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Patrycja Babicka

DRAMAT SENSACYJNY

MANIFEST AUTORKI TRZECIEGO DZIE£A

OSOBY:

DETEKTYW
KOBIETA-�WIADEK
S¥SIAD SPOD SPODU
GERTRUDA
STARSZA KOBIETA
POLICJANT
JULIA

Wskazówki dla re¿ysera:
Od czasu do czasu w trakcie grania sztuki powinny daæ siê s³yszeæ dobiegaj¹ce gdzie�
z oddali odg³osy pisania na maszynie (poza tymi sytuacjami, gdy mowa o nich w di-
daskaliach). Proszê pamiêtaæ tak¿e, ¿e wszystkie didaskalia ustanowione zosta³y s³o-
wem.

Epilogi nie mog¹ byæ na pocz¹tku, bo zakazuje tego logika. Jednak pozwoliwszy sobie
na ma³¹ przewrotno�æ, powiem wszystkim, ¿e morderc¹ jest w ³ a � n i e  o n a.

AKT I

DETEKTYW To by³a zagadka, któr¹ niezwykle trudno by³o rozwi¹zaæ � nawet komu�
takiemu jak ja.
Ulica (godzina czternasta czasu europejskiego). Lekko zapadaj¹cy zmierzch sk¹pany
w zimowym deszczu ze �niegiem. Widaæ fasadê dwupiêtrowego budynku, na której
zadomowi³y siê ma³e drobinki kurzowego py³u. D³uga struga sp³ywaj¹ca po szybie,



155
KTO

 KO
GO

 ZABIŁ?
przez któr¹ nikt dawno nie wygl¹da³. Rzut oka na skrawek ulicy oddalonej prawo-
stronnie zgiêt¹ perspektyw¹. Smugi ludzkich sylwetek widocznych tylko jako cienie.
Duch Ma³ego Ksiêcia unosz¹cy siê i niewidzialny.

DETEKTYW W tym budynku co� siê wydarzy³o. O godzinie czternastej z minutami do
lokalu numer trzy na pierwszym piêtrze zapuka³ pewien jegomo�æ w wieku oko³o�

KOBIETA-�WIADEK Mia³ mo¿e ze trzydzie�ci parê lat. Nie zna³am go, nie widzia³am
go tu wcze�niej. Ona zreszt¹ by³a spokojna i nikogo sobie raczej nie sprowadza³a.
Raz tylko kiedy� odwiedzi³ j¹ kuzyn ze Szczecina. No nie wiem� Chyba by³ ³ysy.
Ale nie ten ze Szczecina, tylko ten. Widaæ by³o, mimo tej czapki. Ubrany by³
w p³aszcz nieprzemakalny � taki, co mo¿na w kiosku ruchu dostaæ.

DETEKTYW O trzynastej trzydzie�ci ju¿ nie ¿y³a�
S¥SIAD SPOD SPODU Nic nie widzia³em, proszê pana. My z ¿on¹ o tej porze to jesz-

cze �pimy.
DETEKTYW O tej porze oni zwykle jeszcze �pi¹�

Spojrzenie w g³¹b tamtego pokoju. Ciep³o i schludnie. Marzenie samotno�ci o szczê-
�ciu w kolektywie. Rodzinnie � rzec by siê chcia³o� Na przytulnym ³ó¿ku le¿y podusz-
ka z wyszytym motywem kwiatowym. Na ma³ym zdjêciu na komódce twarz mê¿czyzny
o delikatnych rysach.

GERTRUDA (rozmawia przez telefon) Krótko mówi¹c, mia³ racjê. Ten tekst nie by³ naj-
szczê�liwszy, ale postanowi³am go wykorzystaæ.
Ale co ty?! To absolutnie nie mo¿e i�æ nigdzie w takiej formie. Zw³aszcza ¿e nie ja to
napisa³am. Jezu! Dobrze, ¿e on jest. Nie�le bym siê usma¿y³a.
Nie, no mówiê ci, ¿e dramat. Ponios³o mnie zw³aszcza przy koñcówce.
Ale wiesz co? Zamierzam to zmieniæ�
Dobra, nie nud�, kochana, tylko wpadnij jutro ko³o trzynastej.
Tak, wyj¹tkowo do mnie.
Ale¿, kochana� wiem, ¿e to azyl, ale� Okej, dobra.
Resztê ci powiem jutro.
Pa, pa. (odk³ada s³uchawkê i siada przy komodzie ty³em do �wiata rzeczywistego. Wy-
ci¹ga maszynê do pisania i w rytmie twórczym zaczyna wystukiwaæ)

Fragment utworu Gertrudy:

Od tej pory Julia sta³a siê bardziej milcz¹ca. Nie by³a w koñcu zwolenniczk¹ ma³¿eñ-
stwa i ta sytuacja, w któr¹ d³oni¹ kata-swata-taty zosta³a wci¹gniêta, powodowa³a
w niej blady lêk przed nieznanym. Nocami Julia miewa³a dreszcze � niespokojne i pa-
rali¿uj¹ce jasno�æ umys³u.

