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Mieszkam w �wiêtej ranie
Mieszkam w przodkach z wyobra�ni
Mieszkam w mrocznej woli
Mieszkam w d³ugim milczeniu
Mieszkam w nieukojonym g³odzie
Mieszkam w podró¿y od tysi¹ca lat
Mieszkam w trzystuletniej wojnie

Aimé Césaire

OSOBY:

ARTYSTA (z Niehaiti, czyli z Tu)
ZWYK£Y CZ£OWIEK (z Niealbanii, czyli z Tu)
KOBIETA (z Niebies³anu, czyli z Tu)
MÊ¯CZYZNA (z Niesomalii, czyli z Tu)
DOBRY (z Nieba, czyli z Tu)
CZARNY, KTÓRY PO£KN¥£ SYNA (z Haiti, czyli z Tam)
SPRZ¥TAJ¥CA (z Rio de Janeiro, czyli z Tam)
D¯EMAL, JANI, METE (z Albanii, czyli z Tam)
CHÓRZYSTKA (z plastiku)
OSTATNI G£OS

Ta sztuka zosta³a napisana dla pieniêdzy.

S c e n a  1

Artysta i Zwyk³y Cz³owiek.
CHÓRZYSTKA (�piewa) Zwyk³y Cz³owiek zosta³ wezwany przez Artystê. Nie widzi

twarzy Artysty, bo ten siedzi w ciemno�ci. Trudno jest okre�liæ odleg³o�æ, która ich
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dzieli. Próbuj¹ rozmawiaæ. I nie do zniesienia jest ten dialog. Bo nie jest tak, ¿e w ka¿dej
luce i amfibolii mieszka sens. To sztucznie budowana aura tajemniczo�ci i niedopo-
wiedzeñ. Egzaltacja. Czyli, jak siê domy�lamy, Zwyk³y Cz³owiek gra o ¿ycie. Off.
Ha ha ha ha ha.

ARTYSTA Trzyna�cie.
ZWYK£Y CZ£OWIEK Tak, trzynasty na li�cie.
ARTYSTA Pechowo.
ZWYK£Y CZ£OWIEK D³ugo.
ARTYSTA Ka¿dy na co� czeka i uwa¿a, ¿e trwa to zbyt d³ugo.
ZWYK£Y CZ£OWIEK Nie mam ju¿ si³y.
ARTYSTA My�la³e�, co by³oby, gdyby� by³ pierwszy na li�cie? Umia³by� udowodniæ, ¿e

na to zas³ugujesz?
ZWYK£Y CZ£OWIEK Mo¿e jest kto�, kto powinien bardziej? Tak ci¹gle siebie pytam.
ARTYSTA I?
ZWYK£Y CZ£OWIEK Nie znajdujê odpowiedzi.
ARTYSTA Wystarczy, ¿e zgodzisz siê na udzia³ w moim projekcie.
ZWYK£Y CZ£OWIEK Co pan, znany i doceniany artysta, mo¿e mieæ wspólnego z trzy-

nastk¹, zwyk³ym cz³owiekiem.
ARTYSTA Mam co�, na co ty czekasz zbyt d³ugo, jak powiedzia³e�.
ZWYK£Y CZ£OWIEK Jest pan szczê�ciarzem.
ARTYSTA Wystarczy, ¿e udowodnisz mi, ¿e zas³ugujesz bardziej ni¿ pozosta³e numery.
ZWYK£Y CZ£OWIEK Mówi³em ju¿, ¿e nie znam odpowiedzi na pytanie �dlaczego ja?�.
ARTYSTA Nie jest pan jedynym uczestnikiem mojego do�æ nowatorskiego eksperymen-

tu artystycznego. W projekcie pojawi siê kto� jeszcze. Mo¿e dziêki niemu uzyska pan
zadowalaj¹c¹ odpowied�. Ale zanim siê zjawi, zajmijmy siê panem.

ZWYK£Y CZ£OWIEK Co mia³bym robiæ?
ARTYSTA Na pocz¹tek przejd�my na ty. Proszê mnie kopn¹æ w dupê.
ZWYK£Y CZ£OWIEK S³ucham?
ARTYSTA Mam taki zwyczaj, ¿e jak przechodzê z kim� na ty, to proszê, ¿eby kopn¹³

mnie w dupê. No ju¿.
ZWYK£Y CZ£OWIEK To konieczne?
ARTYSTA �mia³o� Ale mocniej. Pewniej proszê to zrobiæ. Tak du¿o lepiej. Artur.
ZWYK£Y CZ£OWIEK Jan.
ARTYSTA Co jest dla ciebie wa¿ne, Jan?
ZWYK£Y CZ£OWIEK W jakim sensie?
ARTYSTA W ¿yciu. Co jest dla ciebie wa¿ne w ¿yciu, Jan?
ZWYK£Y CZ£OWIEK To do�æ przewidywalne.
ARTYSTA Narysuj to. Na pocz¹tek mo¿e domek.
ZWYK£Y CZ£OWIEK Domek. Tak, domek jest dla mnie wa¿ny.
ARTYSTA Ale baw siê tym!
ZWYK£Y CZ£OWIEK Pan jako� Ty jako artysta widzisz i rozumiesz wiêcej. Ja nie

umiem siê bawiæ tym, co dla mnie wa¿ne.
ARTYSTA To sztuka. Sztuka powo³uje wiele niespodziewanej rado�ci. Nie �piesz siê.

Rysuj i �miej siê!

S c e n a  2

Czarny, Który Po³kn¹³ Syna i Dobry.
CHÓRZYSTKA (�piewa) W tym momencie pojawia siê Czarny, Który Po³kn¹³ Syna.

Jest czarny. Siedzi w kartonowo-metalowo-plastikowym domu, w swoim czarnym
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slamsie, który aktualnie znajduje siê w obozie dla uchod�ców. Czarny siedzi sobie
i my�li swoje czarne s³owa. Off. Ha ha ha haha.

CZARNY, KTÓRY PO£KN¥£ SYNA Mówiê do ciebie, synu. Mówiê dobre s³owa. Nikt
mi nie kaza³, sam je mówiê. Dobrowolne s³owa, legalne s³owa, s³owa, które zostan¹
us³yszane. Mo¿e nawet w Afryce, w której zosta³ k³ak przywi¹zania. Wybacz, ¿e ciê
po³kn¹³em. Nie chcia³em d³u¿ej oszukiwaæ ¿o³¹dka, ¿uj¹c li�cie koki i przegryzaj¹c ciast-
ka z b³ota. Mimo zawarto�ci wapnia stawa³y w gardle. Wybacz, ¿e por¹ba³em ciê na
ma³e czê�ci i zjad³em. Lepiej zje�æ dziecko, ni¿ sprzedaæ dziecko. Dosta³bym za ciebie
piêædziesi¹t dolarów. Nie jest to suma, która mog³aby co� zmieniæ w moim ¿yciu. Cz³o-
wiek, z którym siê targowa³em, obieca³, ¿e zapisze ciê do szko³y i nie bêdzie ciê gwa³-
ci³, ale kto wie. S³owa mog¹ obiecaæ wszystko. I nie zmieni¹ tego niebiescy ¿o³nierze na
posterunkach. Jedyne, co robi¹ po¿ytecznego, to odwiedzanie naszych skromnych ha-
itañskich burdeli. Por¹ba³em ciê na kawa³ki i nie rzuci³em �winiom na po¿arcie. Móg³-
bym to zrobiæ i nikt nie by³by zdziwiony, zapewniam ciê. Widzia³em wiele na¿artych
�wiñ w naszej dzielnicy domów nieoficjalnych. Teraz jestem syty. Nie jest to wielka
zbrodnia. Umiera³em z g³odu. Nie pomog³y panie i nie pomogli panowie w samocho-
dach napêdzanych biopaliwem z naszej kukurydzy, z naszego zbo¿a. Pe³ny bak to ja-
kie� trzysta kilogramów kukurydzy. Naszej kukurydzy. Kilometry utwardzonych dróg
i miliony zabitych. Ale to przesz³o�æ. Por¹ba³em ciê na ma³e czê�ci i zjad³em. Zaczy-
nam nowe ¿ycie. Przesz³o�ci¹ jest trzysta tysiêcy osób na czterech kilometrach kwadra-
towych. Przesz³o�ci¹ jest brak pr¹du, wody, kibla i p³yn¹cy �ciek, który czasami by³
jedynym dostêpnym �ród³em p³ynów. I przesz³o�ci¹ jest Z³y, który przyszed³ i powie-
dzia³, ¿e mam p³aciæ za kawa³ek tej kloacznej ziemi, na której sta³ nasz kartonowo-
metalowo-plastikowy barak. I p³aci³em Z³emu. I przesz³o�ci¹ jest to, ¿e ja i ty stali�my
siê wrogami, i przesz³o�ci¹ jest bezsilno�æ odbieraj¹ca rozum. Zd¹¿y³em. Jeste� bez-
pieczny. Zd¹¿y³em przed po¿arem, kiedy to Z³y wpu�ci³ miêdzy nasze domy pal¹ce siê
szczury. Oblane naft¹, pal¹ce siê szczury. Biega³y i roznosi³y ogieñ po naszym czarnym
haitañskim slamsie. I szczury s¹ ju¿ przesz³o�ci¹. I ¿a³oba po tobie.
Na naszej ja³owej, nieurodzajnej ziemi powstan¹ piêkne, nowe domy. Ale nie bêdzie
mnie tam, bo przyszed³ Dobry. Przyszed³ Dobry i powiedzia³, ¿e jest konkurs. Kon-
kurs do wygrania.

