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W tytule inscenizacji kieleckiej by³
rednik po Szalona
Jolanta Janiczak

JOANNA SZALONA, KRÓLOWA

OSOBY:
JOANNA Szalona
IZABELA Kastylijska
FERDYNAND Aragoñski
FILIP Piêkny
KAROL V
NIEWOLNIK
SUCHY FAKT
WOLNOÆ
IZABELA Poszukujê takiego rodzaju uznania, które oklaskuje nie jakie tam moje czyny, ale moje osobiste atrybuty. Nie chcê szacunku, pragnê podziwu.
FERDYNAND Nie chcê podziwu, chcê splendoru. Nasze ¿ycia bêd¹ wzruszaæ, zachwycaæ, cieszyæ, ale przede wszystkim wzbudzaæ zazdroæ, a nawet zawiæ.
IZABELA Moje nazwisko bêdzie wyryte na murach, na z³otych alejach, w muzeach,
kocio³ach. Czym sobie na to wszystko zas³u¿y³am? Lud mnie kocha, bo jestem tutejsza, swojska, nieco narodowa i prawdziwie lokalna ze mnie królowa.
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JOANNA Za nied³ugo albo za sto lat bêd¹ o mnie najwybitniejsi filmy robiæ, ksi¹¿ki
pisaæ, obrazy malowaæ, a ty bêdziesz wspomniana co najwy¿ej jako moja matka, zreszt¹
w niezbyt pozytywnym wietle.
FERDYNAND Jestem specjalist¹ od miechu, który grzênie w gardle.
JOANNA Bêdê uryn¹ historii, ale poz³ocon¹, mo¿e nawet z³ot¹. Dlaczego ja, dlaczego
ja, dlatego, ¿e ja wszystko mam w dupie, opini¹ mecenasów dworskich mogê sobie
co najwy¿ej z ca³ym szacunkiem ty³ek wytrzeæ. A ty siê, mamo, prê¿, prê¿ nadaremnie.
IZABELA Polubisz Filipa Burgundzkiego, zwanego Piêknym. On ciê swym kutasem
mimo mej przestrogi tak zdeterminuje, ¿e przez czterdzieci lat z kupy swojego miêsa
nie ruszysz.
JOANNA Tak siê rodzi si³a tego wiata.
IZABELA W ciep³ej matczynej d³oni.
JOANNA Wilk wyje jak smutna matka.
IZABELA Zanim siê urodzi³a, te suknie by³y gotowe.
JOANNA Zanim siê urodzi³am, te zdania by³y gotowe.
IZABELA Kochana córeczko, zanim wdepniesz w legendê, z której nie ma wyjcia, zanotuj sobie, ¿e zawsze i wszêdzie, nawet w najintymniejszej, najbardziej zaufanej
sytuacji, nawet przy porodzie, nawet w toalecie konieczne jest trzymanie formy. Nawet kiedy jeste sama sobie jedynym widzem i widokiem. Ka¿dy najmniejszy gest
musi mieæ swój styl i gatunek. Cz³owiek bez formy jest nagi, brzydki, g³upi, taki jak
wiêkszoæ, z któr¹ na szczêcie nie musimy siê stykaæ.
JOANNA Kochany Filipie, jeszcze ciê nie znam, ale mam nadziejê na wielk¹ tragediê
mi³osn¹, na niezapomniane love story, na now¹ ksiêgê rodzaju. Bêdziemy olbrzymami, których jedynym pokarmem bêd¹ owoce zakazane z zakazanych drzew. Mam szesnacie lat. Zajmiesz siê mn¹?
IZABELA Rozporz¹dzi³am ¿ywcem. Ferdynandzie, szykuj córkê do wyprawy.
FERDYNAND Niech patrz¹ i niech siê wstydz¹, ¿e mnie nie widz¹.
IZABELA Swoj¹ drog¹, gdybym mia³a nie czworo, a czternacioro dzieci, to ca³y wiat
by³by hiszpañski. Ty zdziecinnia³y impotencie, powiedz mi, dlaczego, dlaczego mê¿czyzna koñczy siê zanim siê naprawdê zacznie?
FERDYNAND Konkwistadorzy robi¹, co mog¹, by ci terytorialnie dogodziæ. Ja jako
malownicze t³o dyskretnie siê uwypukli³em. Stajê siê bardziej ruchliwy.
IZABELA Przygotuj siedem okrêtów wielkich i dwadziecia pomniejszych, piêtnacie
tuzinów dam dworskich do pomocy, dwadziecia tysiêcy ¿o³nierzy. I co tam jeszcze
chcesz dorzuciæ od siebie w resztkach posagu.
JOANNA Nie wezmê nic. W ten wiêty, naznaczony ma³¿eñski interes wejdê naga, bez
wojska, bezbronna pójdê, bez dam, bez ozdób, bez znaczenia. Albo wcale.
IZABELA Ferdynandzie, wyt³umacz, masz wiêcej z dzieckiem wspólnego.
FERDYNAND Zastanawiam siê, jak przysz³e cywilizacje bêd¹ widzieæ nasze spo³eczeñstwo. Czy obejrz¹ sobie podeszwy butów pierwej czy pierwej g³owy? Próbujê ustaliæ
swoj¹ pozycjê.
JOANNA Kiedy dziecko usamodzielnia siê materialnie i psychicznie, zarówno matka,
jak i ojciec mog¹ czuæ w tym momencie wewnêtrzn¹ pustkê, lêk. Czas, kiedy rodzice
borykaj¹ siê z takimi emocjami, nazywany jest syndromem pustego gniazda. Trzeba siê przeorganizowaæ, tatusiu.
FERDYNAND Chod ze mn¹ ostatni raz do piwnicznego pokoju pobawiæ siê lalkami,
co im zjad³a oczy, kiedy spojrza³y o krok za daleko.
JOANNA W piwnicy s¹ szczury, one zjad³y lalkom oczka.
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FERDYNAND Mam dla ciebie lubn¹ wyprawê z resztek ojcowskiego serca.
JOANNA Mam pe³ne gard³o twoich posagów i w brzuchu wstyd.
FERDYNAND Sk¹d wiedzia³a, ¿e siê trzeba wstydziæ?
JOANNA Nauczy³am siê od ciebie.
FERDYNAND By³o ciemno, nie widzia³a nic.
JOANNA W sypialni odwraca³e portret matki do ciany. A rano zapomina³e go przekrêciæ do mnie. Ca³a by³a w twoich odciskach palców, musia³am j¹ czyciæ, ¿eby siê
wyczyciæ.
FERDYNAND Kocha³em tylko ciebie, najmniej udan¹, jak ja.
JOANNA ¯al mi ciê zostawiaæ, stary, zalêkniony, biedny, g³upi knurze.
FERDYNAND Kiedy nikt nie wiedzia³, bylimy szczêliwi w swoim w³asnym ma³ym
królestwie.
JOANNA Pe³nym wymiocin i octu.
FERDYNAND A ty na tatusia tak czeka³a ³adnie, taka niewyczerpanie gotowa, buzia
otwarta, z¹bki schowane.
JOANNA Zawsze ba³am siê Czarnoksiê¿nika z krainy Oz, bo by³ tylko g³osem.
FERDYNAND Bêdzie mi to przypomina³o o Bogu i jego przekorze.
JOANNA Twojej biedzie nie mo¿na niczego odmówiæ.
FERDYNAND Nadmiar kwasów ¿o³¹dkowych zniszczy³ ci umiech.
JOANNA Oby ka¿dy mê¿czyzna by³ choæ trochê tob¹, ¿ebym mog³a gardziæ, gardziæ,
a w pogardzie odkrywaæ co, co mo¿na kochaæ jeszcze.
FERDYNAND Tatu i córeczka ³adnie razem pachn¹, jak nikt inny na wiecie.
JOANNA Kiedy ciê os¹dz¹, wyrw¹ wszystkie zêby i powiesz¹ wspó³wiêniowie, ja ciê
u³askawiê.
FERDYNAND I pozwolisz siê porwaæ na nowo, na zawsze.
JOANNA Zawsze pozwala³am i pozwalaæ bêdê. Czy kto siê ze mn¹ uto¿samia?
FERDYNAND Ka¿dy, kto przekroczy niedoskona³e hierarchie i zacieki na stronie bez
tytu³u.
JOANNA Wyp³uka³am go z siebie domestosem  i tak czuæ. (krzyczy tekstem Sylvii
Plath)
Tatusiu, teraz po³ó¿ siê w grobie,
W twoim t³ustym, czarnym sercu ko³ek tkwi,
A wieniacy nie wylali nawet jednej ³zy,
Teraz tañcz¹ i depcz¹ po tobie.
Oni zawsze wiedzieli, ¿e to ty.
Tato, ty draniu, koñczê z tym.
FERDYNAND Nie wiem, co ze sob¹ zrobiæ teraz, ³ysiejê, miêknê, zdarza mi siê popuszczaæ mocz, a jeszcze nie zazna³em ¿adnej wielkoci, nie spisa³em siê przed czterdziestk¹. Jeszcze rok i nikt mnie nie bêdzie respektowa³ w ¿adnych istotnych raportach. Rozepnij, no daj r¹czkê.
JOANNA Kochany starcze, pomagam ci pozbyæ siê napiêcia, choæ inny mnie wzywa
g³os.
FILIP Kochana Joanno, jestem zazdrosny. Zazdrosny o morze, które od miesiêcy ciê ko³ysze, i o bryzy poranne, co ci pieszcz¹ szyjê. Jestem zazdrosny o wodê, w której siê
k¹piesz, o nocnik.
JOANNA Jestem tu dzi, po tej samej stronie morza, co ty.
FILIP Jaki liczny obrazek.
JOANNA Proszê wzi¹æ, zap³aci pan póniej.
Jolanta Janiczak
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FILIP Bez posagu?
JOANNA Nie chcê niczym dysponowaæ oprócz siebie. A czy ty z listów to ty?
FILIP Czy mój g³os potrzebuje dowodu to¿samoci?
JOANNA Bêdziesz moj¹ komnat¹ bez okien.
FILIP Bêdziesz mi orszakiem ¿a³obnym.
JOANNA Bêdziesz moj¹ trumn¹.
FILIP Jej m¹¿ zrobi³ wszystko, by j¹ ocaliæ, ale kiedy zrozumia³, ¿e wszystko stracone,
uton¹³ razem z ni¹ w mi³osnym ucisku.
JOANNA Bo siê zakleszczyli miertelnie.
FILIP Podobam ci siê, widzê to co do litery.
JOANNA Moje losy bêd¹ tragiczne i ¿a³osne, wybacz.
FILIP Znam ten typ kobiet, niby poetyckie, a pod sukienk¹ ¿ar.
JOANNA Nie s³uchaj wró¿ek.
FILIP Do komnaty bez zalubin.
JOANNA Do komnaty? Tak bez ceregieli?
FILIP ciany s¹ grube, nie widaæ po³¹czeñ.
JOANNA To jest dla mnie decyduj¹cy moment. Opis nas wyprzedzi³.
FILIP Dla efektu suspens jej zrobiê. One takie s¹, marz¹, ¿eby si³¹ braæ, bo wtedy dalej
mog¹ byæ dziewice. Jak kocha, to nie czeka.
JOANNA Nieeeeeeeee, taaaaaaaaak, nieeeeeeeee, taaaaaaaaak.
FILIP A jak¿e ciê kocham w tej chwili mocno, wyrazicie, na miarê.
SUCHY FAKT Portret królowej Joanny, namalowany prawdopodobnie przez nadwornego malarza, przedstawia m³od¹, mi³¹ kobietê w wytwornym, choæ prostym stroju. Jej
jeszcze dziecinna twarz jest znu¿ona i apatyczna.
JOANNA Ojciec mój, Ferdynand Katolicki, le ci uk³ony, o panie.
FILIP Nie wstyd siê, panienko.
JOANNA Nie dajê cia³a bez duszy.
FILIP Wiele kobiet pozna³em, wiele znam i jeszcze wiêcej poznam.
JOANNA Ani duszy bez cia³a.
FILIP Zgorzknieje i cia³o, i dusza, i chuj niestety.
JOANNA Wyznajê religiê mi³oci.
FILIP Obci¹gnij zas³onê.
JOANNA Rozerwij zas³onê.
SUCHY FAKT Dla Hiszpanii politycznym celem tego ma³¿eñstwa by³o ujêcie jej arcywroga, Francji, w co na kszta³t geograficznych kleszczy. Póki w³adza spoczywa w rêkach Ferdynanda i Izabeli, Hiszpania dominuje. Staje siê pierwszym kolonialnym
mocarstwem Europy.
WOLNOÆ Wszystko jest subiektywne, cokolwiek to znaczy.
