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TRASH STORY

Postêpki innych ludzi sk³adaj¹ siê na nasz los, a nasze czyny
i bezczynnoæ s¹ czêci¹ ich losu. Czymy tego wiadomi,
czy nie, ponosimy odpowiedzialnoæ za to, co siê nam nawzajem przydarzy.
Zygmunt Bauman
Nie ma charakterów, jedynie wolnoci, które wpad³y w pu³apkê,
a sposobem wydostania siê z niej jest wartoæ cz³owieka.
Jean-Paul Sartre

OSOBY:
SYN, lat dziewiêtnacie
MATKA, lat piêædziesi¹t osiem
OJCIEC, lat szeædziesi¹t
WDOWA, lat trzydzieci piêæ
URSULKA, lat dziesiêæ
Wspó³czenie. Lato. Jedna z wiosek na Ziemiach Zachodnich, kiedy Gorlitz  dzi
Górzyca, czy Gross Gandern  dzi G¹dków Wielki. Dom po³o¿ony nad rzek¹, na
skraju wsi. Dawniej by³o tu wzorowe niemieckie gospodarstwo. Obecnie dom zamieszkuj¹ Polacy, tak zwani miastowi.
U r s u l k a i j e j h i s t o r i a. O d s ³ o n a 1
Ursulka z niewielkim workiem wchodzi na scenê. Na szyi ma zawieszony klucz. Ale
my tego nie widzimy, bo jest ca³kowicie ciemno. Z worka wyjmuje szmacian¹ lalkê,
z któr¹ prowadzi niewinn¹ zabawê w teatrzyk.
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URSULKA Puk. Puk. / Kto tam? / To ja, Ursulka. / Jaka Ursulka? / Blondyneczka. / A, to ty.
Kochane dziecko. A gdzie ty by³a tak d³ugo? / Schowana. Daleko. / Wejd, wejd, drogie
dziecko.
Zapala wieczkê. W fotelu pi Matka. Ursulka kr¹¿y wokó³ pi¹cej i zaczyna opowiadaæ.
URSULKA (do widowni) To jest mój dom. Bia³y z czerwon¹ dachówk¹. Ma niedu¿e okna
i br¹zowe okiennice. Na oknach sta³y doniczki z ¿ó³tymi kwiatkami. Przed domem by³
warzywny ogródek z fioletowo kwitn¹cym szczypiorkiem. Po podwórku chodzi³y gêsi
i kaczki. Mielimy cztery izby. W jednej spa³am ja z moj¹ m³odsz¹ siostr¹ Liz¹, w drugiej, najmniejszej, Hans, mój brat, a obok tatu z mamusi¹. Tu sta³a kuchnia wêglowa
z bardzo gor¹cymi fajerkami. Naprzeciwko niedu¿y drewniany stó³, a na nim dzbanek
ze zsiad³ym mlekiem. Do sto³u siadalimy zawsze wszyscy razem, mamusia zestawia³a
z kuchni gor¹ce ziemniaki i wysypywa³a na stó³. Obieralimy i jedlimy z sol¹, popijaj¹c mlekiem. Potem wszyscy szlimy w pole, nawet ma³a Liza. Ja bieg³am przodem
i piewa³am moj¹ ulubion¹ piosenkê Pos³uchajcie mojej ulubionej piosenki. Oni nie
chc¹ s³uchaæ mojej piosenki. Wy pos³uchacie. Pos³uchacie, prawda? (piewa)
Der Tag war grau,
Der Tag war schwer
Und stürmisch ging die See,
Nun klärt es auf von Westen her
Die Brandung glänzt wie Schnee.
Ums Achterdeck die Möve fliegt
Und leiser kommt der Wind,
Der mich in goldne Träume wiegt,
Antje, mein blondes Kind.
Antje, Antje, hörst Du nicht
Von Ferne das Schifferklavier,
Antje, Antje
Das Lied soll Dich grüßen von mir.
Pukanie do drzwi. Ursulka gasi wieczkê i wychodzi.
Powitanie Syna
Ciemno.
SYN Puk, puk!
MATKA Kto to?
SYN Ma³y.
MATKA Jeste wreszcie.
SYN Padniêty.
MATKA Przyjecha³e autobusem?
SYN Rowerem. Siedzisz po ciemku?
MATKA Co z pr¹dem. To przez wiatr.
SYN Sprawdzê.
MATKA Zostaw. Taki kawa³ rowerem?
SYN Rowerem. W szufladzie zawsze by³y wiece.
MATKA Nadal tam s¹. Myla³am, czy nic ci nie jest.
SYN Jadê, a ty martwisz siê o mnie. (zapala wiece) Tak jak byæ powinno.
Piosenka Ursulki w wolnym t³umaczeniu:
Dzieñ by³ szary, / Dzieñ by³ ciê¿ki / I sztormowe by³o morze, / Lecz wypogodzi³o siê od zachodu. / Kipiel
morska rozb³ys³a jak nieg, / Nad ruf¹ przelatuj¹ mewy / I cichy powiewa wiatr, / Który mnie do b³ogich
snów ko³ysze. / Antje, moja blondyneczka.
Refren:
Antje, Antje, czy nie s³yszysz / z dali akordeonu, / Antje, Antje, / T¹ pieni¹ pozdrawiam Ciê.
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MATKA Zmieni³e siê. Zmê¿nia³e.
SYN Na suchej karmie w internacie.
MATKA I zarost masz Rowerem. Pewnie parê dni jecha³e.
SYN Dwa.
MATKA Teraz jedzi siê samochodami.
SYN Ja je¿d¿ê rowerem.
MATKA U ciebie wszystko w porz¹dku?
SYN W porz¹dku.
MATKA Na pewno?
SYN Wszystko dobrze!
MATKA Pytam, bo powinnam zapytaæ.
SYN Wszystko dobrze
MATKA Silny i zdrowy.
Wchodzi Wdowa.
WDOWA Ma³y!
MATKA Zupe³nie niepotrzebna ekscytacja.
WDOWA Przepraszam.
SYN Myla³em, ¿e pani wyjecha³a.
MATKA Wspieramy siê.
SYN Za co pani chcia³a przeprosiæ?
WDOWA Zawsze lepiej przeprosiæ. Na pocz¹tek.
MATKA Co ciê swêdzi, kochana? Tak dziwnie siê odchylasz?
WDOWA W³aciwie jak mog³am byæ tak g³upia, ¿eby witaæ siê w rodku nocy.
SYN Wesz³a pani w dobrym momencie.
WDOWA Mówisz do mnie pani.
SYN Z przyzwyczajenia A przecie¿ uros³em!
WDOWA Dobrze wygl¹dasz.
SYN Silny i zdrowy.
MATKA Kategoria A.
SYN Mamo, przestañ.
WDOWA Mo¿e zaparzê herbaty?
MATKA Nie przeci¹gajmy tego powitania.
WDOWA Napuci³am wody do wanny. W³aciwie jak mog³am byæ taka pewna, ¿e wrócê? Mog³abym nie wróciæ i by³by k³opot.
MATKA W³anie.
WDOWA Pójdê ju¿. (wychodzi)
SYN Wróci³a?
MATKA Nigdy nie wyjecha³a. Dawno ciê tu nie by³o.
SYN Nic nie mówi³a, gdy dzwoni³em.
MATKA Przyjecha³e, zobaczy³e.
SYN Po³o¿ê siê.
MATKA Pokój gotowy. We wiecê.
SYN Jak tam nad rzek¹?
MATKA Spokój, cisza. Ma³o turystów w tym roku.
SYN Pójdziemy jutro Popatrzeæ.
Te l e f o n o d O j c a
Ojciec obecny na scenie.
OJCIEC Bardzo chcia³em, ¿eby zadzwoni³, ale nie zadzwoni³e. Dlatego ja dzwoniê. Tu
jest dzieñ. Zaraz zacznê ciê¿ko pracowaæ.
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SYN Tu jest noc.
OJCIEC Tak W³anie. Jak matka?
SYN Dobrze.
OJCIEC Wys³a³em ci pieni¹dze.
SYN Tak. Wiem.
OJCIEC Nastêpnym razem wylê wiêcej.
SYN Jest okej.
OJCIEC Nie sied tam za d³ugo. Wyjed gdzie. Rozerwij siê.
SYN Pokrêcê siê tu trochê.
OJCIEC Zamêcz¹ ciê, pokutnice O wiecie zapomnia³y. Mog¹ nie pamiêtaæ, bo im
jaskó³ki pieni¹¿ki zza morza przynosz¹.
SYN S¹ ci wdziêczne.
OJCIEC Bêdziecie wiêtowaæ?
SYN Jak co roku.
OJCIEC Dobrze to dobrze. Nie przyjadê, bo
SYN Nie t³umacz siê.
OJCIEC Jestemy wolnymi ludmi. Tak?!
SYN Tak. Baw siê dobrze.
OJCIEC Bawiê siê. W³anie siê bawiê, synu. I wcale nie jest mi przykro. Ty te¿ powiniene siê zabawiæ.
SYN Zabawiê siê. Obiecujê.
OJCIEC Dobrze To dobrze. Pewnie uros³e? Pi³e ju¿ piwo?
SYN Pi³em.
OJCIEC Inaczej nie mo¿na! Smutasy, gêby brzydkie.
SYN Brzydkie.
OJCIEC Przyjedziesz?
SYN Jak mnie przywieje.
OJCIEC Bêdê czeka³.
Ursulka chodzi po domu i piewa. Nikt z domowników jej nie s³yszy.
URSULKA
Antje, Antje, hörst Du nicht
Von Ferne das Schifferklavier,
Antje, Antje
Das Lied soll Dich grüßen von mir.
Syn i Wdowa przed wyjciem nad rzekê.
WDOWA £adny dzieñ. Bez wiatru.
SYN Pamiêtam tê sukienkê!
WDOWA Pamiêtasz takie g³upstwa?
SYN By³a rozerwana na ramieniu.
WDOWA Ale teraz ju¿ nic nie widaæ.
SYN Nie widaæ.
WDOWA W³aciwie to g³upio, ¿e przysz³am, ale póniej
SYN Nie mia³aby pani odwagi?
WDOWA Pomyla³am, ¿e mo¿e bymy poszli nad rzekê.
SYN Jak pani chce.
WDOWA I nie mów pani.
SYN Wola³bym, ¿eby zosta³o tak, jak jest Wo³alicie na mnie Ma³y. Mój brat to
wymyli³.
WDOWA Nied³ugo jego urodziny
SYN Bêdziemy wiêtowaæ.
WDOWA Byleby jubilat zd¹¿y³ na czas.
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SYN Tak!
WDOWA Zdenerwowa³e siê.
SYN Nie. Tylko siê dziwiê.
WDOWA Dziwisz siê.
SYN Dziwiê siê, ¿e ¿e pani ci¹gle tu jest.
WDOWA Nie biegam zbyt szybko.
SYN Pani sobie ¿artuje.
WDOWA Przygotowa³am kosz nad rzekê. Dobrze zrobi³am?
SYN wietnie.
WDOWA Nad wod¹ lepiej smakuje.
SYN Co pani¹ tu trzyma? On?
WDOWA Wszystko jest mo¿liwe
SYN Ale nie wszystko wolno.