DOBRY Wpad³em na ten pomys³, jedz¹c lunch. Lunch w barze lunchowym na ostatnim
piêtrze budynku mojej Miêdzynarodowej Organizacji Zarz¹dzania Dobrem. Od dawna
interesujê siê architektur¹ slamsów. Uwa¿am j¹ za dzie³o godne geniusza. Pomys³o-
wo�æ ubogich spo³eczno�ci do samoorganizacji jest zapieraj¹ca. Zachwyca mnie orga-
niczny stosunek miêdzy zabudow¹ a miejscem, elastyczno�æ przestrzeni, któr¹ mo¿na
dowolnie przystosowaæ. ¯ywio³owa urbanizacja! Self-hausing! Je�dzi³em du¿o. Du¿o
widzia³em. Z b l i s k a. I dlatego wiem, jak to n a p r a w d ê  wygl¹da. I uwa¿am, ¿e
trzeba t o  pokazaæ. Trzeba t o  przeszczepiæ na n a s z  grunt. Daæ inspiracjê� ma³y
korzonek inspiracji, który siê ugruntuje w nowoczesnej my�li architektonicznej. Dlate-
go wymy�li³em konkurs. Konkurs na najciekawszy, najbardziej pomys³owy self-haus.

CZARNY, KTÓRY PO£KN¥£ SYNA Na pogorzelisku, po którym wci¹¿ p³ynê³o nasze
czarne gówno, gdzie wci¹¿ wisia³y w powietrzu opary ¿ó³taczki, AIDS, duru brzusz-
nego i w�cieklizny, gdzie nasz gniew k¹sa³ jadowicie po kostkach wszystkich, którzy
stanêli nam na drodze, pojawi³ siê Dobry. I powiedzia³: �Wsiadaj do mojego dobrego
samolotu, wsiadaj i wypuszczaj swój ma³y korzonek inspiracji�. Wsiad³em. W samo-
locie byli inni, podobni, tak samo szczê�liwi, ¿e lec¹ ugruntowaæ swoje korzonki
inspiracji w i c h  urodzajnej ziemi.
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DOBRY Oczywi�cie konkurs na self-haus w pewien sposób sublimowa³ narastaj¹cy gniew

polityczny na Haiti, ale w³a�nie dziêki temu zyska³ tak du¿¹ przychylno�æ moich pra-
codawców z MOZDu. Dlatego nie zwa¿aj¹c na granicê miêdzy dwoma wymiarami
cz³owieczeñstwa, któr¹ wyznacza³y paso¿yty w ich cia³ach i sta³e obcowanie z od-
chodami, pozwolili�my im wyl¹dowaæ na n a s z e j  ziemi.

CZARNY, KTÓRY PO£KN¥£ SYNA Wyl¹dowali�my. Zawie�li nas do du¿ej, pustej
fabryki na peryferiach miasta. Na miejscu okaza³o siê, ¿e jest nas wiêcej. Du¿o wiê-
cej. Biali, ¿ó³ci, czarni, �niadzi. Podjecha³y ciê¿arówki. Wy³adowane po brzegi star¹
zamokniêt¹ sklejk¹, kawa³kami blachy i strzêpami szmat. Materia³y na nasze nowe
domy. W³¹czono stopery, a my ruszyli�my.

DOBRY Konkurs na self-haus odniós³ sukces medialny. To przyk³ad korelacji miêdzy
zachodem a krajami ubogimi. Architektura to tylko jedna z dziedzin, z której mo¿e-
my czerpaæ wzajemne korzy�ci. Kultura, tradycja, kuchnia, literatura, jêzyki, muzy-
ka, to wszystko dopiero przed nami. ¯eby wzajemne przenikanie odnios³o po¿¹dany
efekt, nie wystarczy obserwacja z dystansu, potrzebna jest prawdziwa integracja.

CZARNY, KTÓRY PO£KN¥£ SYNA Wygra³em, synu. Powiniene� byæ ze mnie dum-
ny. W nagrodê zorganizowano mi sesjê zdjêciow¹ z jednym z najlepszych fotografów
�National Geographic�. By³em na bankiecie i siê najad³em. Dosta³em w twarz
i w brzuch od tych, co nie wygrali, i wyrzyga³em wszystko, co zjad³em.

DOBRY W wyniku konkursu na najlepszy self-haus zostali wy³onieni zwyciêzcy. Zwy-
ciêzcy, którzy zostali poddani eksperymentalnemu programowi dobrowolnej p r y -
w a t y z a c j i. Cywilizacja zachodnia choruje na  n i e l e g a l n y c h  i m i g r a n t ó w.
I potrzebuje antidotum. Potrzebuje nowej idei. Potrzebuje wspólnego, spo³ecznego
dzia³ania. Oddolnej inicjatywy. Potrzebuje rozwi¹zania problemu pirackich obywate-
li. Potrzebuje prywatyzacji! Prywatyzacji nielegalnych imigrantów!

CZARNY, KTÓRY PO£KN¥£ SYNA Mo¿na mnie zabiæ, nie pope³niaj¹c morder-
stwa. Jestem nielegalny, a ty jeste� moim czarnym, po³kniêtym, nielegalnym sy-
nem. Urodzi³e� siê wbrew prawu i wbrew prawu nauczy³e� siê chodziæ i mówiæ
swoim nielegalnym jêzykiem. Dlatego odda³em im to, co mieli�my. To, co nam
zosta³o. Nasz¹ nielegalno�æ. I od tej pory jeste�my legaln¹, prywatn¹ w³asno�ci¹.
Nale¿ymy.

DOBRY Stworzyli�my imigrantom warunki do przynale¿no�ci spo³ecznej, pozbawiaj¹c
ich statusu  n i e l e g a l n y c h.

S c e n a  3

Kobieta, Mê¿czyzna, Dobry, D¿emal, Jani, Mete.
CHÓRZYSTKA Oto du¿a hala fabryczna, w której zorganizowano obóz dla uchod�ców.

Z ca³ego �wiata. Jest egzotycznie. To tu przeprowadzono konkurs na self-haus. To tu
stoj¹ posklejane sze�ciany, a w ka¿dym z nich zamieszkuje uchod�ca. I w ka¿dym
sze�cianie jest jeden ma³y judasz. Jak my, Europejczycy, lubimy to s³owo. Przez juda-
sza mo¿na podgl¹daæ. Kobieta i Mê¿czyzna podgl¹daj¹. Podgl¹daj¹ i podpisuj¹. Pod-
pisuj¹ wa¿ne bia³e papiery.

KOBIETA To miejsce to o³tarz wspania³ej, nowej my�li zachodniej cywilizacji. Jestem
wzruszona.

DOBRY Koniec z placebo kolejnych rezolucji ONZ, z obietnicami Banku �wiatowego,
�wiatowej Organizacji Handlu, Miêdzynarodowego Funduszu Walutowego. Przyszed³
czas na alternatywne �ród³o utrzymania imigrantów.
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MÊ¯CZYZNA Jak na nich patrzê, to czujê dr¿enie. Znowu. Strach i podniecenie jedno-

cze�nie.
DOBRY Niepotrzebnie. Pan ulega fantazjom lêkowym. Musi pan zdemokratyzowaæ w³a-

sny strach, nie mo¿e byæ pan zak³adnikiem swoich fobii. Proszê zapomnieæ o zwie-
rzêcych oczach w ciemnych zau³kach naszych miast, o kanibalach na naszych klat-
kach schodowych, o wytresowanych na z³odziei dzieciakach w naszych autobusach,
o zbiorowych gwa³tach i krwawych rytua³ach.

KOBIETA Tysi¹ce opiekunek, �mieciarzy, pomywaczy, sprz¹taczek, nianiek, pracowni-
ków budowlanych. To cudowne! Trudno wybraæ. W³a�ciwie kogo?

MÊ¯CZYZNA Patrzenie w oczy siê nie sprawdza.
KOBIETA W tych warunkach na pewno.
MÊ¯CZYZNA W ¿adnych warunkach siê nie sprawdza.
KOBIETA To jakie przyj¹æ kryterium wyboru?
MÊ¯CZYZNA Intuicja. Tylko intuicja.
KOBIETA Do tej pory kierowa³ siê pan intuicj¹?
MÊ¯CZYZNA Patrzy³em i m  w oczy. I w lustro patrzy³em, w oczy i w lustro. Ca³y czas

sprawdza³em, czy siê nie brzydzê. Sob¹? I to te¿ by³ b³¹d. Teraz wierzê tylko intuicji.
Proszê spojrzeæ przez tego judasza. Judasza-dziurkê. Kogo pani widzi? Co podpowia-
da pani intuicja?

KOBIETA Nic. Cisza.
MÊ¯CZYZNA Proszê pos³uchaæ mojej. Musi siê pani nachyliæ. No jeszcze. Jeszcze.

