. W najmroźniejszych okolicach mego życia zaw
sze wierzyłam w Narodoonie. Ale sikoro t~ dobrze rozpo:majecie u wszyst'kich 
u~ry.tą l?)rę, kim ;wy jesteście ,w sameti rzeczy? 

BOGDA O, i ffil!'lie sŁuży jaka-ś rola. Ja mlileię do "poprzestających". Ileż prarwdzi
wie pięllmlych momen:tów zarwdzięcrza si& moim 'tomom "Plus tTop que ltres" 
albo "Elisabeth lbec" ... A dlatego są takie dObre, bo opade na głębokiej znajo
mości prod~któw. (wchodzi do mieszkania. Natana przystaje widząc, że z drzwi 
sąsiednich wychodzi Tarlatan w towarzystwie Koktota) 

NATANA Pozwoli pan się o coś zapytać: Rzeczy, o które walczycie nie są mi 
obce. Ale zu,pełnie nie mogę pojąć istoty niszczącego .was konfliktu: "Naród 
i Wollność" a ,,'Wo1ność rw Narodzie" - te same słowa połączone afirmatywnie 
nie mogą mieć maczeń roz.bieżnych. Dlaczego zwalczacie się z Ogru jak 
wściekłe psy, Sikoro ,dążycie do jednego celu? 

TARLATAN Wła~nie - dlatego. 
NATANA Dlaczego? 
TARLATAN To :nie są LS!Pra>rwy dla kobiet. 
NATANA Dlaczego?! 
TARLATAIN Nie wiem ... (kłania się i pawoli schodzi ze schodów - popad~qc 

w głębokie zamyślenie) 

KOK'I'OTO (do Natany) DlaJtego, że żeby rządzić trzeba przede rwszY'st!kim chcieć, 
a potem jeszcze coś wiedzieć - lepiej nawet nie. Dlatego, że ,władczość jest 
najpiękniej1szą ,cechą w sel4>orltrecie mężczyzny, a najniebezpieczniejszą 
w takimże selfpor<trecie kobiety. I dlatego także, że kobiety znajdując rzad
,ką przyjemność rw urwieJ.bia,niu ludzi sillnY"ch i ambitnych, skłonne są dla ambi
cji mężczyzny do podejmowania naj.więk!szych wysiłków i wielkich poświę
ceń, - a odwrotnie - :nie. 

NATANA Ach ... tak. Dzi~uję. Zrozumiałam ... (wchodzi do mieszkania Bogdy) 
KOKTOTO Oj, Kokrl:oto, czy tym razem nie stałeś się - tWprawdzie nie bohate

ll"ei!Il - ale główną s1prężyną pewnego dramatu? 
Tarlatan, ciągle zamyślony, u drzwi wejściowych wpada na Dunoderada. 

DUNODERAD (wchodzi z nożem kuchennym służącym do rąbania drzewa i ko
szykiem) Oto z~lbne WIPłyrwy zamyślenia: o włos od ,nadzia,nia ·się na kuchen
ne narzędzie śmierci. Wy IWISzyscy za dużo myślide, młody człowieku. Stąd 
używacie o wiele za tl"ludnych sposobów do rozgryzania najzwyklejszych 
knedli. Problematyka. 

TARLATAN O, za pozwoleniem. Nigdy nie brakło mi szybkiej decyzji. A wydaje 
mi się, że i o i!stocie spotylkanych rzeczy taJcie peWine .pojęcie ... 

DUNODERAID Co do tego, obawiam się, że jest dla was pewna granica złudzeń, 
w której saku ... 

TARLATAN INo, mimo całego !Szacunku śmiem zauważyć: co pan może powie
dzieć o naszym ogran~czen~u i komiPlikacjach naszego życia? 

DUNODERAD Z całej historii ogólnej, którą pan lepiej ode mnie musi pamiętać, 
najbardziej lubiłem dzieje... nielttórych gatunków mięczaków. Na przykład 
amoniltów. Pojawiają się już w permie i triasie, aby w epoce jurajskiej ze 
!Swymi spira'lnie zwiniętymi muszJ.ami i ciekawymi systemami komór stać się 
głównymi obywatelami ówczesnych szeroko zalewających naszą kulę wód. Ale 
w kredzie, gdy liczebność ich docnodzi do szczytu, konstatujemy zadziwiające 
ibogactwo i przesadę forttn. Spirale rozwijają 'Się, lub pQważają się naślado
wać stożkowe formy ślimaków. Taka perwersja musiała zostać okupiona. Pod 
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koniec epdk.i kredowej już nie spotykamy amonitów... Zycie na•turalne, natu
tralne życie, młody człowieku - oto jedyna droga ratunku ... 

TARLATAN Bardro ciekawe. Ale, jeż·eli tak jest, to ja na to nie mam rady. Zy
cie naturame ... jak dla kogo. W naszym .wyczuwam pewien fałlsz, kitóregu je
szcze zdemaskować nie mogę. Ale w ową cykliczność, rw odradzanie się epok, 
we !WSzelkie feniksy - ja nie wierzę. Ha - 'trudno. Dziękuję. Zegnam. (wy
biega, za nim - zawsze niby cień - Koktoto) 
Dunoderad wolno wchodzi po schodach, drzwi otwierają się na przeciw -
jakby w oczekiwaniu; ciotka Bogda wybiega z oznakami podniecenia. Rozmo
wa przyciszona. ' 

DUNODERAD No, to wracam natychmiast. Ale jeszcze pew.ien drob'iazg. Zredaguj 
i napisz szybko: "Rrzedsta;wiam wniosek. Stosunek słuilbowy z Tarlatanem, 
wg dawniejszych meldunków: młodym, obiecującym dowódcą radbatalionów, 
których przejmowanie było w toku, rozwiązuje się. Na podstawie ostatnich 
doniesień z terenu należy zerwać z nim wszelkie kontakty, natomiast można 
nawiązywać je z takimże radbatalionem pod kierownictwem Ogru - młodego, 
obiecującego teoretyka grupy przeciwnej. Stan ich jest w trakcie sprawdzania." 

