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PIERWIASTEK IRLANDZKOCI

Pewnie Irlandia nie jest takim najgorszym krajem, jeli Amerykanie tu przyje¿d¿aj¹,
¿eby robiæ filmy  dowartociowuje siê Bartley, bohater Kaleki z Inishmaan Martina
McDonagha. W przekonaniu, ¿e z Irlandi¹ nie jest le, utwierdza tego niezbyt rozgarniêtego wiejskiego ch³opca obecnoæ Francuzów na wyspie, osiedlanie siê na niej dentystów, ³agodne, jak twierdzi, usposobienie mieszkañców, a nawet odwiedzaj¹ce wybrze¿a
rekiny. Gdyby by³ lepiej wykszta³cony, móg³by do tej listy dodaæ gwa³towny rozwój
dramatopisarstwa i zainteresowanie nim na ca³ym wiecie. Z dramaturgi¹ irlandzk¹ nie
jest le  mo¿na by powiedzieæ, trawestuj¹c s³owa bohatera sztuki  jeli graj¹ j¹ nawet
na antypodach. I, nawet psiocz¹c, doceniaj¹: znany australijski dramatopisarz Louis Nowra
z okazji premiery kolejnego Irlandczyka na australijskim afiszu oznajmi³, ¿e dla niego
sezon sztuk irlandzkich równa siê kwintesencji piek³a. Bo tyle w nich pesymizmu i ogólnego czarnowidztwa. Potem zreszt¹ okaza³o siê, ¿e g³ównie chodzi mu o Becketta.
Od czasów Becketta sporo siê zmieni³o i kolejne zmiany w dramaturgii irlandzkiej
zachodz¹ nieustannie. Pisze o nich szczegó³owo  w Dialogu nr 5/2011, który ukazuje
siê równolegle z tym tomem  Micha³ Lachman. Nie zapomina jednak przy tym podkreliæ  podpieraj¹c siê s³owami Franka McGuinnessa  ¿e jakkolwiek zmienia³aby siê
wyspiarska dramaturgia, nigdy siê nie da z niej zasadniczo wyrugowaæ pierwiastka irlandzkoci. I nikt zreszt¹ nie próbuje. Wszystkie pokolenia irlandzkich dramatopisarzy
czerpi¹ z tego samego dziedzictwa kulturowego i literackiego. Przy wybuja³ych cechach
indywidualnych zawsze doæ wyranie widaæ, co pisarzy ³¹czy.
Spróbujmy pokrótce scharakteryzowaæ ów pierwiastek irlandzkoci, jego powracaj¹ce w¹tki i cechy. Lachman wymienia tu przede wszystkim bogactwo jêzyka. S³owo,
które urasta do roli pierwszoplanowego bohatera. Narracyjny styl. Tak¿e uwik³anie
w pamiêæ (ca³e Tañce w Ballybeg dotycz¹ pamiêci) i uwik³anie w mit  spo³eczny, narodowy (jak w Cathleen, córce Houlihana), b¹d osobisty (jak w Kalece z Inishmaan czy
w Tamie). Dodajmy do tego miejsce akcji, zazwyczaj na odludziu lub na zapad³ej prowincji  jak we wszystkich niemal sztukach Friela, osadzonych w nieistniej¹cej wsi
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Ballybeg, albo gdzie w hrabstwie Galway u Syngea, a póniej u McDonagha, czy wreszcie na wyspach Aran u McPhersona. I wymieñmy jeszcze osadzenie spo³eczne: fabu³a
czêsto rozgrywa siê w rodzinie i obejmuje toczone od pokoleñ wanie. Miejscem akcji
równie czêsto bywa miejscowy bar, gdzie p³yn¹ wolno d³ugie nocne rozmowy. Bohaterowie marz¹, pragn¹ oderwaæ siê od bana³u dnia powszedniego, by zacz¹æ nowe ¿ycie
 nieraz uto¿samiane z emigracj¹. Przewa¿nie jednak nie s¹ do tego zdolni wskutek prowincjonalnych kompleksów, wiêzów sentymentalnych, przywi¹zania do przesz³oci.
Osadzenie w realiach wiejskich i zaanga¿owanie bohaterów w codzienn¹ krz¹taninê
nie jest bynajmniej równoznaczne z konwencj¹ realistyczn¹: duchy, zjawy, czary i inne
elementy nadprzyrodzone pojawiaj¹ siê, by s³u¿yæ ró¿nym celom  wznios³ym jak u Yeatsa,
albo zabawie jak u OCaseya. Temat zmagania siê z losem  z bied¹, przeciwnociami
przyrody czy z wrogiem politycznym wraca czêsto, a bohater pokonany nie przestaje byæ
bohaterem. Rozpamiêtywanie klêski ma tu swoj¹ tradycjê do pewnego stopnia dziêki
mitowi Cuchulaina (udramatyzowanemu miêdzy innymi przez Yeatsa): ranny bohater
przywi¹za³ siê do ska³y, by umrzeæ na stoj¹co i mia³ siê z kruka pij¹cego jego krew.
Bólowi czêsto towarzyszy humor. Liryka, czasem granicz¹ca z sentymentalizmem, nierzadko s¹siaduje z brutalnoci¹. Bliska wielu pisarzom jest tonacja heroikomiczna, satyra
i groteska. Wzorem Syngea i OCaseya dramatopisarze w tej w³anie poetyce podejmuj¹
trudne tematy, takie jak religijna zapiek³oæ, fanatyzm, zabobon.
Do tego wszystkiego trzeba dodaæ jeszcze kwestiê to¿samoci. Niemal w ka¿dej sztuce
jej bohaterowie  a zatem i jej autorzy  czuj¹ siê w obowi¹zku podkreliæ przywi¹zanie
do rodzinnego kraju. I to niezale¿nie od tego, jak mocno uwiera ich los i jak niespokojne
myli rodz¹ siê w ich g³owach. Irlandzkoæ nieodmiennie jest powodem do dumy, co
najwy¿ej prze³amywanej nutami melancholii. Czy postawy tej nie za³amie obecna zapaæ
ekonomiczna i wyczuwalne w spo³eczeñstwie przewiadczenie o klêsce? Na odpowied
na to pytanie poczekamy parê lat. Wolno ryzykowaæ przypuszczenie, ¿e wrodzony irlandzki
pesymizm, tak krytykowany przez Nowrê, albo te¿ wstyd prowincjonalizmu, cechy, które
w ostatnich latach zesz³y na nieco dalszy plan, ponownie dojd¹ do g³osu. Co, mówi¹c
nieco cynicznie, dot¹d nie wychodzi³o tej dramaturgii na z³e.
Ale to sprawa irlandzkiej dramaturgii jutrzejszej. Dialog nr 5/2011 prezentuje irlandzk¹ dramaturgiê dzisiejsz¹  nowe sztuki Endy Walsha i cytowanego ju¿ Franka
McGuinnessa wraz ze szkicami Micha³a Lachmana, Justyny Jaworskiej i Krzysztofa Pu³awskiego. A tom niniejszy  pierwszy z serii, której kolejne pozycje chcielibymy ofiarowywaæ czytelnikom raz w roku  siêga po dramaturgiê wczorajsz¹. Obchodz¹cy swoje
piêædziesiêciopiêciolecie Dialog zawsze stara³ siê byæ z irlandzk¹ twórczoci¹ dla teatru
na bie¿¹co. Mo¿na uznaæ za fakt symboliczny, ¿e irlandzki dramatopisarz znalaz³ siê ju¿
w pierwszym numerze pisma, w maju 1956. By³ to Samuel Beckett ze swoim Czekaj¹c
na Godota. Od tego czasu na naszych ³amach prezentowa³o swoje sztuki ponad dwudziestu autorów, tak z Republiki Irlandii, jak z Irlandii Pó³nocnej. Ich pe³n¹ listê zamieszczamy
na koñcowych stronach tomu. Zamieszczeamy tam równie¿ informacjê o zawartoci dwóch
numerów Dialogu (2/1977 oraz 4/1993), których znaczna czêæ powiêcona by³a dramatowi i teatrowi irlandzkiemu.
Do publikacji opatrzonej tytu³em-has³em Najlepsze z najlepszych wybralimy dramaty trzech klasyków zwi¹zanych z ruchem irlandzkiego odrodzenia narodowego z prze³omu dziewiêtnastego i dwudziestego wieku (William Butler Yeats, John Millington Synge,
Sean OCasey) oraz utwory autorstwa trzech pisarzy uchodz¹cych za klasyków wspó³czesnych (Brian Friel, Martin McDonagh, Conor McPherson). Zda³o siê nam, ¿e trudno
o lepszy dowód ¿ywej ci¹g³oci tradycji dramatopisarskiej i witalnoci pierwiastka
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irlandzkoci w dramacie. Oczywicie ka¿dy wybór pozostawia po sobie ¿al, ¿e nie znalaz³o siê miejsce dla jeszcze paru tytu³ów, które zas³uguj¹ na przypomnienie. Chocia¿by
Biedne zwierzê na deszczu, Porcja Coughlan, Przek³ady czy Mojo Mickybo.
Poniewa¿ po starych przek³adach widaæ ich wiek, trzeba by³o dokonaæ niezbêdnych
prac redakcyjnych, by przygotowaæ je do druku. Patyny t³umaczeñ sprzed pó³wiecza nie
zdzieralimy jednak na si³ê. Przebija przez ni¹ moc orygina³ów. Kto wie zreszt¹, mo¿e
kto, kogo zafrapuj¹ dawne teksty  a s¹ frapuj¹ce bez w¹tpienia  zechce sprawdziæ ich
si³ê sceniczn¹ i zamówi nowe przek³ady? Na pewno warto. Bardzo chcielibymy w tej
serii, która pozwoli wydobywaæ z dawnych Dialogów ró¿nie wybierane i pod rozmaitymi k¹tami zestawiane teksty, próbowaæ przed³u¿aæ ¿ywotnoæ  tak sceniczn¹, jak
lekturow¹  dzie³, które z ca³¹ pewnoci¹ nie by³y jednosezonowymi efemerydami. Które
zawsze warto mieæ w pamiêci, choæby po to, ¿eby we w³aciwym kontekcie, dysponuj¹c
sensownymi punktami odniesienia, odbieraæ i oceniaæ bujnie rozkwitaj¹cy twórczy ogród
wspó³czesnoci.
Redakcja Dialogu

Pierwiastek irlandzkoci

William Butler Yeats

CATHLEEN, CÓRKA HOULIHANA
Prze³o¿yli Zofia i Lucjan Porembscy

OSOBY:
PETER GILLANE
MICHAEL, jego syn, jutrzejszy nowo¿eniec
PATRICK, m³odszy syn, lat dwanacie
BRIDGET, ¿ona Petera
DELIA CAHEL, narzeczona Michaela
STARA, uboga kobieta
S¹siedzi.
Izba w wiejskiej chacie w pobli¿u Killala, rok 1798. Bridget przy stole rozwija pakunek, Peter i Patrick siedz¹ po obu stronach sto³u.
PETER Co to za dwiêk?
PATRICK Nic nie s³yszê, (nas³uchuje) Teraz s³yszê! Jakby wiwaty. (podchodzi do okna)
Kto to siê mo¿e tak cieszyæ? Nie widaæ ¿ywego ducha.
PETER Mo¿e graj¹ w hurling?
PATRICK To musi byæ co w miecie. Dzi nie ma ¿adnego meczu.
BRIDGET Na pewno ch³opcy w co graj¹. (do Petera) Chod tu i zobacz lubny strój
Michaela.
PETER (przysuwa siê z krzes³em do sto³u) Naprawdê wspania³y.
BRIDGET Nie mia³e takiego, kiedymy siê pobierali, nie mia³e nawet porz¹dniejszego
p³aszcza.
PETER Co prawda, to prawda. Nie spodziewalimy siê, ¿e nasz syn bêdzie mia³ takie
ubranie na swoje wesele i taki dom, ¿eby godnie wprowadziæ do niego ¿onê.
PATRICK (przy oknie) Jaka stara kobieta idzie drog¹. Ale nie wiem jeszcze, czy do nas.
BRIDGET Na pewno jaka s¹siadka chce obejrzeæ strój Michaela. Nie wiesz, kto to?
PATRICK To jaka obca, ale nie idzie tutaj. Skrêci³a w stronê przejcia, które prowadzi
do miejsca, gdzie Murteen z synami strzy¿e owce. (zwracaj¹c siê do matki) Pamiêtasz, co Winny ze Skrzy¿owania Dróg mówi³a wczoraj wieczorem o tej dziwnej kobiecie, co chodzi po kraju, jak ma byæ wojna albo jakie nieszczêcie?
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BRIDGET Nie opowiadaj nam tu bzdur Winny, tylko id, otwórz bratu. S³yszê jak nadchodzi.
PETER Mam nadziejê, ¿e ma ze sob¹ posag Delii. Nie da³bym ju¿ rady, gdyby te targi
mia³y siê zacz¹æ od nowa.
Patrick otwiera drzwi, wchodzi Michael
BRIDGET Co tak póno, Michaelu? Od dawna na ciebie czekamy.
MICHAEL Wst¹pi³em do proboszcza, ¿eby przypomnieæ mu o jutrzejszym lubie.
BRIDGET No, i co powiedzia³?
MICHAEL Powiedzia³, ¿e jestemy bardzo mi³¹ par¹ i ¿e bardzo siê cieszy, ¿e siê ¿eniê
z Deli¹.
PETER Dosta³e posag, Michaelu?
MICHAEL Jest tutaj. (k³adzie torbê na stole, sam podchodzi do kominka)
Bridget sk³ada ubranie i zbli¿a siê do Michaela.
PETER (wyrzuca pieni¹dze z torby) Tak, dobrze siê o ciebie targowa³em, Michale. Stary
John Cahel niechêtnie siê z tym rozstawa³. Pozwól mi zatrzymaæ po³owê, póki siê
pierwszy ch³opak nie urodzi  powiada. Nic z tego  mówiê. Czy ch³opak bêdzie,
czy nie bêdzie, Michael musi mieæ ca³e sto funtów w rêku, zanim wprowadzi twoj¹
córkê do domu. Wreszcie ¿ona z nim pogada³a i ust¹pi³.
BRIDGET Lubisz liczyæ pieni¹dze, prawda?
PETER A ¿eby wiedzia³a, ¿e lubiê. Mnie siê nie trafi³o wzi¹æ za ¿onê ju¿ nie mówiê stu,
ale nawet dwudziestu funtów.
BRIDGET Có¿, mo¿e nie wnios³am wiele do ma³¿eñstwa, ale te¿ i nie wiêcej dosta³am.
Có¿e ty mia³ w dniu naszego lubu? Stadko kur, które sam hodowa³e i parê nêdznych
jagni¹t. (w zdenerwowaniu stawia g³ono dzban) Nie da³am ci posagu, ale odrobi³am to
uczciwie, kiedym odk³ada³a naszego pierworodnego na wi¹zkê siana, ¿eby móc kopaæ
kartofle. I nigdy nie upomina³am siê o piêkne suknie, tylko ciê¿ko pracowa³am.
PETER (klepi¹c j¹ po ramieniu) No, dobrze ju¿, masz racjê.
BRIDGET Daj mi spokój, muszê przygotowaæ dom dla panny m³odej.
PETER Jeste najlepsz¹ kobiet¹ w Irlandii, ale pieni¹dze s¹ te¿ dobre. (zaczyna je znowu
liczyæ) Nigdy nie przypuszcza³em, ¿e zobaczê tyle pieniêdzy w tym domu. Wiele rzeczy mo¿na bêdzie teraz zrobiæ. Bêdziemy mogli wydzier¿awiæ te dziesiêæ akrów, które zosta³y po mierci Jamsie Dampseya. Trzeba bêdzie pojechaæ na jarmark do Ballina po byd³o, by je tam wypasaæ. Czy Delia chce co z tych pieniêdzy dla siebie?
MICHAEL Nie, wcale siê nimi nie interesowa³a, nawet nie spojrza³a.
BRIDGET Nic dziwnego. Po co mia³a na nie patrzeæ, kiedy ma ciebie, dorodnego ch³opaka? Musi byæ z ciebie dumna. Dobry, spokojny ch³opak, który potrafi dobrze wykorzystaæ te pieniêdze, nie przepije ich ani nie przehula.
PETER MICHAEL jest taki sam. Te¿ mu pieni¹dze nie w g³owie, tylko by patrzy³ za dziewczyn¹.
MICHAEL Zobaczycie, sami bêdziecie radzi, ¿e macie w domu mi³¹ spokojn¹ dziewczynê. Maj¹tek nie starczy na d³ugo, ale kobieta pozostanie tu na zawsze.
PATRICK (przy oknie) Ci¹gle tam co s³ychaæ z miasta. Mo¿e to wy³adowuj¹ konie z Enniscrone? Zawsze jak poj¹ konie, to jest taki zgie³k.
MICHAEL Nie ma ¿adnych koni. Gdzie by je mieli, przepêdzaæ, kiedy ¿aden jarmark siê
nie szykuje. Pobiegnij do miasta, Patricku, zobacz, co siê tam dzieje.
PATRICK (w drzwiach) Jak mylisz, czy Delia pamiêta o tym szarym szczeniaku, którego mi obieca³a?
MICHAEL Na pewno pamiêta.
Patrick wybiega zostawiaj¹c drzwi otwarte.
PETER No, teraz kolej na Patrickaa rozejrzeæ siê za posagiem, jemu bêdzie ju¿ trudniej,
bo nie bêdzie mia³ zagrody.
BRIDGET Tak sobie czêsto mylê, ¿e teraz, jak siê nam tak poprawi³o, bo to i z Cahelami
wszyscy siê licz¹ w powiecie, i rodzony wuj Delii jest proboszczem, mo¿e uda nam
siê Patricka wykszta³ciæ na ksiêdza. On taki chêtny do ksi¹¿ek.

12
MICHAEL Jest jeszcze du¿o czasu. Ci¹gle musisz co planowaæ, Bridget.
BRIDGET Mo¿emy pos³aæ go do szkó³, a potem pomóc tak, ¿eby nie w³óczy³ siê po
kraju, szukaj¹c roboty.
MICHAEL (przy oknie) Jeszcze krzycz¹. (wygl¹da)
BRIDGET Czy widaæ co?
MICHAEL Jaka stara kobieta idzie cie¿k¹.
BRIDGET Ciekawe, kto to mo¿e byæ? To chyba ta sama dziwna kobieta, któr¹ Patrick
widzia³ niedawno.
MICHAEL Nie mogê poznaæ, czy to która z s¹siadek, bo zas³oni³a twarz po³¹ p³aszcza.
BRIDGET Pewno jaka biedaczka, która pos³ysza³a o weselu i przysz³a po wsparcie.
PETER Lepiej schowaj pieni¹dze. Po co k³uæ nimi w oczy obcych. (chowa pieni¹dze do
skrzyni)
MICHAEL Ju¿ siê zbli¿a, ojcze!
Tu¿ za oknem przechodzi Stara Kobieta, patrz¹c uwa¿nie w twarz Michaelowi
MICHAEL Wola³bym nie wpuszczaæ nikogo obcego do domu na dzieñ przed weselem.
BRIDGET Otwórz¿e drzwi, Michale, nie ka¿ jej czekaæ.
Wchodzi Stara Kobieta, Michael usuwa siê na bok, aby j¹ przepuciæ.
STARA Niech Bóg ma was wszystkich w opiece.
BRIDGET I tob¹ niech siê opiekuje.
STARA Piêkny macie dom.
PETER Mile ciê witamy.
BRIDGET Si¹d tu przy ogniu i odpocznij.
STARA (grzej¹c d³onie) Mocno dzi wieje.
PETER Dalek¹ mia³a drogê?
STARA Dalek¹, bardzo, dalek¹. Niewielu wêdrowa³o tak d³ugo jak ja, a wielu by³o takich, co mnie niechêtnie przyjmowali. Jeden mia³ silnych synów, myla³am, ¿e s¹ mi
¿yczliwi, ale zajêci byli strzy¿eniem owiec i nie chcieli mnie s³uchaæ.
PETER Bieda, jak cz³owiek nie ma w³asnego k¹ta.
STARA Och, prawdê mówisz, a ja ju¿ tak d³ugo jestem w drodze.
BRIDGET ¯e te¿ ciê nie mêczy takie wêdrowanie.
STARA Czasem bol¹ mnie nogi, rêce opadaj¹, ale nie ma spokoju w moim sercu. Kiedy
ludzie widz¹ mnie spokojn¹, myl¹, ¿e to staroæ i ¿e ca³y ¿ar siê we mnie wypali³.
Ale kiedy zbli¿a siê nieszczêcie, muszê pomówiæ z przyjació³mi.
BRIDGET Co ciê wygna³o na te wêdrówki?
STARA Za wielu obcych w domu.
BRIDGET Widaæ po tobie, ¿e masz wiele trosk.
STARA O, bardzo wiele.
BRIDGET A co ciê tak gnêbi?
STARA To, ¿e zabrano mi ziemiê.
PETER Du¿o jej by³o?
STARA Cztery piêkne zielone pola.
PETER (na stronie do ¿ony) Mo¿e to jest wdowa Casey, któr¹ niedawno wyw³aszczono?
BRIDGET Nie. Widzia³am raz wdowê Casey na rynku w Ballina. Jest przysadzista i jeszcze m³oda.
PETER (do Starej) S³ysza³a mo¿e te wiwaty, jak sz³a tu do nas na wzgórze?
STARA Zdarza³o mi siê ju¿ tak¹ wrzawê s³yszeæ, kiedy odwiedzali mnie moi przyjaciele.
(zaczyna nuciæ pod nosem)
Bêdê z tob¹ p³akaæ, kobieto,
Bo z³otow³osy Donough nie ¿yje,
Bia³¹ chustê zarzucili mu na g³owê,
Konopny sznur dla ozdoby na szyjê.
MICHAEL (podchodz¹c bli¿ej) Co wy piewacie, pani?
STARA piewam o cz³owieku, którego kiedy zna³am, o z³otow³osym Donoughu, powieszonym w Galway. (piewa g³oniej)
WILLIAM BUTLER YEATS
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Przychodzê z tob¹ p³akaæ, kobieto,
W³osy mam potargane;
Pamiêtam, jak ora³ swoje pole,
Odrzucaj¹c rud¹ skibê ziemi,
I jak budowa³ stodo³ê na wzgórzu
Z dobrej kredowej ska³y;
Ach, obalilibymy szubienicê
Gdyby to by³o w Enniscrone!
MICHAEL Dlaczego go powiesili?
STARA Umar³ z mi³oci do mnie; wielu mê¿czyzn umar³o z mi³oci do mnie.
PETER (do ¿ony) Nieszczêcie pomiesza³o jej w g³owie.
MICHAEL Czy dawno tê pieñ u³o¿ono? Czy d³ugo nie ¿yje?
STARA Niedawno, niedawno. Ale byli inni, co umarli z mi³oci do mnie bardzo dawnymi laty.
MICHAEL Czy to byli wasi s¹siedzi, pani?
STARA Chod tu bli¿ej, opowiem ci o nich.
Michael siada ko³o niej
STARA By³ pewien rudy z ODonellów, tych z pó³nocy, i jeden z OSullivanów z po³udnia i pewien Brian, co straci³ ¿ycie pod Clontarf* i jeszcze bardzo wielu na zachodzie, jedni z nich umarli przed setkami lat, a inni umr¹ jutro.
MICHAEL Czy to ci z zachodu maj¹ umrzeæ jutro?
STARA Przysuñ siê bli¿ej do mnie, jeszcze bli¿ej.
BRIDGET Czy ona mówi do rzeczy? A mo¿e to zjawa z tamtego wiata?
PETER Sama nie wie, co mówi, po tym wszystkim, co przesz³a.
BRIDGET Biedaczka, musimy siê ni¹ zaj¹æ.
PETER Daj jej kubek mleka i kawa³ek owsianego placka.
BRIDGET Mo¿e damy jej jeszcze co na drogê? Parê pensów, albo nawet szylinga, mamy
przecie¿ tyle pieniêdzy.
PETER Nie oci¹ga³bym siê, gdyby te pieni¹dze mia³y tylko le¿eæ w skrzyni, ale jak tak
zaczniemy gospodarowaæ, to i stu funtów nie starczy.
BRIDGET Wstydzi³by siê, Peter. Daj jej szylinga i swoje b³ogos³awieñstwo, bo inaczej
szczêcie siê od nas odwróci.
Peter wyjmuje ze skrzyni szylinga
BRIDGET Napijecie siê mleka, pani?
STARA Nie trzeba mi picia ani jedzenia.
PETER (podaj¹c monetê) Tu jest co dla was.
STARA To nie to, czego pragnê. Nie srebra mi potrzeba.
PETER A czegó¿ wy chcecie?
STARA Ten kto chce mi pomóc, musi mi oddaæ samego siebie. Musi mi oddaæ siê ca³y.
Peter odchodzi na bok, patrzy z niedowierzaniem na monetê i zaczyna szeptaæ z ¿on¹.
MICHAEL Czy nie ma nikogo, kto by zadba³ o was na staroæ, pani?
STARA Nie ma. Tylu kochanków nios³o mi sw¹ mi³oæ, a ¿adnemu nie pos³a³am ³o¿a.
MICHAEL I tak samotnie wêdrujesz?
STARA Mam swoje myli i swoje nadzieje.
MICHAEL Jaka¿ to nadzieja ciê wspiera?
STARA Nadzieja, ¿e odzyskam moje piêkne pola. Nadzieja, ¿e wygoniê obcych z mego domu.
MICHAEL Jak ty to zrobisz, pani?
STARA Mam dobrych przyjació³, którzy mi pomog¹. Zbieraj¹ siê w³anie, aby mi pomóc. Nie lêkam siê. Jeli dzisiaj upadn¹, jutro powstan¹ silniejsi. (wstaje) Muszê iæ
na spotkanie moich przyjació³. Przybywaj¹, aby mi pomóc, muszê ich powitaæ. Muszê zwo³aæ s¹siadów, aby ich powitali.
*Bitwa z 1014 roku, w której poleg³ Brian Boru. Yeats czyni tu aluzje do ró¿nych walk niepodleg³ociowych. (Przyp. t³um.)
CATHLEEN, CÓRKA HOULIHANA
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MICHAEL Pójdê z tob¹.
BRIDGET To nie jej przyjació³ masz witaæ, Michale, tylko dziewczynê, która bêdzie
twoj¹ ¿on¹. Jest mnóstwo do roboty. Trzeba siê zatroszczyæ o jad³o i napitek. Kobieta, która tu wejdzie, nie przychodzi z pustymi rêkami i nie mo¿esz jej przyj¹æ w pustym domu. (do Starej) Wy mo¿e nie wiecie, pani, ¿e mój syn siê jutro ¿eni.
STARA Nie od nowo¿eñca wygl¹dam pomocy.
PETER (do ¿ony) Jak mylisz, kim ona w ogóle jest?
BRIDGET Nie powiedzielicie nam jeszcze swego imienia, pani?
STARA Jedni nazywaj¹ mnie Biedn¹ Star¹ Kobiet¹, a inni Cathleen, córk¹ Houlihana.
PETER Ju¿ kiedy s³ysza³em to imiê? Ale kiedy? Chyba w dzieciñstwie. Nie, nie, ju¿
pamiêtam, s³ysza³em je w pieni.
STARA (stoj¹c w drzwiach) Dziwi¹ siê, ¿e uk³adano dla mnie pieni. Jest ich wiele. Dzi
rano jedn¹ przypomnia³ mi wiatr. (piewa)
Nie p³aczcie tyle
Nad grobami, które wykopiemy jutro.
Nie zwo³ujcie jedców w bia³ych stu³ach
Na jutrzejszy pogrzeb.
Nie szykujcie jedzenia dla obcych,
Którzy przyjd¹ na jutrzejsze stypy;
Nie dawajcie groszy na modlitwê
Za umar³ych, którzy umr¹ jutro...
wcale jej nie bêd¹ potrzebowaæ,
im nie bêdzie potrzeba modlitwy.
MICHAEL Nie wiem, co ta pieñ znaczy, ale powiedz, co móg³bym dla ciebie zrobiæ?
PETER Chod tu do mnie, Michale.
MICHAEL Cii, ojcze, pozwól jej mówiæ.
STARA Ciê¿k¹ podejmuj¹ s³u¿bê ci, co pragn¹ mi pomóc. Wielu z tych, co s¹ dzi rumiani, blade bêdzie mieæ lica; wielu, co swobodnie biega po wzgórzach i mokrad³ach, bêdzie deptaæ bruki w obcych krajach; wiele planów obróci siê wniwecz, wielu,
co sk³ada³o pieni¹dze, nie zd¹¿y ich wydaæ; wiele urodzi siê dzieci, którym zabraknie
ojca, aby da³ im imiê. Wielu z tych, co s¹ dzi rumiani, blade bêdzie mieæ lica dla
mojej sprawy, a przecie¿ uwa¿aj¹, ¿e dobrze ich wynagrodzono. (wychodzi, s³ychaæ
jej dobiegaj¹cy z zewn¹trz g³os)
Oni zawsze bêd¹ w naszej pamiêci,
Oni zawsze bêd¹ dla nas ¿yli,
Oni zawsze bêd¹ do nas mówiæ,
Ludzie zawsze bêd¹ ich s³uchaæ.
BRIDGET (do Petera) Spójrz na niego, wygl¹da, jakby mia³ widzenie. (podnosz¹c g³os)
Michale, spójrz na lubny strój. Jaki piêkny. Powiniene przymierzyæ, bo mo¿e trzeba
co poprawiæ na jutro. Ch³opcy by siê z ciebie miali, gdyby le le¿a³o. Id do izby
i przymierz. (podaje mu ubranie)
MICHAEL O jakim weselu mówisz? Co to za ubranie?
BRIDGET Ubranie, które w³o¿ysz jutro na swój lub z Deli¹ Cahel.
MICHAEL Zapomnia³em o tym. (bierze ubranie i idzie do izby, ale zatrzymuj¹ go okrzyki z zewn¹trz)
PETER Teraz ju¿ krzycz¹ tu¿ przed naszym domem. Co to siê sta³o?
Wbiega gromada s¹siadów, za nimi Patrick i Delia.
PATRICK Okrêty w zatoce! Francuzi l¹duj¹ w Killala!
Peter wyjmuje fajkê z ust, zdejmuje czapkê z g³owy i wstaje. lubny strój zelizguje siê
z ramienia Michaela.
DELIA Michael! (on nie s³yszy) Michael! (zwraca siê do niego) Dlaczego patrzysz na
mnie jak obcy? (chwyta go za ramiê; Bridget podbiega)
PATRICK Wszystkie ch³opaki lec¹ przy³¹czaæ siê do Francuzów.
DELIA MICHAEL nie przy³¹czy siê do Francuzów.
WILLIAM BUTLER YEATS
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BRIDGET (do Petera) Powiedz mu, ¿eby nie szed³.
PETER To na nic. On nie s³yszy ani s³owa z tego, co mówimy.
BRIDGET Spróbuj, przekonaj go.
DELIA Michale, Michale! Ty nie mo¿esz mnie opuciæ! Nie id do Francuzów, przecie¿
jutro nasz lub. (obejmuje go ramionami
Michael przytomnieje, miêknie, za oknem piew Starej Kobiety
STARA Oni zawsze bêd¹ do nas mówiæ,
Ludzie zawsze bêd¹ ich s³uchaæ.
Michael wyrywa siê Delii, na chwilê zatrzymuje siê w drzwiach i wybiega wabiony pieni¹ Starej Kobiety. Bridget obejmuje Deliê, która p³acze cicho w jej ramionach.
PETER (k³ad¹c d³oñ na ramieniu Patricka) Czy widzia³e Star¹ Kobietê, która przechodzi³a cie¿k¹?
PATRICK Nie, widzia³em tylko m³od¹ dziewczynê, która sz³a jak królowa.
Kurtyna

WILLIAM BUTLER YEATS
(ur. w Sandymount w 1865  zm. w Roquebrune-Cap-Martin w 1939)
Niekwestionowany ojciec irlandzkiego teatru, za³o¿yciel  wraz z Lady Gregory (Isabell¹ August¹ z domu Persse) i Edwardem Martynem  Abbey Theatre (wówczas pod nazw¹
Irish Literary Theatre  Irlandzki Teatr Literacki), instytucji maj¹cej najwiêkszy wp³yw na
rozwój irlandzkiego dramatu. Laureat Nagrody Nobla (1923), wspó³za³o¿yciel, wraz z Georgeem Bernardem Shawem, Irlandzkiej Akademii Literackiej.
Yeats by³ artyst¹ wszechstronnie uzdolnionym  by³ nie tylko dramatopisarzem i poet¹,
lecz tak¿e praktykiem teatru, zafascynowanym wielkimi awangardami prze³omu wieków,
miêdzy innymi koncepcjami Edwarda Gordona Craiga, a przede wszystkim nurtem symbolistycznym w europejskim teatrze. To inspiracja twórczoci¹ Augusta de Villiers de LIsleAdama oraz Mauricea Maeterlincka by³a jednym z podstawowych fundamentów poetyki
jego tekstów teatralnych, zw³aszcza sprzed koñca dziewiêtnastego wieku (w twórczoci
poetyckiej wa¿n¹ rolê, w szczególnoci przy tworzeniu w³asnej koncepcji symbolu, odegrali Verlaine i Mallarmé). Nieco póniejszym ród³em inspiracji sta³a siê Japonia i jej tradycja teatralna, która w dramatach Yeatsa uwidoczni³a siê przede wszystkim w ich strukturze, bêd¹cej lunym nawi¹zaniem do wczesnych koncepcji rytua³u.
Niemniej, mimo wp³ywów kultury spoza Irlandii, to w³anie rodzima tradycja, nasycone
fantastyk¹ stare irlandzkie legendy i podania odcisnê³y najwiêksze piêtno na twórczoci Yeatsa  zarówno na wczeniejszej (choæby Cathleen, córka Houlihana z 1902), jak i póniejszej
(cykl o Cuchulainie, zw³aszcza mieræ Cuchulaina z 1945). Niema³y wp³yw na narodowy
aspekt tych dramatów mia³a znajomoæ Yeatsa z Lady Gregory, dramatopisark¹, znawczyni¹
folkloru, popularyzatork¹ inspirowanego irlandzk¹ gwar¹ dialektu kiltartan.
Dramat Cathleen, córka Houlihana zosta³ opublikowany w Dialogu nr 11/957. Polsk¹
prapremierê przygotowa³ w 1979 roku Teatr Telewizji w re¿yserii Andrzeja Maja.