Gertruda wstaje na chwilê, podchodzi do okna i patrzy, jakby chcia³a wzrokiem zna-
le�æ niebo. Gdy ju¿ udaje jej siê ogarn¹æ oczami horyzont, rozcina marzenie zamkniê-
ciem powiek i osi¹ga spokój. Po chwili wraca do pisania.

Fragment utworu Gertrudy:

Nie widzia³a go d³ugo. Zamkniêta w jej sercu têsknota by³a dla niej nadzwyczaj zro-
zumia³a.
� Minê³y wieki, odk¹d� � my�la³a.
Stara niania wesz³a do pokoju i otuli³a jej cia³o kwiecistym pledem.
Rwane ³añcuchy obrazów stanowi³y jej przekaz, którym przemawia³a z wnêtrza.
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A wszyscy wokó³ zdawali siê jej nigdy nie rozumieæ, szukaj¹c w¹tpliwo�ci w miej-
scach, w których nie by³o to potrzebne. Kim bowiem bez niego by³a?!
Zapadaj¹cy powoli zmierzch wkrada siê sennie do pokoju Gertrudy. Im ciemniej, tym
bardziej zaczynaj¹ l�niæ w³osy Gertrudy, a¿ do ujawnienia ich naturalnie p³on¹cej
czerwieni. Tempo jej ruchów nieustannie siê przy�piesza, a¿ do zakwit³ej mokrym or-
gazmem bolesnej ekstazy.

DETEKTYW A wiêc zna³a pani denatkê?
STARSZA KOBIETA Zna³am. Zna³y�my siê od jej narodzin.
DETEKTYW Czy czêsto siê panie widywa³y?
STARSZA KOBIETA Odk¹d pojawi³ siê w jej ¿yciu, ¿y³a tylko nim. Nie chcia³am prze-

szkadzaæ w ich szczê�ciu. Tak. To by³o wtedy � wtedy siê od siebie odsunê³y�my,
choæ ona wiedzia³a, ¿e zawsze mo¿e na mnie liczyæ.

DETEKTYW Podobno jej rodzice nie byli zadowoleni z prowadzenia siê córki?
STARSZA KOBIETA Zw³aszcza jej matka �le to znosi³a. Zawsze by³a s³abego zdro-

wia. Chocia¿ �z³e prowadzenie� to zbyt mocne s³owa� Kocha³ pan kiedy� tak na-
prawdê?�

DETEKTYW Hmm�Wola³bym pozostaæ na pozycji zadaj¹cego pytania, droga pani.
STARSZA KOBIETA Oczywi�cie. Choæ warto mieæ na uwadze, ¿e ludzie czasem nie

oczekuj¹ odpowiedzi.
DETEKTYW Ja zawsze oczekujê odpowiedzi.

Chwila milczenia.
STARSZA KOBIETA Czy to wszystko, panie detektywie?
DETEKTYW Ale¿ tak. Na razie tak. Przepraszam, zamy�li³em siê.

Wstaje dzieñ. Przez uchylon¹ roletê widaæ, jak Gertruda czesze w³osy przed lustrem.
Jej twarz, odbijaj¹ca siê w o�wietlonym promieniem s³oñca zwierciadle, zdradza tro-
skê i zmêczenie. Promienie s³oneczne o�wietlaj¹ jej d³oñ, która delikatnie przesuwa
siê po w³osach.
Gertruda podchodzi do okna, odsuwa ca³kowicie roletê i otwiera je. Wychyla siê, bio-
r¹c g³êboki oddech. S³ychaæ wo³anie.

G£OS KOBIECY Halo, halo! Widzi mnie pani? Tu jestem. Macham.
GERTRUDA (spogl¹da w dó³, u�miechaj¹c siê rado�nie) Och! Witam pani¹. Dawno

pani nie widzia³am. Za ka¿dym razem, gdy przechodzi³am obok pani domu, my�la-
³am o pani. Wie pani, jak zawsze w kontek�cie tych kwiatów.

G£OS KOBIECY Naprawdê, cieszê siê, ¿e pani¹ widzê. Czy sprawy potoczy³y siê po-
my�lnie?

GERTRUDA Nie do koñca� Ale mo¿e wejdzie pani na chwilê? Zapraszam na kawê.
G£OS KOBIECY Nie chcê przeszkadzaæ.
GERTRUDA Ale¿ proszê. Zapraszam.

Nie czekaj¹c na odpowied�, Gertruda znika w oknie. Po chwili s³ychaæ d�wiêk otwie-
ranych drzwi. Gertruda nadal pozostaje niewidoczna.

GERTRUDA Witam. Niech pani nie zdejmuje butów.
Cicha muzyczka w tle. Na scenie pojawia siê Detektyw. Uwa¿nie analizuje jakie� pa-
piery.