BOGDA PodpLs? 
DUNODERAD "Dunoderad - Szef akcji dywersyrjnej". To wy~ta<rczy. 
BOGDA Układ normalny? 
DUNODERAD Normalny. Wrócę dziś pó~no. Nie mogłabyś tak zrobić na kolację 

ptysi? 
Przerwa, podczas której scena może się zaciemnić. Utan, Gutan i Koktoto -
wp0;dają na scenę przez drzwi z mieszkania Tarlatana- które zatrzaskują się 
za nimi same. Równocześnie przez drzwi dolne wchodzą 3 bardzo zakonspiro
wane typy działaczy socjalno-radykalnych, z pustymi puszkami po marmo
ladzie służącymi ongiś, jak widać, za skład nabojów. Wstępując na schody, 
profilaktycznie badają kąty. Utan, Gutan i Koktoto schodzą - mijając przy
tulają się "niewidocznie" do ścian. 

DZIAŁACZ I Nic nie ma ... 
DZIAŁACZ II I ltu jiUŻ nie ma ... 
DZIAŁA!OZ Ill (otwiera drzwi do mieszkania TarlatanaJ Jego też nie ma. 
DZIAŁACZ I KOI!lsta,tując ten stan rzec,zy - pooiedzenie otwieramy. (drzwi za-

trzaskują się) 

GUTAN (zakłada ręce gestem Napoleona - wsparty na poręczy) No, i co wy na 
to? 

UTAIN (skulony na najniższym stopniu) TYIPY z "Wolności w Na;r.odzie" obiecały 
rw na·jil:)li~szym czasie wyJdać kOI!lkretne i:nsltrullreje ... 

KOKTOTO (na drugim końcu tegoż stopnia) Którym my .się podporządkujemy. 
Zawsze to słuilba. "Nie będzie <ta, to będzie inna". A tamto ci już przeszło 
i, co gorzej, się ... 

UTAN Obeszło nie obeszło ... Nie mogę się znaleźć: moje ręce, moje półbuciki, ale 
siebie w nich znaleźć nie mogę! 

GUTAN I ja się tak czuję, jaklby przepadł ... przepadł jakiś "czar życia". Chociaż 
teraz drukujemy <takie monumentalne pod względem długości afisze ... 

KOKTOTO Powiedzcie, dlaczego właściwie on odtszedł sam? 
UTAN i GUTAJN Jak to lbyło? 
KOKTOTO Szedłem za nim jak cień. Pierwszy raz tak za nim, bez reszty: Pro

wadź mnie, gdzie chcesz. A •on mnie zaprowadził do nadziewanych zegarków, 
słowem po dy;namit. I do mnie: "Mój Kolktolto, rweź lfirochę rt;ego. Chcę pona
dziewać co potrzeba, bo zanim ci radykalni socjaliści uchiwalą coś pla•nowo ~ 
w szy,stlro może zardzewieć" . "Według rozkazu. I C•O dalej?" "No - 15 wybu
chów, Ikoncert pożegnalny". Z>gUJbił ann.ie przy 15-.stym. Odnośnie tych wściek
łyeh psów jeszc-ze raz udane absolutnie. 

GUTAN I musiał WISiąlroąć? ... 
UTA.l.'l A 'odpowiedzialność? Nad nim też są prnecież nad<rzędne czynniki... Ja nie 

spodziewałem się :nigdy ... !Nie rrozumiem! - ale Ta>Tla•tan •to zrobił tym razem 
bez rozkazu ... 

KOKTOTO Słu•sznie! Zrobił to pierwszy raz zupełnie pierworodnie, niesłychanie, 
nieobliczalnie ... Sam. 
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UTAN Wydaje mi się, 
grana ... 

GUTAN A byłoby tak 
świeży, nie obciążony 
przykład - zamiast żeby, 
w1ncję ... 

KOKTOTO Ale życie nie 
koJ71pozycyjnego zakończem< 

GUTAN Czyli życie jest?! 
RAZEM Farsą?? 

Kto nie jest w stanie 
ten przerzucany jest jak 
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UTAN Wydaje mi się, że z wodzem, tfu, z Tadatanem sprawa na dziś prze
grana ... 

GUTA~ ~ by~oby ta;k. dobrz_e, 'gdyby go ktoś mógł tu przytrzymać. O, ktoś zupełnie 
św1ezy, me obc1ązony zadnym ponurym doświadczeniem - taka Natana na 
pr:zy~ład - zamiast żeby, jak uczyniła, jechać do chorej ciotki-babki na pro
wmcJę ... 

KOKTOTO Ale życie nie podobne jest ani do prawdy dla konfirmantów, ani do 
koi;l1pozycyjnego zakończenia, jakie daje dobra komedia. 

GUTAN Czyli życie jest?! 
RAZEM Farsą?? 

Kto nie jest w stanie dźwignąć się na skrzydłach własnego śmiechu, 
ten przerzucany jest jak martwy ciężar przez śmiech cudzy. 

Stanislaw BRZOZOWSKI 