WDOWA Mówisz jak Ma³y.
SYN Albo wszystko wolno, a nic nie jest mo¿liwe sam nie wiem.
WDOWA No to jak to w koñcu jest?
SYN Niech pani wybierze.
WDOWA Ma³y i jego ¿ó³te spodenki Jak zwykle potrafisz mnie rozmieszyæ.
SYN Robi³em dla pani fiko³ki. Pamiêta pani?
WDOWA I stanie na rêkach
SYN I skoki do wody.
WDOWA Spocony, podbiega³e po kawa³ki brzoskwini.
SYN Któr¹ pani dla mnie obiera³a.
WDOWA Mój m¹¿
SYN Mój brat le¿a³ na kocu obok, z moj¹ matk¹, i jak zwykle masowa³ jej stopy.
WDOWA To by³o tak dawno
SYN Dobrze to pamiêtam.
Nad rzek¹
MATKA Wesz³abym do wody na trochê popluskaæ siê.
WDOWA Popluskaæ? (mieje siê)
MATKA Niestosowny, g³upi miech.
WDOWA Zaskoczy³a mnie.
SYN To chodmy do wody.
MATKA Marzenie Nie potrafi³abym ju¿ wejæ tak beztrosko do wody
SYN No chod!
MATKA Ile razy obiecywa³am sobie, ¿e co zrobiê
SYN Chod! Proszê ciê.
MATKA a potem odk³ada³am to na w³aciwy moment
SYN To jest idealny moment.
MATKA Ludzie tacy, jak twój brat niczego nie odk³adaj¹ na póniej. Jak sobie co
postanowi³, robi³ to.
SYN Godne podziwu.
MATKA Nie ka¿dy ma to w sobie.
SYN Szkoda, ¿e siê w armii zmarnowa³.
MATKA Nie zaczynaj
WDOWA Przygotowa³am kosz z jedzeniem. Dobrze zrobi³am?
SYN Oczywicie ojczyzna bêdzie mu wdziêczna.
WDOWA Proszê jab³ko.
MATKA wietnie wygl¹da w mundurze.
TRASH STORY
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WDOWA Za mundurem panny sznurem (mieje siê)
MATKA miech. G³upi miech.
WDOWA Przepraszam.
SYN Pani ca³y czas przeprasza.
MATKA Lepsze to ni¿ chichot.
SYN Mo¿e to miejsce wp³ywa tak na pani¹ a mo¿e komplementy mamy?
MATKA Przejdzie ci ta arogancja. W wojsku.
SYN Tak Wszystko mi przejdzie.
WDOWA Piêknie Ale tu jest piêknie.
MATKA Wiele ta ziemia widzia³a.
SYN Nie lubisz tego miejsca.
MATKA Ojciec tu zdrowie straci³. Upar³ siê, ¿e ziemia go wy¿ywi. Niemca wy¿ywi³a, to
nam chleba nie da? wini zat³uc nie potrafi³. Patrzy³ gdzie nad naszymi g³owami,
usta mu siê nie domyka³y Jak mongo³  mówi³a matka. Do kocio³a biega³. Pracê
naukow¹ zamieni³ na krowie ³ajno Po wsi chodzi³ w poszarpanych spodniach i dzieciakom piewa³ cygañskie piosenki. Ile ja siê wstydu najad³am. Przed wojn¹ mia³
dumê w oczach Zdjêcia widzia³am A na mnie to ju¿ tylko oczy mongo³a patrzy³y Moja s³odka Shirley  p³aka³a matka i czesa³a mnie na ma³¹ Temple Ja ciê
uratujê Zobaczysz tramwaje i kawiarnie Bêdziesz dam¹ Dam¹ w trzewikach
w kolorze czekolady marki Hoflinger. Wywioz³a mnie. Wiedzia³a, co robi. Ba³am
siê tego miejsca. ciany lepkie, ci¹gle co w nich skrzypia³o A teraz kto by pomyla³ Znowu tutaj.
WDOWA Bocian.
MATKA S³ucham?
WDOWA Bocian o, tam.
MATKA Piêkny.
SYN Mo¿e w³anie zjada swoje m³ode.
MATKA Co ty mówisz?
SYN Wyrzucaj¹ s³absze pisklêta z gniazda. Dziel¹ na kawa³ki i karmi¹ nimi te silniejsze.
WDOWA Dziwne.
MATKA Prawo natury.
WDOWA Nie wygl¹daj¹.
SYN Pamiêtam, jak w czasie jednych z wakacji wdrapa³em siê na dach i zajrza³em im do
gniazda. Straszny syf. Zu¿yta prezerwatywa, puszki, jakie brudne gazety, kawa³ki
drutu i w tym wszystkim jajka.
MATKA Nie bêdziemy ufaæ bocianom.
WDOWA Nie bêdziemy. (mieje siê)
U r s u l k a i j e j h i s t o r i a. O d s ³ o n a 2
URSULKA (do widowni) Dobrze, ¿e wy nie poszlicie nad rzekê Ja nie chodzê nad
rzekê. Pilnujê domu. Mam swój klucz. Zamykam i otwieram, i znowu zamykam, i znowu otwieram. Oni nie wiedz¹, ¿e mam klucz Musicie pos³uchaæ o Elzie i moim
tacie. I o rowerze Jak siê idzie z naszego domu nad rzekê, to po prawej stronie mija
siê niewielkie wzniesienie. Idealne do zje¿d¿ania na rowerze. Mój tato mia³ rower.
Zielony. Sadza³ mnie na ramie i pêdzilimy w dó³. A ja siê mia³am i przyciska³am
g³owê do jego twarzy. Drapa³ mnie w¹sem po szyi. Mia³ taki malutki, równo przystrzy¿ony w¹sik. Jak wujek Karl, ojciec pi¹cej Królewny. Bo my z Elz¹ najczêciej
bawi³ymy siê w pi¹c¹ Królewnê. Ja by³am z³¹ czarownic¹, Elza dobr¹ królewn¹,
a mój brat Hans by³ królewiczem, te¿ dobrym. Strasznie siê wstydzi³ ca³owania na
koñcu. Zawsze ucieka³. Nie chcia³ymy, ¿eby ucieka³, bo bez królewicza zabawa siê
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nie liczy i ja wpad³am na pomys³, ¿eby Elza mia³a w buzi grudkê cukru i ¿eby mu j¹
wepchnê³a jêzykiem do buzi, jak ju¿ siê bêd¹ ca³owali. I to siê Hansowi bardzo spodoba³o. Tak bardzo, ¿e bawilimy siê w samo zakoñczenie. O tak! (ca³uje swoj¹ szmacian¹ lalkê) Trochê zazdroci³am Elzie. No, ale mój tato mia³ rower, a jej nie (do
kogo z widowni) Bêdziesz królewiczem. Chcesz? Musisz obudziæ pi¹c¹ Królewnê.
Ona ci¹gle pi. Chcecie, ¿eby spa³a? Wy chcecie, ¿eby spa³a!
Spaleni s³oñcem w ch³odzie domowego zacisza
MATKA Nogi mi ca³e spuch³y od upa³u.
WDOWA Trzeba do góry po³o¿yæ.
MATKA Lepiej na ziemi trzymaæ, ¿eby znaæ swoje miejsce.
SYN (obserwuje przez okno) Jacy ludzie patrz¹ na nasz dom.
MATKA Znowu niemiecka wycieczka.
WDOWA Chodz¹, pytaj¹.
SYN Teraz patrz¹ na drzewa.
WDOWA Raz widzia³am, jak drzewa przytulali i ca³owali ziemiê.
MATKA To takie ma³o niemieckie.
SYN Id¹ w nasz¹ stronê.
WDOWA Ju¿ raz tu byli. Ogl¹dali stodo³ê.
MATKA Mêcz¹ cz³owieka. A po co?
SYN Mówili co?
WDOWA Nie znam niemieckiego.
MATKA I dobrze. Straszny jêzyk.
WDOWA Rodzajniki s¹ mêcz¹ce.
SYN Stoj¹ za p³otem.
MATKA Przeproszê, wyproszê. Nie bêd¹ po naszym domu maszerowaæ, buciorami
stukaæ.
WDOWA Brzydkie te Niemki.
MATKA I to jak! Nasze kobiety jako siê z klas¹ starzej¹. A te niemieckie bez klasy.
WDOWA Maj¹ takie mêskie twarze.
MATKA Bo to taki naród. Sami mê¿czyni.
SYN Zaproszê ich do rodka.
MATKA Zostañ!
SYN Pewnie, przecie¿ mogliby zacz¹æ strzelaæ.
MATKA To id do nich. Opowiedz im o swoim dziadku.
SYN Co oni maj¹ z tym wspólnego?
MATKA Jêzyk.
SYN Tu jest kawa³ ich historii.
MATKA Ale to nie jest moja historia.
SYN Zero zrozumienia dla innych.
MATKA Ale to, ¿e mi z ojca mongo³a zrobili, to chyba jest jaka okolicznoæ ³agodz¹ca, co?
SYN Mamo, przestañ.
WDOWA Bo¿e Bo¿e
MATKA Przyjad¹, pojad¹ i bêdzie spokój. Nie ma co staæ. Dom trzeba posprz¹taæ. ¯eby
ze wszystkim siê do urodzin wyrobiæ.
Wchodzi Ursulka. Jak zwykle ze szmacian¹ lalk¹, która jest teraz wstrêtnym Z³odziejaszkiem. Wdowa, Syn i Matka jej nie s³ysz¹.
URSULKA Bójcie siê Bójcie siê nas. Jestem Czarownica Z³y Sen, a to jest mój wierny s³uga Z³odziejaszek. Wykradniemy wasze tajemnice i zamkniemy na klucz
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w ciemnym lochu. A w lochu s¹ szczury i zjedz¹ wasze tajemnice. I urosn¹ im wielkie
ogony. I bêd¹ mia³y oczy takie jak wy bo to bêdziecie wy. Wasze tajemnice to
wy Czarownica Z³y Sen wszystko widzi, wszystko wie i wszystko potrafi. Zna
wszystkie historie wiata, wszystkich ludzi, bo zna wszystkie sny. / Ruszajmy, Z³odziejaszku. / Do us³ug, najpotê¿niejsza z czarownic. / Jeli dobrze siê spiszesz, dam
ci pasztetu z gêsich w¹tróbek. / Jaka pani ³askawa!
P i e r w s z a s k r a d z i o n a t a j e m n i c a. S e n S y n a
Ursulka jako Z³odziejaszek animuje lalkê.
SYN Chcia³bym z³o¿yæ wniosek o s³u¿bê zastêpcz¹.
URSULKA Przeczytaj go.
SYN Sk³adam wniosek o skierowanie mnie do s³u¿by zastêpczej ze wzglêdu na mój wiatopogl¹d i wyznawane zasady moralne. Uwa¿am, ¿e niedopuszczalne jest stosowanie
jakiejkolwiek przemocy wobec drugiego cz³owieka, niezale¿nie od sytuacji panuj¹cej na wiecie, niezale¿nie od prowadzonej polityki pañstwa. Jestem zwolennikiem
demokracji, tolerancji i koniecznoci rozwi¹zywania sporów w sposób pokojowy.
