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W promieniach
Zupełnie nieZnane listy  
Marii skłodowskiej-Curie

P r o l o g

Nie będę dziękować Bogu.
Nie będę dziękować rodzicom.
Ani premierowi, ani prezydentowi, ani władzom uniwersyteckim.
Ani ojczyźnie. Żadnej ojczyźnie.
Nie będę dziękować Piotrowi Curie.
Nie będę wyrażać zdziwienia.
Nie będę analizować niezwykłej sytuacji, że ja tutaj, teraz.
Nie będę mówić o kobietach, o prawach, o jawnej dyskryminacji, o nędzy.
Nie będę płakać, nie będę się cieszyć, nie będzie tryumfu i nie będzie 
wzruszeń.
Podejmę wykład w tym miejscu, w którym przerwał Piotr.
O zmianach w naszym pojmowaniu materii.
O rozpadaniu się świata.
O promieniowaniu.
O zmianach w pojmowaniu materii.
Materii.
O zmianach.

O rozpadaniu się.

O pojmowaniu.

O zmianach.

Radioaktywność to przemiana jednego pierwiastka w inny przez emisję 
promieniowania.
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1 .  U w i ę z i o n a

Kochana Maniu!
Ja, Mania, Maria, Marysia Skłodowska do ciebie Mani, Marii, Marysi 
Skłodowskiej piszę ten list.
Piszę do ciebie w ten listopadowy, w ten urodzinowy zmierzch, bo trze-
ba ci wiedzieć, że skończyłam dziś właśnie osiemnaście lat.
I piszę do ciebie najwstydliwszy i najintymniejszy list, jakiego nikomu 
innemu napisać nie mogę, a jaki napisać chcę i potrzebuję.
Nikogo tu nie mam prócz ciebie.
A chcę, potrzebuję bardzo czuć czyjąś obecność, czuć, że ktoś mnie 
widzi, wie o mnie, rozumie.
Był czas, kiedy to był Bóg, tyle na ten temat, pozostała pustka, która 
domaga się wypełnienia.
Jak oświecenie na Buddę, tak przyszłaś mi do głowy ty.
Mania duża.
Mania w dojrzałości swego owocnego życia, bo jakież inne życie byłoby 
warte przeżycia.
Kiedy sobie pomyślę o znikomości życia naszego w nieskończoności 
wszechświata, o tym, jaki ułamek, skraweczek, iskierka się z tej nie-
skończoności wydarła, wyrwała i na jaką chwilkę, tak mi szkoda każ-
dego dnia, każdej nocy, każdej godziny, każdej minuty tego czasu, gdy 
jestem świadoma, czuję, widzę, słyszę, myślę.
Przecież to skończy się, Maniu, ani się obejrzymy, i znów zapadniemy 
w wieczny mrok, wieczne, jak to nazywają, odpoczywanie.
Więc pracujmy.
Pracujmy, póki świeci dla nas światło dnia i małe światło w nocy.
I kiedy już nie wiem co, to pisać postanowiłam do ciebie.
Ciekawam, co u ciebie teraz.
Masz męża, dzieci?
Skończyłaś uniwersytet we Francji, jak sobie zaplanowałaś, marzyłaś 
i noce spędziłaś na szeptaniu: pragnę, pragnę?
Pozwala ci mąż z twojej wiedzy robić użytek?
Pozwoliłabyś mu nie pozwalać?
Z czym się mierzysz, Maniu, i czego dotykasz?
Jeśli chodzi o mnie, siedzę przy ciemnym stoliku w ciemnym pokoju 
i ledwo już widzę tę kartkę, ten stolik i te stawiane w zapadającej ciem-
ności literki.
I czuję, jak znikam w tym zmierzchu.

We wsi zabawa.
Namawiali mnie, ale nie poszłam.
Poczuli się urażeni, niech tam.
Jestem korepetytorką u, pożal się Boże, państwa.
Piszę to bez wzgardy, lecz z żalem, którego nie ośmieliłabym się wylać 
przed nikim chyba oprócz ciebie.
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Nie mogę zrozumieć, uwierz, jak mogą tak swoje życie marnować ci lu-
dzie, tę wyjętą z wieczności chwilę, którą dano im do dyspozycji.
Jestem sama.
Uczę rozpuszczone dzieci.
Nie lubią mnie tu, bo na zabawy nie chodzę i uważają, żem jest przemąd - 
rzała, choć nie sądzę, bym im dała powód.
Zarobione pieniądze wysyłam Broni, siostrze ukochanej do Paryża, tak 
jak się umówiłyśmy.
Jak los poszczęści, jeżeli los poszczęści, w co zaczynam wątpić, i ja kie-
dyś do tego wymarzonego Paryża pojadę i uczyć się będę, czego tu mi 
się zabrania.
I wiem to na pewno, że jedyny sens tego wszystkiego, tego bycia w tym 
tu zapadającym zmroku, to chłonąć, to poznawać, to oświetlać ten ka-
walątek świata, jaki jest nam dany, z wszystkich sił swoich, z całej duszy 
swojej.
I ta myśl, ta iskra, to przekonanie tak silne, jedyne trzyma mnie chyba 
przy życiu.

Jestem tu, w gęstniejącym mroku.
Jest stolik, kartka, przede mną niezapalona lampka.
Przed lampką zapałka.
Jestem brzydka, co uważam sobie za dar, za największy prezent.
Omijają mnie bowiem dzięki temu te krótkotrwałe, błahe przyjemnost-
ki ludzi urodziwych.
Ludzie brzydcy mają swoje własne światy na marginesie niejako głów-
nego świata, w którym panują ludzie urodziwi.
Światy, które zapełniają, meblują, jak chcą, w których ich własne panują 
prawidła, w których tworzą swoje rytuały.
W centrum mojego świata jest niezapalona lampka, a przed nią nieza-
palona zapałka na czarnym stoliku.
Dla ludzi bawiących się, ludzi urodziwych jest to po prostu lampka 
i zapałka.
Zapałka służy im do zapalenia lampki.
Dla mnie, kobiety brzydkiej, która, podkreślam, niekłamanie wdzięcz-
na jest swojej brzydocie, ta zapałka to kawałek drzewa, które w niepo-
jęty acz możliwy, jeśli tylko ktoś dokona wysiłku, możliwy do pojęcia 
sposób, z podziemnej drobinki, czerpiąc ile się da soków z wnętrza 
i  światła słonecznego z góry, urosło w kształt niepowtarzalny, choć 
przewidywalny, jedyny, choć uniwersalny.
Obrobiony pracą ludzką i ludzkim rozumem fragment ciała drzewa 
leży przede mną w zapadającej ciemności.
A koniuszek jego powleczono substancją niezwykłą, owocem myśli 
i pracy ludzkiej, białym fosforem.
Brzmienie tych słów – biały fosfor.
W tej wsi polskiej, zapadłej, pod ruskim zaborem.
Gdzieś tam bawią się.
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Prawie ciemność.
A przede mną na koniuszku drzewa – biały fosfor.