S³yszy pani?
KOBIETA S³yszê�
MÊ¯CZYZNA Serbka. Dwukrotnie zgwa³cona, na oczach swojego ojca i braci.
KOBIETA Jest pan pewien?
CHÓRZYSTKA (�piewa) Ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha.
MÊ¯CZYZNA Albo ten. Ma³y z Abchazji. Dziesiêæ lat. �lady po gumowym wê¿u na

plecach.
KOBIETA Pan jest niezwyk³y.
CHÓRZYSTKA (�piewa) Pan jest niezwyk³y.
MÊ¯CZYZNA Proszê zajrzeæ tutaj. Rodzina somalijska. Dwana�cie sztuk.
KOBIETA Przyda³yby siê takie tabliczki informacyjne przed ka¿dym z boksów. W dwóch,

trzech zdaniach. Panie Dobry? S³ysza³ pan? Wasza organizacja powinna pomy�leæ
o jakich� udogodnieniach, bo przecie¿ nie ka¿dy ma tak �wietn¹ intuicjê jak ten mê¿-
czyzna.

DOBRY Intuicja bywa zwodnicza. Na pana miejscu uwa¿a³bym na ni¹. Mo¿e byæ tak
samo nieskuteczna, jak patrzenie w oczy. Sprawdza siê tylko racjonalny wybór. ¯ad-
nego spoufalania siê.

KOBIETA To takie ma³o kobiece.
DOBRY Skuteczno�æ! Ona siê liczy! Sympatia i wspó³czucie rodz¹ siê niespodziewanie

i nie zawsze tam, gdzie s¹ najbardziej potrzebne. Obdarzanie sympati¹ b¹d� wspó³-
czuciem spontanicznie przez nas wybranych imigrantów jest dla tych wybranych pew-
nym przywilejem. Prawda? Prawda. Czyli nie ma mowy o równo�ci. A na równo�ci
nam przecie¿ zale¿y najbardziej.

MÊ¯CZYZNA Nigdy pan nie mia³ problemów z emocjami? Z utrzymaniem takiego wy-
wa¿enia, opanowania?

DOBRY Ju¿ na samym starcie, w pierwszym kontakcie, trzeba daæ i m  jasno do zrozu-
mienia, ¿e nie uda siê w nas wzbudziæ uczucia. Cokolwiek zrobi¹, bêd¹ traktowani
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równo, jak wszyscy inni. Równo! Ta metoda pozwala nam na stuprocentowe uszano-
wanie godno�ci, i c h  godno�ci.

MÊ¯CZYZNA Kto na nic nie liczy, nie bêdzie rozczarowany.
DOBRY Piêknie pan to uj¹³. Chcia³bym, ¿eby pan co� zobaczy³. To Albañczycy. Uciekli

do Grecji, a potem trafili do nas. Podpisali umowê tydzieñ temu. To nasi pokazowi
sprywatyzowani.

CHÓRZYSTKA (�piewa) Zatem zobaczmy i pos³uchajmy.
JANI Masz siê dobrze.
D¯EMAL Masz siê bardzo dobrze.
METE Masz siê du¿o lepiej.
JANI Spe³ni³o siê.
D¯EMAL Wy�ni³o siê.
JANI A by³o tak �le.
METE Tak �le, ¿e przesta³e� wierzyæ.
WSZYSCY A by³o tak.
D¯EMAL Dwie anteny na dachu.
JANI Jedna legalna, druga nielegalna.
D¯EMAL Greckie teleturnieje.
JANI W³oski Top Model.
METE Ju¿ wiesz, ¿e �wiat nie koñczy siê na Albanii.
D¯EMAL Na drucianej siatce, budce stra¿nika i pr¹dzie.
METE Albania � Grecja, Korcza � Kalambaka osiem dni na piechotê.
JANI Szukasz dziury.
METE £atwiej o ni¹ w cz³owieku ni¿ w siatce.
D¯EMAL Dziura w cz³owieku kosztuje trzysta dolarów.
METE Przechodzisz przez ni¹ i jeste� bohaterem.
D¯EMAL Dla tych, co zostali w twoim ma³ym kraju.
METE Albania, beczka prochu Europy, mówi¹.
JANI Europejscy Murzyni, parszywe czarnuchy.
WSZYSCY D¿emal, Jani, Mete.
JANI Przeszed³e� przez granicê.
D¯EMAL Jeste� po drugiej stronie i co dalej.
JANI Nie wiedzia³em.
D¯EMAL Teraz ju¿ wiem.
METE Stajesz siê widzialny.
D¯EMAL Dla policji i tych, co siê boj¹.
METE A boj¹ siê prawie wszyscy.
JANI Jeste� b³êdem.
D¯EMAL Nikt nie chce przyznaæ siê do b³êdu.
METE Jeste� uciekinierem.
D¯EMAL Ucieczka to patologia.
JANI Jeste� patologi¹.
D¯EMAL Zapomnieli, ¿e kiedy� i oni.
METE W europejskich stolicach.
JANI Dimitris, Pawlos, Kostas.
METE Byli patologi¹.
JANI Swoj¹ obecno�ci¹ przypominasz im o tym.
METE Przypominasz im strach.
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D¯EMAL Ich g³ód, ich poni¿enie.
JANI Nie chc¹ pamiêtaæ.
METE Szpetoty i smrodu.
JANI Nie masz prawa chcieæ, ¿eby i tobie siê uda³o.
WSZYSCY Ale nam siê uda³o.
D¯EMAL Pierwsze przykazanie imigranta: uda mi siê.
METE Uczysz siê chodziæ wolno.
JANI Uczysz siê nie uciekaæ.
D¯EMAL Uczysz siê mówiæ cicho.
JANI Poznajesz nowe s³owa.
METE Do tej pory by³e� niemy.
JANI Teraz sta³e� siê irytuj¹cy.
D¯EMAL Podstawowe s³owo, aby prze¿yæ: praca.
METE Dulia? Pytasz.
D¯EMAL No dulia.
JANI Nie dostajesz pracy, dostajesz lito�æ na krótko.
METE Dostajesz wstrêt na zawsze.
D¯EMAL Jeste� nieproszony.
METE Jeste� bezczelny.
JANI Jeste� nielegalny.
D¯EMAL Masz dziwne imiê, nie da siê go nauczyæ.
METE £adne imiona maj¹ tylko tury�ci.
JANI Nie jeste� mi³¹ turystk¹ z Ameryki.
D¯EMAL Znajduj¹ ci nowe imiê.
JANI Teraz masz dwa, legalne i nielegalne.
D¯EMAL �pisz w ruderze bez materaca, nie potrzebujesz du¿o.
METE Opony, dykta, trochê plastiku.
JANI W normalnych mieszkaniach zwierzêta i Albañczycy wykluczeni.
METE Nie myjesz siê, cuchniesz.
D¯EMAL Jeste� wszarzem.
METE Czekasz na pomoc organizacji.
D¯EMAL Której nazwy nie znasz.
JANI Wierzysz, ¿e istnieje, przecie¿ przedosta³e� siê na Zachód.
METE Jesz chleb z sol¹.
D¯EMAL W³óczysz siê po supermarketach.
METE Nic nie kupujesz.
JANI Ogl¹dasz.
METE P³aczesz.
D¯EMAL P³aczesz w supermarkecie.
METE Przy wyj�ciu rewizja.
JANI Wracaj do siebie � s³yszysz.
METE Nielegalni wysiadka.
WSZYSCY D¿emal, Jani, Mete.
METE Jeste� schizofrenikiem.
JANI Marzysz o powrocie.
METE Jednocze�nie chcesz zostaæ.
D¯EMAL Staæ siê nierozró¿nialny.
METE I zauwa¿ony.
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JANI Przywo³ujesz swój kraj.
METE Za chwilê siê go wypierasz.
D¯EMAL Boisz siê.
METE I sam wzbudzasz strach.
JANI Chcesz blisko�ci.
D¯EMAL A nie pozwalasz do siebie podej�æ.
METE Patrzysz na ³adne dziewczyny.
JANI L¹dujesz w burdelu.
METE Oszczêdzasz.
D¯EMAL Na dziewczyny nie szkoda ci pieniêdzy.
JANI Je�li ju¿ ciê wpuszcz¹, spotykasz tam swoj¹ kuzynkê albo siostrzenicê.
D¯EMAL Jeste� obrzydzony sob¹.
METE My�lisz: mo¿e maj¹ racjê ci, którzy mówi¹ to, co mówi¹.
D¯EMAL Gwa³ty, kradzie¿e, rozboje to my.
WSZYSCY D¿emal, Jani, Mete.
JANI Rozumiesz tytu³y z pierwszych stron gazet: dro¿ej¹ nawet Albañczycy.
METE Zastanawiasz siê, co kryje siê za s³owem �nawet�.
JANI Opuszczaj¹ ciê si³y.
METE Nie wierzysz, ¿e ka¿dy jest kowalem swojego losu.
D¯EMAL Ale nie chcesz mieæ do�æ ¿ycia.
WSZYSCY Dlatego cieszysz siê, ¿e kto� chce ciê kupiæ.
D¯EMAL Jedziesz na prawdziwy Zachód.
METE Cywilizowany.
D¯EMAL Na du¿¹ halê prywatyzacyjn¹.
JANI Mierz¹ ci g³owê.
METE Badaj¹ krew.
JANI Musisz byæ zdrowy i silny.
METE Przechodzisz selekcjê.
WSZYSCY Trzy razy t a k!
D¯EMAL Przestajesz byæ nielegalny.
METE Przestajesz byæ obcy.
D¯EMAL Stajesz siê egzotyczny.
METE Ceni¹ twoj¹ zaradno�æ.
JANI Mówi¹ do ciebie po imieniu.
WSZYSCY D¿emal, Jani, Mete.
METE Masz gdzie spaæ i co je�æ.
JANI Przekraczasz najwa¿niejsz¹ z granic.
METE Granicê widzialno�ci.
WSZYSCY Wreszcie pracujesz.
D¯EMAL Ju¿ wiesz, ¿e najwiêksz¹ z cnót jest zdolno�æ dostosowywania siê.
JANI Nie trwasz w zawieszeniu.
METE Wiesz, ¿e nale¿ysz do gatunku robotników, a nie panów.
D¯EMAL Wiesz, ¿e ci siê uda³o.
METE Piszesz do rodziny.
JANI Ju¿ nie musisz k³amaæ.
METE Nie wstydzisz siê.
D¯EMAL Czekasz, a¿ do ciebie przyjad¹.
JANI Masz siê dobrze.
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D¯EMAL Masz siê bardzo dobrze.
METE Masz siê du¿o lepiej.
JANI Spe³ni³o siê.
D¯EMAL Wy�ni³o siê.
WSZYSCY Robisz to, do czego zosta³e� stworzony, i wszystko jest jak nale¿y.
CHÓRZYSTKA (�piewa) Ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha.