John Millington Synge

JEDCY DO MORZA
Prze³o¿y³a Maja Monika Misiñska

OSOBY:
MAURYA, stara kobieta
BARTLEY, jej syn
CATHLEEN, jej córka
NORA, jej m³odsza córka
Mê¿czyni i Kobiety.
Wysepka w pobli¿u zachodnich brzegów Irlandii. Kuchnia w chacie rybackiej z sieciami, nieprzemakalnymi p³aszczami, ko³owrotkiem, kilkoma wie¿ymi deskami, stoj¹cymi przy cianie, etc. Cathleen, dziewczyna oko³o lat dwudziestu, koñczy w³anie
zagniataæ ciasto i k³adzie je na blachê przy ogniu, po czym wyciera rêce i zaczyna
prz¹æ na ko³owrotku. Ma³a Nora wcibia g³owê przez drzwi.
NORA (ciszonym g³osem) Gdzie jest?
CATHLEEN W tej chwili odpoczywa. Oby Bóg mia³ j¹ w swej opiece; mo¿e nawet pi,
jeli w ogóle zdo³a³a zasn¹æ.
Nora wchodzi cicho, wyci¹ga zawini¹tko spod szala.
CATHLEEN (przêdzie szybko) Có¿ tam masz?
NORA Przed chwil¹ w³anie przyniós³ te rzeczy m³ody ksi¹dz. Koszula i jedna gruba
poñczocha; wszystko, co znaleziono przy topielcu, który wyp³yn¹³ w Donegal.
Cathleen zatrzymuje ko³owrotek gwa³townym ruchem i pochyla siê nads³uchuj¹c.
NORA Musimy sprawdziæ, czy to rzeczy Michaela. Zreszt¹ i ona sama pójdzie z pewnoci¹ nad morze i bêdzie go wygl¹daæ.
CATHLEEN To nie mog¹ byæ rzeczy Michaela, Noro? Sk¹dby siê mog³y wzi¹æ tak daleko na pó³nocy?
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NORA M³ody ksi¹dz mówi, ¿e zna ju¿ takie wypadki. Jeli prawda, ¿e to rzeczy Michaela  rzek³  mo¿esz jej powiedzieæ, ¿e z Bo¿¹ pomoc¹ uczciwy mu sprawiê pogrzeb;
a jeli to nie s¹ jego rzeczy, niech ju¿ nikt o nich jej nie mówi, bo sama umrze 
powiedzia³  w p³aczu i lamencie. (drzwi, które Nora przymknê³a, otwieraj¹ siê szeroko od podmuchu wiatru)
CATHLEEN (patrz¹c niespokojnie w stronê drzwi) Czy prosi³a go, ¿eby zatrzyma³ dzi
Bartleya i nie puci³ go z koñmi na jarmark do Galway?
NORA ,,Nie chcê go zatrzymywaæ  powiedzia³  ale ty nie potrzebujesz siê lêkaæ. A jeli o ni¹ chodzi, to przecie¿ odmawia pacierze a¿ do pó³nocy; Bóg Wszechmocny nie
porzuci jej, samotnej  powiedzia³  zabieraj¹c jej wszystkich synów.
CATHLEEN Noro, czy morze przy bia³ych ska³ach jest wzburzone?
NORA Tak. Niech Bóg ma nas w swej opiece. Na zachodzie strasznie huczy a bêdzie
jeszcze gorzej, gdy przyp³yw odwróci siê z wiatrem. (zbli¿a siê do sto³u z zawini¹tkiem) Czy mam to teraz rozwin¹æ?
CATHLEEN ...mo¿e siê jeszcze zbudziæ i przyjæ tu, zanim zd¹¿ymy co zrobiæ. (zbli¿aj¹c siê do sto³u) To mo¿e d³ugo potrwaæ i obie bêdziemy p³aka³y.
NORA (zbli¿a siê do wewnêtrznych drzwi i nas³uchuje) Rusza siê na ³ó¿ku. Z pewnoci¹
zaraz przyjdzie.
CATHLEEN Przysuñ mi drabinê, z³o¿ê te rzeczy na stryszku z torfem, aby ich nie zobaczy³a. Gdy zacznie siê przyp³yw, mo¿e sama wyjdzie na brzeg, aby zobaczyæ, czy go
od wschodu nie niesie fala. (Cathleen stawia drabinê przy okapie komina i wdrapuje
siê na kilka szczebli, chowa zawini¹tko na strzyku z torfem; Maurya wchodzi z drugiego pokoju)
MAURYA (patrz¹c w górê na Cathleen mówi k³opotliwym tonem) Czy nie dosyæ torfu,
na teraz i na wieczór?
CATHLEEN Teraz piecze siê chleb na ogniu, (zrzucaj¹c torf) Bartley wemie go, jeli
pop³ynie do Connemary.
Nora obk³ada torfem blachê do pieczenia.
MAURYA (siadaj¹c na sto³ku przy ogniu) Nie pop³ynie dzi, przy wietrze, który wieje
od po³udnia i zachodu. Nie p³ynie, bo ksi¹dz z pewnoci¹ go zatrzyma.
NORA Nie zatrzyma go, matko; s³ysza³am jak Eamon Simon i Stephen Pheety i Colum
Shawn mówili, ¿e pop³ynie.
MAURYA Gdzie¿ on jest?
NORA Poszed³ zobaczyæ, czy w tym tygodniu jeszcze jaka ³ód tam p³ynie. Chyba niebawem tu przyjdzie, bo odp³yw koñczy siê przy zielonym przyl¹dku i ³ód przyp³ynie
ze wschodu.
CATHLEEN S³yszê jak kto idzie po kamieniskach.
NORA (patrz¹c przez okno) Ju¿ nadchodzi i bardzo siê pieszy.
BARTLEY (wchodzi i rozgl¹da siê po izbie; mówi smutno i spokojnie) Gdzie jest ten
kawa³ek nowego sznura, Cathleen, kupionego w Connemara?
CATHLEEN (schodz¹c na dó³) Noro, podaj mu go; jest na gwodziu, przy bia³ych deskach.
Zawiesi³am go tam dzi rano, bo winia, ta z czarnymi racicami, zaczê³a go ¿reæ.
NORA (podaj¹c mu sznur) To wszystko?
MAURYA Lepiej by, Bartleyu, zostawi³ sznur, niech wisi tu, przy deskach. (Bartley
bierze sznur) Mówiê ci, przyda siê, jeli morze wyrzuci Michaela jutro rano lub pojutrze. Da Bóg wykopiemy mu g³êboki grób.
BARTLEY (zaczynaj¹c majstrowaæ przy sznurze) Nie mam uzdy, aby siê wybraæ nasz¹
koby³¹, a muszê ju¿ jechaæ. Jest tylko jedna ³ód, która wyrusza na dwa tygodnie,
mo¿e i na d³u¿ej; a na tym targu bêdzie du¿o koni. S³ysza³em, jak o tym rozmawiali
na brzegu.
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MAURYA Tam na dole bêd¹ z³orzeczyli, gdy woda wyrzuci cia³o. A tu nie ma cz³owieka, który by zrobi³ trumnê; niema³o te¿ musia³am zap³aciæ za te bia³e deski, najlepsze,
jakie mo¿na by³o znaleæ w Connemara. (odwraca siê przypatruj¹c siê deskom)
BARTLEY Jak¿e je mo¿e wyrzuciæ, gdy od dziewiêciu dni pilnujemy co dzieñ morskiego brzegu, a silny wiatr dmie to od zachodu, to od po³udnia?
MAURYA Gdyby siê nawet nie odnalaz³o, to wiatr spiêtrza fale i gwiazda, co wieci
wysoko na wprost ksiê¿yca idzie w górê. Gdyby tam by³a setka koni lub nawet tysi¹c,
wszystkie, jakie chcesz, to có¿ mi po nich wobec syna, gdy tylko jeden mi pozosta³?
BARTLEY (majstruj¹c co przy postronku mówi do Cathleen) Pilnuj, by owce nie wchodzi³y w ¿yto; a gdy przyjdzie handlarz, sprzedaj winiê, tê z czarnymi racicami, jeli
tylko da dobr¹ cenê.
MAURYA Jak kto taki mo¿e wytargowaæ dobr¹ cenê?
BARTLEY (do Cathleen) Jeli zachodni wiatr siê utrzyma a¿ do koñca nocy, nazbieraj
z Nor¹ wiêcej wodorostów. Ciê¿ko bêdzie sobie poradziæ, gdy zosta³em sam do roboty.
MAURYA Naprawdê ciê¿ko to bêdzie, kiedy i ty utoniesz, jak inni. Jak¿e bêdziemy ¿yæ?
Dwie dziewczyny i staruszka nad grobem?
BARTLEY (k³adzie postronek, zdejmuje stary p³aszcz i wk³ada nowy z takiego samego
materia³u; do Nory) Czy ³ód zbli¿a siê ju¿ do przystani?
NORA (patrz¹c przez okno) Mija w³anie zielony przyl¹dek i ci¹ga ¿agle.
BARTLEY (wyci¹ga woreczek i tytoñ) Mam jeszcze pó³ godziny; zobaczycie mnie znów
za dwa lub trzy dni, a nawet za cztery, je¿eli wiatr nie bedzie nam sprzyja³.
MAURYA (odwraca siê do ognia i okrywa g³owê szalem) Czy ten cz³owiek nie jest twardy i okrutny, kiedy nie chce s³uchaæ s³ów starej matki, która go nie chce puciæ na
morze?
CATHLEEN Takie jest ju¿ ¿ycie m³odego cz³owieka, ¿e wyp³ywa na morze. Któ¿ by tam
s³ucha³ starej kobiety, kiedy powtarza w kó³ko jedno i to samo?
BARTLEY (bior¹c postronek) Muszê siê ju¿ pieszyæ. Pojadê wzd³u¿ brzegu na kasztance a siwek pójdzie za mn¹... Niech Bóg was b³ogos³awi. (wychodzi)
MAURYA (p³acze, gdy Michael staje w drzwiach) Poszed³ ju¿. Bo¿e, miej nas w swej
opiece, bo wiêcej nigdy go nie zobaczymy. Poszed³ ju¿, a gdy zapadnie czarna noc,
nie bêdê mia³a ¿adnego syna.
CATHLEEN Dlaczego nie chcia³a daæ mu swego b³ogos³awieñstwa, gdy sta³ w drzwiach
i ogl¹da³ siê? Czy¿ nie wystarczy ju¿ nieszczêæ w tym domu?
Maurya chwyta szczypce i bezmylnie grzebie nimi w ogniu, nie ogl¹daj¹c siê za siebie.
NORA (do matki) Odsunê³a torf od blachy.
CATHLEEN Jezu Panie, przebacz nam! Noro, zapomnia³ymy daæ mu chleba. (zbli¿a siê
do ognia)
NORA Zabraknie mu si³, gdy bêdzie szed³ do pónej nocy, a przecie¿ nic nie jad³ odk¹d
wsta³o s³oñce.
CATHLEEN (wyci¹gaj¹c chleb z pieca) Ano, zbraknie mu si³ z pewnoci¹. Nikt tu nie
ma ani krzty rozs¹dku w tym domu, gdzie stara kobieta wiecznie tylko gada i gada.
Maurya chwiej¹c siê opada na sto³ek.
CATHLEEN (odkrawaj¹c kawa³ek chleba i zawijaj¹c go w p³ótno; do Mauryi) Id¿e do
ród³a i daj mu to; potem niech sobie idzie. Zobaczysz go, odwrócisz z³e s³owa i bêdziesz mog³a mu powiedzieæ Niech ciê Bóg prowadzi. A jemu bêdzie l¿ej na duszy.
MAURYA (bior¹c chleb) Czy tylko dojdê tam na czas?
CATHLEEN Jeli siê popieszysz...
MAURYA (wstaj¹c niepewnie) Ciê¿ko bêdzie.
CATHLEEN (patrz¹c na ni¹ niespokojnie) Noro, daj¿e jej kij, mo¿e siê jeszcze polizn¹æ
na g³azach.
John Millington Synge
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NORA Co za kij?
CATHLEEN Ten, który Michael przywióz³ z Connemara.
MAURYA (bior¹c kij, który podaje jej Nora) Na ca³ym wiecie starzy ludzie zostawiaj¹
po sobie rzeczy swoim synom i dzieciom; tylko tu m³odzi zostawiaj¹ rzeczy starym.
(wychodzi powoli; Nora zbli¿a siê do drabiny)
CATHLEEN Czekaj, Noro, mo¿e jeszcze wróci. Jest taka zbola³a, niech Bóg j¹ ma w swej
opiece, ¿e nigdy nie wiadomo, co zrobi.
NORA Czy minê³a krzaki?
CATHLEEN (patrz¹c przez okno) Ju¿ jej nie widaæ. Zdejm prêdko rzeczy; Bóg raczy
wiedzieæ, kiedy wróci.
NORA (wyci¹gaj¹c zawini¹tko ze stryszka) M³ody ksi¹dz powiedzia³, ¿e gdy jutro bêdzie na wyspie, mo¿emy wyjæ i pomówiæ z nim na drodze, jeli tylko s¹ to rzeczywicie rzeczy Michaela.
CATHLEEN (bior¹c zawini¹tko) Czy mówi³ ci, w jaki sposób je znaleziono?
NORA (schodz¹c na dó³) Dwóch ludzi  powiedzia³ mi  p³ynê³o z whisky wzd³u¿
wybrze¿a przed pierwszym kurem i wios³o jednego trafi³o na cia³o, kiedy mijali czarne ska³y na pó³nocy.
CATHLEEN (próbuj¹c otworzyæ zawini¹tko) Podaj mi nó¿, Noro; s³ona woda prze¿ar³a
sznur, a tego czarnego wêz³a w ogóle nie da siê rozwi¹zaæ.
NORA (podaj¹c jej nó¿) S³ysza³am, jak mówiono, ¿e do Donegal jest daleko.
CATHLEEN (przecinaj¹c sznur) O tak, z pewnoci¹. Przed chwil¹ by³ tu jeden cz³owiek
 ten, co sprzeda³ nam nó¿  i powiedzia³, ¿e jeli wyjdzie siê pieszo, to od tych tam
ska³ dojdzie siê do Donegalu za siedem dni.
NORA A ile czasu mo¿e cz³owieka nieæ stamt¹d?
Cathleen otwiera zawini¹tko i wyjmuje kawa³ek koszuli i poñczochê. Obie z przejêciem ogl¹daj¹ rzeczy.
CATHLEEN (ciszonym g³osem) Oby Bóg mia³ nas w swej opiece, Noro. Jak to dziwnie
ciê¿ko powiedzieæ, czy to rzeczywicie s¹ jego rzeczy?
NORA Zdejmê jego koszulê z wieszaka i je porównam. (przegl¹da odzienie wisz¹ce w k¹cie) Nie, to nie ta. Cathleen, gdzie¿ ona byæ mo¿e?
CATHLEEN Zdaje mi siê, ¿e Bartley wzi¹³ j¹ dzi rano, bo jego koszula by³a a¿ ciê¿ka od
soli. (wskazuj¹c k¹t) O, tu, kawa³ek rêkawa z podobnego materia³u. Podaj mi; zdaje
siê, ¿e to wystarczy.
Nora podaje jej koszulê i obie porównuj¹ materia³.
CATHLEEN Tak, to ten sam materia³, Noro, ale jeli nawet tak, to przecie¿ tyle tego
mo¿na znaleæ w sklepach w Galway. Inni te¿ mogli mieæ takie koszule.
NORA (bierze poñczochê i liczy w niej ciegi, z p³aczem) Tak, to poñczocha Michaela,
Cathleen, to jego poñczocha. Niech Bóg ma go w swojej opiece, ale co ona na to
powie, gdy us³yszy o tym wszystkim, a Bartley bêdzie na morzu?
CATHLEEN (bior¹c poñczochê) Ca³kiem zwyczajna.
NORA To druga poñczocha z trzeciej pary, któr¹ zrobi³am mu na drutach i doda³am trzy
razy po dwadziecia oczek, a cztery z tego opuci³am.
CATHLEEN (liczy oczka) Tak, tyle jest tutaj oczek. (p³acze) Ach, Noro, czy¿ to nie okropne, gdy siê pomyli, ¿e zanios³o go a¿ na pó³noc i nie ma przy nim nikogo bliskiego,
chyba te czarne kormorany nad morzem?
NORA (obraca siê i k³adzie rêce na ubraniach) I czy to nie ¿a³osne, ¿e po tym cz³owieku, wielkim wiolarzu i rybaku zosta³ tylko kawa³ek koszuli i jedna poñczocha?
CATHLEEN (po chwili) S³uchaj, Noro, czy ona ju¿ nie nadchodzi? S³yszê jaki szmer na
cie¿ce.
NORA (patrz¹c przez okno) Tak, Cathleen, idzie. Zbli¿a siê w³anie do drzwi.
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CATHLEEN Schowaj te rzeczy zanim wejdzie. Mo¿e teraz bêdzie jej l¿ej, po tym b³ogos³awieñstwie, jakie da³a Bartleyowi, a my nie wygadamy siê, co s³ysza³ymy, jak d³ugo bêdzie na morzu.
NORA (pomagaj¹c Cathleen z³o¿yæ zawini¹tko) Wsuñmy je tu, do k¹ta. (wsuwaj¹ rzeczy
do dziury w k¹cie kominka; Cathleen wraca do ko³owrotka)
NORA Mo¿e zobaczyæ, ¿e p³aka³am przed chwil¹.
CATHLEEN Odwróæ siê ty³em do wiat³a.
Nora siada przy kominku odwrócona plecami do drzwi. Maurya wchodzi bardzo
powoli, nie patrz¹c na dziewczêta, zbli¿a siê do sto³ka przy ogniu. W rêku trzyma
kawa³ek p³ótna z chlebem. Dziewczêta patrz¹ na siebie, po czym Nora wskazuje na
zawini¹tko.
CATHLEEN (przêdzie chwilê i przerywa) Nie da³a mu tego chleba?
Maurya zaczyna cicho p³akaæ, nie patrz¹c w jej stronê.
CATHLEEN Widzia³a go, jak jecha³ ku morzu?
Maurya wci¹¿ p³acze.
CATHLEEN (trochê niecierpliwie) Bój siê Boga; czy nie by³oby lepiej powiedzieæ nam,
co takiego zobaczy³a, zamiast tak lamentowaæ? Pyta³am, czy widzia³a Bartleya?
MAURYA (s³abym g³osem) Od dzi mam z³amane serce.
CATHLEEN (jak przedtem) Czy widzia³a Bartleya?
MAURYA Widzia³am co potwornego.
CATHLEEN (odsuwa ko³owrotek i patrzy przez okno) Niech¿e ci Bóg przebaczy; w tej
chwili jedzie na kasztance, przez zielony przyl¹dek, a siwek za nim.
MAURYA (porusza siê tak, ¿e szal spada jej z g³owy i ukazuje siwe, w ty³ odrzucone
w³osy. Przera¿onym g³osem) A siwek za nim...
CATHLEEN (zbli¿aj¹c siê do ognia) Có¿ ci to znów siê sta³o?
MAURYA (mówi¹c bardzo powoli) Widzia³am rzecz najstraszliwsz¹, jak¹ ujrzano od
dnia, kiedy Bridget Dara powróci³a z martwych, by nakarmiæ swoje dziecko.
CATHLEEN i NORA Och! (obie kucaj¹ przed matk¹)
NORA Powiedz wreszcie, có¿e takiego widzia³a?
MAURYA Posz³am na dó³, do ród³a, i stanê³am odmawiaj¹c modlitwy. Wtedy pokaza³
siê Bartley, jecha³ na kasztance a siwek za nim. (podnosi rêce do góry, jakby zakrywaj¹c oczy przed jakim widokiem) Chryste Panie, miej nas w swojej opiece, Noro!
CATHLEEN I có¿e takiego zobaczy³a?
MAURYA Zobaczy³am samego Michaela.
CATHLEEN (mówi¹c cicho) Nie, matko, nie mog³a go zobaczyæ. To nie by³ Michael,
ten kogo widzia³a, bo cia³o jego w³anie co znaleziono daleko na pó³nocy, i teraz
z ³aski Boga mieæ bêdzie uczciwy pogrzeb.
MAURYA (z uporem) A w³anie, ¿e go widzia³am. Jecha³ konno galopem, a przed nim
Bartley na kasztance. Chcia³am rzec Szczêæ ci Bo¿e, lecz co zd³awi³o mi s³owa
w gardle. Przejecha³ szybko mimo i powiedzia³ Niech ci Bóg b³ogos³awi, a ja mu
nic odrzec nie mog³am. P³acz¹c spojrza³am na siwka, a na nim jedzie Michael  piêkne na nim ubranie i nowe buty na nogach.
CATHLEEN (zaczyna zawodziæ) To koniec. Naprawdê, ju¿ koniec.
NORA Czy m³ody ksi¹dz nie powiedzia³ ci, i¿ Bóg Wszechmocny nie zostawi ciê samotnej, bez synów?
MAURYA (cicho lecz wyranie) Ma³o, zna siê na morzu Teraz znów zginie Bartley 
wezwijcie tu Eamona i z jasnych desek zróbcie dobr¹ trumnê, bo ja ich nie chcê prze¿yæ.
Mia³am mê¿a, i ojca mojego mê¿a i szeciu synów w tym domu  szeciu piêknych
ch³opców, chocia¿ ciê¿kie by³y porody. Kilku z nich znaleziono, kilku nie znaleziono, ale wszyscy odeszli... By³ i Stephen, i Shawn te¿ by³, zginêli w wielkiej wichurze,
John Millington Synge
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a potem znaleziono ich w Bay od Gregory, ko³o Golden Mouth. Przenieli tu obu, na
jednej desce przez te tutaj drzwi
Maurya na chwilê milknie; dziewczêta wzdrygaj¹ siê, jakby us³ysza³y co za uchylonymi drzwiami za ich plecami.
NORA (szeptem) Czy s³yszysz, Cathleen? Czy s³yszysz jaki ha³as od pó³nocnego wschodu?
CATHLEEN (szeptem) Kto krzycza³ na brzegu.
MAURYA (mówi w dalszym ci¹gu nic nie s³ysz¹c) By³ te¿ Sheamus i jego ojciec i z kolei
jego ojciec, wszyscy zginêli w ciemnej nocy, nawet lad po nich nie zosta³, gdy wzesz³o s³oñce. By³ te¿ Patch, który uton¹³, gdy jego ³ódka przewróci³a siê na morzu.
Siedzia³am tu kiedy z ma³ym Bartleyem na kolanach; i wówczas ujrza³am, jak dwie,
potem trzy, potem cztery kobiety, wchodz¹ tu, ¿egnaj¹c siê znakiem krzy¿a, i nie
mówi¹c ani s³owa. Wyjrza³am na dwór i zobaczy³am jak kilku mê¿czyzn idzie za
nimi i niesie co na kawa³ku czerwonego ¿agla. Woda z tego kapa³a  a by³ to pogodny dzieñ, Noro  i znaczy³a lady a¿ do drzwi.
Maurya znów milknie, wyci¹gaj¹c rêkê w kierunku drzwi; drzwi otwieraj¹ siê cicho
i zaczynaj¹ wchodziæ stare kobiety, ¿egnaj¹c siê znakiem krzy¿a na progu, po czym
klêkaj¹ z przodu sceny z czerwonymi spódnicami na g³owach.
MAURYA (jakby we nie do Cathleen) Czy to Patch, czy Michael, co to
wszystko znaczy?
CATHLEEN Michaela dopiero co znaleziono, daleko na pó³nocy; a jeli tak, to jak¿e
mo¿e byæ tutaj?
MAURYA Ma³o to cia³ m³odych ludzi nosi fala po morzu? Tylko jak¿e mogli poznaæ, czy
znaleli Michaela, czy te¿ kogo innego? Bo gdy cz³owiek le¿y dziewiêæ dni w morzu,
a wiatr przy tym dmie, w³asna matka nie mo¿e go rozpoznaæ.
CATHLEEN To jest Michael, niech siê Bóg nad nim zlituje, bo przys³ali nam w³anie
z dalekiej pó³nocy resztê jego odzienia.
Cathleen wyci¹ga rêkê i wrêcza Mauryi ubranie, które nale¿a³o do Michaela, Maurya wstaje powoli i bierze je do r¹k. Nora patrzy przez okno.
NORA W³anie nios¹ co, a woda cieka z tego i zostawia lady na kamieniskach.
CATHLEEN (szeptem do kobiet, które w³anie wesz³y) Czy to Bartley? Czy to on?
JEDNA Z KOBIET Tak, to on, niech Bóg mu da wieczne odpoczywanie.
Wchodz¹ dwie m³odsze kobiety i wyci¹gaj¹ stó³. Mê¿czyni wnosz¹ na desce, okryte
kawa³kiem ¿agla cia³o Bartleya i k³ad¹ je na stole.
CATHLEEN (do kobiet) Jak on uton¹³?
JEDNA Z KOBIET Siwek str¹ci³ go do morza, a na brzeg wyrzuci³o go w miejscu, gdzie
wielka kipiel bije o bia³e ska³y.
Maurya zbli¿a siê do sto³u i klêka. Kobiety zawodz¹ cicho, ko³ysz¹c siê powoli. Cathleen i Nora klêkaj¹ przy drugim koñcu sto³u. Mê¿czyni klêkaj¹ blisko drzwi.
MAURYA (podnosz¹c g³owê zaczyna mówiæ, jak gdyby nie widzia³a ludzi stoj¹cych doko³a) Wszyscy ju¿ odeszli i morze nic mi ju¿ wiêcej zrobiæ nie mo¿e... I nikt mi ju¿
teraz nie ka¿e zostawaæ i p³akaæ, i modliæ siê, gdy wicher uderzy z po³udnia i bêdzie
s³ychaæ fale na wschodzie i na zachodzie, i wielki zamêt gdy siê zetr¹. I ¿aden g³os
ju¿ mnie nie wezwie na brzeg, bym przynios³a wiêconej wody w ciemn¹ noc po
Samhain, i obojêtne mi bêdzie, jak wygl¹da morze, gdy zawodz¹ inne kobiety (do
Nory) Podaj mi wiêcon¹ wodê, Noro. Zosta³o jej jeszcze trochê na kuchennej szafie.
(Nora podaje jej wiêcon¹ wodê)
MAURYA (k³adzie ubranie Michaela na nogi Bartleya i skrapia go wiêcon¹ wod¹) To
nie to, ¿e nie modli³am siê za ciebie, Bartleyu, do Wszechmog¹cego Boga. I nie to, ¿e
nie odmawia³am modlitw w ciemn¹ noc, bo i sk¹d móg³by wiedzieæ, co mamroczê;
ale to, ¿e teraz znajdê wielki odpoczynek, a z pewnoci¹ czas ju¿ po temu. Wreszcie
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znajdê teraz wielki odpoczynek, i spokojny sen w d³ugie noce po Samhain, choæ do
jedzenia bêdziemy mia³y tylko trochê wilgotnej m¹ki, a czasem cuchn¹c¹ rybê. (klêka
ponownie robi¹c znak krzy¿a i odmawiaj¹c szeptem modlitwy)
CATHLEEN (do starego cz³owieka) Zapewne wy i Eamon zrobicie trumnê, gdy wzejdzie s³oñce. Mamy tu piêkne heblowane deski, które sama kupi³a z myl¹ o Michaelu.
Mam wie¿y chleb, bêdziecie mogli jeæ przy robocie.
STARY CZ£OWIEK (patrz¹c na deski) Czy macie gwodzie?
CATHLEEN Nie. Nie pomyla³ymy o gwodziach.
DRUGI CZ£OWIEK Bardzo to dziwne, ¿e nie pomyla³a o gwodziach, choæ ju¿ niejedn¹ widzia³a trumnê.
CATHLEEN Starzeje siê i jest za³amana.
Maurya wstaje ponownie bardzo powoli i rozk³ada czêci ubrania Michaela ko³o cia³a, skrapiaj¹c je resztk¹ wiêconej wody.
NORA (szeptem do Cathleen) Starzy ludzie szybko siê mêcz¹, a czy¿ nie p³acze i nie
zawodzi ju¿ od dziewiêciu dni?
CATHLEEN (powoli i wyranie) Stara kobieta bardzo szybko siê mêczy tym co robi,
a czy¿ nie minê³o ju¿ dziewiêæ dni od chwili, odk¹d p³acze i zawodzi, i tak okropnie
rozpacza w tym domu?
MAURYA (stawia pusty kubek dnem do góry na stole i sk³ada obie rêce na stopach Bartleya) Teraz s¹ wszyscy razem. Ju¿ koniec. Oby Bóg Wszechmog¹cy mia³ zmi³owanie nad dusz¹ Bartleya i dusz¹ Michaela, i dusz¹ Sheamusa, i Patcha, i Stephena,
i Shawna, (pochylaj¹c g³owê) i oby mia³ zlitowanie nad moj¹ dusz¹, Noro, i nad dusz¹ ka¿dego, który jeszcze zosta³ ¿yw na tym wiecie.
Maurya przestaje mówiæ, zawodzenie kobiet staje siê nieco g³oniejsze po czym cichnie.
MAURYA (ci¹gn¹c) Z ³aski Boga Wszechmog¹cego, uczciwy pogrzeb ma Michael na
dalekiej pó³nocy. A Bartley piêkn¹ trumnê z jasnych desek i grób mieæ bêdzie g³êboki. Na pewno... I czegó¿ wiêcej chcieæ mo¿emy ponad to? Nikt nie mo¿e ¿yæ wiecznie
i to musi nam wystarczyæ.
Maurya klêka ponownie podczas gdy kurtyna powoli opada.
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JOHN MILLINGTON SYNGE
(ur. w Rathfarnham w 1871  zm. w Dublinie w 1909)
Mimo wczesnej mierci, ju¿ za ¿ycia sta³ siê jednym z najwa¿niejszych literatów w
historii Irlandii, umiejêtnie ³¹cz¹cym metaforykê i sposób obrazowania jêzyka gaelickiego
z jêzykiem angielskim, celnie diagnozuj¹cym i uniwersalizuj¹cym ówczesne problemy zielonej wyspy. Olbrzymi wp³yw na jego twórczoæ wywar³ Henri dArbois de Jubainville, a
przede wszystkim starszy o szeæ lat William Butler Yeats, za rad¹ którego wyruszy³ na
wyspy Aran, by tam szukaæ inspiracji twórczej. Poznawszy mieszkañców wsi i ich jêzyk,
sta³ siê twórc¹ najbarwniejszych typów i historii osadzonych w realiach lokalnych. Po odejciu Yeatsa z Abbey Theatre Synge zaj¹³ tam jego miejsce.
Za ¿ycia Syngea jego najg³oniejsz¹ sztuk¹ by³ Playboy zachodniego wiata (1907),
grany w Polsce tak¿e jako Bohater mimo woli, Prowincjonalny playboy oraz Kresowy rycerz weso³ek. Utwór ten opowiada historiê buntu i rozczarowania niemia³ego prowincjusza Christyego Mahona, oskar¿onego o zabójstwo zdegenerowanego ojca (co  paradoksalnie  przyczynia siê do uznania go za lokalnego bohatera). Premiera sztuki demaskuj¹ca
tradycyjne tabu i silnie nacechowana politycznie, by³a jednym z najwiêkszych skandali w
historii irlandzkiego teatru, prowadz¹c do rozruchów na ulicach Dublina. Drukowani w tej
antologii Jedcy do morza (1904) s¹ za czêsto uznawani za najdojrzalsze (obok osobistego, po czêci autotematycznego Deirdre of the Sorrows (Deidre boleciwa, 1910) dzie³o
Syngea, w którym najsilniej da³ o sobie znaæ jego talent ju¿ dwudziestowiecznego tragika.
Dramat zosta³ opublikowany w Dialogu nr 3/1957. Polsk¹ prapremierê przygotowa³
w 1966 roku Teatr Telewizji w re¿yserii Juliusza Burskiego.
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KUKURYKU
Prze³o¿y³a Cecylia Wojewoda

OSOBY:
KOGUT
MICHAEL MARTHRAUN, rolnik, obecnie w³aciciel przynosz¹cego dochody
torfowiska
MARYNARZ MAHAN, dawniej marynarz, obecnie w³aciciel kilku ciê¿arówek
wo¿¹cych torf do miasta
LORNA, m³oda kobieta, druga ¿ona Marthrauna
LORELEEN, córka Marthrauna z pierwszego ma³¿eñstwa
MARION, pomocnica domowa w domu Lorny
SHANAAR, bardzo m¹dry katolik, a naprawdê niebezpieczny stary dureñ
PIERWSZY ROBOTNIK wieniacy zatrudnieni na torfowisku
DRUGI ROBOTNIK
OJCIEC DOMINEER, proboszcz Nyadnanave
SIER¯ANT, sier¿ant miejscowej policji
JACK, g³ówny kierowca Mahana
JULIA, siostra Lorny, paralityczka, która wybiera siê do Lourdes
OJCIEC LORNY I JULII
JEDNOOKI LARRY, m³ody wieniak, kandydat na kocielnego
BURMISTRZ
FUNKCJONARIUSZ z BU£AW¥
POS£ANIEC, zakochany w Marion
DZWONNIK, krzykacz miejski
GONIEC, zatrudniony w domu towarowym
Scena pierwsza
Dziki i zapuszczony ogród przed domem Michaela Marthrauna. Niestrzy¿one trawniki upstrzone s¹ jaskrami i stokrotkami. Kamienny mur, wysoki na trzy, cztery

25
stopy, otacza ogród. Osoba wchodz¹ca do ogrodu, mia³aby po prawej rêce drewnian¹ furtkê, na lewo za  w pewnej odleg³oci od furtki  kêpê s³oneczników,
w pe³nym rozkwicie; s¹ wysokie, sztywne i godne, o koronach wielkich jak tarcze
i ostrych szeroko rozstawionych p³atkach, jak promienie mocno pal¹cego s³oñca.
Dalej na lewo przybysz zobaczy³by szczytow¹ cianê domu z wysuniêtym naprzód
gankiem oraz oknem nad nim. Daszek portyku osadzony jest na skrêconych drewnianych filarach wygl¹daj¹cych jak wê¿e, a wzór okratowania miêdzy filarami
przypominaja grê w szubienicê, gdy¿ krateczki wype³nione s¹ kó³kami i krzy¿ykami, pomalowanymi na olniewaj¹co bia³y kolor. Rama okienna jest nieco skrzywiona, a sznury do podci¹gania okna w górê s¹ poskrêcane w nieregularne linie.
W pewnej odleg³oci od portyku, bli¿ej muru, stoi reprezentacyjna urna z br¹zu
z jak¹ wiecznie zielon¹ rolin¹, która wygl¹da zimno i cynicznie. Nad murem
powiewa trójkolorowa chor¹giew irlandzka. ciany domu s¹ czarne, natomiast
ramy i sznury okienne  jaskrawoczerwone. Jest piêkny s³oneczny letni dzieñ, a ¿e
w ogrodzie nie ma nic, co dawa³oby cieñ, wiêc panuje tu nieznony upa³, trwaj¹cy
ju¿ zapewne od jakiego czasu, bowiem trawa nabra³a koloru intensywnej ¿ó³toci, z wyj¹tkiem miejsc, gdzie portyk i dach domu rzucaj¹ g³êboki czarny cieñ.
W dali rozci¹ga siê torfowisko, fioletowo-purpurowe, upstrzone tu i ówdzie czarnymi plamami. Srebrzysto-szare niebo po³yskuje jak jaki wschodni baldachim.
S³ychaæ dalekie tony melodii tanecznej wygrywanej na akordeonie, a po paru chwilach zjawia siê Kogut i tanecznym krokiem okr¹¿a szczytow¹ cianê domu, zatacza ko³o wokó³ reprezentacyjnej urny i w momencie, gdy milkn¹ dwiêki melodii
znika za drugim rogiem domu.
Upierzenie Koguta jest bardzo czarne i przylega do jego zwinnej smuk³ej postaci
jak rêkawiczka do kobiecej d³oni. Stopy i kostki Koguta s¹ ¿ó³te, sztywna peleryna
z jaskrawozielonymi po³ami, przypominaj¹cymi skrzyd³a, opada w dó³ niczym
ogon. Wielki szkar³atny grzebieñ ko³ysze siê nad jego g³ow¹, a ze szczêk po obu
stronach zwisaj¹ mu szkar³atne klapki nadaj¹ce jego twarzy wyraz cynicznego
¿artownisia. Michael Marthraun wchodzi przez portyk do ogrodu, za nim idzie
Marynarz Mahan. Obaj maj¹ w rêkach kuchenne krzes³a, które ustawiaj¹ w pewnej odleg³oci od domu. Michael jest ju¿ dobrze po szeædziesi¹tce  g³adko ogolony, chudy i ponury. Usta drgaj¹ mu nerwowo, ilekroæ zapomni cisn¹æ wargi.
Ciemnoszare tweedowe ubranie i czarne sztylpy. Ciê¿ki z³oty ³añcuch opasuje mu
brzuch i zwisa na kamizelce. Nosi ko³nierzyk o szerokich wy³ogach i czarn¹ strojn¹ muszkê.
Mahan dopiero przekroczy³ piêædziesi¹tkê. Jest grubszy od swego towarzysza i nieco bardziej pogodny. Ma krótk¹ spiczast¹ bródkê, która zaczyna ju¿ siwieæ. Twarz
jego jest czerstwa, widaæ, ¿e wiele razy wystawiona by³a na wiatr i burze, co nada³o
jej szorstkoci, lecz nie uczyni³o nieprzyjemn¹. Mówi on i porusza siê jak kto
znajduj¹cy siê na pe³nym morzu. Ubrany jest w jasnoszare spodnie z flaneli, dwurzêdow¹ granatow¹ marynarkê i niebiesk¹ koszulê, wokó³ szyi ma bia³y szalik.
Ustawiwszy krzes³a mê¿czyni staj¹ naprzeciwko siebie.
MICHAEL Si¹dmy sobie tu, tu cz³owiek mo¿e swobodnie porozmawiaæ. W tym
domu ci¹gle s³ychaæ jakie szepty, a¿ siê cz³owiekowi w g³owie m¹ci.
MAHAN (zdumiony) Szepty? Jakie znów szepty?
MICHAEL Dziwne. Takie, co nie s³u¿¹ duszy ani cia³u.
MAHAN Przecie¿ w domu nie ma nikogo prócz twojej ¿ony, Lorny, s³u¿¹cej, Marion,
i twojej córki, Loreleen.
MICHAEL Tak ci siê zdaje, ale ja wiem lepiej.
MAHAN (lekko) Bzdura, Mick, holujesz na linie, która jest fikcj¹.
MICHAEL (podnosi g³os) Kto mieszka w tym domu, ty czy ja? (Mahan milczy) Pytam,
kto mieszka w tym domu, ty czy ja?
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MAHAN (równie¿ podnosi g³os) Ty. A je¿eli to taki dom, to wcale nie chcia³bym tu
mieszkaæ.
MICHAEL No to milcz, jak do mnie mówisz, i s³uchaj cz³owieka, który siê zna.
MAHAN Znam siê na szeptach nie gorzej od ciebie.
MICHAEL Znasz siê na szeptach wiatru i morza... koñ by siê umia³. A ja mówiê
o szeptach, co to snuj¹ siê po tym domu jak Z³y, odk¹d ta wymalowana bezbo¿nica, ta rozchichotana suka zjecha³a tu z Londynu na bezecne wakacje.
MAHAN Mówisz o Loreleen? Cz³owieku, przecie¿ to twoja rodzona córka z pierwszego ma³¿eñstwa.
MICHAEL Tak ludziska mówili w swoim czasie i teraz jeszcze w to wierz¹, ale ja
mia³em co do tego w¹tpliwoci ju¿ wtedy, a teraz mam ich jeszcze wiêcej. Skóra
na mnie cierpnie na myl o spotkaniu z ni¹. Cierpnie, powiadam ci, cierpnie! (mieje siê lêkliwie) Córka Michaela Marthrauna! (chwyta Mahana za ramiê) Cz³owieku, czy ona w ogóle jest czyj¹ córk¹?
MAHAN (porywczo) Musi przecie¿ byæ czyj¹ córk¹, cz³owieku.
MICHAEL (porywczo) Dlaczego musi? Pamiêtasz, co powiedzia³ misjonarz wczoraj
wieczorem? Dziwne figle p³ataj¹ ludziom chytre z³e moce. A odk¹d ta wróci³a
z Anglii, gdzie z³o a¿ kipi, w ka¿dym pokoju pe³no z³owieszczych znaków i paskudnych nawo³ywañ.
MAHAN (zdumiony) Jakie tam znów nawo³ywania i znacznociowania?
MICHAEL (patrzy podejrzliwie na portyk i na okno, nastêpnie odci¹ga Mahana dalej od domu) Uwa¿aj, co ci powiem, marynarzu. (tajemniczo) Co okropnego zaczyna siê dziaæ ze wiêtymi obrazami i figurami, jak tylko ta Loreleen ko³o nich
przejdzie. Niewidzialny wiatr gasi lampki pod obrazami, a wiêci na obrazach
odwracaj¹ siê do ciany z wykrzywionymi twarzami. Raz widzia³em, jak figura
wiêtego Krankariusza stanê³a na g³owie, ¿eby zwalczyæ pokusê, kiedy ona przystanê³a obok. A znów innym razem wiêty Patryk zamierzy³ siê na ni¹ pastora³em, spud³owa³ i rozci¹gn¹³ siê na ziemi jak d³ugi z przera¿enia.
MAHAN (pow¹tpiewaj¹co, lecz pod wra¿eniem) Wielki Bo¿e, to nie przelewki! (pauza) Czy jeste ca³kiem pewny, Mick, ¿e nie ulegasz halucynacjom?
MICHAEL Stuknij siê w g³owê, cz³owieku! A moja w³asna ¿ona, Lorna, przyk³ada
rêkê do tego paskudztwa i nic tylko siê fiokuje. Niedawno z³apa³em j¹, jak siê
wyszczerza³a do lustra, a jak spojrza³em do tego lustra, to zobaczy³em, ¿e ona ma
kolorowe rogi na g³owie.
MAHAN Niemo¿liwe. Brednie pleciesz, Mick. Lorna to wspania³a kobita i nie mo¿na tak o niej mówiæ.
MICHAEL To i ty ju¿ wpad³e? Powiadam ci, widzia³em, jak siê ch³opaki na ni¹
gapi¹, jak ich oczy wisz¹ na tych jej nogach, które s¹ czyst¹ pokus¹  w tej kobiecie jest co z³ego.
MAHAN Nie ma nic z³ego w ³adnej buzi ani w kusz¹cych nogach.
MICHAEL Cz³owieku, nasza religia nas uczy, ¿e najwiêksza walka, jak¹ wiêci pañscy stoczyli, to by³a walka z pokus¹ w postaci ³adnych bab.
MAHAN (podenerwowany, chce zmieniæ temat) Si¹dmy sobie lepiej i dogadajmy
siê wreszcie, ile mi dasz za zwózkê torfu.
MICHAEL (nie reaguje na zabiegi Mahana) Widzisz ten pokój? (wskazuje okno nad
portykiem) Ona tam czêsto tañczy sama jedna, ale wyobra¿a sobie, ¿e tañczy
z krzepkimi ch³opakami, z m³odymi byczkami, co to siê podniecaj¹ nieprzystojnymi mylami o mi³oci.
Z okna nad portykiem s³ychaæ walca granego cichutko na harfie, lutni czy skrzypkach albo te¿ na wszystkich tych instrumentach jednoczenie.
MICHAEL (gorzko) S³yszysz, cz³owieku? Ona siê ze mnie naigrawa. Zgubi swoj¹
duszê, jak nie bêdzie uwa¿a³a.
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MAHAN Jest m³oda, có¿ to dziwnego, ¿e jej siê chce tañczyæ? A w ogóle, po co siê
upiera³e, ¿eby siê z ni¹ o¿eniæ? ¯eniæ siê z dzierlatk¹! Ona za nic nie chcia³a
wyjæ za ciebie.
MICHAEL Ale wreszcie siê zgodzi³a, mo¿e nie?
MAHAN Zgodzi³a siê, bo jej tata, ty i ksi¹dz dobrodziej zam¹cilicie dziewczynie
rozum fortun¹, jaka niby w rêce jej wpada.
MICHAEL Dobrze wiesz, ¿e ten t³usty folwarczek wpad³ jej w oczko, no i ten porz¹dny dach nad g³ow¹, i ten ciep³y grosik, który mam w banku na czarn¹ godzinê.
MAHAN Sam widzia³em, jak siê w³óczy³e za ni¹ od prawej burty do lewej, od dziobu do rufy, jak rozwija³e przed ni¹ ¿agle i obiecywa³e jej wst¹¿ki i koronki,
srebrne sprz¹czki do butów i jedwabn¹ sukienkê na niedzielê.
MICHAEL A có¿ ona mia³a oprócz po³atanej spódnicy, wymizerowanej buzi i dziurawych butów, ¿eby siê wystroiæ na mszê w niedzielê? A czy nie da³em jej staremu piêædziesi¹t ciê¿kich funtów szterlingów, ¿eby jej chora siostra mog³a wyjechaæ do Lourdes i oddaæ siê pod opiekê Najwiêtszej Panience? I co dosta³em za
te swoje pieni¹dze? Dwiecie marnych morgów bagniska i tyle.
MAHAN Niez³e pieni¹dze ci¹gniesz z tego bagniska, odk¹d mamy koniunkturê na
torf. To bagnisko zrobi³o z ciebie radnego, sêdziego pokoju i beniaminka duchowieñstwa.
MICHAEL Skoro ju¿ mowa o tym torfie, to za³atwmy wreszcie sprawê podwy¿ki.
Nie mogê ci daæ tyle, ile chcesz.
MAHAN (rzeczowo) Bêdziesz musia³, panie Marthraun, bo ja nie bêdê wozi³ ani za
centa mniej.
MICHAEL Napijmy siê kapkê, to nam rozjani w g³owach. Mam w domu butelkê
najprzedniejszej whisky, dziesiêæ lat dojrzewa. Poczekaj, zaraz przyniosê. (wchodzi do domu przez ganek, po paru chwilach wraca; usta mu dr¿¹, g³os zdradza
strach i nienawiæ) Ta Loreleen w³anie schodzi na dó³, a ja nie mam najmniejszej ochoty podchodziæ do niej za blisko. Poczekamy, a¿ sobie pójdzie. Rozmawiajmy jakby nigdy nic, kiedy ona tu siê zjawi. Shanaar by ci powiedzia³, ¿e jak
siê s³yszy albo widzi Z³ego, nie nale¿y na niego zwracaæ uwagi. (szeptem, niecierpliwie) Siadaj¿e, cz³owieku.
MAHAN (siada; z niedowierzaniem) Czy aby jeste pewny, Mick, ¿e holujesz te myli,
co chcia³e?
MICHAEL Czy ja jestem pewny? Tak pewny, jak gdybym s³ysza³ pianie koguta, a ty
by pyta³, czy je s³yszê.
W chwili gdy Loreleen zjawia siê na ganku s³ychaæ g³one pianie koguta. Loreleen
to bardzo ³adna m³oda kobieta wygl¹daj¹ca na osóbkê, która wie, czego chce.
Jest beztroska, jak przystoi ³adnej, weso³ej i inteligentnej kobiecie. Ma na sobie
ciemnozielon¹ sukniê z ciemnoczerwonymi wypustkami przy staniku i z boku spódnicy. Jej zawadiacki kapelusik  równie¿ zielony, lecz bardziej jaskrawy ni¿ suknia  przybrany jest ornamentem w kszta³cie koguciego grzebienia. Na wyj¹tkowo zgrabnych nogach ma be¿owe jedwabne poñczochy o z³otym po³ysku. Michael,
który zd¹¿y³ usi¹æ, zrywa siê na równe nogi s³ysz¹c pianie koguta, przechyla siê
przez stó³ i chwyta Mahana za ramiê.
MICHAEL Co to, co to?
MAHAN (przestraszony gwa³townym gestem Michaela) Co jest co, cz³owieku?
MICHAEL (stara siê odzyskaæ równowagê) Nic. Nic nie s³ysza³em. O czym to mówi³e? (szeptem) Gadaj¿e o torfie, cz³owieku.
MAHAN (nic z tego nie rozumie, ale stara siê robiæ, co mu ka¿¹) Bêdziesz musia³
dorzuciæ te dwa szylingi za ka¿dy ³adunek, Mick. By³bym stratny, gdybym wzi¹³
mniej, (przyjanie k³adzie rêkê na ramieniu Michaela) Wiesz dobrze, ¿e dla takiego starego przyjaciela, jak ty, obni¿y³bym cenê, gdybym móg³.
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MICHAEL (zapomina o Loreleen) Czy¿ ja tego nie wiem, marynarzu? Zarobi³bym
to samo, a nawet wiêcej dla ciebie. Ale gdybym ci mia³ dodaæ te dwa szylingi, to
równie dobrze móg³bym ci podarowaæ ca³e torfowisko. Muszê z czego ¿yæ, marynarzu.
MAHAN A ja to nie muszê, do jasnej cholery? Jak ja mam daæ ludziom szylinga
podwy¿ki, jeli ty mi nie dasz dwóch? Mam prosiæ wiêtych pañskich, ¿eby mi
zrzucili trochê forsy z nieba?
MICHAEL (z twarz¹ przy twarzy Mahana, zapalczywie) Nie taki z ciebie magik, aby
potrafi³ mnie zamagikowaæ. Mo¿e nie dok³adasz co tydzieñ okr¹g³ej sumki do tej,
co ju¿ masz w banku? Trzymasz tylko swoich biednych urzêdników po godzinach
biurowych, bo musz¹ uk³adaæ twoje banknoty w równe stosiki.
MAHAN (równie zapalczywie, wstaje i jeszcze bli¿ej przysuwa twarz do Michaela )
W pysku to ty jeste nêdzarz, ale jakby siê tak zabra³ do przeliczenia tego, co
od³o¿y³, siedzia³by dzieñ i noc na g³odnego tak d³ugo, póki by nie zliczy³ do
ostatniego banknocika, ile tego masz.
Loreleen przesz³a tymczasem wolnym krokiem do furtki przys³uchuj¹c siê ich rozmowie. Teraz odwraca siê, aby lepiej widzieæ i s³yszeæ.
LORELEEN Nie skarbcie sobie skarbów na ziemi, gdzie rdza i mol psuje i gdzie
z³odzieje wykopywuj¹ i kradn¹. *
MICHAEL (przestraszonym szeptem) Nie odwracaj g³owy. Udawaj, ¿e nie s³yszysz
jej za³ganego bredzenia.
M³ody robotnik wiejski, dobrze zbudowany i silny, biegnie cie¿k¹ do furtki. Ma
na sobie ciemnobr¹zowe sztruksowe spodnie, przytrzymane paskiem, szar¹ koszulê i jaskrawozielony szalik w ¿ó³te kropki. Odpycha Loreleen na bok.
PIERWSZY ROBOTNIK Nast¹p siê, kobito! (dostrzega nagle jej urodê) Rany boskie, ale¿ z ciebie dziewucha na schwa³. Co ty tu robisz w tej dziurze?
LORELEEN Szukam szczêcia, ale nic z tego.
PIERWSZY ROBOTNIK Taka jak ty nie powinna tu siedzieæ  nic tu nie znajdziesz
prócz g³azów i suchej trawy. Sama nêdza siedzi na tych beznadziejnych mokrad³ach. Powinna le¿eæ sobie pod wysokimi palmami i st¹paæ po kwiatach, powinna byæ tam, gdzie siê lekko ¿yje, a nie tu, gdzie siê ciê¿ko umiera.
LORELEEN (dyga przed nim nisko) Dziêkujê ci, szlachetny rycerzu, za jedwabiste
komplementy, które prawisz swej biednej s³u¿ebnicy.
Loreleen odwraca siê jakby zamierza³a odejæ. Pierwszy robotnik wbiega przez
furtkê
PIERWSZY ROBOTNIK (do Loreleen ci¹gle stoj¹cej przy furtce) Poczekaj, a¿ za³atwiê sprawê z tymi facetami. Pójdê z tob¹ do zakrêtu. Chêtnie bym odda³ wieczne
szczêcie w niebie za d³u¿szy spacerek z taka dzierlatk¹ jak ty.
Inny Robotnik wiejski nadbiega cie¿k¹. Przy furtce odpycha na bok Loreleen.
Ubrany jest w jasnobr¹zowe sztruksowe spodnie, koszulê w kratkê, a na szyi ma
jasno¿ó³ty szalik w zielone paski.
DRUGI ROBOTNIK Z drogi, kobito! (odpychaj¹c j¹ dostrzega, jaka ona liczna)
Fiu! A có¿ to za wymylny wiaterek przywia³ taki kwiatek na ten zatracony, zasuszony wydmuchów? Deirdre ** o¿y³a, lecz nie do smutku, tylko do zabawy. Je¿eli
Ewa tak wygl¹da³a, to siê wcale nie dziwiê, ¿e praojczulek Adam zgrzeszy³. Taka
dziewucha mog³aby wiat wywróciæ do góry nogami jednym poca³unkiem. (wchodzi do ogrodu i idzie do mê¿czyzn ogl¹daj¹c siê na Loreleen) Poczekaj, licznotko, a¿ za³atwiê interes z tymi facetami, a pójdê za tob¹ jak cieñ do koñca ¿ycia.
*