Biały fosfor.

W moim świecie mam taki rytuał.
Gra w ból.
Wierzę, że ból…
Nawet przed sobą tego napisać nie mogę, nie umiem.
Brzydzi mnie wszelki patos i zadęcie.
O zwykły ból mi chodzi, nie o ból istnienia, ani nic z tych wielce wznio-
słych rzeczy.
O zwykłą, fizyczną bolesność, która z jednej strony jest zła pod każdym 
względem, jest przeszkodą, przekleństwem czasami, z drugiej jednak…
No właśnie tego nie chcę, nie umiem sama przed sobą napisać, być 
może ze wstydu.
I nic już nie widzę, stawiam te literki prawie po omacku.
Chcę, żebyś wiedziała.

Teraz, właśnie teraz zapalę zapałkę.
Biały fosfor potrę o powierzchnię stołu i przełożę ją do drugiej ręki, aby 
tę wolną zachować, abym mogła pisać, zapisywać, opisać.

Zapalam zapałkę.

Jak długo?

Najpierw zapałką zapaloną, białym fosforem płonącym zapalam lamp-
kę, kaganek.
Długo palić nie będę z racji oszczędności.
Ale dziś urodziny.
Osiemnaste.
Dziś pragnę, chcę doświadczać, pisać, chcę płonącej lampki.
Nie lubię bólu i boję się go.
Chcę wytrzymać.
Jak długo?
Płonie ogień.
Co robią ci ludzie?
Ci bawiący się ludzie?
Co oni wyprawiają?
Na co tracą?
Po co?
To są dziwne rzeczy.
Sto miligramów białego fosforu może zabić dorosłego człowieka.
Opary trujące.
Śmiertelne wypadki w fabrykach zapałek.
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Człowiek wymyślił czerwony, bezpieczny fosfor na zapałki.
Wciąż produkują biały.
Ten jest biały.
Przyjdzie czas, kiedy wszystkie zapałki będą dla ludzi bezpieczne, będą 
niosły tylko i jedynie dobro.
Nie staną się takie same z siebie, nie.

Boję się bólu.
Jednocześnie czuję, jak cichną odgłosy zabawy, jak wszystko, cały świat, 
wszechświat, ja, skupiam się na tym zbliżającym się do mnie, do dłoni 
mojej, do koniuszków palców jasnym płomieniu.
Płomień mówi do mnie.
Maniu – mówi do mnie.
Jak ktoś bliski, najbliższy, jak członek rodziny, najbliższej rodziny.
Maniu – mówi płomień.
Jestem – mówię.
Jestem.
I boję się.
I czuję, jak narasta strach, panika, którą trzeba stłumić.
I gorąco już w palce.
Chcę.
Mogę.
Proszę.
Żądam.
Rozkazuję.
Niech tu przede mną.
Stawi się.
Jak przed Faustem.
Dla świata.
Dla ludzkości.
Czy gotowa?
Tak, jestem gotowa.
Czy aby na wszystko?
Tak.
Aby.
Boli.
Zniosę ból.
Nawet kiedy.
Tak.
Patrzę, jak płoną mi palce.
Swąd skóry.
W bólu znikam.
Jest tylko wola.
Ściskam patyk.

Póki sama zgaśnie.
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2 .  C z a r o w n i c a

Kochana Maniu!
Gdybym miała ci donieść, co się ze mną dzieje, nie umiałabym opisać.
Nie wskutek obfitości, lecz monotonii zdarzeń.
Nie piszę tego listu.
Wypowiadam go, przecież nic nie ginie.
Słowa promieniują.
Mówię na głos, żeby przywrócić realność.
Wydobyć się z czegoś w rodzaju stawania się czymś.
Mam wrażenie, że przechodzę proces unieczłowieczania, nad lub pod-
człowieczania, nie znam tego nazwy.
Jednocześnie jestem najszczęśliwszą z ludzi i nie pytaj, nie umiałabym 
ci tego, Maniu, wytłumaczyć.

Nie robię tego dla ludzkości.
Nie robię tego dla pieniędzy.
Nie robię tego dla sławy.
Nic z tych rzeczy.
Spytasz, co takiego robię.
Mianowicie dzień w dzień, od rana do nocy mieszam wielką chochlą 
w wielkich kotłach, w których bulgocze bagnista maź.
Biegam od kotła do kotła i mieszam w gęstej mazi chochlami.
To jest moja praca.
Wykonuję ją jak najsolidniej potrafię już od czterech lat.
Mam zgrubiałe ręce i otępiały mózg.
Obecnie jestem dodatkowo w ciąży, więc gruba, gruba, gruba.
Piotr chciał zrezygnować.
Przekonałam go.
Efektem przekonywania Piotra jest ta ciąża.
Biegam, z wielkim brzuchem, od kotła do kotła i mieszam chochlami, 
które są mojej wielkości, i dzień cały słucham bulgotania i oddycham 
zapachem promieniotwórczego, radioaktywnego Nieznanego.
Trzeba maź podgrzać i dopiero w gorącu, w stosownej temperaturze 
wydzieli się ze smółki uranowej On, Nieznany.
Jest Go niewiele.
Znaczniej mniej, niż zakładaliśmy.
Znacznie, znacznie mniej.
Właściwie są to ilości skłaniające do powątpiewań o jego istnieniu.
Nie mnie.
Ich.
Ja nie powątpiewam.
Najgorsze jest, że w dachu szopy są dziury i gdy pada deszcz, trzeba 
biegać i zasłaniać, zabezpieczać kadzie i fiolki z mikrodrobinkami Nie-
znanego.
Gdyby nie ten stan, jak już próbowałam nazwać upodobnienia się do 
nieludzkiego, przecież bardzo, najbardziej w tym momencie właśnie 
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ludzkim będąc, ugrzęzłabym w tej mazi, usiadłabym, zziębłabym, pad-
łabym ze zmęczenia chyba, tak myślę.
Na szczęście pierwiastek ten, który tak bardzo nie chce się pokazać, nie 
chce zbadanym być, zważonym, zmierzonym, tak bardzo z powrotem 
do ciemności ciągnie, do niepoznania, zapomnienia, a jednocześnie 
promieniowanie jego nie ma sobie równych, na szczęście ma właści-
wość taką, że udziela siły swej nadprzyrodzonej, błękitnej.
Jest po prostu piękny.
Czysta nauka otacza go miłością.
Miłość nie pyta, czy jest pożyteczny, nie oczekuje, że będzie komuś, 
czemuś służył, nie próbuje wprzęgnąć go w zaprzęg jakichś pragma-
tycznych sił.
Miłość zadowala się jego istnieniem.