S c e n a  4

Kobieta, Mê¿czyzna, Dobry, Czarny, Który Po³kn¹³ Syna.
KOBIETA Chyba znalaz³am! Co o nim nam powie pana intuicja?
MÊ¯CZYZNA Haitañczyk. Por¹ba³ na kawa³ki i zjad³ w³asnego syna.
KOBIETA Ma co� takiego w sobie, co chwyta za jaja? Prawda? Jak pan my�li, spodoba

siê mojemu arty�cie?
MÊ¯CZYZNA Dziesiêæ lat patrzenia w nielegalne oczy. Zamiast s³uchania intuicji.
KOBIETA Ten?
MÊ¯CZYZNA To morderca.
KOBIETA To takie inspiruj¹ce!
MÊ¯CZYZNA Pomaga³em im we wszystkim. Dzwonili z mojego telefonu na Haiti, do

Teheranu, Montevideo, Sarajewa, Bies³anu, Groznego, Palestyny, Afganistanu, Suda-
nu, Libanu, Konga, Korei, Nepalu, Ugandy, Iranu, Pakistanu, Tad¿ykistanu, Azerbej-
d¿anu, Abchazji, Sierra Leone, Wietnamu, Birmy�

KOBIETA Wystarczy.
MÊ¯CZYZNA Noc¹ wozi³em ich do lekarza.
KOBIETA Wybra³am. Niech bêdzie Haitañczyk.
MÊ¯CZYZNA Drzwi mojego domu sta³y otworem. Robi³em to, co uwa¿a³em za s³uszne.
KOBIETA Wezmê jeszcze t ê. Ju¿ tak poza projektem artystycznym. Dla siebie. Do domu.

Co o niej wiemy?
MÊ¯CZYZNA Mulatka z Rio de Janeiro. Pracowa³a na wysypisku �mieci. Zdrowa, p³odna.
KOBIETA Biorê. Mo¿emy podpisaæ. Panie Dobry?
DOBRY Podpis bia³y? Tu! Podpis czarny � t a m! Bêdzie pani zadowolona.
KOBIETA Wa¿ne, ¿eby mój artysta by³ zadowolony. Jestem podekscytowana.
CZARNY, KTÓRY PO£KN¥£ SYNA Synu. Kupi³ nas pewien Polak, artysta. Jeste�my

w dobrych rêkach. Kto jak kto, ale Polak wie, co to szlachetno�æ, wie, co to prawo do
praw. I pamiêtaj, ¿e nasi przodkowie wcale nie byli tacy czarni, jak my�lisz. Przeczu-
wa³em, ¿e p³ynie w nas polska krew. I nie myli³em siê. Pojawi³ siê on, Polak wybawi-
ciel, Polak artysta, ¿eby nas zabraæ do swojej bardzo artystycznej galerii. Wiem, ¿e
nie sta³o siê to przypadkiem. Szuka³ nas i znalaz³. Dziêkujê naszej Czarnej Madonnie
Czêstochowskiej Erzulie Dantor, ¿e tak siê sta³o. I cieszê siê, ¿e nie sp³onê³a w slam-
sie rodzinna relikwia, polskie czako legionisty. I ¿e nie zapomnia³em tych paru s³ów
�psiakrew� i �do jasnej cholery�, które wypowiem, ca³uj¹c naszego Polaka w rêkê.
Dwa razy, jak polski papie¿ haitañsk¹ nieurodzajn¹ ziemiê. I dwa razy lepsze bêdzie
nasze ¿ycie. I dwa razy kto� pomy�li za nas. Jest to nam potrzebne, bo w bêbnach
mamy nieumiejêtno�æ my�lenia o przysz³o�ci. Umar³ czarnuch, umar³ dzikus, umar³
kaliban. I mam nadziejê, ¿e tak jak dawniej ka¿dy pan, tak i nasz Polak otrzyma tytu³
�sir�. Dziêkujê ci, sir. Przyjmij tê pie�ñ. Pie�ñ sprywatyzowanego. Polski, bia³y blues:
Kto ty jeste�?
Polak ma³y, sir.
Jaki znak twój?
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Orze³ bia³y, sir.
Gdzie ty mieszkasz?
Miêdzy swemi, sir.
W jakim kraju?
W polskiej ziemi, sir.
Czym ta ziemia?
M¹ ojczyzn¹, sir.
Czym splamiona?
Krwi¹ i blizn¹, sir.
Czy j¹ kochasz?
Kocham szczerze, sir.
A w co wierzysz?
W Polskê wierzê, sir.
Czym ty dla niej?
Wdziêczne dzieciê, sir.
Co� jej winien?
Oddaæ ¿ycie, sir.

S c e n a  5

Artysta i Zwyk³y Cz³owiek.
CHÓRZYSTKA (�piewa) Powróæmy do nudnego i przewidywalnego targu miêdzy Ar-

tyst¹ a Zwyk³ym Cz³owiekiem. Niezno�ny jêzyk pseudotajemnicy. Na szczê�cie czas
umili nam czarny, który zosta³ wyeksponowany w sterylnie bia³ym pomieszczeniu
galerii. To niezwykle kontrastowy obraz, jak psie gówno na �niegu.

ARTYSTA W³a�nie dostarczono nam tworzywo.
ZWYK£Y CZ£OWIEK Nam?
ARTYSTA Brak sprzeciwu oznacza wspó³udzia³. Poka¿ swoje rysunki.
ZWYK£Y CZ£OWIEK To, co dla mnie wa¿ne, nie ma ¿adnej warto�ci artystycznej.
ARTYSTA Popatrzmy. Dom, sad, studnia.
ZWYK£Y CZ£OWIEK Schronienie, jedzenie, woda.
ARTYSTA Cz³owiek, kosa, pies.
ZWYK£Y CZ£OWIEK Kobieta, praca, bezpieczeñstwo.
ARTYSTA Podoba mi siê. Proste. Wzruszaj¹ce.
ZWYK£Y CZ£OWIEK Po co to wszystko?
ARTYSTA To czê�æ projektu.
ZWYK£Y CZ£OWIEK A on?
ARTYSTA Jest tworzywem mojego niew¹tpliwie najwiêkszego dzie³a. Wymy�l, co ma

zrobiæ.
ZWYK£Y CZ£OWIEK Nic od niego nie chcê.
ARTYSTA Rozlu�nij siê. Uwierz, ¿e to ma sens. To sztuka.
ZWYK£Y CZ£OWIEK Jaki zwi¹zek ma o n � ma t o  dzie³o z moj¹ szans¹ na nowe

¿ycie? Z odpowiedzi¹, czy w³a�nie ja na nie zas³ugujê?
ARTYSTA Niecierpliwo�æ wyczuwam. Niepotrzebnie. Niepotrzebnie.
ZWYK£Y CZ£OWIEK Po co ta kamera?
ARTYSTA Od tej pory jeste�my on-line. Od tej chwili ka¿dy, kto nas ogl¹da, mo¿e do-

wolnie korzystaæ z naszego tworzywa. Wspólna kreacja. Niepohamowana wyobra�-
nia. ¯ywe dzie³o sztuki. Zacznij. Powiedz, co ma zrobiæ.

ZWYK£Y CZ£OWIEK Nie jestem przekonany� nie wiem.
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ARTYSTA Jeste� twórc¹. Jeste� stwórc¹.
ZWYK£Y CZ£OWIEK Niech wstanie i odwróci siê do nas plecami.
ARTYSTA Chcesz zobaczyæ jego plecy. Powiedz to. G³o�no!
ZWYK£Y CZ£OWIEK Poka¿ plecy!

S c e n a  6

Sprz¹taj¹ca, Kobieta, Mê¿czyzna.
CHÓRZYSTKA (�piewa) A oto, co powinna za�piewaæ sprz¹taj¹ca, ale �piewam ja, bo

to ja jestem chórzystk¹: �Mój synku, mój synku. Jaki by³e� ju¿ du¿y, prawie by³e� ju¿
mê¿czyzn¹. Wiekiem jeszcze dzieckiem, ale w sercu mê¿czyzn¹. Mój synku, mój
ukochany, by³am twoj¹ mam¹ i trzyma³am ciê w ramionach. Ty to znosi³e�. Choæ
by³e� na tyle silny, ¿eby samodzielnie i�æ w �wiat. (innym g³osem) Twój syn, dobry
syn. Prawdziwy bohater. By³by wielki. (innym g³osem) Tak mi³y. Tak dobry dla star-
szych i zawsze grzeczny wobec rodziców. (innym g³osem) P³acz, matko tego syna.
Bêdziemy p³akaæ z tob¹, pop³yniemy z pr¹dem twojej skargi, pójdziemy za wysoko-
�ci¹ twojego g³osu. Podtrzymamy ciê ramionami, kiedy twoje cia³o nie bêdzie chcia³o
ciê nie�æ. Odsuniemy ci rêce z twarzy i zetrzemy ³zy. Jak d³ugo zechcesz. P³acz spo-
kojnie, p³acz, siostro�.