Mateusz, VI. 19.
Deirdre  bohaterka legendarnego romansu irlandzkiego, ksiê¿niczka s³ynna z piêknoci, która mia³a
smutny los.
**
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LORELEEN (do obu Robotników) Nie jestem dla was, przyjaciele  nie nadajê siê
dla porz¹dnych ch³opców. Te dwa stare próchna powiedz¹ wam, ¿e ze mn¹ mo¿na
siê ca³owaæ tylko w ciemnociach niebezpiecznej nocy. (posy³a im poca³unek rêk¹)
Pa, pa.
MICHAEL I MAHAN Czego tu chcecie? Dlaczego nie jestecie przy pracy?
PIERWSZY ROBOTNIK (k³adzie rêkê energicznie na ramieniu Mahana) S³uchajcie,
albo dostaniemy tego szylinga ekstra, albo zostawimy wozy na szosie.
DRUGI ROBOTNIK (energicznie chwyta Mahana za drugie ramiê) Mo¿e mi powiecie, co to ma znaczyæ? (rzuca na stó³ czek) Czy wam siê zdaje, ¿e czek na dwa
pensy to godna zap³ata za tygodniówkê?
MICHAEL Nie odpracowalicie ca³ego tygodnia, bo deszcz pada³, no i potr¹cilimy
wam za sto³ówkê i ubezpieczalniê.
DRUGI ROBOTNIK Mo¿e mi powiecie, jak ja mam prze¿yæ tydzieñ za dwa pensy.
PIERWSZY ROBOTNIK Ci panowie s¹ przecie¿ kawalerami w. Kolumbana, no to
na pewno bêd¹ mogli ci powiedzieæ, jak siê to robi.
MICHAEL To jest zagadnienie socjalne, które nale¿y rozstrzygn¹æ na podstawie encykliki Rerum novarum*.
DRUGI ROBOTNIK To wasze Rerum novarum ma ju¿ piêædziesi¹tkê z hakiem.
Diab³a by³o warte w swoim czasie, a cholera nam z tego przyjdzie. Zagwarantujcie
nam tygodniow¹ stawkê albo ludzie zejd¹ z torfowiska. (idzie w kierunku furtki)
PIERWSZY ROBOTNIK (id¹c do furtki, do Mahana) Albo podwy¿ka, albo ciê¿arówki na szosie.
DRUGI ROBOTNIK (niecierpliwie) Ona jest tam. (wskazuje palcem) Leæmy, to z³apiemy nasz¹ licznotkê.
Robotnicy biegn¹ cie¿k¹. Nagle zatrzymuj¹ siê wytrzeszczaj¹c oczy.
PIERWSZY ROBOTNIK (z przera¿eniem w g³osie) Co siê z ni¹ dzieje? Jaka chmura na ni¹ spada, b³yskawice lataj¹ jej nad g³ow¹, a ona ca³a faluje.
DRUGI ROBOTNIK (przestraszony) Jezusie! Ona siê zamienia w jakiego bajoñskiego ptaka. Ooo... patrzy na nas, otwiera dziób d³ugi jak dr¹g.
W oddali s³ychaæ pianie koguta.
PIERWSZY ROBOTNIK (przera¿ony) Têdy, cz³owieku. Machniemy siê w przeciwn¹
stronê. To znak, ostrze¿enie, przypomnienie! Misjonarz mówi³ wczoraj, ¿e m³ode
ch³opy mog¹ myleæ o ³adnych facetkach, tylko, kiedy w pobli¿u s¹ starzy i pobo¿ni ludzie. (uciekaj¹ w przeciwnym kierunku)
MICHAEL (do Mahana) S³ysza³e? Pytam ciê, marynarzu, czy s³ysza³e, co te przeklête ³otry powiedzia³y?
MAHAN S³ysza³em. Ale nie widzê w tym nic znacznociowego, chyba to, ¿e sobie
golnêli.
MICHAEL (ostrzegawczo) Jak nie bêdziesz uwa¿a³, marynarzu, to twoje zatwardzia³e
niedowiarstwo zaprowadzi ciê na manowce. Loreleen nie jest moj¹ córk¹... ona
nawet nie jest kobiet¹: ona jest zaczarowana albo opêtana.
MAHAN (pogardliwie) Na mi³osierdzie boskie, Mick, zastanów siê, co mówisz, i da³by ju¿ raz to whisky, aby i nas zaczarowa³o.
MICHAEL (niemal wrzeszczy) Zapomnia³e ju¿, jak to by³o z wdow¹ Malone, co to
mog³a w jednej sekundzie zamieniæ siê w psa albo zaj¹ca, kiedy chcia³a siê ukryæ?
Zapomnia³e, jak to j¹ psy goni³y, bo myla³y, ¿e to zaj¹c, a ona gna³a do chaty
i da³a susa przez otwarte okno, a¿ tu jeden z psów ³aps j¹ za nogê? Wy³amali drzwi,
no i znaleli star¹ wiedmê na ³ó¿ku bez jednego kulasa, a krew chlusta³a jej z kikuta
jak fontanna. Ca³a wie s³ysza³a jej wrzaski, kiedy ta gadzina wynosi³a siê do czarta.
* Mowa tu o encyklice Leona XIII z 1891 r. stanowi¹cej podstawê katolickiej doktryny spo³ecznej i propaguj¹cej solidarnoæ klasow¹.
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MAHAN S³ysza³em jakie gadki na ten temat, ale to by³o póniej, kiedy wróci³em
z Valparaiso.
MICHAEL Jak s³ysza³e, to powiniene wiedzieæ, ¿e tak by³o. A tobie nic tylko whisky w g³owie i chcesz mnie puciæ z torbami, bo zachcia³o ci siê podwy¿ki, na
któr¹ mnie nie staæ. Czy tak postêpuje prawdziwy chrzecijanin, kawaler w. Kolumbana, cz³onek Ko³a Badaczy Rerum Novarum? Ty powiniene okazaæ mi³osierdzie, postêpowaæ sprawiedliwie i dbaæ o potrzeby ludu, a nie tylko o siebie.
(nagle) S³uchaj, dorzucê ci jeszcze trzy pensiaki, to bêdzie razem o dziewiêæ pensów wiêcej. Daj, przybijemy na zgodê.
MAHAN Niech mnie woda zaleje, jeli przybijê! Nie nabierzesz mnie, jak starego
tatê swojej ¿ony, który sprzeda³ ci torfowisko, bo myla³, ¿e jest nic nie warte.
A ty sobie ci¹gniesz tysi¹czki z tego bagna.
MICHAEL Zapominasz, ¿e da³em staremu idiocie doæ forsy, ¿eby móg³ zawieæ
chor¹ córkê na kuracjê do Lourdes.
MAHAN Dobrze wiesz, ¿e ludzie marudz¹ naumylnie, obracaj¹ dwa razy w tym
samym czasie co dawniej trzy.
MICHAEL A moi ludzie odgra¿aj¹ siê, ¿e w ogóle zejd¹ z torfowiska. To wszystko
przez ten materializm... to ju¿ zakrawa na bunt przeciwko chrzecijañskiemu postêpowaniu. Gdyby ci robotnicy brali przyk³ad z nas i postêpowali jak prawdziwi
chrzecijanie, nie by³oby ¿adnych z nimi k³ótni. Ale ja i ty powinnimy byæ dobrymi synami Kolumbana  ty powiniene myleæ o moich k³opotach, a ja o twoich.
MAHAN Dorzuæ po pó³tora szylinga, a podniosê banderê na zgodê.
MICHAEL Nie mogê. Poszed³bym z torbami, marynarzu!
MAHAN (jadowicie) Wolisz wyrzuciæ forsê na cylinder, ¿eby siê pokazaæ i narobiæ
zamieszania, kiedy pan prezydent przyjedzie obejrzeæ torfowisko. Bêdziesz mi tu
opowiada³ bajeczki, ¿e Loreleen jest czarownic¹. Ca³a okolica zamrze jak zaklêta, kiedy twój cylinder wyjdzie na spotkanie cylindra pana prezydenta, a te biedne
cylindry bêd¹ musia³y ukryæ wasze gêby. Dwa szylingi albo nici z interesu! (oburzony siada)
Za murem widaæ nadchodz¹cego Shanaara, który otwiera furtkê i powoli zbli¿a
siê do obu mê¿czyzn. Jest to wiekowy starzec, z twarz¹ pomarszczon¹ jak w³oski
orzech, z mocno przygarbionymi plecami, d³ugimi bia³ymi w³osami i bia³¹ brod¹,
trochê brudnaw¹, siêgaj¹c¹ mu do pasa. Ubrany jest z ch³opska  w cienk¹, wyszarza³¹ samodzia³ow¹ opoñczê, po³atane czarne sztruksowe spodnie, grube buty,
dobre i mocne, jaskrawo niebieski szalik na szyki oraz kamizelkê z workowego
p³ótna, na której ko³ysze siê mosiê¿ny krzy¿ zawieszony na grubym sznurku. Na
g³owie ma okr¹g³y czarny kapelusz z szerokim rondem
SHANAAR (wchodz¹c przez furtkê uchyla kapelusza) Niech was Bóg ma w swej
opiece! Niech Bóg ma w swej opiece mieszkañców tego domu prócz kota i psa.
MICHAEL (z wielkim szacunkiem) I was te¿, panie Shanaar. Sêdziwy z was mêdrzec,
pe³en wiedzy o rzeczach tajemnych.
SHANAAR Sêdziwy powiadasz? Bardzo sêdziwy. Tysi¹cletni... tysi¹cletni, gdyby
tak wszystko by³o wiadomo.
MICHAEL Mówilimy tu z marynarzem Mahanem o zmylnych matactwach tajemnych mocy i o tym, co misjonarz prawi³ wczoraj. Ale marynarz wcale siê nie
przejmuje.
SHANAAR (pochyla siê nisko i wsuwa g³owê miêdzy nich) Jak siê nie przejmuje
teraz, to siê przejmie póniej. Mo¿e jeszcze dzi i tu, gdzie stoi.
MICHAEL (do Mahana) Co ty na to?
MAHAN (nadrabia min¹, ale mu trochê nieswojo) Nic, nic.
SHANAAR (z twarz¹ jeszcze bli¿ej twarzy Mahana) Przyjacielu... od lat wêdrujê
przez góry i doliny, i swoje wiem. Wielkie biesy i mniejsze biesy, i jeszcze mniejSean OCasey
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sze biesy, i najmniejsze biesy s¹ wszêdzie. Mo¿esz zobaczyæ pszczó³kê, a to wcale nie jest pszczó³ka... mo¿esz zobaczyæ ptaszka, a to wcale nie jest ptaszek, mo¿esz zobaczyæ kobitê jak ta lala, a to w ogóle nie jest kobita.
MICHAEL (zdenerwowany) Mówiê mu to, przez ca³y czas mu to mówiê!
MAHAN (pow¹tpiewaj¹co, do Shanaara) A jak nieszczêsny cz³owiek ma ich rozpoznaæ?
SHANAAR (rozgl¹da siê ostro¿nie, z napiêciem, szeptem) Bêdziesz mia³ pewny znak,
jak ci siê uda obejrzeæ Z³ego ze wszystkich stron, (ogl¹da siê wokó³) Daemones
posteriora non habent  biesy nie maj¹ sempiterny.
MICHAEL (bardzo wystraszony) O, Bo¿e, co za przera¿aj¹ce, pora¿aj¹ce prze¿ycie.
MAHAN (te¿ wystraszony, ale usi³uje nadrabiaæ min¹) Mo¿e byæ, ale niewinne pszczó³ki i ptaszki nie nale¿¹ chyba do tej ferajny.
SHANAAR (pe³en pogardy dla ciemnoty) Nie nale¿¹! Niewinne ptaszki. No, to wam
co opowiem. By³a sobie raz kuku³ka, która zaprowadzi³a pewnego wiêtego braciszka do piek³a. Jej kukanie zwabi³o braciszka na zaciszn¹ polankê, gdzie biedak
zobaczy³ cud kobitê prawie nagusieñk¹, jak sobie moczy³a nogi w strumieniu,
i w jednej chwili chuæ porazi³a wiêtego mê¿a. Stracony! Powiedzia³a mu, ¿e jest
przystojny, ale jak chce j¹ mieæ, to musi siê postaraæ o pieni¹dze. Braciszek poszed³ do domu pewnego szlachcica i nu¿ go prosiæ o pieni¹dze dla klasztoru. Alici ten szlachcic nie w ciemiê by³ bity i powiada, ¿e chcia³by wpierw zobaczyæ
przeora. Na to braciszek ³up go siekier¹, któr¹ mia³ schowan¹ pod habitem, no
i roz³upa³ szlachcicowi g³owê od czubka do brody. Potem go ograbi³, sam przystroi³ siê w aksamity i pogr¹¿y³ siê w s³odkiej zgnilinie grzechu z t¹ dziewoj¹...
a¿ siê im pieni¹¿ki skoñczy³y. Wtedy go z³apali! Wtedy go powiesili i... s³uchajcie uwa¿nie (trzy g³owy zbli¿aj¹ siê do siebie), kiedy ten biedak szlocha³ na szubienicy, wszyscy s³yszeli miech dziewczyny i kukanie kuku³ki.
Kiedy Shanaar wypowiada ostatnie s³owa rozlega siê szyderczy miech dziewczyny,
kukanie, a tak¿e szloch m³odego mê¿czyzny  najpierw jedno za drugim, nastêpnie
razem i nagle nastaje cisza. Shanaar stoi wyprostowany, na ile pozwala jego zgiêty
grzbiet, a dwaj pozostali powoli podnosz¹ siê i zastygaj¹ z przera¿enia.
SHANAAR (szeptem pe³nym napiêcia) Nic nie mówcie, nie zwa¿ajcie. Siadaæ! Zachowujcie siê, jak bycie nic nie s³yszeli!
MAHAN (po pauzie) Kuku³ka owszem, bo to zagraniczny ptaszek  nie ma sta³ej
przystani ani w³asnego domu. Ale ¿aden porz¹dny irlandzki ptak nie zrobi³by cz³owiekowi takiego psikusa.
MICHAEL Ej, marynarzu, marynarzu... jak siê moce piekielne rozigraj¹, to nie rêczy³bym nawet za zwyk³¹ kurê.
SHANAAR I mielibycie racjê, panie Marthraun... chocia¿ na ogó³ kury zawsze s¹
na oczach chrzecijan. Ale to wam powiem, ¿e te niewinne stworzenia czêsto s¹
najbardziej niebezpieczne. Tak to by³o z tym ch³opakiem, którego matka kierowa³a na ksiêdza, a on ci pewnego dnia siedz¹c w domu zobaczy³ nagle derkacza,
jak mign¹³ przez okno do cudzego domu. Polaz³ za tym ptaszkiem, no i zobaczy³
w tamtym domu na stole b³yszcz¹c¹ broszkê... straszna go napad³a pokusa, aby tê
broszkê ukraæ. Dosta³ za to dziesiêæ lat domu poprawczego, matka jego umar³a
z ¿alu, a ojciec zacz¹³ piæ.
W czasie tej opowieci s³ychaæ nawo³ywanie derkacza: krek, krek, krek, krek.
MICHAEL (szepcze w napiêciu do Mahana) S³ysza³e, marynarzu?
SHANAAR (ostrzegawczo) Szszsz. Ani s³owa. Nie zwa¿ajcie! Jak us³yszycie albo
zobaczycie co podejrzanego, nie zwa¿ajcie... chyba ¿e wiecie, jak siê z tym obchodziæ.
MICHAEL (uroczycie) Bêdziemy pamiêtaæ. Ale przypuæmy, ¿e kura jest opêtana,
co wtedy?
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SHANAAR (z namys³em) Nie³atwa sprawa... musicie byæ ostro¿ni. Pierwsza rzecz 
jeli potraficie  to wystosowaæ do kury ³aciñsk¹ dysertacjê. Je¿eli pomiêdzy ptactwem domowym znajduje siê mamid³o kury z piek³a rodem, to nieczysta si³a nie
bêdzie mog³a znieæ ³aciny. £acina j¹ niszczy. Wieczysty wpada wtedy w paskudne tarapaty. Pêka od razu i ginie... widzimy tylko s³up czarnego dymu, a ucho
wierz¹cego s³yszy miertelny pisk z samego rodka tego s³upa.
MICHAEL (pod ogromnym wra¿eniem) Co takiego! Widzisz, co to znaczy wiedza!
Z domu dochodzi g³one gdakanie zmieszane z krótkim, przenikliwym pianiem koguta. S³ychaæ trzask rozbijanych naczyñ, na wpó³ gniewne, na wpó³ przera¿one okrzyki kobiet. Przez okno nad portykiem wylatuje fili¿anka, a za ni¹ spodek. Trzej mê¿czyni odskakuj¹, nastêpnie  zdziwieni i trochê przestraszeni  kucaj¹ na ziemi.
MICHAEL A to co znowu, do cholery?
Marion podbiega do drzwi ganku przestraszona i zaniepokojona. Jest to m³oda,
bardzo ³adna dziewczyna, lat oko³o dwudziestu. Sukienka siêga jej zaledwie do
kolan, bo ma liczne nogi i lubi je pokazywaæ  w³aciwie dlaczego nie mia³aby
tego robiæ? Robi to z ³obuzerskim wyrazem w niebieskich b³yszcz¹cych oczach.
Zamiast czepka pokojówki ma owiniêt¹ wokó³ g³owy szerok¹ wst¹¿kê lamowan¹
srebrem, zawi¹zan¹ nad czo³em w kokardê. W sam rodek kokardy wpiêta jest
emaliowana broszka, wystaj¹ce koñce kokardy siêgaj¹ a¿ do uszu dziewczyny.
Sukienka Marion o kroju uniformu ciemnozielonego koloru, przybrana jest jaskrawsz¹ zieleni¹ na rêkawach i przy szyi, w tym samym tonie s¹ guziki stanika.
Na nogach Marion ma czarne poñczochy i pantofle. Malutki, przeliczny bia³y
fartuszek w zielone paski ochrania jej uniform.
MARION (wzburzona) To lata po domu i wyprawia straszne rzeczy. Mówi³am Loreleen, ¿e jak tak ci¹gle bêdzie wo³aæ do kur cip, cip, cipki, to ca³kiem nam zepsuje ptactwo domowe.
MICHAEL (w strachu) Co ci siê sta³o, dziewczyno? Co siê z tob¹ dzieje?
MARION Mo¿e by tak który z panów pofatygowa³ siê do domu i z³apa³ toto, na mi³oæ bosk¹, zanim zrujnuje ca³y dom.
MAHAN (krzyczy) Z³apaæ co, z³apaæ co, kobito?
MARION Tê dzik¹ gê! Str¹ci³a wodê wiêcon¹ z o³tarzyka, poszarpa³a pazurami
obrazy wiête, a teraz dziobie cylinder.
MICHAEL Dzika gê? Wiesz na pewno, ¿e to dzika gê?
MARION (zmartwiona) Nie wiem, nie wiem... mo¿e to dzika kaczka. To lata i demoluje dom.
MICHAEL (trzêsie siê, do Shanaara) Mylicie, ¿e to mo¿e byæ to, co wiecie?
SHANAAR (kolana mu siê lekko trzês¹) Nie traæcie g³ów, nie traæcie g³ów! To nic
nie jest!
MICHAEL (pe³en niepokoju i przera¿enia potrz¹sa Marion) Opanuj siê wreszcie
dziewczyno i gadaj z sensem. Co to jest: gê, czy kaczka, czy mo¿e kura, czy co?
MARION (cicho) Gê... nie... kura, na pewno kura. Chcia³ymy j¹ wygnaæ i rzuca³ymy w ni¹ fili¿ankami i spodkami... ale ona nic! Niech kto pójdzie i j¹ z³apie, bo
rozdziobie dom na drobne kawa³ki
SHANAAR (modlitewnym tonem) Oby tylko nie by³a przemieniona, oby tylko nie
by³a przemieniona!
MICHAEL (znów szarpie Marion) Gdzie Lorna, gdzie Lorna?
MARION (apatycznie) Widzia³am, jak siê barykadowa³a pod schodami.
MICHAEL (b³agalnie do Mahana) Ty siê nie ba³e wielorybów, delfinów i oktopusów... skocz no tam, b¹d porz¹dnym ch³opcem i chwyæ za ³eb to co.
MAHAN (oburzony) Ja? Ani mi w g³owie paraæ siê z ptactwem l¹dowym.
MICHAEL (do Shanaara, na wpó³ rozkazuj¹co) Na wypadek gdyby to by³o to, czego
siê boimy, to w³asnie wy powinnicie skoczyæ i rozprawiæ siê z tym czym ³acin¹.
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SHANAAR (cofa siê ty³em do muru) To na nic w czterech cianach, ³acina przynosi
skutki tylko na wolnym powietrzu.
MICHAEL (wciek³y, popychaj¹c gwa³townie Marion) Skocz no, ty wystraszona durna
gapo, i sprowad tu zaraz Ojca Domineera.
Przez czas trwania tej sceny s³ychaæ by³o gdakanie jakby z odcieniem zadowolenia a nawet tryumfu oraz ³opotanie skrzyde³. Marion wybiega przez furtkê i wpada na Pos³añca z telegramem w rêku. On chwyta j¹ w ramiona i mocno ca³uje.
Pos³aniec ma na sobie srebrzystoszary mundur, zapiêty na guziki, i tego samego
koloru spodnie. Na jego plecach, po prawej stronie b³yszczy para szkar³atnych
skrzyde³. Jaskrawozielony beret wciniêty zawadiacko na g³owê, na nogach  zielone sanda³y. Michael i Mahan odsunêli siê jeszcze dalej od domu, a Shanaar
cofn¹³ siê do furtki, sk¹d uporczywie wpatruje siê w dom, gotów w ka¿dej chwili
do ucieczki, gdyby siê co zdarzy³o. Rêce ma z³o¿one jak do modlitwy, a usta ca³y
czas mu siê poruszaj¹.
POS£ANIEC (do Marion) Ach, piêkna moja, jeste jak ucielenienie wdziêku i radoci, twój ca³us pali niczym p³omieñ miodu  dok¹d to pieszysz?
MICHAEL (z³y, do Pos³añca) Nie zatrzymuj jej, leci po ksiêdza.
POS£ANIEC Po ksiêdza? A po co??
Gdakanie i ³opot skrzyde³ staj¹ siê bardzo g³one. Przez okno wylatuje talerz i s³ychaæ pisk Lorny.
POS£ANIEC (zdumiony, ale ladu po nim nie widaæ) Co siê tam dzieje?
MICHAEL Jaka dzika gê czy co w tym rodzaju urwa³o siê i przewraca naczynie
z wod¹ wiêcon¹.
MARION I dziobie wiête obrazy na cianach!
MAHAN Mówi¹ te¿, ¿e to dzika kaczka.
SHANAAR Mo¿e to kura... tylko kura.
POS£ANIEC (odstêpuj¹c od Marion podaje depeszê Michaelowi) Telegram do pana.
Michael bierze telegram automatycznie i wsuwa go do kieszeni.
MICHAEL Czy wycie zmys³y postradali, ¿eby siê baæ kury? (idzie w stronê ganku)
Zaraz siê z ni¹ za³atwiê.
SHANAAR (który ju¿ jest po drugiej stronie muru) Nie wchod do tego domu, ch³opcze, je¿eli ci ¿ycie mi³e, bo ta kura nie jest ¿adn¹ kur¹!
POS£ANIEC Je¿eli kura, która jest w tym domu nie jest kur¹, to pewnie jest kogutem. Za³atwiê siê z tym. (wbiega do domu)
MICHAEL (w panice) Je¿eli to kogut, no to koniec z nami!
SHANAAR (¿arliwie) Och... rovelum, randee, horrida aidus, sed spero spiro specialii spam!
G³owa Koguta z ogromnym, piêknym szkar³atnym grzebieniem nagle wychyla siê
z okna nad gankiem i rozlega siê gwa³towne, tryumfalne, pianie. Shanaar znika
za murkiem, a Mahan i Michael padaj¹ plackiem na ziemi,ê jak w miertelnym
omdleniu.
MICHAEL (padaj¹c) wiêci Pañscy, ratujcie! Kogut!
SHANAAR (zza muru) Och... dana eirebus, heniba et galli scatterum in multus parvum avic asthorum!
G³owa Koguta momentalnie znika, a z g³êbi domu dochodz¹ odg³osy wiêkszego
zamieszania: Pos³aniec krzyczy, kobieta piszczy. Po krótkiej pauzie, k³êby niebieskoczarnego dymu buchaj¹ przez okno. Kiedy dym siê rozwiewa, Pos³aniec wychodzi z domu. Czapka siedzi mu krzywo na g³owie, twarz ma lekko zarumienion¹,
umiecha siê. W prawej rêce trzyma co na kszta³t miot³y, co jednak jest srebrn¹
lask¹ zakoñczon¹ rozet¹ z zielonych i czerwonych wst¹¿ek. Za nim idzie Kogut
prowadzony na zielonej wst¹¿ce opasuj¹cej mu szyjê. Idzie potulnie za Pos³añcem
i przystaje, kiedy ten przystaje.
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SHANAAR (wygl¹da zza muru) Ludzie, ludzie, nie zwa¿ajcie na niego albo koniec
z wami! Mówcie tylko, byle o czym, ale mówcie!
POS£ANIEC (patrzy zdumiony na dwu mê¿czyzn siedz¹cych na trawie i odsuwaj¹cych siê jak najdalej od domu, w miarê jak Kogut siê zbli¿a) Co siê z wami dzieje? Dlaczego zamiatacie trawê ty³kami i cofacie siê? Wstañcie, wstañcie i siêgnijcie po rozum do g³owy!
Michael i Mahan zrywaj¹ siê na równe nogi, wybiegaj¹ przez furtkê i czujnie staj¹
przy Shanaarze. G³owa Lorny ukazuje siê w oknie nad portykiem i na pierwszy rzut
oka widaæ, ¿e jest znacznie m³odsza od mê¿a. To kobieta wyj¹tkowo ³adna, lecz jej
wdziêczna twarz zamglona jest cieniem troski i wrodzon¹ niemia³oci¹. Jest wzburzona i mówi zbyt g³ono zwracaj¹c siê do Pos³añca.
LORNA Zabierz mi st¹d tego ptaka, Czarusiu. Oddaj go pod opiekê policji albo komu, kto potrafi sobie z nim poradziæ.
POS£ANIEC On nie jest grony, liczna pani, i nigdy nie by³. Czu³ siê trochê samotny i szuka³ towarzystwa, to wszystko. Zamiast rzucaæ w niego fili¿ankami i spodkami, trzeba mu by³o podaæ nie¿nobia³¹ r¹czkê, a poprowadzi³by pani¹ do tañca 
do tañca jak cudowne marzenie. Pani tylko przestraszy³a biedaka.
LORNA Przestraszy³am, powiadasz? To ja siê przestraszy³am, kiedy on zacz¹³ t³uc
fajans, szarpaæ wiête obrazy i rozdziobywaæ na kawa³ki nowiuteñki cylinder, który
mój m¹¿ kupi³ sobie, aby razem z burmistrzem powitaæ Jego wiat³oæ, Prezydenta Irlandii, na otwarcie sto³ówki dla robotników torfiarzy.
MICHAEL (wciek³y) Co takiego? Zniszczy³ mój nowy cylinder?
SHANAAR (ci¹gnie Michaela za rêkaw, ostrzegawczo) Nie zwa¿aæ powiedzia³em,
do jasnej cholery!
MICHAEL (oburzony, do Shanaara) A wy bycie siê cieszyli, gdyby wam zniszczono wspania³y, jedwabny cylinder?
SHANAAR Szszsz, cz³owieku, szszszsz!!
MARION (z podziwem ogl¹da Koguta) Pewnie, ¿e nie jest grony, jak siê go zna.
POS£ANIEC (g³aszcze plecy Koguta) Oczywicie, ¿e nie. Weso³y z niego ptak, to
wszystko. Czasem troszkê siê rozbryka, ale odpowiednia osoba zawsze sobie z nim
poradzi. (do Koguta) No, towarzyszu, podnie ³eb, uderz skrzyd³ami i zapiej.
Kogut podnosi ³eb, uderza skrzyd³ami i wydaje przeraliwe pienie, po którym natychmiast rozlega siê grzmot.
MICHAEL (jakby za chwilê mia³ dostaæ ataku nerwowego) No, koniec z nami!
SHANAAR (gwa³townie) Nie zwa¿aæ, nie zwa¿aæ!
LORNA (w oknie) Bo¿e, miej litoæ nad nami, a to co? (do Pos³añca) Czy zabierzesz
st¹d to przeklête bydlê, Czarusiu, zanim stanie siê co okropnego?
POS£ANIEC Mo¿esz sobie spokojnie z³o¿yæ r¹czki na kolanach, liczna pani, bo on
nikomu krzywdy nie zrobi  jest tylko weso³y i wra¿liwy. (do Koguta) Znasz paradny krok irlandzkiej milicji miasta Cork przed stu laty? No, to pomaszerujemy
sobie do domciu, jakbymy byli na defiladzie, i poka¿emy wiatu, ¿e nie ma takiej rzeczy, której by Irlandia nie zna³a. Nasza milicja maszeruj¹c wyrzuca³a na
przemian to lew¹, to praw¹ nogê do góry, kiedy siê to Niemcom w ogóle jeszcze
nie ni³o. Gotów? Raz, dwa... Maaarsz!
Pos³aniec i Kogut maszeruj¹ jak pruscy ¿o³nierze na paradzie wojskowej. Marion
idzie za nimi naladuj¹c ich, przy furtce staje i patrzy na drogê machaj¹c rêk¹ na
po¿egnanie. Po wyjciu Koguta Michael i Mahan ukradkiem wracaj¹ do ogrodu, podchodz¹ do krzese³ i opadaj¹ na nie kompletnie wyczerpani, wycieraj¹c czo³a chusteczkami. Shanaar zbli¿a siê do nich bardzo powoli, nie odrywaj¹c oczu od cie¿ki, na
której znik³ Kogut i Pos³aniec. Stwierdziwszy, ¿e ich nie widaæ, rozsiada siê za sto³em.
LORNA (w oknie, do Marion) Chod do domu, Marion, pomo¿esz mi zrobiæ jaki taki
porz¹dek. (odchodzi od okna)
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MARION (idzie wolno rzucaj¹c ostatnie spojrzenia na cie¿kê, weso³o) A to ci kozak
ptaszysko. Godnie maszerowa³. (kokieteryjnie tr¹ca ³okciem Michaela) Widzia³
pan? (Michael nie reaguje) Bo¿e odpuæ, ale sobie z nami potañcowa³, co?
MICHAEL (ch³odno) Pani ciê wo³a.
MARION S³ysza³am, proszê pana. Có¿ to by³ za harmider. A panowie wszyscy siê
trzêli. Nawet panu marynarzowi trzês³y siê portki, bo myla³, ¿e to sam Z³y.
MAHAN (wciek³y) Id do swojej pani!
MARION (chichocze) Taki kozak z pana marynarza. A miota³o nim, jakby nigdy
morza nie widzia³. To ci by³a heca patrzeæ, jak siê panowie szykuj¹ na tamten
wiat.
MICHAEL (podnosi g³os) Id do pani, jak ci ka¿¹!
MARION (chichocze g³oniej) A dziad Shanaar trz¹s³ siê jak galareta klec¹c tê swoj¹
³acinê, ale schowa³ siê za mur, na wypadek jakby zatr¹bi³y tr¹by na S¹d Ostateczny. Macie takie ponure miny, ¿e na pewno wam nie do piewu. (piewa) Zobaczyæ jeszcze raz ten ³eb, us³yszeæ jeszcze raz, jak pieje. (wbiega do domu w podskokach)
SHANAAR (ostrzegawczym szeptem) Nie spuszczajcie tej z oka!
MICHAEL To ciemne dziewuszysko ma czelnoæ siê z nas wymiewaæ, kiedy ma³o
brakowa³o, a bylibymy tam, gdzie by nas rodzona matka nie pozna³a.
SHANAAR S³odkie duszyczki niebieskie, miejcie nas w swej opiece. Nie spuszczaj
tej z oka, panie Marthraun! Kobity s¹ w wiêkszej mocy Z³ego ni¿ ch³opy. Dawniejsi wiêci dobrze to wiedzieli. Ka¿ jej na pocz¹tek bardziej przykryæ grzeszne
cia³o, od góry i od do³u, bo okr¹g³oci natury babskiej dzia³aj¹ jak dynamit na
pró¿niacze myli ch³opów.
MICHAEL (zamylony) wiêta prawda. Oj, wiêta prawda!
SHANAAR Nie wolno wam myleæ o tym, comy tu dzi widzieli i s³yszeli, bo jeszcze ci¹gniemy na siebie z powrotem moce nieczyste. Wymieæcie te myli, ab
initio extensio, z g³ów waszych. Na wszelki wypadek powiadomiê policjê, jak
bêdê przechodzi³ ko³o komisariatu. Czas ju¿ na mnie, mam przed sob¹ dalek¹
drogê. (idzie do furtki i wraca) A nie zapomnijcie, panie Marthraun, ¿e pokój,
w którym siê to szkaradzieñstwo odbywa³o, turbulento concursio kogutorum, musi
byæ odkurzony i pokropiony przez umiejêtnego duchownego. No, do widzenia.
(znów idzie do furtki i wraca) Baczcie pilnie na wszelkie niezwyczajne poruszenie albo dziwne znaki, albo kwazimodyczne* szczegó³a, które bycie dostrzegli
w znanych wam rzeczach albo stworzeniach pospolicie wam znanych. Na ten przyk³ad: kot, co szczeka na psa, albo pies, co miauczy przy ognisku, mo¿e was przeraziæ, ale na mi³oæ bosk¹, nie zwa¿ajcie! To wszystko przez ten materializm,
który jest biczem bo¿ym. To ten materializm zwabia do nas moce piekielne.
MAHAN (w zadumie) Kompas wskazuje ten kierunek, dziadziu... Ka¿dy myli tylko
o sobie.
SHANAAR A z³o siê pog³êbia, bo baby chc¹ siê bawiæ! Ch³op zbawia teraz duszê
kupuj¹c b³yskotki dla dziewuch, aby przykryæ wiecide³kami ohydê piekie³.
MICHAEL (¿arliwie) wiêta prawda, oj, wiêta prawda!
SHANAAR A te podrygiwania w salach tanecznych dope³niaj¹ dzie³a zag³ady.
MAHAN (uroczycie) M¹dre s³owa m¹drego cz³owieka! Po jednej nocy spêdzonej
w takiej mordowni robotnik jest wykoñczony na amen.
SHANAAR (szeptem) Ostatnie ostrze¿enie... Pamiêtajcie, ¿e szeæ tysiêcy szeæset
szeædziesi¹t szeæ z³ych duchów mo¿e siê swobodnie pomieciæ pod skór¹ jednego cz³owieka.
* Niew³aciwie u¿yte przez Shanaara s³owo z I listu w. Piotra: quasi modo geniti infantes  jako dopiero
narodzone niemowlêta.
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MICHAEL (przera¿ony) Co za straszna myl!
SHANAAR Strze¿cie siê. No, do widzenia.
MICHAEL (podaje mu banknot) Macie tu funta, ¿eby wam nie zabrak³o pieniêdzy po
drodze.
SHANAAR (odsuwa banknot) Nie, dziêkujê wam. Gdybym to wzi¹³, zatraci³bym
duszê. Jak dacie szylinga, piêknie wam podziêkujê... starczy na miskê strawy
w miecie, zanim dotrê na wie, a tam ju¿ mi pieniêdzy nie trza. (Michael daje mu
szylinga) Bóg zap³aæ!
Shanaar wychodzi przez furtk¹ i wolno sunie wzd³u¿ muru. Na koñcu cie¿ki odwraca siê i wyci¹ga rêkê gestem b³ogos³awieñstwa, mówi¹c ¿arliwie.
SHANAAR Ab tormentum sed absolvo, non revolvo kogutorum credulum hibernica.
MICHAEL (wzruszony) Was te¿, poczciwy Shanaarze. Was te¿.
Shanaar wychodzi.
MAHAN (po pauzie, z³oliwie) Ten stary ³aciniaty wariat, szafuj¹cy modlitwami, to
niebezpieczny ptaszek na wolnoci.
MICHAEL (zdumiony i obra¿ony) Co takiego? Nie radzê ci nazywaæ go wariatem,
marynarzu! Mo¿e lekko stukniêty czasem, ale nie wariat. Kto jak kto, ale ty nie
powiniene mu wymylaæ od wariatów, bo gdyby nie jego wiête ³aciñskie dysertacje, mo¿e dawno ciê tu ju¿ nie by³o!
MAHAN (zrozpaczony) Stary dureñ wêszy sztorm w byle zefirku. Nie wierzê, aby
z tego koguta jako koguta mog³o siê zrodziæ co z³ego albo paskudnego. Stary
piernik napycha tylko cz³owiekowi g³owê t¹ ³acin¹ z wiochy. A jak on pozwala
sobie lekcewa¿yæ kobiety. Patrzy³ na Lornê i Marion, jakby mia³y rogi na g³owie.
MICHAEL (zastanawia siê) Mo¿e jest trochê za twardy dla kobiet, ale sam przyznasz, ¿e kobity kusz¹.
MAHAN Nie kusi³yby, gdyby nie wiedzia³y, ¿e my chcemy, ¿eby one nas kusi³y!
MICHAEL Tak, ale musimy znosiæ pokusy zgodnie z nauk¹ prawa kanonicznego.
No to ³yknijmy sobie dusza we mnie wysch³a od tej suszy... i pogadajmy sensowniej o tej podwy¿ce, choæ Bogiem a prawd¹, marynarzu, nie mogê do³o¿yæ
ani pó³ pensa do tego, co powiedzia³em.
MAHAN Przyda³aby siê kropelka czego mocniejszego i moglibymy przy tym obgadaæ ca³¹ sprawê... choæ Bogiem a prawd¹, Michaelu Marthraun, niech mnie szlag
trafi, je¿eli opuszczê choæby jednego pensa z tego, co ju¿ powiedzia³em.
MICHAEL (podchodzi do ganku i krzyczy w g³¹b domu) Marion, daj no tu butelkê
z dziesiêciolatk¹. I dwa kieliszki. (wraca) Chodzi mi o zasadê.
MAHAN I mnie te¿. (Marion przynosi butelkê whisky i du¿e szklanki. Staje miêdzy
mê¿czyznami, ¿eby umieciæ to na stole. Mahan czyta etykietê ) Najprzedniejsza
Flanagañska. No i podana przez dziewuchê pierwsza klasa!.
MARION (weso³o) Odczep siê pan... z tymi komplimentami.
MICHAEL (z zapa³em) Gdyby ¿y³a w dawnych czasach, królowa Saba by³aby o ciebie zazdrosna. (zalotnie szczypie j¹ w ty³ek)
MARION (piszczy) Ouch! (ucieka na ganek) A to wstrêtne zbereniki! (wchodzi do
domu)
MICHAEL (wo³a za ni¹) Zapomnia³em o wodzie sodowej. Daj no tu syfon, dziewucho.
MAHAN (che³pliwie) Oj d³ugo móg³bym trzymaæ tê dzierlatkê w ramionach, Mick.
MICHAEL Ten, kto by nie móg³, wola³by nie ¿yæ.
MAHAN (z zapa³em) Wzi¹³bym j¹, nawet gdyby mia³a rogi na g³owie, jak to siê
staremu Shanaarowi przywidzia³o.
Marion wraca z syfonem, który stawia na stole. Mê¿czyni patrz¹ przed siebie,
a na ich twarzach b³¹kaj¹ siê g³upawe umieszki. Ogony kokardy na g³owie Marion unosz¹ siê do góry i wygl¹daj¹ jak rozga³êzione rogi. Mê¿czyni nie widz¹
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tego. Wyraz twarzy Marion zmieni³ siê w szyderczo-cyniczny grymas, bardziej stosowny do rogów.
MARION (¿artobliwie) Dwa dzikusy... strach do was podejæ.
Michael obejmuje jej kibiæ prawym ramieniem, a Mahan lewym.
MAHAN (chytrze) Mo¿e by tak da³a ca³usa, kochanie? ¯eby os³odziæ smak whisky!
MICHAEL I mnie te¿, co?
MARION (z udan¹ surowoci¹) Prawdziwy d¿entelmen wsta³by i nie ¿¹da³ od prawdziwej damy, ¿eby siê pochyla³a do poca³unku. (energicznie) Wstañcie i poca³ujcie, zanim wam przejdzie.
Wstaj¹ z g³upimi minami i przygotowuj¹ siê do poca³owania jej, w tym samym
momencie zauwa¿aj¹ rogi na jej g³owie. Opadaj¹ na krzes³a przera¿eni.
MICHAEL i MAHAN Wielki Bo¿e! (osuwaj¹ siê na krzes³ach, rêce sk³adaj¹ im siê
jak do modlitwy; Marion patrzy na nich zdumiona)
MARION Co was ugryz³o? Za wielkie szczêcie czy jak?
MICHAEL (b³agalnie) wiêci pañscy, ratunku!
MARION Co was napad³o? Osunêlicie siê na krzes³a pó³¿ywi, jakbycie zobaczyli
rogi na mojej g³owie.
MICHAEL (ochryple) Precz st¹d. Precz! Shanaarze, gdzie jeste, Shanaarze?
MARION (podchodzi do Mahana i obejmuje go za szyjê) No, jak tam, weso³y marynarzu?
MAHAN (w gardle mu bulgocze ze strachu) Dusisz mnie. Precz st¹d. Precz!
MARION Ca³us dobrze ci zrobi. Za du¿o rozmylasz o wiecie.
MAHAN (dusi siê) wiêty Krzysztofie, opoko marynarzy, stañ przy mnie!
LORNA (wysuwa g³owê przez okno nad gankiem. Do Marion w dole) Zostaw te strachaj³a, niech sobie sami radz¹, a ty chod do domu. Widzê z drugiego okna t³um.
Ludziska siê zebrali, ¿eby po¿egnaæ Juliê przed jej wyjazdem do Lourdes. Musisz
siê trochê ogarn¹æ, jak chcesz ze mn¹ pójæ.
MARION (na wpó³ do siebie, biegn¹c do domu) Bo¿e odpuæ, na mieræ zapomnia³am! Zabawiamy siê zamiast szukaæ oparcia w modlitwie. (wpada do domu;
g³owa Lorny znika z okna)
MICHAEL (przestraszony i bardzo z³y) Mo¿e wreszcie przestaniesz naigrawaæ siê ze
starego Shanaara! Mo¿e wreszcie zastanowisz siê nad sprawami ducha! Mo¿e
wreszcie przestaniesz lataæ za dziewuchami!
MAHAN (oburzony) Psiakrew, tak samo chcia³e siê pobawiæ jak ja.
MICHAEL (wznosi oczy do nieba) S³ysza³ to kto? Ja tylko jak kto g³upi tolerowa³em
twoje wstrêtne chucie. I to po tylu ostrze¿eniach starego Shanaara. Oj, marynarzu,
bêdziesz ty musia³ nieco lepiej na siebie uwa¿aæ!
MAHAN (broni siê) Kto by siê spodziewa³ czego podobnego? Musimy siê nad tym
dobrze zastanowiæ.
MICHAEL (zrozpaczony) Zastanowiæ! Cz³owieku, czy ty ju¿ nie masz nic m¹drzejszego do powiedzenia? Zastanowiæ siê!
MAHAN Napijmy siê, na mi³oæ bosk¹, ¿eby siê uspokoiæ.
MICHAEL (szybko chowa butelkê i szklaneczki pod stó³) Co ci w g³owie, marynarzu? Nie mo¿emy sami sobie udzieliæ dyspensy na libacjê, kiedy biedna Julia
wyje¿d¿a do Lourdes.
Na cie¿ce widzimy Juliê na noszach dwiganych przez obu Robotników. Za noszami
postêpuje ojciec Julii. Robotnicy stawiaj¹ nosze przed furtk¹ w taki sposób, ¿e g³owa
chorej znajduje siê w obramowaniu furtki, a reszta cia³a w ogrodzie. Julia, oparta
o du¿¹ poduszkê, jest w pozycji na wpó³ siedz¹cej. Jej twarz to smutna ¿ó³to-woskowa
maska z otworami du¿ych podkr¹¿onych oczu. Ojciec jej to krzepki piêædziesiêcioletni wieniak z siwiej¹c¹ brod¹. Ubrany jest jak biedny ch³op, w po³atane proste odzienie. Na szyi ma szalik, a na g³owie wyblak³y filcowy kapelusz. Przez ca³y czas patrzy
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przed siebie obojêtnym nieruchomym wzrokiem. Przed noszami kroczy Burmistrz. Jest
to oty³y mê¿czyzna, g³adko wygolony, w czerwonej todze narzuconej na ch³oskie ubranie. Na g³owie ma bardzo szeroki trójgraniasty kapelusz obramowany z³otem. Za nim
postêpuje Funkcjonariusz rady miejskiej z wielk¹ srebrno-czarn¹ bu³aw¹ na ramieniu. Jest to wysoki mê¿czyzna w jaskrawoniebieskiej todze lamowanej srebrem, w szerokim pirogu na g³owie, lamowanym srebrem. Burmistrz i Funkcjonariusz nie wchodz¹ do ogrodu, tylko staj¹ niedaleko domu po drugiej stronie muru. Lorna i Marion
wychodz¹ z domu. Zamiast kolorowych ozdób maj¹ na g³owach czarne chustki zawi¹zane po ch³opsku pod brod¹. Lorna podbiega do noszy, klêka i ca³uje Juliê.
LORNA (czule) Moja siostrzyczko, moja ma³a Julio, och, jak¿e mi przykro, ¿e musisz pojechaæ w tê dalek¹, smutn¹ podró¿.
JULIA (cichym, lecz pe³nym gor¹cej nadziei g³osem) Daleka, kochana Lorno, ale nie
smutna, och nie, nie smutna! Nadzieja bêdzie mnie prowadzi³a. Jadê, ¿eby upaæ
do stóp Najwiêtszej Panienki.
LORNA Ona ciê pocieszy, kochanie.
JULIA Ona mnie pocieszy! (po pauzie) I uzdrowi! Lorna, powiedz, ¿e mnie uzdrowi!
LORNA (opanowuje szloch) I uzdrowi, kochanie!
JULIA (do Michaela) Proszê mi ¿yczyæ szczêcia, panie Marthraun.
MICHAEL (szczerze wzruszony) Moje najlepsze ¿yczenia i naj¿arliwsze modlitwy
bêd¹ ci towarzyszyæ przez ca³¹ drogê, kochana Julio.
JULIA (do Mahana) A pan, marynarzu? Nie chce pan ¿yczyæ szczêcia biednej podró¿niczce?
MAHAN (z przejêciem) Oby przep³ynê³a przez uzdrawiaj¹ce morze i wróci³a jak
najlepszy kliper, oby ci ¿aden maszt, ¿aden ¿agiel, ¿adna lina nie szwankowa³a.
Ukazuje siê Ojciec Domineer id¹cy cie¿k¹ szybkim krokiem. To wysoki, korpulentny
mê¿czyzna, oko³o czterdziestoletni. Twarz ma w tym momencie pogodn¹, poniewa¿
jego zadaniem jest teraz obudziæ stracone nadzieje. Stara siê umiechn¹æ, ale ¿eby
nie wiem jak siê wysila³, twarde, zgorzknia³e rysy jego twarzy nie poddaj¹ siê umiechowi. Ma na sobie sutannê, a na g³owie miêkki kapelusz z szerokim rondem.
OJCIEC DOMINEER (tak radonie, jak potrafi) ¯adnych postojów po drodze, moja
córeczko. Poci¹g nie bêdzie czeka³. Musimy mieæ doæ czasu, aby ciê wygodnie
u³o¿yæ. W drogê, panowie. Naprzód  w imiê Boga Ojca i Maryi, Najwiêtszej
Panienki, zawsze gotowej wspomagaæ biedne, wygnane z raju dzieci Ewy.
Robotnicy podnosz¹ nosze i wychodz¹ na cie¿kê. Za nimi postepuje Funkcjonariusz z bu³aw¹. Burmistrz otwiera pochód. Ojciec Domineer idzie tu¿ za noszami,
za nim id¹ Lorna i Marion, a Michael i Mahan w drugiej parze. W oddali s³ychaæ
orkiestrê graj¹c¹ Gwiazdê Morza i piew t³umu:
Ave, Gwiazdo Morza,
wiêta Matko Bo¿a,
Tak¿e zawsze Panno Szczêsna niebios bramo.
Oka¿ siê nam matk¹,
Przez Ciê prób niech s³ucha,
Który dla nas zrodzon,
Raczy³ byæ Twym Synem.
OJCIEC DOMINEER (z zapa³em) Cud siê stanie. Wspania³y cud. Do Lourdes!
Scena druga
Scena wygl¹da jak poprzednio, choæ s³oñce nie jest ju¿ tak olniewaj¹ce. Flaga
irlandzka powiewa weso³o na wietrze. Stó³ i krzes³a stoj¹ na tych samych miejscach, a butelka i szklaneczki s¹ pod sto³em. W ogrodzie nie ma nikogo, bo wszyscy poszli odprowadziæ Juliê. W dali s³ychaæ orkiestrê graj¹c¹ Gwiazdê MoSean OCasey
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rza. Po kilku chwilach na cie¿ce ukazuje siê Lorna i Marion. Wchodz¹ do ogrodu i kieruj¹ siê do domu.
MARION (zatroskana) Myli pani, ¿e Julia ma szansê powrotu do zdrowia?
LORNA Bardzo w to w¹tpiê. Ale nie mówmy o tym.
MARION (z nut¹ poboznoci w g³osie) Ale po¿egnanie mia³a wspania³e, a Bóg jest
dobry.
LORNA (ch³odno) I diabe³ nie jest z³y. (wchodz¹ do domu; po krótkiej pauzie na
cie¿ce ukazuje siê Michael i Mahan. Podchodz¹ do sto³u)
MAHAN No wiêc, kotwica podniesiona.
MICHAEL Bardzo to by³ buduj¹cy widok, marynarzu. Zapomnielimy na chwilê
o przyziemnym wiecie. Julia modli³a siê o znak i zapewniam ciê, ¿e bêdzie jej
dany.
MAHAN Bêdzie, bêdzie, chocia¿ ja bym siê nie za³o¿y³.
MICHAEL Bêdzie jej dane to, czego pragnie  ca³kowite uzdrowienie. Hojn¹ rêk¹
da³em ca³e piêædziesi¹t funtów za to torfowisko, ale to nie s¹ wyrzucone pieni¹dze. Tyle mod³ów... od burmistrza do dzwonnika wszyscy siê modlili... to poruszy wa¿niejszych wiêtych, przekona ich, ¿eby w nale¿yty sposób odpowiedzieli
na nasze mod³y.
MAHAN (niecierpliwie) Ach, cz³owieku, cz³owieku, tobie siê zdaje, ¿e szyper tam
w niebiosach i jego b³yszcz¹ca za³oga co sobie robi¹ z mod³ów nêdzarzy klepi¹cych biedê w jakiej tam marnej dziurze.
MICHAEL (oburzony) Gdyby ty mia³ jakie pojêcie o obietnicy danej raz na zawsze
w Ewangelii wiêtej, to by wiedzia³, ¿e dla Pana naszego tam w górze równie¿
wa¿na jest marna dziura, jak wielkie miasto, gdzie ca³e zastêpy kardyna³ów paraduj¹ sobie w dobrobycie, niczym obrazy wiête z purpury i z³ota.
MAHAN (te¿ oburzony) Chcesz mi wmówiæ, ¿e szyper gdzie tam w górze i jego
hierarchologiczna za³oga przejmuj¹ siê burmistrzem, pos³añcem, Marion, mn¹ i tob¹ tak samo jak tymi facetami, co zaawansowali na mostek kapitañski? Porównujesz nasze ¿a³osne ¿ale z wypiewywaniem ró¿añca przez takie asy jak sam Bing
Crosby i inne gwiazdy filmowe, kiedy na dwie minuty ³askawie zdejm¹ korony
z g³ów, aby przez radio wezwaæ wszystkich katolików do masowych mod³ów?
MICHAEL (siada) Musisz ty zrobiæ sobie porz¹dek w g³owie, marynarzu.
Podczas rozmowy Mahana z Michaelem nadbieg³ cie¿k¹ Pos³aniec i stoi teraz
oparty o mur, nie zauwa¿ony przez tych, których rozmowê pods³uchuje.
MAHAN (te¿ opada na krzes³o, z oburzeniem) Chyba zapominasz, do kogo mówisz,
cz³owieku! Zrobiæ sobie porzadek w g³owie! Dobre sobie. A czy cz³owiek, co
zboczy³ z kursu z powodu katastrofy, czyli zrz¹dzenia Opatrznoci, któremu jednak uda³o siê przeoraæ przez Morze Sargassowe i wyp³yn¹æ na otwarte wody, kiedy nie by³o ju¿ cienia nadziei  czy on ma porz¹dek w g³owie?
MICHAEL (zmêczony) A có¿ to ma wspólnego ze sprawami nieba?
POS£ANIEC Mick ma racjê. Ka¿da rzecz ma swój porz¹dek.
MAHAN (ostro do Pos³añca) Czego tu chcesz? Ciemnogród z ciebie. Nie potrafisz
zrozumieæ, o czym my mówimy.
POS£ANIEC (lekko podniecony) Muszê wam zadaæ pytanie, ch³opcy.
MICHAEL (pokazuje gestem, ¿e nie czas teraz na pytania) Kiedy indziej. I nie nazywaj nas ch³opcami. Dla ciebie jestemy d¿entelmeni, rozumiesz?
MAHAN (do Michaela) ¯eby ty s³ysza³, jak ten Bing Crosby grucha irlandzk¹ ko³ysankê. (piewa) Tural, ural, ural, tural, uraj, ej. Zrozumia³by wtedy, jak on by
potrafi³ rozpaliæ miliony wielbicieli, gdyby zagrucha³ co nabo¿nego.
POS£ANIEC Nigdy nie przepada³em za gruchaniem Binga.
MICHAEL (wciek³y, do Pos³añca) Co ty mówisz? A kim ty w ogóle jeste, jasna cholera, ¿ebym mia³ siê ciebie pytaæ, czy przepada³e, czy nie? Nie stój tam i nie mieszaj
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siê do powa¿nej dysputy m¹drzejszych od ciebie. (do Mahana) Ka¿dy ksi¹dz ci to
powie, ¿e w oczach niebios wszyscy ludzie s¹ równi i wszyscy musz¹ byæ jednakowo
szanowani i powa¿ani.
MAHAN (szyderczo) Pewnie, ¿e powie... tobie i mnie, ale czy powie to Bingowi Crosbyemu albo innej s³awnej gwiedzie filmowej?
POS£ANIEC Czekaj tatka latka. Ksiê¿a rozdaj¹ honory zale¿nie od tego, ile kilent zap³aci.
MICHAEL (wciek³y) Wynocha st¹d, do stu diab³ów! Taka gadanina sprowadzi tu co
z³ego i w koñcu cz³owiek nie da rady spokojnie na krzele usiedzieæ. Ooch! (krzes³o
rozpada siê pod nim, a on spada uderzaj¹c ty³kiem o ziemiê)
MAHAN (przera¿ony) wiêci Pañscy, co siê sta³o?
MICHAEL (szeptem, do Mahana) Uwa¿aj, ¿e nic, idioto! Gadaj co.
MAHAN (nieco zmieszany) Masz racjê, Mick. Jak tak dalej pójdzie, nie bêdzimy mogli
nawet na krzes³ach spokojnie usiedzieæ. Ooch! (krzes³o równie¿ pod nim ³amie siê
i on tak¿e uderza ty³kiem o ziemiê)
MICHAEL (wciek³ym szeptem) Nie zwa¿aj. Mów, jakby siê nic nie sta³o
POS£ANIEC (ubawiony) Teraz to przynajmniej mocno siedzicie. Czy mam naprawiæ
krzes³a tak, ¿eby wytrzyma³y wasz¹ m¹droæ?
MICHAEL (rozsierdzony) Krzes³om nic nie brakuje. Wyno mi siê st¹d. Zydlom nic
a nic nie brakuje. Poszo³... do ciebie te¿ nie mam zaufania
POS£ANIEC Muszê was zapytaæ o co wa¿nego.
MICHAEL Powiedzia³em ci ju¿... kiedy indziej. (do Mahana) £aska boska, ¿e mamy
jeszcze w kraju tyle starych wiêtych przybytków, które nas mog¹ chroniæ przed z³em.
POS£ANIEC (pogardliwie) A gdzie wy macie te stare, wiête przybytki? Ludzie ju¿
dawno temu powêdrowali na Zachód, a kraj poorany jest kocio³ami w gruzach.
MICHAEL (wrzeszczy na Pos³añca) A niby gdzie s¹ te ruiny? Bo my to zawsze dbalimy
o nasze kocio³y i czcilimy je. Mo¿e wymienisz choæ jeden koció³ w gruzach?
POS£ANIEC (te¿ krzyczy) Mogê ich wymieniæ tysi¹ce. Klasztory ufundowane przez
Finiana, Finbara i innych wiêtych mê¿ów. Pozosta³y z nich tylko rozsypuj¹ce siê
mury, trawione przez pokrzywy i szczaw kobyli, i jedynym powodem do ich chwa³y s¹ czerwone jagody jarzêbiny. A gdzie jest siedem Kocio³ów Glendalough? Gdzie
Durrow, klasztor ufundowany przez samego Kolumbana? Wiemy o nim tylko z Ksiêgi Durrow.
MICHAEL (z pian¹ na ustach) Ksiêga Durrow. Ksi¹¿ki s¹ naszym najwiêkszym nieszczêciem! Zapychaj¹ tylko ludziom g³owy rozpustn¹ scholastyk¹, podwa¿aj¹ wiête wierzenia i stwierdzone cuda, dokonane przez na³o¿enie r¹k... wierzenia ojców naszych ojców, przekazane przez naszych ojców nam.
POS£ANIEC Wierzenia... Wiar¹ waszych ojców jest strach i strach jest wasz¹ jedyn¹