JOANNA Akurat chcê siê ciebie wstydziæ i byæ odwstydzan¹ przy ka¿dej nowej mi³osnej figurze. Pozwalam trzymaæ na mnie nogê, chocia¿ jest ciê¿ka i to boli trochê.
Chcê do ciebie przyrosn¹æ jak mech do drzewa, odrastaæ za ka¿dym razem, kiedy li
ch³opcy urw¹ mnie i kopn¹. Nigdy nie przestanê ciê w¹chaæ. I pieciæ twoich r¹k,
Goliacie. Tak przy tobie ¿yæ szybko nie mog³abym inn¹ kobiet¹. T¹ kobiet¹, co siê we
mnie rodzi, bêdê dziêkowaæ ka¿dym dniem za ciebie.
FILIP Naprawdê siê w tobie zakocha³em, dzisiaj, teraz, na chwilê.
JOANNA Marzec, przerwa na lub.
FILIP Oboje pogr¹¿eni w sobie.
JOANNA Oboje odczuwaj¹ obcych ludzi jako dziel¹cy ich mur.
Joanna Szalona, królowa
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FILIP Nie pamiêtam, na co przysiêgaæ.
JOANNA Na mnie, na siebie, na nasze powiêcenie ogromne.
IZABELA Na potomków. Na terytorium. Na gilotynê. Na inkwizycjê.
SUCHY FAKT Mê¿owie i ¿ony jednym g³osem wo³aj¹. Równo, g³ono, dzi g³ono,
jutro cicho, byle równi, byle bez ró¿nicy.
JOANNA Bez ¿alu zrzekam siê ja, moje, mój, sobie, chcê, mogê, muszê.
FILIP I ¿e ciê nie opuszczê a¿ do mierci. Czyjej mierci, przepraszam?
SUCHY FAKT Ma³¿eñstwo: tak nazywam wolê tworzenia we dwoje jednego, które jest
czym wiêcej od tych, co je stworzyli. Nietzsche.
JOANNA Przysiêgam jego nieszczêciu, jego rozrywkom, tajemnym zwyczajom, jego
kochankom, burdelom, k³amstwom, chorobom wenerycznym, truciznom, policzkom,
skrzywieniom i karom. Dobrze?
FILIP Dobrze. Ja w swym rozporz¹dzaniu sob¹ gwarantowaæ mogê ekstazê, jaka nie dotknê³a zmys³u ¿adnej królowej, i zrzekam siê si³y, która dzieliæ by nas mog³a.
IZABELA W mi³oci trzeba z pozoru zas³abn¹æ, ale od¿yæ w porê, nim nadejdzie cios.
A cios nadejdzie szybciej ni¿ potomek. W królów po³o¿eniu korona ci ¿on¹, a mê¿czyzn¹ ber³o. Nie licz na wiêcej. Pieprz siê, ile chcesz albo ile zdo³asz, sport pomylunkowi u kobiety s³u¿y, ale mi³oæ dzi Bogu i ojczynie lubuj. B³ogos³awiê ci
ca³ym mym mêstwem. Matka.
FERDYNAND O ojcu nie wspomniano. Nie ma go na lubnym portrecie, jeszcze powróci, roznieci, wytêpi plemiona, co nie czcz¹ ojca g³osu. Figura ojca kluczowa dla sztuki, nauki, nie wspomnê o religii.
IZABELA Echo, s³yszê echo. Moje nowe obiektywne uniwersytety religijne odbijaj¹ siê
echem w ca³ym kraju, nawet w mym pa³acu?
SUCHY FAKT Dziêki temu ma³¿eñstwu Habsburgowie uzyskali dziedziczne prawa do
korony Hiszpanii.
JOANNA i wesele, gdzie pêkaj¹ bia³e suknie, które od lat nie s¹ bia³e. Rozerwaæ siê
chcê, nic nie wiedzieæ, nie pamiêtaæ.
FILIP Zamkniête. Mia³em wyjæ na zewn¹trz tylko na chwilê, a tam czeka³a Wolnoæ
i mówi.
WOLNOÆ Przejdmy siê trochê zabiæ sen.
FILIP Siebie mam ¿egnaæ, m³ody pan.
WOLNOÆ Ja skrzyd³a mam, ja tysi¹ce otwartych wrót.
FILIP Którêdy b³êdni id¹ rycerze?
WOLNOÆ Do mnie ty, ch³opcze, szybko wróæ.
FILIP Zw¹tpi³em.
WOLNOÆ Umiechnij siê, rozbitku. Zrobiê z ciebie Ikara, poetê, kogo chcesz z ciebie
zrobiê. Dam ci, co chcesz, na chwilê.
FILIP Nie mogê, w³anie z³o¿y³em s³owo w przysiêgi popiele, ona na mnie patrzy, kocha, liczy.
WOLNOÆ Jestem zakorzeniona w umyle i woli.
FILIP Jeste piêkna.
WOLNOÆ Jestem mo¿liwoci¹ dzia³ania lub niedzia³ania, czynienia tego lub czego
innego.
FILIP Z³ot¹ rybk¹ jeste?
WOLNOÆ Nawet bogowie s¹ bezradni wobec moich kaprysów.
JOANNA kwiecieñ, maj, czerwiec, lipiec, sierpieñ, wrzesieñ, padziernik, listopad 
ci¹¿a, grudzieñ, on  wyczerpanie, ja  g³ód, on  ucieczka, ja  ³aknienie. Pamiêtaj,
Jolanta Janiczak
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baw siê, umiechaj, gotuj, nie pytaj wiêcej, ni¿ wymaga zwyk³e ludzkie zainteresowanie, nie skar¿ siê, nie os¹dzaj, nie szpieguj, pozwól mu biec przed siebie, dok¹d chce.
SUCHY FAKT Niezbyt piêkny, grubawy nos i usta jak gdyby nad¹sane przydaj¹ jej rysom czego patetycznego, a oczy patrz¹ prosto z niekoñcz¹cym siê smutkiem. Bia³e,
delikatne d³onie trzyma z³o¿one jedna na drugiej, przy czym palce lewej rêki obejmuj¹ kciuk prawej w gecie bezradnoci i zak³opotania.
WOLNOÆ Podoba ci siê mój styl? Lubisz seks?
JOANNA Nie znoszê pozowaæ. Zrozumia³e tego powody i bez tego maluj¹ siê na czym,
co niestety jest moj¹ g³ow¹: za ma³e oczy, okr¹g³a gêba, du¿y, krzywy nos, odbyt
starca zamiast ust.
WOLNOÆ Gdzie jest Filip?
JOANNA pi, mo¿e by zajrzeæ pod sen?
WOLNOÆ Nie, po co siê martwiæ? Po co psuæ?
JOANNA Wchodzê, co ty robisz w tym nie?
WOLNOÆ Kocham siê. Tylko siê.
JOANNA Obca kobieta, naga, otwarta w nie mojego jedynego, umi³owanego, niezast¹pionego. On w reakcji na ni¹ cia³em reaguje ³apczywie, pi.
WOLNOÆ Nie pi.
JOANNA Dotyka bez mi³oci.
WOLNOÆ W ekstazie, szybko i dziko.
JOANNA Waha siê.
WOLNOÆ Rozpêdzony ³apie.
JOANNA Nie mnie, nie mnie.
WOLNOÆ Dyszy, b³¹dzi mokrymi rêkoma.
JOANNA Nie tam, nie tam, gdzie przysiêga³ przed chwil¹. Budzê siê w mauzoleum, nie
ma ciê.
WOLNOÆ Ten moment to ¿ar... t. Tylko ¿art.
SUCHY FAKT Jeli postêpowanie Joanny nie by³oby pod wzglêdami zazdroci patologiczne, nie istnia³aby ¿adna przeszkoda, ¿eby to ma³¿eñstwo przebiega³o nie inaczej
ni¿ wiêkszoæ ma³¿eñstw tamtych wy¿szych sfer i czasów, to znaczy normalnie i spokojnie.
WOLNOÆ Jak ty to wytrzymujesz?
FILIP Wiêkszoæ kobiet uzale¿nionych od mi³oci symbiotycznej ma niskie poczucie
w³asnej wartoci i doæ przewidywalne schematy mylenia, odczuwania i zachowania. Z powodu panicznego lêku przed opuszczeniem kobieta ca³kowicie uzale¿nia siê
od partnera.
IZABELA Oczywicie ten rodzaj stanu umys³owego by³ w moim drzewie genealogicznym jednorazowy. Przyczyn tego typu zaburzeñ nale¿y dopatrywaæ siê w kulawej
figurze ojca. Ferdynand nie umia³ staæ siê autorytetem dla nikogo, tym bardziej dla
w³asnych dzieci.
JOANNA Po³ó¿my siê razem, nie wychod, zostañ.
FILIP Wiem, s³ysza³em, wierzê.
JOANNA Chodmy do komnaty.
FILIP Doæ mam komnaty.
JOANNA Zrób mi dziecko. Chcê mieæ mnóstwo dzieci.
FILIP Masz.
JOANNA Syn.
FILIP I to pierworodny.
Joanna Szalona, królowa
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JOANNA Mogê ciê uszczêliwiaæ, choæbym siê mia³a na mieræ zarodziæ.
FILIP Niestety w prze¿ywaniu mi³oci najwa¿niejsza i tak jest fenyloetyloamina (PEA).
Jak zgodnie twierdz¹ naukowcy, nasz organizm z czasem uodparnia siê na jej dzia³anie. Tolerancja na PEA pojawia siê miêdzy osiemnastym miesi¹cem a czwartym rokiem trwania zwi¹zku. Statystycznie mi³oæ trwa maksymalnie cztery lata.
JOANNA Zakoñczenie fazy fenyloetyloaminowej w mi³oci nie oznacza jednak, ¿e ludzie musz¹ siê rozstaæ.
FILIP Mog¹ trwaæ w mêcz¹cym kompromisie. Mam dopiero dwadziecia dwa lata. Dwór
chce ode mnie ojcostwa. Proszê bardzo.
SUCHY FAKT Karol, wytêskniony nastêpca tronu, bêdzie póniej jako Karol Pi¹ty rz¹dziæ imperium, w którym nigdy nie zachodzi s³oñce.
WOLNOÆ Mam to, czego potrzebujesz, a ty masz to, czego ja chcê?
KAROL Przy porodzie prawie j¹ rozerwa³em, ha! Wa¿y³em ca³e szeæ kilo. By³em wielki, gruby, czerwony i obsypany czerwonymi krostami, przez matkê, ona mnie swoimi
porwanymi nerwami tak obsypa³a brzydko.
JOANNA Nie gry. Nie dam ci wiêcej. On ci¹gle by ¿ar³, ¿ar³by ci¹gle.
FILIP Nie masz nic innego do roboty poza wykarmieniem królów, ksi¹¿¹t, kotów. Zasadniczo kobiety funkcj¹ jest wielofunkcyjne karmienie, dokarmianie, podkarmianie.
KAROL Nie masz nic innego poza karmieniem mnie. Ojciec powiedzia³, ¿e przeze mnie
jest tam na dole nieprzydatna, he, he.
FILIP Zamknij krzywy ryj, smarkaczu.
KAROL Jeden zero dla Karolka. Jestem ma³y i, kurwa, biedny.
FILIP Jestem piêkny, mój syn brzydki. Czy to mój wstyd?
KAROL W³anie, a o genetycznym chorobowym upodleniu to ju¿ nie chc¹ powiedzieæ.
To sam siê przyznam. Od urodzenia do koñca ¿ycia bêdê cierpia³ na ataki ob¿arstwa.
Jednorazowo na kolacjê, pónym wieczorem, potrafi³em zjeæ dwa ciep³e bochenki
chleba, posmarowane wiejskim, prosto od krowy mas³em, ogromny udziec drobiowy,
trzy soczyste ozory w sosie szparagowym, kotlet jagniêcy podawany w polewie piwnej, makaron z serem i cukrem trzcinowym na ciep³o, polany polew¹ czekoladopodobn¹, kilogram liwek, pstr¹ga sma¿onego, puszkê parówek, nastêpnie frankfurterki
w bitej mietanie i musztardzie, piernik w majonezie... Wszystko zapija³em beczk¹
niepasteryzowanego bawarskiego piwa. A potem mia³em kolki, które zniszczy³y mi
¿ycie, niszcz¹c intymne zetkniêcia z kobietami. Do tego wrócê potem.
JOANNA S³ysza³am w nim szelest sukni, b³êkitnej, lekkiej, nie mojej.
FILIP To tylko suknia.