SPRZ¥TAJ¥CA Hiszpañskie s³owo �mulo� znaczy mu³. Mu³ to koñska klacz i ogier
osio³. Osio³ i koñ. Znaczy mulat. Mu³ mo¿e ciê¿ko pracowaæ. Wycieraæ wydzieliny
bogatych, praæ plamy z i c h  prze�cierade³ i rêczników, zagl¹daæ do ich bidetów i muszli
klozetowych, odkurzaæ ich korytarze, uk³adaæ koszule w szafach i wylizywaæ sier�æ
i c h  psów. Moje rêce �mierdz¹ ich sikami i gównem, b³otem i rozdeptanym jedze-
niem. Na kolanach ogl¹dam i c h  ko³ysz¹ce siê ty³ki. Czasami zdarza mi siê krzyk-
n¹æ. Tak po prostu. (krzyczy)

KOBIETA O n a  ci¹gle mówi do siebie. Co� tam pod nosem mamrocze. Nie potrafiê
wypowiedzieæ poprawnie j e j  imienia.

SPRZ¥TAJ¥CA Suelem.
KOBIETA Sualem.
SPRZ¥TAJ¥CA Suelem.
KOBIETA Ka¿dy jej gest, sposób chodzenia i ubierania jest okre�lony przez sprz¹tanie.

Niezwyk³a spójno�æ postaci. Cz³owiek jako funkcja. Musi to wynikaæ z pewnej u³om-
no�ci w sferze inteligencji i predyspozycji biologicznych. St¹d mój problem z zatrud-
nieniem sprz¹taj¹cej z ojczystego kraju, z ojczystymi rêkami i z ojczyst¹ inteligen-
cj¹. Nie potrafi³abym. A o n a  jest idealna. Pe³na u³omno�ci i braków, które mnie
rozczulaj¹. Za ka¿dym razem, kiedy sprz¹ta w salonie, patrzy na wisz¹ce na �cianach
zdjêcia i pyta.

SPRZ¥TAJ¥CA Co jest na tym zdjêciu?
KOBIETA P³acz¹ce matki z Bies³anu.
SPRZ¥TAJ¥CA A na tym?
KOBIETA Umieraj¹cy z g³odu starzec z Somalii.
SPRZ¥TAJ¥CA To?
KOBIETA Dzieci przykute do krosna w Waranasi.
SPRZ¥TAJ¥CA Ten ch³opak?
KOBIETA M³ody gangster z Cite Soleil.
SPRZ¥TAJ¥CA Gdzie to Cite?
KOBIETA Na Haiti.
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SPRZ¥TAJ¥CA Pani masz z Haiti, a dlaczego nie masz z Rio?
KOBIETA Chodzi o ca³o�æ kompozycji. O pewn¹ spójno�æ.
SPRZ¥TAJ¥CA Nie pasuje.
KOBIETA Urocza jest. Prawda? Musi pan co� zobaczyæ. (w³¹cza monitor z obrazem on-

line z galerii) Nie uwa¿a pan, ¿e jest co� artystycznie perwersyjnego w tym nagim
czarnym na �rodku m o j e j  galerii?

MÊ¯CZYZNA Nie bardzo rozumiem, co dok³adnie artysta ma na my�li, ale odczuwam
pewien niepokój, co jest satysfakcjonuj¹c¹ mnie reakcj¹.

KOBIETA Nie musi pan rozumieæ. To jest sztuka.
MÊ¯CZYZNA Moja intuicja mówi mi, ¿e t e n  c z a r n y , ¿e w³a�nie o n , nosi Z³ego

w sobie.
KOBIETA Wyobra¿a pan sobie, ¿eby pan, albo ja, mimo ¿e jestem w³a�cicielk¹ galerii

i nale¿ê do tak zwanego �wiata artystycznego, co niew¹tpliwie wpisuje w mój ¿ycio-
rys potencjalno�æ pewnych zachowañ odstaj¹cych od normy, ¿eby�my m y  zrobili to,
co t e n  c z a r n y ?

MÊ¯CZYZNA Nie wyobra¿am sobie. Teraz ju¿ nie. Odk¹d przesta³em im patrzeæ
w oczy�

KOBIETA Dodajmy, ¿e o n  nie ma �wiadomo�ci uczestnictwa w sztuce wysokiej. M y ,
je�li dokonaliby�my takiego politycznego samobójstwa, wiedzieliby�my, ¿e stajemy
siê tworzywem dla my�li genialnego artysty. A t e n  ciemny, w³a�ciwie czarny nie-
szczê�nik, nie ma perspektywy tylu lat tradycji europejskiej, okre�lanej przez kulturê,
filozofiê, historiê, przez potêgê ducha.

MÊ¯CZYZNA Najpierw trochê Mozarta, a potem tortury.
KOBIETA Pan siê nie mo¿e okre�liæ. Pan ze starego siebie wyrzuca s³owa. Niech pan

wreszcie uwierzy, ¿e prywatyzacja imigrantów to jedyne lekarstwo na gru�licê wy-
kluczonych, na tyfus niemocy i braku dzia³ania, na odrê niespe³nionych obietnic, na
grypê biedy i katastrofalnego g³odu, czarn¹ ospê nieudolnej polityki imigracyjnej.
Wyobra¿a pan sobie, co bêdzie siê dzia³o, jak oni zaczn¹ umieraæ? Mo¿na wybudo-
waæ spalarnie zaraz przy obozach dla uchod�ców, ale to jest potê¿na inwestycja. Pry-
watyzacja rozwi¹zuje problem! To nie pañstwo, ale w³a�ciciel bêdzie musia³ zaj¹æ siê
utylizacj¹ zw³ok. (patrz¹c na monitor) Opinie o niezwyk³ym przyrodzeniu u czar-
nych s¹ mocno przesadzone. Nie s¹dzi pan?

S c e n a  7

Artysta, Zwyk³y Cz³owiek.
CHÓRZYSTKA (�piewa) I znowu ten pretensjonalny dialog. Ble, ble, ble. Ale w³¹czmy

sobie telewizor. We wszystkich domach, dziêki transmisji on-line, zago�ci³ czarny.
Patrz¹ i patrz¹. Ludzie. Jak czarny udaje wolno�æ, a przecie¿ wszyscy widz¹, jak jest.
I dzwoni¹ pod numer za dziesiêæ z³otych za minutê i mówi¹ do s³uchawek swoich
telefonów, co czarny ma robiæ. Czarny ju¿ �piewa³ i sta³ na g³owie, jak równie¿ wy-
pró¿nia³ siê publicznie, jad³ banana, i drapa³ siê po w³osach ³onowych, warcza³, cho-
dzi³ na czterech, szorowa³ pod³ogê, brudzi³ siê bia³¹ czekolad¹. Wyobra�nia telewi-
dzów jest mocno ograniczona. Jednak. Off. Ha ha ha ha ha.

ARTYSTA Jakie emocje?
ZWYK£Y CZ£OWIEK Przera¿enie, ¿e nie czujê pogardy do ciebie. Do siebie.
ARTYSTA Czy¿by d y s k o m f o r t ?
ZWYK£Y CZ£OWIEK Czy ten cz³owiek jest zamkniêty?
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ARTYSTA Drzwi galerii s¹ otwarte.
ZWYK£Y CZ£OWIEK Dlaczego nie ucieka?
ARTYSTA W³a�nie. Dobre pytanie. Mo¿e tego nie chce?
ZWYK£Y CZ£OWIEK Co mu obieca³e�?
ARTYSTA Nic. Sprywatyzowa³em go. Dobrowolnie tu jest. Dbam o niego. Karmiê. Dosta³

legalne prawo pobytu. Ma dach nad g³ow¹. Pracê.
ZWYK£Y CZ£OWIEK Nie nazwa³bym tego prac¹.
ARTYSTA Odbiorcom sztuki to nie przeszkadza. Proszê spojrzeæ na tê m³od¹ dziewczy-

nê. Z jak¹ uwag¹ przygl¹da siê czarnej nago�ci.
ZWYK£Y CZ£OWIEK Trzeba go okryæ.
ARTYSTA Oczywi�cie, ¿e mo¿emy go okryæ. Mo¿emy, co chcemy. Czy to nie jest wy-

starczaj¹co uwodz¹ce, by temu ulec?
ZWYK£Y CZ£OWIEK Proszê, daj mu co� do przykrycia!
ARTYSTA Dam. Ale musimy co� wykre�liæ z twojego rysunku.
ZWYK£Y CZ£OWIEK Jak to?
ARTYSTA Ciach. Jedn¹ rzecz z tych, które s¹ dla ciebie wa¿ne. Któr¹ po�wiêcisz jako

pierwsz¹? Kobietê, dom, pracê, prawa? Bezpieczeñstwo?
ZWYK£Y CZ£OWIEK Powinienem st¹d wyj�æ.
ARTYSTA Ale gram o ¿ycie?
ZWYK£Y CZ£OWIEK Jestem chory. Umieram. Obieca³ mi pan, ¿e je dostanê.
ARTYSTA Po zakoñczeniu wystawy. Nowe, zdrowe serce.
ZWYK£Y CZ£OWIEK Odcinam psa. Proszê przykryæ czarnego.
ARTYSTA Od teraz nie mo¿esz ju¿ czuæ siê bezpiecznie.
ZWYK£Y CZ£OWIEK Co siê dzieje? Dlaczego gol¹ czarnemu w³osy?!
ARTYSTA Widocznie który� z telewidzów tak zadecydowa³. Ale w³osy siê nie zmarnu-

j¹. Zrobimy z nich piêkn¹ perukê dla bia³ego, chorego na bia³aczkê mê¿czyzny.
ZWYK£Y CZ£OWIEK Chcê wyj�æ!
ARTYSTA Nie s¹dzê, aby� traktowa³ powa¿nie mo¿liwo�æ wyj�cia. Je�li wyjdziesz, spad-

niesz na pozycjê trzynast¹ na li�cie. Kolejne miesi¹ce czekania. Czas nie dzia³a na
twoj¹ korzy�æ. Chcesz czego� wiêcej ni¿ w³osy.