Przyszłam z Piotrem.
Wróciliśmy z szopy do domu, zjedliśmy kolację, nie mogłam zasnąć.
Miałam pod oczami błękit.
Mówię, chodź, Piotr.
Wzięłam go za rękę.
W nocy poszliśmy do szopy.
Już z pewnej odległości było widać.
Otworzyłam drzwi.
Usiądź, mówię.
Popatrzmy przez chwilę.
Świecił.
Sam z siebie.
Nie odbitym światłem.
Nie siłą elektryczności.
Świecił sam z siebie, bo taka jest jego przyrodzona moc.

Siedzieliśmy w tej dziurawej szopie, pod gwiazdami, w nocy.
I mieliśmy tu, na półeczkach, własne swoje gwiazdy, przez nas, przeze 
mnie wydobyte z mazi, z błota, z odpadu, z ciemności, znikąd.
Spójrz, Piotr – siedzieliśmy oszołomieni.
Szczęśliwa, dotykałam brzucha.
Bardzo nam się życie popsuło od czasu honorów i sławy.

3 .  Z m ę c z o n a

A jak było naprawdę?
Naprawdę jak było?
Nie ładnymi słowami, zdaniami.
Nie lubię ludzkiej ciekawości pakującej mi się do głowy, do brzucha, 
oblepiającej, wpychającej macki, śliskiej, wstrętnej.
Dlatego wolę ładnymi zdaniami.
Nawet listy do siebie.
Ciekawość ludzka jest nieopanowana.



Artur PAłygA • W  PromieniAch

57

Znajdzie, wypatroszy wszystko, a czego nie znajdzie, to sobie dopowie.
Jak było naprawdę, opowiadam tylko wtedy, gdy jestem zmęczona.
Kiedy jestem zmęczona, wydaje mi się, że nie żyję.

Jestem zmęczona.
Cały dzień byłam czarownicą.
Mieszałam łychą w kotłach.
Cały rok.
Całe dwa.
Całe trzy.
Całe cztery lata jako czarownica płonęłam na stosie.
Próbowałam wyodrębnić coś z błota.
Wyrwać z nieistnienia.

4 .  S p e ł n i o n a

Jestem w ciąży, Piotr, mówię.
Gotuję ci, piorę, sprzątam, cieszysz się?
Powiedz, spełniam się też jako żona?
Powiedz, Piotr.
A w łóżku?
W łóżku możesz ze mną być?
Cały dzień mieszam w kotle i potem w garach, i znów w kotle.
Ty liczysz, analizujesz, odmierzasz i myślisz.
Dobrze ci ze mną, Piotr?
Pytam.

Dziecko nakarmić, mieszać, grzać, podgrzewać, gotować.
Jest gorąco, para w oczy.
Para z gotującej się uranowej smółki cały dzień wali mi prosto w oczy.
Jestem spocona, brudna, wszystko mi się lepi, mam przed oczami 
gwiazdki, plamy.
Jestem wszechświatem.
Rozpadam się na atomy.
Złapiesz mnie?
Piotr, złapiesz mnie?
Jestem w ciąży, Piotr.
Wyrwał się z nieistnienia do mojego brzucha nowy człowiek.
Chcesz posłuchać, Piotr?
Połóż rękę, czujesz, jaki mam ciepły brzuch?

Ciepło przy kotłach.
Para.
Kochana, wymarzona, wytęskniona córko!
Jesteś już na tym świecie niejako oficjalnie ogłoszona, zapowiedziana, 
zaanonsowana.
A więc jesteś.
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Stoję tu z tobą, córeczko, całymi dniami, mieszam w kotłach, ja, twoja 
mama czarownica, stoję z wielką łychą, biegam od kotła do kotła i my-
ślę o tobie.
I tworzę sobie, myślę, układam nienapisane listy.
Których nie napiszę, bo mam zajęte ręce.
Z poparzonymi palcami.
Bo nawet gdybym nie miała rąk zajętych poszukiwaniem światła w ko-
tle, robieniem obiadu, sprzątaniem, zmywaniem, to wolałabym się wte-
dy położyć.
Lubię spać.
Lubię ciemność.
Chciałabym położyć się z tobą, leżeć z tobą, synu, i słuchać, jak w środ-
ku mnie bije twoje serce.
Tymczasem kupa, synku.
Smoliste odpady.
Smółka.

Błoto, które przywieźliśmy z czeskiego lasu.
Które w konsystencji przypomina kał.
Który całymi dniami mieszam.
Ten kał jest dwa razy bardziej promieniotwórczy niż uran.
Fakt ten stoi w sprzeczności z wiedzą o właściwościach pierwiastków.
Sprawdzałam wiele razy.
Wiele, wiele razy z rękami po łokcie brudnymi od kału stwierdzałam, 
że to nie pomyłka.
Że to nie jest wina niewłaściwych urządzeń pomiarowych.
Że to nie jest awaria urządzeń.
Że to nie jest błąd obliczeniowy.
Że to nie jest złudzenie.
Ten kał jest dwa razy bardziej promieniotwórczy niż najsilniej promie-
niotwórczy pierwiastek na świecie, czyli uran.
Wyobraź sobie, Maniu, że wychodzi ci coś, czego nie ma.
Czego nie ma prawa być.
I to wychodzi, i wychodzi.
I myślisz sobie, dlaczego nikomu nie wyszło, tylko mnie wychodzi?
O co chodzi?
Nikt dotychczas nie badał pod kątem promieniotwórczości kupy z cze-
skich lasów.
Cóż ona zawiera?
Jedno trzeba w pewnym momencie wreszcie przyjąć.
Skoro zakładam, że ja się nie mylę i że nie mylą się urządzenia pomia-
rowe, a wynik mojej pracy na tych urządzeniach nie zgadza się z rze-
czywistością, to oznacza, że myli się rzeczywistość, a nie ja.
Lub że rzeczywistość jest jednak czym innym, niż myślałam.
Nie wiem, jakie są twoje dziś, Maniu, relacje z rzeczywistością.
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Ja ją chwyciłam za mordę.
Postanowiłam dobrać się do sedna.

Mój brzuch, mój brzuch.
Przepraszam, zabolało.
Bolało, córeczko?
Przepraszam.
Chwileczkę przystanę.

Dobrać się do sedna, a więc wydzielić substancję, która to powoduje, tę 
niesamowitą promienistość.
Co to za światło, które wydzielane jest przez coś w tej kupie?!
Co tu przyszło na świat i dla kogo?
Założyłam, i to było moje ryzyko, że wbrew rzeczywistości oraz prze-
konaniom ludzi, których szanuję i lubię…

Gubię wątek.
Tyle myśli naraz.
Jeszcze raz.