Fragment utworu Gertrudy:

Tego wieczoru wygl¹da³a naprawdê piêknie. Jak piêknie tworz¹ siê sensy, gdy tkane
s¹ w swym niezamierzeniu. Czy taki stan mo¿na nazwaæ poezj¹?
Oszo³omiona �mia³o�ci¹ w³asnego odbicia, nie chcia³a zasypiaæ. Pukle zwi¹zane
w mocny wêze³ dodawa³y dostojno�ci jej g³adkiemu cia³u rzuconemu w miêkko�æ
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szarpi¹cej otch³ani¹ granatu satyny. W takich chwilach pragnê³a, by wychyli³ siê
zza czerwonej kotary, z³owieszczo skrywaj¹cej wstyd obmierz³ej szaro�ci¹ �ciany
i chwyci³ j¹ w swoje objêcia, spychaj¹c do g³êbin nico�ci cherubinka podtrzymuj¹-
cego barokowo zdobione lustro, w którym zamiast siebie widzia³a rozbudzone w twa-
rzy senne podniecenie.
Tego wieczoru musia³a jednak zostaæ sama. Czasem tylko da³o siê wyczuæ delikatne
westchnienia kotary.

DETEKTYW Taa� Historyjka ckliwa i o niczym.
Wchodzi Policjant.

DETEKTYW Masz co� nowego?
POLICJANT Przyszed³em najszybciej, jak to by³o mo¿liwe. Sensacyjne odkrycie.
DETEKTYW Ale¿ proszê mnie nie trzymaæ w niepewno�ci.
POLICJANT By³em tam jeszcze raz wczoraj.
DETEKTYW I co?
POLICJANT Sensacyjne odkrycie poczyni³em.
DETEKTYW Ale¿ do rzeczy, m³ody cz³owieku!
POLICJANT Otó¿ sensacja! Poszed³em tam wczoraj raz jeszcze porozmawiaæ z tamt¹

kobiet¹. Zapyta³em niby od niechcenia o to, co siê dzia³o tak do dwunastej w okolicy.
Znam tê kobietê i wiem, ¿e jest bystra. Wiêc postanowi³em j¹ wzi¹æ pod w³os�

DETEKTYW No i co? Nie mo¿esz ja�niej?
POLICJANT No, pytam j¹ o to, co siê dzia³o, i ona mi opowiada jakie� g³upoty na po-

cz¹tku. ̄ e wiesza³a pranie, ¿e dzieci biega³y jak oszala³e i ¿e musia³a je pogoniæ z da-
la od tego prania, i takie tam� Nawet wydawa³o mi siê, ¿e przez moment przesta³em
jej s³uchaæ, bo takie mówi³a bzdury. A¿ tu nagle pad³o nazwisko tego s¹siada z do³u.
Wie pan? Wiêc przypomnia³em sobie, jak mi pan mówi³, ¿e oni spali�

DETEKTYW No i?
POLICJANT No, a okazuje siê, ¿e nie spali, bo ta kobieta ich widzia³a. Wychodzili gdzie�

rano. Razem.
DETEKTYW Hmm� Co ci jeszcze powiedzia³a?
POLICJANT Nic, bo od razu przybieg³em do pana. Co?! Niez³a sensacja, nie?
DETEKTYW Dobra, id� ju¿ st¹d.
POLICJANT Ale jak to? Nic pan z tym nie zamierza?�
DETEKTYW Powiedzia³em, ¿eby� poszed³. Aha� (wyjmuje z kieszeni kopertê) Sprawd�

to. Spróbuj ustaliæ adresata tego listu.
POLICJANT Tak jest! (odchodzi)

Detektyw wraca do przegl¹dania papierów. W oknie nikt siê nie pojawia. Rolety s¹
ca³kowicie zaci¹gniête. Trzyletnia biedronka zsuwa siê po szybie�

AKT II

Upstrzony secesyjnym nastrojem buduar aktorki. Szlafrok z widocznym fragmentem
chiñskiego wzoru smoczego w kolorze bystrej zieleni, przetykany nicowanymi p¹kami
bez wyra�nej harmonii, zwisa martwo z szezlonga. Czerwone �wiat³o i lustro.