Jestem zdecydowanym przeciwnikiem agresji. Nie by³bym w stanie wykonaæ rozkazu skrzywdzenia ¿adnej istoty ¿yj¹cej, nawet pod rygorem utraty ¿ycia. Dlatego chcia³bym, aby moje zasady zosta³y uszanowane. Swój obowi¹zek wobec ojczyzny jestem
gotów spe³niæ, wykonuj¹c ciê¿k¹ i uczciw¹ pracê podczas s³u¿by zastêpczej.
URSULKA Nie chcesz iæ do wojska?
SYN Tak jak przeczyta³em nie lubiê agresji i brzydzê siê broni¹.
URSULKA Czy masz jakie lêki zwi¹zane z broni¹?
SYN Nie, nie mam. Uwa¿am, ¿e powsta³a tylko po to, ¿eby celowaæ i strzelaæ do innych,
a ja siê z tym nie zgadzam.
URSULKA Czy obawiasz siê jakich swoich zachowañ w momencie dostania broni?
SYN Nie, nie obawiam siê. Niechêæ do broni wynika tylko z moich zasad moralnych.
URSULKA Czy wyznajesz religiê inn¹ ni¿ chrzecijañska?
SYN Nie wyznajê ¿adnej religii.
URSULKA Czyli twoje wyznanie nie uniemo¿liwia ci odbycia s³u¿by wojskowej?
SYN Nie Ju¿ mówi³em, ¿e chodzi mi o zasady moralne.
URSULKA A gdyby twoj¹ matkê katowali z³oczyñcy, nie strzeli³by?
SYN Nie odpowiem na to pytanie.
URSULKA Co robi³ twój dziadek w trzydziestym dziewi¹tym?
SYN Tak, mój dziadek by³ katowany w trzydziestym dziewi¹tym. I co z tego?
URSULKA Nie wstyd ci?
SYN Nie. Nie jest mi wstyd. Osiemdziesi¹ty drugi artyku³ Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej gwarantuje mi wolnoæ sumienia.
URSULKA Twój brat by³ zawodowym ¿o³nierzem?
SYN Co ma do tego mój brat?
URSULKA Zagin¹³ cztery lata temu. Czy wiesz co na ten temat?
SYN Nie, nie wiem.
URSULKA Mia³ wróciæ na pustyniê. Brakuje go tam.
SYN Chcia³bym ju¿ st¹d wyjæ.
URSULKA Masz potencja³ równie du¿y, jak twój brat a nawet wiêkszy.
SYN Czy to wszystko?
URSULKA Wszystko. Rozpatrzymy twój wniosek.
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Te l e f o n d o O j c a

Ojciec obecny na scenie.
SYN Halo! Tato!
OJCIEC Tak, synku?
SYN Chc¹ mi w³o¿yæ mundur.
OJCIEC To ty ju¿ jeste naprawdê du¿y.
SYN Nie wiem, co mam robiæ.
OJCIEC Obowi¹zkiem ka¿dego obywatela jest obrona niepodleg³oci i suwerennoci
ojczyzny ¯artowa³em.
SYN Chc¹, ¿ebym by³ taki sam jak mój brat.
OJCIEC Staniesz na portfelu i po sprawie. Nikt ciê nie ruszy.
SYN Ja nie dajê w ³apê.
OJCIEC Przylê kasê za³atwisz
SYN Jak powiedzieæ matce?
OJCIEC Na razie nic jej nie mów. S³uchaj, nie sied tam Nie marnuj siê.
SYN Posiedzê.
OJCIEC A wiesz, ¿e ja nie mogê spaæ od dawna. Boli mnie w klatce piersiowej od tego
niespania. Próbowa³em liczyæ owce.
SYN Licz kilometry.
OJCIEC Kiedy dzieñ siê koñczy, zaczynam siê baæ.
SYN Tabletki we Co mi przerywa.
OJCIEC Halo? S³yszysz? Przyjed do mnie.
SYN Chrzaniê twoj¹ Amerykê.
Wdowa nie mo¿e spaæ
SYN Nie mo¿e pani spaæ?
WDOWA Dziwnie siê czujê To przez ten wiatr.
SYN Wtedy te¿ wia³ wiatr.
WDOWA Nikt nie móg³ spaæ tamtej nocy. Dom pe³en goci.
SYN Mój brat mia³ rano jechaæ na pustyniê.
WDOWA W³aciwie to nie wiem, dlaczego z tob¹ o tym rozmawiam.
SYN Najwy¿szy czas.
WDOWA Pójdê ju¿.
SYN Niech pani zostanie. Przepraszam.
WDOWA miesznie Teraz ty przepraszasz.
SYN Nosi³a pani ciemne okulary.
WDOWA By³o lato.
SYN Wstydzi siê pani?
WDOWA Nic nie rozumiesz.
SYN Staram siê byæ mi³y.
WDOWA Nie musisz byæ mi³y.
SYN Dlaczego pani nie wyjecha³a?
WDOWA Nie mia³am pomys³u, dok¹d mog³abym pojechaæ.
SYN Za najbli¿szy zakrêt.
WDOWA Mog³am go zatrzymaæ tamtej nocy
SYN Wszystko widzia³em.
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WDOWA Tego dnia Chcia³am mu zrobiæ niespodziankê. Ufarbowa³am w³osy, pomalowa³am paznokcie
SYN I usta. Podszed³ do pani O tak i tar³. Tar³, jakby to by³o graffiti w jakiej brudnej bramie.
WDOWA Nie powinnam by³a siê malowaæ.
U r s u l k a i j e j h i s t o r i a. O d s ³ o n a 3
URSULKA (do widowni) Nie bójcie siê. Dla was nie jestem Czarownic¹ Z³y Sen. Zobaczcie, Z³odziejaszek w³anie zajada siê pasztetem. Ma przerwê w swoich czarnych
sprawkach. S³yszycie wiatr? Jak wieje taki wiatr, to znaczy, ¿e s³ucha, co mówi¹ ludzie, i roznosi to po ca³ym wiecie Tak mówi³ tata Mój tata by³ dobrym gospodarzem. Wszyscy go lubili. Obok stodo³y by³ go³êbnik. Tata uwielbia³ swoje go³êbie.
Bia³e. Bielutkie. mia³ siê, ¿e nauczy je przynosiæ listy do mamusi. Przez wojnê tata
by³ daleko od domu. Uczy³ ludzi z ca³ego wiata pracowaæ. Inni powinni braæ przyk³ad z nas, Niemców, mówi³ tata i podrzuca³ mnie wysoko do góry. Tam, gdzie pracowa³, te¿ mieli winie. Czêsto zabiera³ dla nich przegni³¹ brukiew, kiszone buraki,
stary chleb. Te winie wszystko zjedz¹, mówi³. Mama nie lubi³a go³êbi. Pamiêtam,
jak siê cieszy³a, kiedy Hans ustrzeli³ jednego. To by³o, jak tatu po raz pierwszy pozwoli³ mu strzeliæ ze swojej broni. Bo tata mia³ trzy wietne rzeczy: w¹sy, rower
i pistolet. Hans mówi³, ¿e najfajniejszy jest mundur, ale ja nie lubi³am tego kwanego
zapachu. Dla Führera!  krzykn¹³ tata i wypuci³ go³êbie. A Hans strzela³ i strzela³.
Uda³o mu siê trafiæ jednego. Cieszy³ siê. Tata te¿ siê cieszy³, a najbardziej mamusia.
Potem Hans mówi³, ¿e jednak najfajniejszy jest pistolet. Maszerowa³ i piewa³: Am
Adolf Hitler Platz steht eine junge Eiche, strebt zur Sonne auf von Sturm und Not
Znacie? Musicie znaæ. To by³a taka melodia (nuci) jako tak. Nauczê was s³ów. Chcecie? No, powtarzajcie za mn¹... Nauczycie jej wasze dzieci. Ch³opcom siê spodoba.
Mo¿na przy niej maszerowaæ. O tak! Am Adolf Hitler Platz steht eine junge Eiche
Matka i Syn nad rzek¹
SYN Pr¹d dzisiaj silniejszy.
MATKA Nie zachod mnie od ty³u. Nie znoszê, gdy siê tak skradasz.
SYN Chcia³bym porozmawiaæ.
MATKA Jaka ta rzeka zwodnicza! Zobacz, jakie wiry.
SYN Nie s³uchasz.
MATKA S³ucham.
SYN To popatrz na mnie.
MATKA Wszystko s³yszê.
SYN Nie mo¿esz nawet na mnie spojrzeæ?
MATKA Nied³ugo urodziny twojego brata. Dlaczego jeszcze go nie ma? Jak pomylê, ¿e
on gdzie tam Mo¿e straci³ pamiêæ i nie mo¿e znaleæ drogi do domu
SYN Na pewno ma kompas i scyzoryk.
MATKA Tyle w tobie pogardy. Tak nie mo¿na.
SYN Ja dobrze wiem, co mo¿na, mamo.
MATKA Wymyli³e sobie, kim chcesz byæ. Rozczarujesz siê i bêdziesz p³aka³.
SYN Segregujê mieci i wiem, kim nie chcê byæ.
MATKA Bo sobie napisa³e na koszulce? Bo manifestujesz z jakimi oszo³omami i gard³o
zdzierasz? W ¿ycie siê bawisz A twój brat Twój brat siê z ¿yciem zmaga i robi to
z honorem. Niejedno widzia³ na wojnie by³. Wydaje ci siê, ¿e jeste lepszy ni¿ on.
SYN Strzela³ do ludzi.
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MATKA Przysiêga³, to strzela³. To sprawa honoru.
SYN Wykonywa³ idiotyczne rozkazy.
MATKA Trzeba siê czego trzymaæ. Mieæ jak¹ wa¿n¹ sprawê do za³atwienia na tym
wiecie. A nie biegaæ w kolorowych portkach. Zanim siê cz³owiek obejrzy, ju¿ ma
rysy mongoloidalne. Ja na to swoim synom nie pozwolê.
SYN Zosta³ ci ju¿ tylko jeden.
MATKA Nie masz prawa tak mówiæ. Jestem jego matk¹ i wiem wiem.
SYN Ja te¿ mam matkê. I nie mogê jej wyrwaæ z objêæ trupa.
MATKA Jeste jak ojciec. S³aby Poddaæ siê jest naj³atwiej.
SYN Minê³y cztery lata. Na brzegu znaleziono mundur
MATKA Chcê zobaczyæ cia³o.
SYN Ryby z¿ar³y.
MATKA Zostaw mnie sam¹
SYN Nie chcia³em.
MATKA Zostaw mnie sam¹!
Te l e f o n d o O j c a
Ojciec obecny na scenie.
SYN Tato!
OJCIEC Tak, synku
SYN To ju¿ cztery lata
OJCIEC Kupa czasu
SYN Jak siê bawisz?
OJCIEC Ty mylisz, ¿e ja siê tu tylko bawiê. Ja tu ciê¿ko pracujê.
SYN Tak, wiem.
OJCIEC Po pracy je¿d¿ê metrem i obserwujê. Wszystkich czarnych, ¿ó³tych i niadych.