ZWYK£Y CZ£OWIEK Nie tak. Nie w ten sposób.
ARTYSTA A jak?

S c e n a  8

Kobieta, Sprz¹taj¹ca, Mê¿czyzna.
CHÓRZYSTKA (�piewa) I znowu �piewam tekst Sprz¹taj¹cej, bo jak ju¿ zauwa¿yli�cie,

to ja jestem chórzystk¹. Sprz¹taj¹ca te¿ za�piewa, ale na swoj¹ nutê. Niebawem. Chwi-
lowo ja: �Moja córeczko, córeczko. Jaka by³a� �liczna, jaka by³a� m¹dra. Moja có-
reczko, by³am twoj¹ mam¹ i trzyma³am ciê w ramionach. Szy³am ci sukienki na zie-
lon¹ wiosnê. (innym g³osem) Mia³a� �liczn¹ dziewczynkê, piêkn¹ jak anio³ek, o oczach
pe³nych niewinno�ci. By³aby dobr¹ ¿on¹. Nie zas³u¿y³a na tak¹ �mieræ. Mog³aby jeszcze
¿yæ ze sto lat. (innym g³osem) P³acz, matko tej córki. Bêdziemy p³akaæ z tob¹, pop³y-
niemy z pr¹dem twojej skargi, pójdziemy za wysoko�ci¹ twojego g³osu. Podtrzyma-
my ciê ramionami, kiedy twoje cia³o nie bêdzie chcia³o ciê nie�æ. Zdejmiemy ci rêce
z twarzy i zetrzemy ³zy. Jak d³ugo zechcesz. P³acz spokojnie, p³acz, siostro�.

SPRZ¥TAJ¥CA Przynios³am pani.
KOBIETA Co to jest?



33

�mieræ Kalibana

cia³o kolonialne
SPRZ¥TAJ¥CA Zdjêcia przynios³am. Z Rio. Z mojego wysypiska �mieci. Mo¿e pani

zrobiæ takie du¿e. Mo¿e pani powiesiæ.
KOBIETA Hm?
SPRZ¥TAJ¥CA Pasuj¹? Ja mam parê. O, to. Ja z moimi dzieæmi, na podwórku przed

domem. Jakie ³adne. Pani popatrzy. Albo to. Trzymam martwego synka. Parê tygodni
tak siedzia³am. Choroba go zjad³a. Chocia¿ choroba syta. A tu moja matka i jej czter-
dzie�ci cztery blizny. Od pracy na wysypisku. Wpad³a pod ciê¿arówkê� A tu ja, jak
ci¹gnê po ziemi swoj¹ córeczkê. Ona nie zd¹¿y³a uciec. I p³omienie widaæ. I dom, jak
siê pali. Pani wybiera.

KOBIETA Szmata do pod³ogi. Szczotka od kibla.
SPRZ¥TAJ¥CA S³ucham?
KOBIETA Co ty mi pod nos podstawiasz? Rodzinne brudy chcesz wypraæ z moj¹ bia³¹

bielizn¹.
SPRZ¥TAJ¥CA Ja mam jeszcze takie. To pani we�mie.
KOBIETA Te zdjêcia� Te zdjêcia, które wisz¹ na m o j e j  �cianie, to s¹ zdjêcia arty-

styczne. Mog³abym za nie kupiæ was wszystkich. Ca³¹ wasz¹ wioskê.
SPRZ¥TAJ¥CA Miasto. Ja jestem z miasta.
KOBIETA Wyjd�!
SPRZ¥TAJ¥CA Rio obok Haiti powiesiæ. To by by³o dobrze. Ja pani mówiê.
CHÓRZYSTKA (�piewa) Ale bez gustu ta Sprz¹taj¹ca. I jaka bezczelna. Off. Ha ha ha

ha ha. A za szaf¹ schowa³ siê Mê¿czyzna. Schowa³ siê, bo chcia³ byæ bli¿ej Kobiety.
Chcia³ poczuæ zapach jej ekskluzywnych europejskich perfum, chcia³ spojrzeæ w jej
legalne oczy, chcia³ pochyliæ siê nad jej mlecznobia³ym uchem i wyznaæ:

MÊ¯CZYZNA Proszê pani. Chcia³em wyja�niæ. Chcia³em byæ z pani¹ i opowiedzieæ,
jak to siê sta³o, ¿e ja zw¹tpi³em.

KOBIETA To pan?
MÊ¯CZYZNA Wiem, ¿e od kiedy razem wybierali�my tworzywo dla pani artysty i ogl¹-

dali�my dzie³o w pani galerii, minê³o parê dni. Wiem, ¿e nie znam siê na sztuce. Wiem,
¿e mog³a pani o mnie zapomnieæ.

KOBIETA Zapomnia³am.
MÊ¯CZYZNA Ten wybór w fabrycznej hali w przedziwny sposób nas po³¹czy³. Tak

mówi mi moja intuicja, której s³ucham. Dlatego proszê mi wybaczyæ, ¿e nie patrzê
w pani oczy moimi normalnymi oczami. Patrzê na pani¹ moim trzecim okiem. Teraz.

KOBIETA Tak, widzê.
MÊ¯CZYZNA Ja muszê to pani opowiedzieæ. Ja kiedy� pozwala³em i m  dzwoniæ z mo-

jego telefonu, ja wozi³em i c h  chore dzieci do lekarza. W nocy. W �rodku nocy. Po-
maga³em i m  szukaæ pracy. Dawa³em na jedzenie i ubrania. Ja my�la³em, ¿e tak trze-
ba. Ja nie kupowa³em niczego, co by³o zrobione ma³ymi indyjskimi czy chiñskimi
paluszkami. Ja wp³aca³em na ró¿ne organizacje, sam nie maj¹c z ¿adn¹ z nich nic
wspólnego. Ja sika³em pod prysznicem, ¿eby nie marnowaæ wody na sp³ukiwanie. Ja
my�la³em, ¿e tak trzeba. Ale teraz ju¿ tak nie my�lê.

KOBIETA Teraz pana intuicja podpowiada panu co innego.
MÊ¯CZYZNA Co podpowiada pani intuicja, jak pani patrzy na i c h  twarze? ¯eby ucie-

kaæ. Tak? To pani podpowiada. Ale pani tego nie robi, bo jest pani cywilizowan¹
Europejk¹. A ja jestem cywilizowanym pieprzonym Europejczykiem.

KOBIETA Przesadza pan.
MÊ¯CZYZNA Ja wiem, co mówiê. Ja i m  znalaz³em mieszkanie za �cian¹. Za m o j ¹

�cian¹. Dla m³odych znalaz³em. Dla tych m³odych ciemnych oczu, w które patrzy³em.
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KOBIETA A z jak¹ flag¹ te oczy?
MÊ¯CZYZNA Z albañsk¹.
KOBIETA Pozwoli pan, ¿e w³¹czê muzykê. Tak delikatnie w tle. To samba. Nostalgia

i energia w jednym.
MÊ¯CZYZNA Mozart a fuj.
KOBIETA Mozart a fuj.
MÊ¯CZYZNA Od razu zaczynam podrygiwaæ. Moje trzecie oko czuje pani¹. W rytmie.

W nostalgii. To jest ca³a prawda o pani.
KOBIETA Rozpuszczam siê, topiê, rozp³ywam.
MÊ¯CZYZNA Moim trzecim okiem czujê, ¿e ja i pani� ¿e mieliby�my piêkne dzieci.