JOANNA Powiedzia³, odwróci³ siê i zasn¹³. Ma³y Karol wy³ ca³¹ noc. Ma zajêcz¹ wargê
i szczêkê do przodu. Budzê siê co pó³ godziny, sikam, karmiê Karola. Jak siê nie
kochamy, wstajê sikaæ co piêtnacie minut. Co siê we mnie gotuje. Matka mówi, ¿e
jestem za ma³o spokojna jak na kobietê, ¿e nigdy nie bêdê godn¹ królow¹, ¿e zaniedbujê sprawy korony. Filip ma³o ze mn¹ rozmawia. (do Filipa) Chcia³abym pojechaæ
na wojnê. Ja, ty i dziesi¹tki tysiêcy wojska. ¯o³nierzem byæ i terroryst¹. Ka¿da mniejszoæ jest skazana na terroryzm.
FILIP Znajd sobie pasjê, kole¿anki, rozrywki stosowne.
JOANNA Ty jeste moj¹ pasj¹, kole¿ank¹, rozrywk¹.
FILIP Tak siê nie da ¿yæ, siedzisz mi na twarzy.
JOANNA Co ja mam robiæ? Nie wiem, co mam robiæ. Co ja mam robiæ? Nie umiem nic
robiæ.
FILIP Szanujê w tobie matkê moich dzieci, ¿onê, kobietê, ale..
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JOANNA Martwe s¹ figury twojego szanowania.
FILIP Twoja matka prowadzi pañstwo, rozszerza terytoria, uk³ada strategie, rozwija, rozwija, rozwija, a ty siê nie interesujesz, nie pytasz, nie dociekasz, na radach milczysz
i gapisz siê w pustkê.
JOANNA Pobyt w matki ³onie niedobrze mi zrobi³.
FILIP U¿yj swojego g³osu w naszej sprawie.
JOANNA Zabieram g³os w sprawach, które mnie dotycz¹ bolenie.
FILIP Wymiana kucharek, praczek, sprz¹taczek na kucharzy, praczy, sprz¹taczy. To s¹
aspiracje kobiety, matki?
JOANNA Wszyscy wiedz¹, ¿e masz wielk¹ ambicjê, ¿e nie wiesz, w co j¹ wsadziæ.
FILIP Rozpiera mnie energia. Wychodzê.
WOLNOÆ Mê¿czyzna nie kot, za d³ugo w jednej dziurze nie usiedzi. Potrzebny jest
tragizm, ból.
FILIP W³anie, ale czyj ból jest bardziej wiarygodny, jej czy mój?
WOLNOÆ Chodzi o to, ¿eby patrzeæ. Patrz, nie dodawaj nic od siebie.
SUCHY FAKT Joanna szybko zorientowa³a siê, ¿e Filip ma utrzymanki.
FILIP J¹dra mnie bol¹, muszê iæ.
JOANNA Gdzie, w rodku nocy?
FILIP Zastanowiæ siê.
JOANNA Nad czym?
FILIP Potrzebujê zebraæ rozmaitoci, jestem zbyt piêkny i zbyt m³ody na takie ¿ycie.
Owszem, mogê siê czasem przebraæ za w³adcê, przeczytaæ, co mi napisz¹. Zrozumcie, ja nie mam ¿adnych pogl¹dów, nie widzê ¿adnych spraw, którymi warto by siê
zaj¹æ i nie wiem, czy chcê widzieæ.
WOLNOÆ Póniej nie da siê nadrobiæ teraz. Popiesz siê. Wszyscy bêdziecie liczyæ
niewykorzystane uk³ony, niedosz³e poca³unki, brak wyposa¿enia na drugiej randce,
nadmiar kompromisów po trzydziestce, nadmiar przywi¹zania do krzese³. Mo¿na by
wymieniaæ i wymieniaæ, ale mam inne teraz pragnienie.
FILIP Zu¿ywaæ siê bêdê, zataczaæ, nie myleæ, nie odpowiadaæ, nie t³umaczyæ. Bez opamiêtania ¿yæ. Z tak¹ twarz¹, z takim potencja³em mogê byæ w³adc¹ ca³ych galaktyk,
a nie jednego kontynenciku. Muszê graæ, ¿e niby gram w grze naszych ojców. Czy muszê?
WOLNOÆ Nie musisz, nic nie musisz.
JOANNA Wychowaj¹, wytresuj¹, doroniesz do szat, które nosisz.
FILIP Idê, ci¹gnie mnie do niej. Inaczej nie zasnê.
JOANNA Pozwól mi iæ z tob¹, niech to bêdzie nasze.
FILIP Nie mo¿esz, jeste dobra i zostañ dla dobra.
JOANNA Tylko tak mogê prze¿yæ.
FILIP Innym razem, kiedy mi siê znudzi.
JOANNA Pozwól mi tylko patrzeæ, a krwi spod paznokci p³yn¹æ, a ³zom nie wybiegaæ
z oczu, ale marzn¹æ.
FILIP Po co siê katujesz?
KAROL Karol p³acze, p³acze, ma kolki, ma g³ód, ma mokro.
FILIP Id do niego.
JOANNA To twój syn.
FILIP Ja go nie nakarmiê.
JOANNA Nakarmisz ostatkiem mnie.
FILIP Nie masz sumienia.
KAROL Nie masz sumienia, suko. Zaniedbany ma³y brzuszek zemci siê jako staruszek.
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JOANNA Jeste wiêcej ni¿ wolnoæ, sumienie i krzy¿e.
FILIP Ja siê takiej mi³oci brzydzê.
JOANNA Chod, to ciê przynajmniej dla niej umyjê.
FILIP Nie trzeba, przywyk³a do mnie z ciebie.
JOANNA Odg³os jego kroków oddala siê jak moje oddechy. Niedawno wyplu³am z siebie ma³ego brzydkiego cz³owieka, wtedy mnie nie bola³. Matka to nie obiekt, matka
to o³tarz, matki s¹ niegrone w swoich rozszarpanych cia³ach, w g³owach przyklejonych do piersi z mleka. Ja wysch³o, rozmno¿one cia³o to nie poligon rozkoszy. Rozmno¿one cia³o to blizna. W spojrzeniu po¿¹dania litoæ. Po¿¹daj mnie w litoci, o panie. Odkrêcam g³owê, chowam do szafy i czekam, liczê oddechy z pokoju dziecinnego. Kto nas rozcz³onkowa³? Mo¿e wróci, mo¿e nad ranem, mo¿e rano, jutro.
WOLNOÆ Za tydzieñ, za czterdzieci dni pustynnego piasku. Albo nie wrócimy nigdy.
Mam wielk¹ przyczepê  dom, wsiadaj, jedziemy w podró¿. Nie warto na drogê z³ota
braæ, o dach nad g³ow¹ zabiegaæ.
FILIP Jestem prawie zdecydowany porzuciæ wszystko i królom napluæ w pysk.
WOLNOÆ Plujmy, kto dalej, ten ma g³os i wybiera kurs.
FILIP Szuka³em ciê po ca³ym wiecie, chocia¿ nie przekroczy³em progu pa³acu.
WOLNOÆ Teraz jeste w odpowiednim wieku.
SUCHY FAKT Po mierci starszego rodzeñstwa Joanna staje siê jedyn¹ prawowit¹ nastêpczyni¹ hiszpañskiego tronu.
FILIP Jedyn¹. Woooow. Przysz³oæ zmieni³a bieg, na razie zwalniam siê z podró¿y.
WOLNOÆ No nie, nie mo¿na.
FILIP W tej sytuacji ¿a³oby jestem niezbêdny przy boku mej ¿ony.
WOLNOÆ S¹ pomiêdzy nami ci, których nie ma wród nas.
KAROL Matce, ofierze, trzeba codziennie wszystko wybaczaæ.
WOLNOÆ Wszystko, co jest, jest tu i teraz.
FERDYNAND Jako doros³y, rycerz, bêdziesz wykazywa³ siê szczególnym okrucieñstwem
wzglêdem bezbronnych ofiar.
KAROL Ofiara jest ofiar¹, bo chce. Jeli chce, to trzeba jej pomóc. Podczas karmienia
tak gryzê matce sutki, ¿e jej krew cieknie. Nie protestuje. To s¹ tak zwane matki
depresjogenne, schizoidalne, nieszczêciogenne, peda³ogenne nawet.
FERDYNAND Zrobiê z ciebie mê¿czyznê, wojownika, cesarza. Wnukom trzeba wiele
obiecaæ, ¿eby byli nie mniej rozczarowani ni¿ dziadkowie.
JOANNA Wielkie cyce wielkiej krowy. Szczególnie sobie upodoba³. Poka¿ mi. Nigdy
nie widzia³am takich. Z czego zrobione, przyjemne, twarde, bez mleka. M³oda krowa.
Oddaj mi je, daj mi je. Wiem, ¿e boli, musi boleæ, mylisz, ¿e mnie nie bola³o, jak was
podgl¹da³am? Wrzeszcz, nie krêpuj siê królowej. Krzycz, od tego siê nie umiera. Przynajmniej nie zachorujesz na raka piersi. Profilaktyka. Uwa¿aj, ¿eby nie wda³o siê
zaka¿enie, zmieniaj banda¿ codziennie. Co siê patrzysz? mieszne, co? Ty by tak nie
zrobi³a, porz¹dna jeste, racjonalna. Mê¿czyni szanuj¹ racjonalne kobiety, silne,
wyzwolone. Po chuj mi to wyzwolenie przysz³o, ¿eby takie jak ty przed moim mê¿em
prawowitym bezkarnie nogi rozk³ada³y? Jak bêdziesz tu¿ przed porodem skurcze mieæ,
to ci w³asnorêcznie nogi zwi¹¿ê. Lepiej siê codziennie Matki Boskiej pro, ¿eby nie
by³a cielna. Ale nawet Matka Boska bardziej królów s³ucha ni¿ kurwy takie prawie
wykastrowane. Jak patrzê na takie jak ty cierki, co to myl¹, ¿e jak im jaka w³adza
kutasa wsadzi, to siê od razu z tego wsadzenia w ksiê¿niczki przemieni¹, to mi siê nie
chce ¿adnej córki nigdy rodziæ. ¯eby byæ ksiê¿niczk¹, trzeba krew mieæ specjaln¹,
rodowo od wieków zap³adnian¹, jedno nawet jakby zap³odnienie i tak ciê z drugoJolanta Janiczak
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rzêdnoci nie podniesie. Id i opowiadaj, co siê dzieje, jak siê z Filipem, mê¿em moim
po k¹tach pierdoli. Z bogiem. Czy kto siê ze mn¹ uto¿samia?
FILIP Porzucone ludzkie cia³o, ka¿de po swojemu, krzyczy o swym porzuceniu. Zmêczony jestem i smutny. Jestem uwi¹zany. Moje, ojca mojego i Habsburgów roszczenia
wobec Hiszpanii wi¹¿¹ siê tylko z Joann¹ i wraz z ni¹ upadaj¹. Muszê siê trzymaæ, tu
nic nie mo¿e upadaæ.
FERDYNAND Imperium siê powiêksza ju¿ o roszczenia ma³ego mojego Karola. A potem o prawnuka, tak siê jednoczy i powiêksza wiat. A co, jak zabraknie wiata dla
moich potomków, czy odkryj¹ nowe ziemie, o które mo¿na bêdzie powiêkszaæ. Czy
uda mi siê co gdzie jeszcze sp³odziæ? Czy ju¿ nas dopad³ czas?
WOLNOÆ Czego ty w³aciwie chcesz?
JOANNA Dla ciebie nauczy³am siê u¿ywaæ si³y.
FILIP Po co?
JOANNA ¯eby ciê ochroniæ.
FILIP Znowu? Przed czym?
JOANNA Przed tob¹.
FILIP Koñcz i odejd, tandeciaro.
JOANNA Zarazi³am siê od ciebie tob¹. Chcê byæ taka jak ty. Bêdê twoim towarzyszem,
bêdê je dla ciebie uk³adaæ, ubieraæ, rozbieraæ, myæ, rozk³adaæ im nogi, biodra podnosiæ, wycieraæ pot.
FILIP Ju¿ nie ma dok¹d iæ.
JOANNA I tak nie ma.
FILIP Zapomnij, zanij.
JOANNA Przesta³y dzia³aæ.
FILIP Widzia³em dzi ludzi, którzy porzucaj¹ siebie samych nad rzekami, pod mostami,
pod miastami, pod ¿yciem. Wtedy pomyla³em o tobie.
JOANNA Raz pomyla³e, podczas gdy mój dzieñ jest prze¿arty tob¹.
FILIP Zwalniam ciê z przysiêgi.
JOANNA Ja siê ju¿ t¹ wolnoci¹ d³awiê.
FILIP Ludzie nieprzemakalni nie umiej¹ k³amaæ.
JOANNA Przepraszam za to, co zrobi³am, i za to, czego nie zrobi³am, i za to, co jeszcze
zrobiê.