Wszystkich dziwnych, wszystkie podejrzane paczki, torby i torebki. Ju¿ dwa razy
wezwa³em policjê.
SYN Jestem dumny.
OJCIEC Naprawdê? Moglibymy razem. No wiesz Zawsze to cztery pary oczu.
SYN Dwie.
OJCIEC S³ucham?
SYN Niewa¿ne. Tato Ty wiedzia³e ¯e mój brat Wiedzia³e, co siê dzia³o.
OJCIEC Gdzie?
SYN W domu. W jego domu.
OJCIEC My z matk¹ w miecie oni tam. Matka czêciej jedzi³a
SYN Nic ciê nie dziwi³o?
OJCIEC Dziewczyny mi by³o szkoda, bo jak na wygnaniu. Ani potañczyæ, ani po sklepach pochodziæ Chocia¿ ona taka dziwna Z twarzy nie wygl¹da, a jednak, smutas taki polski za czêsto do kocio³a biega³a.
SYN Nie wierzê, ¿e nic nie zauwa¿y³e.
OJCIEC Swoich spraw pilnowa³em. I tobie radzê, pilnuj swoich spraw, to wyjdziesz
na ludzi.
SYN Tak bêdê pilnowa³ swoich spraw i bêdê siê bawi³.
OJCIEC Jak matka?
SYN Bez zmian.
OJCIEC Czy ona czasami no wiesz Czy pyta, co u mnie?
SYN Nie pyta.
OJCIEC A w³osy nosi zwi¹zane czy rozpuszczone?
SYN Zwi¹zane.
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OJCIEC Szkoda. £adnie wygl¹da, jak ma rozpuszczone.
SYN Nie wiem, nie widzia³em.
U r s u l k a i j e j h i s t o r i a. O d s ³ o n a 4
URSULKA (do widowni) Tata dosta³ motor! Ale siê cieszylimy. Jedzi³ wzd³u¿ p³otu.
W tê i z powrotem, a wszystkie dzieciaki, Elza, Hans, Renate, Liza, Gustaf biega³y za
nim. Motor to by³o co. Tata zabra³ mnie na przeja¿d¿kê. Tylko mnie. Najwspanialszy
tatu wiata. Nawet nie gniewa³am siê tak bardzo, ¿e to Hans dosta³ rower. W koñcu
by³ starszy. To by³by piêkny dzieñ, gdyby nie straszna awantura. Wieczorem mamusia krzycza³a na tatê, ¿e jest skoñczonym durniem i ¿e nie chce go wiêcej widzieæ.
Potem przez uchylone drzwi widzia³am, jak goli³a mu w³osy przy siusiaku, a on powtarza³, ¿e to tylko cierwo, nic nie warty numer i ¿e to wszystko przez szatañskie
sztuczki. Rano mama by³a jeszcze bardzo z³a, ale po paru dniach tata wróci³ do domu
z czarnym warkoczem. Wymachiwa³ nim, pêdz¹c na swoim motorze. Mia³ takie dziwne
oczy i krople potu na czole, i pachnia³ jeszcze bardziej kwano ni¿ zwykle. Powtarza³
w gor¹czce: Jawsza szto bohta³o Jawsza szto bohta³o. Mama ju¿ siê nie gniewa³a, wyrzuci³a warkocz do do³u za bud¹ psa i spali³a. Potem tata pojecha³ daleko, daleko walczyæ za nasze Niemcy i wiêcej go nie widzia³am Szkoda, ¿e mama spali³a
warkocz. Z nim by³abym naprawdê straszn¹ Czarownic¹. Prawda? / Z³odziejaszku! /
Tak, pani? / Czas zapracowaæ na s³oiczek agrestu. / Dwa? / Nie zapominaj, kto tu
ustala prawa. / Bêdzie, jak zechcesz, pani. / Zaczynaj!
D r u g a s k r a d z i o n a t a j e m n i c a. S e n M a t k i
Ursulka jako Z³odziejaszek animuje lalkê.
URSULKA Puk, puk!
MATKA Kto tam?
URSULKA Niespodzianka.
MATKA Och!
URSULKA Cieszê siê, ¿e mogê to pani przekazaæ osobicie.
MATKA To dla mnie?
URSULKA Proszê otworzyæ.
MATKA Nie mogê Zapomnia³am, jak to siê robi.
URSULKA Proszê spróbowaæ.
MATKA Nie pamiêtam, kiedy ostatnio co dosta³am.
URSULKA Przesy³ka z Biura Pamiêci.
MATKA To rzeczy mojego ojca
URSULKA Jak pani wie, zajmowalimy siê pamiêci¹ o pani ojcu.
MATKA Tak, oczywicie.
URSULKA Przykro mi, ale nie mo¿emy dalej tego robiæ.
MATKA Jak to?
URSULKA Nie jest ju¿ dla nas wiarygodny.
MATKA To wasz obowi¹zek.
URSULKA Bardzo nam przykro.
MATKA Wszystko powiêci³ dla swojej ojczyzny. Nawet psa nie mielimy, bo nie móg³
znieæ szczekania.
URSULKA To, co mo¿e pani zrobiæ, to odes³aæ te rzeczy do iwupe.
MATKA Nic nie rozumiem
URSULKA Instytut Weryfikacji Pamiêci. Zajmuje siê oddzieleniem ziarna od plew w przypadku tragicznych wydarzeñ historycznych.
MAGDA FERTACZ

URSZULKI

49

MATKA By³ bohaterem.
URSULKA Mamy dowody na to, ¿e pani ojciec nie chcia³ dzieliæ siê chlebem z towarzyszami jenieckiej niedoli.
MATKA To nie jest mo¿liwe.
URSULKA Iwupe zajmuje siê segregacj¹ bohaterów na prawdziwych i nieprawdziwych.
Epizod z chlebem wyklucza mo¿liwoæ zaliczenia pani ojca do prawdziwych.
MATKA Wielkie wiñstwo. Nie mo¿ecie tego zrobiæ
URSULKA Gdyby pani chcia³a przekazaæ te rzeczy dalej, to znaczy do iwupe, to mogê je
ze sob¹ zabraæ. Od jutra Instytut Pamiêci zmienia swoj¹ nazwê na Instytut Weryfikacji Pamiêci.
MATKA Nie nic wam nie dam.
URSULKA wiat musi siê dowiedzieæ o bohaterach nieprawdziwych. ¯eby wiatu to
umo¿liwiæ, organizujemy wystawê powiêcon¹ zweryfikowanym. Rzeczy pani ojca
to dla nas cenne eksponaty.
MATKA Proszê st¹d wyjæ!
URSULKA Gdyby pani zmieni³a zdanie
MATKA Proszê wyjæ!
Syn przestaje byæ prawiczkiem
SYN Szuka³em pani.
WDOWA Nigdzie nie ucieknê.
SYN Ma pani rozciêt¹ wargê!
WDOWA Tak
SYN Proszê oblizaæ.
WDOWA Ju¿?
SYN Tak du¿o lepiej.
WDOWA Myla³e kiedy o czym bez przerwy? O czym z³ym? I bardzo chcia³e, ¿eby
tak siê sta³o?
SYN Tak Chyba tak.
WDOWA Nie. Ty jeste dobry.
SYN Nie mo¿e siê pani winiæ.
WDOWA Jestem z³a, ale nie a¿ tak, ¿eby tego nie wytrzymaæ.
SYN Ma³y to wie. Ma³y wszystko widzia³.
WDOWA Nie Nie dotykaj mnie
SYN Czêsto, gdy pani spa³a zakrada³em siê pod pani pokój. Patrzy³em, jak pani pi. Patrzy³em na wystaj¹ce spod ko³dry kolano odchyla³em ko³drê pani spa³a tak spokojnie Wraca³em do swojego pokoju i wali³em konia Do upad³ego! Do omdlenia
WDOWA Pachniesz jak szczeniak
SYN Na ramionach mia³a pani siniaki zupe³nie jak moje, pomyla³em. Zawsze by³em
strasznie poobijany. Jak to ch³opak Ma³y i pani. Co pani tu ma? Sk¹d te blizny?
WDOWA Ciii
SYN Co on pani zrobi³?
WDOWA Ma³y, dobry ch³opiec. To nic takiego.
SYN Ca³y czas mylê o pani.
WDOWA Tak nie mo¿na.
SYN Zas³uguje pani na co lepszego.
WDOWA Nie chcê wspó³czucia
SYN Móg³bym dla pani wiele zrobiæ.
WDOWA Ja siê nie skar¿ê Ja tylko chcê, ¿eby wróci³. ¯eby by³o jak dawniej.
SYN Ma pani tak¹ miêkk¹ skórê.
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WDOWA Nie mo¿na. Tak nie mo¿na.
SYN Ja jeszcze nigdy
WDOWA Ma³y G³upi ma³y.
U r o d z i n y b r a t a. Z d j ê c i e
SYN Co to jest?
MATKA No jak to, nie poznajesz?
SYN O³tarzyk?
MATKA Piêknie oprawili Solidna ramka, szk³o. Tak, jak trzeba.
SYN Mo¿e pójdê kwiatów nazrywaæ?
MATKA Nie wiem, jak to siê sta³o, ¿e do tej pory nie by³o w tym domu jego zdjêcia?
SYN Bo w tym domu nie ma zwyczaju eksponowania zdjêæ.
MATKA Nie wiem, czy dobrze postawi³am. Mo¿e lepiej tu?
SYN Nie, tu jest wietnie. Jest miejsce na kwiaty kadzid³a.
MATKA On musi wiedzieæ, ¿e o nim mylimy. ci¹gniemy go energetycznie.
SYN A co na to pani domu?
MATKA S³ucham?
SYN Powinna zapytaæ.
MATKA O nic nie bêdê pytaæ.
SYN Nie mo¿esz byæ dla niej mi³a?
MATKA Widzê twoje oczy Jej m¹¿ jeszcze nie umar³.
SYN Nienawidzisz jej.
MATKA Mia³a byæ wierna. Wiesz, co to znaczy dla ¿o³nierza?
SYN Widzia³a, co jej zrobi³? Widzia³a jej uda, ramiona? Taka bêdzie wierna, mamo.
Tak mówi³?
MATKA Sama to zrobi³a.
SYN K³amiesz. Trzyma³ j¹ tu, daleko od ludzi, ¿eby przypadkiem nie uciek³a. A jak
wraca³, to sprawdza³ Jak pies Szuka³ tropu, obw¹chiwa³ jej ka¿dy kawa³ek
MATKA To by³y ich sprawy.
SYN Pozwoli³a na to. Zostawi³a j¹ z tym sam¹.
MATKA Kobieta zawsze jest sama. Mia³a dach nad g³ow¹ i mia³a co jeæ. Mia³a sukienki
i korale. Nic nie mówi³a tylko patrzy³a tymi wielkimi oczami.
SYN Ile strasznych rzeczy mo¿e siê wydarzyæ w jednym miejscu? O wszystkim wiedzia³a. Zaszczulicie j¹. Takie ma³e rodzinne gestapo!
MATKA Wyno siê. Od dzi mam jednego syna.
SYN Zawsze mia³a jednego syna.