Założyłam, i to było moje ryzyko, że wbrew rzeczywistości oraz przeko-
naniom ludzi, których szanuję i lubię, istnieje coś jeszcze.
Co jest niewidzialne.
Ponieważ nasze zmysły są niedoskonałe.
Ale mamy coś, co dąży do doskonałości, której nie osiągnie, i to jest 
właśnie doskonałość.
A mianowicie naukę.
Nauka sięgnie tam, gdzie nie sięgają zmysły.
I nie chodzi o duchy.
Nie chodzi o zdarzenia, które staram się bagatelizować, bo one w rze-
czywistości nic nie znaczą, jak zbiegi przypadków i inne rzeczy niezna-
czące bądź niewyjaśnione, jak seanse wywoływania duchów, w których 
z Piotrem uczestniczyliśmy i po którym to seansie, po jednym z sean-
sów, ty się, córko, we mnie pojawiłaś.
Ale, uwierz kochana, nie z wirującym talerzem miało to związek, ale 
z dyskusją naszą po.
Z dyskusją po.
Z dyskusją.
Piotrze, masz łakome usta.
Pojawiłaś się, córeczko, z łakomych ust twojego ojca.

Musimy do pracy, do kotłów.
Dosyć odpoczynku.
Trzeba podgrzewać i mieszać, żeby wydzielać niewidzialne.
Niewidzialne, które ma ogromną siłę, które wydziela promienie, które 
też są niewidzialne.
Widzisz, córeczko, jesteśmy tuż, tuż.
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Ja wiem, że to tam jest.
Nie, nie wiem. Nie powinniśmy się, synu, nigdy oszukiwać.
Ale mam już nazwę, wiesz?
Nie mam jeszcze imienia dla ciebie, nie chcę cię nazywać. Mam w sobie 
jakiś opór przeciw nazywaniu ciebie już teraz. Jesteś człowiekiem po 
prostu. Człowiekiem, którego urodzę. Bratem Ireny.
A to coś, wiesz, będzie się nazywało wiesz jak?
Polon.
Prawda, Piotrze?
Wiesz, dlaczego polon?
Przeciwko Ruskim.
Boże, jak ja ich nie cierpię!
Uciekłam przed nimi do Francji, żeby móc oddychać, pracować, żyć.
Ojciec pisał, nie narażaj się, po co występujesz w tych polskich impre-
zach, przyjedziesz, wrócisz tutaj, nie dadzą ci żyć.
Wiesz, jacy oni są uczuleni na wszystko, co ma w sobie pierwiastek 
polskości.
Więc jakby ktoś pytał, dlaczego polon, no to właśnie tak.

Patrz, widzisz?
Gorące strasznie, parzy.
Musimy uważać.
Poczekaj, poczekaj!
Musimy to rozlać, przelać, porozdzielać.
Teraz patrz, co się będzie działo.
Poczekaj.
Jeszcze podgrzejemy.

5.   W i e l k a  i m p r o w i z a c j a  M a r i i  S k ł o d o w s k i e j - C u r i e,  
c z ę ś ć  p i e r w s z a

Szara, niepozorna skała z czarną pręgą.
Blenda smolista.
Używa się jej do utwardzania dróg.
Ta czarna pręga to uran.
Uran rodzi się, gdy umiera gwiazda. 
W ostatnich swoich chwilach gwiazda pod wpływem zjawisk zachodzą-
cych w momencie agonii, wtedy i tylko wtedy rodzi uran.
Uran wytycza nam drogi.
Kwas solny na blendę smolistą.
Kwaśny roztwór.
Na to siarkowodór.
W roztworze zostają uran i tor.
To, co się wydzieliło z roztworu, uwaga, to co się wydzieliło z roztworu, 
jest bardziej aktywne niż cały uran i tor.
Czym jest?
Co to jest?
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Jeśli uran wymaga śmierci gwiazdy, to czego wymaga to tu?
Co mamy w rękach?
Badam.
To mieszanka siarczków metali: ołowiu, miedzi, bizmutu, arsenu oraz 
antymonu.
Tyle znamy.
A to nieznane?
Jak je chwycić w garść, jak wydzielić, uchwycić tę kosmiczną siłę!
Siarczkiem amonu, amon bóg, rozpuszczam siarczki arsenu oraz an-
tymonu.
Badamy aktywność.
To, co pozostało, wciąż ma większą aktywność niż wszystko, co znamy.
Wydzielamy dalej.
Odpada miedź.
Zostaje ołów i bizmut.
I to coś, co trzyma się z ołowiem i bizmutem i nie chce się dać oddzie-
lić, zobaczyć i zbadać. Niezwykła aktywność.

Podgrzewam, podgrzewam.
Muszę tu zrobić trochę piekła.
Dokładam do ognia.
Jest bardzo gorąco, jest siedemset stopni!

Wydziela się!
Potrzebował gorąca!
Potrzebował chociażby nikłego zbliżenia do Słońca!
A zatem blenda smolista!
Traktujemy chlorem, i mamy chlorki
U, Th, Pb, Cu, As, Sb, Bi i X!
Jest osad.
Siarczki.
Pb, Cu, As, Sb, Bi i X!
Na to (NH4)2S.
Zostają trzy.
Pb, Cu, Bi.
I czwarty, jak czwarty muszkieter – X.
Na to NH3.
I są wodorotlenki Pb, Bi i X!
Na to H2S.
I jest dalej Pb, Bi, X.
Więc nic się nie zmienia.
Zatem sublimacja.
Siedemset Celsjusza.
I jest!
Po jednej stronie odchodzą do nieba PbS, BiS3, a my do środka piekła.
X!
Nazwijmy go polon!
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Oto siła z początków świata, przenikająca i obecna!
Radioactivite!
Radioaktywność!

6.  P r o m i e n n a

Nie cierpię romantyzmu!
Tych wzdychań, spojrzeń, tego hu, hu, wygrażania metafizyczną szablą, 
tej krwi.
Jestem przeciw.
Gdybym była romantyczką, nigdy, przenigdy nie robiłabym tego, co 
robię teraz.
Nie podgrzewałabym kotłów z kałem.
Nie podgrzewałabym kotłów z kałem.
Nie podgrzewałabym kotłów z kałem.
Nie podgrzewałabym kotłów z kałem.
I tak tysiąc razy.
I tysiąc tysięcy.

Kiedy byłam mała, chciałam robić buty.
Jak mama.
Moja mama, twoja babcia, córeczko, umiała być szewcem.
I chciałam być szewcem.
Nie chciałam być królową.
Nie chciałam być świętą.
Nie chciałam być kochanką wielkiego poety.
Nie chciałam być rycerzem.
Nie chciałam być Joanną d’Arc.
Ani Matką Boską też nie chciałam być.
Nie chciałam być Salome, choć imię moje drugie – Salomea, nie chcia-
łam być Salome tańczącą, ścinającą głowy.
Ja chciałam być szewcem.
Robić buty.
Jak mama.