FILIP Znajd sobie kochanka. Pozwalam, zezwalam, pochwalam.
JOANNA Zakradnê siê do kuchni, wsypiê kwas do ¿arcia i otrujê wszystkie kurwy dworskie. A mo¿e i Karola, dziecko jeszcze, nie przyzwyczai³ siê do wiata.
FILIP Odelê ciê.
JOANNA Nie mo¿esz mnie odes³aæ, królu mój. Poca³uj mnie, uderz mnie, kochaj mnie,
pieprz mnie, schowaj mnie, r¿nij mnie, zwi¹¿ mnie. Wymyl tortury najokrutniejsze.
FILIP Nie dotykaj mnie, nie chcê ciê.
JOANNA A sk¹d ja w³aciwie jestem?
IZABELA Ze mnie, do mnie.
FILIP Nie zbli¿aj siê.
JOANNA Jak nie poca³ujesz, skoczê.
FILIP To skacz.
JOANNA Krok.
FILIP Nie, idiotko. Chod tu, odwróæ siê, nie patrz na mnie. Nie mogê na ciebie patrzeæ,
nie ruszaj siê.
KAROL Mamo, a tata ma zamkniête oczy.
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IZABELA Ze mnie to ty kochana niewiele masz.
JOANNA Tak, och, kocham ciê, pragnê ciê, jeden, nikt inny, tylko twój, twoja jestem,
nic, ach.
FILIP Dobrze ci, Magdalene, Isabelle, zgubi³em twoje imiê w ober¿y za miastem.
KAROL Mamo, a tatu z niañk¹ te¿ tak robi, tylko ona bardzo wtedy krzyczy. G³oniej
od ciebie. I zostawia t³uste plamy na pod³odze. A tata mi ka¿e sprz¹taæ, a ja do buzi to,
do buzi zbieram, co odpadnie. Chcê zwróciæ na siebie uwagê.
JOANNA Mo¿esz mnie biæ i poni¿aæ, i tak jestem twoja.
FILIP Tak, Konstancjo, jestem w ¿onie przymuszony chwilê, ale ju¿ do ciebie lecê.
JOANNA Kim jestem? Sk¹d jestem?
IZABELA Ze mnie, choæ patrz¹c na te twoje marne losy, jako uwierzyæ w to nie mogê.
Z uwagi na twój brzuch nie mo¿esz siê ruszaæ, bo ci ksi¹¿ê wypadnie.
KAROL Czy moja matka zas³uguje na uwagê?
JOANNA Zazdroæ przychodzi z do³u, wolnym krokiem, potem rozpêdza siê, szaleje.
Szarga mnie. Opask¹ zas³ania oczy. Wczoraj wziê³a mnie za rêkê i pokaza³a piek³o.
W piekle by³ Filip, nagi. Sam zapl¹tany w setki jêdrnych cia³, wszystkich kolorów,
rozmiarów, zapachów. Filip zaspokaja³ je na ró¿ne sposoby, kiedy które cia³o zosta³o
zaspokojone, unosi³o siê w powietrzu i znika³o.
IZABELA Bêdziemy tu czekaæ, a on i tak nie przyjdzie.
JOANNA Ty te¿ czeka³a.
IZABELA Nie pamiêtam, ¿ebym kiedykolwiek
JOANNA Czeka³a kiedy?
IZABELA Nie pozwoli³am niczemu, ¿eby mnie z³ama³o.
JOANNA Ja nie jestem, mn¹ jest byte. Ja nie czujê. Mn¹ jest czute. Jestem czasownikiem
bez podmiotu. Moim podmiotem jest on. Ja nim mylê, nim wstajê, nim nie jem.
Kocham moj¹ matkê.
IZABELA Zostajesz u mnie i nauczysz siê siebie. Rz¹dzenia siê nauczysz. Rozporz¹dzania.
JOANNA Nie ma rozporz¹dzenia.
IZABELA Wyleczymy ciê, córeczko, jeszcze bêdziesz cz³owiekiem.
JOANNA W twoim siê nie rozpoznajê obliczu.
IZABELA Niewolnica kaprynego fiuta.
JOANNA Rodzi³a trupy, ber³a i korony.
IZABELA Zawsze umia³am ojcem pokierowaæ. W ka¿dej sprawie.
JOANNA Sama jeste kierowana stadem wiêtych mê¿ów, którzy w³o¿yli ci ³apy w ³eb
i roztrzaskali zawartoæ. P³yny mózgowe pe³ne s¹ twardego, zdrowego stolca.
IZABELA Nic nie dzieje siê bez mojego przyzwolenia, Boga.
JOANNA Matka król, matka biskup, matka kat. Wyspowiadaj mnie z mokrych ud, wyspowiadaj mnie z twoich k³amstw i twojego bielma. Z krwi niewolników, z nawróconych na ciebie kontynentów. Jestem nowym papie¿em. Przysiêgam, ¿e ciê kanonizujê, królowo.
IZABELA Gdybym nie by³a królow¹ Izabel¹ Katolick¹, dosta³aby w pysk, a¿ by krew
bryzga³a.
JOANNA Uderz mnie, pozwól sobie na jedyny namiêtny czyn.
IZABELA Nie narzucaj siê.
JOANNA B³agam, rozwal mi ³eb, bo mi pêknie.
IZABELA Wolê dowodziæ czynem i mieæ czyste d³onie.
JOANNA No uderz mnie, ty stara, zimna, dyktatorska rêko. Albo mnie spal.
IZABELA Jeszcze zap³aczesz i ca³a Hiszpania razem z tob¹.
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JOANNA Po waszej mierci sama doprowadzê do rozpadu tego prowizorycznego tworu
pañstwowego. Bêdzie dziko i kolorowo. Rozmno¿ê Maurów i ¯ydów, Azteków, stroje i wyznania. Bêdzie jedna wielka orgia. A potem wszystko podpalê, wszystko, co
stawia³a, ca³e swoje suchocipskie ¿ycie.
IZABELA Serce moje, serce pêka. Matkobójczyni.
JOANNA Co ci jest? ¯artowa³am, wybacz, mamo. Szanujê twoje przekonania, choæ im
nie ufam.
IZABELA Jeli czujesz, ¿e nie mo¿esz wytrzymaæ, to, kurwa maæ, posprz¹taj na przyk³ad.
Sprz¹taj starannie, metodycznie, pojedynczo, to pozwoli ci uporz¹dkowaæ emocje.
JOANNA Szkoda mi ciebie i szkoda mi siebie.
IZABELA Ona mnie wykoñczy skutecznie. Izabela nieboszczka taka by³a ³agodna córunia, kochana, pokorna, grzeczna od dziecka. Na mszy tak piewa³a, tak r¹czki sk³ada³a, a temu potworowi to trzeba by³o co tydzieñ klejem, arabsk¹ gum¹ rêce sklejaæ,
¿eby z³o¿one by³y, a jak nie, to siê tylko po narz¹dach drapa³a, w majtkach grzeba³a.
Bóg zabiera to, co lepsze, a co gorsze zostaje, ¿eby mog³o staæ siê lepsze. Nie rozumiem tej logiki.
JOANNA Nic mi po tobie, nic tobie po mnie.
IZABELA Do domu starców by mnie odda³a, do przytu³ku dla niepotrzebnych. Twoje
piwniczne dziecinne pokoje po co kaza³a remontowaæ?
JOANNA Filip kaza³.
IZABELA Na tron siê pieszy. Tak¹ jak ty krowê to ka¿dy podoi jak chce. I ile chce.
JOANNA Bêdê zmuszona z³amaæ kolejny dworski, mierdz¹cy konwenans.
IZABELA Od zawsze mierdzisz potem, i dlatego Filip tyle na polowania tygodniami
jedzi, robi stosunki.
JOANNA Kto go widzia³?
IZABELA Spêdzi³ wieczór w pokoju na piêtrze, pe³nym sierci.
JOANNA Przestañ, bo przetnê.
IZABELA Filipowi u³atwisz ¿ycie, on tylko czeka, a¿ zrobisz co, ¿eby go od siebie uwolniæ. Przestañ siê drapaæ i pos³uchaj uwa¿nie. Izabela nie ¿yje, Jana wykoñczy³a chuæ
jego w³asna. Zosta³a tylko ty, jeli co zawalisz i Hiszpania dostanie siê w habsburskie
³apy, to z drugiego wiata przyjdê do ciebie i ci zabiorê to, co kochasz. W testamencie
napisa³am. Koniec naszego rozdzia³u, ¿egnaj, dziecino, i trzymaj siê prosto, po naszemu.
SUCHY FAKT Tutaj gniew Joanny za³ama³ siê, bezradna opad³a. Resztê dnia spêdzi³a
bez ruchu.
JOANNA Odesz³a, czy to moja wina.
IZABELA Zabi³a mnie, bo ka¿da córka kiedy zabiæ musi.
JOANNA By³a stara.
IZABELA Nowe musi zast¹piæ stare, korony chc¹ wie¿ych g³ów.
JOANNA Ciê¿ko jest ¿yæ, jeli nikt nikogo nie obchodzi, nie s³yszy.
IZABELA Prosty projekt, ¿eby jednak byæ. Siln¹, niez³omn¹, konieczn¹.
JOANNA Potrzebn¹ byæ. Mogê to wszystko rzuciæ, mo¿e u³atwiê Filipowi, niech sobie
sprowadzi tê, któr¹ pokocha³.
IZABELA Tê czêæ, któr¹ jeste teraz, trzeba zabiæ. Nowa, która siê urodzi, bêdzie
w³aciwa.
JOANNA Odmawiam ci miejsca.
IZABELA Ju¿ niczego nie mo¿esz mi odmówiæ.
JOANNA Odejd. Nie chcê moich wyrzutów twojego sumienia, nie chcê moich przez
ciebie pope³nionych zbrodni, nie chcê mojego tob¹ zrobionego boga, nie chcê twojego
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mê¿a nigdy wiêcej jako ojca we mnie. Nie chcê moich tob¹ napisanych opowieci, co
snuj¹ siê po mnie i gryz¹ jak w¹¿.
IZABELA O zmar³ej dobrze albo wcale.
JOANNA Mam w³asn¹ pamiêæ.
IZABELA Przestañ mnie w te ciasne trumny upychaæ. To boli, oszala³a? Matkê w³asn¹
rodzicielkê uniepamiêtniaæ?
JOANNA Grobowiec królewski otwarto i na pani¹ czeka.
IZABELA Ty masz byæ moim pomnikiem.
JOANNA Zapiewaj mi, mamo.
NIEWOLNIK Pani lud siê domaga, g³ód wrzeszczy pod pa³acem, g³ód schodzi siê z ca³ej
stolicy i innych stolic.
SUCHY FAKT Królowa, widz¹c t³um, biegnie wprost ku niemu. Nie wie, co robiæ. Rzuca siê na kolana i p³acze. Na jej bladej, wciek³ej twarzy mo¿na zobaczyæ strach,
wrêcz panikê. Wtedy jedna z protestuj¹cych podchodzi do niej, próbuje j¹ podnieæ,
przyciska do piersi. Chwilê trwaj¹ w niezdarnym ucisku. Nagle Joanna gwa³townie
odpycha kobietê.
NIEWOLNIK Staraj¹ siê przetrwaæ. Ja te¿. W tym chaosie to mo¿e i ja co dla siebie
z ber³a uszczknê. Jaki niewielki urz¹d dla syna starszego, skarbnik by³by w sam raz.
Drugi, m³odszy, lubi czytaæ, obrazy maluje, by³by mecenasem. Córki na szczêcie nie
mam i mieæ nie bêdê. Zawsze nimi trudniej wa¿ne pozycje obsadziæ. I wstydu zazwyczaj wiêcej, bo brzucha to jednak ukryæ siê nie da.
JOANNA Wszystkie kobiety niech siê rozejd¹, bo wojskiem wyczyszczê wami dziedziniec. Mê¿czyni i dzieci do mnie, bierzcie. Macie, dzielmy siê wszystkim, pl¹drujmy, niszczmy. Z damskim inwentarzem dworskim róbcie, co chcecie. Przecie¿
pañstwo ma wam, obywatele, s³u¿yæ, to niech siê teraz wyka¿e w s³u¿bie pos³anniczej. Zostañcie tu ze mn¹, obywatele, na dworze na miesi¹c. Tak¹ mam teraz inicjatywê. Lud powinien widzieæ, jak siê robi kie³basê i politykê. Ja panu sama pomogê a pan mo¿e mnie za to skopaæ, spl¹drowaæ. Królowa chce dostaæ w pysk. Rêka ci
od korony nie uschnie. Król te¿ potrzebuje, ¿eby obywatel od niego w bezporedni
sposób egzekwowa³. Róbcie rewolucjê a ja was poprowadzê, przeciw królewskim
rozkazom, przeciw sobie. Wecie mnie na szafot, taki mam kaprys. Co, nikt siê nie
odwa¿y?