przyjemnoci¹.
MAHAN (niecierpliwie) Niech on sobie idzie, Mick, i napijmy siê wreszcie tej whisky,
któr¹ obiecujesz od wieków.
Marion ukazuje siê w oknie i patrzy na Pos³añca. Przybranie jej g³owy wygl¹da teraz jak
na pocz¹tku. Rogi znik³y.
MARION Halo, Czarusiu!
Mahan patrzy w górê.
MARION Gdzie s¹ te stare kracz¹ce kruki?
Mahan pokazuje rêk¹.
MARION Przynieli sobie nad³amane krzes³a, a teraz ca³kiem je po³amali. (do Michaela,
ze z³oci¹) Pan przecie¿ wiedzia³, ¿e te krzes³a sta³y w holu tylko od parady.
POS£ANIEC Och, Marion, Marion, najmilsza Marion. Zejd tu, abym ci móg³ daæ gor¹cego ca³usa... Z¿era mnie têsknota wszystkich wielkich kochanków przesz³oci.
MARION Przestañ, nieznony urwisie! (znika z okna)
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MICHAEL (kwano) Mam ci przypomnieæ, ¿e raz ju¿ dosta³e miesi¹c wiêzienia za ca³owanie Marion, a ona zap³aci³a czterdzieci szylingów kary za ca³owanie siê z tob¹
publicznie na skrzy¿owaniu dróg?
Marion wychodzi z domu i podchodzi do Pos³añca, który chwyta j¹ w ramiona i ca³uje.
POS£ANIEC Posiedzia³bym i rok w zimnej, samotnej celi i wyszed³bym z wiêzienia ze
piewem na ustach za jednego ca³usa od takiej królewny jak Marion.
MARION Nie myl o mnie zbyt dobrze, Czarusiu, bo ja mam w sobie diablika, a te dwa
strachaj³a myl¹, ¿e mi w wi¹teczne dni wyrastaj¹ rogi nad czo³em.
MICHAEL Widzisz, m³odzieñcze, ona sama ciê ostrzega.
MARION (do Pos³añca) A w³aciwie to po co tu przyszed³, k³óciæ siê z tymi starymi
durniami?
POS£ANIEC Przyszed³em, ¿eby ich o co zapytaæ, ale byli zatopieni w mod³ach. Widzielicie go mo¿e? Nie przechodzi³ têdy?
MICHAEL (przestraszony) Przechodzi³ którêdy?
MAHAN (przera¿ony) Kogo czy widzielimy?
POS£ANIEC Koguta.
MICHAEL I MAHAN Koguta! (ostro¿nie odpe³zaj¹ od z³amanych krzese³ i podnosz¹ siê
niejakiej od nich odleg³oci)
POS£ANIEC Aha. Pomyla³em sobie, ¿e pewnie najpierw tu pomknie.
MICHAEL (powtarza jak echo) Najpierw tu pomknie.
Z daleka s³ychaæ g³one pianie koguta.
POS£ANIEC (radonie) Jest! Widzê go tam, na wschód od torfowiska, Pójdê po niego
i zaniosê go do domu.
MICHAEL (poruszony) S³ysza³e, co ona powiedzia³a, marynarzu? Zawiesi mu na szyi
wieniec ró¿.
POS£ANIEC (biegnie) Dobrze, dobrze, moja liczna.
Pos³aniec znika. Marion odnosi po³amane krzes³a do domu.
MARION Nastêpnym razem wecie sobie ca³e krzes³a.
MICHAEL (przera¿ony) S³ysza³e, co powiedzia³a, marynarzu? Zawiesi mu na szyi wieniec z ró¿. Zobaczymy! Idê po strzelbê! (idzie w stronê ganku, ale Mahan zatrzymuje
go k³ad¹c mu rêkê na ramieniu)
MAHAN A na co ci ta strzelba? Zapomnia³e, co powiedzia³ Shanaar? Kula przesz³aby
na wylot nie rani¹c go nawet. Cieszmy siê, ¿e nareszcie mamy spokój, i daj wreszcie
to whisky. Przyda siê nam obu.
MICHAEL (waha siê) Masz racjê, marynarzu. Gdyby tu siê zjawi³, musimy o tym pamiêtaæ i nie zwracaæ na niego uwagi. Musimy patrzeæ przez niego, mimo niego, obok
niego, ale nigdy na niego. (szykuje kieliszki) Wszêdzie na oko³o dzieje siê tu jaka
straszna nigromancja. Niech Bóg stanie miêdzy nami a Z³ym. Trzeba siê zawsze mieæ
na bacznoci.
MAHAN (niecierpliwie) Dobrze, dobrze... nalejesz wreszcie, czy nie?
MICHAEL Wypijemy, aby sobie dodaæ ducha. (pochyla butelkê nad szklaneczk¹, lecz
nic siê nie leje) Bo¿e wielki, butelka te¿ zaczarowana!
MAHAN Butelka zaczarowana? Jak to mo¿liwe? Uspokój siê, cz³owieku. Potrz¹nij ni¹
porz¹dnie.
MICHAEL (stawia butelkê z powrotem na stole i odsuwa siê) Sam potrz¹nij, jak jeste
taki zuch.
Mahan podchodzi do sto³u z udan¹ swobod¹ i ostro¿nie dotyka butelki. Pod jego
dotkniêciem kolor p³ynu staje siê jaskrawoczerwony.
MAHAN (¿arliwie, ze strachem) wiêty Krzysztofie, patronie marynarzy, chroñ nas...
butelka zmieni³a kolor!
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MICHAEL Tu siê a¿ roi od demonów. Widzia³e lak na butelce, nikt jej nie tkn¹³,
odk¹d zosta³a przyniesiona ze sklepu. Najprzedniejsza flanagañska, dziesiêæ lat
dojrzewa³a i popatrz, co siê z ni¹ dzieje.
MAHAN Co tu zrobiæ, ¿eby nie paæ ofiar¹ nigromancji i zatracenia? Cz³owiek by myla³, ¿e nawet najohydniejszy z ohydnych biesów nie potrafi zepsuæ dobrej whisky.
MICHAEL Kobiety zawsze obracaj¹ w niwecz nasze dobre intencje. Nieczysta si³a
czyha na nas na ka¿dym kroku. Jedyna ucieczka od Z³ego, to wyjæ mu naprzeciw
w pó³ drogi. (podchodzi do Mahana i szepce ochryple) Selah!*
MAHAN (przestraszony, bo nie rozumie tego s³owa, które wydaje mu siê czym strasznym) Selah?
MICHAEL (z naciskiem) Selah!
MAHAN (zamiera ze strachu) Bo¿e na wysokociach!
MICHAEL Mo¿e uwierzysz nareszcie, ¿e misjonarz mówi³ wczoraj prawdê.
MAHAN (z pow¹tpiewaniem) Czy aby kapkê nie przesadzi³, Mick?
MICHAEL Spójrz na butelkê, cz³owieku. Demony potrafi¹ siê zadekowaæ w pianie
piwa, które cz³owiek popija. Tymczasem moi robotnicy i twoi kierowcy wyciskaj¹ z nas ostatniego grosza, ¿eby siê zabawiæ w kinie albo na tañcach, a my
musimy tu zupe³nie sami rozprawiæ siê z nieczystym.
MAHAN (zupe³nie upad³ na duchu) No to co ma robiæ biedny, przyzwoity cz³owiek?
MICHAEL Powinien bez przerwy myleæ o czterech rzeczach ostatecznych: o piekle, niebie, mierci i S¹dzie Ostatecznym.
MAHAN Przecie¿ cz³owiek by zupe³nie sobie nerwy starga³ i nie warto by³oby ¿yæ.
MICHAEL Od razu widaæ, marynarzu, ¿e tobie jeszcze ci¹gle zachciewa siê marnoci tego wiata, dotyku miêkkoci kobiecego cia³a. Przez ciebie zagra¿a nam
obu miertelne niebezpieczeñstwo.
MAHAN (protestuje) Przesadzasz!
MICHAEL Ani trochê. Widzia³em, jak ci oczy na wierzch wy³a¿¹ i jak zezujesz na
nogi tej Loreleen. Bêdziesz musia³ opanowaæ swoje chucie i zrobiæ ze sob¹ porz¹dek, marynarzu, bo sprowadzisz na nas miertelne niebezpieczeñstwo. Ju¿ i tak jestem niele stratny. Mój wspania³y jedwabny cylinder ca³y w strzêpach, Lorna musia³a telefonowaæ do sklepu po nowy, abym móg³ godnie wyst¹piæ na powitanie
Jego wiat³oci, Prezydenta. Teraz znów ta whisky... przecie¿ to pojêcie przechodzi
 whisky nie jest whisky  a wszystko przez to, ¿e jaki pomniejszy demon j¹ zaczarowa³. Czy zdajesz sobie sprawê, ile uczciwie zarobionych groszy kosztowa³a?
MAHAN Pojêcia nie mam, ile teraz kosztuje bary³ka whisky.
MICHAEL (poirytowany) Bary³ki ci siê marz¹. Czy i ty jeste zaczarowany, marynarzu? Whisky nie mierzy siê teraz na bary³ki, ale na ³yki, i to ³yki tak rzadkie jak
wiêta kocielne.
MAHAN Powiedz lepiej, jak siê mamy pozbyæ tej wódecznoci, bo tak d³ugo jak ona
tu stoi, jestemy w niebezpieczeñstwie.
MICHAEL A sk¹d ja to mam wiedzieæ, do cholery? Trzeba bêdzie sprowadziæ Shanaara, aby wykurzy³ demona... a ty siê nie zbli¿aj do tego.
Na cie¿ce ukazuje siê Goniec  mê¿czyzna w rednim wieku z upart¹ twarz¹ i szpakowat¹ brod¹. Ma na sobie znoszone br¹zowe spodnie, star¹ popielat¹ marynarkê i spran¹ niebiesk¹ koszulê. Na g³owie nasadzon¹ ma wielk¹ czapkê z du¿ym
daszkiem. Denko czapki jest wysokie i przepasane szerok¹, jaskrawo szkar³atn¹
wst¹¿k¹. Goniec niesie paczkê owiniêt¹ w br¹zowy papier. Oba rogi paczki s¹
lekko naddarte. Goniec rozgl¹da siê: na po³udnie, pó³noc i zachód, a zwróciwszy
siê na wschód, dostrzega obu mê¿czyzn w ogrodzie.
* Hebrajskie s³owo czêsto u¿ywane pod koniec wersetu w psa³terzu. Prawdopodobnie wskazówka liturgiczna oznaczaj¹ca pauzê.
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GONIEC Czy ja nie mam odrobiny szczêcia, ¿e uda³o mi siê trafiæ na jakich na
ludzi w tej zatraconej dziurze? Nogi ju¿ sobie zdar³em szukaj¹c tego faceta, do
którego nale¿y to, co mam w tej paczce. Mo¿e wy dwaj, a mo¿e który z was
powie mi, gdzie mam tego faceta szukaæ. To starszy jegomoæ, który mianuje siê
radnym i sêdzi¹ pokoju.
MICHAEL A jak siê nazywa?
GONIEC A ¿ebym to ja wiedzia³. Ta smarkula w sklepie najpierw zapomnia³a zapisaæ jego nazwisko, a potem, jak siê ju¿ zabra³a ¿eby je zapisaæ, to siê okaza³o, ¿e
zapomnia³a, co to za nazwisko. Powiedzieli, ¿e mam znaleæ w tej okolicy jakiego radnego, takiego faceta, co przy g³owie ma tytu³ radnego, a siedzi na sto³ku
sêdziego pokoju.
MICHAEL (z godnoci¹) Ja jestem radnym i sêdzi¹ pokoju w jednej osobie.
GONIEC (z odcieniem pogardy w g³osie) Teraz mi to pan mówi? (przechyla siê przez
mur, aby byæ bli¿ej Michaela) Pos³uchajcie, dobry cz³owieku... Za d³ugo tu szed³em, ¿eby mi siê chcia³o odgrywaæ pó³g³ówka. Dziwna by to by³a miejscowoæ,
gdybycie wy tu mieli byæ radnym. Za ma³o jeszcze macie na g³owie siwych w³osów, abycie mogli mnie nabraæ.
MICHAEL (oburzony) Powiedzcie lepiej, co tam macie, cz³owieku, a jak to nie dla
mnie, idcie sobie swoj¹ drog¹.
GONIEC (z³y) Z was te¿ cz³owiek. Có¿ to za maniery. Nie na takie g³owy s¹ potrzebne lni¹ce cylindry.
MICHAEL Je¿eli tam macie cylinder, to bêdzie dla mnie. Ja jestem pan Marthraun,
radny i sêdzia pokoju w jednej osobie. To ja kaza³em, ¿eby mi ekspresem przys³ano cylinder z firmy Buckley.
GONIEC (od razu staje siê uk³adny) To moja firma. Od razu pozna³em, ¿e to o pana
chodzi. Z miejsca! To musi byæ jaki przywódca w tym okrêgu  pomyla³em
sobie, jak tylko pana zobaczy³em. To znakomity, godny, m¹dry cz³owiek  powiedzia³em sobie.
MICHAEL (szorstko) Dajcie mi tu cylinder i mo¿ecie odejæ.
GONIEC Chwileczkê, proszê pana. Muszê panu co powiedzieæ. (zaczyna wyjmowaæ
cylinder z paczki) Cylinder zosta³ kapkê uszkodzony w tranzycie.
MICHAEL Uszkodzony? A jak¿ecie tego dokazali, do diab³a?
GONIEC Ja dokaza³em? O, nie, proszê pana! (wychyla siê jeszcze bardziej przez mur)
Kto przestrzeli³ cylinder po drodze... kula przesz³a ze wschodu na zachód.
MICHAEL Co za brednie. Kto by strzela³ w tej okolicy?
GONIEC Te¿ bym chcia³ to wiedzieæ. Na tym polega ca³a tajemnica. Ale to by³a kula
jak siê patrzy. Ludziska pletli, ¿e policja chcia³a ubiæ jakiego z³ego ducha, co
przyj¹³ na siebie postaæ ptaka.
MICHAEL (przera¿ony) Kogut!
GONIEC (ostro¿nie k³adzie cylinder na murze) le siê dzieje, a ja mam porz¹dnego
stracha. Przyda³aby mi siê kropelka z tej przystojnej flaszeczki tak piêknie ustawionej na stole.
MICHAEL (wyrazistym szeptem) Nie mo¿na jej tkn¹æ, bo by³oby nieszczêcie. Ta
flaszka jest zaczarowana!
GONIEC Zaczarowana? Gdzie¿ to mnie zanios³y moje biedne nogi? Powinienem by³
zostaæ w domu, zanim tu przyszed³em. Tak mi jako nieswojo, jakby i ze mn¹ co
zaczyna³o siê dziaæ. (s³ychaæ strza³, cylinder spada z muru na cie¿kê) Rany boskie, jeszcze jeden!
MAHAN (zdenerwowany) To przez wasz¹ czapkê. Przez tê czerwon¹ wst¹¿kê na waszej czapce.
GONIEC (podnosi szybko cylinder z ziemi i podaje go Michaelowi) Proszê wzi¹æ swój
cylinder i dobrze go schowaæ. Na mnie ju¿ czas.
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MICHAEL (przestraszony i z³y) Odniecie go z powrotem, bo jest uszkodzony. Zabierzcie go, cz³owieku.
GONIEC (g³ono i ze z³oci¹) Sami jestecie cz³owiekiem! Nie mam ochoty czekaæ,
a¿ kula przebije mnie, zamiast trafiæ w ten zatracony cylinder. (rzuca cylinder
w stronê mê¿czyzn) Wecie sobie to cylindrzysko razem z ryzykiem. Róbcie z tym,
co chcecie, róbcie z tym, co mo¿ecie. Ju¿ mnie nie ma. (ucieka w kierunku, z którego przyszed³; pozostali patrz¹ niepewnie na cylinder le¿¹cy na trawie)
MICHAEL (dr¿¹cym g³osem) Có¿ to za banda tchórzów zamieszkuje ten kraj... ¿eby
zostawiæ nieszczêsnego cz³owieka samego na pastwê w¹tpliwoci. Bêdê siê ba³
w³o¿yæ toto na g³owê.
MAHAN Otrz¹nij¿e siê, Mick. Nie bêdziesz siê przecie¿ ba³ nieszczêsnego cylindra
i nie wyrzucisz w b³oto dziesiêæ funtów.
Mahan podchodzi do cylindra, ale Michael przytrzymuje go za ramiê.
MICHAEL (ostrzegawczo i b³agalnie) Nie dotykaj tego, zobaczymy, co bêdzie dalej.
Na cie¿ce za murem ukazuje siê Sier¿ant. W rêku trzyma karabin. Opiera siê
o mur spogl¹daj¹c na obu mê¿czyzn. Widaæ, ¿e miota nim strach i niepokój.
SIER¯ANT Nie widzielicie go, panowie? Nie przechodzi³ przypadkiem têdy?
MICHAEL (bez tchu ze strachu) Nie, nie, jeszcze nie. (b³agalnie) Niech siê sier¿ant
tu nie krêci. Sier¿ant go tylko na nas sprowadzi.
SIER¯ANT (g³uchy na to b³aganie) Trzy razy do niego strzeli³em... trzy razy kule
przesz³y go na wylot i dwa razy to ptaszyd³o odlecia³o sobie piej¹c.
MICHAEL (zdenerwowany) Dosta³ go sier¿ant za trzecim razem? Dosta³ go sier¿ant?
SIER¯ANT Poczekajcie, a¿ wam dok³adnie opowiem. Dziwne i niestworzone rzeczy zaczynaj¹ siê dziaæ na naszej wiêtej ziemi. Czy ja kiedykolwiek zapomnê, co
siê sta³o za trzecim razem, jakem go kropn¹³? Nigdy, przenigdy! To cud i ³aska
Bo¿a, ¿e jeszcze ¿yjê po tym strachu, któregom siê najad³ razem z hukiem strza³ów.
MICHAEL (skwapliwie) No i co siê sta³o, jak go sier¿ant kropn¹³?
MAHAN (tak samo) W jaki sposób kopn¹³ go sier¿ant za trzecim razem?
SIER¯ANT Nigdy tego nie zgadniecie.
MICHAEL (niecierpliwie) Wiemy, ¿e nie zgadniemy. Nikt nie zgadnie demonologicznych sztuczek.
MAHAN Powiedcie wreszcie bez tych zagmatwanych zagadek.
SIER¯ANT Jak mnie tu widzicie, jak widzicie ten karabin w mojej lewej rêce. (trzyma karabin w prawej) Jak wszyscy jestemy nieszczêsnymi i jawnymi grzesznikami, tak kiedym go kropn¹³ po raz trzeci, zacz¹³ siê zamieniaæ w...
MICHAEL I MAHAN W co?
SIER¯ANT (szeptem) No jak mylicie, w co?
MICHAEL (wybucha) My nic nie mylimy, my nie potrafimy myleæ, my ju¿ jestemy poza myleniem. Czekamy, abycie nam powiedzieli.
SIER¯ANT Oma³om ducha nie wyzion¹³, jakem zobaczy³ tê nieczyst¹ sztuczkê, rzecz
niemo¿liwa dzia³a siê na moich oczach. Nigdy w ¿yciu tak siê nie modli³em...
o otuchê... o wiêt¹ opiekê w tej strasznej opresji... o to, abym zosta³ przy zdrowych zmys³ach, jak ta maszkara wreszcie zniknie.
MICHAEL Jaka maszkara, jaka maszkara, cz³owieku?
MAHAN (rozpaczliwie) Spróbujcie nam opowiedzieæ, sier¿ancie, cocie tam widzieli.
SIER¯ANT Zaraz. Poniewa¿ tego, co widzia³em, nie widzia³ przede mn¹ ¿aden cz³owiek, wiêc cz³owiekowi nie³atwo rzeczowo i dok³adnie opisaæ myli, które przelatywa³y przez moj¹ przera¿on¹ g³owê, kiedym zobaczy³, co siê dzia³o, a przecie¿
dziaæ siê nie mog³o, a jednak dzia³o siê i tu, i tam, i sam, i nie wiem sam.
MICHAEL (b³agalnie) Zmi³ujcie siê, sier¿ancie... umieramy, ¿eby us³yszeæ, cocie
widzieli nie mo¿emy przecie¿ tak umieraæ ze strachu do koñca ¿ycia.
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SIER¯ANT No wiêc tak, jak powiadam... patrzê ja na ten szkar³atny grzebieñ Koguta, który wyci¹ga szyjê w górê, aby zapiaæ, podnoszê karabin do strza³u i kropiê...
a¿ tu wszystko wokó³ pociemnia³o jak sadze i czerwona b³yskawica omal mnie
nie olepi³a... po jakiej sekundzie rozwidni³o siê, patrzê, a ten Kogut, nieczysta
si³a, zamienia siê w³anie w lni¹cy jedwabny cylinder.
MICHAEL (przera¿ony) W jedwabny cylinder!
MAHAN W lni¹cy cylinder!
MICHAEL (z³oliwie, do Mahana) Teraz ju¿ przestaniesz pokpiwaæ z tego, co wiêty misjonarz powiedzia³ o potwornych i paskudnych sztuczkach Z³ego, co siê zawsze pêta miêdzy nami. Teraz widzisz wreszcie znacznociowoæ tych rzeczy.
MAHAN (odsuwa siê jak najdalej od cylindra le¿¹cego na trawie) Sterujmy jak najdalej od tego paskudztwa, odp³yñmy jak najdalej. Bierzmy kurs w ty³.
SIER¯ANT (nie rozumie) Jak najdalej od czego?
MAHAN (wskazuje cylinder) Od cylindra, cz³owieku, od cylindra!
SIER¯ANT (dostrzega cylinder tu¿ przy sobie i odskakuje) Oma³om nie dotkn¹³ ronda. Jezusie! Trzeba mnie by³o ostrzec.
MICHAEL (na ucho Sier¿antowi) Czy tak wygl¹da³a maszkara, do której strzelalicie?
SIER¯ANT (k³adzie rêkê na ramieniu Michaela) Kubek w kubek. W³anie w ten cylinder zamienia³ siê nieczysty, kiedy siê b³ysnê³o. Podnios³em tylko karabin, ot
tak, (podnosi karabin) ¿eby strzeliæ.
Ciemnoci nagle okrywaj¹ ogród na kilka sekund. Ostre wiat³o b³yskawicy je
przeszywa, cylinder znika, a na jego miejscu pojawia siê Kogut. Kiedy zaczyna siê
b³yskaæ, Kogut pieje na ca³y g³os. Gwa³townie siê rozwidnia. Nie ma ju¿ cylindra
ani Koguta. Michael i Mahan le¿¹ plackiem na trawie. Sier¿ant klêczy, jakby siê
modli³.
SIER¯ANT wiêty Kustodiuszu, patronie policji, chroñ mnie!
MICHAEL (szeptem) Jeste tu, marynarzu?
MAHAN (szeptem) Jeste tu, panie Marthraun?
MICHAEL Koniec ze mn¹!
MAHAN Koniec z tob¹ i ze mn¹!
SIER¯ANT Koniec z nami wszystkimi!
MAHAN Ju¿ czujê pal¹cy zapach siarki piekielnej.
MICHAEL Teraz przestaniesz siê naigrawaæ z Shanaara, je¿eli jeszcze nie jest za
póno. Widzia³e piekieln¹ ozdobê na g³owie Marion, a nied³ugo i Lorna dostanie
rogów.
SIER¯ANT (siada na lewo od Michaela, po prawej rêce ma Mahana ze strachu musi
na kogo krzyczeæ) Trzeba bêdzie skoñczyæ z tym uganianiem siê bab za ch³opami. W domu ich miejsce i tam niech siedz¹! Ksiê¿a sobie ju¿ jêzyki postrzêpili,
aby im to wyklarowaæ. Musz¹ zrozumieæ, ¿e tylko dom jest ich w³aciwym miejscem!
MICHAEL I plwaæ na tych, co bajdurz¹ o ksi¹¿kach.
SIER¯ANT (podnosi g³os) Te ksi¹¿ki to najwiêksze przekleñstwo ksi¹¿ki, których
¿aden porz¹dny cz³owiek nie powinien tkn¹æ ani na oczy widzieæ.
MICHAEL (ostrzegawczo) Szszsz. Nie krzyczcie tak, bo pomniejsze czarty was us³ysz¹.
SIER¯ANT (przera¿ony) Pomniejsze czarty, jakie pomniejsze czarty?
MAHAN (szeptem, pokazuje rêk¹) Demon w tej butelce.
SIER¯ANT (dopiero teraz dostrzega butelkê) Dlaczego, co w niej jest?
MICHAEL By³a tam najprzedniejsza whisky, dopóki jaki z³y duch jej nie zaczarowa³ i teraz nie nadaje siê do picia.
SIER¯ANT (nie wierzy) Nie wierzê. Dobry trunek zawsze zostanie dobrym trunkiem. Przyda³by siê nam ³yczek w tej chwili. (ostro¿nie zbli¿a siê do sto³u)
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MICHAEL (zdenerwowany) Zostaw tê butelkê w spokoju, cz³owieku. Nie z³oæ go!
Sier¿ant podchodzi na palcach do sto³u, wyci¹ga rêkê i dotyka butelki. Natychmiast
wydaje z siebie ryk i odskakuje w ty³.
SIER¯ANT Bo¿e, gor¹ca jak piek³o!
MAHAN (wciek³y) Powiedziano wam, abycie tego nie ruszali. Sprowadzicie na
nas jeszcze gorsze nieszczêcie.
MICHAEL (wrzeszczy) Bo¿e wielki, czy wy nie potraficie zrobiæ tego, co wam ka¿¹?
Rozz³ocilicie tylko tego bezczelnego czarta.
SIER¯ANT (dmucha na rêkê) W niez³¹ kaba³ê wdepnêlimy, skoro byle diabe³ mo¿e
siê usadowiæ w butelce.
MICHAEL Tu a¿ gêsto od nich. Sier¿ancie, pilnujcie drogi od pó³nocy, ty marynarzu
od po³udnia, a ja bêdê mia³ oko na dom.
Mahan i Sier¿ant id¹ w odwrotnych kierunkach wzd³u¿ muru i przechylaj¹ siê przezeñ, aby wyjrzeæ na drogê. Podczas dialogu, który nastêpuje, ruszaj¹ siê bardzo
ostro¿nie, dla bezpieczeñstwa pochylaj¹c siê bardzo nisko, staraj¹c siê byæ niewidzalnymi.
MICHAEL Jeden z nas bêdzie musia³ zaryzykowaæ i natychmiast pójæ po ojca Domineera. (czeka chwilê, ale nikt siê nie odzywa) S³yszelicie, czy udajecie g³uchych? Powiedzia³em, ¿e jeden z nas bêdzie musia³ pójæ po ojca Domineera (¿adnej odpowiedzi) S³ysza³e, marynarzu?
MAHAN S³ysza³em, s³ysza³em.
MICHAEL No to czemu nie idziesz?
MAHAN (podchodzi do Michaela na ugiêtych nogach) A jak Kogut zagrodzi mi drogê? Dlaczego sam nie idziesz?
MICHAEL A jak ja siê na niego natknê? Jestem bardziej znany w tej okolicy od
ciebie i to paskudztwo natychmiast by mnie pozna³o.
SIER¯ANT (podchodzi na ugiêtych nogach) Pójdê, ale z marynarzem.
MICHAEL (obrusza siê) I zostawicie mnie samego na pastwê mysteriosa Daemones? (patrzy w niebo) Och, w tej okolicy nie ma cz³owieka, co by chcia³ zrobiæ
bliniemu to, co blini mia³by zrobiæ jemu.
MAHAN (ostro) To wierutne k³amstwo... Nie ma takiego, który by nie chcia³ zrobiæ
bliniemu to, co blini zrobi³by jemu.
Dzwonnik w mundurze stra¿y po¿arnej ukazuje siê na cie¿ce za murem. Na g³owie
ma ogromny stra¿acki kask z mosi¹dzu. Ubrany jest w czerwon¹ koszulê oraz granatowe spodnie. W rêku trzyma dzwonek i dzwoni g³ono, zanim zaczyna wykrzykiwaæ ostrze¿enie. Trzej mê¿czyni przerywaj¹ rozmowê i s³uchaj¹ go z uwag¹.
DZWONNIK (krzyczy) Wszyscy do domu! Zaryglujcie drzwi, zamknijcie okna! Kogut nadchodzi. W postaci kobity. Gallus, le Cock i Kyleloch, Kogut nadchodzi
w postaci kobity! Wszyscy do domu... zamknijcie okna, zaryglujcie drzwi!
Odchodzi w przeciwn¹ stronê, krzycz¹c i dzwoni¹c. Wszyscy trzej mê¿czyni s¹
teraz jeszcze bardziej przera¿eni.
SIER¯ANT (w panice) Do domu, szybko!
MICHAEL (zatrzymuje go, wciek³y) Nie do tego domu, idioto! Ten dom a¿ pêka od
nich. Widzielicie, co siê sta³o z whisky? Kiedy maszkara czy paskudztwo siê
zjawi, nie nale¿y na to zwa¿aæ... Kiedy maszkara czy te¿ paskudztwo zaczyna
przemawiaæ, nie nale¿y odpowiadaæ i nie nale¿y zwa¿aæ, wszystko jedno, jak¹
zatracon¹ postaæ przybierze. Siadajcie wszyscy jakby nigdy nic.
Siadaj¹ na trawie: Michael z prawej strony, Sier¿ant z lewej, a Mahan porodku.
MICHAEL (trzês¹c siê) Wecie siê w kupê, ch³opcy. Marynarzu zapiewaj no dla
niepoznaki swoj¹ ulubion¹ piewkê... tak jak bymy siê tu zebrali dla zabawy.
(Mahan oci¹ga siê) No zaczynaj, cz³owieku. piewaj, na mi³oæ bosk¹!
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MAHAN (zdenerwowany) Nie potrafiê piewaæ porz¹dnie w takich okolicznociach.
Ale spróbujê. (zaczyna piewaæ, g³os mu siê od czasu do czasu ³amie)
Gdy mêski ród mia³ mêsk¹ krew,
A statki nie miga³y tam i sa-am,
¯agiel nas niós³, i niós³, i niós³,
i dalej niós³ do Azji bra-am,
Z ³adunkiem znów wracalimy, bo wróciæ trzeba by³o na-am.
MICHAEL i SIER¯ANT Na-am.
MAHAN (piewa)
Przegnamy precz, kapitan rzek³,
Piratów tam, gdzie palmy stroj¹ brzeg,
Spod czarnych flag na l¹d
I niech siê modli, cierwo to, hej-ho!
A potem rybkom rzucim ich i pójd¹ na najg³êbsze dno.
MICHAEL i SIER¯ANT Dno-o.
Z³oty promieñ s³oñca pada z lewej strony na cie¿kê. Po chwili Loreleen ukazuje
siê w rodku tego promienia. Przystaje w obramowaniu furtki patrz¹c na mê¿czyzn siedz¹cych na ziemi.
LORELEEN (zdziwiona) Co siê tu dzieje?
MICHAEL (gestem ka¿e Mahanowi piewaæ dalej, szeptem) piewaj, cz³owieku, piewaj¿e!
MAHAN (piewa coraz bardziej za³amuj¹cym siê g³osem)
Gdy wra¿¹ krew zmyjemy ju¿.
Wemiem ich wielkie statki pe³ne dzia³.
Klejnoty cudne ich ozdobi¹ nie¿n¹ biel kobiecych cia³.
¯agle na maszt! Z powrotem kurs, choæ wiatry dm¹ i pêdzi szkwa³.
MICHAEL I SIER¯ANT Szkwa-a³.
Loreleen wchodzi do ogrodu i podchodzi do nich. Z³ote wiat³o idzie za ni¹ i czêciowo pada na piewaj¹cych.
LORELEEN (weso³o) piewacie sobie, co? Wprawiacie siê przed zabaw¹ maskow¹
dzi wieczorem? Bardzo s³usznie, przyda siê trochê zabawy w tej ponurej dziurze. Sier¿antowi oczy wiec¹ siê, jak nie wiem co, kiedy ja albo Lorna przechodzimy obok niego. I mia³y marynarz te¿ siê do nas umiecha... tylko tata jest
kwany. (patrzy na butelkê stoj¹c¹ na stole) S³yszelimy pieñ, przed oczyma
mamy wino, brakuje tylko kobiety. (podbiega do ganku i krzyczy w g³¹b domu)
Lorna, Marion, chodcie tu, chodzicie tu do nas, zabawimy siê.
Lorna i Marion wybiegaj¹ z domu. Obie s¹ ubrane jak na bal maskowy. Lorna przebra³a siê za Cygankê i ma na sobie krótk¹ czarn¹ spódniczkê, zielon¹ bluzkê z du¿ym
dekoltem i jaskrawy, mieni¹cy siê od cekinów pas. Piêkne ramiona Lorny s¹ go³e. Na
g³owie ma opaskê ze srebrnoczarn¹ ozdob¹, podobn¹ do tej, któr¹ ma Marion. Marion jest ubrana w strój kelnerki. Jej ubranie sk³ada siê z krótkiej jaskrawozielonej
spódniczki, spod której wygl¹da czarna halka, ciemnozielonej bluzki z du¿ym dekoltem i malutkiego czarnego fartuszka. Na nogach ma jasnobr¹zowe poñczochy i br¹zowe pantofelki. Ta sama ozdoba, co przedtem, po³yskuje na bia³ej wst¹¿ce wokó³ jej
g³owy. Obie kobiety wpatruj¹ siê w mê¿czyzn.
LORNA (podra¿niona) Upili siê czy co? I ¿eby siê tak zalaæ akurat wtedy, kiedy
æwiczymy siê w tañcu na dzisiejsz¹ zabawê. (dostrzega butelkê) Zostawiaj¹ whisky na s³oñcu, aby wyparowa³a. (bierze butelkê i zanosi na ganek) Nawet nasz
marynarz zwiesi³ nos na kwintê. (podchodzi do Sier¿anta, staje za nim i k³adzie
rêkê na jego g³owie. Stoi teraz w z³otym promieniu s³oñca, które pada te¿ na Sier¿anta; piewa)
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Widzia³am ja raz statek, jak kurs na morze bra³,
A wród przypraw na nim by³ dla mnie ch³op na schwa³.
Sier¿ant powoli wstaje jakby w oczarowaniu, z g³upim wyrazem oddania na twarzy.
Staje przy Lornie, zerkaj¹c na ni¹ bardzo niemia³o. Podczas tej sceny Loreleen
podesz³a do marynarza Mahana, stanê³a za nim i po³o¿y³a mu rêkê na g³owie.
LORELEEN (piewa do Mahana)
Widzia³am ja raz ch³opca, przez ³¹czkê w susach gna³,
Narêcze pe³ne szatek,
Króciutkich szatek mia³.
Na krañcach Azji, bratku,
Tam, gdzie zawin¹³ statek,
Kupowa³ je i bra³.
A ka¿da jak ten kwiatek
I wszystkie mi je da³.
Mahan wstaje jak oczarowany i staje wyprostowany przy Loreleen, od czasu do czasu
spogl¹daj¹c na ni¹ chytrze.
MARION Ach, b¹dmy rozs¹dni. (dostrzega karabin) Co tu robi karabin? Czyj to
karabin?
SIER¯ANT Mój. Patrolujê okolicê, aby zastrzeliæ tego ptaka-odmieñca, co grasuje
wród Bogu ducha winnych ludzi.
MARION Ptaka? Odmieñca, co grasuje wród Bogu ducha winnych ludzi? Wycie
chyba zbzikowali.
SIER¯ANT (dotkniêty) Nie zbzikowalimy, tylko zatrzês³o nami, jak te ciemnoci
spad³y, jak ta b³yskawica ³ysnê³a i zobaczylimy, jak cylinder pana Marthrauna
zamienia siê w tego ptaka-odmieñca.
LORNA (nie rozumie) Ciemnoci spad³y, b³yskawica ³ysnê³a? Cylinder zamieni³ siê
w ptaka-odmieñca?
MICHAEL (zrywa siê na równe nogi) A tak, i nie czas teraz na tañce i zabawy. Zaraz
mi zdejm te krzykliwe fata³asztki... tylko cicha modlitwa i d³ugi post mo¿e ciê
uratowaæ. Padnij na ziemiê przed Panem i wyznaj swoje straszne strapienia, a mo¿e
bêdzie ci odpuszczone.
LORNA (do Michaela) Bzdura. Twój nowy cylinder jest ju¿ w domu od godziny i czeka tylko, aby go w³o¿y³. (do Marion) Zabierz ten karabin do domu, bo tu przeszkadza, i przynie cylinder, aby mój m¹¿ siê przekona³, ¿e plecie trzy po trzy.
Marion odnosi karabin do domu, tymczasem Michael rozz³oszczony odci¹ga Mahana
od Lorny, aby samemu z ni¹ siê rozprawiæ.
MICHAEL (podniesionym g³osem) A któ¿ ty jeste, sekutnico jedna, aby powstawaæ
przeciw temu, co prawdziwi chrzecijanie widz¹ oczami duszy i cia³a? (krzyczy)
Mymy widzieli tê paskudê na w³asne oczy, rozumiesz? Gdyby wiedzia³a to, co
powinna wiedzieæ, przyzna³aby, ¿e nieczysta si³a potrafi uczepiæ siê cz³owieka
jak rzep psiego ogona. Powinienem by³ zostawiæ ciê, aby gni³a w biedzie, aby ci
twoje ³achy spad³y z chudego cia³a, a policzki by³y zapadniête niczym dziury od
mizernej strawy. Oczy nam wysz³y na wierzch, jakemy zobaczyli to straszne horrendum  mój rodzony cylinder zamieni³ siê w czarciego koguta. Mój cylinder, ty
suko, mój w³asny, rodzony cylinder hasa sobie po okolicy i wodzi ludzi na pokuszenie, aby zatracili dusze swoje w tañcach i marnych rozkoszach.
MAHAN (chwyta Michaela za ramiê) Nie zasuwaj komety, Mick!
MICHAEL (strzepuje rêkê Mahana) Id mi zaraz do swego pokoju i zdejm te fata³achy  a¿ kapi¹ od grzechu... id, powiadam, i ubierz siê przyzwoicie. (wskazuje
Loreleen) To ty przywlok³a do nas zarazê z tej piekielnej Anglii. Od razu widaæ,
czego ze siê tam nauczy³a, jake tam pracowa³a w tym kraju bez Boga, gdzie
panuje pycha, chuæ i mamona. (podchodzi, jakby chcia³ j¹ uderzyæ, lecz Mahan j¹
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zas³ania) Ty wymalowana fl¹dro! (Marion wraca z nowym, godnie wygl¹daj¹cym cylindrem. Podaje go MICHAELowi, który odskakuje jak oparzony) Nie, nie,
nie... zabierz to, nie dotykaj mnie tym!
Marion k³adzie cylinder na stole, a trzej mê¿czyni patrz¹ nañ przera¿eni, jakby za
chwilê mia³o siê staæ co okropnego.
LORNA (biegnie do ganku i wraca z butelk¹, która ma dawny kolor) Napijmy siê po
szklaneczce, to nam doda ducha w walce ze Z³ym. Przynie jeszcze jedn¹ szklaneczkê, Marion.
Marion idzie do domu i przynosi kieliszek. Lorna wyjmuje korek z butelki i przechyla j¹, aby nalaæ do szklaneczek.
MICHAEL (ostrzegawczo) Nie dotykaj tego, bo stanie siê co strasznego.
LORNA (rezolutnie) Skoro nie mogê znaleæ ciep³a w ramionach mê¿czyzny, poszukam go w trunku. (nape³nia szklaneczkê dla siebie i dwie nastêpne dla Marion
i Loreleen) Masz, Loreleen, masz, Marion.
MAHAN (pe³en zw¹tpienia i strachu) Ja bym tego nie pi³, Lorna. Ta whisky jest
jaka opêtana.
LORNA Naprawdê? Oby to opêtanie by³o jak najmocniejsze! (podnosi szklaneczkê)
Ku-ku-ry-ku!
MARION i LORELEEN (podnosz¹c jednoczenie szklaneczki) Ku-ku-ry-ku!
Kobiety opró¿niaj¹ szklaneczki jednoczenie. Lorna nape³nia swoj¹ szklaneczkê
i podchodzi do Sier¿anta.
LORNA (podaje szklaneczkê Sier¿antowi) Napij siê, dzielny oficerze, i ciesz siê tym,
co dobre w ¿yciu. (on siê waha) Napij siê ze szklaneczki, z której pi³a bardzo
piêkna pani.
SIER¯ANT (impulsywnie) Niech to jasna krew zaleje, ale z pani to naprawdê bardzo
piêkna pani. (bierze szklaneczkê) Oddajê nale¿ny ho³d piêknoci.
Wypija whisky i twarz jego nabiera powoli wyrazu rozkosznego podniecenia.
LORELEEN (nape³nia swoj¹ szklaneczkê i podaje j¹ Mahanowi) Napij siê, marynarzu, rycerzu szerokich oceanów i siedmiu mórz! Proszê. (on siê waha) Napij siê
ze szklaneczki, z której pi³a bardzo piêkna pani.
MAHAN (impulsywnie) Masz przed sob¹ cz³owieka, który zawsze krzycza³ ahoj
do piêknej twarzyczki i ³adnej figurki, ilekroæ pojawia³y siê na horyzoncie. Salut!
(pije i jego twarz równie¿ powoli nabiera wyrazu rozkosznego podniecenia)
MARION (nape³nia swoj¹ szklaneczkê i podaje j¹ Michaelowi) Ciemny cz³owieku,
oby ujrza³ wiat³o pij¹c ze szklaneczki, z którego pi³a piêkna, m³oda dziewica.
MICHAEL (który dot¹d z zazdroci¹ patrzy³ na innych, bierze szklaneczkê ) Daj. Ja
nie gorszy od innych. Nie przecigniecie mnie.
Pije ³apczywie i na twarzy jego zjawia siê wyraz zuchwalstwa. Tymczasem Lorna
zaczê³a nuciæ melodiê taneczn¹, któr¹ cichutko podejmuje akordeon. Po chwili na
cie¿ce ukazuje siê Pos³aniec i widaæ, ¿e to on gra. Siada na murze nie przestaj¹c
graæ.
POS£ANIEC (do Marion) W g³êbi serca, dziewico Marion, ludzkie sprawy nic nas
nie obchodz¹. Prawda, marynarzu?
MAHAN (ostro¿nie, choæ w oczach jego ukazuje siê zuchwa³y b³ysk) Wszyscy musimy czasem myleæ o sprawach ludzkich.
MICHAEL Ale nie w g³êbi serca, marynarzu, nie w g³êbi serca. Ty teraz mylisz
o podwy¿ce, marynarzu. Chêtnie ci j¹ dam. Nawet wiêcej, ni¿ ¿¹dasz. Podwojê
stawkê bez zmru¿enia oka, bez cienia ¿alu.
MAHAN (gor¹co) Nie, do cholery! Grosza od ciebie nie wezmê. Jestemy prawie
braæmi. Popatrz na lilie polne i spytaj siebie, do cholery, co znacz¹ pieni¹dze.
MICHAEL (z zapa³em) To miecie, na Boga! miecie i tyle! (do Marion) Podaj no
ten cylinder.
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Marion wykonuje rozkaz. On wk³ada go na g³owê, obejmuje j¹ i zaczynaj¹ siê
krêciæ w takt muzyki. Ozdoba na jej g³owie przybiera formê wdziêcznie zakrzywionego rogu, lecz on tego nie dostrzega. W tym samym czasie Sier¿ant obejmuje
Lornê i te¿ zaczyna z ni¹ tañczyæ. Jej ozdoba równie¿ przybiera kszta³t rogu, którego nie dostrzega tañcz¹cy z ni¹ mê¿czyzna. Mahan podkrada siê do Loreleen,
która przygl¹da siê tañcz¹cym, i niemia³o popycha j¹ palcem w ¿ebra. Ona siê
odwraca, bierze jego rêkê i k³adzie na swojej kibici. Przy³¹czaj¹ siê do tañcz¹cych par. W tañcu ozdoba na kapeluszu Loreleen podnosi siê jak koguci grzebieñ.
Po paru minutach tempo tañca wzrasta, mê¿czyni zaczynaj¹ namiêtnie wybijaæ
takt nogami, a kobiety krêc¹ siê wokó³ swoich partnerów w zapamiêtaniu. Kiedy
ogólne podniecenie siêga szczytu, rozlega siê osza³amiaj¹cy, d³ugotrwa³y grzmot
i przy furtce ukazuje siê zadyszany Ojciec Domineer. Zielone wiat³o pada na niego, kiedy przystaje przygl¹daj¹c siê tañcz¹cym parom. Wzrok jego wyra¿a wciek³oæ. W tej samej chwili rozlega siê ostre pianie koguta. Tancerze, z wyj¹tkiem
Loreleen, staj¹ jak wryci, potem padaj¹ na jedno kolano patrz¹c na ksiêdza, ich
z³o¿one rêce wyra¿aj¹ skruchê i przera¿enie. Loreleen tañczy przez parê chwil
sama, potem i ona powoli przystaje i patrzy na ksiêdza. Pos³aniec nie przesta³
graæ, ale gra bardzo cichutko.
OJCIEC DOMINEER (jadowicie, w natê¿eniu) Doæ tego diabelskiego tañca! Ile razy
ostrzega³em was, ¿e miertelni wrogowie chrzecijañstwa nie pi¹? A wy sobie
tañczycie! Ile razy mówi³em wam, ¿e trucizna pogañstwa zalewa wiat i ¿e Irlandia poch³ania tê truciznê w wielkich dawkach przez filmy, teatry i ksi¹¿ki. A wy
sobie tañczycie! Tañczycie, kiedy Kyleloch, le Cock, Gallus, Kogut panoszy siê
po okolicy i zabija w ludziach pragnienie modlitwy, ochotê do pracy, kiedy podwa¿a autorytet ksiê¿y, panów dusz waszych! Królestwo szatana utrwala sw¹ potêgê wszêdzie, a wy sobie tañczycie, ubique ululanti cockalorum ochone, ululo.
POS£ANIEC (graj¹c cichutko) Diabe³ równie czêsto przechadza³ siê miêdzy ludmi, kiedy nie by³o filmów, teatrów i ksi¹¿ek.
OJCIEC DOMINEER Bo ludzie piewali wtedy, jak i teraz, tañczyli, jak i teraz, nara¿ali na szwank wielki niewinne dusze swoje. (do Loreleen) Uklêknij, jak wszyscy, ty opêtana pych¹, rozbrykana ob³udnico i b³agaj o przebaczenie.
LORELEEN (z uporem) Nie potrzebujê przebaczenia za to, ¿e tañczy³am.
OJCIEC DOMINEER (odwraca siê od niej) Bêdziesz ty jeszcze b³agaæ o przebaczenie,
kiedy go nie znajdziesz.
MICHAEL O Bo¿e, co ja zrobi³em? Da³em siê namówiæ na zdro¿ny czyn.
MAHAN Mea culpa, ja te¿, ojcze.
OJCIEC DOMINEER Michaelu Marthraun i ty, marynarzu Mahan, kawalerowie wiêtego Kolumbana, przyszed³em, aby wam pomóc, a wy sobie skaczecie z bezwstydnymi niewiastami, wystrojonymi w wiecide³ka, aby zag³uszyæ g³os cnoty
w ka¿dym, kto na nie spojrzy.
MICHAEL To one przy pomocy tego diabelskiego trunku tak urz¹dzi³y mnie i marynarza, ojcze. Powinienem by³ pamiêtaæ, ¿e pewien kawaler wiêtego Kolumbana
powiedzia³ mi, ¿e inny kawaler wiêtego Kolumbana dowiedzia³ siê od innego
kawalera wiêtego Kolumbana, ¿e inny kawaler powiedzia³, ¿e wiêty Hieronim
powiedzia³ raz pewnemu braciszkowi, ¿e kobieta jest bram¹ piekie³. I to wiêta
prawda  wsadzaj¹ cz³owiekowi nó¿ umajony ró¿ami do samego serca.
OJCIEC DOMINEER Wstañcie, wstañcie i odsuñcie siê dalej ode mnie. Nigdy ju¿
nie b¹dcie opieszali w walce dobrego ze z³em.
Wszyscy pokornie wstaj¹, kobiety ustawiaj¹ siê po jednej, mê¿czyni po drugiej
stronie cofaj¹c siê o kilka kroków, kiedy ksi¹dz wchodzi do ogrodu. Loreleen wyzywaj¹co podchodzi do sto³u i siada nañ bokiem.
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OJCIEC DOMINEER (do Mahana) S³ówko do ciebie, marynarzu. Id¹c tu spotka³em
twego robotnika, który ¿yje w grzechu z nieszczêsn¹ upad³¹, niewiast¹. Uskoczy³
w bok, aby mi siê wymkn¹æ. Ostrzega³em ciê i kaza³em ci go odprawiæ, jeli on
siê nie poprawi. Czy to zrobi³? (Mahan milczy) Pytam ciê, Mahan, czy go zwolni³ z pracy?
MAHAN (z uporem) To nie powód, ¿eby zwalniaæ najlepszego kierowcê, jakiego
mam.
OJCIEC DOMLNEER (zimno) Nie powód, powiadasz? A któ¿ ty jeste, aby potrzebowa³ powodu w takiej sprawie? (podniesionym g³osem) Dla mnie to powód,
to ci powinno ci to wystarczyæ!
MAHAN (broni siê) To wietny robotnik, ojcze! Naród potrzebuje takich jak on.
OJCIEC DOMINEER (podniesionym g³osem) My jestemy ponad wszystkie narody.
Narodowoæ to mistyczne pe³ne zawijasów zawracanie g³owy. To herezja. Ja jestem stró¿em wy¿szych interesów. (krzyczy) Rób, co ci ka¿¹. Wyrzuæ go!
MICHAEL (pojednawczo) Dobrze, ojcze. On zrobi, co mu wasza wielebnoæ ka¿e.
Marynarz Mahan to prawdziwy Kolumbañczyk.
MAHAN (z³y, do Michaela) Nie zrobi tego, co mu jego wielebnoæ ka¿e.
Na cie¿ce ukazuje siê Kierowca. To mê¿czyzna trzydziestoletni, który nie wygl¹da na
olbrzyma, ale jest silny i odwa¿ny. Ma na sobie skórzan¹ kurtkê, ¿o³nierskie spodnie
koloru khaki i czapkê z daszkiem poplamion¹ oliw¹. Twarz jego jest opalona, a górn¹
wargê pokrywa dobrze utrzymany w¹s. Widz¹c Ojca Domineera przystaje na chwilê,
sztywnieje, ale w koñcu wchodzi do ogrodu. Staje niedaleko Mahana i patrzy na niego tak, jakby mu chcia³ co powiedzieæ.
OJCIEC DOMINEER (szyderczo) A oto i ten d¿entelmen we w³asnej osobie! (do
Kierowcy) Mówilimy tu o was i powiedzia³em panu Mahanowi, aby was zwolni³
z pracy. Wiecie dlaczego. Jestecie zaka³¹ ca³ej wsi. Jestecie nasz¹ hañb¹. Albo
opucicie tê kobietê, z któr¹ ¿yjecie, albo idcie sobie tam, gdzie takie rzeczy s¹
tolerowane. (podniesionym g³osem) S³yszelicie?
KIEROWCA (mrukliwie) S³ysza³em.
OJCIEC DOMINEER No i?
KIEROWCA Mam interes do pana Mahana, ojcze.
MAHAN (szybko) Do mnie, Jack? No, co siê znów sta³o?
KIEROWCA Bardzo wiele siê sta³o, proszê pana. Robotnicy zeszli z torfowiska i nie
mamy torfu do ³adowania. Ich delegat powiada, ¿e wys³a³ telegram do pana Marthrauna i uprzedzi³ go, ¿e ludzie zejd¹ z pracy, je¿eli w ci¹gu godziny nie bêdzie
odpowiedzi.
POS£ANIEC Wys³a³, a ja go dorêczy³em.
MICHAEL A niech to diabli wezm¹, zupe³nie zapomnia³em. Wszystko przez to napiêcie.
OJCIEC DOMINEER Torf i napiêcie nie s¹ wa¿ne w tej chwili. Odejdziecie z pracy?
KIEROWCA (z uporem) Odejdê, jak pan Mahan mnie zwolni.
OJCIEC DOMINEER (z furi¹) Czy to nie dziw, ¿e Pan Bóg nie pokarze was mierci¹? Powiedzia³em wam: albo zostawicie tê nieszczêsn¹ kobietê, albo odejdziecie
z pracy, to powinno wystarczyæ i wam, i marynarzowi. (potrz¹sa ramieniem Kierowcy) Czy zostawicie tê nieszczêsn¹ kobietê? Czy wypêdzicie z domu tê wasz¹
kobietê?
KIEROWCA (z nienawici¹) Niech mnie ksi¹dz nie szarpie!
OJCIEC DOMINEER (z wzrastaj¹c¹ furi¹) Czy wypêdzilicie ju¿ tê kobietê? Zrobicie to?
KIEROWCA (wyrywa ramiê i cofa siê) Niech mnie ksi¹dz puci. Nie wypêdzi³em
i nie wypêdzê!
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OJCIEC DOMINEER (nie panuje nad wciek³oci¹) Ty nêdzniku, odwa¿y³by siê
przeciwstawiæ swemu ksiêdzu? Precz z moich oczu!
Rzuca siê naprzód i uderza Kierowcê gwa³townie w skroñ. Kierowca pada ciê¿ko
na ziemiê. Przez chwilê le¿y bez ruchu, potem próbuje siê podnieæ, pada i zastyga
w bezruchu.
MAHAN (przera¿ony) Co mu siê sta³o, ojcze! Uderzy³ go ksi¹dz zbyt mocno!
OJCIEC DOMINEER (równie¿ przestraszony, ze sztucznym umiechem) Bzdura. Ledwie go tkn¹³em. (dotyka nog¹ le¿¹cego) Wstañcie, wstañcie, przecie¿ nic wam
siê takiego nie sta³o.
MAHAN (pochyla, siê nad le¿¹cym i k³adzie mu rêkê na piersi) On albo umiera, albo
ju¿ umar³, ojcze!
Ojciec Domineer podbiega wzburzony do le¿¹cego, klêka przy nim i szepcze mu
co do ucha, potem podnosi twarz i patrzy na zebranych.
OJCIEC DOMINEER Wszyscy widzieli, co siê tu sta³o. Ledwiem go tkn¹³, a ju¿
upad³. Nie chcia³em robiæ mu krzywdy  tylko zgromiæ.
SIER¯ANT (pocieszaj¹co) Dobrze to wiemy, ojcze. To by³ czysty przypadek.
OJCIEC DOMINEER Wprowadzi³em akt skruchy za grzechy tego biednego cz³owieka.
POS£ANIEC (graj¹c cichutko) By³oby o wiele stosowniej, ojcze, gdybycie uczynili akt skruchy za w³asne!
Scena trzecia
Ogród o zmierzchu. W wietle zachodz¹cego s³oñca niebo z b³êkitnego sta³o siê
¿ó³te, z zielonymi i fioletowymi smugami. Na tle tego kolorowego nieba drzewce
od flagi wydaje siê czarne, a sama flaga  granatowa. Wielkie s³oneczniki przy
murze te¿ nabra³y koloru uroczystej czerni, dom pociemnia³ jeszcze bardziej i tylko okno nad gankiem wieci jak z³ote oko, gdy¿ odbijaj¹ siê od niego promienie
s³oñca. Daleko, na horyzoncie, widaæ pierwsz¹ gwiazdê. S³ychaæ dalekie bêbnienie, przerywane od czasu do czasu przenikliw¹ nut¹ fujarki. Mahan siedzi przy
stole zajêty dodawaniem cyfr na roz³o¿onych przed sob¹ papierach, na jego twarzy maluje siê niepokój i zw¹tpienie. Lorna i Marion stoj¹ oparte o mur, w pewnym oddaleniu od furtki, a bli¿ej domu. Ich balowe kostiumy przykryte s¹ czarnymi pelerynami z kapturkami, bo wieczór jest ch³odny.
LORNA Wszyscy polecieli na tê nagonkê  policja i ¿o³nierze, a orkiestra ma im
dodawaæ ducha. Durnie!
MARION Myli pani, ¿e go dostan¹? Smutno by tu by³o, gdyby nam zabili Koguta.
LORNA A jak mogliby zabiæ co, co pod³ug waszych s³ów nie jest z tego wiata?
(podchodzi do Mahana i wpatruje siê w niego) Och³odzi³o siê. S³oñce ju¿ prawie
zasz³o.
MAHAN (nie podnosi oczu) Tak? Nie zauwa¿y³em. Jestem zajêty. Wszystko siê pokie³basi³o, odk¹d ten przeklêty Kogut siê rozpanoszy³. Susza taka, ¿e wszystko
wysycha na proszek, robotnicy zeszli z torfowiska, babom tylko zabawy i kiecki
w g³owie. No, ale ju¿ my go zakatrupimy i pogrzebiemy tak g³êboko, ¿e zapomnimy o nim na amen!
LORNA Ludzie ciê¿ko haruj¹, powinni dostaæ uczciw¹ podwy¿kê.
MAHAN (niechêtnie) A dlaczego, do cholery, nie mieliby ciê¿ko harowaæ? Kto dostarczy narodowi opa³u, jak nie bêd¹ ciê¿ko harowaæ?
LORNA Haruj¹ dla pana i Michaela. On ma kupê forsy w banku, a chodz¹ s³uchy, ¿e
pan te¿.
MAHAN (p³aczliwie) Mo¿e Michael ma, ale ja nigdy nic nie mia³em, a teraz goniê
resztkami, odk¹d straci³em swego najlepszego kierowcê, niech uschnie rêka, co
go zabi³a.
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Kogut nagle wlizguje siê do ogrodu, przemyka miêdzy Mahanem, siedz¹cym przy
stole, i Lorn¹, okr¹¿a ogród i znika za szczytow¹ cian¹ domu. Kogut porusza siê
w takt cichutko wygrywanej melodii tanecznej. Mahan zrywa siê na równe nogi.
MAHAN Co to by³o? Zdawa³o mi siê, ¿e siê przesun¹³ ko³o mnie.
LORNA (równie¿ wzburzona) Co by³o, co?
MAHAN Kogut! Widzia³em jego czarne pióra, ¿ó³te ³apy i czerwony grzebieñ.