Aż przeczytałam poetę.
Przeczytałam poety wiersz.
I się nauczyłam na pamięć.
Jak modlitwy.
I umiem do dziś.
Jak modlitwę.

 Szukajcie prawdy jasnego płomienia!
 Szukajcie nowych, nie odkrytych dróg...
 Za każdym krokiem w tajniki stworzenia
 Coraz się dusza ludzka rozprzestrzenia,
 I większym staje się Bóg!
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I szukam, poparzonymi dłońmi szukam płomienia, tak?
Tylko z tym Bogiem…
Gdybym była Faustem.
I przyszedł gdyby do mnie był Mefisto, nie zawahałabym się.
Nie zawahałabym się ani przez chwilę.
To przecież ma sens!
Byłabym Faustyną.
Jestem Faustyną.
Bo przysięgłam, córeczko, złożyłam przysięgę.
W zasadzie stałam się Faustem, Faustyną wtedy, podczas tej przysięgi 
przecież, prawda?
To było jak cyrograf, jak upuszczenie krwi na ten diabelski pergamin.
Kiedy umierała mama, moja mama i siostra moja, kiedy umierały, mod - 
liłam się.
Bardzo.
Gorąco.
I żarliwie.
Uwierz, córuniu, nie ma drugiej takiej modlitwy na świecie, i nie było 
od początku świata, i nie będzie, która byłaby ciuteczkę choćby bardziej 
żarliwa od mojej wtedy.
Panie Boże, zachowaj mamę, błagam!
Jeżeli jesteś, jeżeli sprawiasz takie rzeczy, a wiemy, że sprawiasz, wiemy, 
że trzeba poprosić, wiemy, że trzeba wierzyć, że prośba zadziała, jesteś-
my jak dzieci ufni, prostoduszni, tak jak chciałeś, tak przecież jak pisa-
łeś, i proszę ja, dziecko, proszę jak dziecko modlitwą dziecięcą, żarliwą 
aż strach, aż się spalam od tej żarliwości, błagam cię całymi nocami na 
kolanach błagam, ocal mamę, ocal siostrę.
Dobrze, jeżeli już musisz, jeżeli z jakichś powodów nie możesz ocalić 
dwóch, ocal jedną.
Przemodliłam tyle nocy, a miałam wiarę niezachwianą i mocną jak ska-
ła, miałam wiarę w: proście, a będzie wam dane.

I umarły dwie.
Najpierw umarła siostra i widziałam rozpacz mojej mamy.
I ta rozpacz jeszcze mamę dobiła.
I po śmierci mamy złożyłam przysięgę, że już nigdy, cholera, psiakrew, 
wszyscy diabli, przyzywam was, nigdy nie uwierzę w miłosierdzie Boga.
Ani w jego słynną dobroć.
Nie wierzę w dobrego Boga!
I przysięgam, nie jest moją sprawą odbierać komukolwiek jego wiarę, 
ja tego nie zrobię.
Dlatego nie mówię, że nie ma.
Dlatego nigdy nie powiem, że nie ma.
Mówię – ja.
Mówię – ja nie wierzę w dobrego Boga, tak?

A teraz, wiesz, córeczko?
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Teraz trochę dorosłam.
Teraz wiem, że siostra umarła, bo mama zaraziła ją gruźlicą.
Tyle.
Nauka.
Nie Bóg.

 Choć otrząśniecie kwiaty barwnych mitów,
 Choć rozproszycie legendowy mrok,
 Choć mgłę urojeń zedrzecie z błękitów,
 Ludziom niebiańskich nie zbraknie zachwytów,
 Lecz dalej sięgnie ich wzrok.
 Każda epoka ma swe własne cele
 I zapomina o wczorajszych snach...
 Nieście więc wiedzy pochodnię na czele
 I nowy udział bierzcie w wieków dziele,
 Przyszłości podnoście gmach!

I powiem ci coś, córko, nie chodzi o dobro i zło.
Nie chodzi o dobro i zło!
Gdyby to nie był list nienapisany, nie napisałabym tego.
Nie chodzi o dobro i zło.
Ludzie myślą, że chodzi o dobro i zło, o to, co jest moralne, co jest 
niemoralne.
Nie.
Chodzi o to, żeby nie było błędu.
Chodzi o to, żeby nie było błędu w obliczeniach.
I żeby wszystkie twierdzenia i wnioski były podparte możliwymi do 
weryfikacji dowodami.
Tyle.

Nie spałam dziś w nocy, podobnie jak poprzedniej nocy i poprzedniej 
poprzedniej nocy.
Może poprzedniej poprzedniej spałam, ale nie zauważyłam, nie pa-
miętam.
Rozsądek mi mówi, że musiałam spać poprzedniej poprzedniej.
Że nie byłabym w stanie ustać tyle na nogach, mieszać i zdrowo myśleć, 
gdybym nie spała trzecią dobę z rzędu.
Problem w tym, że nie pamiętam, żeby spała również cztery doby temu.
I pięć.
Pamiętam, że spałam.
Pamiętam, jak spałam, ale nie pamiętam, kiedy to było.
Na pewno nie pięć dni temu.
Prawie na pewno.
To jest twierdzenie niepodparte dowodami.
Jest mi niedobrze i boli mnie głowa.
I wiesz, córeczko, co wtedy robimy?
Pijemy wrzątek.
Tak właśnie robi każda porządna czarownica.
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Łyka wrzątek.
Od razu mi lepiej.

Najsilniejsze odczucie, jakie odczuwam, to zmęczenie.
Ale nie jest to przykre.
Przeciwnie.
Zmęczenie jest dobre.
I jeśli coś chciałabym ci naprawdę przekazać, a mogłabym wybrać tylko 
jedną rzecz, wybrałabym tę.
Radość zmęczenia.
Zmęczenie oznacza, że żyję, że jestem, że nie jestem jałowo, nie bez-
owocnie, że zrobiłam, nie ot tak, nie tak sobie, nie tak, żeby się tylko 
nie zmęczyć.
Czuję życie, świat w dłoniach, w nogach, w plecach, w klatce piersiowej, 
w głowie.

I nie ma bardziej euforycznego uczucia niż to.

I kiedy już nie mam siły, kiedy już jestem wyczerpana, kiedy każdy 
nerw mój chce iść spać, a każdy mięsień położyć się odpocząć, a każda 
myśl zniknąć, wtedy wykonuję ostatni wysiłek, jak szarpnięcie ramion.
I  często, powiem ci, synku, bardzo bardzo często, otrzymuje się za 
to nagrodę.
Ja otrzymywałam, otrzymuję.
Za to szarpnięcie, kiedy jest się skrajnie wyczerpanym.
Bo tam, za progiem wyczerpania wszystko pracuje na innych obrotach 
i wchodzi się jak gdyby w jakiś rodzaj transu, i czuję, i nie myślę wtedy 
o tym w ogóle, że może to brzmi śmiesznie, nie myślę, nie ma czasu 
wtedy na żadne śmieszności, w ogóle nie ma czasu, za mało jest czasu, 
więc wtedy, mówiąc prosto, czuję, że świecę.