A teraz trzeba zbiæ Joasiê, jeste wstrêtna, samolubna, egoistka, têpa. Wcale siê Filipowi
nie dziwiê, wcale, sam bym siebie zdradza³, tak¹ mieæ jak ja to krzy¿. Jest padlina,
przyleæcie, sêpy, trzeba posprz¹taæ na dworze.
FERDYNAND Kocham obywateli i lud mnie te¿, ale co jak co, ta ho³ota w zamku estetycznie i liczebnie mnie jakby przerasta. Nie bêdzie mi tu chora córka plebsem rebelii
prowadziæ. Póki mam Boga w rêce i w trzewiach córki cwa³. Karolu, we st¹d matkê.
KAROL Przycinam matkê w drzwiach.
JOANNA Wojna, wojna, pogrom, kataklizm, zaraza. Ofiary bez daty. Ludzie  nawozy,
koci pobojowisko, ojczyzna.
FERDYNAND U kobiet nienawiæ i wstrêt do osobników p³ci ¿eñskiej oznacza autoagresjê.
FILIP Psychoanaliza nazywa to identyfikacj¹ z agresorem.
FERDYNAND Im okrutniej postêpuj¹ wrogowie kobiet, tym szybciej wzrasta nienawiæ
do samej siebie.
FILIP Rzeczywicie, ale nienawiæ mojej prawowitej ma³¿onki do innych samic przewy¿sza niestety jej nienawiæ do siebie.
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FERDYNAND Notuj skrupulatnie ka¿d¹ jej ekstrawagancjê, wszystko, co od normy
odstaje notuj, ale i wzmacniaj.
FILIP A co mi z tego przyjdzie, tato.
FERDYNAND Pierwszy raz mi tato powiedzia³.
FILIP Co proponujesz w zamian?
FERDYNAND Pó³ króla tobie, pó³ mnie. Moja wizja, twoja twarz. Moje banknoty, twój
portret na nich.
FILIP Jak przeprowadziæ taki podzia³.
FERDYNAND W polityce najwa¿niejsze jest, ¿eby prawda nie przys³oni³a fabu³y.
FILIP Mam w planach prawdê.
FERDYNAND Dobra fabu³a z suspensem.
FILIP Prawda albo prawdopodobieñstwo, byle radykalne.
FERDYNAND Muszê niezw³ocznie sp³odziæ ojczynie syna, ¿eby by³ prawdziwy król,
rodak.
FILIP Masz we mnie syna, stary g³upcze.
FERDYNAND Jeli co masz, zawsze mo¿esz mieæ wiêcej.
FILIP Ludzie, którzy daj¹ ci odpowied z³¹, ale tak¹, której potrzebujesz, s¹ niezbêdni
w dobrym zarz¹dzaniu.
FERDYNAND W tym pañstwie ludzie wymagaj¹ uspokojenia i opodatkowania.
FILIP Trzeba stworzyæ arenê i pozamiataæ.
FERDYNAND U¿yj strachu a dostaniesz, czego chcesz.
FILIP Nasz¹ funkcj¹ jest tworzyæ s³uszne fakty.
FERDYNAND Trzymaj siê zasady: nie pytaj, nie odpowiadaj.
FILIP Wspó³pracujmy.
FERDYNAND Tak, ale, tak, ale, tak, ale teraz spieprzaj. Jestem najpotê¿niejszym
rozdzia³em.
SUCHY FAKT Oburzony sprzeciwem Filip zaczyna ³upiæ kraj i obsadzaæ najwy¿sze urzêdy swoimi ludmi. Joanna ró¿nie manifestuje swój sprzeciw.
JOANNA Matka moja nie ¿yje, ja te¿ nie ¿yjê, decyzja nie ¿yje.
FILIP Przynajmniej ¿e mnie upowa¿niasz w po³owie. Koniecznie.
JOANNA To niedoskona³e marzenie.
FILIP Cierpia³a kiedy d³u¿ej ni¿ miesi¹c?
JOANNA Straci³am datê wa¿noci.
FILIP Jak bardzo w skali od jeden do dziesiêciu jeste cz³owiekiem?
JOANNA Umiera³a parê godzin, siedzia³am i patrzy³am na deszcz, myla³am, ¿e skuta
lodem ziemia staje siê miêkka i bêdzie ³atwiej grabarzom kopaæ. Nie mog³am jej
dotkn¹æ, liczy³am coraz s³absze oddechy. Odleg³oæ miêdzy jednym a drugim oddechem wyd³u¿a³a siê. Za ka¿dym razem myla³am, ¿e to ostatni.
IZABELA Kiedy oznajmi³a dworzanom, ¿e matka nie ¿yje, ja jeszcze oddycha³am. S³ysza³am, jak og³asza wiatu mój zgon. S³ysza³am ulgê, leciutk¹, ale jednak ulgê.
JOANNA Oni czekaj¹ na moje ³zy.
IZABELA Histerie, emocjonalny cyrk, który móg³by siê udzieliæ obserwatorom. Nigdy
nie korzysta³am z tak nieszlachetnych sposobów w³adzy.
JOANNA Oni te¿ chcieli co poczuæ.
IZABELA Forma, kochanie, i nic wiêcej.
JOANNA Mam zobowi¹zania emocjonalne wobec ludu, tak mnie wychowano. Nie umiem
ju¿ p³akaæ.
FILIP Chcesz p³akaæ?
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JOANNA Ja chcê mi³oci.
FILIP Próbowa³em wszystkiego, nie sprawdza siê.
JOANNA Jak to siê sta³o?
FILIP Nierównowaga i okrutne zachowania sta³y siê przyczyn¹ upadku.
JOANNA Mam upaæ?
FILIP Ni¿ej.
JOANNA Ni¿ej nie mo¿na.
FILIP Przyjdzie czas.
JOANNA Poca³uj chocia¿.
FILIP Twój zapach mnie razi.
JOANNA Mam siê wyczyciæ?
FILIP Nigdy mi siê z w³asnej woli nie podoba³a.
JOANNA Co mam zrobiæ?
FILIP Robisz siê stara, nie ma ju¿ tego dziewczynkowatego umiechu, opadaj¹ ci powieki.
JOANNA To od p³aczu.
FILIP Dlaczego ty jeste taka ¿a³osna, poddañcza, taka brzydka. Skóra na brzuchu ci
wisi.
JOANNA To od dzieci.
FILIP S¹ kobiety bez wieku, zawsze piêkne, i s¹ takie, które wraz z utrat¹ nastoletniej
wie¿oci trac¹ wszystko. Okrutny, lecz prawdziwy to fakt.
JOANNA Ca³ego bym ciê zamknê³a w sobie.
FILIP Kiedy kobieta zaczyna siê rozpadaæ, nie mo¿na jej pomóc. Ka¿da pieszczota jest
kpin¹.
JOANNA Wiêc ze mnie zakpij.
FILIP Twoje cia³o to prosektorium.
JOANNA Napraw mnie.
FILIP Nie dotykaj.
JOANNA Daj mi nowe czêci.
FILIP Wyczerpa³a siê jako kobieta, masz jeszcze szansê umrzeæ jak godny cz³owiek.
JOANNA Pokochasz mnie jako cz³owieka?
FILIP Jak siê ciebie pozbyæ?
WOLNOÆ Po mierci bêdziesz odbywa³ d³u¿sze podró¿e ni¿ za ¿ycia. Ta zagadkowa
przepowiednia spe³ni siê w tak wstrz¹saj¹cy sposób, ¿e przez wieki inspirowaæ bêdzie malarzy, poetów, dramaturgów.
KAROL Zauwa¿y³em, ¿e intelektualistki najbardziej lubi¹ w ³ó¿ku têpych macho w typie latino. Mam dziesiêæ lat, czêsto siadam pod sto³em i patrzê. Jestem wiadkiem.
Moje ma³e oczka ucz¹ siê.
FERDYNAND Chod do tatusia, chod, pop³acz sobie, sierotko moja.
JOANNA Dlaczego nie umar³e po pierwszym spotkaniu, mog³abym zmieniæ ciê w mit
i katowaæ siê tob¹, mia³by czyste rêce. I wiat opowiadaæ tob¹, mia³by mi to za z³e.
Napisaæ ci nekrolog, umiechn¹³by siê z piek³a.
FERDYNAND Podpisz, jeli mo¿esz. I jeli nie mo¿esz.
JOANNA Nigdy nie jestem zmêczona probami twoimi.
FERDYNAND Pamiêtasz, jak chowalimy siê przed matk¹ w chowanego, podpisz.
JOANNA Kiedy, ca³kiem niedawno chcia³am, ¿eby kto mn¹ pokierowa³, da³ mi zadanie i pochwali³ za jego wykonanie. Zw³aszcza zale¿a³o mi na tym, ¿eby to ty mnie
pochwali³.
FERDYNAND Trzyma³em twoj¹ stronê.
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JOANNA I rêce w moich majtkach, i kutasa nie w majtkach.
FERDYNAND By³a najbardziej grzeczna i pos³uszna.
JOANNA Niepohamowana. Ale co to znaczy?
FERDYNAND Ma³e r¹czki ochoczo ciska³y, co im tatu wcisn¹³.
JOANNA Filip nie odda³, co mi ty ukrad³e.
FERDYNAND Po¿yczy³em to, co by³o dziecinne, niczyje i nieob³o¿one nakazem.
JOANNA Chcesz zaci¹gaæ kredyty nowe?
FERDYNAND Papierowe.
JOANNA Chod, nie bój siê.
FERDYNAND Ty tu to ju¿ nie ty.
JOANNA Wszystko jedno.
FERDYNAND Podpisz w imiê ojca.
JOANNA Nie mam ojca, tato.
FERDYNAND Podpisz w imiê ojczyzny.
JOANNA Ja bez ziemi, tatusiu. Bez mi³oci i ziemi. Zawróæmy, tato.
FERDYNAND Podpisz w imiê ja.
JOANNA Nie mam ja.
FERDYNAND S³yszysz?
JOANNA Wojna. Nadjecha³a w ludziach wojna. Inna wojna. Moja wojna. G³ód, pobojowisko, nabita na pal g³owa rozgl¹da siê i pyta: gdzie reszta?
SUCHY FAKT Filip Piêkny za pomoc¹ doskona³ych ruchów politycznych zdecydowanie umacnia sw¹ pozycjê w Europie, pomijaj¹c przy tym Ferdynanda Aragoñskiego.
Ferdynand wpada w sza³.
FERDYNAND Zdrajca, przebieg³y fiut. Czegó¿ mog³aby oczekiwaæ Hiszpania od takiego kretyna jak Filip  pytam. Skoro przeciwnicy nasi s¹ w stanie nak³oniæ go do uznania w³asnej ¿ony, prawowitej królowej Kastylii, za umys³owo chor¹  pytam. Nie
dopucimy obcej dynastii, ¿¹dnej w³adzy, maj¹cej olbrzymie ambicje polityczne, by
panowa³a nad nasz¹ matk¹ Hiszpani¹, krwi¹ i potem zjednoczon¹  twierdz¹. Pieñ
Ferdynanda. (tu nastêpuje)
FILIP Ka¿dy, kto mi przysiêgnie wiernoæ i pos³uszeñstwo, bêdzie królem jak ja, tylko
w mniejszej nieco skali. Oddam wam wszystko, co posiadam, prócz decyzji, któr¹ i tak
w teorii macie. Dam wam jeszcze wiêcej teorii. Teoria to ¿ycie, prze¿ycie. Narzêdzie,
z którego jestecie w stanie wyprowadziæ inne równie wielkie dobra materialne.
NIEWOLNIK Dobrze mi pod tob¹. Tak dobrze nie by³o mi jeszcze pod nikim st¹d.
FILIP Mam dla nas gad¿et wie¿utki, prosto ze statku w sieæ mi wpad³.
JOANNA Po co ci ten cz³owiek?
FILIP Zamkniesz oczy i to bêdê ja. Solidnie zbudowany, piêkny, silny. Dumne zwierzê.
JOANNA Wstrêt mam do wszystkiego, co nie jest cia³em oblubieñca.
FILIP On jest tak jakby moim cia³em.
JOANNA Odprowad go na swoje miejsce.
FILIP Zrób to dla mnie.
JOANNA Nie umiem.
FILIP Widocznie jeste dla mnie za ma³a, za bardzo wyprostowana.
JOANNA Chcê umrzeæ za ciebie lub od ciebie.