MARION (zesztywnia³a) Serce we mnie zamar³o. Myla³am, ¿e pan zobaczy³ biednego nieboszczyka. (odwraca siê, aby popatrzeæ na drogê)
LORNA (do Mahana) Nie ma siê co zajmowaæ cyframi, trzeba siê najpierw ugodziæ
z ludmi.
MAHAN (z irytacj¹) To sprawa Micka, a nie moja.
MARION (podbiega do Lorny i szepcze jej co podekscytowana) Id¹. Ojciec Domineer i pan Marthraun tu id¹.
MAHAN (podra¿niony) Czego ten ojciec tu chce, kiedy mamy tyle spraw na g³owie?
Wszystko siê tylko przeci¹gnie, a ja muszê siê st¹d wydostaæ przed noc¹.
LORNA Nie wiedzia³ pan, ¿e bêd¹ odkurzaæ dom ze z³ych mocy?
MAHAN (z irytacj¹) Czy nie mogliby najpierw zrobiæ tego, co najwa¿niejsze?
Ojciec Domineer i Michael ukazuj¹ siê na cie¿ce, za nimi postêpuje ch³opak. To Jednooki Larry. Na twarzy jego maluje siê g³upota i chytroæ, w zale¿noci od tego, kto do
niego mówi. W miejscu, gdzie dawniej by³o lewe oko, jest teraz czarna jama przydaj¹ca
mu nieco z³owrogiego wygl¹du. Jest chudy i niezrêcznie siê porusza. Nosi czarn¹ sutannê obszyt¹ czerwon¹ lamówk¹ i nie ma na g³owie ¿adnego nakrycia. W rêkach trzyma
ma³y rêczny dzwonek, ksi¹¿kê i nie zapalon¹ wiecê. Drepcze za ksiêdzem i Michaelem.
OJCIEC DOMINEER (do Michaela) Nic siê nie martw, Michaelu, przepêdzimy ich,
zanim bêdê musia³ opuciæ parafiê z powodu tego nieszczêsnego wypadku. Gorszym rzeczom da³em radê. Nie traæ ducha. Dzwonek wiele mo¿e zdzia³aæ, a ksiêga i powiêcona wieca te¿ niema³o. (patrzy na kobiety) Niewiasty, usuñcie siê na
koniec ogrodu. (patrzy na Mahana) To nie potrwa d³ugo, marynarzu. (nagle, gdy
ju¿ wszyscy trzej s¹ przy ganku) Gdzie ta trzecia?
MICHAEL Czy ojciec ma na myli moj¹ córkê Loreleen?
OJCIEC DOMINEER Ona nie jest twoj¹ córk¹. (nachyla siê i mówi szeptem, ostrzegawczo) Pozb¹d siê jej... pozb¹d, ona jest niebezpieczna!
MICHAEL Jak ja siê mam jej pozbyæ, ojcze?
OJCIEC DOMINEER Wylij j¹ do Ameryki.
MICHAEL (z szacunkiem, tu¿ przed wejciem do domu) Ja wejdê pierwszy, ojcze.
OJCIEC DOMINEER (odsuwa go ³agodnym gestem) Nie, nie, ja muszê iæ na pierwszy ogieñ.
Wchodz¹ do domu. Ksi¹dz idzie pierwszy, za nim Michael, nastêpnie Jednooki Larry.
Marion i Lorna wycofuj¹ siê na koniec ogrodu.
LORNA To wszystko zawracanie g³owy, ale Michael tak mi rozstroi³ nerwy, ¿e gotowa jestem uwierzyæ nie wiem w co.
MAHAN Cholerna strata czasu. Trzeba kogo lepszego od ojca Damineera, ¿eby wykurzyæ z³o z Irlandii.
MARION Pos³aniec mówi, ¿e on tylko powiêksza z³o.
S³ychaæ walenie w bêben i wielk¹ wrzawê. Marion podbiega do muru, aby wyjrzeæ na drogê. Bardzo wzburzona.
MARION Jaka dziewczyna biegnie tu jak opêtana. Bo¿e! To Loreleen!
Po chwili na cie¿ce pojawia siê Loreleen i wpada bez tchu do ogrodu. Podbiega
do Lorny, która chwyta j¹ w ramiona. Kêpki trawy, torfu i kamienie, którymi t³um
obrzuca Loreleen, wpadaj¹ do ogrodu.
LORELEEN (bez tchu) Niech piek³o poch³onie tych obrzydliwych tchórzy. Rzucaj¹
we mnie wszystkim, co im w ³apy wpadnie... baby nie mog¹ znieæ mego widoku,
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a ch³opy wciekaj¹ siê, ¿e nie jestem taka, jakby chcieli! Przecie¿ to nic dziwnego, ¿e dziewczêta uciekaj¹ z tego og³upia³ego kraju. Niedoczekanie ich! I tak bêdê
weso³a i ³adna! Niech mnie maluj¹ jak strasznego diab³a. Nie dbam!
LORNA (pocieszaj¹co) Spokojnie, dziecko. Nie mo¿emy teraz wejæ do domu, bo
ojciec Domineer wypêdza z³e duchy. (wypuszcza j¹ z objêæ) Pójdê do tych awanturników, co ciê skrzywdzili, i powiem im parê s³ów do s³uchu. (chwyta Marion
za ramiê) Chod ze mn¹!
Wybiegaj¹.
LORELEEN (wpatrzona w dom) Wiêc on tam jest? Z³o nie jest w tym domu, ale tam,
gdzie siê obrzuca ludzi b³otem.
MAHAN (z powa¿n¹ min¹) Chod tu, Loreleen. Podejd bli¿ej, mam ci co do powiedzenia. (ona siê nie rusza; Mahan chwyta j¹ za ramiê i odci¹ga dalej od domu)
Mogliby nas us³yszeæ.
LORELEEN (podejrzliwie) Czego pan chce ode mnie? Nie myli pan o mnie tak jak
ta ho³ota?
MAHAN (trochê za¿enowany) Ani mi to w g³owie! ¯agle mi opad³y. Za stary jestem
na mi³osne szaleñstwa. Chcia³em ci tylko poradziæ, aby st¹d odp³ynê³a.
LORELEEN (gorzko) Dlaczego? Czy dlatego, ¿e jestem ³adna i weso³a?
Ale zuchwa³y Mahan wcale nie jest obojêtny na uroki Loreleen. Z jego zachowania
wynika, ¿e w starym piecu diabe³ pali, chce jej pokazaæ, ¿e ma mocne musku³y i elastyczn¹ skórê. Zaczyna kr¹¿yæ po ogrodzie rzucaj¹c niespokojne spojrzenia na dom;
podchodzi do krzes³a i z nonszalanckim ruchem przerzuca przez porêcz najpierw jedn¹, a nastêpnie drug¹ nogê. Te wyczyny, podobnie jak jego s³owa, aczkolwiek nie
zdradzaj¹ popiechu, odznaczaj¹ siê szybkim tempem, jakby Mahan chcia³ siê wypowiedzieæ, zanim mu co przeszkodzi.
MAHAN (przerzucaj¹c nogê przez porêcz) I dlatego, ¿e jeste ³adna, i dlatego, ¿e
jeste zuchwa³a. Pamiêtasz, co siê sta³o z biednym Jackiem? Ja bym st¹d odp³yn¹³,
gdybym by³ na twoim miejscu. (podskakuje i siada na stole, po czym okrêca siê
i zeskakuje na ziemiê po drugiej stronie sto³u, widaæ przy tym, ¿e jego ruchy s¹
cokolwiek sztywne)
LORELEEN Jak ja mam to zrobiæ bez grosza przy duszy? Ojciec zabra³ mi moje
czterdzieci funtów i w³o¿y³ do banku dla mnie. Nie chce nic mi daæ do rêki, bo
siê boi, ¿e jak dostanê forsê, to pojadê do Anglii, a jak pojadê do Anglii, to zatracê duszê... Obrzydliwy stary prostak! Siedzê cicho ze wzglêdu na Lornê. (szybko,
widz¹c, ¿e Mahan szybko wdrapuje siê w górê po drzewcu od flagi) Niech pan
przestanie drapaæ siê w górê jak ma³pa. Czy pan nie móg³by mi pomóc? Chcia³by
mi pan pomóc?
MAHAN (zelizguje siê w dó³, znów przerzuca nogê przez krzes³o i podchodzi do niej)
Czeka³em, a¿ to powiesz. Po raz pierwszy uda³o mi siê z³apaæ ciê sam¹. Dam ci
forsê, ¿eby mog³a odp³yn¹æ i znikn¹æ raz na zawsze z tego przeklêtego grajdo³a.
Wiesz co, kochanie? Przekradnij siê dzi w nocy do Czerwonej Stodo³y, na zachód
od Krzy¿a, a ja ci tam przyniosê co, za co bêdziesz mog³a pojechaæ tak daleko, jak
zechcesz. (nagle chwyta j¹ mocno w pó³) Rany Boskie, jakie ty masz oczy!
LORELEEN (próbuje zepchn¹æ jego ramiê) Proszê tego nie robiæ. Niech mnie pan
puci, jeszcze kto zobaczy!
MAHAN (bezczelnie) Warta jeste, aby ciê trochê potarmosiæ! No co? Przyjdziesz do
Czerwonej Stodo³y, jak wszyscy pójd¹ na zabawê? To twój jedyny ratunek. Tak
czy nie?
LORELEEN Mo¿e... mo¿e... przyjdê. Niech mnie pan puci!
Dom zaczyna siê trz¹æ; s³ychaæ stuk i brzêk t³uczonych naczyñ; z okna nad gankiem
strzelaj¹ b³yskawice; drzewce flagi przechylaj¹ siê z boku na bok. Marion i Lorna
ukazuj¹ siê na cie¿ce i wbiegaj¹ do ogrodu, w chwili gdy Jednooki Larry wybiega
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z domu z wyrazem przera¿enia na twarzy. Dostrzega Loreleen wyrywaj¹c¹ siê z objêæ
Mahana. Ona odwraca siê do Larryego, natomiast zawstydzony Mahan mierzy siê
z nim oczami.
LARRY (wzburzony) No, zaczyna siê na dobre! Walka na mieræ i ¿ycie! Biedny Ojciec
Domineer ma podbite oko, a marynarka Micka Marthrauna jest ca³a w strzêpach!
LORNA (wbiegaj¹c do ogrodu) Co siê dzieje, co siê tu dzieje?
MAHAN (z godnoci¹, do Larryego) Pan Marthraun, ch³optasiu!
LORELEEN (z³oliwie) Niech ch³opta opowie swoj¹ zabawn¹ historiê.
LARRY Dla pani to zabawne, bo pani jest w zmowie z biesami. (zwraca siê do innych) Jedna noga Ojca Domineera jest ca³kiem spalona, bo go Z³y dotkn¹³, a Mickowi noga na koæ zamarz³a od nieczystego dotyku. (do Mahana) Pan by siê cieszy³, jakbym straci³ drugie oko, kiedy pan siê tu gzi³ z t¹! (wskazuje Loreleen)
MAHAN (wciek³y) Ty jednooka maszkaro, jakby mia³ oboje oczu, to bym piêci¹
zrobi³ z ciebie cyklopa.
LORELEEN (niewzruszona, szyderczo) Jak ten niewinny baranek straci³ oko?
MAHAN (obojêtnie) Bêd¹c jeszcze dzieckiem, waln¹³ w jak¹ butelkê i od³amek szk³a
wybi³ mu oko.
LARRY (jadowicie) £¿esz! Nie tak by³o! Czart-Kogut mnie tak urz¹dzi³. Nie ka¿de
oko mo¿e go widzieæ, a ja mia³em takie oko. Z³apa³ mnie raz, jak go podgl¹da³em, po³o¿y³ pazur najpierw na moje lewe oko i pyta, czy go widzê. Ja na to, ¿e
nie. Wtedy on przesun¹³ pazur ma moje drugie oko i znów pyta, a ja, ¿e owszem,
widzê go doskonale. To oko  powiada  zbyt dobrze widzi, i dawaj pchaæ i pchaæ
ten pazur, a¿ mi oko do g³owy wepchn¹³.
LORELEEN (szyderczo) Prawdziwe nieszczêcie!
Dom tak siê ca³y trzêsie, ¿e prawie przechyla siê na bok. Drzewce od flagi te¿ siê
przechylaj¹ z jednego boku na drugi, s³ychaæ grzmot i b³yskawica rozwietla okno.
Wszyscy z wyj¹tkiem Loreleen padaj¹ na ziemiê, jak najdalej od domu. Ona stoi
przy murze na tle poczernia³ych s³oneczników.
MARION (przera¿ona) Rany Boskie, dom siê rozleci w kawa³ki!
LORELEEN (weso³o) A niech siê rozleci. To najlepsze, co siê mo¿e zdarzyæ.
LARRY (trzêsie siê gwa³townie) Teraz albo nigdy. Albo my bêdziemy gór¹, albo oni!
To straszne, potê¿ne duchy. Wyrwa³y mi dzwonek z rêki, zgasi³y wiecê i podar³y
ksiêgê w strzêpy! Tysi¹ce ich tam jest, a na ich czele s¹ wielkie biesy: Ca³ujdziewki, G³adkieuda, Czytajksi¹¿ki, Tañcujci¹gle i Dakapo. Nie uciekajcie. Mo¿e
nas zawo³aj¹ na pomoc.
Z domu dochodzi jakie pohukiwanie, jakby sowy siê dar³y, zmieszane z gdakaniem kur i g³onymi krakaniem wron,
LARRY (w panicznym, strachu przepycha siê, ¿eby siê schowaæ za innymi) Ooooo!
Pucie mnie! Muszê iæ!
Dom siê trzêsie, drzewce trzeszcz¹ i ³ami¹ siê, niebieskie i czerwone b³yskawice
wybuchaj¹ w oknie, rozlega siê osza³amiaj¹co g³ony grzmot. Nagle wszystko
ucicha. Wszyscy zbijaj¹ siê w kupê dr¿¹c ze strachu, tylko Loreleen spokojnie zapala papierosa, stawia nogê na krzele, opiera siê o porêcz i niefrasobliwie patrzy na dom.
LORNA (dr¿¹cym g³osem) Dlaczego tam ucich³o tak nagle?
LARRY (z ty³u) Albo zabili demonów, albo demony zabi³y ich.
MARION Bo¿e, zmi³uj siê nad nami! Na pewno nie ¿yj¹!
LORELEEN (spokojnym g³osem, szyderczo) Niech siê dzieje wola nieba!
LORNA (bardzo wzburzona) Odsuñcie siê. Uciekajcie. Co wychodzi z domu!
Lorna z Marion, i Larry biegn¹ do furtki, wypadaj¹ z ogrodu i pochylaj¹ siê, tak nisko, ¿e tylko ich g³owy stercz¹ nad murem. Mahan odchodzi dalej od domu, na koniec
ogrodu, Loreleen za zostaje na miejscu. Przez ganek, który siê przekrzywi³, wychodz¹
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Ojciec Domineer i Michael. Ojciec Domineer utyka na lew¹, a Michael na praw¹
nogê. Ksi¹dz ma te¿ wielki siniec pod okiem, przekrzywione ubranie i w³osy w strasznym nie³adzie. Marynarka wisi na Michale w strzêpach. Twarz ksiêdza umazana w sadzy, obaj wygl¹daj¹ zmêczeni, lecz zadowoleni. Larry od razu wybiega z ukrycia, staje za nimi w pozie pe³nej szacunku, z rêkami z³o¿onymi pobo¿nie na piersi i oczami
wbitymi w ziemiê. Mahan wyprostowuje siê, Lorna i Marion wracaj¹ do ogrodu. Loreleen nawet nie drgnê³a.
OJCIEC DOMINEER Wszystko w porz¹dku, moi dobrzy. Dom jest bezpieczny dla
wszystkich. Z³e duchy zosta³y przepêdzone. Wiêkszoæ s³ug Antyklerykusa, Sekulariusa i Odeoniusa zosta³a zniszczona. Policja i wojsko zajm¹ siê niedobitkami. Mo¿emy znów myleæ spokojnie o Loterii Pañstwowej. Muszê pojechaæ do
domu, ¿eby siê umyæ i oporz¹dziæ. (do Marion i Lorny) Wracajcie do domu, dobre niewiasty. To jedyne w³aciwe miejsce dla niewiast. Posprz¹tajcie i b¹dcie
dumne, ¿e sprz¹tanie jest waszym udzia³em. (popycha Marion) Id¿e, niewiasto,
rób, co ci ka¿¹. (do Michaela) Jako g³owa domu, bêdziesz musia³ zaprowadziæ
porz¹dek wród niewiast.
MICHAEL (pos³uszny tej radzie, do Lorny) S³ysza³a, co powiedzia³ Ojciec
Domineer? Id do domu i zachowuj siê, jak na przyzwoit¹, bogobojn¹ niewiastê
przysta³o!
OJCIEC DOMINEER (usi³uje byæ mi³y dla Lorny) Oto królowa ogniska domowego,
a m¹¿ jest królem.
Marion wchodzi do domu z kwan¹ min¹. Lorna idzie za ni¹ te¿ wcale nie zachwycona.
OJCIEC DOMINEER (do Loreleen) A ty, nie pójdziesz im pomóc?
LORELEEN (spokojnie) Nie, dziêkujê. Wolê zostaæ w ogrodzie.
OJCIEC DOMINEER (grzmi¹cym g³osem) Naucz siê ¿yæ skromniej i przyzwoiciej,
niewiasto! (wskazuje ozdoby na jej kapeluszu i sukni) A te b³yskotki s¹ wymys³em upad³ych anio³ów, skazanych na wieczne potêpienie za mi³oæ do przemijaj¹cego piêkna. (gniewnie) O, niewiasto, de cultus feminarum malifico eradicum!
MICHAEL Ona ma g³owê naszpikowan¹ niebezpiecznymi mylami z zepsutych ksi¹¿ek.
OJCIEC DOMINEER (cofa siê) Z jakich ksi¹¿ek? Gdzie s¹ te ksi¹¿ki?
MICHAEL Trzyma je w domu.
OJCIEC DOMINEER (grzmi) Dajcie mi je tu! Dajcie tu! Ile razy mam was ostrzegaæ
przed ksi¹¿kami? Dzwony piekielne odwo³uj¹ ludzi od prawdy. Dajcie tu te ksi¹¿ki,
in annem fiat ecclesiam nonsensio, zanim demony, wyparte przez nas, znów nie
zasiedl¹ tego domu.
Michael i Larry razem wbiegaj¹ do domu, aby wykonaæ polecenie Ojca Domineera.
LORELEEN (zdejmuje nogê z krzes³a i wolnym krokiem podchodzi do Ojca Domineera) G³upcze! Czy ksi¹dz wie, co robi! Nie chce ksi¹dz dopuciæ Boga do g³osu!
OJCIEC DOMINEER Blunisz, kobieto!
MAHAN Na co ludziom potrzebne s¹ ksi¹¿ki? Przez ca³e ¿ycie ¿adnej nie przeczyta³em.
Michael wraca z ksi¹¿k¹, za nim postêpuje Jednooki Larry z drug¹. Ojciec Domineer bierze ksi¹¿kê od Michaela i ogl¹da stronê tytu³ow¹.
OJCIEC DOMINEER (wybucha) Ksi¹¿ka o Voltairze? (do Loreleen) Kobieto, ta ksi¹¿ka jest na indeksie!
LORELEEN (niewinnie) Naprawdê? W takim razie muszê j¹ przeczytaæ jeszcze raz.
OJCIEC DOMINEER (do Jednookiego Larryego) A to co?
JEDNOOKI LARRY (zezuje na tytu³) Uliss-ssess czy jak.
OJCIEC DOMINEER Jeszcze gorsza! (podaje Voltairea Larryemu) Zanie do zakrystii, zniszczymy je.
Loreleen wyrywa ksi¹¿ki Larryemu, który próbuje stawiæ opór, ale przewraca
siê. Ona szybko wybiega i znika na cie¿ce.
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OJCIEC DOMINEER (jakby wrós³ w ziemiê) Idcie za ni¹!
MICHAEL (oszo³omiony) Nie potrafiê nog¹ ruszyæ!
MAHAN I LARRY Ani ja!
Po znikniêciu Loreleen, Kogut nagle przeskakuje przez mur i w piruetach przewija siê pomiêdzy skamienia³ymi ludmi. Kogut tañczy w takt cichutko wygrywanej
na akordeonie melodii. Nadbiega Sier¿ant i dostrzegaj¹c Koguta, zatrzymuje siê,
przechyla przez mur i mierzy z karabinu w Michaela.
MICHAEL (w panicznym lêku) Nie we mnie, cz³owieku, nie we mnie!
Podekscytowany Sier¿ant odwraca karabin i mierzy w Mahana.
MAHAN (w panicznym strachu) Nie we mnie, cz³owieku!
Po kilku piruetach wykonywanych przez Koguta wokó³ jakby zaczarowanych postaci, na scenie zapadaj¹ nagle ciemnoci, akordeon nie przestaje graæ pianissimo. Potem s³ychaæ dwa krótkie wystrza³y i grzmot; muzyka cichnie i na scenie
znów jest wczesny zmierzch. Teraz widaæ, ¿e Ojciec Domineer znik³. Michael i Mahan le¿¹ plackiem na ziemi; Jednooki Larry le¿y przewieszony przez mur  g³ow¹
do cie¿ki, a nogami do ogrodu.
MICHAEL Kula przesz³a mi przez cia³o i koæ!
MAHAN Kula przesz³a mi przez koæ i cia³o.
JEDNOOKI LARRY (krzyczy) Pani Marthraun, Marion, jestemy wszyscy zabici.
Kogut i sier¿ant nas zabili.
Lorna i Marion wybiegaj¹ z domu prosto do rozci¹gniêtych na ziemi mê¿czyzn.
LORNA Co siê sta³o? Gdzie sier¿ant?
JEDNOOKI LARRY (zelizguje siê z muru w panicznym strachu) Widzia³em, jak ucieka³, kiedy nas wszystkich powystrzela³. Idê do domu. Idê do domu! Kogut-Czart
zabra³ Ojca Domineera. Ju¿ mnie nie ma! (szybko ucieka)
LORNA (nachyla siê nad Michaelem) Gdzie ciê zrani³? Czy mo¿esz od tego umrzeæ?
MICHAEL (w rozpaczy) Jestem podziurawiony jak sito.
LORNA (obmacuje go) Nie masz na sobie ladu rany, ty durniu!
MARION (obmacuje Mahana) Ten te¿ nie jest ranny.
MICHAEL Powiadam ci, ¿e kula przeszy³a mi pier i wysz³a plecami.
MAHAN I trafi³a mnie w plecy i wysz³a przez pier.
LORNA Co ten Larry wygadywa³? A ojciec Domineer porwany przez Koguta! Moje
nerwy s¹ w strasznym stanie. Chyba oszalejê! (popycha Mahana nog¹) Wstawaæ.
Nic wam nie jest, ani jednemu, ani drugiemu.
MAHAN (siada ostro¿nie i wsuwa rêkê za pazuchê) A to co, do cholery? (wyci¹ga
kulê wiêksz¹ od cygara) Popatrz no, Michael, to ci dopiero kula... przebi³a najpierw ciebie, a potem mnie. (pobo¿nie) Anieli Pañscy musieli zaraz zaleczyæ nasze poharatane kiszki.
MICHAEL (równie pobo¿nie) Jaka wy¿sza i szczególna si³a musia³a siê nami zaopiekowaæ. Wydarzy³ nam siê ten sam cud. Teraz jestemy sobie bli¿si ni¿ bracia.
MAHAN (gor¹czkowo) Tak, tak, bli¿si ni¿ bracia. Przechowam tê kulê do mierci
jako memento momentalnego cudu.
LORNA (niecierpliwie) Wstañcie, powiadam wam. I nie przeszkadzajcie nam wiêcej, chcemy poæwiczyæ przed zabaw¹, ¿eby zdobyæ nagrodê za taniec.
MICHAEL (wciek³y) Nie bêdzie ¿adnych nagród i ¿adnych tañców, póki nie pozbêdziemy siê tego piekielnego Koguta! (do Mahana, pobo¿nie) ¯yjemy po bo¿emu,
marynarzu, i pracujemy dla dobra ogó³u. To nas uratowa³o.
MAHAN (równie pobo¿nie) Po bo¿emu, Michael, w³anie! Szczególnie teraz kiedy
ugodzilimy siê co do tej podwy¿ki.
MICHAEL (podejrzliwie, z odcieniem z³oci) Ugodzilimy siê, powiadasz?
MAHAN Powiedzia³e, ¿e dasz mi dwa razy wiêcej, ni¿ chcia³em.
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MICHAEL (szyderczo) Co ty mówisz? To by by³o cholernie szlachetne z mojej strony! (ze z³oci¹) Nie dam ci nawet i tego, co chcesz. Mam pójæ z torbami dla
twojej chwa³y, tak? Czy mi siê zdaje, ¿e kto przysiêga³ oddaæ ciê¿arówki za pó³
darmo dla dobra ogó³u?
MAHAN (krzyczy) Bo zosta³em tu zaczarowany! Idê st¹d, idê! Doæ mam tego u¿erania siê! (za furtk¹ zatrzymuje siê) Po raz ostatni, panie Marthraun, czy post¹pisz
jak cz³owiek przyzwoity i dla dobra narodu dasz mi tyle, ile chcê?
MICHAEL (zdecydowanie i ze spokojem) Nie dam, marynarzu! Nie dam. (nagle krzyczy) Prêdzej ciê piek³o poch³onie!
MAHAN (ju¿ odchodz¹c) Pa, kochasiu... A nie zapomnij wzi¹æ proszka na sen, jak
potrzeby narodu spaæ nie dadz¹!
LORNA B¹d¿e rozs¹dny, Michaelu. Wystarczaj¹co zarabiasz, ¿eby mu daæ tê podwy¿kê.
MICHAEL (chwyta j¹ gwa³townie za ramiê) S³uchaj, ty... nie wiesz, ¿e ¿ona, która
prowadzi rachunki mê¿a, nie powinna ujawniaæ jego sekretów? To przeciw Bogu
i naturze, ty wyfiokowana fl¹dro!
LORNA (z trudem siê uwalnia) Nie wyrywaj mi r¹k! Mo¿esz siê wypchaæ swoimi
pieniêdzmi, ale nie licz na to, ¿e ci pomogê!
Zrywa siê wiatr, który jakby unosi³ Michaela w kierunku furtki; on siê opiera i czepia siê rêkami muru. Kobiety nie czuj¹ wiatru.
MICHAEL Jezusie Nazareñski, co za wicher!
LORNA (zdziwiona) Jaki wicher? Nie ma ¿adnego wichru!
MARION (kiwa g³ow¹) Znowu go zaczarowa³o!
Jednooki Larry nadbiega krzycz¹c z podniecenia. Trzyma kurczowo w garci opadaj¹ce spodnie.
JEDNOOKI LARRY (za murem) Cud, cud! Ojciec Domineer wyrwany z r¹k Rz¹dcy
Ciemnoci, ze szponów Czarta-Koguta i odstawiony do domu ¿ywy i ca³y na
grzbiecie bia³ej kaczki!
LORNA (oniemia³a ze zdziwienia) Na grzbiecie bia³ej kaczki? Koñca nie ma tym
bajdom! Wszyscy powariowali!
MICHAEL (klaszcze w rêce) Wspania³a nowina! Czy to by³a dzika czy domowa kaczka?
JEDNOOKI LARRY Dzika czy oswojona, co za ró¿nica? Przelecia³a sobie z ojcem
jakby nigdy nic po niebie i zanios³a go, jak siê patrzy, do samego domu!
MICHAEL (g³êboko zamylony) A mo¿e to by³a jedna z moich w³asnych m¹drych
kaczuszek?
JEDNOOKI LARRY (podchodzi do furtki) Poczekajcie, to wam wszystko opowiem.
Czart-Kogut jest wciek³y, ¿e mu siê ojciec wymkn¹³, i znów szaleje. Machn¹³
skrzyd³ami i powsta³ taki okropny wicher, ¿e byd³o siê przewraca, karabiny wylatuj¹ ¿o³nierzom z r¹k i fruwaj¹ sobie po niebie jak te ¿urawie... ten tajfun zdziera
z ludzi ubrania. Muszê z ca³ych si³ trzymaæ w garci portki, bo bym je zgubi³.
MICHAEL Ten wicher omal nie przerzuci³ mnie przez mur.
Na cie¿ce zjawia siê Dzwonnik i staje naprzeciw Jednookiego Larryego po drugiej stronie furtki. Z marynarki Dzwonnika pozosta³ tylko ko³nierz i jeden rêkaw.
Wiatr wyszarpa³ mu koszulê ze spodni. Mosiê¿ny kask siedzi mu jeszcze na g³owie.
Praw¹ rêk¹ przytrzymuje spodnie, a w lewej trzyma dzwonek, którym czasem podzwania.
DZWONNIK (krzyczy) Uciekajcie do domu! Czart-Kogut znów lata luzem. Strasznie
molestuje, monstrualna maszkara! Uciekajcie do domu! Padnijcie na kolana! Zatrzanijcie drzwi, zamknijcie okna! Wciek³y gniewnik wyrywa chmury z nieba,
dlatego, ¿e Ojciec Domineer zosta³ wyrwany z jego szponów i polecia³ do domu
zdrów i ca³y na grzbiecie nakrapianej kaczki!
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JEDNOOKI LARRY £¿esz! ¯adna nakrapiana! Co to za brednie? Ojciec przylecia³
do domu na kaczce bielusieñkiej jak nieg!
DZWONNIK (ze z³oci¹) Sam ³¿esz i nie masz racji! Nakrapiana powiadam, w czarne, br¹zowe i zielone ciapki. Widzia³em na oba w³asne oczy, jak lecia³a z ojcem.
JEDNOOKI LARRY (gwa³townie) A ja widzia³em na jedno oko, ale za to dobrze, ¿e
to by³a kaczka bielusieñka jak najbielszy nieg, co przynios³a ojca do jego miejsca zamieszkiwania.
LORNA Pod³ug mnie bia³y kolor bardziej pasuje do takiej historii.
MICHAEL A ja uwa¿am, ¿e nakrapiana wygl¹da³aby przystojniej od bia³ego ptaka,
kiedy zlatywa³aby z nieba przed dom ojca.
MARION (zamylona) A mo¿e to by³a oswojona dzika gê pana McGilligana?
MICHAEL (wybucha) To przechodzi wszelkie pojêcie! Nie próbuj zam¹caæ cudu, co
siê wydarzy³ na naszych oczach.
Sier¿ant ukazuje siê na cie¿ce i wbiega do ogrodu. Zgubi³ czapkê, a mundur ma obwi¹zany przez pier sznurkiem, ¿eby mu nie zlecia³; jest bez spodni, jego d³uga koszula
przykrywa krótkie gacie. Trzêsie siê ze strachu i wstydu.
SIER¯ANT (odsuwa na bok Jednookiego Larryego i Dzwonnika) Zejdcie mi z drogi,
durnie! (wbiega do ogrodu) Na mi³oæ Bosk¹, Mick, daj mi jakie spodnie. Wicher zdar³ mi spodnie. Jak to zobaczy³em, ca³a moja natura zastyg³a w panicznym
strachu, co bêdzie dalej.
MICHAEL Okropne dowiadczenie! Co siê stanie z nami wszystkimi?
SIER¯ANT (ze ³zami w oczach) Dlaczego tu nie ma Ojca Domineera? Nic go ju¿ nie
obchodzi, odk¹d zdrów i ca³y przylecia³ do domu na grzbiecie dzikiej gêsi!
JEDNOOKI LARRY (zaniemówi³ z wra¿enia, wciek³y) Dzika gê? Co te¿ pan plecie, cz³owieku? To by³a bielusieñka jak nieg kaczka!
DZWONNIK (do JednookiegoLarryego) Powiadam ci, ¿e to by³a naciapana, nakrapiana kaczka.
SIER¯ANT (z naciskiem) Gê, rozumiesz? Sam inspektor j¹ widzia³ przez lunetê
i powiedzia³, ¿e to g ê !
LORNA (ubawiona, k³adzie rêkê na ramieniu Marion) Popatrz na niego, Marion.
Wyfiokowany na bal maskowy.
MARION (pêka ze miechu) Widaæ, ¿e granatowe czapki wysz³y z mody!
MICHAEL (z³y, do Sier¿anta) Wejd do domu, cz³owieku, i nie stój tu w stanie pó³
nagiej ostatecznoci! Znajdziesz w domu jakie stare spodnie. (gdy Sier¿ant niemia³o maszeruje w kierunku domu atakuje Lornê i Marion) Przeklête pyskaczki,
nie macie ju¿ ani krzty zrozumienia? S³odki cud dopiero siê nam wydarzy³, a wy
ryczycie ze miechu i wyba³uszacie oczy na pewne rzeczy w mêskim wygl¹dzie,
od których powinnycie uciekaæ z wrzaskiem. Nie jestecie lepsze od tej opêtanej, któr¹ ludzie nazywaj¹ moj¹ córk¹.
Powist wichru wzrasta, chwilami s³ychaæ w nim jêki jak podczas sztormu na morzu.
Pos³aniec nadchodzi wolnym krokiem i siada na skraju muru, jak najdalej od domu.
Mimo gwa³townych podmuchów wiatru, w ogrodzie nic siê nie rusza, tylko Michael;
Dzwonnik i Jednooki Larry zrywaj¹ siê z miejsca. Dwaj ostatni wpadaj¹ do ogrodu,
jakby ich wiatr podrzuci³; wszyscy trzej chwytaj¹ siê rêkami za spodnie i zaczynaj¹
siê ko³ysaæ tam i z powrotem, jakby popychani przez niewidzialn¹ si³ê, której siê opieraj¹. Pos³aniec wygrywa cichutko na akordeonie. Lorna i Marion nie czuj¹ wiatru
i stoj¹ wpatrzone w mê¿czyzn i ubawione ich zachowaniem.
MICHAEL (w lekkiej panice) Pos³uchajcie tylko, jak nieczysta si³a dmucha! Co za
si³a! Wiemy, sk¹d siê ta moc bierze. Z³y chce nas zdmuchn¹æ do piekie³!
DZWONNIK (chybocz¹c siê na wietrze, jedn¹ rêk¹ przytrzymuje spodnie, drug¹ dzwoni) Uciekajcie do domu, zatrzanijcie drzwi, zamknijcie okna!
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JEDNOOKI LARRY (popychany przez wiatr w przeciwn¹ stronê) Nie mo¿emy, nie
mo¿emy, idziemy tam, gdzie nas wiatr popycha.
POS£ANIEC Co was ugryz³o? Ja czujê tylko lekki wietrzyk, a w nim zapach sosen
i dojrzewaj¹cych jab³ek.
MICHAEL (do kobiet, nie wypuszczaj¹c spodni z rêki) Idcie do domu i zdejmcie z siebie te paskudne fata³achy... czuæ was jak te przebieg³e fio³ki albo ró¿e, co to maj¹
pokusê ukryt¹ w ka¿dym swoim p³atku. Precz z tym, powiadam, a w³ó¿cie co szarego dla pewnoci albo te¿ najlepiej co czarnego, oka¿cie godziw¹ pokorê.
Sier¿ant wychodzi z domu ubrany w niedzielne czarne spodnie Michaela. Ostro¿nie schodzi do ogrodu, ale jak tylko siê tam znalaz³, twarz mu ciemnieje, ³apie
rêkami spodnie i zaczyna siê chwiaæ na wietrze jak reszta mê¿czyzn.
MICHAEL (widz¹c na nim swoje najlepsze spodnie wykrzykuje oburzony) Moje czarne
niedzielne spodnie! Czy Sier¿ant nie móg³, do cholery, po³o¿yæ z³odziejskiej ³apy
na czym skromniejszym?
DZWONNIK Uciekajcie do domu, zatrzanijcie drzwi, zamknijcie okna!
Ojciec Domineer zjawia siê nagle na cie¿ce, przystaje i zagl¹da do ogrodu. Podmuch silnego wiatru, który go poprzedza, opada z ostrym wistem. Zapada cisza. W³osy ksiêdza s¹ w wielkim nie³adzie, oczy patrz¹ dziko. W rêku trzyma laskê, gdy¿ kuleje. S¹ to efekty walki ze z³ymi duchami.
OJCIEC DOMINEER (dononym g³osem) Nie ruszaæ siê z miejsca! Przed wrogiem
nie wolno siê chowaæ! Nieczyste sztuki teatralne, nieczyste filmy, nieczyste ksi¹¿ki
i nieczyste myli wróc¹ do piek³a. Kogut z pó³nocy czy kogut z po³udnia, jeszcze
my go pobijemy, poæwiartujemy, po³o¿ymy trupem. Ramiê w ramiê, razem odepchniemy napór nadci¹gaj¹cego pogañstwa! Z podniesionym czo³em mia³o st¹pajmy pewnym krokiem!
LARRY, MICHAEL, DZWONNIK, SIER¯ANT (cichutko) Hura!
OJCIEC DOMINEER Przed siebie patrz i na komendê naprzód marsz!
LARRY, MICHAEL, DZWONNIK, SIER¯ANT (s³abiutko) Naprzód marsz!
OJCIEC DOMINEER Wiemy, dok¹d idziemy, i wiemy, kto idzie z nami.
MICHAEL Herosi naszych pieni narodowych.
DZWONNIK Ch³opcy na schwa³, bohaterzy!
JEDNOOKI LARRY A nie zapomnijcie o kobietach!
Z odleg³oci s³ychaæ wrzawê, bicie w bêbny i okrzyki.
OJCIEC DOMINEER (tryumfuj¹co) Orkiestra gra. S³yszycie? Okr¹¿amy wroga. Zwyciêstwo! (os³ania rêk¹ oczy i wpatruje siê) Jednego z nich ju¿ maj¹. Aha, znów
niewiasta! (pauza) £adna... i sk¹d j¹ znam. (krzyczy) Sprowadcie tu tê dziewkê.
Shanaar, tu do mnie!
Wchodzi do ogrodu i czeka. Na cie¿ce ukazuje siê Shanaar, za nim dwaj Robotnicy ci¹gn¹ Loreleen. Loreleen jest w op³akanym stanie: w³osy w nie³adzie, bluzka
rozpiêta, spódnica rozdarta od do³u do po³owy. Widaæ wysmuk³e udo w podartej
nylonowej poñczosze. Jeden z Robotników trzyma w rêku jej kapelusz. Krwawa
rysa ci¹gnie siê od jej oka do rodka policzka. Loreleen jest bardzo blada i wystraszona. Mê¿czyni wlok¹ j¹ za rêce do ksiêdza. Shanaar idzie przed nimi. Loreleen staje przed ksiêdzem z opuszczon¹ g³ow¹, gdy¿ wstydzi siê podartego ubrania i tego, ¿e j¹ tak traktuj¹. T³um mê¿czyzn i kobiet zatrzymuje siê nieco dalej na
znak dany przez ksiêdza. Pos³aniec schodzi z muru i podchodzi do Loreleen. Powiesi³ sobie akordeon na ramieniu i przesun¹³ go na plecy. Michael, Dzwonnik
i Jednooki Larry stoj¹ opodal za ksiêdzem. Marion i Lorna chcia³y siê rzuciæ na
pomoc dziewczynie, lecz zatrzyma³ je w miejscu w³adczy ruch ksiêdza, wiêc cofnê³y siê pod dom oczekuj¹c dalszego rozwoju wypadków. Shanaar stoi przy furtce
ciesz¹c siê nieszczêciem Loreleen.
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OJCIEC DOMINEER (do t³umu) Hej tam, cofn¹æ siê, cofn¹æ siê! Zostawcie tej lalkowatej ladacznicy doæ miejsca, aby siê pokaza³a w ca³ej krasie.
SHANAAR (do ksiêdza) Niech j¹ ojciec zwymyla, przemówi do niej w imieniu wiêtej Irlandii.
OJCIEC DOMINEER (do Sier¿anta) Idcie, sier¿ancie, i przypilnujcie, aby t³um nie
podchodzi³ za blisko. A wy, Shanaarze, stañcie z drugiej strony i pilnujcie, aby
nie przeszli tamtêdy. (do Robotników trzymaj¹cych Loreleen) Podejdcie z ni¹
bli¿ej. (Robotnicy ci¹gn¹ j¹ si³¹) Postawcie j¹ na równe nogi. (Robotnicy podrzucaj¹ j¹, a¿ stoi prosto) No i có¿, wymalowana nierz¹dnico? Przesta³a siê wreszcie miaæ? Twoja bezczelna pewnoæ siebie niewiele ci teraz pomo¿e. Skoñczy³y
siê twoje ¿arty z niebem, moja mi³a! (do Robotników) Jakecie j¹ z³apali?
PIERWSZY ROBOTNIK (z dum¹) Mielimy j¹ na oku, ojcze. Z³apalimy j¹ w samochodzie z ¿onatym cz³owiekiem z ¿onatym, ojcze, a on chcia³ j¹ obj¹æ!
DRUGI ROBOTNIK (przerywa, aby te¿ siê popisaæ) Wiêc wyci¹gnêlimy j¹ z wozu
i przytaszczyli tutaj.
LORNA (podbiega do Robotnika stoj¹cego bli¿ej niej) Puæ tê biedn¹ ma³¹, ty obrzyd³y
tchórzu! Znam ciê, jeste parszywy do szpiku koci. Wystarczy, ¿eby zobaczy³
spódnicê, a chuæ zalewa ci kaprawe oczy. Gdyby ci Pan Bóg da³ s³onie k³y, rozerwa³by na sztuki ka¿d¹ kobietê w okolicy.
OJCIEC DOMINEER (z gniewem, do Lorny) Wracaj na swoje miejsce, niewiasto!
(krzyczy) Wracaj, powiadam! (Lorna powoli wchodzi do domu)
MARION (id¹c za Lorn¹) Przeklêci kawalerowie Kolumbana maj¹ szlachetne zajêcie i dobrze wykonuj¹ swoj¹ robotê.
LORELEEN (do ksiêdza, b³agalnie) Niech im ojciec ka¿e mnie puciæ, chcê wejæ
do domu. Marynarz obieca³ mi daæ pieni¹dze na wyjazd, dlatego siê z nim spotka³am. Nie powinnam by³a tego robiæ, ale chcia³am siê st¹d wydostaæ (z³amanym
g³osem) Wydostaæ, wydostaæ! Da³ mi piêæ funtów, a oni mi zabrali te pieni¹dze
i moje w³asne dwa funty.
OJCIEC DOMINEER (okrutnie) Marynarz Mahan to porz¹dny, uczciwy cz³owiek,
kobieto. To cz³owiek gor¹cej wiary, który mo¿e siê poszczyciæ dobrymi uczynkami dla blinich i duchowieñstwa. (nachyla siê i syczy jej do ucha) I takiego cz³owieka, ty grzeszna ladacznico, chcia³a pieszczotami przywieæ do zgorszenia!
LORELEEN Chcia³am siê tylko st¹d wydostaæ. Chcia³am byæ jak najdalej od marynarza i was wszystkich.
OJCIEC DOMINEER (do Robotników) Gdzie marynarz?
PIERWSZY ROBOTNIK Ludzie zaci¹gnêli go z powrotem do domu, do prawowitej
¿ony, ojcze. Le¿y teraz w ³ó¿ku i ¿a³uje, ¿e chcia³ brzydko post¹piæ.
LORELEEN (b³agalnie) Niech im ojciec ka¿e oddaæ moje pieni¹dze.
OJCIEC DOMINEER (do Pierwszego Robotnika) Nie powinnicie byli tak ostro potraktowaæ marynarza. Gdzie pieni¹dze?
DRUGI ROBOTNIK Podarlimy je, ojcze. Mylelimy, ¿e to nie s¹ pieni¹dze dla
porz¹dnych ludzi.
LORELEEN Nieprawda! Wziêli je sobie. (t³umi¹c okrzyk) Och, wykrêcaj¹ mi rêce!
OJCIEC DOMINEER (cynicznie) Nie bój siê odrobinki bólu, i tak bêdziesz siê wi³a
z bólu na tamtym wiecie po takim ¿yciu. (do Robotników) Powinnicie byli schowaæ te pieni¹dze dla ubogich.
POS£ANIEC (podchodzi do Robotnika z prawej strony Loreleen i mówi spokojnie)
Puæ to liczne ramiê, przyjacielu, bo jak nie, skrêcê ci kark tym oto ramieniem.
(krzyczy) Puæ, powiadam! (na znak Ksiêdza Pierwszy Robotnik puszcza Loreleen; Pos³aniec podchodzi do Drugiego Robotnika) Puæ to liczne ramiê, przyjacielu, bo skrêcê ci kark! Puæ, powiadam! (Drugi Robotnik puszcza j¹) A teraz
Kukuryku
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odsuñcie siê, dajcie dziewczynie odetchn¹æ. (Robotnicy odsuwaj¹ siê) Dziêkujê.
(do Ksiêdza) A teraz, litociwy i mi³osierny ojcze, wykrztu gorzkie b³ogos³awieñstwo i pozwól dziewczynie odejæ. I postaraj siê zaprawiæ swoj¹ pychê odrobin¹ zrozumienia, aby rozluniæ cokolwiek tê pl¹taninê, w któr¹ Bóg pozwoli³
nam siê uwik³aæ.
OJCIEC DOMINEER (namiêtnie) Odejd ty, bo t³um jest rozgniewany, a ludzie maj¹
mocne ramiona! Znam was, wrogów prawdy przekazanej nam przez tradycjê, wrogów sprawiedliwego potêpienia, wasza buntownicza liberia jest czerwona od rdzy
bramy piekie³. (do Loreleen) A ty chcia³a zepsuæ takiego cz³owieka jak marynarz
Mahan, który jak Bóg przykaza³ spe³nia swe obowi¹zki i nie wychodzi z kocio³a. Chcia³a go ci¹gn¹æ do b³ota, w którym sama grzêniesz, ty grzesznico przystrojona w piórka!
LORELEEN (oburzona) Niech ksi¹dz przestanie! Ksi¹dz nie postêpuje uczciwie, bo
ksi¹dz powinien za¿¹daæ zwrotu ukradzionych pieniêdzy. Ksi¹dz szydzi z arcydzie³a Boga potêpiaj¹c ³adn¹ twarz. Przeklina ksi¹dz radoæ, a nie grzech. Niech
ksi¹dz uwa¿a, aby jaki diabe³ nie wdrapa³ mu siê po sutannie do dzwonnicy kocielnej.
OJCIEC DOMINEER (z furi¹) Nie bêdziesz mi tu rozsiewaæ ciemnoci grzechu wród
cnotliwych ludzi. (syczy) Stipendium peccati mors est! Wyje¿d¿aj st¹d natychmiast albo wyjedziesz w trumnie, w trumnie, w trumnie!
SHANAAR (przy furtce) Litosierny wyrok i letka kara dla takiej, jak ta.
LORELEEN (na wpó³ wyzywaj¹co) Jak mam wyjechaæ, kiedy mi zabrali wszystkie
pieni¹dze? Jak mam st¹d iæ w podartym ubraniu i lekkich pantoflach?
OJCIEC DOMINEER (z twarz¹ przy jej twarzy) Piechot¹ na w³asnych nogach
a jak porobi¹ ci siê b¹ble, czo³gaj siê na kolanach a jak kolana bêd¹ w strupach,
pe³zaj na brzuchu, pe³zaj w prochu jako ten w¹¿ w Ogrodach Edenu, bo proch jest
w sam raz dla takich jak ty. (wyprostowuje siê i mówi rozkazuj¹co) Wyno siê
st¹d!
Loreleen powoli wychodzi przez furtkê i idzie cie¿k¹. Kiedy Loreleen znajduje siê
przy furtce, z domu wybiega Lorna ubrana w ciemnoczerwon¹ pelerynê; drug¹, zielon¹, przerzuci³a przez ramiê. Na plecach ma doæ du¿y plecak.
LORNA (biegn¹c) Loreleen!
Loreleen zatrzymuje siê nie odwracaj¹c g³owy.
LORNA Idê z tob¹, Loreleen! (przy furtce odpycha Ojca Domineera i omal nie przewraca Shanaara; podbiega do Loreleen i otula jej plecy zielon¹ peleryn¹) Idê
z tob¹, kochanie. Mam dla ciebie mocne buty w plecaku, w³o¿ysz je, jak uciekniemy od ksiêdza i jego mot³ochu. Odwagi, malutka. Z³o nie jest przed nami, zostawiamy je tutaj.
Odchodz¹ powoli.
OJCIEC DOMINEER (ujmuj¹c Sier¿anta za ramiê) Niech sobie idzie tam, gdzie jej
miejsce. Pójdziemy za ni¹ kawa³ek drogi i przypilnujemy, aby jej nikt nie skrzywdzi³. (do Michaela) Nie upadaj na duchu, demon jest pokonany! Mo¿esz teraz
zaznaæ spokoju i szczêcia w swoim domu.
Wychodzi z Sier¿antem, za nimi idzie t³um oprócz Michaela, Pos³añca i Shanaara. Pos³aniec siada bokiem na murze, przesuwa akordeon na piersi i zaczyna
cichutko graæ melodiê do piosenki Oh, Wolam Gracious. Shanaar jest po drugiej stronie muru i patrzy na Michaela, który siedzi przy stole ponury z g³ow¹
opart¹ na rêce.
SHANAAR (do Michaela) Jego wielebnoæ powiedzia³ wiêt¹ prawdê. Teraz bêdziecie mogli zaznaæ szczêcia i spokoju. Brakowa³o wam spokoju, a teraz bêdziecie
szczêliwy.
Sean OCasey
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MICHAEL (pow¹tpiewaj¹co) Mo¿e i macie racjê, Shanaarze, a Pan Bóg wie, jak bardzo potrzebujê spokoju i szczêcia. (zamyla siê) Czy Lorna wróci do mnie?
SHANAAR (z naciskiem) Diab³a tam wróci! Nie martwcie siê o to! I macie szczêcie, bo niewiasta to zaw¿dy pu³apka na mêsk¹ duszê. Kobieca mi³oæ prowadzi
cz³owieka do piek³a.
POS£ANIEC (gra cichutko i piewa)
Kobieto wdziêczna, w sukni z³ocistej
Przechodzisz b³yszcz¹c przez ciemny wiat,
Mê¿czyzna szuka prawdy wieczystej,
Ty daj mu radoæ m³odzieñczych lat.
Wiêc strój siê, mi³a, z fantazj¹, ³adnie,
Bêdziemy tañczyæ i tañczyæ znów,
Rozkosze ¿ycia wemiemy snadnie
I mi³ych nam nie zabraknie s³ów.
Marion wychodzi z domu, staje w drzwiach i przygl¹da siê Pos³añcowi. Niebieska peleryna siêga jej do kolan. Pos³aniec piewa:
Wiêc chwyæ w ramiona m³odoæ figlarkê,
Bo m³odoæ p³ocha uciekaæ chce,
I odbierz swoj¹ ca³usów miarkê,
Nim chytra m³odoæ opuci ciê.
Marion kieruje siê do furtki, Pos³aniec chwyta j¹ za ramiê.
POS£ANIEC Chcesz mnie opuciæ? A któ¿ mnie bêdzie kocha³, dziewczyno?
MARION Dobrze mi, kiedy s³yszê twój g³os dobrze mi, kiedy mnie obejmujesz
i chcia³abym
POS£ANIEC (szybko) Poca³owaæ ciê!
MARION Ale nie tu, Czarusiu, nie tu! Bo najl¿ejszy szept mi³oci w tym domu boli!
(wychodzi na cie¿kê, patrzy na posmutnia³ego Pos³añca) Chod ze mn¹, jeli
chcesz, zostañ, jeli wolisz. (odchodzi; Pos³aniec zostaje)
SHANAAR (do Pos³añca) Pos³uchaj ostrze¿enia m¹drego, bardzo m¹drego starca!
(patrzy na cie¿kê) Co ja widzê? Przecie¿ to Julia wraca z Lourdes, i jeszcze na
noszach! No to na mnie czas. Nic mi po rozmowie z ni¹, kiedy wróci³a tak samo
chora, jak pojecha³a.
Shanaar zgina siê we dwoje, aby go nie dostrze¿ono, i chytrze umyka. Po chwili
Robotnicy wnosz¹ Juliê, za któr¹ postêpuje jej milcz¹cy ojciec o kamiennej twarzy. Robotnicy ustawiaj¹ nosze w ogrodzie tu¿ przy furtce. Julia jest przykryta
pledem czarnym jak zimowe niebo, przy tej czerni kredowoblada twarz umieraj¹cej wydaje siê jeszcze bledsza. Pos³aniec stan¹³ przy furtce, niedaleko noszy, w pozie na wpó³ wojskowej, jakby na bacznoæ, i patrzy na dziewczynê. Ojciec Julii
stoi za jej g³ow¹. Michael siedzi i nic nie widzi, g³owê opar³ na rêce.
JULIA (martwym g³osem, do nikogo) Lorna, niech Lorna tu przyjdzie.
POS£ANIEC (³agodnie) Posz³a st¹d, Julio.
JULIA Posz³a? Dok¹d posz³a?
POS£ANIEC Tam, gdzie ¿ycie jest bardziej podobne do ¿ycia, ni¿ tu.
JULIA Daleko bêdzie musia³a iæ. Wszêdzie jest to samo. W Lourdes jest tak samo
jak tu, mimo tych t³umów i wiec. A Loreleen?
POS£ANIEC Posz³a z Lorn¹. I Marion te¿ posz³a za nimi.
JULIA No to ju¿ nie ma nikogo. Nikt mnie nie spyta, jak ja siê czujê.
POS£ANIEC Jest Michael Marthraun.
JULIA (przypatruje siê jaki czas Michaelowi) On, biedak, te¿ jest umieraj¹cy. Nie
ma nikogo a co siê tu dzia³o, kiedy wyje¿d¿a³am! Przyszed³ sam burmistrz z ca³ym sztabem, orkiestra gra³a Ojciec Domineer jak z rêkawa wypa³ sypa³ b³ogoKukuryku
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s³awieñstwa, a stary Shanaar szepta³ modlitwy bo myleli, ¿e bêdzie cud. (pauza) Ale cudu nie by³o! Nie uzdrowi³a mnie, nie uzdrowi³a mnie. Straci³am nadziejê. (znów pauza, z nik³ym umiechem) Widzê, jak ci siê dusza wyrywa, ¿eby mnie
pocieszyæ, jak bardzo pragn¹³by mnie wyleczyæ. Powiedz mi co, zanim bêdzie
po wszystkim.
POS£ANIEC (bardzo ³agodnie) B¹d odwa¿na.
JULIA Nic wiêcej, Czarusiu?
POS£ANIEC B¹d odwa¿na, cokolwiek siê stanie.
JULIA (po pauzie) Zabierz mnie do domu, tatusiu.
Robotnicy wynosz¹ j¹, ojciec idzie za nimi bez s³owa.
MICHAEL (podnosi g³owê i patrzy na Pos³añca) Mo¿e Lorna wróci do mnie Mo¿e
nie powinienem by³ jej tak skrzyczeæ za tê maskaradê.
POS£ANIEC (bezbarwnym g³osem) Mo¿e wróci mo¿e nie powiniene by³.
MICHAEL (te¿ bezbarwnym g³osem) Bêdê teraz ca³kiem sam. Wszyscy mnie opucili. (wyjmuje z kieszeni ró¿aniec i zaczyna przesuwaæ paciorki) Pozosta³ mi tylko
Syn Bo¿y. (widzi, jak Pos³aniec przesuwa akordeon na plecy i idzie do furtki) Ty
te¿ odchodzisz?
POS£ANIEC Aha.
MICHAEL Dok¹d?
POS£ANIEC Tam, gdzie ¿ycie jest bardziej podobne do ¿ycia, ni¿ tu.
MICHAEL (po pauzie) A co mnie radzisz zrobiæ?
POS£ANIEC (odwraca siê ju¿ przy furtce) Umrzeæ. To jedyna po¿yteczna rzecz,
któr¹ tacy jak ty, mog¹ zrobiæ. (przesuwa akordeon na piersi i bierze kilka wstêpnych taktów; potem zaczyna cichutko graæ i piewaæ id¹c cie¿k¹; Michael osuwa
siê z g³ow¹ na stó³ i zagrzebuje twarz w rêkach; Pos³aniec piewa i akompaniuje
sobie id¹c)
POS£ANIEC
Gwiazdeczk¹ jest ona m³odziutk¹ na niebie.
Niech inne siê szczyc¹ m¹droci¹.
Gdy Marion weso³o siê mieje do ciebie,
To ¿ycie jest czyst¹ radoci¹.
Czy miasto budowaæ, czy w polu ¿¹æ bêdzie,
Popêdzê tam za ni¹, jak noc za dniem pêdzi,
Jak ch³opak za mi³¹ gna w las po ¿o³êdzie,
I zawsze tak, zawsze tak bêdzie!
Kurtyna
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SEAN OCASEY
(ur. w Dublinie w 1880  zm. w Torquay w 1964)
Wielokrotnie podkrela³, ¿e na jego twórczoæ najwiêkszy wp³yw mia³o dowiadczenie
trudnego dzieciñstwa spêdzonego w protestanckiej rodzinie (gdy mia³ szeæ lat, umar³ jego
ojciec). Sean OCasey od wczesnych lat musia³ zajmowaæ siê prac¹ zarobkow¹, przede
wszystkim w fabrykach, co zbli¿y³o go do problemów najbiedniejszych grup spo³ecznych
Irlandii, póniej przewodniego tematu wielu jego tekstów. Szybko te¿ zafascynowa³ siê
tradycyjn¹ kultur¹ irlandzk¹ i jêzykiem gaelickim (w 1906 wst¹pi³ do Ligi Gaelickiej, ale
wkrótce j¹ opuci³, uznaj¹c organizacjê za klub uprzywilejowanych, niezainteresowanych
problemami irlandzkiej klasy pracuj¹cej). Debiutowa³ w Abbey Theatre i tu tak¿e wystawi³
jedn¹ ze swoich najbardziej kontrowersyjnych sztuk  P³ug i gwiazdy (1926), która  podobnie jak wczeniej Playboy zachodniego wiata Syngea  wzbudzi³a uliczne protesty
(dramatowi zarzucano miêdzy innymi antykatolicki charakter). W obronê autora w³¹czy³
siê Yeats, jednak OCasey uda³ siê po protestach na emigracjê do Wielkiej Brytanii; to tu w
pe³ni rozwin¹³ siê jego talent.
Twórczoæ OCaseya przesi¹kniêta jest problematyk¹ wspó³czesnej mu Irlandii, ale jêzyk wypowiedzi niekoniecznie jest jêzykiem naturalizmu. Pisarz fascynowa³ siê ekspresjonizmem (co oddali³o go od wielu wspó³czesnych mu autorów z Irlandii), ale tak¿e teatrem
silnych konwencji, równie¿ komediowych. Jego dramaty s¹ wyrazem lewicowej wra¿liwoci, czêsto maj¹ silnie antyklerykaln¹ wymowê.
Pochodz¹ca z roku 1947 (ale opublikowana dopiero dwa lata póniej) sztuka Kukuryku, okrelana przez autora jako moralitet, w którym z³o walczy z dobrem, nale¿a³a do
ulubionych dzie³ pisarza. W Dialogu ukaza³a siê w numerze 5/1960. W tym samym roku
jej polsk¹ prapremierê przygotowa³ w Teatrze Polskim w Warszawie Zygmunt Hübner,
zmieniaj¹c tytu³ na Kogut zawini³.