Nie znoszę ciekawości.
Nie znoszę ciekawości w ogóle, jako ciekawości.
Uczony nie powinien kierować się ciekawością, to osobista pobudka 
i niegodna, jak pieniądze.
Ciekawość ma dużo wspólnego z pieniędzmi.
Ludzie ciekawi i ludzie lubiący pieniądze to ten sam rodzaj ludzki.
Gdybym kierowała się ciekawością, nie wytrzymałabym czterech lat 
w gorącej, pełnej wyziewów z kotłów, dziurawej szopie.

Z uczuć, poza uczuciem do Piotra, uczucie bycia matką oraz związana 
z tym, nie lubię tego słowa, miłość.
Czuję te uczucia.
Czuję w sensie: potrafię ich dotknąć.
Są konkretne i są namacalne.
Jest mi niedobrze i boli mnie głowa i to też jest konkretne i jest nama-
calne.
Najbardziej lubię leżeć w ciemności.
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I nie myśleć.
Nauka służy temu, żeby zbudować lepszy świat.
Niepodobna zbudować lepszego świata bez polepszenia losu pojedyn-
czych ludzi.
Powtarzam sobie.
A ile, a co trzeba poświęcić?

 Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy,
 Choć macie sami doskonalsze wznieść;
 Na nich się jeszcze święty ogień żarzy,
 I miłość ludzka stoi tam na straży,
 I wy winniście im cześć!

Co trzeba poświęcić?
Czego chcesz, Mefisto?
Jeśli życie się swoje poświęca, jest to wybaczalne.
Jeśli się na ołtarzu składa siebie samego, jest to wielkie, jest to ponad-
ludzkie, jest to podziwiane.
A jeśli nie siebie?
Jeśli kogoś?
Jeśli ciebie, dziecko?

 Ze światem, który w ciemność już zachodzi
 Wraz z całą tęczą idealnych snów,
 Prawdziwa mądrość niechaj was pogodzi – 
 I wasze gwiazdy, o zdobywcy młodzi,
 W ciemnościach pogasną znów!

Popatrz, córko!
Bez emocji.
Zostawmy emocje.
Popatrz, córeczko!
Mamusia przez cztery lata pracowała w tej dziurawej szopie, żeby to zo-
baczyć.
Popatrz, córuniu!
To ja, mama twoja, ja to ukazałam.
Niewidzialne zrobiłam widzialnym.
Ja.
Popatrz!
To jest strasznie silne, wiesz?
Przemienione w widzialne siłą pracy ludzkiej, popatrz!
Do pracy w służbie ludzkości zaprzęgnięte.
Widzisz?
Świeci.

Pięknie świeci.
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Muszę zawołać Piotra!
Boli!
Muszę zawołać Piotra!
Świeci!
Boli!
Córeczko, strasznie bolisz!
Jezu!
Nie mogę tu teraz!
Jest za wcześnie, jest dużo za wcześnie!
Nie możesz jeszcze!
Dziecko!
Mój brzuch!
Moje ciało!
Moje dziecko!
Moje dziecko wyszło z mojego ciała umarłe.

Moja córka. Córeczka. Moje dziecko. Złożone w ofierze.

7.   W i e l k a  i m p r o w i z a c j a  M a r i i  S k ł o d o w s k i e j - C u r i e,  
c z ę ś ć  d r u g a

Jestem w prosektorium.
Tu krajano ciała, wyciekała krew, woda, wszystkie ludzkie płyny.
Z żołądka kwas solny.
Jedną z najbardziej żrących substancji na świecie nosimy w żołądku.
Niezbędna, by trawić, rozpuszczać, rozkładać na czynniki pierwsze.
I owszem, człowiek zanurzony w kwasie solnym rozpuszcza się w nim 
wraz z żołądkiem.
Tenże sam kwas w człowieku, służy mu.
Jak nieludzkie moce wprzęgnięte w niewolę.
Cudownym, zachwycającym, niezwykłym, w niewolę wziętym elik-
sirem z ludzkiego żołądka polewam krew umierającej gwiazdy, więc 
uran.
W jelitach siarkowodór, zastanawiający gaz, który umie porazić nerw 
węchowy, że się już nic nie wyczuwa i się nie wyczuje, gdy siarkowo-
dór, czyli ogień z wodą osiągnie stężenie, przy którym wystarczy wziąć 
oddech, by zapaść w sen wieczny.
Ogniem złączonym z wodą polewam krew umierającej gwiazdy.
I teraz siarczany, węglany, chlorki, wrzenie, wrzenie, wrzenie.
Wielką, drewnianą łychą mieszam we wszechświecie.
Na2CO3, frakcja polonowa, węglany, HCl, Ba.
Zostaje X.
Krystalizacja frakcyjna.
Podgrzewam, podgrzewam.
Mieszam łychą, podgrzewam.
Roztwór BaCl2.
Osad XCl2.
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Ziarenko.
Mikroskopijne ziarenko.
Z wielu ton błota przerobionych, przemieszanych.
Z dni, tygodni, miesięcy, lat życia w tych kotłach, w tej smole i w tym 
prosektorium.
Ziarenko.
Tak maleńkie, że dostrzeże je jedynie ta, która je wydobyła, wydarła 
z dobrze schowanego, ze znakomicie zakamuflowanego samego środka 
świata.
Promieniuje.
Silnie promieniuje.
Ponad milion razy więcej niż uran.
Promieniuje, wydając dziwne światło.
Przenikliwe i przyciągające.
Rad.