FILIP W dupie mam te twoje martyrologie. Chcê mi³oci, chcê absolutnego przekroczenia. ¯ebymy byli tacy sami. Ty mnie nie raz widzia³a w cia³ach rozmaitych, teraz ja
chcê widzieæ ciebie.
JOANNA Rola ofiary wyczerpuje siê nieznacznie.
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FILIP Chcê dowodów wiêkszych od krzy¿a. Jezus siê nie z³ama³, wierzy³ w sens swej
przygody na krzy¿u. Ja chcê z³amania, chcê patrzeæ, jak pêka to, co ci wbudowa³em
nocami bez snu. Zrób co wbrew mnie dla mnie. Chcê, ¿eby ciê bola³o. Chcê, ¿eby
mnie zabola³o. Pomó¿ mi, kochana, poczuæ co. Obud mnie, pomó¿.
JOANNA Jeste dla mnie jedynym wyjciem, czy jeste?
FILIP Kocham to, ¿e ukrad³a i wyrzuci³a naj³adniejsze dworskie okazy, to, ¿e kaza³a
wszystkim pannom goliæ g³owy, a ich w³osami wypycha³a padlinê len¹, to, ¿e kaza³a rewolucyjnym mê¿czyznom gwa³ciæ, co popadnie.
JOANNA Nie umia³am inaczej.
FILIP Twoje gesty rozumia³y mnie szybciej, ni¿ ja sam siê odgad³em. Teraz wejd w obraz mojego marzenia.
JOANNA Niech mi siê stanie wola twoja.
FILIP Zachêæ go trochê, wstydzi siê, nie zna naszych kobiet. Pomó¿ mu siê otworzyæ.
NIEWOLNIK Zachêæ go trochê.
FILIP Mia³e ju¿ bia³¹ dziewczynê, kolego.
NIEWOLNIK Teraz bêdê robi³.
FILIP We j¹, brutalnie, jak na wojnie dziewczynkê bez g³owy, jak na statku pirackim
ch³opca, co za g³ono skamla³. Bêdê patrzy³ i, mam nadziejê, cierpia³. W cierpieniu
oddajê siê tobie. Joanno, b¹d mi zwrócona.
JOANNA Mam ci siê zwróciæ ku tobie?
FILIP Teraz mo¿esz na mnie patrzeæ. Przyjrzyj mi siê do pocz¹tku. Jak w dzieñ zalubin,
odnówmy przysiêgi. (do Niewolnika) Co ty robisz, nie bój siê. Skromny, g³upi, poddañczy wó³. Inicjatywa ¿adna, mimo wszystko dam ci trochê owiaty. Bo jednak zostawienie bez wiat³a tak ciemnej masy jest po prostu, nie wiem, nieetyczne albo
niebezpieczne. Jak nie wiesz, co robiæ z tym ¿ylastym chujem, to mi go daj. Ja ci
zademonstrujê albo zaraz nim bezpañskie psy, co pod pa³acem ¿reæ prosz¹, nakarmiê.
Daj, ja siê rozmiarem lepiej pos³u¿yæ umiem.
NIEWOLNIK Nie mogê ruszyæ.
FILIP To zatañcz przynajmniej.
NIEWOLNIK Mogê?
FILIP Jak ci to pomo¿e. Pewne rasy zwierz¹t przed kopulacj¹ potrzebuj¹ odtañczyæ godowy taniec. Wskutek szybkich, dynamicznych ruchów krew zaczyna szybciej kr¹¿yæ i docieraæ do miejsc, do których dotrzeæ powinna i w nich nabrzmiewa. Do³¹cz,
najdro¿sza.
NIEWOLNIK Ona jak mur, jak marmur. Nie rusza.
JOANNA Rw¹cy czarny potok przyprawia mnie o zawrót jelit.
FILIP Rób jak na wojnie, z rozpêdu. Do taktu. Razem. piewam. S³oneczko dzisiaj
póno wsta³o i w takim bardzo z³ym humorze, i wieciæ te¿ mu siê nie chcia³o...
NIEWOLNIK Upominam siê o bestialski czyn lubie¿ny, ¿eby dope³niæ dzie³a.
JOANNA Kto mnie tu dotknie? W³anie. To s¹ te ograniczenia natury formalnej.
NIEWOLNIK Nie jestem w stanie sprostaæ brakom w iluzji.
JOANNA Spróbujmy opisaæ.
NIEWOLNIK Nie wstyd ci?
JOANNA Wielki czarny mê¿czyzna rozerwa³ mnie sob¹ bardziej ni¿ Karol przy porodzie. Wstyd mi.
NIEWOLNIK Ale to nieprawda, co mówi¹, ¿e siê nie mo¿esz ruszyæ z przera¿enia i bólu.
JOANNA Cia³o mo¿e zrobiæ twojej duszy okropne, najniegodziwsze psikusy i zaskoczenia w poni¿eniu, w rozwarstwieniu, w gniciu.
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NIEWOLNIK Nie jestem przecie¿ gwa³cicielem.
JOANNA ¯ycie chce siê najni¿szymi odpryskami rozkoszy artyku³owaæ.
NIEWOLNIK Bo¿e, przebacz rêce prawej.
JOANNA Bo lewa nie mo¿e jej powstrzymaæ. Móg³by mi odci¹æ rêkê?
NIEWOLNIK Za póno.
FILIP Podziêkuj mi. I panu niewolnikowi te¿ podziêkuj z nadziej¹ na jeszcze.
JOANNA Jestem t¹ sam¹ kobiet¹. Za pierwszym razem mia³am osiem lat. (do Filipa)
Czy teraz bardziej ja twoja?
KAROL Podros³em, teraz bêdê szyki miesza³. Zreszt¹ nie muszê sobie jêzyka na tym
prowincjonalnym pochodzie zdzieraæ, i tak o mnie jest ju¿ najwiêcej napisane, a poza
tym przygotowa³em dla ka¿dego z pañstwa egzemplarz mojej oficjalnej biografii.
Wróæmy do akcji. Teraz bêdzie ciekawie, ojciec umrze. Wszyscy siê zaanga¿owali.
FILIP W czwartek siedemnastego wrzenia wsta³em niedysponowany, przypuszcza siê,
¿e ju¿ wtedy mia³em gor¹czkê. G³owa mnie pali, lepnê. Albo mo¿e to strachy, zwyk³a nerwica. Przerzuci³a na mnie.
WOLNOÆ Ta gor¹czka utrzymywa³a siê a¿ do mierci. Ja te¿ co z tej mierci chcê
mieæ. Posuñ siê.
FILIP W pi¹tek jad³em prawie jak zdrowy, tylko z mniejszym apetytem. Odczuwam ból
w prawym boku, plujê krwi¹. Nie mam si³y na s³owa. K³uje mnie w boku, w uchu,
w mózgu. Przychodz¹ do mnie t³uste baby, k³ad¹ siê na mnie, gryz¹, lini¹, sikaj¹,
ca³uj¹. Przechodz¹ przeze mnie jak orszaki ¿a³obne przez miasto, gdzie panuje zaraza. Najgrubsza rozrasta siê i ciska mnie w d³oni. Ratuj, ojcze niebieski. Czy to zamach?
SUCHY FAKT W niedzielê nadal trawi³a go gor¹czka, popuszczono mu krew. W poniedzia³ek gard³o mia³ tak obrzmia³e, ¿e nie móg³ prze³ykaæ liny. We wtorek postawiono mu bañki. Lekarze uzgodnili, ¿e przeczyszcz¹ go, ale w rodê mia³ naturalne
wypró¿nienie. Po po³udniu doniesiono, ¿e gor¹czka nie ustêpuje, pojawi³y siê inne
gorsze dolegliwoci. W najwiêkszym popiechu wezwano kolejnych lekarzy i arcybiskupa z Toledo. Sam siê tam uda³em.
FILIP Wszyscy siê zgodzili, ¿e trzeba mi upuciæ krew. Bardzo podejrzana ta jednog³onoæ.
JOANNA I z cia³a wysz³a z³a, gêsta, lepka krew. Rozla³a siê na komnaty, schodami sp³ynê³a do miasta i zatru³a sob¹ tych, co na to zas³ugiwali.
FERDYNAND Czy kto w rodzinie umar³ wiosn¹?
IZABELA Ja, debilu.
FILIP Kto mnie tak miertelnie k¹sa?
SUCHY FAKT W czwartek w nocy uda³em siê, aby go zbadaæ. Przyby³em tam ko³o
drugiej. Znajdujê go w takim stanie, ¿e odnios³em wra¿enie, ¿e choroba poczyni³a
ogromne postêpy. Nie widzê nadziei. Stanowczo ¿¹dam, ¿eby udzielono mu ostatecznego namaszczenia.
FILIP Czy ka³ tej zbrodni cuchnie a¿ do nieba?
JOANNA Nie bêdzie niczego ostatecznego. Prze¿yje.
FILIP Namaszczaæ mnie tu wszêdzie. Najwy¿szy czas siê nawróciæ, gdy nie mo¿na zawróciæ.
FERDYNAND Grobowiec rodzinny odwie¿ono.
IZABELA Nie bêdê z nim le¿eæ. Ja, zas³u¿ona. Chcê swojej w³asnej grobowej prywatnoci. Krêpowa³abym siê z ziêciem.
WOLNOÆ Takie ³adne wi¹zanki. Kwiaty, kwiaty na bukiety. Czemu p³aczesz?
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JOANNA Przysiêgam, ¿e je¿eli wyzdrowiejesz, nie bêdê nigdy stawaæ ci na drodze, chocia¿ mia³aby mnie zabiæ. Wyzdrowiej i sprowad sobie tyle kobiet, ile zmieci dwór.
Choæbym mia³a ca³e ¿ycie patrzyæ na ciebie z daleka, jak kochasz, jak piecisz inne. Z
nadziej¹, z marzeniem, ¿e to ja, inna, ale ja. ¯yj, jakkolwiek, byle ¿yj.
FILIP Dobry by³ z ciebie towarzysz, Joanno, wciek³y, wariat niebezpieczny, ale zawsze
by³a akcja z twojego potoku chuci i nieszczêcia. A ja lubi³em akcjê i zrywy. Lubi³em
w winie zapominaæ ciebie, siebie i ca³¹ tê kurewsk¹ mi³oæ oralno-wydalnicz¹.
SUCHY FAKT By³em przy nim piêæ godzin. Odszed³em oko³o siódmej z przekonaniem,
¿e wy¿yje najwy¿ej godzinê.
FILIP Obawiam siê, ¿e jeszcze kilka minut po mierci mózg ¿yje i, do kurwy nêdzy,
wszystko widzi, i wie, ¿e zdycha. Umiera, odchodzi, rozp³ywa siê, nie, nie, nie. Znika, ju¿ znikn¹³em. Znik-n¹-³em... Znik... Z... i cisza.
IZABELA Nie k³am. Widzisz tunel i na koñcu tunelu jasne wiat³o. A wokó³ roznosi siê
woñ ró¿ i fio³ków.
KAROL Ojciec umar³. Ojciec umar³. Ojciec umar³. Ale czy umar³ zupe³nie naturalnie,
dziadku?
FERDYNAND Trucizny i skrytobójstwo nale¿¹ do normalnych praktyk w s³u¿bie wewnêtrznej i zagranicznej polityki.
SUCHY FAKT mieræ Filipa jest jedn¹ z wielu zagadek w historii, której przenikliwy
umys³ ludzki nigdy nie zdo³a rozwik³aæ. Im wiêcej faktów siê gromadzi, tym bardziej
sprawa siê gmatwa.
KAROL Pierdolisz, wszyscy wiedz¹, ¿e go dziadek dla wiêtego spokoju otru³. Dlatego
te¿ ja siê trochê po marginesach przed nim chowam, bo choæ stary, to niebezpieczny.
JOANNA Wskutek pocenia siê wyst¹pi³y u niego na ca³ym ciele ma³e czerwono-czarne
pêcherze, które kilka chwil po tym, jak cia³o ostyg³o, zaczê³y pêkaæ. P³yn, który z nich
wyp³ywa³, mia³ zapach mleka i sierci. Liza³am ka¿d¹ ranê. Wszystko, co z tego cia³a
wyp³ywa, pijê i piæ nie przestanê, a¿ wyschnie, a¿ zmieni siê w proch. Póki jest, jest
mój, moje, ca³e moje.
WOLNOÆ Nie chodzi, nie mówi, nie oddycha, sztywny jak wiêci na o³tarzach.
IZABELA W tej chwili nad jego dusz¹ odbywa siê narada. Bóg próbuje t³umaczyæ jego
niecne nieczystoci uchybieniem, s³aboci¹ po³¹czeñ neuronalnych miêdzy przysadk¹ a kana³em nagrody. Inni zgromadzeni milcz¹. Jestem tam i ja.