Syn z Wdow¹
SYN Ma³y sobie poradzi. Ma³y zawsze sobie jako radzi³. Ma³ego nie by³o. Nauczy³
siê byæ ma³o widoczny. Nie mieci³ siê w polu widzenia Jad³, pi³ i rós³ jak rolina
Jakbym pojawi³ siê na wiecie przez p¹czkowanie. Matka zawsze by³a spiêta, gdy
mnie widzia³a. Pyta³a, czy wszystko w porz¹dku, tak jakbym mia³ co na sumieniu
Jakbym mia³ plamê na ubraniu. Nie jestem dobry Jeden dzieñ uda³ siê w ¿yciu
mojej matki. Dzieñ, w którym na wiat przyszed³ mój brat. Tylko przy nim, tylko przy
nim siê umiecha³a. Przyje¿d¿a³ w idealnie dopasowanym mundurze zach³ystywa³a siê, nazywaj¹c go bohaterem. Wyci¹ga³a nogi na sofie, a on masowa³ jej stopy.
Przechodzi³em obok, pod byle pretekstem po komiks czy co. On opowiada³ zabawne naprawdê bardzo zabawne historyjki, a ona mia³a siê Jezu, jak ona siê
mia³a. Proszê pani! Mam bardzo z³e myli.
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WDOWA Masz gor¹czkê. Usta takie suche.
SYN Czy w ogóle jeszcze mo¿na zrobiæ co z³ego? Wszystko ju¿ siê zdarzy³o i nic z tego
nie wynik³o.
WDOWA Rozpalony jeste.
SYN Wyjedmy st¹d.
WDOWA Dok¹d?
SYN Daleko W jakie Pierwsze Miejsce.
WDOWA Pierwsze miejsce?
SYN Tam, gdzie zaczniemy wszystko od nowa. Bêdziemy p³odziæ Pierwsze Dzieci.
WDOWA Zawsze chcia³am mieæ du¿o dzieci.
SYN Pierwsze baobaby, wanilia, cynamon, szafiry lemury. Pojedziemy.
WDOWA Cicho Jutro nie bêdziesz pamiêta³.
SYN Nie mo¿e pani tu zostaæ.
WDOWA Jeste dla mnie taki dobry. Ja to od razu widzia³am, ju¿ tej pierwszej nocy,
kiedy przysz³am przeprosiæ.
SYN Nie bêdzie ju¿ pani musia³a przepraszaæ Po co pani codziennie prasuje ten mundur? Trzeba go spaliæ Te buty trzeba zakopaæ.
WDOWA Ci¹gle o nim mylê On siê zmieni Jak wróci, wszystko bêdzie inaczej. Tej
nocy, kiedy wia³ wiatr, kiedy dom by³ pe³en ludzi, a on star³ mi szminkê i podar³
sukienkê ¿yczy³am mu le Mia³am w rêku jego pistolet i gdyby wróci³ gdyby
wróci³ do naszej sypialni nie mia³abym si³y, ¿eby nie strzeliæ.
SYN Szkoda, ¿e pani tego nie zrobi³a.
WDOWA Dzieciaku, co ty mówisz?
SYN Nie mo¿e pani mnie zostawiæ. Teraz kiedy pani¹ wygra³em.
WDOWA Jestecie tacy podobni. Ja i Ma³y.
SYN Nikt nas nie dogoni.
WDOWA Ja nigdzie nie ucieknê nie bêdê siê malowaæ nie bêdê farbowaæ w³osów.
Poczekam. Zostaw mnie. Odejd.
T r z e c i a s k r a d z i o n a t a j e m n i c a. S e n W d o w y
Ursulka jako Z³odziejaszek animuje lalkê.
URSULKA Córko
WDOWA Bo¿e jak dobrze, ¿e jeste! Myla³am, ¿e ju¿ siê do mnie nie odezwiesz. le
zrobi³am.
URSULKA Wszystko widzê.
WDOWA Zawini³am, Bo¿e.
URSULKA Prosi³a o bardzo z³e rzeczy.
WDOWA Tak Mówi³am, niech nigdy nie wraca Niech zdechnie niech go zjedz¹
psy!
URSULKA No i jak to brzmi?
WDOWA le
URSULKA I jeszcze wiñskie rzeczy robi³a. Co?!
WDOWA Robi³am.
URSULKA No w³anie Mylisz o sobie. Jeste samolubna i niecierpliwa.
WDOWA Przepraszam, Bo¿e.
URSULKA Wiesz, ¿e ja dajê, ale i odbieram. Prosi³a mnie o mi³oæ i dosta³a, ale nie
uszanowa³a tego daru. A ja siê napracowa³em. Nie by³o ³atwo znaleæ.
WDOWA ¯a³ujê ¯a³ujê tego, co zrobi³am.
URSULKA Nie widaæ Nie widaæ. A pistolet masz?
WDOWA Mam
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URSULKA G³upstwo chcia³a zrobiæ. I jak to wygl¹da?
WDOWA le
URSULKA No w³anie Oddaj w dobre rêce ¿eby nie kusi³o.
WDOWA Tak bêdzie lepiej. Ciê¿ko mi, Bo¿e. Nie wiem, co mam robiæ.
URSULKA Policzek sobie samej nadstawiaæ Czekaæ i o g³upotach zapomnieæ.
WDOWA Ja ca³y czas nadstawiam sama sobie. Tu na udach i na rêkach.
URSULKA Dobrze Ja wszystko widzê. Ja doceniam. To siê nie zmarnuje.
WDOWA Bo¿e dziêkujê.
URSULKA (do Z³odziejaszka) Z³odziejaszku! / Tak, pani! / Zas³u¿y³e na srebrn¹ ³y¿eczkê. / To ju¿ koniec? / Teraz mogê zwróciæ ci wolnoæ. / A zrobisz to? / Czarownica Z³y Sen dotrzymuje s³owa. Biegnij.
Listy wojny
Ursulka, Matka i Wdowa czytaj¹ listy. Ursulka od Ojca do Matki z frontu wschodniego, Matka od Ojca do Matki z obozu w Owiêcimiu, Wdowa od mê¿a z Iraku. Nie
s³ysz¹ siê wzajemnie a mo¿e s³ysz¹?
URSULKA Kochana moja! Piszesz o trudach, niestety trzeba trwaæ Co do mnie, to
gdyby was nie by³o, ju¿ dawno wpakowa³bym sobie kulkê w ³eb Obserwuj¹c ten
ba³agan tutaj i tê bezgraniczn¹ niesprawiedliwoæ we wszystkim, mo¿na straciæ g³owê z rozpaczy. Konia ceni¹ wy¿ej ni¿ cz³owieka! Do diab³a z tym wszystkim. Pytasz,
moja ma³a, kto tê wojnê wynalaz³? Niemcy rozpoczêli tê wojnê! Entuzjazm by³ szalony, szczególnie u tych, którzy dzisiaj siedz¹ w domu za ciep³ym piecem! Nad twoim
listem, gdy piszesz, ¿e dzieci dopytuj¹ siê wci¹¿ o ojca  ³zy stanê³y mi w oczach. Tak
bardzo za wami têskniê, ¿e nie wiem, czy tu jeszcze d³ugo wytrzymam. Moja jedyna
myl dniem i noc¹ to byæ przy was
MATKA Najdro¿sza. Nie chcesz widzieæ, co tu siê dzieje Piszê te listy w³aciwie nie
wierz¹c, ¿e kiedykolwiek je przeczytasz Wszystkie noszê przy sobie, moje wiadectwo bezsilnoci, która mnie ogarnia, gdy tylko próbujê nazwaæ to, co tu widzê
i czujê Jako lekarz trafi³em na blok szpitalny numer dwanacie obozu B II f. S¹ tu
ze mn¹ inni lekarze ró¿nych narodowoci. Ich rodziny zosta³y zg³adzone zaraz po
przywiezieniu Jak dobrze, ¿e tobie uda³o siê, moja kochana ¿e nie ma ciê tu
Jako lekarze mamy ratowaæ cia³a, które nadal nazywamy pacjentami. To w³aciwie
ju¿ umarli. Ale nam nie wolno tak myleæ. Dostalimy cywilne ubrania ludzi z transportów. Cywilne ubranie pozwala mi utrzymaæ moj¹ ludzk¹ powierzchownoæ
W pokoju lekarskim mam ³ó¿ko z pociel¹ Mylê o tobie.
WDOWA Kobieto! Mam w³asn¹ dupê i nogi na miejscu. To cieszy, ka¿dego poranka.
Armia Mahdiego zwykle atakuje po zmierzchu. Co kilka godzin ostrzeliwuj¹ bazê
I tak do rana. Dwa dni temu dziewiêciu Moków spad³o obok mnie i prze¿y³em. Widocznie pisane mi wróciæ. Poruszamy siê w bazie wy³¹cznie w he³mach i kamizelkach kuloodpornych. Upa³ piêædziesi¹t stopni w cieniu. Ale do wszystkiego siê cz³owiek przyzwyczaja
URSULKA Obecnie oceniam tu temperaturê na dziewiêtnacie-dwadziecia stopni mrozu Mieszkamy w szopie na wêgiel i nie mo¿emy siê zagrzaæ To jest okropna
nêdza. Oficerowie mówi¹ nam, ¿e mamy stra¿owaæ na kolei i przy takim mrozie
staæ pod go³ym niebem. Te ³otry maj¹ ciep³e bunkry, parê pieców, futra nowe i buty
futrzane, a zwyczajny ¿o³nierz musi marzn¹æ. Jeden z towarzyszy zapyta³, czym
mymy zgrzeszyli, ¿e tak musimy cierpieæ, przecie¿ mymy temu wszystkiemu nie
winni.
WDOWA Wykonujemy wszystkie rozkazy, nawet te najbardziej g³upie, bez ¿adnego szemrania i najlepiej, jak potrafimy. Przyje¿d¿aj¹c tutaj wiedzia³em, czym ryzykujê
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wiadom by³em jeszcze wczeniej, kiedy podpisywa³em kontrakt na s³u¿bê zawodow¹. ¯o³nierzem nie jest siê tylko w kraju, gdzie dziewczyny umiechaj¹ siê i ogl¹daj¹
za mundurem, ale przede wszystkim w takich miejscach jak to. Chocia¿ nie do wszystkich to dociera. Nasz pu³kownik rusza siê ze sztabu jedynie na sto³ówkê i z powrotem. Od klimy do klimy.
MATKA Niedaleko naszego baraku jest obóz cygañski. Przebywaj¹ tu ca³e rodziny,
matki z biegaj¹cymi dzieæmi, mê¿czyni i starcy. Nie pracuj¹. Graj¹ na instrumentach, dzieci tañcz¹ i piewaj¹. Kolorowe ptaki, pozór normalnego ¿ycia. Na
terenie obozu cygañskiego jest barak eksperymentalny. Kierownikiem laboratorium jest wiatowej s³awy pediatra z Pragi. Od czterech lat wiêzieñ kacetu. Prowadzi badania nad nom¹, czyli zgorzel¹ policzka, któr¹ zara¿ona jest wiêkszoæ
cygañskich dzieci. Zosta³em przydzielony do pomocy. Praca naukowa? Myla³em o naszym dziecku, którego przecie¿ jeszcze nie mamy i mo¿e nie bêdziemy
mieæ. Jak mu powiedzieæ, kim jestem teraz? Dzi nasz blokowy Reichsdeutsch
nakry³ stó³ adamaszkowym obrusem. Wyj¹³ s³oninê, salami, konserwy. Wszystko
z dzisiejszego transportu. Rozpoznajê wêgierskie napisy. Jestem zrozpaczony tym,
¿e jedzenie nie staje mi w gardle Jak opowiedzieæ? Mylê, ¿eby nasze dziecko
nigdy siê nie narodzi³o.