8 .  K o k o n

Dzieci.
Dzieci moje.
Dziewczynki.
Moje, bez Piotra, zadanie.
Dzieci jako zadanie.
Poukładać.
Poplanować.
Połączyć.
Podzielić.
Dodać.
Nie poślę ich do szkoły.
Szkoła jest zbrodnią.
Szkoła jest największym barbarzyństwem naszych czasów.
Jest zwyrodnieniem.
Byłoby dobrze, gdyby jedynie była stratą czasu.
Dziewczynki!
Zdecydowałam, że nie będziecie chodziły do szkoły.
Cieszycie się?
Dzień wam zaplanuję.
Rano – prace ręczne oraz umysłowe, na przemian.
Irena, Ewa!
Wstajemy!
Szydełkowanie i matematyka!
Nie ma że deszcz, że burza.
Idziemy na spacer.
Raz, dwa, raz dwa, gimnastyka.
Ciało jest ważne.
Nie wiem nic o duszy.
Wiem o ciele.
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Że ważne.
Trapez, kółka, wspinanie po linie – córeczki, raz dwa, ruszać się, ruszać, 
ruszać!
Teraz gotujemy.
Nasze zdrowe i wysportowane ciała samodzielnie przygotowują sobie 
zdrowe pożywienie celem właściwej przemiany materii.
Po obiedzie jedziemy na rower.
Nie ma że zmęczenie.
Nie ma odpocząć.
Jedziemy, jedziemy!
Las, droga, zapachy, wdychajcie zapachy.
Chłońcie słońce, słoneczne promienie, pobierajcie energię ze słońca.
Pływanie.
Wchodzimy do wody.
Zanurzamy się szybko, bez ceregieli.
Raz dwa, aż po szyję.
Jutro jazda konna.
Zrobiłam wszystko, żeby moje dzieci się nie bały.
Mają być śmiałe.
Żadnych strachów, lęków.
Moje dzieci nie będą się bały Boga, diabła, potworów, bandytów, burzy 
z piorunami, ciemności, śmierci i ciężkiej choroby.
Nie pozwolę na to.
Jedenastoletnia dziewczynka może już samodzielnie chodzić po 
Paryżu.
Na strach szkoda czasu.
Tak jak i na szkołę.
Uważam, że lepiej dzieci potopić niż uczyć je w obecnych szkołach.
Sama je nauczę.
Jedna lekcja dziennie.
Wczoraj na Sorbonie, w laboratorium chemicznym, dziś matematyka 
z Langevinem, jutro historia i literatura, pojutrze – przyroda.
Do tego rysunek oraz fizyka, z której zajęcia sama poprowadzę.
Wrzucamy kamyczki.
Wrzucamy kamyczki do wody.
Woda podnosi się. Irenko, co to znaczy?
Ewo, dlaczego woda podnosi swój poziom, kiedy do szklanki wrzuca-
my kamyczki.
Wiem, że to wiesz, ale proszę cię o wyjaśnienie.
Słucham, że mówi i patrzę na kokon.
Na kokony.
Kokony snują jedwabniki.
Słucham, co mówi Ewa, patrzę na kokony.
Jak pracują te liszki, jak snują te nitki, jak nieubłaganie i systematycz-
nie, nie wiedząc przecież, dlaczego to robią i po co.
Nie wiedząc nic i nie mając żadnej, najmniejszej pewności.
I spotyka mnie, dotyka olśnienie.
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Ja wiem, ja słyszałam, ten rodzaj olśnienia ma się podobno raz, jeden 
raz w życiu.
Ten rodzaj olśnienia, którego w żaden sposób nie uda się nigdy opo-
wiedzieć.
Mówiąc najkrócej i w maksymalnym uproszczeniu, zrozumiałam, że 
jesteśmy razem, ja i liszki, że jestem jak one, one jak ja.
Patrzyłam na kokon.
Dookoła jasność.
Biało, biało, biel.
Rozpłynęło się wszystko w bieli.
I zemdlałam.
Dziewczyny mówiły, że padłam na podłogę nagle i niespodziewanie, 
całkiem blada.
Już dobrze.
Co tak patrzycie, dziewczyny!
Do lekcji!
Nie ma czasu.
Przed nami dzisiaj jeszcze śpiew.

9 .  U w o l n i o n a

Nazywam się Mania.
Nazywam się Me.
Nazywam się Marysia Skłodowska.
Nazywam się Maria Curie-Skłodowska.
Mania.
Me.
Mam tysiąc lat.
Lub coś jakoś tak.
Około tysiąca.
Jestem spalona.
Jestem ślepa, nie mam czucia w palcach, nie mogę jeść ani pić.
Męczy mnie ból ciała.
Cierpię na bezsenność.
Ostatnią rzeczą, o jaką poprosiłam żywych, to żeby dbali o róże.
Nie wiem, czemu.

Nie widzę sensu w logicznym wyrażaniu się.
Szkoda na to czasu.
Zamieniam się w promieniowanie.
Przenikam i oddziałuję.

Zatrzymuję się przy kamieniu, na którym wyryto napis: Piotr Curie.
Nie mogę zrozumieć tych słów.
Próbuję połączyć fakty, stosować logikę. 
I nie łączy się. Piotr Curie.
Napis na kamieniu.
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Między innymi kamieniami podpisanymi imieniem i nazwiskiem.
Piotr nie żyje?
Nie żyje?
Nie żyje zupełnie?

Piotr jest jedynym człowiekiem na świecie.
I on właśnie nie żyje?

Teraz, kiedy już jestem ślepa i spalona, nie ma czegoś takiego jak życie, 
nie-życie.

Wszystko jest w promieniach.

Nie wiem, czy może istnieć – zupełnie – zupełność – 
Czy może istnieć coś takiego, jak
z u p e ł n o ś ć
zupełnia
Gdy zamieszkałam w Paryżu, mówili – jedz zupy, rób zupy, to, czego 
potrzebujesz, to zupa.
Nie robiłam.
Zgroza.

Nazywaliśmy to zdemoralizowaniem.
Nazywaliśmy to z Piotrem zdemoralizowaniem.
Zdemoralizowanie bogactwem.
Nigdy nie obcuj z ludźmi bogatymi.
Bardzo trudno jest bogatemu nie dać się pieniądzom zdemoralizować.
Jak myśmy się bali.
Jak myśmy nie chcieli.
Jak myśmy uciekali od pieniędzy!
Naprawdę?
Ale ej, naprawdę zrzekacie się praw do radu i polonu?
Naprawdę nie opatentujecie, Piotrze, Mario!

Zgroza!
Naprawdę!
Naprawdę!
I potem wielkie firmy wyrosłe na produkcji radu, i wielkie pieniądze.
I żebrać, żebrać na gram radu, żeby kupić, żeby miał instytut.
Żeby się nie dać zdemoralizować pieniądzom – miałam z tyłu głowy.
No ale teraz myślę, nie chodziło o demoralizację, mój Boże.
Chodziło o fałsz.
Całe życie nie chciałam żyć w takim czymś fałszywym.
W niczym fałszywym.
A pieniądze to robią.



72

I ludzie to robią, którzy na ciebie patrzą jak w obrazek.
Nigdy nie wchodzić w krąg kłamstwa.
Ale nie jestem nieomylna.
Nie.
Nie jestem nieomylna.

Pani Curie, niech pani nam odpowie na parę ważnych pytań, zanim 
pani sczeźnie. 

Tak, słucham.
Tak, mówię.

Największy wróg?

Melancholia.

Motto życiowe?

Kto tak żywo wszystko odczuwa, winien się z tym kryć.

Zasada numer jeden?

Nigdy nie dać się podporządkować ludziom lub sytuacjom.