Brian Friel

TAÑCE W BALLYBEG
Prze³o¿y³a Ma³gorzata Semil

OSOBY:
MICHAEL, m³ody mê¿czyzna, narrator; mówi tak¿e kwestie Ch³opca, czyli samego
siebie z okresu, gdy mia³ siedem lat.
KATE, lat czterdzieci, nauczycielka
MAGGIE, lat trzydzieci osiem, zajmuje siê domem
AGNES, lat trzydzieci piêæ, dziewiarka
ROSE, lat trzydzieci dwa, dziewiarka
CHRIS, lat dwadziecia szeæ, matka Michaela
GERRY, lat trzydzieci trzy, ojciec Michaela
JACK, lat piêædziesi¹t trzy, misjonarz
Akt pierwszy dzieje siê na pocz¹tku sierpnia 1936, akt drugi  trzy tygodnie póniej.
Scenografia: nieco wiêcej ni¿ po³owê sceny zajmuje kuchnia, znajduj¹ca siê po prawej stronie. Resztê sceny stanowi przylegaj¹cy do domu ogród. Ogród, choæ nie uprawiany, wygl¹da porz¹dnie. W g³êbi sceny, porodku, znajduje siê ³awka ogrodowa.
Ch³opiec (którego nie widaæ) bawi³ siê robieniem dwóch latawców; ko³o ³awki le¿¹
teraz rozrzucone kawa³ki drewna, papieru, sznurka itp. Jeden latawiec jest prawie
gotowy. W kuchni jest dwoje drzwi. Jedne prowadz¹ do ogrodu i do frontowej czêci
domu, drugie  znajduj¹ce siê w prawym rogu w g³êbi  wiod¹ do pokoi sypialnych
oraz innych pomieszczeñ w tylnej czêci domu. Jedno okno kuchenne znajduje siê od
strony frontowej, drugie wychodzi na ogród. Za scen¹ po prawej stronie ronie jawor.
Jedna z jego ga³êzi zachodzi nad czêæ dachu.
Wyposa¿enie kuchni jest typowe dla lat trzydziestych: du¿a ¿eliwna kuchnia wêglowa,
a obok niej skrzynia na torf, stó³, krzes³a, komoda, lampa naftowa, wiadra z wod¹
przy tylnych drzwiach itp. Poniewa¿ mieszka tu piêæ kobiet, to ró¿ne wdziêczne drobiazgi  kwiaty, firaneczki, ozdóbki na komodzie przydaj¹ temu surowemu wnêtrzu
nieco ciep³a.
Kostiumy: tylko Kate, nauczycielka, ma sta³e dochody. Agnes i Rose zarabiaj¹ troszkê
cha³upnictwem  robi¹ na drutach rêkawiczki. Chris i Maggie nie maj¹ ¿adnych do-

67
chodów. Ubranie sióstr zdradza, jak skromne s¹ ich warunki finansowe. Rose chodzi
w kaloszach nawet w ciep³y dzieñ. Maggie nosi siêgaj¹ce powy¿ej kostki sznurowane
buty z cholewkami, z niezawi¹zanymi sznurowad³ami. Rose, Maggie i Agnes maj¹ na
sobie typowe dla tamtych czasów, obszerne bure fartuchy, przypominaj¹ce sukienki
bez rêkawów. W pierwszym ¿ywym obrazie ojciec Jack ma na sobie mundur kapelana
armii brytyjskiej  wspania³y i nieskazitelny, olniewaj¹co bia³y mundur ze z³otymi
epoletami, takimi¿ guzikami, a tak¿e he³m tropikalny, koloratkê i laseczkê wojskow¹.
Stoi wyprê¿ony na bacznoæ. Postacie sztuki mówi¹ o nim, ¿e jest olniewaj¹cy,
przewspania³y. Jest tak przewspania³y, ¿e niemal operetkowy. W scenie tej Gerry te¿ ma na g³owie nieskazitelnie bia³y trójgraniasty kapelusz z imponuj¹cym bia³ym
pióropuszem. (Brudne i zniszczone wersje munduru ojca Jacka i kapelusza Gerryego
pojawi¹ siê pod koniec sztuki, w ostatnim obrazie.) Rose jest trochê s³aba na umyle,
tote¿ siostry otaczaj¹ j¹ trosk¹ i opiek¹; szczególnie opiekuñcza jest Agnes.
AKT I
Michael stoi na przodzie sceny po lewej stronie w krêgu wiat³a. Reszta sceny tonie
w ciemnociach. Gdy tylko Michael zaczyna mówiæ, wiat³o powoli ogarnia resztê
sceny. W pewnym oddaleniu od Michaela stoj¹ nieruchomo pozosta³e postacie, tworz¹c ¿ywy obraz. Maggie jest przy oknie kuchennym (po prawej stronie), a Chris przy
drzwiach frontowych. Kate znajduje siê mo¿liwie najdalej po prawej stronie sceny.
Rose i Gerry siedz¹ na ³awce ogrodowej. Ojciec Jack stoi obok Rose. Agnes znajduje
siê w g³êbi sceny po lewej. Wszyscy trwaj¹ na swoich miejscach podczas monologu
Michaela.
MICHAEL Gdy siêgam myl¹ do lata 1936 roku, przypominaj¹ mi siê ró¿ne rzeczy. Tego
lata w naszym domu pojawi³o siê pierwsze radio  no, powiedzmy, co w rodzaju
radia  i urz¹dzenie to ca³kowicie nami zaw³adnê³o. Moja ciotka Maggie  której
zawsze trzyma³y siê ¿arty  zaproponowa³a, ¿eby nadaæ mu jakie imiê. Skoro zawita³o do nas w pierwszych dniach sierpnia, chcia³a je nazwaæ Lugh, na czeæ celtyckiego boga plonów. W dawnych czasach pierwszy sierpnia by³ La Lughnasa, dniem pogañskiego boga Lugha; a nastêpuj¹ce potem dni i tygodnie zbiorów stanowi³y wiêto
Lughnasa. Ale ciotka Kate, nauczycielka, przy tym osoba niezwykle zasadnicza,
owiadczy³a, ¿e to grzech nadawaæ martwemu przedmiotowi jakiekolwiek imiê, a co
dopiero imiê pogañskiego boga. Ochrzcilimy wiêc nasze radio imieniem Marconi,
gdy¿ taki w³anie napis widnia³ na aparacie.
Mniej wiêcej trzy tygodnie po radiu pojawi³ siê w naszym domu drugi goæ  brat
mojej matki  wuj Jack. Wuj Jack przyjecha³ z Afryki, gdzie przez dwadziecia piêæ
lat przebywa³ w kolonii trêdowatych w odleg³ej wiosce Ryanga w Ugandzie. Wioskê
tê opuci³ po raz pierwszy i jedyny w czasie pierwszej wojny wiatowej, kiedy zosta³
powo³any do wojska i s³u¿y³ w nim jako kapelan armii brytyjskiej w Afryce Wschodniej. Potem wróci³ do tego ponurego hospicjum, gdzie przepracowa³ kolejne osiemnacie lat. Maj¹c piêædziesi¹t kilka lat i nadszarpniête zdrowie, przyjecha³ wreszcie
do domu, do Ballybeg, jak siê okaza³o tylko po to, ¿eby tu umrzeæ.
A wiêc, kiedy siêgam pamiêci¹ do lata 1936 roku, te dwa wspomnienia  nasze pierwsze radio i powrót ojca Jacka  zawsze wystêpuj¹ ³¹cznie. Gdy przypominam sobie,
jakie wstrz¹saj¹ce wra¿enie wywar³ na mnie widok Jacka, skurczonego, o ¿ó³tej malarycznej cerze, równoczenie przypomina mi siê zachwyt, a nawet nabo¿ny lêk, jaki
wywo³a³a we mnie ta czarodziejska skrzynka: radio. I gdy wspominam nasz¹ kuchniê, pulsuj¹c¹ rytmem irlandzkiej muzyki, która dociera³a tu do nas a¿ z Dublina,
i matkê oraz jej siostry, które nagle chwyta³y siê za rêce i spontanicznie zaczyna³y
tañczyæ, chichota³y i pokrzykiwa³y jak rozdokazywane pensjonarki  zaraz pojawia
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mi siê przed oczami tak¿e samotna postaæ ojca Jacka, który snu³ siê z pokoju do pokoju, jakby czego szuka³, tyle ¿e zapomnia³, czego. Wprawdzie mia³em zaledwie siedem lat, ale wyczuwa³em, ¿e co jest nie tak, ¿e wszystko zbyt raptownie siê zmienia,
¿e nasze wyobra¿enia o rzeczywistoci ju¿ do niej nie przystaj¹, a rzeczy maj¹ siê nie
tak, jak powinny. Bra³o siê to byæ mo¿e st¹d, ¿e wuj Jack nie by³ wcale tak wspania³y,
jak go sobie kiedy wyobra¿a³em. A mo¿e st¹d, ¿e widzia³em, jak pod wp³ywem
czarów Marconiego dobre, rozs¹dne kobiety przemieniaj¹ siê w jakie rozwrzeszczane, nieznane mi osoby. A mo¿e st¹d, ¿e podczas Lughnasy 1936 roku dwukrotnie
odwiedzi³ nas mój ojciec, Gerry Evans, i po raz pierwszy mog³em mu siê przyjrzeæ.
Zmiana owietlenia.
Kuchnia i ogród owietlone s¹ tak, i¿ widaæ, ¿e jest to s³oneczny letni dzieñ. Michael,
Kate, Gerry i Jack schodz¹ ze sceny. Pozosta³e osoby zabieraj¹ siê do swoich zajêæ.
Maggie przygotowuje jedzenie dla kur. Agnes robi na drutach rêkawiczki. Rose wnosi
do kuchni kosz pe³en torfu i wysypuje jego zawartoæ do skrzyni stoj¹cej przy kuchni
¿eliwnej. Chris prasuje na stole kuchennym. Wszystkie siostry pracuj¹ w milczeniu.
W pewnej chwili Chris przestaje prasowaæ, podchodzi do maleñkiego lusterka wisz¹cego na cianie i przygl¹da siê uwa¿nie swojej twarzy.
CHRIS Psiakoæ, kiedy¿ my siê dorobimy lustra, w którym mo¿na co zobaczyæ?
MAGGIE Co trzeba, to zobaczysz.
CHRIS Wreszcie siê zdenerwujê i wywalê to durne szkie³ko, ot co!
MAGGIE Niech ciê rêka boska broni! To moja wina, ¿e siê st³uk³o. Musimy go u¿ywaæ,
bo inaczej spotka nas siedem lat nieszczêæ.
CHRIS Nic w nim nie widaæ.
AGNES Prócz tego, ¿e zmarszczek przybywa.
CHRIS Wiecie, co? Chyba zacznê u¿ywaæ pomadki do ust.
AGNES S³ysza³a, Maggie?
MAGGIE Uwa¿aj, moja panno. Najpierw szmineczka, potem d¿inu buteleczka.
CHRIS Chyba jednak zacznê siê malowaæ.
AGNES Niechby to Kate us³ysza³a: Lafiryndê z siebie robisz, ty bezbo¿nico jedna!.
CHRIS (przysuwa twarz do lustra i dotyka jej palcami) Strasznie jestem blada. I te myszate w³osy. Przyda³oby mi siê trochê koloru.
AGNES Po co?
CHRIS Ano w³anie, po co. (wzrusza ramionami i wraca do prasowania. Podnosi kom¿ê) By³aby z tego ³adna suknia, nie...? Bo¿e, przebacz mi...
Siostry kontynuuj¹ swoje zajêcia, ¿adna siê nie odzywa. Nagle Rose zaczyna g³ono
piewaæ.
ROSE
Jedmy wraz do Abisynii, jedmy wraz,
W³asny kubek, talerz, kotlet radz¹ braæ...
Przy nastêpnych dwóch linijkach Rose tañczy  jest to ciê¿kie, niezdarne, pozbawione
wdziêku dreptanie niemaj¹ce nic wspólnego z rytmem piosenki.
ROSE
Mussolini ju¿ tam czeka, samolotom rozkaz da³,
Jedmy wraz do Abisynii, jedmy wraz.
Niele, co, Maggie?
MAGGIE (usi³uje zapaliæ bardzo krótki niedopa³ek papierosa) Powinna wystêpowaæ na
scenie.
ROSE (kontynuuje taniec, teraz podci¹gnê³a przód fartucha) A jakie nó¿ki!
MAGGIE Wstydu nie masz, Rose! (sama podci¹ga spódnicê jeszcze wy¿ej ni¿ Rose i wykonuje podobny taniec) O, tak siê tañczy!
ROSE Doskonale, Maggie  doskonale  doskonale! Patrz, Agnes, patrz!
AGNES Bezbo¿nice z was i tyle. Bezbo¿nice.
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ROSE W³¹cz Marconiego, Chrissie.
CHRIS Sto razy ci mówi³am, ¿e bateria siê wyczerpa³a.
ROSE Nieprawda. Przed chwil¹ w³¹czy³am go i gra³. (podchodzi do aparatu i w³¹cza go.
Przez trzy sekundy g³ono urywek The British Grenadiers) Widzisz! Rosie siê s³ucha! (ju¿ zamierza puciæ siê w tany, kiedy muzyka milknie)
CHRIS Mówi³am.
ROSE Do chrzanu to durne radio.
AGNES Kate przywiezie now¹ bateriê.
CHRIS ¯eby siê nie okaza³o, ¿e to nie bateria.
ROSE Aggie, czy Abisynia jest w Afryce?
AGNES Tak.
ROSE Tam jest teraz wojna?
AGNES Tak. Ju¿ ci mówi³am.
ROSE Ale to nie tam by³ ojciec Jack, prawda?
AGNES (cierpliwie) Jack by³ w Ugandzie. To te¿ w Afryce, ale zupe³nie gdzie indziej...
Przecie¿ ty to wszystko wiesz, Rosie.
ROSE (nieszczêliwa) Tak, wiem... wiem... wiem, ¿e...
MAGGIE (bierze j¹ za rêkê i piewa jej cicho na ucho, na tê sam¹ melodiê co Abisynia)
Oddaj g³os na De Valerê, oddaj g³os,
Bo jak nie, to nas Gandhiego czeka los.
Rose i Maggie piewaj¹ dwie nastêpne linijki razem.
ROSE i MAGGIE
Wujek Bill, co lubi zupê, wsadzi³ sobie radio w...
Tañcz¹, piewaj¹c ostatni¹ linijkê:
ROSE i MAGGIE
Oddaj g³os na De Valerê, oddaj g³os.
MAGGIE Wiesz, co ci powiem, Rosie, obie powinnymy wystêpowaæ w teatrze.
ROSE Tak. Powinnymy obie wystêpowaæ w teatrze! S³yszysz, Aggie?
Zabieraj¹ siê z powrotem do swoich zajêæ. Agnes idzie do szafy po w³óczkê. Wracaj¹c
na swoje miejsce, spogl¹da przez okno wychodz¹ce na ogród.
AGNES Co te¿ twój syneczek tam robi?
CHRIS Bóg raczy wiedzieæ. Najwa¿niejsze, ¿e nie ha³asuje.
AGNES Co sobie majstruje. Chyba robi latawca. (stuka w szybê, wo³a Michael! i posy³a ca³usa niewidocznemu ch³opcu) Oj, mia³am tego nie robiæ! Ma w³osy zupe³nie
jak twoje.
CHRIS Mam siano, nie w³osy. Umyjesz mi dzi g³owê?
MAGGIE Co to, wybieramy siê na wielkie tañce?
CHRIS Mo¿e trochê póniej, jak po³o¿ê ma³ego.
MAGGIE Pani pozwoli, ¿e bêdê jej kawalerem?
AGNES (przy oknie) Szkoda, ¿e on tu nie ma towarzystwa innych ch³opców.
MAGGIE W³anie. Nam by siê te¿ przydali, nie?
AGNES (odchodz¹c od okna) Maggie!
MAGGIE Ale by by³o, gdybymy mia³y... (urywa gwa³townie) Ciii!
CHRIS Co siê sta³o?
MAGGIE Myla³am, ¿e ojciec Jack idzie. ¯eby tylko Kate nie zapomnia³a kupiæ mu
chininy.
AGNES Nie ma obawy, nie zapomni. Kate nigdy o niczym nie zapomina.
Pauza.
ROSE W przysz³ym tygodniu bêdzie film w wietlicy. Chyba siê wybiorê.
AGNES (ostro¿nie) Taak?
ROSE Mo¿e siê tam z kim zobaczê.
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AGNES Z kim?
ROSE Nie powiem.
CHRIS A my tego kogo znamy?
ROSE Nie powiem.
AGNES Na pewno spêdzisz mi³o wieczór. Ten ostatni film, na którym by³a, bardzo ci
siê podoba³.
ROSE A w nastêpn¹ niedzielê chce mnie zabraæ w góry  do Lough Anna. Jego ojciec
ma tam ³ód. Chyba wezmê na drogê butelkê mleka. I kupiê ze swoich oszczêdnoci
paczkê herbatników w czekoladzie.
CHRIS Rosie, Danny Bradley to ³ajdak.
ROSE Przecie¿ nie powiedzia³am, ¿e to on.
CHRIS Ma ¿onê i troje dzieci.
ROSE W³anie ¿e siê mylisz, moja panno  wiesz! (do Agnes) Pó³ roku temu go rzuci³a
i wyjecha³a sobie do Anglii.
MAGGIE Rosie, kochanie, chcemy tylko...
ROSE (do Chris) I kto to mówi? Nie wa¿ siê mnie pouczaæ!
MAGGIE Ca³e miasto wie, ¿e Danny Bradley to...
ROSE (do Maggie) Ty te¿ mi zazdrocisz! Tu was boli... wszystkie mi zazdrocicie! (do
Agnes) Mówi na mnie Moja Ró¿yczka. Czeka³ na mnie przed kaplic¹ w tamto Bo¿e
Narodzenie i to mi podarowa³. (odchyla górn¹ czêæ fartucha. Do sweterka ma przypiêty medalik i maskotkê) To dla mojej Ró¿yczki. Tak powiedzia³.
AGNES Co to jest? Rybka?
ROSE liczna, prawda? Z najprawdziwszego srebra. Na szczêcie.
AGNES Bardzo ³adna.
ROSE Ca³y czas j¹ noszê  razem z moj¹ Bozi¹. (pauza) Ja go kocham, Aggie.
AGNES Wiem.
CHRIS (cicho) £ajdak.
Rose zakrywa znowu sweter fartuchem. Jest bliska p³aczu. Cisza. Maggie unosi wiadro z jedzeniem dla kur i trzymaj¹c je jak partnera w tañcu, wykonuje bardzo szybko
i bardzo przesadnie kilka taktów tanga, piewaj¹c przy tym parodystycznie Pamiêtasz Capri.
MAGGIE
Pamiêtasz Capri ród kwiatów i s³oñca,
Pamiêtasz morze niebieskie wród ska³,
Tam nasza mi³oæ zakwit³a gor¹ca
Wiosn¹ wiat ca³y do nas siê mia³.
(nie zatrzymawszy siê nawet dla z³apania tchu, zaczyna wo³aæ kury i wychodzi drzwiami
od podwórza) Cip, cip, cip, cip ciiiip...
Wchodzi Michael i staje po lewej stronie sceny. Rose zdejmuje fajerkê i wrzuca pod
p³ytê trochê torfu.
CHRIS Co robisz? Tam jest dusza od ¿elazka!
ROSE Sk¹d mog³am wiedzieæ?
CHRIS Nie widzisz, ¿e prasujê? (grzebie w kuchni szczypcami) No i przepad³o. Zejd mi
z drogi, co?
AGNES Rosie, kochanie, mog³aby mi pomóc? (chodzi jej o we³nê) Musimy popieszyæ
siê z robot¹. Inaczej mowy nie ma, ¿ebymy zrobi³y dwa tuziny do koñca tygodnia.
Konwencja musi byæ jasna, ¿e wyimaginowany Michael-dziecko zajêty jest le¿¹cymi
na ziemi materia³ami potrzebnymi do zrobienia latawców. Kwestie kierowane do ma³ego Michaela nie powinny byæ adresowane do Michaela doros³ego, czyli do narratora. W tej scenie, na przyk³ad, Maggie jest zwrócona do narratora plecami. Michael
odpowiada Maggie swoim normalnym g³osem narratora. Maggie wchodzi do ogrodu
drzwiami od podwórza.
Brian Friel