Mlecznobia³e.
KOBIETA Wsiadam do wagonu w metrze, a tam sami �niebiali�.
MÊ¯CZYZNA Tak nie powinno byæ! Jaki tutaj �nie¿ny meszek. Mogê?
KOBIETA Proszê.
MÊ¯CZYZNA Ca³ujê. Ten meszek. To taki �nie¿ny, prawdziwie ludzki meszek. Powi-

nien porastaæ ca³y �wiat.
KOBIETA Ja swoim brzuchem mog³abym siê przyczyniæ.
MÊ¯CZYZNA Ale¿ tak.
KOBIETA Ale brzuch brzuchowi nierówny.
MÊ¯CZYZNA Pani brzuchowi nic nie brakuje.
KOBIETA Pomy�la³am o tych �niebia³ych�.
MÊ¯CZYZNA A fuj.
KOBIETA A fuj. Ale z drugiej strony�
MÊ¯CZYZNA Ale z drugiej strony?
KOBIETA Ci¹¿a, wisz¹ce sutki te¿ a fuj. Mo¿e takie trochê kawowe dziecko nie by³oby

takie z³e?
MÊ¯CZYZNA Je�li tak lekko, jakby przyprószone.
KOBIETA My�lê, ¿e ona by siê zgodzi³a. A¿ siê rwie do tego, ¿eby rodziæ. Proszê spojrzeæ.

Patrz¹ na Sprz¹taj¹c¹.
MÊ¯CZYZNA Patrzê i zgadzam siê z pani¹.
KOBIETA Idealne naczynie na nasz¹ bia³¹ zygotê.
MÊ¯CZYZNA Czy ja aby nie przekraczam granicy? Mogê?
KOBIETA Proszê.
MÊ¯CZYZNA To ta muzyka tak mnie o�miela.
KOBIETA £askocze.
MÊ¯CZYZNA Ja muszê to pokazaæ. Ja mam bliznê o tu.
KOBIETA Paskudna.
MÊ¯CZYZNA Paskudna sprawa. Paskudna blizna. Albañska blizna.
KOBIETA Na bia³ym brzuchu.
MÊ¯CZYZNA Teraz pani rozumie, dlaczego zw¹tpi³em?
KOBIETA Musia³o boleæ.
MÊ¯CZYZNA Krew sika³a czerwona.
KOBIETA Dzielny.
MÊ¯CZYZNA Nie chcieli �ciszyæ muzyki. Prosi³em. Nie s³uchali. I wreszcie zrobi³em�

trzask!
KOBIETA Och!
MÊ¯CZYZNA Po twarzy. Jednego, drugiego.
KOBIETA A oni blizn¹ w pana.
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MÊ¯CZYZNA A oni we mnie albañsk¹ blizn¹. I wtedy zw¹tpi³em.
KOBIETA Ja siê panu nie dziwiê. Ja pana rozumiem.
MÊ¯CZYZNA Mam lêki. W nocy spaæ nie mogê. Czujê, jak ta blizna pulsuje. Ja z pani¹

i tylko dla pani mogê ¿yæ. Ja tu przychodzê do pani, wtulam siê w pani pier�. I niech
faluje ta pier� w rytm tej smutnej melodii. I niech ju¿ tak bêdzie zawsze.

KOBIETA Czy mi siê zdaje, czy w³a�nie podjêli�my decyzje o wsparciu naszej wymieraj¹-
cej europejskiej kultury, obdarzaj¹c j¹ nasz¹, bia³¹, lekko br¹zem przyprószon¹ zygot¹?

MÊ¯CZYZNA I niech ju¿ tak bêdzie zawsze.
SPRZ¥TAJ¥CA (�piewa sambê)

Hiszpañskie s³owo mulo
Znaczy mu³
Koñska klacz
I ogier osio³
Osio³ i koñ
Znaczy mulat
Mu³ mo¿e pracowaæ
Ciê¿ko pracowaæ
Ma³o p³odne s¹ mulice
Ale p³odne s¹ mulatki
Bogactwem biednych
S¹ ich dzieci
Oddajê wam swój brzuch
Oddajê wam swój krzyk
Krzyk rodz¹cej kobiety
Puste s¹ wasze domy
Nie s³ychaæ �miechu
Nie s³ychaæ p³aczu
Dam wam �miech dzieci
Oddajê wam swój brzuch
Brzuch pe³en metanu
Jestem catadores
Jestem kobiet¹-�mieciem
Pracujê na wysypisku
Zbieram wasze resztki
Wiem, co jecie
Wiem, co lubicie
Czym siê podcieracie
Co wyrzucacie
Na peryferiach Rio
Copacabana i Ipanema
To dla was
Dla mnie Jardim Gramacho
Najwiêksza góra �wiata
Góra �mieci
Miêkka ziemia
B³oto smród
Plastik metal szk³o
Wymieszane jak mulaci
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Z biednych faweli
I z domów bogaczy
W oparach metanu
Metan z dobrego dzieciaka
Kto� siê znudzi³ i wyrzuci³
Mo¿e nie mia³ co daæ je�æ
Wymieszane jak mulaci
Nuda i bieda
Bieda i nuda
Jak walcz¹ nasi ch³opcy
Jak siê bawi¹ no¿ami
Wtedy wiêcej jest metanu
Wtedy siê duszê
Wtedy wymiotujê
Widzicie z lotu ptaka
Jak wymiotujê metanem
Na wielkim wysypisku
Jestem brudnym robakiem
Ale popatrzcie na mnie
Z bliska
We�cie pod lupê
Zobaczcie mój zdrowy brzuch
Zdolny do noszenia dzieci
Umyjê siê i zapomnicie o smrodzie
Siarkowodór i etanol
Jestem jak te �miecie
Papier plastik szk³o
Nikt nie wie ¿e jestem
Ale to siê zmieni
To siê ju¿ zmieni³o
Jestem wasza
Dla was ta samba
Dla was moje biodra
Tañczê i �piewam swoj¹ sambê
Za brudn¹ pracê
Dostanê czyste pieni¹dze
Dzieci nie pytaj¹
Dzieci jedz¹
£atwo jest na ulicy
Siê sprzedawaæ
£atwo zabieraæ torebki bogatym
Ja tego nie robiê
Moja praca jest uczciwa
Jak moja samba
Dla was j¹ tañczê
I �piewam depcz¹c miêkk¹ ziemiê
Jardim Gramacho
Najwiêkszej góry �mieci w Rio
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Biedne s¹ �miecie biedoty
Bogate s¹ �miecie bogatych
Biedni pakuj¹ w ma³e worki
I ja pakujê w ma³e worki
Jestem materia³em do odzysku
PET PP PCV
Papier metal szk³o
Ka¿dy z was te¿ mo¿e
Nie wiesz kiedy to siê stanie
Bêdziesz materia³em do odzysku
Wystarczy ma³y zbieg
Zbieg okoliczno�ci
I z tym zbiegiem
Twoje dziecko zjada grzyb
Grzyb zabiera stopê
Zabiera rêkê
Bierze co mu siê nale¿y
Co siê nale¿y mi
Teraz bêdzie ju¿ inaczej
Wiem i tañczê sambê szczê�cia
Bêdê rodziæ dzieci
Do waszych pustych domów
Oddajê zapach ryby
Oddajê pla¿ê Copacabany
I Jardim Gramacho
Dajê wam w³adzê nad moj¹ samb¹
Ile razy mówicie
Mówicie
Co ja mogê zrobiæ
Teraz mo¿ecie
We�cie mnie na w³asno�æ
We�cie mój brzuch
Macie w³adzê
Dajê wam j¹
Co z ni¹ zrobicie
Poczujecie siê dobrze
Dajê wam szansê
Poczuæ siê dobrze
Dajê wam szansê
Na niebicie
Na nieg³odzenie
Na szlachetne ¿ycie
Ze mn¹ w waszym pustym domu
Mia³am dziewiêæ lat
Jak zaczê³am tañczyæ sambê
Na wielkim wysypisku
Jardim Gramacho
Matka tañczy ze mn¹
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Ale moje dzieci nie bêd¹
Rzygaæ od metanu
Dziewiêædziesi¹t dziewiêæ to nie sto
Pamiêtajcie o tym
Jestem waszym rasizmem
Chcecie mnie za to zabiæ
Najgorsz¹ zbrodni¹
Jest moja bieda
Bogaty Mulat
Bogaty mu³ jest okej
Zjednoczone Si³y G³odomorów
Ha ha ha
Ha ha ha
Ha ha ha
Bezkarnie tañczê w�ród was
Jestem waszym przestêpstwem
Które chcieliby�cie pope³niæ
Jestem g³odem
Którego siê boicie
Bo wystarczy ma³y zbieg
Zbieg okoliczno�ci
Jak nikt nie patrzy
£atwiej jest zb³¹dziæ
I nacisn¹æ spust
Teraz ja na was patrzê
Tañczê swoj¹ sambê
Z utkwionym wzrokiem
W waszych plecach
Mo¿ecie zrobiæ mi wszystko
Ale sztuk¹ jest nie zrobiæ
Patrz¹c na bezczeln¹ g³odn¹ twarz
Poczujecie siê dobrze
Szlachetni moi bracia
Dali�my schronienie waszym mordercom
Otworzyli�my szczurzy szlak
¯eby mogli zapomnieæ
Ci co mordowali waszych braci
Ci co zabrali wasze diamenty i z³oto
I ukryli w naszej d¿ungli
Ale gdyby nie oni
Nigdy nie zrozumieliby�cie
Co zrobili�cie
Moim braciom
Mo¿e wróci wam pamiêæ
Dziêkujê wam za sambê
Pie�ñ niewolników
Moj¹ sambê
Taniec niewolników
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Tañczy go mój brzuch dla was
Za nasze w³osy nasze zêby i nasz t³uszcz
Na których tak ³adnie
Tak bujnie obrodzi³y wasze banki
Wasze fabryki
Ale dlaczego synowie
Maj¹ p³aciæ za winy ojców
Ha ha ha
Ha ha ha
Ha ha ha
Mojemu ojcu nie obrodzi³a ziemia
W ¿aden bank
Milcza³ parê lat
Umar³ ze wstydu
Dziêki dobrej rêce pestycydów
W³o¿onej do gard³a
Teraz ja bez wstydu
Tañczê moj¹ sambê
Dla was
Bogactwem biednych
S¹ ich dzieci
Oddajê wam swój brzuch
Jestem catadores
Jestem kobiet¹ do odzysku