Lejtmotyw życiowy?

Skończyło się wszystko wszystko wszystko.

Dziękuję, pani Curie, życzę szczęścia!

Pani Curie, nie dostanie pani laboratorium.
Nie przyjmiemy pani do Akademii Nauk, pani Curie, bo nie ma pani 
penisa, a warunkiem przyjęcia do Akademii Nauk jest posiadanie penisa.
Należy osobiście stawić się w apartamentach u każdego z wielce tytu-
larnych członków i okazać członka.
Ale możemy pani dać rentę, pani Curie.
Po mężu.

Nie chcę waszej renty.
Powiedziałam, nie chcę waszej renty.

Najdziwniejsze, że przestałam myśleć w sposób linearny, ciągły.
Tego się nie spodziewałam chyba.
Błyskotliwie inteligentna, totalnie nieatrakcyjna – powiedział mi  
Einstein.
Czy powiedziałby tak o którymkolwiek z pozostałych uczestników kon-
ferencji naukowej, zastanawiam się.
O Maksie Plancku.
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Powiedziałby o Maksie Plancku, w jego obronie, gdyby, załóżmy Maxa 
Plancka oskarżono o romans, powiedziałby o nim: jakiż on jest inteli-
gentny, ale niestety z buzi nieatrakcyjny?
Pomyślałby tak?
Wydaje się, nieważne.
Nieważne może.
Nie wiem.

10.  U s c h n i ę t a

Ślepa jestem już prawie całkiem.
Jak kret.
Obudziłam się dziś, myślałam, księżyc świeci w okno, a stwierdziłam 
potem, że to słońce.
Głuchotę wyobrażałam sobie inaczej.
Na pewno nie jako ciągły hałas w uszach, szum, jak w wielkiej muszli 
oceanicznej.
Jestem odizolowana.
Palce mam spuchnięte i spalone.
Pisanie sprawia mi potworną trudność i piekący ból.
Jestem szczęśliwa.
Jestem zmęczona.
Niewidzące oczy mi się zamykają.
Chcę spać.
We śnie widzę.
Jak rad, tak i człowiek promieniuje sam z siebie, nie pod wpływem żad-
nych okoliczności zewnętrznych.
Nie cierpię, kiedy wszyscy na mnie patrzą.
Z trudem to znoszę.
Szczególnie teraz, jak nie widzę, jak w żadnej chwili nie mogę mieć 
pewności, czy nie patrzą.
Przybiera się cechy tego, co się ukochało, z czym się skleiło życie.
Jestem radem.
Świecę.
Ładnie świecę.
Wydzielony z niepotrzebnych nikomu odpadów.
Ładnie świecę, nie?
Ja was nie widzę, ale czuję.
Czuję wasze widzenie mnie, wasze patrzenie.
Uwaga, jestem radem.

1 1 .  Z u p e ł n a

Trzeba rozpalić ogień.
Jest mi zimno.
Strasznie zimno w palce.
Kostnieją.
Są sine.
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Krew odpływa gdzieś.
Trzeba spalić listy.
Spalić wszystkie listy pisane do siebie.
Ogrzać się listami.
Patrzeć, jak się palą.
Jak zostają zdania, słowa, strzępy myśli.
Cokolwiek się stanie, choćby i ciało samo zostało bez duszy, trzeba pra-
cować.
Lub dusza bez ciała.
Bez ciała?
Czy można pracować bez ciała?
Nad czym bez ciała będę pracowała?
Moja praca bez ciała na czym będzie polegała?
Czasem pęka mi głowa i mąci się rozum i myślę, szaleństwo wszystko.
Że w ludziach, jak w smółce smolistej jest światło, które promieniuje.

Kiedy byłam Manią, małą Manią, chciałam być poetką.
Teraz wszystko naraz.
Pamiętasz? Maniu? Ej, mała! Jesteś? Słyszysz?
Ja, Maria, piszę do ciebie w odpowiedzi na twój do mnie list.
Nie bój się. Niepotrzebnie. Nie ma się czego bać. Szkoda czasu.

Kocham, jak jest pochmurno, jak w dzień śmierci twojej, Piotr.
Jeśli nie nienawidzę pięknej pogody to tylko dlatego, że ludziom po-
trzebna.

Langevin, tak, tak Langevin, kochanek mój.
Tej suce, jego żonie oczy bym wydarła.
W jego oczach widziałam twoje odbicie, Piotr, po prostu.
Jak inna kobieta może iść do łóżka z kimś, kto ma w sobie twoje odbi-
cie, Piotr?
Inaczej.
Jak ja mam się w takiej sytuacji nie wściec.
No powiedz mi, jak mogłam się nie wściec?

Droga pani, w imieniu Komitetu Noblowskiego wyrażam ubolewanie 
z powodu pożałowania godnego romansu.
Pragnę podkreślić, że gdybyśmy wiedzieli wcześniej, na pewno nie 
otrzymałaby pani nagrody.
W tej chwili możemy jedynie apelować do pani, aby nie przyjeżdżała 
pani do Sztokholmu.

Taki list dostałam.
Naprawdę.
Mogę pokazać.
Powinien być w archiwach noblowskiej akademii.
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Chcemy uniknąć sytuacji, gdy król Szwecji musiałby publicznie uści-
snąć dłoń cudzołożnicy.

Taki list.

Szanowni panowie – odpisałam – sądziłam, że Nagrodę Nobla przyzna-
no mi za polon i rad, a nie za prowadzenie się.

I tak całe życie.
Szkoda słów.
Nie lubię próżnej paplaniny.
Więc kończmy.

Najlepsze wspomnienie?
Przyjazd do Paryża, mieszkanie pod dachem, najtańszy, najbardziej 
plugawy rodzaj zatęchłej nory, takiej, jakie w tym mieście wynajmują 
tanim prostytutkom.
Zimno, zamarzająca woda w miednicy, bieda, głód, robactwo.
I wolność.
Pełna wolność.
Nigdy potem nie byłam tak zupełnie, w pełni, absolutnie wolna.
Od dwóch dni drzewa mają liście i ogród piękniej wygląda.
Kwitną barwinki, narcyzy.
Chciałabym wyć jak dzikie zwierzę.
Ale nie mogę, bo już jestem popiół.

Zakwitł złoty deszcz.
Glicynie, głóg, kosaćce zaczynają kwitnąć.
Chciałbyś to zobaczyć, Piotrze, chciałbyś to zobaczyć.

Sama dla siebie nie istnieję i nie umiałabym już istnieć.
Nic mi nie sprawia przyjemności i nic mnie nie interesuje.
Życie jest męczące.
Nie lubię wzniosłych uczuć.
Cała tajemnica polega na tym, żeby się nie śpieszyć.

Stoję tu, cała w promieniach.
I staję się słońcem.

Całuję!

K o n i e c