JOANNA To nie znaczy, ¿e nie bêdzie k³ad³ siê jak dawniej ko³o mnie, s³u¿y³ ramieniem
i d³awi³ ch³odn¹ rozkosz¹. Bêdziesz ¿y³ albo udawa³ ¿ywego dopóki siê nie rozpadniesz, a ja razem z tob¹. A mo¿e nawet przed tym ciê uchroniê.
FERDYNAND Bêdzie trzeba pogrzebaæ zw³oki.
JOANNA To nie s¹ zw³oki.
FERDYNAND Obrz¹dkiem wiêtym, jak przysta³o królom.
JOANNA Jeste chyba starszy i w kolejce do grzebania pierwszy. Ty ju¿ sobie w tym
¿yciu trochê pogrzeba³e, teraz ja sobie chcê pogrzebaæ.
FERDYNAND Wiem, co wiem, i wiem, czego nie wiem. Przyst¹pmy do rytua³u.
JOANNA Rozbieram siê z oczu, palców, ud. Do koci obgryzam ramiona. Nie mogê
odnaleæ tej godziny. Niech zadzwoni¹ dzwony wszystkie. Niech zap³onie kraj.
FERDYNAND Najlepszym miejscem pochówku bêdzie klasztor Klarysek.
JOANNA Dla ciebie, ojcze, jak najbardziej. Ale mój m¹¿ nigdy, ale to nigdy nie spocznie
w towarzystwie wiêtych samic ani ¿adnych innych niewiast. Posadziæ króla na tronie.
NIEWOLNIK Zesztywnia³, nie da siê zgi¹æ nóg w kolanach. Mo¿emy go po³o¿yæ pod
tronem, ewentualnie postawiæ obok.
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JOANNA Nie. Proszê po³o¿yæ króla w mojej sypialni. Nie przebieraæ. Piersi¹ ciê przycisnê ciep³¹ i wskrzeszê, mój niepos³uszny £azarzu.
IZABELA Oczy niebios kieruj¹ siê na ciebie. Swym blunierstwem topisz jego duszê
w piekielnym szalecie.
JOANNA Filipie, tobie mówiê wstañ. Teraz wstañ.
NIEWOLNIK Mam przynieæ miskê na trupi jad. Podobno cieknie i strasznie mierdzi.
JOANNA Za nazywanie króla Filipa trupem albo zw³okami bêdê karaæ lochem albo szubienic¹. Og³osiæ i egzekwowaæ. Ostrze¿enie dotyczy tak¿e, a mo¿e przede wszystkim, ojca mojego Ferdynanda i syna Karola. Jedyna prawowita w³adza  Joanna.
FERDYNAND Robi mi taki argument, ¿e nie muszê siê ju¿ odzywaæ. Notuj, rejestruj.
SUCHY FAKT Królowa zamknê³a siê w komnacie z tym, co zosta³o z Filipa. Pod drzwiami postawi³a stra¿ i muzyków, którym kaza³a graæ. Raz weselne utwory, to znowu
¿a³obne elegie.
JOANNA Biorê rêkê tw¹ zimn¹, biorê koæ. Pokonam ch³ód w tê ch³odn¹ noc i wejdê
w ciebie tak jak chcê, bo jeste mój, pi¹cy mój.
KAROL Pozwól go pogrzebaæ, bo nie zmartwychwstanie.
JOANNA Ojciec pi, odpoczywa. Jutro wstanie i jak co tydzieñ pójdziecie do lasu. Przygotuj konia. (sama) Opiekujê siê nim najlepiej, jak tylko mo¿na, karmiê go, chocia¿ nic nie
po³yka i pluje. Ubieram i rozbieram, mimo ¿e stawia opór. Rozgrzewam go oddechami,
bo trochê marznie w nocy, to prawda. Muszê poprosiæ o dodatkowe koce i grzejniki.
KAROL Wszyscy jestemy bardzo wzruszeni.
JOANNA Nikt oprócz mnie nie bêdzie decydowa³, jakim obrz¹dkom poddaje siê cia³o,
a jakim nie. A teraz bêdê robiæ te wszystkie rzeczy, które siê nie mieszcz¹ na waszych
moralnie oblinionych kartkach Nie wiem, czy wiêkszy grzech ma ten, co wspó³¿yje z trupem mo¿e i, ale jednak mê¿em, czy ten, co bez lubu wspó³¿yciu siê lubie¿nie
oddaje. Biskup nic o tym nie mówi³, matka te¿ nie.
Dzi w nocy zosta³o poczête nowe dzieciê. Inne ni¿ te wczeniejsze, bardziej wieczne.
Niestrudzon¹ pieszczot¹ wypowiadam wojnê. Mój jêzyk nokautuje mieræ. Gor¹cy wnika we mnie p³yn. Jest dziecko. Dziecko to bêdzie antychrystem i bêdzie zmiataæ wasze papierowe wi¹tynie. Mój wewnêtrzny zbawiciel b³¹dzi i w b³¹dzeniu ludzkoæ
lep¹ wiedzie.
Poruszy³ siê. Poruszy³o siê dzieci¹tko. Jestem.
Z milczeniem nienarodzonych bogów nadchodzê, Filipie. Uszyjcie mi dwadziecia ci¹¿owych sukien ¿a³obnych na podró¿. Zw³oki przenieæ do Grenady. Uformowaæ pochody. Ka¿dy ma siê odziaæ w wiecê, w ³uczywa. Wydostajê siê na wiat.
SUCHY FAKT W dzieñ Wszystkich wiêtych, dwa miesi¹ce po mierci Filipa, kaza³a
nie pierwszy raz otworzyæ sarkofag. Mia³a nie tylko sprawdzaæ zawartoæ grobowca,
ale równie¿ obsypywaæ zw³oki pieszczotami. Tymi, co zwykle. I wrzeszczeæ.
JOANNA Koniki, ¿wawo zabierzcie nas do domu, do ziemi, do pionu. Odpada cia³o od
koci, schowam do kieszeni na jutro, moje, chocia¿ to. Oczy uciek³y z oczodo³ów, te
ma³e, wstrêtne, bia³e robaczki zjedz¹ nas. Nie p³acz, nie krzycz. Jestem. ¯yjê, mam
tyle lat, co ty na zdjêciu.
SUCHY FAKT By³o to makabryczne widowisko: wóz z trumn¹ ci¹gniony przez czwórkê koni we wspania³ej uprzê¿y, a wokó³ mnisi z zapalonymi pochodniami. Kondukt
posuwa³ siê wolno, w dzieñ zatrzymywano siê w którym z klasztorów, a trumnê wstawiano do kocio³a. Królowa zarz¹dzi³a:
JOANNA Trumny ma strzec stra¿ i nie ma prawa zbli¿yæ siê do niej ¿aden osobnik p³ci
¿eñskiej.
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NIEWOLNIK Ale siostry musz¹ siê modliæ.
JOANNA Król Filip mówi, ¿eby modli³y siê nad rzek¹.
NIEWOLNIK Jestemy g³odni, zostajemy, wszyscy chc¹.
JOANNA Najgorsza jest nuda, kiedy siê nie k³ócimy, kiedy nie ma mi kto daæ w gêbê,
poszczuæ dzikim niewolnikiem, ugryæ, uszczypn¹æ, popchn¹æ, ¿ycie nie chce ¿yæ,
tylko pl¹cze siê pod nogami jak psie gówno.
NIEWOLNIK Jestem, przys³a³ mnie. Do us³ug.
SUCHY FAKT Nadal trawi³a j¹ zazdroæ do tego stopnia, ¿e raz, kiedy kondukt z koniecznoci musia³ zatrzymaæ siê w ¿eñskim klasztorze, kaza³a zabraæ trumnê. Spêdzi³a noc z trumn¹ przed bram¹ klasztorn¹.
JOANNA Otwieram trumnê. Pieprzê, choæ ju¿ nie poznajê. Pusto mi w ciele, na o³tarzach szept, ojciec Bóg w Filipowym ciele rozpada siê. Rozrodzi siê?
IZABELA Ojciec i syn musz¹ co z córki i matki mieæ. Chocia¿, nie wiem. Wdowy nie
s¹ nikomu do niczego szczególnie potrzebne. Tylko swoimi ¿a³osnymi pieniami ¿a³obnymi zdrowe optymistyczne powietrze zatruwaj¹. Widzisz, ja nie pozwoli³am sobie na wdowieñstwo, odesz³am godnie. Popiewa³abym, oj, popiewa³a.
JOANNA Zapiewaj mi, mamo. Daj jeæ.
SUCHY FAKT Bywa³o, ¿e w rodku nocy kaza³a otwieraæ trumnê. Pochyla³a siê nad jej
zawartoci¹ i tu naoczni wiadkowie po raz kolejny milkn¹.
FERDYNAND Tymi niedorzecznymi czynami ostatecznie oddaje mi koronê.
JOANNA Zdarza³o siê, ¿e wiatr gasi³ pochodnie. W zupe³nej ciemnoci k³ad³am siê
w trumnie ko³o mojego mê¿a i zasypia³am. A przera¿eni biskupi i mnisi szeptali Pater Noster jak ponur¹ ko³ysankê. Filip, ja z woli ojca dosta³em pokój z widokiem na
grób. Od tej chwili przesta³em têskniæ.
SUCHY FAKT Joanna dobrowolnie odda³a w³adzê ojcu. Czternastego lutego tysi¹c piêæset dziewi¹tego roku pod os³on¹ nocy wywieziono królow¹ Joannê (matkê wszystkich ksi¹¿êcych rodów Europy) do twierdzy Tordesillas, gdzie mia³a wegetowaæ przez
nastêpne piêædziesi¹t lat.
FERDYNAND Mo¿na z ni¹ zrobiæ wszystko, z ni¹ wszyscy mog¹ zrobiæ wszystko. To
s¹ córki ojcogenne. Maj¹ w dziejach swój start bez mety.
JOANNA Od tego czasu sta³em siê spraw¹ w toku, potem zapomnian¹ spraw¹ w potoku
 s³ów, które nic nie mog¹ wiadczyæ.
FERDYNAND Instynktownie bra³a do ust wszystkie brudy. Nie da³o siê nic zrobiæ. Z tym
siê cz³owiek rodzi.
JOANNA Mój dzieñ jest wart tysi¹c dwiecie dwadziecia kalorii, siedzenie spokojne 
piêædziesi¹t kalorii razy osiem, sen  szeædziesi¹t jeden kalorii razy piêæ, czuwanie 
czterdzieci osiem kalorii razy czas, który nie wróci³ po mnie, i nie zabra³em ze sob¹
piewaka. Smutno mi, ojcze, i pusto.
FERDYNAND Dzieci nie mog¹ mieæ pretensji do ojców. Ojciec to jednak rola wyuczona, nie ka¿dy siê umie nauczyæ. Co innego matka, matk¹ siê jest z bo¿ej ³aski, organicznie. Kobieta zawsze jest matk¹, nawet jak nie ma dzieci, bo ma to macierzyñstwo
zaprogramowane.
JOANNA Syn irytuje ojca zupe³nie inaczej ni¿ inni ludzie, to jest inny rodzaj irytacji,
kiedy ojciec jest zirytowany z powodu syna, to jest rzeczywicie prawdziwa irytacja. Gertruda Stein.
FERDYNAND Zdradzi³a mnie.
JOANNA Ka¿dy kiedy zdradziæ musi.
FERDYNAND Szkoda, ¿e dzieci te¿ siê musz¹ starzeæ.
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JOANNA Nie móg³bym ciê ju¿ dotkn¹æ.
FERDYNAND Oni nas nie pojm¹. I dobrze. Zostawiê ci drobne na wyprawkê do szko³y.
JOANNA Tata wyrzyga³ swoje podroby.
FERDYNAND To przez wrzody.
JOANNA Ja kiedy bêdê mierdzia³ z ust jak ty.
FERDYNAND W ¿yciu liczy siê jedna mi³oæ, ta pierwsza.
JOANNA Nie bój siê mnie zabiæ, tato.
SUCHY FAKT W tysi¹c piêæset szesnastym roku Ferdynand umar³.
FERDYNAND Nie pozwolê sobie na mieræ bez puenty.
JOANNA Siedem lat minê³o w ciszy. W tym czasie umyli mnie czternacie razy. Na
prawym poladku mia³em wrzód. We wrzodzie wiec¹ siê wiat³a.
KAROL Wzywaj¹ mnie. Przyje¿d¿am, mam interes.
NIEWOLNIK Odmawia królowa higieny. Podczas próby k¹pieli waszej brudnej matki
moja ma³¿onka straci³a oko. ¯¹damy odszkodowania.
KAROL ¯e co?
NIEWOLNIK Eminencjo, matka wasza, królowa Joanna Kastylijska odmawia posi³ków,
k¹pieli.