URSULKA Nasz batalion jest obecnie w ataku, le¿ê tutaj ca³kowicie odciêty, nie dochodzi do nas ¿adne zaopatrzenie ¿ywnociowe. Wszy i pluskwy ani w dzieñ, ani w nocy
nie daj¹ spokoju. Moje cia³o jest ca³kowicie porozdrapywane. Cz³owiek dochodzi do
sza³u i zwariowaæ mo¿e. Nogi nigdy nie s¹ suche, stojê prawie po kolana w wodzie
i szlamie  ja ryczeæ przecie¿ mogê czasem ze wciek³oci?! Bojê siê, ¿ebym nie
pope³ni³ jakiego g³upstwa.
WDOWA Kobieto. Rakiety w nocy. Pop³och w bazie Rano pieszy patrol. Pusto, potworna cisza, która przypomina o strachu. Za ka¿dym rogiem widzisz przyczajonego rebelianta i psa obwieszonego ³adunkiem wybuchowym. Ka¿dy jest podejrzany.
Nie da siê odró¿niæ, kto chce ciê zabiæ, a kto nie. Strzelasz dla pewnoci. Gor¹co,
duszno, s³yszymy swoje oddechy Pomyl o tym, co ja tu prze¿ywam. Pomyl, jak
bêdziesz mia³a jakie g³upie pomys³y Wiesz, o czym mówiê.
URSULKA Kochana! Muszê ciê, moja mi³a, pewnymi pytaniami niepokoiæ. Otó¿ miêdzy naszymi ¿o³nierzami panuje powszechnie nieprzyjemny i przybity nastrój co do
naszej ojczyzny. Opowiada siê tu, ¿e ¿ony ¿o³nierzy s¹ tak niewierne, ¿e osiemdziesi¹t procent tych kobiet puszcza siê z obcymi, wykorzystuj¹c nieobecnoæ mê¿a. Napisz mi, czy to jest mo¿liwe, ale musi byæ w tym co z prawdy
MATKA Najdro¿sza! Co ty tam robisz beze mnie? Sama. Jak sobie radzisz? Mam
najgorsze myli To g³upie, ¿e mylê o tym na rodku wielkiego cmentarzyska. Powinienem siê cieszyæ, ¿e ¿yjesz. Marzê o tym, ¿eby kto przyszed³ i grub¹ kresk¹
oddzieli³ dobrych od z³ych. Tu nie ma jasnoci kryteriów. Nie ma moralnie czystego
wyboru. W tobie ca³a nadzieja.
WDOWA Dzisiaj znowu wyjazd za bramê. Ka¿dy wyjazd z bazy to dodatkowe pieni¹dze Czasami mam wra¿enie, ¿e wszyscy tu jestemy tylko dla kasy. Mam nadziejê,
¿e przed³u¿¹ mi kontrakt. Powiêkszymy dom, bêdziemy dobrze ¿yæ. Ch³opaki mówi¹, ¿e ju¿ s³ysz¹, jak im kopi¹ basen w ogródku Straszne mamy tu sny. Wiêkszoæ
budzi siê mokra od potu, inni od spermy. Jak szczeniaki.
MATKA Wilczury Ka¿dy transport wiêniów witaj¹ przeraliwym ujadaniem. Straszna rasa. Niemieckie psy Wynoszê ze szpitala zasypki na rany i banda¿e. Przekazujê
wiêniom innych baraków Lekka ulga Utrwalam obrazy w pamiêci.
WDOWA Nie pisa³em ci o tym wczeniej, ale ta misja coraz bardziej przypomina cyrk.
Jedzimy jakimi pieprzonymi rolniczymi wozami i starami. Go³e samochody. Jak
w Saint Tropez przewiew, s³oñce. ¯adnej zas³ony, pancerza. Szukamy blach na z³oTRASH STORY
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mowiskach. Jeden z ch³opaków ma spawarkê. Mo¿na byæ dumnym z polskich ¿o³nierzy
URSULKA Szaleje tyfus. Lazarety polowe przepe³nione s¹ chorymi. Przyczyn¹ tych
chorób s¹ oczywicie wszy. ¯eby siê nareszcie ta nieszczêsna wojna skoñczy³a, jest
nam obojêtne jak, byle do domu, choæby pieszo, nawet na rêkach i nogach id¹c,
byle siê dowlec, zobaczyæ jeszcze raz rodzinê i kraj ojczysty My, ¿o³nierze, chcemy tylko do domu, nam nie trzeba oszo³amiaj¹cych zwyciêstw ani podbicia ca³ego
wiata.
MATKA Robiê pomiary blini¹t i kar³ów. Sporz¹dzam notatki, obserwujê pacjentów
umylnie zainfekowanych. Ci¹gle mam swoje cywilne ubranie i ³ó¿ko z pociel¹. Nie
ma we mnie chêci prze¿ycia, a jednak Przecie¿ wystarczy³by jeden zastrzyk z fenolu. mieræ nie jest najgorsz¹ rzecz¹, która mo¿e siê przydarzyæ. Pacjenci szpitala
prosz¹ o szybko zabijaj¹c¹ truciznê. Nie robiê tego. Jestem lekarzem. Trwanie ot tak,
bez sensu Rozpoczêto likwidacjê obozu cygañskiego.
URSULKA Zrezygnowa³bym chêtnie ze wszystkiego, byle wydostaæ siê z tej przeklêtej
Rosji, nie widzieæ jej wiêcej, nie wspominaæ. Wiêksz¹ nienawiæ mia³bym chyba tylko do ciebie, gdyby mnie zdradzi³a. Wybacz, ale ta myl nie daje mi spokoju. Mam
nadziejê, ¿e nie zaprz¹tasz ju¿ sobie g³owy tym czarnym warkoczem.
MATKA Na oddziale jest taka ma³a chora na tyfus. W beznadziejnym stanie. Opiekujê
siê ni¹ chyba jak nikim przedtem. Po raz pierwszy wierzê w sens mojej pracy
w kacecie. Wyobra¿am sobie, ¿e mog³aby byæ nasza zdrowieje w oczach. Czy to
nie jest boska drwina, te chwile jasnoci tu? Czasami wraca nadzieja, ¿e ciê zobaczê, ¿e bêdziemy mogli ¿yæ jak dawniej. Tak blisko siebie. Je¿eli bêdziesz mnie
chcia³a znaæ.
WDOWA Tutaj w piwnicy ka¿dego domu ukryty jest ma³y arsena³. Bomby lotnicze, pociski artyleryjskie i modzierzowe, granaty Wszyscy jestemy, kurwa, saperami.
Wczoraj wylecia³y w powietrze dwie karetki z rannymi. I to jest misja stabilizacyjna?
To regularna wojna! A my jestemy wyposa¿eni jak partyzanci, a nie jak zawodowa
armia. Brakuje podstawowego sprzêtu. Ch³opaki kupuj¹ u Arabów na bazarze brakuj¹ce czêci. Mam nadziejê, ¿e ty masz wszystkie czêci na miejscu.
MATKA Codziennie w stronê krematoriów jad¹ karetki z czerwonym krzy¿em. W rodku wioz¹ puszki z cyklonem. Zielonkawe ziarna wielkoci fasoli Wsypuje siê je
przez otwór w dachu krematorium Gaz dociera najpierw do dolnych warstw powietrza. Wyobra¿am sobie te stosy cia³, te piramidy spl¹tane ze sob¹ Na samym
spodzie niemowlêta i dzieci, potem starcy i kobiety, i na szczycie najsilniejsi mê¿czyni. A ja gdzie?
WDOWA Amerykanie s¹ wietnie wyposa¿eni. Cudeñka techniki. Shake and Bake 
bomby fosforowe, topi¹ miênie i pal¹ skórê. MK 77  bomby kasetowe. Rozpryskuj¹ siê na setki kawa³ków wielkoci kuli bilardowej. Pociski z g³owicami wzmocnionymi uranem. Takie miniwybuchy nuklearne. NE  bomby termobaryczne, odsysaj¹
tlen i zabijaj¹ fal¹ uderzeniow¹, mia¿d¿¹c ludzi gigantycznym cinieniem. Oczywicie to s¹ dodatki ekstra do oficjalnego wyposa¿enia. I jak my wygl¹damy?
URSULKA Mnie ju¿ wszystko jest obojêtne, nawet to, jak i kiedy siê ta wojna skoñczy.
Warunki, w jakich siê znajdujemy, s¹ nieludzkie  tego siê nie da opisaæ. Bêbenki
w uszach pêkaj¹ od detonacji do tego g³ód i brak papierosów. Bolszewicy to nie s¹
ludzie, to zwierzêta! Ju¿ od tylu tygodni nie ci¹ga³em butów ani munduru. Zatracamy siê tu zupe³nie Ogarnia nas rozpacz i depresja. To istne piek³o. Utrzymuje nas
tylko myl, ¿e walczymy dla was, ukochanych w kraju
WDOWA Znalelimy blachy, a czêæ dostalimy od Amerykanów. Zlepilimy sobie samochody bojowe. Co nie tak z parametrami. Jeden z wozów siê wywróci³. Zgin¹³
¿o³nierz. Mamy komisjê na g³owie. Zarzucaj¹ nam, ¿e post¹pilimy niezgodnie z proMAGDA FERTACZ
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cedurami, zmieniaj¹c konstrukcjê pojazdu Czy oni, kurwa, nie widz¹, co siê dzieje? Czy jestem dumny? Jak mam byæ, kurwa, dumny, jeli Amerykanie siê z nas miej¹? Co my za szopkê odwalamy!
URSULKA Dziwisz siê, ¿e osiwia³em? Wierz mi, u nas nie tylko w³osy s¹ szare, ale
i twarze, i serca! Chyba mnie rozumiesz? Codziennie najmniej dwa poci¹gi wysadzaj¹ w powietrze, ale nas to ju¿ nie mo¿e wytr¹ciæ z równowagi. Przyzwyczailimy
siê do gorszych rzeczy.
MATKA Widzê tylko to, co jest. W³osy to wartociowy materia³, u¿ywany do produkcji
bomb z opónionym zap³onem. Ludzki w³os nie reaguje na suche i wilgotne powietrze, gwarantuje to punktualnoæ wybuchu Ogarnia mnie groza na myl o czekaj¹cej rzeczywistoci, tam za bram¹. Nie ma we mnie chêci, by siê z ni¹ zmierzyæ
Paradoksalnie niê o tobie.