JULIA (aktorsko)
Nie zwyk³am w nico�æ oczu obracaæ
Nie chcia³am traciæ lekkiego wigoru
Lecz wolê ju¿ ¿ycie m³ode swe zatraciæ
Ni¿ z nim odej�æ do dworu.
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Jak stara Gertruda chcê marzn¹æ w uchwycie
Z listowia chcê drwiæ soplem upalona
I miêkk¹ mandal¹ przep³yn¹æ swe ¿ycie
Tylko jako Jego ¿ona.
Ha, ha, ha. Nie�le, Juleczko, nie�le!
Jest takie powiedzenie� Kto pije, ten ¿yje.
Ale mo¿na te¿ inaczej: kto bije, ten ¿yje; kto ¿yje, ten gnije.
Hmam!
Czkawka! Przepraszam pañstwa.
Mam czkawkê,
pijack¹.
Chcia³abym pañstwu co� wyg³osiæ.
Mianowicie�
My, kobiety, nie jeste�my za feminizmem w ogólnym pojêciu.
My jeste�my za� czym� innym.
Gdzie jest butelka?
O, jeste�!
Ju¿ wracam do pañstwa. Chwileczkê, dajcie mi chwileczkê�
Wróci³am!
Ja na przyk³ad jestem aktork¹ i uwielbiam uprawiaæ seks oralny pasywny. A moja
prababka by³a ponoæ heretyczk¹, ale przy mnie i tak by³a nikim. Bo ja to ju¿ osi¹gnê-
³am tyle szczytów, ¿e ma³o kto tyle osi¹gn¹³.
Jezu! Kobieto! Skup siê!
Co ty wygadujesz?
Nie potrafiê panowaæ czasem nad swoj¹ zwierzêco�ci¹.
Wybaczcie, pañstwo. (siada. Melancholijnie)
Tak naprawdê to jestem jak upad³y anio³.
Zdradzam nawet w³asnych przyjació³.
A to tylko dlatego, ¿e prze¿y³am �mieræ kliniczn¹.
By³am m³oda i g³upia.
Jak mog³am byæ tak g³upia?!
Niewa¿ne.
Zawsze i tak chodzi o to samo.
Wychodzê z za³o¿enia, ¿e wszystkie problemy na �wiecie spowodowa³a cipa.
Jejku!
Wulgarna siê robiê.
I mam poczucie, ¿e mi osobowo�æ nie odpowiada�
Nie zdawa³am sobie jeszcze sprawy z wielu aspektów mojej kobieco�ci.
To pewne!
Brakuje mi czasów, kiedy mog³am mieæ wszystko.
Ka¿demu brakuje, idiotko!
Wiecie, pañstwo, co jest najgorsze?!
¯e kobietom mózg siê te¿ starzeje.
Wszystkie zostaj¹ na staro�æ ascetkami.
Co do jednej!
To te¿ z powodu starzej¹cej siê cipy.
Wariuj¹!
Babka moja zosta³a w stosunku do tych innych heretyczk¹, bo mia³a jakie� zboczenie
i krêci³ j¹ tylko starczy seks. Jej pierwszy mê¿czyzna by³ sze�ædziesiêciolatkiem i by³
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od niej o czterdzie�ci siedem lat starszy. To niewyobra¿alne! Co ona musia³a mieæ
w g³owie?
A jak ju¿ sama by³a stara, to jeszcze jej by³o lepiej!
Têskniê za ni¹.
I pomy�leæ, ¿e jestem z jakiego� zramola³ego nasienia gdzie� tam w genotypie�
Czujê, ¿e mi brakuje oddechu w g³owie.
¯e nie mogê wyartyku³owaæ tego, co gdzie� tam tkwi w moim wnêtrzu.
Czy ja jestem ju¿ stara?
Panie Bo¿e!
Czy ja ju¿ jestem stara?
Panie Bo¿e!
Zdejmij ju¿ ze mnie to jarzmo!
Bo¿e!
Kurwa!
Ale jestem ¿a³osna!
Zawsze by³am naiwna.
Chcia³am umrzeæ dla naiwnej mi³o�ci.
Dla pierwszej, czyli z perspektywy czasu tej najs³abszej.
Ja pierdolê!
Mam z³y okres.
Pijê codziennie.
A na staro�æ to nie najlepiej.
Muzyka.
Chcê muzyki.
W³¹cza radio i zaczyna tañczyæ. Miêkko i rytmicznie. Czasem jedn¹ nogê unosi ku
górze i drapie ni¹ w powietrzu. Rozpina w³osy zmys³owym drgnieniem. Zegary zapa-
daj¹ w sen� wieczny, twardy, nieprzespany. Robi siê ciep³o i onirycznie, jakby scena
pokryæ siê mia³a dryfuj¹cym dyskotekowym dymem�
Julia powoli rozpina pasek, który rzucony niebawem w ciemne k¹ty grzechów, stanie
siê widzem ma³ej monoorgii. Nastêpna bêdzie sukienka, która odkryje przed �wiatem
cia³o znikaj¹ce z raju. I nogi obute wysokim obcasem.
W radiu s³ychaæ dominacjê bêbna zapowiedzian¹ przedtem g³osem spikera.
I oto� staje siê� striptiz� twarz¹ w twarz�
Vis à vis widowni.

AKT W AKCIE

Ma³a monoorgia, zakoñczona zapisanym w uniesieniu na �cianie:

�W tych sekundach, gdy Julia nie ¿y³a, narodzi³a siê Gertruda�.

KONIEC AKTU W AKCIE

Koñczy siê muzyka. Julia le¿y na pod³odze wycieñczona i spokojna. Otwiera oczy
i siêga pod ³ó¿ko.