71
MAGGIE Co to ma byæ?
CH£OPIEC Latawce.
MAGGIE Latawce! Te¿ wymyli³e!
CH£OPIEC Ciociu Maggie, ostro¿nie! Nadepnê³a mu ciocia na ogon.
MAGGIE Ale nie zapiszcza³, co?  Ha, ha. Chcesz, za³o¿ymy siê. Dostaniesz pensa, jeli
te twoje latawce w ogóle pofrun¹. Zgoda?
CH£OPIEC Aha!
MAGGIE (przykuca przy nim) Mam dla ciebie nowe zagadki.
CH£OPIEC Poddajê siê.
MAGGIE Co to jest  kr¹¿y po domu i stoi w k¹cie? (pauza) Miot³a! Sta³a panienka,
bia³a na niej sukienka. Im d³u¿ej sta³a, tym mniejsza siê stawa³a.
CH£OPIEC Ciocia jest niemo¿liwa.
MAGGIE wieczka! A co to jest  mechate na grzbiecie, mechate na brzuszku, wsuniesz
nó¿kê  bêdzie jak w ko¿uszku.
Pauza.
CH£OPIEC Poddajê siê.
MAGGIE Pomyl!
CH£OPIEC Poddajê siê.
MAGGIE Czy masz choæ odrobinkê oleju w tej swojej ³epetynie?
CH£OPIEC Poddajê siê.
MAGGIE Skarpetka!
CH£OPIEC Co?
MAGGIE Skarpetka! No wiesz  wsuniesz nó¿kê... (odgrywa wsuwanie stopy do skarpetki, ale nie spotyka siê to z najmniejsz¹ reakcj¹ ze strony Ch³opca) Wiesz, co ci jest,
synku? Jeste skoñczony cymba³, i tyle!
CH£OPIEC Uwaga, szczur!
MAGGIE (z wrzaskiem zrywa siê na równe nogi) Gdzie?  Gdzie?  Gdzie?  Jezus,
Maria, Józefie wiêty, gdzie ten szczur?
CH£OPIEC Znów siê ciocia da³a nabraæ!
MAGGIE Ty, urwipo³ciu jeden  niech ciê Bóg ma w swojej opiece! Jeszcze siê z tob¹
policzê! Nie zapomnê ci tego, mo¿esz byæ pewien! (bierze swoje wiaderko i rusza na
ty³ domu. Zatrzymuje siê) A mia³am dla ciebie karmelka.
CH£OPIEC Oblepionego tytoniem, jak zwykle?
MAGGIE Bo¿e wiêty, nie zazdroszczê twojej przysz³ej ¿onie. (odchodz¹c) Cip, ciip,
ciiip... (zatrzymuje siê jeszcze raz i rzuca mu cukierek) Masz  mo¿e ci zaszkodzi.
(wychodzi) Cip, cip, ciiip...
MICHAEL Gdy pierwszy raz zobaczy³em wuja Jacka, zaskoczy³ mnie jego wygl¹d. Spodziewa³em siê... bo ja wiem... pewnie jakiego bohatera z opowieci dla m³odzie¿y.
Widzia³em go raz na fotografii. By³ taki dumny i pe³en godnoci w mundurze oficerskim. Fotografia wypad³a cioci Kate z modlitewnika i ciocia mi j¹ wyrwa³a, nim zd¹¿y³em siê dok³adnie przyjrzeæ. By³a zrobiona w 1917 roku, kiedy wuj s³u¿y³ jako
kapelan w armii brytyjskiej w Afryce Wschodniej. Wygl¹da³ na niej wrêcz przewspaniale. O krótkiej karierze wuja w armii brytyjskiej nie mówi³o siê w naszym domu, bo
ciocia Kate by³a dzia³aczk¹ miejscowego ruchu wyzwoleñczego. Niemniej obraz wspania³ego wuja Jacka z tej fotografii utrwali³ mi siê w pamiêci. Dla mnie wuj by³ bohaterem, ale dla mojej matki oraz ciotek by³ i bohaterem, i wiêtym. Wielokrotnie odczytywa³y jego nieliczne listy. Co wieczór modli³y siê za niego, za jego trêdowatych
i za jego misjê. Oszczêdza³y, odk³ada³y, ile siê da³o  tu szeæ pensów, tam szylinga 
ochoczo i z radoci¹ siê powiêca³y, ¿eby tylko móc wys³aæ mu co na Gwiazdkê i na
urodziny. Co jaki czas w miejscowej gazecie, w Donegal Enquirer, pojawia³ siê
artyku³ o naszym duszpasterzu trêdowatych, jak go nazywano. Ballybeg, a nawet
ca³e hrabstwo Donegal by³o z niego dumne. Czêæ tej s³awy sp³ywa³a, naturalnie, na
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ca³¹ nasz¹ rodzinê i podnosi³a trochê nasz¹ pozycjê w parafii. Niew¹tpliwie ciotkom
³atwiej by³o dziêki temu dwigaæ ciê¿ar hañby sprowadzonej na nasz dom przez moj¹
matkê, gdy¿ by³em, jak to wówczas mówiono, synem naturalnym.
Z lewej strony wchodzi Kate objuczona torbami z zakupami. Na widok Ch³opca zajêtego robieniem latawców jej twarz siê rozjania. Przez kilka sekund przygl¹da mu siê,
a nastêpnie podchodzi do niego.
KATE Proszê, jakie grzeczne, pracowite dziecko. Chod tu do mnie i daj cioci buziaka.
(chwyta jego g³owê w obie rêce i ca³uje go w czuprynê) A co to jest? Pewnie latawiec.
Mam racjê?
CH£OPIEC Dwa latawce.
KATE (ogl¹daj¹c je bli¿ej) Rzeczywicie, dwa latawce. W ¿yciu nie widzia³am takich
wspania³ych latawców! A co to ma byæ? (ogl¹da twarze latawców, których widownia
nie widzi)
CH£OPIEC Twarze latawców. Sam je namalowa³em.
KATE (z udan¹ groz¹) O, mój Bo¿e, ale siê przerazi³am! I sam to wymalowa³e? Mo¿na
umrzeæ ze strachu! A to co? Diab³y? Zjawy? Nie chcia³abym czego takiego zobaczyæ
na niebie ani ¿eby to patrzy³o na mnie z góry! Czekaj, chwilê... (grzebie w swoich
torbach i z jednej z nich wyjmuje ma³ego drewnianego b¹ka oraz bacik) Wiesz, co to
jest? Oczywicie. B¹czek. M¹dry ch³opak. A to jest bat. Wiesz, co siê z tym robi? No,
pewnie. I co siê mówi?
CH£OPIEC Dziêkujê.
KATE Dziêkujê, ciociu Kate. A wiesz, co ja tu mam? Now¹ ksi¹¿kê z biblioteki! Patrz,
jakie liczne kolorowe obrazki! Poczytamy j¹ sobie na dobranoc. (znów ca³uje go
w czubek g³owy, podnosi siê) Zawo³aj mnie, jak bêdziesz puszcza³ latawce. Koniecznie chcê to zobaczyæ. (wchodzi do kuchni) Wiecie, co on robi? Christina, widzia³a?
Buduje dwa latawce!
CHRIS Zobaczymy, co on tam skleci.
KATE Sam, bez niczyjej pomocy.
AGNES Zawsze mówi³a, ¿e jest bardzo zdolny.
KATE O, niew¹tpliwie. I na swój wiek bardzo rozwiniêty.
CHRIS Bardzo pyskaty na swój wiek.
ROSE Uwa¿am, ¿e jest liczny. Te¿ bym chcia³a mieæ takiego.
CHRIS Czym on siê bawi? To b¹k?
KATE Taka drobnostka.
Michael wychodzi na lewo.
CHRIS Rozpuszczasz go, Kate. Gdzie go kupi³a?
KATE U Morgana Pod Arkadami.
CHRIS (o Ch³opcu) Idê o zak³ad, ¿e nawet ci nie podziêkowa³.
ROSE Wiem, dlaczego posz³a do magazynu Morgana!
KATE W³anie ¿e podziêkowa³. Jest bardzo grzeczny.
ROSE Chcia³a siê zobaczyæ z Austinem Morganem!
KATE Wszêdzie po drodze widzia³am, jak pracuj¹ w polu.
ROSE Zagiê³a parol na tego starego Austina Morgana!
KATE Zapowiadaj¹ siê dobre zbiory.
ROSE Wiem, ¿e tak. Rumienisz siê! Patrzcie, jak siê zarumieni³a!
CHRIS (unosi spódnicê, któr¹ prasuje) Rosie, musisz tu podszyæ obrêbek.
ROSE (do Kate) Ale jednego nie wiesz  ¿e on chodzi do takiej jednej panny w Carrickfad.
KATE S³uchaj, Rose, to, co robi Austin Morgan...
ROSE To czemu siê zarumieni³a? Zarumieni³a siê, nie? Dlaczego, Kate, dlaczego,
dlaczego?
KATE (z nag³¹ z³oci¹) Zamknij siê, Rose, dobrze?
ROSE Przecie¿ wiemy, ¿e zawsze za nim...
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AGNES Rosie, b¹d tak dobra, podaj mi te ig³y.
Pauza.
CHRIS (do Kate) Jeste zmêczona?
KATE (ciê¿ko opada na krzes³o) Mam takie wra¿enie, jakby droga z miasta do nas codziennie stawa³a siê d³u¿sza. Mo¿ecie siê miaæ, ale dam do naprawy ten stary rower
i zim¹ nauczê siê na nim jedziæ.
AGNES Du¿o ludzi w Ballybeg?
KATE Ballybeg ogarnê³o szaleñstwo. Powiadam wam, wszyscy i wszêdzie mówi¹ tylko
o jednym: kto z kim i w czym wybiera siê na wiêto plonów. Ponoæ takich tañców,
jak w tym roku, nigdy jeszcze nie by³o.
AGNES Tak czy owak, bywa³y wspania³e tañce, sama pamiêtam.
CHRIS Pewnie. Wszystkie pamiêtamy.
KATE (rozpakowuj¹c zakupy) Agnes, masz tu now¹ pasjonuj¹c¹ powieæ Annie M. P.
Smithson.
AGNES O, dziêkujê.
KATE Podwójne ¿ycie siostry Harding  o, Bo¿e! A to dla ciebie, Chris. Raz dziennie
³y¿ka na czczo.
CHRIS Co to jest?
KATE Tran. Jeste stanowczo zbyt blada.
CHRIS Dziêkujê, Kate.
KATE Bo nigdzie nie wychodzisz. A w ogóle, wst¹pi³am do drogerii, a tam ta dziewuszka  taka smarkula, nawet nie pamiêtam, jak ma na imiê  jej matka kupuje od was
rêkawiczki...
AGNES Vera McLaughlin.
KATE Wiêc jej córka, jak jej tam...
AGNES Sophia.
KATE No wiêc, panna Sophia  ma z piêtnacie lat, nie wiêcej, podchodzi do mnie i mówi: Mam nadziejê, panno Mundy, ¿e wybiera siê pani na wiêto plonów. W tym roku
tañce bêd¹ wprost nadzwyczajne. ¯ebycie widzia³y ten zachwyt w jej oczach  mo¿na
by pomyleæ, ¿e mówi o wniebowst¹pieniu. Zbiorowe szaleñstwo  wszystkich ogarn¹³ jaki amok. A to chinina. Doktor mówi, ¿e malarii nie wyleczy, ale przynajmniej
z³agodzi objawy. Jest u siebie?
CHRIS Spaceruje po podwórzu.
KATE Wiesz, Agnes, powtórzy³am doktorowi twoje s³owa, ¿e on ci siê wydaje taki dziwnie milcz¹cy.
AGNES (przerywa robótkê na drutach i patrzy z roztargnieniem przed siebie) Tak?
KATE Przecie¿ tak mówi³a? Doktor przypuszcza, ¿e po tylu latach nieobecnoci wszystko
tutaj musi mu siê wydawaæ obce. Powinnymy to braæ pod uwagê. Na dodatek przez
dwadziecia piêæ lat pos³ugiwa³ siê tylko jêzykiem suahili. Mo¿e wiêc nie tyle mu siê
w g³owie pomiesza³o, co trudno mu przypomnieæ sobie angielskie s³owa.
CHRIS Doktor wie swoje, a ja swoje: ma trochê pomieszane w g³owie, i tyle. Czasem
nas nie rozró¿nia. S³ysza³am, jak mówi³ do ciebie Rose, a mnie nazywa jako tak
dziwnie, co jak...
KATE Okawa.
CHRIS W³anie! Aggie, ty te¿ s³ysza³a?
KATE Mia³ boya imieniem Okawa. By³ do niego bardzo przywi¹zany. (zdejmuj¹c pantofel) Chyba robi¹ mi siê nagniotki. ¯ebym tylko nie mia³a k³opotów z chodzeniem, jak
nasza biedna mama, niech jej ziemia lekk¹ bêdzie.
AGNES Wspaniale by by³o, gdybymy wszystkie siê wybra³y, prawda?
CHRIS Dok¹d mianowicie?
AGNES Na tañce.
CHRIS Aggie!
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AGNES Tak jak dawniej. Wystrojone od stóp do g³ów. Ja bym siê wybra³a.
ROSE Ja te¿! Posz³abym z tob¹, Aggie!
KATE Na mi³oæ bosk¹, Agnes, chyba nie mówisz tego serio?
AGNES Owszem, serio.
KATE Ha! Widaæ nie tylko w Ballybeg wszyscy oszaleli.
AGNES Pod³ug mnie powinnymy pójæ  wszystkie.
KATE Wyobra¿asz sobie, co siê tam bêdzie dzia³o? Te t³umy bezczelnych wyrostków,
których jeszcze niedawno uczy³am.
AGNES Mnie to nie przeszkadza.
CHRIS Mog³ybymy siê wybraæ, Aggie, prawda?
KATE My, razem z t¹ wiejsk¹ ho³ot¹.
AGNES Mnie to nie przeszkadza.
CHRIS O, Bo¿e, Aggie, sama wiesz, jak bardzo lubi³am tañczyæ.
AGNES (do Kate) A co ty na to?
KATE (do Chris) Masz siedmioletniego syna  zapomnia³a?
AGNES (do Chris) Mog³aby w³o¿yæ tê moj¹ niebiesk¹ sukniê  bêdzie na ciebie w sam
raz i pasuje ci do koloru oczu.
CHRIS Pozwolisz mi j¹ w³o¿yæ? O, Bo¿e, Aggie, mog³abym tañczyæ ca³¹ noc, ca³y tydzieñ, ca³y miesi¹c!
KATE A kto siê zajmie ojcem Jackiem?
AGNES (do Kate) Tobie jest wietnie w tej perkalowej sukni, któr¹ kupi³a w zesz³ym
roku na konfirmacjê. Piêknie w niej wygl¹dasz.
KATE Co to za g³upie gadanie...
AGNES (do Kate) I we moje br¹zowe pantofle z paskami na krzy¿.
KATE Przestañcie pleæ. Nie mo¿emy iæ, Agnes. Jak bymy mog³y iæ, sama powiedz.
ROSE Maggie te¿ z nami pójdzie?
CHRIS Pytanie! Pierwsza poleci!
KATE O, Bo¿e, Agnes, co ty na to?
AGNES Idziemy.
KATE Naprawdê?
ROSE Idziemy! Idziemy!
KATE Chyba powariowa³ymy. Czy mymy aby nie zwariowa³y?
CHRIS Wstêp kosztuje cztery szylingi szeæ pensów.
AGNES Mam piêæ funtów oszczêdnoci. Zabiorê was. Wszystkie pójdziemy.
KATE Czekaj, moment...
AGNES Ile¿ to lat nie by³ymy na tañcach na wiêto plonów?  W ogóle na jakich
tañcach? Nie obchodzi mnie, ¿e to wyrostki, ¿e siê popij¹, ¿e s¹ brudni i spoceni.
Kate, ja chcê tañczyæ. To Lughnasa. Mam dopiero trzydzieci piêæ lat. Chcê tañczyæ.
KATE (zgnêbiona) Wiem, Agnes, wiem, wiem. Ale mimo wszystko... och, Bo¿e... nie
wiem, czy...
AGNES Za³atwione. Idziemy; panny Mundy id¹ na tañce, ca³¹ pi¹tk¹.
CHRIS Jak dawniej.
AGNES Jak dawniej.
ROSE Uwielbiam ciê, Aggie! Uwielbiam ciê nawet bardziej ni¿ herbatniki w czekoladzie! (spontanicznie ca³uje Agnes, wyrzuca rêce nad g³owê, zaczyna piewaæ Abisyniê i wykonuje pierwsze kroki dziwacznego, ¿ywio³owego tañca)
KATE (widok Rose wprawia j¹ w panikê) Nie, nie, nie! Nigdzie nie pójdziemy!
CHRIS Jeli wszystkie chcemy...
KATE Spójrzcie na siebie! Tylko popatrzcie na siebie! W naszym wieku? Tañce s¹ dla
m³odych, dla tych, co nie maj¹ ¿adnych obowi¹zków, a za to w g³owie tylko przyjemnoci.
AGNES Kate, mylê, ¿e...
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KATE Chcesz, ¿eby w ca³ej okolicy siê z nas miali? Kobiety w naszym wieku?  Stare
baby, tañców im siê zachciewa! Co was napad³o? Przecie¿ to jest dom ojca Jacka. 
Nale¿y o tym zawsze pamiêtaæ  zawsze! Nie, nie pójdziemy na ¿adne tañce.
ROSE Ale przed chwil¹ powiedzia³a, ¿e...
KATE Koniec dyskusji. Sprawa skoñczona. Nie chcê wiêcej o tym s³yszeæ. Cisza.
Maggie tylnymi drzwiami znów wychodzi do ogrodu. Ma przewieszone przez ³okieæ
wiadro z jedzeniem dla kur, a rêce trzyma przed sob¹ ze z³¹czonymi d³oñmi, jakby
w nich nios³a co bardzo delikatnego. Podchodzi do materia³ów przeznaczonych do
robienia latawców.
MAGGIE Lis wróci³.
CH£OPIEC Widzia³a go ciocia?
MAGGIE Wygryz³ dziurê w drzwiach od kurnika.
CH£OPIEC Widzia³a go ciocia?
MAGGIE Pogadalimy sobie. Pyta³ o ciebie.
CH£OPIEC Ha, ha. Co tam ciocia ma?
MAGGIE Co? Pstro!
CH£OPIEC Ale co?
MAGGIE Pod ja³owcem siedzia³o i czeka³o.
CH£OPIEC Niech ciocia poka¿e.
MAGGIE Powiedz ³adnie proszê  trzy razy.
CH£OPIEC Proszê-proszê-proszê.
MAGGIE W suahili.
CH£OPIEC Poka¿e mi ciocia czy nie?
MAGGIE (kuca przy nim) Teraz, synu, przy³ó¿ tu ucho i pos³uchaj. Ciii. S³yszysz?
CH£OPIEC Chyba... chyba tak.
MAGGIE I co s³yszysz?
CH£OPIEC Co.
MAGGIE Na pewno?
CH£OPIEC Na pewno. Niech mi ciocia poka¿e.
MAGGIE Dobrze. Jeste gotowy? Cofnij siê odrobinkê. Jeszcze odrobinê. Gotowy?
CH£OPIEC Tak.
Maggie nagle rozwiera d³onie i jej oczy ledz¹ gwa³towny, wyimaginowany lot czego, co wzbi³o siê w niebo i znik³o z zasiêgu wzroku. Maggie nadal wpatruje siê w punkt,
gdzie to co znik³o. Pauza.
CH£OPIEC I co to by³o?
MAGGIE Widzia³e?
CH£OPIEC Chyba tak, zdaje mi siê, ¿e tak.
MAGGIE Piêkne, prawda?
CH£OPIEC Czy to by³ ptak?
MAGGIE Jakie przecudne kolory! (podnosi siê) Najgorsze, ¿e mignie i koniec, i ju¿ po
wszystkim. Nie wolno tego momentu przegapiæ, bo inaczej... (rusza w stronê tylnego
wejcia do kuchni)
CH£OPIEC Ale co to by³o, ciociu Maggie?
MAGGIE Nie wiesz? Widzia³e to, co chcia³e widzieæ. Jestemy kwita.
KATE (rozpakowuje torby) Herbata... myd³o... m¹ka kukurydziana... galaretka...
MAGGIE (wchodzi do kuchni) Mam dosyæ tego twojego bia³ego koguta, Rosie. Te¿ masz
ulubieñca! Patrz, jak mnie dziobn¹³ w rêkê, jakiego mi zrobi³ siniaka!
ROSE Widaæ nie umiesz z nim rozmawiaæ.
MAGGIE Ju¿ ja sobie z nim pogadam  tym buciorem. Chrissie, dorzuæ trochê torfu pod
kuchniê, dobrze? Bêdê piek³a chleb. (myje rêce i zabiera siê do robienia ciasta)
ROSE (pod nosem) Uwaga, znów j¹ co ugryz³o.
KATE Maggie, masz swoje ¯eglarskie. Dziesiêæ sztuk.
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MAGGIE Cudownie. A¿ mnie skrêca, ¿eby zapaliæ.
ROSE (pod nosem) Najwa¿niejsze ciê ominê³o.
MAGGIE Co mnie ominê³o?
ROSE Mia³ymy siê wybraæ na tañce na wiêto plonów, ca³¹ pi¹tk¹, jak dawniej. A wtedy Kate...
KATE Rose, twoje buty. Szewc nie mo¿e siê nadziwiæ, co ty masz za nogi. Zawsze cierasz zelówki tylko od rodka.
ROSE A to le?
KATE Ani le, ani dobrze. Takie dziwactwo... jak wszystko u ciebie.
Rose wykrzywia siê za plecami Kate.
KATE M¹ka kartoflana... sól... tapioka  nie wiedzieæ czemu podro¿a³a o pensa... Cukier
na d¿em z czarnych jagód  o ile nazbieramy jagód.
Agnes i Rose wymieniaj¹ spojrzenia.
MAGGIE (po cichu, do Rose) Popatrz na te ¯eglarskie, które mi kupi³a.
ROSE A bo co?
MAGGIE W paczce jest tylko dziewiêæ. Pewnie jednego nie upilnowa³a i po¿eglowa³
w wiat.
miej¹ siê ukradkiem.
CHRIS Maggie, czy Jack do ciebie te¿ mówi Okawa?
MAGGIE Tak. A co to znaczy?
CHRIS Podobno tak mia³ na imiê jego boy.
AGNES Maggie!
MAGGIE O, tego w³anie nam brakuje  boya.
KATE I nowa bateria. W sklepie powiedzieli, ¿e w ca³ym Ballybeg nikt nie zu¿ywa baterii tak szybko, jak my.
CHRIS Zdolne jestemy! (bierze bateriê i k³adzie j¹ ko³o Marconiego)
KATE Spotka³am proboszcza. Zupe³nie nie wiem, o co mu chodzi. Odk¹d wróci³ ojciec
Jack, unika mojego spojrzenia.
MAGGIE Bo robisz do niego oko.
CHRIS Zawsze miewa³ humory.
KATE Mo¿e i tak... Papier... wiece... zapa³ki... Podobno z tym ch³opakiem od Sweeneyów
z gór jest niedobrze. Wieczorem przyj¹³ ostatnie namaszczenie.
MAGGIE Nie wiedzia³am, ¿e umiera.
KATE Jest ca³y poparzony.
AGNES A co siê sta³o?
KATE Wyprawiali w górach jakie bezeceñstwa. Biedak, zdaje sobie sprawê, ¿e umiera.
Le¿y tylko i jêczy.
CHRIS Jakie bezeceñstwa?
KATE Sk¹d mam wiedzieæ?
CHRIS A co mówi¹ w miecie?
KATE Wiem tylko to, co powiedzia³am.
Pauza.
ROSE (cicho, rzeczowo) To siê sta³o w zesz³¹ niedzielê, w pierwszy wieczór Lughnasy;
robili w górach to samo, co ka¿dego roku.
KATE Lughnasa! Co za...
ROSE Najpierw rozpalaj¹ ognisko przy róde³ku. Potem tañcz¹ wokó³ niego. Potem przepêdzaj¹ byd³o przez p³omienie, ¿eby wygnaæ z niego diab³a.
KATE Wygnaæ...! Nie masz zielonego pojêcia o...
ROSE Tego roku zesz³o siê wyj¹tkowo du¿o m³odzie¿y. Rozochocili siê, bo ju¿ mieli
porz¹dnie w czubie, i spodnie Sweeneya zajê³y siê od ogniska. Zapali³ siê jak pochodnia. Tak to siê sta³o.
KATE Kto ci naopowiada³ takich bredni?
ROSE Ka¿dego roku to robi¹. Mówiê ci. I tak to by³o, tak.
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KATE (bardzo rozsierdzona, niemal krzyczy) Dzikusy! Znam tych z gór! Uczy³am ich!
Dzikusy! Zwyczajne dzikusy! A ich pogañskie obrzêdy to nie nasza sprawa  nie
mamy z tym nic wspólnego! Przykro s³uchaæ takich rzeczy w chrzecijañskim domu,
w domu katolickim! Jedno ci powiem, Rose: jestem na ciebie oburzona i wstyd mi, ¿e
powtarzasz takie brednie.
ROSE (spokojnie, kategorycznie) Kiedy tak w³anie by³o. Mówiê wam.
Pauza.
MAGGIE W ka¿dym razie dobrze by by³o mieæ tu ma³ego boya; zim¹ by chodzi³ karmiæ
kury: cip, cip, cip, ciiip....
Drzwiami od podwórza wchodzi ojciec Jack. Widaæ, ¿e jest s³abowity, wygl¹da na
wiêcej ni¿ swoje piêædziesi¹t trzy lata. Ma czarny kapelusz z szerokim rondem, grube
szare palto, we³niane spodnie niesiêgaj¹ce nawet do kostek, grube czarne buty z cholewkami, grube we³niane skarpety. Nie nosi koloratki. Chodzi szybkimi drobnymi kroczkami, z rêkami za³o¿onymi za plecy. Sprawia wra¿enie cz³owieka zagubionego i zdezorientowanego. Mówi z lekkim akcentem irlandzkim.
JACK Przepraszam... pomyli³em mieszkania... najmocniej przepraszam...
KATE Wejd, Jack, chod do nas.
JACK Mo¿na?
MAGGIE Dobrze wygl¹dasz, Jack.
JACK Tak? Myla³em, ¿e tymi, no, tamtymi... wejdê do swojego pokoju... brakuje mi 
potrzebujê... mia³em w kieszeni chusteczkê do nosa i zdaje siê...
CHRIS (bierze chusteczkê ze sterty bielizny do prasowania) Masz chusteczkê, proszê.
JACK Dziêkujê, jestem ci zobowi¹zany. To osobliwe: nie pamiêtam... architektury?...
budowy...? planowania...? co to za s³owo...? rozk³ad! Nie przypominam sobie rozk³adu tego domostwa... To osobliwe, nieprawda¿? Wydawa³o mi siê, ¿e frontowe drzwi
s¹ tam. (do Kate) Chodzi³a do wioski czyniæ sprawunki, Agnes?
KATE Kate. Tak. Mnóstwo osób siê o ciebie pyta.
JACK Pamiêtaj¹ mnie?
KATE Oczywicie. A kiedy siê lepiej poczujesz, urz¹dz¹ ci wielkie, uroczyste powitanie
 ze sztandarami, orkiestr¹, przemówieniami i tak dalej!
JACK Z jakiej racji?
KATE Bo siê ciesz¹, ¿e wróci³e.
JACK Co, proszê?
KATE Bo siê ciesz¹, ¿e tu jeste.
JACK Obawiam siê, ¿e ja ich nie pamiêtam. Nie potrafi³bym chyba wymieniæ nazwisk
dziesiêciu mieszkañców Ballybeg.
CHRIS Wszystko sobie przypomnisz, zobaczysz. Nie martw siê.
JACK Tak mylisz?
AGNES Na pewno.
JACK Byæ mo¿e.... Taki tu ch³ód... przepraszam...
AGNES Mo¿e chcia³by siê trochê po³o¿yæ?
JACK Tak, chyba pójdê siê po³o¿yæ... dziêkujê... bardzo siê o mnie troszczysz...
Wychodzi. Pauza. Niezrêczna atmosfera, prawie za¿enowanie.
KATE (dziarsko) Trochê to potrwa, ale wszystko bêdzie dobrze. Jab³ka... mas³o... margaryna... m¹ka... I  s³uchaj! A na poczcie  Maggie, s³uchasz mnie? Wiesz, kogo
spotka³am?
MAGGIE No, kogo?
KATE Nie dasz wiary  twoj¹ przyjació³kê z dawnych lat, Bernie ODonnell! Przyjecha³a a¿ z Londynu, ¿eby odwiedziæ stare k¹ty. Pierwszy raz po dwudziestu latach!
MAGGIE Bernie...
KATE Wygl¹da przepiêknie. Figurê ma jak panienka. Wystrojona od stóp do g³ów. A w³osy!  Czarne, w lokach, dok³adnie takie, jak w dniu, w którym st¹d wyjecha³a. Powiadam ci  jak gwiazda filmowa!
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MAGGIE Bernie ODonnell...
KATE A z ni¹ dwie przeliczne córeczki. Bliniaczki. Za miesi¹c koñcz¹ czternacie lat.
Wygl¹da³y jak trzy siostry  s³owo dajê!
MAGGIE Bliniaczki.
KATE Podobne do siebie jak dwie krople wody.
MAGGIE Identyczne.
KATE Nora i Nina.
ROSE Mama zawsze mówi³a, ¿e bliniaki to podwójne b³ogos³awieñstwo.
MAGGIE Bernie ODonnell. Mój Bo¿e...
KATE I wyobra sobie  maj¹ w³osy jak len! Wiêc siê jej pytam: Na mi³oæ bosk¹, sk¹d
ci siê wziê³y takie blondyneczki?. W ojca siê wda³y. W Eryka  powiedzia³a.  On
jest ze Sztokholmu.
AGNES Ze Sztokholmu!
ROSE Aggie, gdzie jest Sztokholm?
KATE No i proszê. Bernie ODonnell wysz³a za Szweda. W³asnym oczom nie wierzy³am. Ale nic a nic siê nie zmieni³a, pe³na ¿ycia, rozemiana, weso³a Bernie. Wypyta³a
mnie o wszystkich po kolei.
Maggie podchodzi do okna i wygl¹da na zewn¹trz, tak ¿eby siostry nie widzia³y jej
twarzy. Rêce ubrudzone m¹k¹ trzyma z dala od cia³a.
CHRIS I pamiêta nas wszystkie?
KATE Wiedzia³a wszystko o Michaelu, nawet ile ma lat  co do miesi¹ca. Pyta³a, czy
Agnes nadal robi na drutach najszybciej w ca³ym Ballybeg? I czy ¿adna z nas nie
wybiera siê za m¹¿. Pochwali³a nas, ¿e m¹drze robimy!
ROSE A mnie te¿ pamiêta?
KATE Rose mia³a taki uroczy umiech.
ROSE O!
KATE Ale przede wszystkim wypytywa³a o ciebie, Maggie; jak ci siê wiedzie  co porabiasz  jak wygl¹dasz  czy jeste taka pogodna jak dawniej? Ile razy o tobie pomyli, zaraz sobie przypomina, jak we dwie chowa³ycie siê za stert¹ torfu, pali³ycie na
spó³kê papierosa i namiewa³ycie siê z jakiego ch³opaka  nie pamiêtam, jak mu
by³o?  Curly jako tam.
MAGGIE Curly McDaid. Wariat z mokr¹ g³ow¹. Mia³ siedemnacie lat, a by³ ³ysy jak
kolano. Bernie ODonnell... mój Bo¿e...
Pauza.
AGNES D³ugo zostanie?
KATE Jutro wyje¿d¿a.
AGNES Wiêc siê nie zobaczymy. Szkoda.
CHRIS £adne imiona, prawda? Nina i Nora.
KATE Mnie siê podoba Nora. £adne imiê. Czuje siê w nim si³ê.
AGNES Nina ju¿ mniej. (do Chris) Podoba ci siê imiê Nina?
CHRIS Nina? Nie, nie za bardzo.
KATE Mo¿e istnieje jaka wiêta Nina, ale w mojej ksi¹¿eczce do nabo¿eñstwa chyba jej
nie ma.
AGNES Pewnie to jaka szwedzka wiêta.
KATE wiêci w Szwecji! Czego to ludzie nie wymyl¹?
ROSE Mama zawsze mówi³a, ¿e bliniaki to podwójne b³ogos³awieñstwo.
KATE (ostro) Nie mêdrkuj. Ju¿ raz to s³ysza³ymy.
Pauza.
CHRIS Maggie, uwala³a sobie nos m¹k¹.
MAGGIE Pamiêtam raz, mia³am wtedy szesnacie lat, wymknê³am siê z domu w niedzielê wieczorem. By³o to o tej samej co teraz porze roku  pocz¹tek sierpnia. Spotka³ymy siê z Bernie przy bramie ochronki i dalej  na tañce do Ardstraw. Mia³am
wtedy absztyfikanta, Tim Carlin siê nazywa³, ale mnie... ale mnie interesowa³ naBrian Friel
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prawdê Brian McGuinness. Pamiêtacie Briana? Mia³ takie bielutkie rêce i rzêsy jak
lalka. Ale on  ma siê rozumieæ  szala³ za Bernie. W ka¿dym razie ci dwaj ch³opcy
mieli rowery, wziêli nas na ramê i pojechalimy we czwórkê na tañce do Ardstraw 
piêæ mil w jedn¹ stronê. Niechby siê tatu o tym dowiedzia³, wieæ, Panie, nad jego
dusz¹...
Na zakoñczenie tañców odby³ siê konkurs na najlepsze wykonanie twostepa. Do
fina³u stanê³y trzy pary: jakich dwoje z Ardstraw, Ma³y Timmy i ja  siêga³ mi najwy¿ej dot¹d; i Brian z Bernie...
Wygl¹dali razem przepiêknie, tak szykownie, oczu nie mo¿na by³o od nich oderwaæ.
Ludzie zatrzymywali siê w tañcu, ¿eby na nich popatrzeæ...
I kiedy sêdziowie og³osili werdykt  musieli byæ zupe³nie pijani  okaza³o siê, ¿e
zwyciê¿y³a para miejscowa; Timmy i ja zajêlimy drugie miejsce; a Brian z Bernie
dostali trzecie.
Biedn¹ Bernie dos³ownie zamurowa³o. Nie mog³a uwierzyæ. Zaniemówi³a. Do koñca
wieczoru siê do nas nie odezwa³a. Nawet nie chcia³a z nami wracaæ do domu na rowerze. I s³usznie, bo to im siê nale¿a³a wygrana; byli tak niesamowicie piêkn¹ par¹...
Wtedy w³anie po raz ostatni widzia³am Briana McGuinnessa...
Pamiêtacie Briana, mia³ takie...? Póniej siê dowiedzia³am, ¿e wyjecha³ do Australii...
Bernie mia³a racjê, ¿e siê tak rozgniewa³a. To nie by³o sprawiedliwe  wcale to nie
by³o sprawiedliwe. Sêdziowie musieli byæ pijani, zupe³nie pijani...
Maggie stoi nieruchomo, wygl¹da przez okno; patrzy niewidz¹cym wzrokiem. Pozosta³e kobiety wracaj¹ do swoich zajêæ: Rose i Agnes robi¹ na drutach; Kate odk³ada
na miejsce zakupy; Chris pod³¹cza do radia bateriê.
Pauza.
KATE I co, Chris, dzia³a?
CHRIS O co pytasz?
KATE O Marconiego.
CHRIS Marconi? Chyba tak... powinien... (w³¹cza radio i wraca do prasowania)
Muzyka, pocz¹tkowo ledwie s³yszalna, to irlandzka melodia taneczna  The Masons
Apron w wykonaniu kapeli ludowej. Jest bardzo szybka z bardzo silnie wybijanym
rytmem. Pocz¹tkowo s³ychaæ tylko rytm, potem, gdy natê¿enie dwiêku stopniowo narasta, dociera do nas tak¿e melodia. Przez jakie dziesiêæ sekund, zanim dwiêk staje
siê wyrany, kobiety pozostaj¹ przy swoich czynnociach. Potem Maggie odwraca
siê. G³owê przechyli³a ku muzyce, ku rytmowi. Oddycha g³êboko, gwa³townie. Jej
twarz siê o¿ywia, jest w niej bunt i agresja, i prymitywna radoæ. Przez kilka sekund
stoi nieruchomo, nas³uchuje, ch³onie rytm, ze zbuntowan¹ min¹ przygl¹da siê siostrom. Rozczapierza bia³e od m¹ki palce, odgarnia w³osy z twarzy, przeje¿d¿a d³oñmi
po policzkach, czyni¹c ze swojej twarzy maskê. Równoczenie otwiera usta i wydawszy z siebie dziki, ochryp³y okrzyk Yaaaaaa!, natychmiast zaczyna tañczyæ, wyrzucaj¹c na boki rêce, nogi. W³osy wiruj¹ jej wokó³ g³owy, d³ugie sznurowad³a powiewaj¹ w rytm tañca. Tañcz¹c nuci, piewa, krzyczy i wo³a: Chodcie tañczyæ, tañczcie!
Chodcie! Chodcie!, Tañczy z dziesiêæ sekund  jest jak derwisz o bia³ej twarzy.
Siostry jej siê przygl¹daj¹. Nagle twarz Rose siê rozpromienia. Gwa³townie odrzuca
robótkê, zrywa siê na nogi, wydaje okrzyk, chwyta Maggie za rêkê. Tañcz¹ i krzycz¹,
i piewaj¹ razem; kalosze Rose wybijaj¹ w³asny, chaotyczny rytm. Po kolejnych piêciu sekundach Agnes rozgl¹da siê na boki, zrywa siê i przy³¹cza siê do Maggie i Rose.
Sporód wszystkich sióstr w³anie Agnes porusza siê z najwiêkszym wdziêkiem i najbardziej zmys³owo. Po chwili Chris, która zajêta by³a sk³adaniem kom¿y Jacka, wci¹ga j¹ na siebie przez g³owê i przy³¹cza siê do tañca. W chwili, kiedy wrzuca na siebie
kom¿ê, Kate karci j¹: Christina!, ale jej protest zag³usza muzyka. Agnes i Rose,
Chris i Maggie wykonuj¹ teraz taniec, który jest niemal rozpoznawalny: schodz¹ siê
i rozchodz¹, robi¹ ko³o i m³ynek. Niemniej ich ruchy wci¹¿ wydaj¹ siê karykaturalne,
dwiêk jest zbyt g³ony, a rytm zbyt szybki, i ten niemal rozpoznawalny taniec sprawia
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groteskowe wra¿enie, poniewa¿, na przyk³ad, zamiast trzymaæ siê za rêce, siostry obejmuj¹ siê mocno za szyjê albo w pasie. Wreszcie Kate, która dotychczas obserwowa³a
tê scenê z niepokojem i przera¿eniem, nagle zrywa siê, odrzuca g³owê do ty³u, wydaje
g³ony okrzyk Yaaaaa!. Kate tañczy sama, ca³kowicie skupiona, skoncentrowana
na sobie; w jej ruchach jest zarazem opanowanie i gwa³townoæ; wykonuje ci¹g skomplikowanych kroków, które prowadz¹ j¹ najpierw szybko wokó³ kuchni, potem mimo
sióstr przez drzwi do ogrodu, dooko³a ³awki, z powrotem do kuchni; jej zachowanie
nie pasuje do postaci, ale te¿ wskazuje na jakie grone, g³êboko skrywane emocje.
Podczas tañca Rose, Maggie, Agnes i Chris pokrzykuj¹, nawo³uj¹ siê, piewaj¹. Kate
natomiast nie wydaje z siebie najmniejszego dwiêku. Zbyt ha³aliwa muzyka, ³omocz¹cy rytm, krzyki, nawo³ywania i piewy: w tym parodystycznym krêgu wyczuwa siê
rozmylne burzenie istniej¹cego ³adu, widaæ, ¿e kobiety w sposób wiadomy i brutalny dokonuj¹ autokarykatury, ¿e ocieraj¹ siê o granice histerii. Muzyka urywa siê nagle, w pó³ taktu. Siostry robi¹ jednak tyle ha³asu, ¿e tego nie zauwa¿aj¹ i tañcz¹ jeszcze przez kilka sekund. Nagle Kate siê orientuje, ¿e muzyka umilk³a, i przestaje tañczyæ. Potem Agnes. Potem Chris i Maggie. I tylko Rose podryguje nadal bez wdziêku.
Wreszcie ona równie¿ zdaje sobie sprawê, ¿e muzyka usta³a, i nieruchomieje. Cisza.
Przez jaki czas wszystkie stoj¹ tam, gdzie siê zatrzyma³y. Panuje zupe³na cisza, s³ychaæ tylko ich g³one oddechy i krótkie trzaski dobiegaj¹ce z radia. Spogl¹daj¹ jedna
na drug¹, nie podnosz¹c wzroku, na ustach pó³umiech za¿enowania; czuj¹ siê trochê
zawstydzone, a przy tym nieco buñczuczne. Chris robi pierwszy ruch. Podchodzi do
radia.
CHRIS Znowu siê zepsu³o  durne stare pud³o. Spróbuj, Aggie, czasem siê ciebie s³ucha.
AGNES Dotknij z góry. Ciep³e?
CHRIS Parzy!
AGNES Wy³¹cz, niech ostygnie.
CHRIS (wy³¹cza radio i uderza je d³oni¹ na p³ask) Cholerny szmelc!
KATE Christina, to nie powód, ¿eby siê wyra¿a³a jak andrus.
AGNES Musi byæ jaka przyczyna, ¿e siê tak przegrzewa.
CHRIS Przegrzewa siê, bo to cholerna kupa szmelcu, ot co.
ROSE Cholerna kupa szmelcu.
KATE Rose, czy w taki dzieñ musisz chodziæ w kaloszach?
ROSE Nie mam nic innego, tylko kalosze i pantofle od wiêta. A chyba dzisiaj nie jest
wiêto, co?
KATE No proszê, có¿ za logiczne rozumowanie  naraz.
MAGGIE (zapalaj¹c papierosa) S³uchajcie, panny, co wam powiem: ta wasza Ginger
Rogers pamiêta lepsze czasy.
KATE To papierosy tak ci szkodz¹.
MAGGIE (wypuszczaj¹c dym) Cudowne ¯eglarskie! Prawie tak wspania³e, jak prawdziwi ¿eglarze! Kitty, chcesz siê zaci¹gn¹æ?
KATE Id i umyj twarz, Maggie. I na mi³oæ bosk¹, zawi¹¿ sobie sznurówki.
MAGGIE Dobrze, pani nauczycielko. Chrissie, gdzie jest Michael?
CHRIS A nie robi tych swoich latawców?
MAGGIE Tam go nie ma. Gdzie znik³.
CHRIS Daleko nie pójdzie.
MAGGIE Widzia³am go jeszcze dziesiêæ minut temu.
CHRIS Nic mu nie bêdzie.
MAGGIE Ale gdyby poszed³ do starej studni...
CHRIS Daj mu spokój, choæ raz, dobrze?
Maggie wzrusza ramionami i wychodzi drzwiami od podwórza.
Pauza.
KATE Kto dzi robi podwieczorek?
AGNES A kto zawsze robi podwieczorek?
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CHRIS (przy radiu) Chyba wszystko kontaktuje.
KATE Christina, b¹d tak dobra, zdejmij tê kom¿ê.
CHRIS Mo¿e jaka lampa siê przepali³a? Gdybym tylko wiedzia³a, jak taka lampa wygl¹da.
KATE Czy ty ju¿ ca³kiem wstydu nie masz?
CHRIS Wed³ug mnie powinnymy je wyrzuciæ.
AGNES Te¿ tak uwa¿am. To rupieæ, nie radio.
ROSE Cholerna kupa szmelcu.
KATE (do Agnes) A ty pójdziesz i kupisz nowe, tak?
AGNES Od pocz¹tku by³o do niczego.
KATE Kupisz nowe radio z pieniêdzy za rêkawiczki, tak? A mnie siê zdawa³o, ¿e to, co
obie z Rose dostajecie za rêkawiczki, ledwie starcza wam na odzie¿.
AGNES Nie jeste u siebie w klasie, Kate.
KATE Bo jako nie zauwa¿y³am, ¿ebycie cokolwiek dawa³y na dom.
AGNES Kate, proszê ciê...
KATE A tu okazuje siê, ¿e starczy³oby wam na nowe radio. To wspaniale!
AGNES Przez okr¹g³y tydzieñ  pi¹tek, wi¹tek  przygotowujê ka¿dy twój posi³ek.
KATE Wiêc mo¿e ja te¿ powinnam dziergaæ rêkawiczki?
AGNES Piorê wszystko, co nosisz  i bieliznê, i ubranie, glansujê ci buty. cielê ci ³ó¿ko. Obie z Rose to robimy. Malujemy dom. Czycimy komin. Kosimy trawê. Zbieramy torf. Masz tu dwie bezp³atne s³u¿¹ce.
ROSE A wiesz, jak ciê przezywaj¹ w szkole? G¹sior! Wszyscy mówi¹ na ciebie G¹sior!
Maggie wpada na scenê i podbiega prosto do okna.
MAGGIE Chodcie zobaczyæ! Patrzcie, kto tu idzie!
AGNES Kto?
MAGGIE Mign¹³ mi tylko, ale jestem niemal pewna, ¿e to...
AGNES Kto? Powiedz, kto?
MAGGIE (do Chris) Chrissie, to Gerry Evans.
CHRIS Chryste Panie.
MAGGIE Jest za zakrêtem.
CHRIS Jezu kochany, Chryste Panie.
Wiadomoæ wywo³uje kompletne zamieszanie. Tylko Chris stoi jak skamienia³a, zbyt
przejêta, by siê ruszyæ. Agnes bierze do rêki robótkê i pracuje w przesadnym skupieniu. Rose i Maggie zmieniaj¹ obuwie, wszystkie biegaj¹ tam i z powrotem  ogl¹daj¹
siê w kawa³ku lusterka, wpadaj¹ na siebie, wygl¹daj¹ przez okno, czesz¹ siê. Podczas
ca³ej tej gor¹czkowej krz¹taniny rozmawiaj¹ ze sob¹ i krêc¹ siê wokó³ zupe³nie nieruchomej Chris. Kwestie nak³adaj¹ siê na siebie.
KATE ¯e ten Evans ma czelnoæ tu przychodziæ!
MAGGIE Chce zobaczyæ swojego syna, nie?
KATE Ta kreatura nie jest tu mile widziana.
AGNES Kto mi schowa³ wyjciowe pantofle?
MAGGIE Trzeba bêdzie poczêstowaæ go podwieczorkiem.
KATE Nie widzê powodu.
MAGGIE A w domu nic nie ma.
KATE I po co on tu przychodzi  tylko nas denerwuje!
ROSE Masz racjê, Kate. Ja go nienawidzê!
MAGGIE Czy kto ma zapasowe sznurówki?
KATE Spójrzcie, jak ta pod³oga wygl¹da.
MAGGIE A mo¿e przyszed³, bo chce poznaæ ojca Jacka.
KATE Ju¿ ojciec Jack sobie porozmawia z tym ca³ym Evansem. (o prasowaniu) Pochowaj te ubrania, Agnes.
Agnes jest tak zajêta robótk¹ na drutach, ¿e tego nie s³yszy.
MAGGIE Moje papierosy! Gdzie s¹ moje papierosy?
ROSE On tu nie zostanie na noc, prawda, Kate?
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KATE Z ca³¹ pewnoci¹ nie bêdzie tu nocowa³!
MAGGIE Aggie, nie masz przypadkiem kawa³ka sznurka? Nie macie kawa³ka tasiemki?
KATE Zachowujcie siê normalnie. Trzeba zachowaæ spokój i godnoæ. Rosie, przestañ
wygl¹daæ!
ROSE (przy oknie) Nie widaæ, ¿eby kto szed³.
Cisza. Po chwili Agnes odk³ada robótkê, podbiega do okna, odpycha Rose i wygl¹da
na zewn¹trz.
AGNES Daj popatrzeæ.
ROSE Przywidzia³o ci siê, Maggie.
CHRIS O, Bo¿e.
ROSE Wcale go tam nie ma.
AGNES (cicho) Jest. Maggie ma racjê. Idzie tu.
ROSE Poka¿.
KATE Ma laseczkê?
ROSE Tak.
KATE I s³omkowy kapelusz?
ROSE Tak.
KATE Wiêc to rzeczywicie Evans.
AGNES Tak, to on.
CHRIS S³odki Bo¿e  patrzcie, jak ja wygl¹dam  co mu powiem? Szybko tu bêdzie?
ROSE Za nic nie spojrzê mu w twarz. Nienawidzê go  nienawidzê!
KATE Tak nie wolno mówiæ, Rose. To nie po chrzecijañsku. (gdy Rose wybiega) Uwa¿aj, jeszcze ciê Pan Bóg pokarze.
CHRIS Spójrz na moje rêce, Kate  ca³a siê trzêsê.
KATE (chwyta j¹ za ramiona) Wcale siê nie trzêsiesz. Jeste spokojna i piêknie wygl¹dasz, i pos³uchaj, co masz robiæ. Spotkasz siê z nim przed domem. Powiesz mu, ¿e
jego syn jest zdrowy i szczêliwy. Potem go odprawisz  ty i Michael doskonale sobie
bez niego radzicie.
Chris nie rusza siê z miejsca. Jest bliska p³aczu. Kate bierze j¹ w ramiona.
KATE Ju¿ dobrze, zapro go do rodka i poczêstuj drania podwieczorkiem. I niech zanocuje, jeli chce. (znowu ostro) Ale na stryszku. I sam. Taak. Przywioz³am gazetê. Nie
wiecie, co zrobi³am z gazet¹?
Chris podbiega do lusterka, poprawia fryzurê i ubranie.
CHRIS Gdzie on jest, Maggie?
MAGGIE W ogrodzie.
KATE Agnes, nie widzia³a, gdzie wetknê³am gazetê?
MAGGIE Le¿y na skrzyni z torfem.
Kate czyta  albo udaje, ¿e czyta  gazetê. Agnes siedzi ko³o radia i robi na drutach
ca³kowicie tym zajêciem poch³oniêta. Maggie stoi przy oknie wychodz¹cym na ogród.
Gerry Evans wchodzi z lewej, st¹pa podryguj¹c, wywija laseczk¹, s³omkowy kapelusz
ma zsuniêty na ty³ g³owy. Wie, ¿e go obserwuj¹. Wprawdzie czuje siê bardzo niepewnie, ale umiech nie schodzi mu z twarzy. Chris wychodzi do ogrodu, gdzie siê spotykaj¹. Gerry mówi z angielskim akcentem.
GERRY Jak siê masz, Chrissie? Mi³o ciê widzieæ.
CHRIS Witaj, Gerry.
GERRY Jak ci siê ¿y³o przez te szeæ miesiêcy?
CHRIS Trzynacie.
GERRY Trzynacie miesiêcy? To niemo¿liwe!
CHRIS Od lipca zesz³ego roku; od siódmego lipca.
GERRY Jej, jej, jej. Jak ten czas szybko leci. Trzynacie miesiêcy? Co takiego! Najmniej dziesiêæ  sk¹d  dwadziecia razy ju¿, ju¿ siê wybiera³em, tylko zawsze co
takiego wypad³o, ¿e nie mog³em siê wyrwaæ.
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CHRIS Ale wreszcie jeste.
GERRY Jak najbardziej. Zreszt¹ mia³em nieprawdopodobne szczêcie. Wczoraj wieczorem
w barze w Sligo. Napatoczy³ siê jeden goæ z nowiutkim morrisem cowleyem. Wspomnia³, ¿e rano jedzie do Ballybeg. Ballybeg? Jaka znajoma nazwa! No i jestem. We
w³asnej osobie. Mia³em szczêcie, nieprawda? Gdyby siê kto pyta³.
CHRIS Tak.
GERRY Tylko wspomnia³, no i jestem. Poszczêci³o mi siê, sama powiedz!
CHRIS W³anie.
Pauza.
MAGGIE Biedak, jaki wystraszony.
KATE Wystraszony! Akurat!
MAGGIE Chod tu, Aggie, to go zobaczysz.
AGNES Nie w tej chwili.
MAGGIE Na pewno chêtnie by sobie podjad³.
KATE Dajê mu trzy minuty. A potem albo ona go pogoni, albo ja to zrobiê.
GERRY licznie wygl¹dasz, Chrissie. Naprawdê uroczo.
CHRIS Mam siano, nie w³osy.
GERRY Mnie siê podobaj¹.
CHRIS Maggie obieca³a mi dzi umyæ g³owê.
GERRY A jak tam Maggie?
CHRIS Dobrze.
GERRY A Rose i Kate?
CHRIS wietnie.
GERRY A Agnes?
CHRIS Wszyscy maj¹ siê dobrze, dziêkujê.
GERRY Powiedz jej, ¿e o ni¹ pyta³em  o Agnes.
CHIS Zaprosi³abym ciê do rodka, tylko ¿e mamy w domu...
GERRY Nie, nie, innym razem; ale dziêkujê. Dzisiaj trochê kuso u mnie z czasem. Ten
goæ, który mnie tu przywióz³, powiedzia³, ¿e ojciec Jack wróci³.
CHRIS Tak, jest dopiero od kilku tygodni.
GERRY Prosto z Afryki.
CHRIS Tak.
GERRY Ca³y i zdrowy.
CHRIS Tak.
GERRY Wspaniale.
CHRIS Tak.
GERRY Szczêciarz.
CHRIS Tak.
GERRY (wymachuje laseczk¹ jak kijem golfowym) Powinienem uprawiaæ jakie sporty.
Przybieram na wadze.
KATE Jeszcze nie poszed³?
MAGGIE Nie.
KATE Co on tam tak d³ugo robi, na mi³oæ bosk¹?
MAGGIE Rozmawia.
KATE Czy kto potrafi mi wyjaniæ, co oni maj¹ sobie do powiedzenia?
MAGGIE Kate, przecie¿ on jest ojcem Michaela.
KATE Dotychczas ten Evans jako siê tym nie przejmowa³.
CHRIS Ko³o Wielkanocy jaki komiwoja¿er by³ u Kate w szkole. Podobno widzia³ siê
z tob¹ w Dublinie. Naopowiada³ niestworzonych rzeczy, ¿e niby dajesz lekcje tañca.
GERRY Zgadza siê.
CHRIS Nie ¿artuj!
GERRY Jak babciê kocham.
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CHRIS Prawdziwe lekcje?
GERRY Ca³¹ zesz³¹ zimê.
CHRIS Jakiego tañca?
GERRY Towarzyskiego, ma siê rozumieæ. To idealne zajêcie dla ciebie  zawsze tañczy³a lepiej ode mnie. Nie pamiêtasz? (wykonuje szybki krok i piruet) By³o mi³o, a¿ siê
skoñczy³o. Za to frajdê mia³em kolosaln¹!
CHRIS I ludzie przychodzili, ¿eby ich uczy³?
GHERRY Nie dziw siê tak! Ka¿dy chce tañczyæ. Mia³em mnóstwo uczniów  tysi¹ce,
miliony!
CHRIS Gerry...
GERRY Piêædziesiêciu trzech. Nie, k³amiê. Piêædziesiêciu. A gdy tylko nasta³a ³adna
pogoda, wszyscy znikli. Szkoda, bo mi³o by³o. Ale mam ju¿ ca³kiem nowe zajêcie,
gdyby siê kto pyta³. Jak ¿yjê, nie mia³em tyle roboty. Sprzedajê gramofony. Jestem
agentem na ca³y kraj. Tak, moja pani  na ca³y kraj. Kto rozs¹dkiem siê kieruje, ten
gramofon Minerva kupuje.
CHRIS Brzmi niele.
GERRY Fenomenalna sprawa. Muszê tylko zbieraæ zamówienia i przekazywaæ je do Dublina. To wielkie przedsiêwziêcie, Chrissie; o, tak, gigantyczne przedsiêwziêcie.
CHRIS I dobrze ci idzie?
GERRY Nieprawdopodobnie. Hurtownik wprost nie nad¹¿a z dostawami. Spójrz dooko³a.
Ca³y kraj oszala³ na punkcie gramofonów. Dam ci przyk³ad. Przedwczoraj by³em na
zachód od Oughterard. Zobaczy³em taki ma³y domek na zboczu góry. Pomyla³em:
mam to, czego szukam. Ten domek mia³ w sobie co takiego, ¿e  no wiesz? Wiêc
zsiadam z roweru, stukam. Otwiera mi rudow³osy olbrzym  z czego siê miejesz?
CHRIS Gerry...
GERRY S³owo honoru. Pokazujê mu ulotki; dziesiêæ minut gadamy o gramofonach, a potem, ni z tego, ni z owego goæ bierze a¿ cztery  dla siebie i dla trzech zamê¿nych córek.
CHRIS Wzi¹³ cztery gramofony?
GERRY Cztery ulotki!
Oboje miej¹ siê.
GERRY Ale on kupi. G³owê dam, ¿e kupi. Co ci powiem, Chrissie: kiedy wynaleziono
radio, ludzie myleli, ¿e to ju¿ bêdzie koniec gramofonów. Tymczasem nic podobnego.
Z mojego dowiadczenia wynika... Nie odwracaj siê; obserwuje nas zza tamtego krzaka.
CHRIS Kto? Michael?
GERRY Udawaj, ¿e nie widzisz. Zachowuj siê jakby nigdy nic. To jego?
CHRIS Robi latawce, wyobra sobie!
GERRY Nieprawdopodobne. Mign¹³ mi, jak skrêca³em na cie¿kê. Wielki ch³opak z niego.
CHRIS Ju¿ chodzi do szko³y, wiesz?
GERRY Nie mo¿e byæ! Jej, jej, jej. Od kiedy to?
CHRIS Od Bo¿ego Narodzenia. Kate go zapisa³a wczeniej.
GERRY Wspaniale. I co? Podoba mu siê?
CHRIS Niewiele mówi.
GERRY Na pewno kocha szko³ê. Uwielbia. Teraz wszystkie dzieciaki uwielbiaj¹ szko³ê.
I bêdzie siê wspaniale uczy³. Nawiasem mówi¹c, zamierza³em mu przywieæ jaki
drobiazg...
CHRIS Nie, nie; ciotki tak go...
GERRY Jaki drobiazg, symbol, ¿eby mia³ pami¹tkê. Gdyby siê kto pyta³, w zesz³y
poniedzia³ek ogl¹da³em w Kilkenny rower. Niestety, mieli tylko niebieski, a ja pomyla³em, ¿e czarny by³by bardziej  no wiesz  mêski. Zapisali sobie moje nazwisko
i w ogóle. Jak znów tam bêdê, wst¹piê do tego sklepu. A ty  du¿o masz pracy?
CHRIS Tyle, co w domu  i ko³o panicza.
GERRY Wspaniale.
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CHRIS Czasami robiê na drutach, ¿eby trochê pomóc Agnes i Rose. Co tam uszyjê.
Szkoda, ¿e nie sprzedajesz maszyn do szycia.
GERRY To jest myl! Móg³bym jedno z drugim po³¹czyæ! Zrobi³bym maj¹tek. Masz
fenomenaln¹ g³owê do interesów, Chrissie. W ¿yciu czego takiego nie widzia³em!
Chris mieje siê.
GERRY Z czego siê miejesz?
MAGGIE Spójrz tylko, jak ona na niego patrzy  jak w obraz, jakby to by³ ksi¹¿ê z bajki.
KATE Jaki tam ksi¹¿ê z bajki? Oszust! Bêcwa³! Ladaco!
MAGGIE Owszem, te¿. Ona to wie.
KATE Jakie te¿? To wszystko, co mo¿na o nim powiedzieæ.
MAGGIE Chod ich zobaczyæ, Agnes.
AGNES Nie teraz.
GERRY Nie zgadniesz, co widzia³em teraz po drodze. To dopiero szczêliwa wró¿ba!
Krowê z jednym rogiem na samym rodku czo³a.
CHRIS Nieprawda!
GERRY Bóg mi wiadkiem. Sz³a sobie sama, samiusieñka. Nikogo przy niej nie by³o.
CHRIS Gerry...
GERRY A kiedy j¹ mija³em, stanê³a i spojrza³a mi prosto w oczy.
CHRIS To nie by³a krowa, Gerry, tylko jednoro¿ec.
GERRY Mo¿esz sobie drwiæ ze mnie, proszê ciê bardzo. Jednoro¿ec wygl¹da jak koñ. A
to by³a krowa  najzwyklejsza w wiecie br¹zowa krowa, tyle, ¿e mia³a ten róg 
o tutaj. Czy ja bym ci k³ama³?
Chris mieje siê.
GERRY miej siê! Proszê ciê bardzo. Ale ja, tak czy tak, j¹ widzia³em. A có¿ to, jak nie
szczêliwa wró¿ba?
CHRIS Tak mylisz?
GERRY Krowa z jednym rogiem? Musi to byæ dobry omen. Ile takich krów w ¿yciu
widzia³a?
CHRIS Tysi¹ce. Miliony.
GERRY Przestañ! G³owê dam, ¿e to jedyna taka krowa w Irlandii; a mo¿e nawet na wiecie. A ja j¹ spotka³em na drodze z Ballybeg. W dodatku zrobi³a do mnie oko.
CHRIS Nic o tym nie mówi³e.
GERRY O czym?
CHRIS ¯e puci³a do ciebie oko.
GERRY Niemo¿liwe. Przecie¿ dlatego to takie niezwyk³e. Tak, to z pewnoci¹ dobry
omen. Mo¿e sprzedam wreszcie jaki gramofon, albo dwa.
CHRIS A ja myla³am, ¿e...?
GERRY Patrz! Sroka, i to jedna! Fatalny znak. Zapowied zmartwieñ. (celuje z laski jak
z karabinu) Bum! Pud³o. (udaj¹c powagê) Gdzie moja krowa szczêcia? Wracaj, ruda
krowo, wracaj!
Oboje miej¹ siê.
KATE Nie powiesz mi, ¿e oni wci¹¿ gadaj¹?
MAGGIE miej¹ siê. Ona siê ca³y czas mieje. S³yszysz ich, Aggie?
AGNES Tak.
KATE miej¹ siê? Nie potrafiê tego poj¹æ.
AGNES Nie tylko tego, Kate.
KATE Jeszcze dwie minuty i ju¿ ja sobie z tym Evansem pogadam! miej¹ siê? Co
podobnego!
GERRY Chyba na jaki czas wyjadê.
CHRIS Dok¹d to?
GERRY Ale przedtem wpadnê siê po¿egnaæ.
CHRIS Wracasz do siebie, do Walii?
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GERRY W Walii ju¿ nie jestem u siebie. Mój dom jest tutaj... to znaczy w Irlandii. Jadê
do Hiszpanii, gdyby siê kto pyta³. Na króciutko.
CHRIS Sprzedawaæ gramofony?
GERRY Uchowaj Bo¿e! (mieje siê) Nie uwierzysz... jadê powojowaæ. W Brygadach
Miêdzynarodowych. Za kilka tygodni wyrusza grupa. To idiotyczne, nie? Ale znasz
starego Gerryego, gor¹ca krew  bum! bum! bum!  za ka¿dym razem pud³o.
CHRIS Mówisz serio?
GERRY Sam siê sobie dziwiê, gdyby siê kto pyta³.
CHRIS A co wiesz o Hiszpanii?
GERRY Niewiele. Troszeczkê. Ale wystarczy, byæ mo¿e. Tak, wiem dostatecznie du¿o.
I pomyla³em, ¿e powinienem choæ raz, dla odmiany, zaanga¿owaæ siê w jaki szlachetny cel. Daj Evansowi wielk¹ sprawê, a zobaczysz, ¿e nie sprawi ci zawodu. Tylko
w codziennych, przyziemnych sprawach idzie mu nienadzwyczajnie. W ka¿dym razie jeszcze siê nie zaci¹gn¹³em... Wci¹¿ siê nam przygl¹da. Myli, ¿e go nie widzimy.
Chêtnie bym z nim porozmawia³.
CHRIS Jest doæ niemia³y.
GERRY To normalne. A ja w samej rzeczy jestem dla niego obcy. Wie, jak siê nazywam?
CHRIS Oczywicie ¿e tak.
GERRY To dobrze. Dziêkujê. No, mo¿e to nie jest tak dobrze. Bardzo ³adny z niego
ch³opak. Ma twoje oczy. Szczêciarz.
Z radia rozbrzmiewa cicho Dancing in the Dark.
MAGGIE Brawo, Aggie. Jak to zrobi³a?
AGNES Nawet siê do niego nie dotknê³am.
KATE Wy³¹cz to, Aggie.
Agnes nie wy³¹cza radia.
GERRY Macie gramofon! Ja bym wam sprzeda³ po cenie hurtowej.
CHRIS Nie, to radio.
GERRY Oooo, klasa!
CHRIS Zazwyczaj nie dzia³a. Aggie mówi, ¿e to kupa szmelcu.
GERRY Nie znam siê na radiach, ale mogê do niego zajrzeæ, jeli...
CHRIS Innym razem, jak znów przyjedziesz.
Pauza.
GERRY A z Agnes wszystko dobrze? Zdrowa?
CHRIS Tak, wszystko dobrze.
GERRY Z twoich sióstr ona chyba najmniej siê na mnie boczy³a. Powtórz jej, ¿e o ni¹
pyta³em.
CHRIS Powtórzê.
S³uchaj¹ muzyki.
GERRY £adna melodia. (nagle obejmuje j¹ ramieniem i zaczyna tañczyæ)
CHRIS Gerry...
GERRY Nic nie mów.
CHRIS Co ty wyrabiasz?
GERRY Ani s³owa.
CHRIS O, Bo¿e, Gerry...
GERRY Ciii...
CHRIS Patrz¹ na nas.
GERRY Kto?
CHRIS Maggie i Aggie. Z okna w kuchni.
GERRY Mam nadziejê. I Kate te¿.
CHRIS I ojciec Jack.
GERRY Jeszcze lepiej. Fantastycznie! (nagle zawija ni¹, krêci siê z ni¹ wko³o i prowadzi
w tañcu lekko, elegancko przez ca³y ogród. piewa jej przy tym s³owa piosenki)
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MAGGIE (cicho) Tañcz¹.
KATE Co!
MAGGIE Oni tañcz¹.
KATE Bo¿e, zlituj siê!
MAGGIE Obj¹³ j¹.
KATE Niemo¿liwe! Co za bydlê! (odrzuca gazetê i podchodzi do okna, przy którym stoi
Maggie)
MAGGIE Wiesz, Aggie, tañcz¹ po ca³ym ogrodzie.
KATE O, Bo¿e, có¿ to za idiotka.
MAGGIE Ale¿ on cudnie tañczy, nie?
KATE Maggie, on j¹ znowu sprowadzi na manowce.
MAGGIE Spójrz na jej twarz  chêtnie za nim idzie. Aggie, chod zobaczyæ.
AGNES Jestem zajêta! Na mi³oæ bosk¹, nie widzisz, ¿e jestem zajêta?
Maggie odwraca siê i patrzy na ni¹ ze zdumieniem.
KATE Ten ³ajdak Evans zawsze wietnie tañczy³. Tylko tyle potrafi. (pauza) A ona  co
za idiotka. Popatrzcie tylko, co za skoñczona idiotka. A¿ jej siê twarz zmieni³a ze
szczêcia. (pauza) Piêknie tañcz¹ razem. Piêkna z nich para. Ona jest tak piêkna jak
Bernie ODonnell, prawda?
Maggie odsuwa siê powoli od okna i siada sztywno.
GERRY Znasz s³owa?
CHRIS Nigdy nie znam s³ów piosenek.
GERRY Ja te¿ nie. Ale nie szkodzi. Jest co wa¿niejszego. (pauza) Wyjd za mnie, Chrissie. (pauza) S³yszysz?
CHRIS S³yszê.
GERRY Wyjdziesz za mnie, gdy przyjadê za dwa tygodnie?
CHRIS Chyba nie.
GERRY Szalejê za tob¹. Wiesz o tym. Zawsze za tob¹ szala³em.
CHRIS Kiedy jeste przy mnie.
GERRY Rzuæ ten dom i jed ze...
CHRIS Przecie¿ znów by mnie zostawi³. Nie masz takiego zamiaru, ale by mnie zostawi³, bo taki ju¿ jeste i nic na to nie poradzisz.
GERRY Nie tym razem, Chrissie. Tym razem bêdzie...
CHRIS Ju¿ nic nie mów, nie trzeba s³ów. Chod, przetañczmy cie¿k¹ a¿ do drogi i wtedy
sobie pójdziesz.
GERRY Wierz mi, Chrissie; tym razem spotykam same szczêliwe wró¿by. Fantastycznie
dobre!
Tañcz¹c, oddalaj¹ siê. Po ich wyjciu muzyka brzmi jeszcze przez kilka sekund, a potem milknie nagle w pó³ taktu. Maggie podchodzi do odbiornika, uderza go rêk¹,
w koñcu wy³¹cza.
KATE (odchodzi od okna) Ju¿ ich nie widaæ. Odtañczyli w sin¹ dal.
MAGGIE Nie wiem, co mu jest, ale za ka¿dym razem pogra chwilê i milknie. Pewnie siê
przegrzewa.
KATE No, to pan Evans znik³ nam z oczu. Pewnie z rok sobie poczekamy, a¿ znów zechce mu siê nas odwiedziæ.
AGNES Pan Evans ma jakie imiê.
KATE A tymczasem cierpi Christina. Znowu serce jej pêka i o to mam do niego ¿al.
A krew mnie zalewa na myl, ¿e ten drañ nie ma za grosz poczucia odpowiedzialnoci. Czy on siê kiedykolwiek zastanowi³, jak ona sobie radzi? Przecie¿ musi Michaela
nakarmiæ i ubraæ. Czy on j¹ o to pyta? Czy jego to w ogóle obchodzi?
AGNES (wstaje i idzie do tylnych drzwi) Wyjdê na dwór, przewietrzê siê. Od samego
rana pobolewa mnie g³owa.
KATE Chyba zwierzêta okazuj¹ wiêcej troski swojemu potomstwu ni¿ ta kreatura.
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AGNES Szkoda, ¿e sama siebie nie s³yszysz! Ale z ciebie pod³a jêdza, ty wiêtoszko
z zasadami. A w ogóle, to on ma na imiê Gerry  Gerry!  Gerry! (bliska p³aczu
wybiega)
KATE O co jej chodzi?
MAGGIE Kto to mo¿e wiedzieæ?
KATE Czy ja niby nie wiem, ¿e on ma na imiê Gerry? Przecie¿ nie mówiê o nim: wiêty
Patryk.
MAGGIE Ona te¿ siê martwi o Chris.
KATE No w³anie, widzisz, co robi taka kreatura jak ten Evans? Pojawia siê znik¹d i zatruwa atmosferê ca³ego domu  niech Bóg przebaczy temu ³ajdakowi. O, w³anie 
niech i mnie Pan Bóg przebaczy!
Maggie znów wk³ada sznurowane buty z cholewkami. Podpiewuje przy tym bez wiêkszego zapa³u, ledwo s³yszalnie.
MAGGIE
Pamiêtasz Capri i nasze poznanie,
Wycieczki ³odzi¹, spacery ród palm,
W mojej pamiêci ten obraz zostanie,
A w mym sercu têsknota i ¿al.
KATE ¯eby s³owa pacierza zna³a tak dobrze, jak te bezbo¿ne piosenki...! Ona ma racjê:
jestem pod³¹ jêdz¹ i wiêtoszk¹, prawda?
MAGGIE
Pamiêtasz Capri, tê wyspê kochanków,
Gdzie nasza mi³oæ skoñczy³a siê ju¿,
W srebrze wieczorów i w z³ocie poranków,
Piêkne Capri wród s³oñca i ró¿.
(wstaje, patrzy na swoje stopy) No, kto zatañczy fokstrota?
KATE Cz³owiek haruje jak wó³. Próbuje jako prowadziæ ten dom. Stara siê jak najlepiej
wype³niaæ obowi¹zki  no, bo siê do obowi¹zków poczuwa, jest odpowiedzialny,
chce utrzymaæ jaki ³ad. A¿ tu nagle, nagle dostrzega siateczkê drobnych pêkniêæ,
wszêdzie widzi rysy, widzi, ¿e wszystko wymyka mu siê z r¹k, ¿e siê rozpada, ¿e jest
tak kruche, ¿e ju¿ siê d³ugo nie da utrzymaæ w ca³oci. Maggie, lada chwila wszystko
siê rozsypie.
MAGGIE (znu¿ona) Nic siê nie rozsypie, Kate.
KATE Z tym ch³opakiem od Sweeneyów z gór  tym, który przyj¹³ ostatnie namaszczenie  wcale nie by³o tak, jak powiedzia³a Rose, nie zajê³y mu siê spodnie. Wyczyniali
jakie bezeceñstwa, jakie czary mary z koz¹  sk³adali ofiarê z okazji wiêta Lughnasy; a Sweeney by³ tak pijany, ¿e siê potkn¹³ i wpad³ w ognisko. Nie wiem, dlaczego
mi to akurat teraz przysz³o do g³owy...
MAGGIE Kate... (podchodzi do niej i przysiada siê)
KATE Evans zniknie na rok, a za tydzieñ czy dwa Christina znów wpadnie w depresjê.
Pamiêtasz, co siê dzia³o zesz³ej zimy? Te szlochy, te lamenty w rodku nocy. Drugi
raz ju¿ bym tego nie znios³a. A doktor mówi, ¿e z ojcem Jackiem to wcale nie tak,
wcale mu siê w g³owie nie pomiesza³o, tylko jego prze³o¿eni nie bardzo wiedzieli, jak
sobie z nim poradziæ, wiêc odes³ali go do domu. Nie wiem, co on w³aciwie mia³ na
myli, Maggie. I ksi¹dz proboszcz rozmawia³ ze mn¹ dzisiaj. Powiedzia³, ¿e jest coraz mniej uczniów i od jesieni byæ mo¿e nie bêdzie dla mnie pracy. To nieprawda,
Maggie, ¿e uczniów jest coraz mniej. Wiêc dlaczego on mnie ok³amuje? Dlaczego
chce siê mnie pozbyæ? I dlaczego nigdy nie przyszed³ odwiedziæ ojca Jacka? (próbuje
siê miaæ) Jeli mnie zwolni, wszystkie bêdziemy siedzia³y w domu i od rana do nocy
bêdziemy mog³y tañczyæ przy Marconim.
Zaczyna p³akaæ, Maggie obejmuje j¹ ramieniem. Po lewej stronie sceny pojawia siê
Michael.
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KATE Ale najbardziej martwiê siê o Rose. Jeli umrê  jeli stracê pracê  jeli ten dom
siê rozleci  to co bêdzie z nasz¹ Rosie?
MAGGIE Ciiiii.
KATE Muszê pok³adaæ ufnoæ w Bogu, prawda, Maggie? Przecie¿ Bóg jej nie opuci?
Co? Wierzysz w to, prawda?
MAGGIE Kate... Kate... Kate, kochana...
KATE Ja te¿ w to wierzê... Wierzê, ¿e... Wierzê, ¿e...
Maggie obejmuje j¹ i ko³ysze; Chris wchodzi szybko, z rêkami za³o¿onymi tak, jakby
sama siebie obejmowa³a. Widzi ch³opca zajêtego latawcami i siada przy nim na ziemi. Mówi do niego ¿arliwie, z podnieceniem, jakby mu powierza³a wa¿n¹ tajemnicê.
CHRIS No! Przyjrza³e mu siê dok³adnie, i co? Podoba ci siê? Pamiêtasz go?
CH£OPIEC (znudzony) Nigdy przedtem go nie widzia³em.
CHRIS Ciii. W³anie ¿e tak; z piêæ, szeæ razy. Tylko zapomnia³e. A on ciê widzia³ na
koñcu dró¿ki. Mówi, ¿e siê wyci¹gn¹³e. I ¿e jeste bardzo ³adny!
CH£OPIEC Ciocia Kate kupi³a mi b¹czka, ale on wcale nie chce siê krêciæ.
CHRIS Przystojny! Prawda, ¿e przystojny?
CH£OPIEC Niech mama da spokój.
CHRIS Zdradzê ci sekret. Tylko ¿eby nikt siê o tym nie dowiedzia³. Ma wspania³¹ now¹
pracê! I doskonale mu idzie!
CH£OPIEC A co robi?
CHRIS Ciii. I kupi³ ci rower  czarny mêski rower i przywiezie ci go  jak znów przyjedzie. (nagle obejmuje go i przytula do siebie)
CH£OPIEC Przyjedzie nied³ugo?
CHRIS (z zamkniêtymi oczami) Byæ mo¿e  byæ mo¿e. Tak! Przyjedzie!
CH£OPIEC Nied³ugo  znaczy kiedy?
CHRIS Za tydzieñ  za dwa  nied³ugo  nied³ugo  nied³ugo! Tak, masz przystojnego
ojca. Szczêciarz z ciebie, a ja te¿ jestem bardzo, bardzo szczêliwa. (wstaje, potem
schyla siê i ca³uje go lekko) Jeszcze jedna dobra wiadomoæ, mój szczêciarzu, masz
oczy po matce! (mieje siê, zalotnie krêci przed nim pirueta, tañcz¹c, wchodzi do
kuchni) A co tutaj s³ychaæ dobrego?
MAGGIE Co tutaj s³ychaæ dobrego...? Ano, ¿e  jak wiat wiatem nie pali³ymy tak
podniecaj¹cym torfem!
KATE Gerry jeszcze nie poszed³, co?
CHRIS Poszed³. Przed chwileczk¹.
Wchodzi Agnes drzwiami od podwórza. Niesie kilka ró¿.
CHRIS Mówi³am, ¿e mo¿e zostaæ na noc. Kaza³ ci podziêkowaæ.
KATE Skorzysta nastêpnym razem, jak siê pojawi.
CHRIS Bêdzie za tydzieñ, mo¿e dwa  zale¿nie, jak mu trasa wypadnie.
KATE Proszê bardzo, jeli stryszek bêdzie akurat wolny.
CHRIS I serdecznie was pozdrawia, wszystkie. A zw³aszcza ciebie, Aggie, posy³a ci
taaakiego ca³usa.
AGNES Mnie?
CHRIS Tak, tobie!
MAGGIE (szybko) Jakie liczne, Aggie. Mo¿e by zanieæ kilka Jackowi do pokoju?
Mo¿na by je postawiæ na oknie z karteczk¹ ró¿e  niech biedaczysko nie ³amie
sobie g³owy, jak siê to nazywa. A teraz, panienki, nasz codzienny problem: co na
podwieczorek?
CHRIS Maggie, pozwól mi dzi zrobiæ podwieczorek.
MAGGIE Razem go zrobimy. Mo¿e jakie pyszne danie z pomidorami? Mamy chyba a¿
dwa. Albo, jeli poczekacie, to upiekê chleb.
AGNES Ja robiê podwieczorek, Maggie.
CHRIS Pozwól mi, proszê. Tylko dzisiaj.
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AGNES (niemal agresywnie) Codziennie robiê podwieczorek, prawda? Wiêc dlaczego
dzisiaj ma byæ inaczej?
MAGGIE Nie ma najmniejszego powodu. Aggie jest szefem kuchni. (piewa ochryple)
Wszyscy ju¿ tê sztuczkê znaj¹, sztuczkê znaj¹, sztuczkê znaj¹.
W nosie d³ubi¹ i zjadaj¹, i zjadaj¹, hej!
KATE Maggie, proszê ciê!
MAGGIE Gdyby ona tak dobrze zna³a s³owa pacierzy, jak tych przeklêtych bezbo¿nych
piosenek.... (teraz do radia) Marconi, mój przyjacielu, obud siê, jeszcze nie pora
spaæ!
Wchodzi ojciec Jack. Drepcze szybko przez ca³¹ kuchniê, trzymaj¹c rêce za³o¿one za
plecami i wbijaj¹c wzrok w ziemiê, jakby by³ zaabsorbowany jak¹ inn¹, odleg³¹ spraw¹. Nagle uwiadamia sobie obecnoæ pozosta³ych.
JACK Gdyby mnie kto szuka³, to bêdê nad rzek¹ przez resztê... (urywa i rozgl¹da siê
wko³o, dociera do niego, gdzie jest. Umiecha siê) Przepraszam was bardzo. Mylami
by³em... Ty jeste Kate.
KATE Kate.
JACK A to jest Agnes. I Margaret.
MAGGIE Jak siê masz, Jack?
JACK A to jest...?
CHRIS Chris  Christina.
JACK Wybacz, Chris. By³a maleñka, kiedy wyje¿d¿a³em. Pamiêtam, jak ciê matka unios³a
do góry, gdy poci¹g ruszy³ ze stacji, jak chwyci³a ciê za r¹czkê i macha³a ni¹ do mnie.
By³a malutka i mia³a w³oski jak meszek, ale mama zdo³a³a ci przyczepiæ maleñk¹
ró¿ow¹... maleñk¹ ró¿ow¹... jak siê to nazywa?  kokardkê!  kokardkê!  o, tutaj,
mniej wiêcej; i gdy tak macha³a do mnie twoj¹ r¹czk¹, kokarda ci spad³a. To tak,
jakbym mia³... obrazek...? obrazek aparatowy?  fotografiê!  jak bym mia³ fotografiê
w mózgu.
CHRIS Nadal mam marne w³osy.
JACK I pamiêtam tak¿e, Maggie, ¿e p³aka³a.
MAGGIE Naprawdê?
JACK Tak. Mia³a buziê zaczerwienion¹ od p³aczu.
MAGGIE Ale g³owê dam, ¿e liczn¹, jak zawsze.
JACK (do Agnes) Ty i Kate sta³ycie z prawej strony mamy, miêdzy wami Rose, któr¹
trzyma³ycie za r¹czki. Twarz mamy  pamiêtam  by³a zupe³nie bez wyrazu. Czêsto
siê póniej nad tym zastanawia³em.
CHRIS Wiedzia³a, ¿e ciê widzi ostatni raz w ¿yciu.
JACK Wiem. W tym, ale nie w drugim. Czy¿by to by³o mo¿liwe, ¿e mama nie wierzy³a
w duchy przodków?
KATE Duchy przodków! Co ty pleciesz, Jack? Mama by³a bogobojna i wiedzia³a, ¿e trafi
prosto do nieba. A przy okazji: nie zapomnij znowu za¿yæ na noc lekarstwa. Powiniene je przyjmowaæ trzy razy dziennie.
JACK Jeden z naszych kap³anów za¿ywa³ tyle chininy, ¿e wpad³ w na³óg i omal nie umar³.
Niemiecki kap³an; ojciec Sharpeggi. Odwieziono go natychmiast do szpitala w Kampali, ale lekarze byli bezradni. Wiêc przywielimy go z Okaw¹ do naszego szamana
i Karl Sharpeggi do¿y³ osiemdziesiêciu omiu lat. Kiedy siê dzi obudzi³em, na parapecie u mnie siedzia³ jaki dziwny bia³y ptak.
AGNES To kogut Rosie. Trzymaj siê od niego z daleka.
MAGGIE Patrz, co mi zrobi³ w rêkê. Którego dnia ³eb mu ukrêcê.
JACK Tak w³anie robimy w Ryanga, kiedy chcemy duchom okazaæ czeæ albo je przeb³agaæ: zabijamy koguta czy kol¹tko. To niebywale interesuj¹ca wystawa  nie, to
nie to s³owo, prawda?  popis?  nie  widowisko? Nie, nie, nie mogê znaleæ s³owa.
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Co to za s³owo? Przedstawienie? Nie, te¿ nie to. Takie s³owo na co tajemnego i wiêtego...? (powoli, rozwa¿nie) Jest rytualna rze. Sk³ada siê ofiarê. S¹ tañce i piewy.
Jak siê co takiego nazywa... Przepad³o. Nie ma. S³owa mnie odesz³y. Trudno... Nie
szkodzi... Chyba powinienem siê cieplej ubraæ...
Pauza.
MAGGIE Czy ca³y czas mówi³e tam w suahili?
JACK Tak, z miejscowymi w suahili. Kiedy przyje¿d¿aj¹ Europejczycy, mówimy po angielsku. Albo jeli mamy, mamy  wizytê?  wizytacjê! komisarza okrêgowego. Obecny
komisarz zna suahili, ale nie chce mówiæ. To uparty cz³owiek. K³ócimy siê z nim, ale
go lubiê. Mówi o mnie irlandzki wyrzutek. Zawsze mnie zaprasza do siebie do
Kampali na weekend  ¿ebym, jak powiada, siê do reszty nie stubylczy³. Mo¿e po
powrocie skorzystam z zaproszenia. Anglicy, jeli siê z nimi wspó³pracuje, daj¹ du¿o
pieniêdzy na wi¹tynie, szko³y i szpitale. A on siê na mnie strasznie gniewa, ¿e nie
chcê braæ od niego pieniêdzy. W zesz³ym roku powiadomi³ o tym prze³o¿onych; bardzo siê na mnie rozgniewali, oj, bardzo. Ale lubiê go. Kiedy siê z nim ¿egna³em 
uwa¿a³, ¿e to strasznie zabawne!  podarowa³ mi kapelusz ostatniego gubernatora,
ceremonialny kapelusz  ceremonia! W³anie! O to s³owo mi chodzi³o! Jak mog³em
go zapomnieæ? Ofiara, rytua³, tañce  ceremonia! Takie proste s³owo. Co to ja mówi³em?
AGNES Komisarz da³ ci prezent na po¿egnanie.
JACK Tak, wspania³y trójgraniasty kapelusz z trzema wielkimi bia³ymi strusimi piórami. Mam go w jednym z kufrów. Póniej go wam poka¿ê. Ceremonia! Jak to dobrze, ¿e mi siê przypomnia³o. Wiecie, co mnie zdziwi³o? Na statku, po drodze, miewa³em takie dni, ¿e nie mog³em sobie przypomnieæ nawet najprostszych s³ów. Nikt
zreszt¹ tego nie zauwa¿y³. A w ogóle zawsze mo¿na pokazaæ palcem, prawda, Margaret?
MAGGIE Albo na migi.
JACK Albo na migi.
MAGGIE Albo zatañczyæ.
KATE Musisz teraz jak najwiêcej czytaæ  ksi¹¿ki, czasopisma, gazety, wszystko. Co
wieczór czytam z ma³ym Michaelem. Bardzo mu siê od tego wzbogaci³o s³ownictwo.
JACK Z pewnoci¹ masz racjê, Kate. Zrobiê, jak mi radzisz. (do Chris) Agnes, nie widzia³em dzisiaj twojego ma³ego Michaela.
KATE To jest Christina, Jack.
JACK Daruj, mnie siê...
CHRIS Gdzie tu jest. Robi latawce.
JACK I nie pozna³em jeszcze twojego mê¿a.
CHRIS Nie mam mê¿a.
JACK Aha.
KATE Ojciec Michaela niedawno tu by³... Gerry Evans... Pan Evans jest Walijczykiem...
choæ to oczywicie nie ma ¿adnego...
JACK I nigdy nie by³a zamê¿na?
CHRIS Nigdy.
MAGGIE ¯adna z nas nigdy nie wysz³a za m¹¿. Liczymy, ¿e ruszysz na ³owy i upolujesz
nam po mê¿u.
JACK (do Chris) Czyli Michael jest dzieckiem mi³oci?
CHRIS Ja  tak  chyba tak...
JACK Wspania³y ch³opak.
CHRIS Uda³ siê.
JACK Masz szczêcie, ¿e go masz.
AGNES To nasze wspólne szczêcie.
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JACK W Ryanga kobietom bardzo zale¿y na dzieciach mi³oci. Im wiêcej jest dzieci mi³oci, tym wiêcej szczêcia w domu. Tak uwa¿aj¹. Masz mo¿e wiêcej dzieci mi³oci?
KATE O, nie, Jack! Mo¿e ciê to zdziwi, ale ani Agnes, ani Rose, ani Maggie, ani ja, ¿adna
z nas nie ma dzieci mi³oci. W Ryanga niech sobie bêdzie jak chce, ale teraz jeste
u siebie, w Donegal. Tutaj dzieci mi³oci bardzo siê kocha, ale nie powiem, ¿eby ktokolwiek szczególnie o nie zabiega³. A doktor ostrzega, ¿e jeli siê nie bêdziesz rusza³,
to nogi zaczn¹ ci odmawiaæ pos³uszeñstwa. Wiêc przejdziemy siê razem do g³ównej
drogi i z powrotem  trzy razy, potem dostaniesz podwieczorek, potem przeczytasz
gazetê od deski do deski, potem przyjmiesz lekarstwo, a potem pójdziesz spaæ. I tak
samo zrobimy jutro i pojutrze, i popojutrze, a¿ odzyskasz si³y. Id ju¿, zaraz ciê dogoniê. Gdzie jest mój sweter?
Jack wychodzi do ogrodu. Kate idzie po sweter.
MICHAEL Niektóre przewidywania cioci Kate okaza³y siê ca³kiem trafne. Co wiêcej,
niektóre sprawdzi³y siê jeszcze przed koñcem Lughnasy.
Mia³a racjê co do wuja Jacka. Prze³o¿eni odes³ali go do domu wcale nie dlatego, ¿e
w g³owie mu siê pomiesza³o, lecz z przyczyn, które coraz wyraniej zaczê³y siê ujawniaæ pod koniec lata.
Mia³a te¿ racjê, ¿e straci pracê w miejscowej szkole. Proboszcz nie zatrudni³ jej w nowym roku szkolnym, choæ wi¹za³o siê to bardziej z ojcem Jackiem ni¿ z malej¹c¹
liczb¹ uczniów.
S³usznie te¿ niepokoi³a siê o Rose. Gdyby wiêcej wiedzia³a, martwi³aby siê tak¿e
o Agnes. Nie mog³a jednak przewidzieæ, ¿e dom rozpadnie siê a¿ tak szybko i ¿e na
pocz¹tku wrzenia pewnego ranka odkryje, i¿ Agnes i Rose wyjecha³y na zawsze.
W tym momencie monologu Michaela ojciec Jack bierze do r¹k dwa drewienka 
elementy latawca  i uderza nimi o siebie. Jest zadowolony z efektu. Powtarza czynnoæ raz, po chwili znowu. Z wyran¹ przyjemnoci¹ zaczyna wystukiwaæ regularny
rytm. Gdy Michael ci¹gnie swój monolog, Jack zaczyna dreptaætañczyæ w takt swojego grania  cia³o ma lekko pochylone, oczy wbite w ziemiê, stopy poruszaj¹ siê
rytmicznie. Tañczydrepcze, a przy tym mamrocze  piewa  wydaje nieartyku³owane
i ledwie s³yszalne dwiêki. Kate wychodzi do ogrodu i stoi nieruchomo, przygl¹daj¹c
siê Jackowi. Wchodzi Rose. Teraz obserwuj¹ go wszystkie  Rose, Maggie i Agnes 
jedne z drzwi frontowych, inne przez okno. Tylko Chris ma oczy zamkniête, twarz uniesion¹ i wargi lekko rozchylone; wspomina. Michael kontynuuje monolog  nie czyni¹c ¿adnych przerw.
MICHAEL Myli³a siê jednak co do mego ojca. Przypuszczam, ¿e ulepieni byli z tak
ró¿nej gliny, ¿e co do niego w ka¿dej sprawie musia³a siê myliæ. Ojciec, bowiem,
spe³ni³ swoj¹ obietnicê i pojawi³ siê po paru tygodniach. Wprawdzie nie dosz³o miêdzy nim a moj¹ matk¹ do formalnych zalubin, ale znów zatañczyli razem, obserwowani z ukrycia przez siostry. Tym razem by³ to taniec bez muzyki; zataczali
rytualne krêgi po podwórzu, potem ruszyli dró¿k¹ a¿ do g³ównej drogi i z powrotem;
powoli, uroczycie, lekko, ale z powag¹. Matka mia³a g³owê odrzucon¹ do ty³u, przymkniête oczy, wargi lekko rozchylone. Mój ojciec trzyma³ j¹ na tak¹ odleg³oæ, by
móg³ patrzeæ w jej uniesion¹ twarz. Bez piewu, bez muzyki, bez s³ów. S³ychaæ by³o
tylko szelest i szmer ich stóp na trawie.
Przygl¹da³em siê ceremonii zza tego krzaka. Ale tym razem byli wiadomi tylko siebie i swojego tañca. A kiedy ojciec wyruszy³ na wojnê walczyæ w Brygadach Miêdzynarodowych, matka rozpacza³a jak ka¿da wie¿o polubiona panna m³oda. Ale tym
razem nie by³o szlochów, lamentów i napadów depresji.
Kate podchodzi do Jacka i delikatnie odbiera mu drewienka. K³adzie je na ziemi.
KATE Od³o¿ymy patyczki na miejsce. To nie nasze patyczki, tylko ma³ego Michaela.
(bierze go pod ramiê i wyprowadza) A teraz pójdziemy na spacer.
Pozostali patrz¹ za nimi z twarzami ca³kowicie pozbawionymi wyrazu.
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A K T II
Pocz¹tek wrzenia; trzy tygodnie póniej. Na stole jest ka³amarz i jakie papiery. Dwa
gotowe ju¿ latawce stoj¹ oparte o ³awkê ogrodow¹  nadal nie widaæ ich twarzy.
Michael stoi na przodzie sceny po lewej, s³ucha piewu nadchodz¹cej Maggie. Maggie wchodzi z lewej strony, nios¹c dwa ocynkowane wiadra pe³ne wody. Ubrana jest
tak samo jak w akcie pierwszym. piewa, jak zwykle, nieco parodystycznie:
MAGGIE
Graj, Cyganie! Graj, Cyganie! Noc krótko trwa...
Graj, bracie! Graj mi a¿ do dnia.
Dzi, bracie, graj rzewnie, graj piewnie i serce zbud!
Na jedn¹ noc mi szczêcie wróæ!*
(wchodzi do kuchni i wod¹ z wiader nape³nia stoj¹cy na p³ycie czajnik i garnek. Patrzy
na roz³o¿one na kuchennym stole przybory do pisania) Zbierasz ju¿ rzeczy do szko³y?
CH£OPIEC Szko³a zaczyna siê dopiero za dziesiêæ dni.
MAGGIE Bo¿e, zawsze nienawidzi³am szko³y. (nuci nastêpn¹ linijkê piosenki; nagle
przypomina sobie) Mamy drobny interes do za³atwienia. S³yszysz, synu?
CH£OPIEC Nie s³yszê.
MAGGIE Jeste mi winien pieni¹dze.
CH£OPIEC Wcale nie.
MAGGIE A wcale tak. Trzy tygodnie temu za³o¿y³am siê z tob¹ o pensa, ¿e te twoje
durne latawce nie pofrun¹. I nie pofrunê³y.
CH£OPIEC Bo wiatr by³ s³aby.
MAGGIE S³aby wiatr! S³ysza³ to kto? Nawet huragan by nie poderwa³ tych twoich latawców. Tak czy owak  d³ug to d³ug. Pensa proszê, jeli ³aska. Albo sp³atê w naturze:
jednego ¯eglarskiego. (piewa)
Ty jeden ³zy i smutki znasz,
ty mi szczerze grasz...
(tañczy z przesad¹ swój taniec przez ca³¹ kuchniê do sto³u; przesuwaj¹c siê obok
Ch³opca, mierzwi mu w³osy)
CH£OPIEC Niech mi ciocia da spokój.
MAGGIE
Gdy twe skrzypce wemiesz w rêce
Prawdê powiesz w twej piosence...
Graj, Cyganie! Graj, Cyganie, do witu dnia.
Graj, Cyganie! Noc tak krótko trwa.
CH£OPIEC Niech ciocia zobaczy, co mi ciocia narobi³a. Mam teraz pe³no kleksów!
MAGGIE Powiedz, synku, ale szczerze: czy ja siê nadajê do cygañskiego ¿ycia?
CH£OPIEC Niech mi ciocia da wiêty spokój! Chcê skoñczyæ ten list.
MAGGIE Do kogo? Wiem, ale nie powiem! W ka¿dym razie musi to byæ kto bardzo
inteligentny; byle g³¹b tych bazgro³ów nie odczyta. (wraca do swoich wiader)
CH£OPIEC Do wiêtego Miko³aja.
MAGGIE We wrzeniu? No tak, lepiej zd¹¿yæ przed ca³ym t³umem. O co go prosisz?
CH£OPIEC O dzwonek.
MAGGIE O dzwonek.
CH£OPIEC Do mojego roweru.
MAGGIE Do twojego roweru.
CH£OPIEC Do tego, co mi tato kupi³  niem¹dra!
MAGGIE Tato ci kupi³ rower?
* Aria z Hrabiny Maricy Imre Kálmana, s³owa J. Brumer i A. Grünwald, przek³ad A. Feil, W. Krzemiñski i A. Tur. (Przyp. t³um.)
Tañce w Ballybeg