WDOWA Znalelimy dwadziecia cia³ bez g³ów Ci, co myleli, ¿e tu bêdzie pla¿a,
wakacje, trzês¹ teraz portkami w schronach. Mylê, ¿e powinnimy mieæ dzieci. Têskniê. W bazie s³ucham muzyki. Nogi przestaj¹ idiotycznie drgaæ. Jeszcze miesi¹c,
dwa i wracam do domu. Jeden ch³opak, m³ody, dosta³ list od dziewczyny nadmucha³ j¹ jaki z³amas. Rozumiesz! On tu, kurwa, zbiera trupy, a tamta dupê wystawia
jakiemu psu Zabi³bym. Normalnie bym zabi³.
URSULKA Rosjanie walcz¹ wprost nieprawdopodobnie uporczywie, nawet gdy s¹ ranni
i konaj¹ Jestem g³odny! G³ód! Tylko pó³ chleba dziennie
WDOWA Skoñczylimy budowê kolejnego schronu, ¿eby zwiêkszyæ bezpieczeñstwo tych,
co przyjad¹ po nas Tu nie da siê wygraæ. Jestemy w rodku wojny domowej. Coraz mniej mam si³y. Czy ja jestem z³ym ¿o³nierzem?
URSULKA Mnie nic nie jest w stanie wzruszyæ, zabijam na lewo i na prawo  im wiêcej,
tym prêdzej siê skoñczy.
WDOWA Dostalimy siê pod ostrza³ z pocisków przeciwpancernych Bomba, która
mia³a rozwaliæ nasz samochód, wybuch³a kilka sekund za wczenie. Kilka sekund.
Koledzy z innego patrolu nie mieli tyle szczêcia. Cia³a porozrywane na strzêpy
Urwa³o im chyba wszystko nie wiem. Jeden ca³y poparzony, w³aciwie zwêglony.
¯yje. Tego siê bojê najbardziej. Jeli wrócê bez nóg, z bliznami na ca³ym ciele, obiecaj, ¿e mnie dobijesz. Nie zniosê tego.
MATKA Moje prze¿ycie tutaj to straszliwa arogancja Nie mogê ju¿ pisaæ. Wiem,
¿e st¹d nie wyjdê. Za du¿o widzimy jako lekarze. Nie ma ju¿ mojego wewnêtrznego ja Umar³o. Mam nadziejê, ¿e znajdziesz kogo, kto pokocha ciê równie
mocno.
Syn sam ze sob¹ i z pistoletem
SYN Jestem jej potrzebny mia³aby siê g³ono By³oby dobrze Wyrwa³a mnie
jak chwast Nic to dla niej nie znaczy. Nic! Gdyby widzia³a, jaki on potrafi³ byæ
¿a³osny. Jak sika³ w gacie Mia³ wracaæ na pustyniê honor i ojczyzna Przyszed³em siê z tob¹ po¿egnaæ, braciszku. Wciska³ grube, silne paluchy w moje policzki. Jeste jeszcze ma³y i nie wiesz, co to za gówno. Skurwysyn. Przystawi³ mi
pistolet do g³owy. Doronij, bo musisz siê zaj¹æ ca³ym tym gównem Jakbym nie
wróci³, stary No wiesz, jaka szybka seria albo chuj wie co  Cuchn¹³ wódk¹
i wie¿ym pawiem. Szkoda, ¿e nie strzeli³. Musia³ mieæ ubaw. Nie mog³em uspokoiæ tych pieprzonych miêni Gdy patrzê na ni¹, mam ochotê strzeliæ. A mo¿e powinienem strzeliæ w siebie? Mo¿e w matkê? Dla wszystkich znalaz³by siê jaki powód, ¿eby nie ¿yæ Ka¿dy jest dla kogo jak sterta odpadków, k³uj¹ca w oczy, rozk³adaj¹ca siê i zdradzaj¹ca, co jesz, czym siê podcierasz i czy u¿ywasz nitki do zêbów Swoim strachem zrobi³a zasieki wokó³ mojej g³owy. Policzkuje mnie t¹ swoj¹
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krzywd¹. G³uchy by³em w rodku, teraz co brzêczy we mnie. Na ile to jestem ja, a na
ile ju¿ kto inny? Wyrywa³ jej paznokieæ, a ona mrucza³a jak kotka. Ta jej uleg³oæ
To gorsze ni¿ d¿uma Milczenie, jakby siê nic nie sta³o Wariatka? K³amie. Wszyscy k³ami¹ Ja tylko chcê opowiedzieæ, jak by³o naprawdê. Ma³y wszystko widzia³,
Ma³y wie Ma³y nie jest dobry Czyja to wina? Kto to zrobi³? Kto
Te l e f o n o d O j c a
Ojciec obecny na scenie.
OJCIEC Czeka³em na twój telefon. Nie dzwonisz.
SYN Jestem na froncie, tato. Robiê porz¹dek.
OJCIEC Ja te¿ robiê porz¹dek. Wczoraj donios³em na jednego Araba w metrze. By³
podejrzany. Zgarnê³a go policja. Szeryf poklepa³ mnie po plecach. No wiesz, jeden z policjantów z blach¹ na piersi. wietne maj¹ te blachy. Szacunek. Pe³ny
szacunek
SYN Jeste w obozie wroga. Mam ciê na muszce.
OJCIEC Nie mów tak Nie zrób jakiego g³upstwa.
SYN Dlaczego mia³bym zrobiæ jakie g³upstwo? Co?
OJCIEC Co siê dzieje, synu. Co bardzo z³ego.
SYN Nic ci do tego, ty tchórzu ty gnojku.
OJCIEC Mo¿e zadzwoniê póniej.
SYN Nie dzwoñ. Rozumiesz? Nie ma ciê. By³e skoñczony ju¿, jak wyjecha³e.
Na chleb muszê zarabiaæ, synku. Pamiêtaj, ¿eby wyszed³ na ludzi. Uciek³e
OJCIEC Nie mog³em Nie mog³em z ni¹ Gdy znikn¹³ twój brat, to sta³a siê
jak led. Zimna i s³ona. Nie mog³em znieæ, ¿e ona ci¹gle wierzy zostawi³a
pracê, miasto, które tak lubi³a, mnie, i siedzia³a ca³ymi dniami, gapi¹c siê w tê
wstrêtn¹ rzekê ¯ycie siê skoñczy³o. A ty zawsze by³e Nie wiem, jak to
nazwaæ
SYN W innym sektorze
OJCIEC W³anie Co takiego.
SYN Liczy³em na ciebie, tato.
OJCIEC Jestem po¿yteczny. Pomagam policji uporz¹dkowaæ to miasto. Odwalam dobr¹
robotê. Trzymajmy siê razem, synku
SYN (strzela) W³anie.
OJCIEC Co to by³o?
SYN Nie ma ciê. Nie dzwoñ wiêcej.
Porz¹dek
Syn z pistoletem, jak we nie. T³ucze oprawiony portret brata.
SYN Koniec z tym gównem!
MATKA Zostaw Dopiero oprawi³am.
SYN Widzê, ¿e niektórzy s¹ nadal g³usi! S¹ nadal lepi.
MATKA Bo¿e Co siê z tob¹ sta³o? To przez ni¹! Czarownica.
WDOWA Ma³y, przestañ.
SYN Nie ma ju¿ Ma³ego! Zapomnijcie o Ma³ym! Ma³y zosta³ w kraju ma³ych ludzi. Napluj na zdjêcie!
WDOWA Co?
SYN Powiedzia³em: napluj!
WDOWA Przestañ.
SYN No ju¿!
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MATKA Zostaw j¹.
SYN Ty siê nie wtr¹caj.
MATKA Nie ma prawa pluæ na to zdjêcie.
SYN Napluj! Nie s³uchaj jej. Nienawidzi ciê tak samo jak mnie.
WDOWA Nic nie wiesz. Od³ó¿ to.
SYN (pali zdjêcie brata) Koniec!
WDOWA G³upi Ma³y To tylko zdjêcie. Ja sama. Ja sama sobie to zrobi³am. ¯eby
ugasiæ gor¹czkê cia³a, która nie dawa³a mi spaæ. Twój brat mia³ racjê, zna³ mnie za
to go nienawidzê najbardziej.
SYN K³amiesz.
MATKA Wariatka. Nie wiadomo sk¹d. W³aciwie co ty tutaj robisz, co? No ju¿, wynocha, wynocha z tego domu!
WDOWA Muszê tu czekaæ. Muszê
SYN Wiesz, mamo Ona tej nocy, kiedy zagin¹³ mój brat, a twój syn Myla³a o bardzo z³ych rzeczach. Czeka³a na niego z pistoletem w rêku, i jak ty to ³adnie powiedzia³a? ¯e nie mia³aby si³y, ¿eby No, co powiedzia³a?
WDOWA Nie mia³abym si³y, ¿eby nie strzeliæ
MATKA Morderczyni.
Ganie wiat³o. Pojawia siê Ursulka ze wiec¹, w mundurze brata.
SYN Mój brat
WDOWA Mój m¹¿.
MATKA Mój syn.
SYN Topielec
WDOWA Patrzy na nas.
MATKA Jaki mizerny. Prosto z drogi.
SYN Mo¿e to nie on
WDOWA Jego mundur
MATKA Profil jego.
SYN Ma³y wie, Ma³y wszystko widzia³ Tamtej nocy by³em tam nad rzek¹ widzia³em.
MATKA Synku.
SYN Widzia³em jak zdejmuje buty mundur. Jak siê zatacza, jak prze³yka wódkê
i robi siê coraz mniejszy Tej nocy wia³ straszny wiatr. Licie krzaków uderza³y
mnie po twarzy, by³ silny pr¹d. Sta³em. W tle s³ychaæ by³o muzykê z naszego domu
i miej¹cych siê goci. Nie mog³em siê ruszyæ. Nie mog³em krzykn¹æ nie chcia³em. Id dobrze ci tak. Upad³ znikn¹³ pod wod¹. Nawet nie próbowa³em mu
pomóc
MATKA Co ty mówisz? Przecie¿ wróci³.
SYN Pieprzony pijak siê utopi³.
WDOWA Bo¿e Zabierz, Bo¿e, swój bezlitosny podarunek Mi³oæ nie jest cierpliwa
Nie jest uprzejma Jest pe³na zazdroci Unosi siê pych¹ Jest bezwstydna Szuka swego Jest pe³na gniewu Nie zapomina z³ego Nie wybacza Nie przetrzyma wszystkiego Nie ufam ci, Bo¿e nie mów do mnie wiêcej. Nie us³yszê, nie chcê
s³yszeæ Niech napuchnie od wody i niech mu oczy wyjedz¹ drapie¿ne ryby, niech mu
wiry zmia¿d¿¹ serce, niech rêce owin¹ siê wokó³ szyi, niech mu³ zaklei mu usta, a kamienie wrosn¹ pod skórê. Niech w³osy zapuszcz¹ korzenie w dnie tej piekielnej rzeki.
Niech rzekê na zawsze pokryje tafla lodu. Rozpalimy na niej ognisko i bêdziemy tañczyæ do rana. Bez bólu, bez strachu. Bêdziemy tañczyæ ca³¹ noc
MATKA Synek, synek mój kochany.