JULIA Telefon. Zadzwoniæ. Do Gertrudy. ¯e bêdê. (pauza) O trzynastej.
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AKT III

Ogród umajony bujnym kwieciem. U szczytu perspektywy jasny anio³ w udrapowa-
nych szatach, sznurem w pasie przewi¹zanych, z migocz¹c¹ z³oci�cie aureol¹ z cier-
ni� nad bo¿¹ g³ow¹� Tu¿ pod nim, w centralnym punkcie obrazu, zgarbiona kobieta
w pstrokatej podomce, w kapeluszu s³omkowym, z sekatorem w d³oni� Dba mi³o�ci¹
ludzk¹, by �wiat móg³ zachwycaæ istnieniem w oddechu. By noce lepkie w swej ciem-
nej naturze mog³y mrugaæ gwiazdami w przestworza kwiecistej g³êbi oceanu. Skulo-
na w woni co czas jaki� plecy prostuje, by spojrzeæ przed siebie hen� Zastyga w bez-
ruchu. Jak matka natura kochaæ kaza³a� kocha�
A cisza trwa.
Nagle w�ród traw�

DETEKTYW Halo! Droga pani! Czy mnie pani widzi?
STARSZA KOBIETA A� To pan, panie detektywie. Czy¿ nie piêkny dzieñ mamy?
DETEKTYW Piêkny ogród. Prawdziwy kunszt tutaj� Artystka z pani!
STARSZA KOBIETA Jaka tam artystka? To przecie¿ samo� Ja tylko dogl¹dam.
DETEKTYW Naprawdê piorunuj¹ce. Te zw³aszcza, niech pani spojrzy tylko na te

maki.
STARSZA KOBIETA Maki by³y dla niej. Lubi³a tu przychodziæ i zanurzaæ siê w nich.

Stawa³a siê wtedy nimf¹ prawie. �le bez niej� Go³¹beczka moja� Ale pan: co pana
tu sprowadza?

DETEKTYW A� Tak� Przyszed³em, bo pewne zagadnienie nie daje mi spokoju�
STARSZA KOBIETA Doprawdy?
DETEKTYW Pani wie wiêcej, ni¿ powiedzia³a.
STARSZA KOBIETA Có¿� Wierzê, ¿e ka¿dy wie wiêcej, ni¿ mówi�
DETEKTYW Kim on by³?
STARSZA KOBIETA On? On by³ jej ¿yciem i on by³ jej �mierci¹. O! Proszê spojrzeæ!

S¹siadeczka nasza. Pani Gertrudo!
GERTRUDA Witam! Mogê?
STARSZA KOBIETA Ale¿ zawsze, moja droga.
GERTRUDA O. I pan tutaj. Wspania³y dzieñ, prawda? Wysz³am siê przewietrzyæ trochê

i pomy�la³am, ¿e zajrzê do tego miejsca. Magiczne, nieprawda¿?
DETEKTYW Proszê wybaczyæ, ale jestem zaskoczony.
GERTRUDA Tak? A co pana tak zaskakuje?
DETEKTYW Pani wybaczy moj¹ �mia³o�æ, ale dziwi mnie pani� nastrój.
GERTRUDA Hmm� A to czemu?
DETEKTYW Przecie¿ to siê sta³o tak niedawno�

Chwila milczenia � dla jednych nerwowa, dla innych przeciwnie.
GERTRUDA Chwile takie jak ta zdarzaj¹ siê rzadko, proszê pana. Tak to ju¿ jest, ¿e

jednym ¿yæ trzeba, gdy inni zasypiaj¹. Matka natura tak �wiat wychowa³a, ¿e chodzi
jak w zegarku. Widzi pan ten kwiat? Zerwê go. Proszê. I czym¿e jest w mej d³oni
martwy przy tych, które ¿yj¹?

STARSZA KOBIETA Tam, gdzie mieszka mi³o�æ, ¿yje te¿ nienawi�æ.
DETEKTYW Zaskakuj¹ mnie panie z ka¿d¹ chwil¹ bardziej. Chyba bêdzie lepiej,

je�li ju¿ pójdê. Wydaje mi siê� Muszê pobyæ chwilê sam� Do zobaczenia, mi³e
panie.

GERTRUDA Ale to nie przeze mnie, mam nadziejê? Dopada mnie czasem taka melan-
cholia�

DETEKTYW Nie, bynajmniej� Muszê co� przemy�leæ.
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STARSZA KOBIETA Mi³ego dnia ¿yczê, panie detektywie.

Detektyw odchodzi. Kobiety przez d³u¿sz¹ chwilê stoj¹ w³a�ciwie bez ruchu. Twarz
Gertrudy wystawiona do s³oñca zdaje siê skrywaæ jakie� napiêcie niewyt³umaczalne.
Starsza Kobieta zdejmuje kapelusz. Wiatr rozwiewa jej miêkkie pajêcze loki.