KAROL Chcê sam zobaczyæ, chcê temu sprostaæ.
JOANNA Nie dam, nie mam, nie chcê.
NIEWOLNIK Ale bród, ale ropa, ale grzyb.
JOANNA Mój, moje, nie oddam z Filipa nic.
NIEWOLNIK Woda. Chocia¿ twarz i pachy.
JOANNA Twarz, kto ma twarz do sprzedania?
NIEWOLNIK Olejek lawendowy czy kokosowy ¿yczy sobie królowa Joanna?
JOANNA Na dnie wody trup patrzy.
KAROL Ja to zrobiê, mnie siê nie wstydzi. A ty jak nie umiesz si³y perswazji z siebie
charyzmatycznie wykrzesaæ, to stój i patrz. Ja ciê, matko, z synowsk¹ mi³oci¹ umyjê
jak lekarz, jak ksi¹dz.
JOANNA Gdzie twoja matka, ch³opcze, brakuje mi jej warg, jej piersi, jej w³osów, jej
mokrego cia³a.
KAROL Kiedy siê ostatnio spowiada³a?
NIEWOLNIK Odmówi³a sakramentów.
KAROL Lewatyw¹ j¹ wyczyæmy. Tak czy siak wyjdzie z cz³owieka brud.
JOANNA Mój syn wyrós³, zmê¿nia³, rozty³ siê, niepodobny do mnie. Ja jestem Piêkny,
mój syn paskudny? Czy to mój grzech w jego twarzy zalêg³ siê?
KAROL Daj tê brudn¹ sukniê, daj, do wody razem, ale ju¿, mamo, jak kiedy. Jak mnie
k¹pa³a, pamiêtasz. Jak mi w wannie jeæ dawa³a, pamiêtasz. Jak mi bañ o dziewczynce, co ma ubojniê wiñ w buzi, czyta³a?
JOANNA Ona by³a kiedy na samym pocz¹tku matk¹ przymusu. Nie umia³em jej pokochaæ,
w wieku dwudziestu lat nie mo¿na tak kochaæ, jak ona chcia³a. To fizycznie niemo¿liwe.
KAROL Te czasy do dzi zajadam tortami, krewetkami, puddingami, sznyclami, bekonami, zapijam mlekiem, a potem cisza, kwas ¿o³¹dkowy w nozdrzach, w zêbach, miêdzy palcami.
JOANNA Mówili, ¿e by³a chora, ale ona mia³a jedno ¿ycie, które mi pod nogi da³a. A co
ja z tego ¿ycia zrobi³em?
KAROL Rano boli mnie prze³yk.
JOANNA Ona by³a cwa³, ona musia³a sob¹ robiæ mi³oæ. Kocha³em jej mi³oci robienie,
a jednak nie umia³em siê zatrzymaæ.
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KAROL Ale przynajmniej jestem czysty, na chwilê czysty. W³asny. W sobie nad ranem
z³apany. Pusty.
JOANNA Odejd, sam muszê odcierpieæ jej ranê.
KAROL Koniec, dawaj suknie i do wody. Raz, dwa, trzy.
JOANNA Topielec, topielec.
KAROL Auuu, kurwa maæ, nie gryæ. Palec mi ugryz³a. Krew.
JOANNA Daj, synku, zaklei ci tatu paluszek.
KAROL Rana, a w ranie zarazki rodu.
JOANNA Za ma³o ci dyscypliny wpoi³em. Na polowaniach zawsze by³e w tyle.
KAROL Poca³uj mnie.
JOANNA Za ciê¿ki, za s³aby.
KAROL Rana, boli, cieknie.
JOANNA Mia³em ci daæ klejnoty matki, ale nie dam. Niech zgnij¹.
KAROL Choæbym tu mia³ ca³e wojska trupów ci¹gn¹æ, to ciê wyk¹piê. Za szmaty, za
w³osy, za sukniê.
JOANNA Zostajê sam, od tej chwili stra¿nik i reszta znêcaj¹ siê nade mn¹. S¹ tu t³uste
baby, takie same jak przed mierci¹ przychodzi³y, mocz¹ mnie we wrz¹tku i szoruj¹.
Nie pozwalaj¹ piewaæ ani polowaæ, ani niæ. Pomocy nie chcê, zas³u¿y³em na to, za
zdrady, za k³amstwa, za Joannê. Wytrzymam.
KAROL Odda³a mi oficjaln¹ zgodê i wszystko, co mi do rz¹dzenia by³o potrzebne. Bo
ju¿ nie wiedzia³a, co komu daje, jak ka¿da stara baba. Bo, jak pañstwo myl¹, kiedy
w³aciwie baba jest stara, co? Ale pos³uchajmy matki.
JOANNA Z pewnoci¹ bardzocie strudzeni dalek¹ podró¿¹, dlatego te¿ najlepiej bêdzie,
gdy najpierw udacie siê na spoczynek. Od tej chwili w pe³nym tytule.
IZABELA Ferdynandzie.
KAROL W pe³nym tytule Karol, z bo¿ej ³aski uwiêcony i wybrany cesarz rzymski, po
wieki August, król Niemiec, W³och, Kastylii, Leonu, Aragonii, Sycylii, Neapolu, Jerozolimy, Nawarry, Grenady, Toledo, Walencji, Galicji, Majorki, Sewilli, Sardynii, Kordoby, Korsyki, Murcji, Jaén, Algabres, Algeciras, Gibraltaru, Wysp Kanaryjskich, Indii
Zachodnich i Wschodnich oraz innych wysp i l¹du sta³ego Morza Oceanicznego et caetera, et caetera, arcyksi¹¿ê Austrii, ksi¹¿ê Burgundii, Lotaryngii, Brabancji, Styrii,
Karyntii, Luksemburga, Limburga, Geldrii, Kalabrii, Mediolanu, Aten, Neopatrii, Wirtembergii et caetera, hrabia Habsburga, Flandrii, Tyrolu, Gorycji, Artois, Palatynatu
Burgundii, Hainaut, Holandii, Zelandii, Ferreti, Kyburga, Namur, Rousillon, Cerdagne,
Zutphen et caetera, landgraf Alzacji, margrabia wiêtego Cesarstwa Rzymskiego, Burgau,
Oristano i Goceano et caetera, ksi¹¿ê Szwabii, Katalonii i Asturii, pan Fryzji, Marchii
Wendyjskiej, Port Naon, Biskajów, Moliny, Salin, Trypolisu i Mechelen.
JOANNA Podejd do ojca po b³ogos³awieñstwo. Ojciec ci b³ogos³awi ber³em.
KAROL Dlaczego w³aciwie nie zabi³em swojej matki, nie wiem. Dziadek Ferdynand
i ojciec Filip potrzebowali jej ¿ywej, ale niezdolnej do rz¹dzenia, wiecznie niedysponowanej. Jednak dla mnie, co by nie mówiæ, martwa Joanna by³aby o niebo praktyczniejsza. Nie wiem, ba³em siê, a mo¿e mia³em jaki g³êbszy powód wewnêtrzny?
JOANNA Wzywaj¹ ciê na wieczerzê, synu, nios¹ prosiê, gê i tort.
KAROL Dyscyplina, mówiê, dyscyplina, ka¿dy by³by ofiar¹, naj³atwiej byæ ofiar¹. Dzisiaj tyle tych ofiar powychodzi³o z ukrycia, ¿e zape³ni³y ca³y krajobraz publicznej
przestrzeni. Trzeba bêdzie z tym te¿ co zrobiæ. Bo publiczna przestrzeñ te¿ jest moj¹
w³asnoci¹ w pañstwie, i nie do koñca podobaj¹ mi siê rozwydrzone, ubrane w roszczenia ofiary kryzysów, wyzysków, wypadków, wojen. Nie ci z wojen to bohateroJolanta Janiczak
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wie, oni mog¹ byæ widoczni. Mylê ostatnio du¿o nad oczyszczalni¹ cieków, ¿eby to
spo³eczeñstwo jako wypolerowaæ. Piêkno powinno siê ³¹czyæ z piêknem, m¹droæ
z m¹droci¹, maj¹tek z maj¹tkiem, inteligencjê z inteligencj¹. A cechy, których dobro wspólne, publiczne nie potrzebuje lub mu przeszkadzaj¹, powinny byæ dyskretnie
sterylizowane. Odpad powinien byæ separowany od reszty, przynajmniej na obrazach.
¯eby dobrze siê prezentowa³o. Zrób mi tu korektê barwn¹, brakuje mi ust. W sensie
pigmentu.
JOANNA Przez tyle lat nie mia³em do kogo mówiæ. Ale ta dziewczyna, co do mnie
przysz³a.
WOLNOÆ Wszystko, co widzisz, mo¿e byæ widziane inaczej.
JOANNA Mogê dotkn¹æ twojej rêki?
WOLNOÆ To jest fascynuj¹cy proces stwarzania cz³owieka.
JOANNA Przepraszam. Trudno byæ niedotykanym, przepraszam, sama siê rêka rwie.
WOLNOÆ Posk³adam ciê.
JOANNA Cia³o niedotykane boli i odpada.
WOLNOÆ Rozpieszczê ciê.
JOANNA Skóra odpada, odpada ode mnie.
WOLNOÆ Odpryski. mieci. Pozy. Racje ¿ywieniowe. Pami¹tki.
JOANNA Siedemdziesi¹t lat wojen przetoczy³o siê przeze mnie, nie powiedziawszy nic.
Nie mam nic, co móg³bym ci daæ.
WOLNOÆ Wszystko mo¿na nazwaæ inaczej.
JOANNA Nie my³em siê chyba z dziesiêæ lat.
WOLNOÆ Akustyka, skrzynka akustyczna, producent bycia.
JOANNA Nie brzydzisz siê mnie?
WOLNOÆ Wyrzuæ tê sukniê.
JOANNA Mogê?
WOLNOÆ Mo¿esz byæ milionami zdañ, i tak siê nie wyczerpiesz.
JOANNA Czemu jestem sam?
WOLNOÆ Ona patrzy na ogromne miasto, a ogromne miasto odbija siê od niej têpym
dwiêkiem. Ona patrzy na cz³owieka, ale cz³owiek pada przed ni¹ i przestaje byæ
cz³owiekiem. Narzuca wiatu swój harmonogram a wiat odrzuca jej harmonogramy,
bo jest za du¿y, a ona za ma³a.
JOANNA Móg³bym ci siê spodobaæ w jakikolwiek sposób?
WOLNOÆ We sobie tyle, ile siê w tobie zmieci. (do widowni) Zapomnia³a wszystko,
co by³o warte pamiêtania.
JOANNA W tym zgni³ym lochu szybko popad³em w zwierzêce otêpienie. Nie potrzebujê nic. Wystarczy ten g³os zamiast jedzenia. Siedzenie  szeædziesi¹t razy czternacie. Osiemset czterdzieci kalorii, plus pó³sen, nie wiem.
WOLNOÆ Nie, to nie tak.
JOANNA Wydrapa³em jej dziurê bezdenn¹.
WOLNOÆ On nie istnieje.
JOANNA Szukam...
WOLNOÆ Przejcia.
JOANNA Szukam przejcia.
WOLNOÆ Rozbij, zakop, wyrwij, zgnieæ, zer¿nij, zar¿nij. Dalej.
JOANNA Jestem urodzona z ojca zupe³nie nieznanego, matka siê mn¹ wykrwawi³a, m³ode
ma³¿eñstwo pochowano tam niedaleko, w jednej trumnie pochowano. Suknie moje
wystawiono jak relikwie, dla wszystkich goci.
Joanna Szalona, królowa
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WOLNOÆ Bli¿ej.
JOANNA Co mi siê spowija mrokiem, roztañczone plamy dotykaj¹ mnie ciep³em, wita, mam rok, mam sto, bez znaczenia, jestem rozpêdzonym wiatem. Oddycham.
WOLNOÆ To jest rêka, ona siê rusza, to jest oko, oko tkwi, zapisany ostatni obraz.
Przez piêædziesi¹t lat pokoju w pokoju bez okna. To serce uderzy³o miliard szeæset
osiemdziesi¹t cztery miliony osiemset tysiêcy razy, te p³uca piêæset cztery miliony
razy wci¹gnê³y powietrze. Chod, ten pokój jest za ciasny. To s¹ kalorie bólu, to s¹
kalorie mi³oci. Obud siê, królowo. Czeka nas d³uga noc.

W kwestiach Suchego Faktu autorka wykorzysta³a kroniki portretuj¹cych ¿ycie Joanny
Kastylijskiej. Cytaty za: Johan Brouwer Joanna Szalona, prze³o¿y³a Halina Leonowicz, PIW, Warszawa 1991.
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