SYN Obciê³a mu jêzyk, wyd³uba³a oczy Przecie¿ jedna para oczu na dwoje wystarczy, jeden jêzyk na dwoje wystarczy Ma³y wie, ma³y wszystko widzia³ Tej nocy
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kiedy wia³ straszny wiatr on przyszed³ do ciebie. Chcia³a, ¿eby wymasowa³ ci
stopy, jak zwykle Nie chcia³ wracaæ na pustyniê Tylko ty wiedzia³a. Ba³ siê
Czeka³, a¿ powiesz, ¿e to nic strasznego: baæ siê ¯e nie musi tam wracaæ.
MATKA Serce mi roz³upi¹ na czworo.
Syn strzela do brata. Zjawa nie znika. Idzie ze wiec¹ w ich stronê.
WDOWA To jest duch nie cz³owiek.
SYN To nie on.
MATKA To ta ma³a.
WDOWA Dziecko ma³e.
MATKA Ten dom jest przeklêty na grobach sobie ¿ycie uk³adaæ Ojciec kopa³ za
bud¹ chcia³ ziemi trochê do podsypania pomidorów jak¹ szmatê wyci¹gn¹³
potem ca³e cia³o malutka taka blondyneczka ojciec do lasu wyniós³ wieczkê
mama zapali³a. Nie moglimy zapomnieæ. Nie da siê zapomnieæ A zapomnielimy.
WDOWA B³¹ka siê utrapiona dusza.
SYN Mundur zdejmuje.
MATKA Usta otwiera.
WDOWA Chce nam co powiedzieæ.
URSULKA U nas we wsi mówi³o siê, ¿e jak kto s³abo widz¹cy nagle zacznie czytaæ
bez okularów, to znaczy, ¿e mieræ idzie. A babcia Elzy zaczê³a czytaæ gazety bez
okularów, choæ od dziesiêciu lat by³a prawie lepa. Potem przez wioskê przeje¿d¿ali nasi ¿o³nierze na motorach To by³ widok. Gapilimy siê z Hansem ca³y dzieñ
To ju¿ po nas To ju¿ po nas, powtarza³a mama. Iwany to diab³y, mówi³y wszystkie kobiety we wsi. By³o straszliwe zamieszanie, mama pakowa³a nasze rzeczy do
skrzyñ. Kaza³a mnie i Hansowi wk³adaæ je na wóz. Zapakowa³am wszystkie kostiumy, których u¿ywa³ymy do naszej zabawy z Elz¹, i schowa³am je w dole za bud¹.
Ba³am siê, ¿e spadn¹ z wozu w czasie naszej ucieczki. Mama mówi³a, ¿e ju¿ tu nie
wrócimy, ale ja nie wierzy³am. Chcia³a wyrzuciæ klucz. Zabra³am go i zawiesi³am
na szyi. Wiedzia³am, ¿e wrócimy: ja, mamusia, ma³a Liza, tatu i Hans. Hans w³o¿y³ na siebie mundur Hitlerjugend, powiedzia³, ¿e bêdzie nas broni³. Mamusia kaza³a mu siê natychmiast rozebraæ i wtedy z Hansem zrozumielimy, ¿e dzieje siê
co naprawdê z³ego, bo zazwyczaj mama uwielbia³a, jak Hans chodzi³ w swoim
mundurze. Gdy wóz by³ ju¿ pe³ny, to wjechalimy nim do naszej stodo³y. Ucieszy³am siê, bo by³a ju¿ tam Elza i inne dziewczynki, i wszystkie kobiety ze wsi. Mama
siê denerwowa³a, ¿e musimy czekaæ na rozkaz ewakuacji, kaza³a nam siê owin¹æ
kocami i zasn¹æ. Cieszy³am siê, ¿e pimy z Elz¹ razem, mocno do siebie przytulone, nie by³o nam zimno i mog³ymy gadaæ ze sob¹ ca³¹ noc. Obudzi³y nas krzyki
kobiet. Die Russen kommen! Die Russen kommen! Ca³a wioska szala³a. Kobiety
biega³y obok zapakowanych wozów, gotowych do odjazdu. Nasza s¹siadka Renate
pobieg³a w stronê rzeki. Razem ze swoimi córkami Alm¹ i Ern¹. ¯eby siê utopiæ
Mama jako dziwnie mamrocze ci¹gnie mnie, Hansa i ma³¹ Lizê na strych stodo³y. Hans ucieka, a ma³a Liza strasznie wrzeszczy. Na strychu s¹ ju¿ inne kobiety.
W popiechu szukaj¹ sznurka, zdejmuj¹ poñczochy i paski. Bêdziemy siê wieszaæ.
Mówi mama. Na zewn¹trz s³ychaæ tupanie ciê¿kich butów. Wygl¹dam przez okno
i s³yszê strza³. G³upi Hans (animuje lalkê, zak³ada jej sznurek na szyjê) Mama
zak³ada sznurek na szyjê ma³ej Lizy, nie pozwala jej p³akaæ. Bije j¹ po twarzy. Bardzo siê pieszy z tym wieszaniem. Inne kobiety strasznie charcz¹, nie mog¹ umrzeæ.
Uciek³am. Chcia³am wróciæ do domu Przed drzwiami by³a kolejka ¿o³nierzy.
W rodku le¿a³a Elza pi¹ca Królewna. Nie rusza³a siê. Podchodzili do niej kolejno i chcieli j¹ obudziæ. Tak jak Hans Przy piecu piewaj¹ inni ¿o³nierze.
Jeden z nich bierze mnie na kolana i g³aszcze po g³owie. Pachnie podobnie jak mój
tata. Na rêkach ma chyba ze sto zegarków. Przypiêtych jeden przy drugim. UmieMAGDA FERTACZ
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cha siê. Twarz ma jak troll. Sk¹d oni siê tu wziêli? Pewnie wlecieli przez komin
Przypominam sobie, ¿e mama zosta³a na strychu, i wracam do stodo³y. Pozwalaj¹
mi odejæ. Maleñka, maleñka, powtarzaj¹. Na strychu jest strasznie cicho. Stara
Friede ma pianê na ustach, ale ci¹gle ¿yje. Za krótko wisia³a. Ma³a Liza ju¿ nie
p³acze. Jak w ko³ysce siê buja. Wchodzê na worek z owsem, mama zak³ada mi sznurek na szyjê. Musisz skoczyæ, mówi. Skacz! Skaczê
To jest mój dom. Bia³y z czerwon¹ dachówk¹. Ma niedu¿e okna i br¹zowe okiennice. Na
oknach stoj¹ doniczki z ¿ó³tymi kwiatkami Ty jeste jak wiatr. Ty opowiesz dalej moj¹
historiê. Ca³emu wiatu. I to bêdzie poca³unek wiatru, poca³unek wszystkich ludzi, a wtedy pi¹ca Królewna siê obudzi i nigdy ju¿ nie zanie. Inaczej Czarownica Z³y Sen zabierze wam wasze tajemnice i schowa do ciemnego lochu. I zamknie na klucz. A w lochu s¹
szczury i zjedz¹ wam wasze tajemnice Nie lubicie mnie? Z³a Ursulka? To moja wina?
Jak by³o naprawdê? Ja tylko chcia³am opowiedzieæ moj¹ historiê To chyba nic z³ego
Prawda? To jest mój dom. Bia³y z czerwon¹ dachówk¹. Ma niedu¿e okna i br¹zowe okiennice. Na oknach stoj¹ doniczki z ¿ó³tymi kwiatkami. (piewa i wychodzi)
Der Tag war grau,
Der Tag war schwer
Und stürmisch ging die See,
Nun klärt es auf von Westen her
Die Brandung glänzt wie Schnee.
Ums Achterdeck die Möve fliegt
Und leiser kommt der Wind,
Der mich in goldne Träume wiegt,
Antje, mein blondes Kind.
Antje, Antje, hörst Du nicht
Von Ferne das Schifferklavier,
Antje, Antje
Das Lied soll Dich grüßen von mir.
Spokój po burzy
Matka z Wdow¹ siedz¹ nad rzek¹. Wdowa masuje Matce stopy i czyta list od Syna.
WDOWA Droga Pani! Mam nadziejê, ¿e nie myli pani o mnie le. ¯e znajduje pani
wyt³umaczenie na mój przyp³yw szaleñstwa. To siê mo¿e przytrafiæ ka¿demu. Spada
na g³owê jak kawa³ek tynku. I nic ju¿ nie jest takie jak kiedy. Co jest w nas, budzi
siê. Odkrywa swoj¹ bezsilnoæ. Swoje upodlenie, a z poni¿enia nigdy nie wychodzi
siê bez ladu. Wyrwana mi³oæ do samego siebie mo¿e doprowadziæ do wszystkiego.
Ca³y zamieniasz siê w nienawiæ. S¹czysz j¹ krok po kroku. I zanim siê spostrze¿esz,
jeste tym, kim pogardza³e. Gdy patrzymy na to, co wydarzy³o siê w naszym mikrokosmosie i w tym tak zwanym wielkim wiecie, zza ka¿dej pod³oci, zza smutku zaniechania wy³aniaj¹ siê zwykli ludzie. Nie szaleñcy. Nie ma nieludzkich wiñstw.
Ka¿dy ma prawo wyboru, a z³y wybór by³ mi bli¿szy, jak bli¿szy jest z zasady cz³owiekowi. Nie umiem tego janiej wyraziæ, ale wierzê, ¿e nie jest to dla pani tylko
be³kot szalonego podrostka. Wszystko, co minê³o, nadal jest rzeczywiste. Mam nadziejê, ¿e pamiêta pani tak¿e dobre chwile, te sekundy, przeb³yski powalaj¹cej jasnoci. Bo takie te¿ by³y. Zawsze s¹. Mo¿e ta ucieczka w dzik¹ biel Grenlandii pozwoli
mi zbudowaæ siebie na nowo. Proszê dbaæ o mamê. Pozdrawiam. Ma³y.
MATKA Ile myli w tej m³odej g³owie.
WDOWA Przynosz¹ ulgê, ale i wodz¹ na pokuszenie. Jak ta rzeka.
MATKA Cia³o wreszcie wyplu³a.
WDOWA By³am rano u niego. P³ytê umy³am.
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MATKA A u tej ma³ej by³a?
WDOWA Tak. £adnie ten nagrobek wyszed³. Skromny.
MATKA To dobrze. Mo¿e i ja pójdê jutro. wieczkê zapalê.
WDOWA Jakby na nas teraz spojrzeæ z samolotu, to ta nasza rzeka i ten dom to jakie
takie niewielkie plamy, a tyle w tej jednej plamie tragicznych historii. Nie do przemilczenia.
MATKA Bocian.
WDOWA Co?
MATKA Bocian. Tam.
WDOWA Mo¿e to bocianowa?
MATKA Mo¿e bocianowa.
WDOWA Tak. ¯abek sobie szuka.
Koniec

W sztuce zosta³y wykorzystane miêdzy innymi wspomnienia Adelheid Nagel zebrane przez Orodek KARTA, reporta¿ W³odzimierza Nowaka Noc w Wildenhagen, relacje wiadków Marii Podlasek, zbiór Europa wed³ug Auschwitz pod redakcj¹ Marka Millera, wspomnienia Miklosa Nyiszli
By³em asystentem doktora Mengele, listy ¿o³nierzy niemieckich z frontu wschodniego opublikowane w 44 numerze Karty, reporta¿ Sylwestra Latkowskiego Misja kompromitacja.
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