GERTRUDA (³ami¹c ciszê) Nie przysz³am rozmy�laæ. (znów cisza)
Kilka lat temu spotka³y�my siê zupe³nie przypadkowo.
To, co mnie urzek³o od razu, to jej w³osy�
Niepos³uszne i skrêcone, za którymi kry³a siê ona.
Mia³a w sobie ¿ar.
Uwielbia³a, gdy mówi³am do niej.
Ja te¿ uwielbia³am do niej mówiæ.
Za ka¿dym moim �niech siê stanie s³owo�
ona chwyta³a za d³uto i z kunsztownym rozmachem
wyplata³a mi sob¹ pomnik jak ze spi¿u.
Pewnego dnia dane mi zosta³o zatopiæ
twarz w jej boskich w³osach�
Rozchyli³am usta, by ich zasmakowaæ.
Zapach czystej skóry dra¿ni³ mi jêzyk
Wysuwalny i miêkki.
Jasny bluszcz by³ wszystkim wokó³.
Zbli¿y³am twarz, by zamkn¹æ �wiat³o dotykiem �liny.
Ale gdy tylko uda³o mi siê pokonaæ opór skóry,
która mgnieniem lekkiego grymasu wyswobodzi³a siê
z wiêzi pokonanego konwenansu,
zapanowa³a jasno�æ jeszcze wiêksza � nieprzebrana w duchu,
¿ywa i têtni¹ca.
Poczu³am, ¿e mam suche usta.
Musia³am z³apaæ oddech, by siê nie zatraciæ.
Wtedy ujrza³am jej twarz.
Blisko mojej.
Bli¿ej, ni¿ znie�æ mog³am.
Zamknê³am oczy i trwa³am
jak tylko pierwsze poca³unki
trwaæ mog¹, potrafi¹.
Poza tym nie by³o ju¿ nic.
Pulsuj¹co dryfuj¹ce krêgi zamknê³y
nas w naszej nirwanie nie do pokonania.
Poczucie potrzeby podniesienia d³oni
przysz³o niezauwa¿alnie.
I nie chcia³o odej�æ.
Przeciwnie � stapia³o nas w nico�æ grzeszn¹.
D³oñ dotknê³a twarzy�
W ciszy podchodzenia sploty g³owy krzycza³y tortur¹ nieus³yszanego buntu.
Gdy buntownik przegrywa, sens przestaje mieæ wa¿no�æ.
Wesz³am w ni¹ jak nikt dot¹d i jak nigdy dot¹d.
Zapomnia³am o sobie, by byæ ni¹ z ni¹.
Jako jedno�æ.
Wiêcej grzechów ju¿ nie pamiêtam�
Cisza.
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STARSZA KOBIETA Ale musia³a pani wiedzieæ, ¿e ona odejdzie.
GERTRUDA Niczego nie musia³am wiedzieæ.
STARSZA KOBIETA Ten ¿al ju¿ nie ma sensu. Trzeba go w sobie zniszczyæ. Oni i tak

zdecydowali za nas.
GERTRUDA (po d³ugiej chwili ciszy) Szkoda, ¿e nie zd¹¿y³am sama jej zabiæ.

Kobiety zastygaj¹ w bezruchu w pozach bez wyrazu i bez tchu. Zmienia siê kolor nie-
ba. �wiat wype³nia siê b³êkitem. Na scenie pojawia siê �wiat³o punktowe, pocz¹tkowo
b³¹dz¹ce sennie w�ród kwiatów. Po chwili w zupe³nie cichej ciszy pojawia siê Julia
przebrana za Lolê de Valence�
Katachreza wra¿eñ�
I oto spo�ród kawalkady bezs³owia wy³ania siê d�wiêk. Namacalny i powoduj¹cy
wiatr. Kolory zaczynaj¹ falowaæ. Julia zaczyna swój taniec. Salomiczny, zmys³owy,
szatañski. Hiszpañska suknia z dwiema falbanami w mocno czerwone ró¿e, bia³y welon
z matowego a¿uru, stópki obute w baletki i wachlarz czyni¹ z niej wiêksz¹ �wiêto�æ
ni¿ ta unosz¹ca siê nad, ponad� mog³aby sobie wymarzyæ�
Niewyt³umaczalna podwójno�æ znaczeñ rozci¹ga jej taniec miêdzy wysokie sacrum
a niskie profanum.
Miêciutkie buciki pstrykaj¹ce w rytmie po kontrabasiej strunie.
Uwaga kosmosu skupiona na walce kobiety z jej form¹.
Któ¿ zwyciê¿y?
D�wiêk zaczyna siê ³amaæ b³yskami nut ze studia Atari.
Starsza Kobieta i Gertruda o¿ywaj¹ jakby�
Julia zbli¿a siê�
Zaczynaj¹ swój taniec trzech snêbic-bachantek.
Wzajemna mi³o�æ staje siê dyrygentem ruchów�
Dajmy im czas�

AKT IV

Scena jak pude³ko z tektury. Szarobr¹zowe �ciany z milionem tajemnic wyrytych
w fakturze. Dwa krzes³a pocz¹tkowo samotne, potem ju¿ nie. Bia³a ¿arówka na dru-
cie dyndaj¹ca w wahad³owym szale flegmatyka. Badzo wyra�ne odg³osy pisania na
maszynie�

Fragment utworu Gertrudy:

Najdro¿szy�
Braku ciebie nie da siê omówiæ s³owem. Choæ s¹ tacy na �wiecie, co w s³owo wierz¹
bardziej ni�li w Ksiêgê Ducha.
Najdro¿szy�
Mog³abym nazywaæ ciê majem, ale to zbyt ma³o mówi, gdy serce me p³oche pragnie
biæ tylko przy twym z³otym sercu. Gdy otworzy³am dzi� powieki, zabrak³o�
Najdro¿szy, czemu ty jeste��?
Czemu tak daleko? I czemu tak blisko?
Gdy znów ciê ujrzê, zakocham ciê na zawsze i na wieki.
Twoja jedyna.

DETEKTYW Wiêc nie by³o was jednak w domu, kiedy to siê sta³o?



DRAMAT SENSACYJNY

163
KTO

 KO
GO

 ZABIŁ?
S¥SIAD SPOD SPODU Nie, proszê pana. Wyszli�my z ¿on¹ na spacer.
DETEKTYW To czemu pan sk³ama³ wtedy?
S¥SIAD SPOD SPODU ¯eby nie niepokoi³ pan ¿ony zbêdnymi pytaniami.
DETEKTYW Dlaczego zbêdnymi?
S¥SIAD SPOD SPODU Bo i tak nie mo¿emy panu w niczym pomóc.
DETEKTYW Sk¹d pan mo¿e to wiedzieæ? Mo¿e nie zdaje pan sobie sprawy, ¿e nam,

detektywom, czêsto wystarczy drobny szczegó³, by historia u³o¿y³a siê piêknie i bez
luk w zdarzeniach.

S¥SIAD SPOD SPODU Zdajê sobie z tego sprawê, jednak niczego siê pan ode mnie nie
dowie.

DETEKTYW A czy wie pan, ¿e zatajanie istotnych faktów jest przestêpstwem?
S¥SIAD SPOD SPODU To niech mnie pan aresztuje.
DETEKTYW Nie b¹d�my a¿ tak radykalni. Zw³aszcza ¿e znam ju¿ prawdê.
S¥SIAD SPOD SPODU Jak¹ prawdê?
DETEKTYW Mam na my�li okoliczno�ci �mierci denatki.
S¥SIAD SPOD SPODU To nie moja sprawa.
DETEKTYW To przecie¿ nieprawda�
S¥SIAD SPOD SPODU Proszê pana. Skoñczmy ju¿ z tym. Ja naprawdê w niczym panu

nie pomogê.
DETEKTYW Rozumiem. Jak siê czuje ¿ona?
S¥SIAD SPOD SPODU ¯ona? Moja ¿ona nie ma z tym nic wspólnego. B³agam pana.

Proszê jej nie niepokoiæ. Ona jest taka zmêczona�
DETEKTYW Czy to praca j¹ tak mêczy?
S¥SIAD SPOD SPODU Co? A tak. Praca.
DETEKTYW A mo¿e zmora przesz³o�ci, która dopada po latach?
S¥SIAD SPOD SPODU Pan j¹ zabije. B³agam pana.
DETEKTYW Proszê siê uspokoiæ. Chce pan wody? (do Policjanta) M³ody cz³owieku!

Przynie� szklankê wody.
Odg³osy maszyny ustaj¹.

POLICJANT (po chwili) Proszê.
DETEKTYW Proszê siê napiæ�
S¥SIAD SPOD SPODU Dziêkujê.
DETEKTYW Na dzi� to ju¿ wszystko. Proszê siê uspokoiæ. Mam nadziejê, ¿e gdy siê

spotkamy nastêpnym razem, ¿ona bêdzie siê lepiej czu³a.
S¥SIAD SPOD SPODU Co pan chce przez to powiedzieæ? Chce pan j¹ wezwaæ? Na

przes³uchanie?!
DETEKTYW Nie, nie. Nie bêdzie to konieczne. Ale my? Mo¿e siê jeszcze spotkamy.
S¥SIAD SPOD SPODU ¯a³ujê, ¿e nie mog³em panu pomóc.
DETEKTYW Pomóg³ mi pan. Na razie tyle mi wystarczy. Do widzenia.
S¥SIAD SPOD SPODU Do widzenia. (wychodzi, wiedziony do wyj�cia w bezpiecznym

towarzystwie stró¿a porz¹dku publicznego)
Detektyw pogr¹¿a siê w zamy�leniu na u³amki niewidzialnych sekund. Po chwili�

DETEKTYW Zapisa³e� wszystko?
POLICJANT Tak jest, panie detektywie. Brakuje tylko paru danych.
DETEKTYW Jakich danych?
POLICJANT Nie wiem, jak siê nazywa ¿ona przes³uchiwanego.
DETEKTYW Julia�

Gwa³towne pukanie do drzwi.
DETEKTYW Proszê.
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W drzwiach ukazuje siê Gertruda w futrze, w³osy w kunsztownym koku ujarzmione.
Wchodzi ruchem delikatnie i zmys³owo melodramatycznym.