S c e n a  9

Artysta, Zwyk³y Cz³owiek, Sprz¹taj¹ca, Dobry, Mê¿czyzna, Kobieta.
CHÓRZYSTKA (�piewa) Projekt bardzo artystyczny siê rozwija. Telefony dzwoni¹. I

zabrali ju¿ czarnemu rêkê praw¹, i zabrali mu ju¿ dwie nogi i s¹ chêtni na nerki. A
Zwyk³y Cz³owiek odda³ ju¿ wszystko co mia³ na swoim wzruszaj¹cym rysunku. Chcia³
ratowaæ czarnego. Off. Ha ha ha ha ha. Jak¿e to prawe i mi³e oku, ale nic nie da³o. Bo
i tak zosta³ ju¿ tylko czarny kad³ubek. A Artysta i Zwyk³y Cz³owiek nadal rozmawia-
j¹. Pretensjonalnie. O nowym sercu, które chcia³by mieæ Zwyk³y Cz³owiek, bo jest
bardzo chory i zbyt d³ugo czeka na przeszczep. I mo¿e nie doczekaæ. Off. Ha ha ha ha
ha. I mimo, ¿e ma tê sam¹ grupê krwi, co czarny kad³ubek, to siê waha, bo jednak tak
wyrwaæ serce z ciep³ego kad³ubka nie jest ³atwo, nawet jak jest czarny. Nagle w ciem-
no�æ, w której siedzi Artysta, którego twarzy nadal nie widzimy, wchodzi Sprz¹taj¹-
ca. I nie wiem, co ona tu robi.

SPRZ¥TAJ¥CA Przysz³am posprz¹taæ.
ARTYSTA Jeszcze nie ma czego.
SPRZ¥TAJ¥CA (do Zwyk³ego Cz³owieka) Pan p³acze?
ARTYSTA On p³acze. On p³acze, bo w³a�nie odda³ swoj¹ skrzyneczkê.
SPRZ¥TAJ¥CA Skrzyneczkê?
ARTYSTA Wszystkie prawa. Nie wolno mu st¹d wyj�æ.
SPRZ¥TAJ¥CA Za nic pan odda³?
ARTYSTA Za wodê dla czarnego cz³owieka. Za jedzenie dla czarnego cz³owieka odda³

kosê. Za to, ¿eby czarnego cz³owieka nie skopali, odda³ dom. Za to, ¿eby go nie
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spalili, odda³ sad. Za to, ¿eby go nie utopili, odda³ studniê. Za to, ¿eby go nie udusili,
odda³ kobietê.

SPRZ¥TAJ¥CA Pan du¿o musia³ oddaæ. Ja to rozumiem. Ja straci³am dzieci. Niech pan
p³acze.

ZWYK£Y CZ£OWIEK Ja tego nie zniosê.
ARTYSTA Nie chcesz ¿yæ? Przecie¿ po to tu przyszed³e�. Po nowe serce. Prawda?
SPRZ¥TAJ¥CA Pan potrzebuje nowego serca? Niech pan p³acze.
ARTYSTA Jest tylko jedno zdrowe serce. Komu siê ono nale¿y?
CHÓRZYSTKA (�piewa) Telewidzowie zadecydowali, ¿e nale¿y siê cz³owiekowi. Na-

wet je�li zwyk³emu. A Pani Joanna Skrzypczyk za udzia³ w g³osowaniu wygra³a now¹
lodówkê. Gratulujemy.

ARTYSTA To jest g³os ludu, ale w moim projekcie ty decydujesz.
Wchodzi Kobieta.

KOBIETA Przysz³am z wa¿n¹ spraw¹. Dra¿liw¹. Jeden z internautów napisa³, ¿e chcia³-
by, ¿eby czarny za�piewa³ hymn.

ARTYSTA Hymn?
KOBIETA Tak. Nasz polski hymn.
ARTYSTA Niech za�piewa.
KOBIETA Wola³am zapytaæ, bo to jednak n a s z  hymn. I nie wiem, jak to bêdzie wygl¹-

da³o, kiedy czarny kad³ubek bêdzie �piewa³ n a s z  hymn narodowy. Czy to siê jesz-
cze mie�ci w projekcie bardzo artystycznym?

ARTYSTA To nawet dobrze siê wkomponuje, bo czarny twierdzi, ¿e ma polskie korzenie.
KOBIETA Doprawdy?

Wchodzi Dobry.
DOBRY Przepraszam, ale nie bêdzie ¿adnego �piewania.
ARTYSTA Czy¿by mój projekt pana rozczarowa³?
DOBRY Nie, nie. To siê nam piêknie sprzeda³o. Zwyk³y bia³y cz³owiek oddaje wszystko

czarnemu. Pomys³ chwyci³. Telefony dzwoni¹. S¹ chêtni. Chc¹ prywatyzowaæ. Eks-
kluzywnie. W�ród elity du¿e zamieszanie. Zadecydujcie jeszcze, co z tym sercem,
i przerywamy projekt.

ARTYSTA Sk¹d po�piech?
DOBRY Pomys³ z hymnem jest nie do przyjêcia.
ARTYSTA A co z wolno�ci¹ twórcy?
DOBRY Zakoñczcie to ³adnie. Nie bêdzie �piewania hymnu na wizji.
CHÓRZYSTKA (�piewa) Chcia³abym tylko wtr¹ciæ, ¿e je�li czarnemu wyrwie siê serce,

to ju¿ nic nie za�piewa. Co dla mnie by³oby nawet na rêkê, bo za�piewa³abym ja. Nie
znam s³ów naszego hymnu, ale od czego jest Wikipedia.

ARTYSTA Poczekam, a¿ podejmie decyzjê.
DOBRY Dla mnie sprawa jest zamkniêta. Oficjalnie. Teraz prywatnie: wkurwi³em siê, ¿e

czarny pozbawi³ zwyk³ego bia³ego cz³owieka wszystkiego, co ten zdo³a³ zebraæ przez
lata swojego pieprzonego ¿ycia.

ARTYSTA To moje najlepsze dzie³o.
DOBRY Krytyka ma inne zdanie.
ARTYSTA Co mówi krytyka?
DOBRY ¯e masz romans z w³a�cicielk¹ galerii i ¿e chodzi³o o wywo³anie szumu me-

dialnego. Tak ¿e puenta i wy³¹czamy kamery.
SPRZ¥TAJ¥CA Ten pan ci¹gle p³acze.
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ARTYSTA Przyznam, ¿e jest to emocjonuj¹cy moment. Ale nie mo¿emy przeci¹gaæ go

w nieskoñczono�æ.
ZWYK£Y CZ£OWIEK Ja tego nie wytrzymam.
SPRZ¥TAJ¥CA Ja z panem zostanê.
ZWYK£Y CZ£OWIEK Nie zgadzam siê. Wypisujê siê. Chcê koñca. Chcê koñca twoje-

go dzie³a. Nie ma odpowiedzi na moje pytanie: Dlaczego ja?
CHÓRZYSTKA (mówi do mikrofonu) To jest jeden z ulubionych momentów pizdeczki

autoreczki, kiedy najszlachetniejszy z bohaterów wyg³asza koñcowy monolog, który
ma wzruszyæ i zmusiæ do refleksji. Tym razem Zwyk³y Cz³owiek nie bêdzie przema-
wia³ d³ugo. Poniewa¿ w galerii pojawia siê Mê¿czyzna z gorej¹c¹ albañsk¹ blizn¹!
Na oczach opinii publicznej, krytyków, Artysty, Zwyk³ego Cz³owieka, Sprz¹taj¹cej,
Kobiety, Dobrego, rozwala czarny kad³ubek na czarno-czerwone kawa³eczki.
Czarny, Który Po³kn¹³ Syna, rozpada siê na kawa³ki.

CHÓRZYSTKA I odzywa siê g³os. G³os ostatni. Niespodziewanie. Prosto z rozszarpa-
nego brzucha czarnego. Wdar³ siê tu si³¹. Wdar³ siê i�
Ostatni G³os wyrywa Chórzystce mikrofon.

OSTATNI G£OS (rapuje albo �piewa)
Obud�cie siê!
Pos³uchajcie stra¿nika cmentarza!
Wojna dopiero siê zaczê³a,
Nie poddamy siê.
Jeste�my silni,
Nie pope³niamy b³êdów.
Duchy da³y mi moc,
¿ebym g³o�no krzycza³.
One sprawiaj¹,
¿e jestem niepokonany.
Mam ostr¹ maczetê,
Nikt mnie nie ruszy.
Moje s³owa s¹ jak bomba
atomowa, ucisz¹ was!
Podziurawi¹ was moje kule,
Nie zd¹¿ycie siê obroniæ.
Jeste�my dla was za silni!
Jeste�my dla was za silni!
Jeste�my dla was za silni!*

K o n i e c

*Koñcowa piosenka pochodzi z filmu Asgera Letha Ghosts of Cite Soleil.