GERTRUDA Witam pana.
DETEKTYW Moje uszanowanie.
GERTRUDA Wyje¿d¿am jutro. I w zwi¹zku z tym przysz³am siê z panem rozmówiæ.
DETEKTYW Rozmówiæ?
GERTRUDA Wyrazi³am siê nieprecyzyjnie, pan wybaczy� Chcia³am spytaæ o mój

maszynopis. To jedyny egzemplarz i nie chcia³abym go straciæ. Zw³aszcza z powodu
tej dodatkowej czê�ci. Rozumie pan? Chcia³abym dostaæ wszystko.

DETEKTYW Hmm� Chodzi o pani utwór i o ten dodatkowy fragment, którego pani
rzekomo nie napisa³a?

GERTRUDA Tak, o obydwa.
DETEKTYW Dlaczego zale¿y pani na tej drugiej czê�ci, skoro twierdzi pani, ¿e nie ma

z ni¹ nic wspólnego?
GERTRUDA Mo¿e wydam siê panu sentymentalna, ale przypomina mi pewn¹ historiê.
DETEKTYW Hmm� Wiem nawet, o jak¹ historiê pani chodzi. Czary mary� Zdarzy³

siê cud tworzenia. Pani wie, ¿e znam ju¿ prawdê, i dlatego odwa¿y³a siê pani przyj�æ,
inaczej�

GERTRUDA Czy zawsze musi tak byæ, ¿e b³êdny mêdrzec, gdy siê staje mêdrcem, za-
mieniæ siê musi w cynicznego b³azna?

DETEKTYW Szorstko�æ pani jêzyka w zetkniêciu z kunsztem s³owa zawsze mnie zasta-
nawia³y w pani twórczo�ci. Ale czy ona jest dla ludu?

GERTRUDA Uwa¿a pan, ¿e jestem grafomank¹?
DETEKTYW Oj, tego nie powiedzia³em. Po prostu pani ksi¹¿ki mnie niepokoj¹.
GERTRUDA I dlatego nie s¹, jak to pan nazywa, �dla ludu�?
DETEKTYW Wie pani� Ja siê trochê znam na historiach.
GERTRUDA I?
DETEKTYW I one s¹ prostsze.
GERTRUDA Pozwolê sobie stwierdziæ, ¿e s¹ takie same. W moim rêkopisie nie ma nic,

co nie ociera³oby siê o prawdê.
DETEKTYW Deklaracja twórcza nie wystarcza dzisiejszemu �wiatu.
GERTRUDA Proszê pana, ja nie muszê udowadniaæ. Ja nie jestem detektywem � jak

pan.
DETEKTYW Hmm� Oddam pani te teksty. Nie s¹ nam ju¿ potrzebne. �ledztwo zakoñ-

czone.

AKT V

Ciemo�æ, do której oko widza po prostu musi siê przyzwyczaiæ. S³ychaæ maszynê do
pisania. G³o�no! Ale im bardziej oko widza siê przyzwyczaja, tym ciszej.
Gdy oko widza osi¹gnie ju¿ szczyt zdolno�ci adaptacji, ujrzymy prawie niewype³niony
niczym pokój. Na �rodku ty³em bêdzie siedzia³a kobieta, otulona chust¹.
Siedzieæ bêdzie ty³em i pisaæ�
W martwej ciemno�ci.
Od czasu do czasu które� oko widza rozja�ni siê na tyle, ¿e zderzone z odbiciem l�ni¹-
cych d³ugich w³osów zamruga refleksem udaj¹cym �wiat³o.
Po pewnym czasie kobieta postawi kropkê ostatnim t¹pniêciem palca na maszynê�
I wyjdzie�
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To nie koniec jeszcze.
Halo, moi mili.
Cisza, ciemna cisza�
I cz³owiek zza kotary�
Kradn¹cy kartki�
W szeleszcz¹cym p³aszczu�
I cisza� ciemna cisza�
�wiat siê dezorientuje.
Nie wie, czy mo¿na ju¿ wyj�æ.
Czy jeszcze trzeba siedzieæ?
Nagle�
Gdy ju¿ jaki� �mia³ek kla�nie w d³onie ¿wawo�
Punktowe �wiat³o � bach!
�rodek sceny.
Punkt centralny.
A tam�
Nasz Detektyw.

DETEKTYW (kryj¹c twarz za b³azeñsk¹ mask¹)
Entliczek Pêtliczek
Zielony stoliczek.
Na kogo wypadnie,
Na tego bêc.

Sztylecik, trucizna
Trucizna, sztylecik
Kto kogo zabi³?
Wiêc�

Czy bêdê wielkim szyderc¹,
Gdy spytam, kto jest morderc¹?

K o n i e c