94
CH£OPIEC Dzisiaj mi powiedzia³. Kupi³ go w Kilkenny. ¯eby ciocia wiedzia³a, ¿e mi kupi³.
MAGGIE (zachowuje siê inaczej. Wraca do sto³u; mówi cicho) Tak ci tato powiedzia³?
CH£OPIEC Niech go ciocia sama zapyta. Bêdzie tu za tydzieñ. Kupi³ mi czarny  mêski.
MAGGIE Szczêciarz z ciebie, syneczku.
CH£OPIEC Przywioz¹ mi go tu, do domu. Obieca³ mi.
MAGGIE No, skoro ci obieca³... (bardzo weso³o) Hm! Kto ciê nauczy jedziæ?
CH£OPIEC A ja ju¿ umiem!
MAGGIE Nie umiesz.
CH£OPIEC Nauczy³em siê w szkole w zesz³ym roku na Wielkanoc. O! Za to ty nie umiesz
jedziæ.
MAGGIE W³anie ¿e umiem.
CH£OPIEC A ja wiem, ¿e nie umiesz.
MAGGIE Sama, byæ mo¿e, nie potrafiê. Ale, wiesz, synku, jak mnie kto wemie na
ramê  to ho, ho!
CH£OPIEC Ciociu Maggie, nigdy w ¿yciu nie jedzi³a ciocia na ramie!
MAGGIE W³anie ¿e tak, Michael. Oj, tak. Jedzi³am na ramie. (zbiera papiery) A teraz
zmykaj. Innym razem napiszesz do wiêtego Miko³aja. W taki dzieñ powiniene byæ
na dworze, biegaæ po polach jak rebak. Czekaj, mam dla ciebie now¹ zagadkê.
CH£OPIEC Poddajê siê.
MAGGIE Na jab³once s¹ dwa jab³ka. Ogrodnik nie zerwa³ jab³ek, ale te¿ jab³ek na jab³once nie zostawi³. Co zrobi³ ogrodnik?
CH£OPIEC Poddajê siê.
MAGGIE Ale pomyl.
CH£OPIEC Poddajê siê.
MAGGIE Skoro nie wiesz, to ci powiem. Zerwa³ jab³ko! Rozumiesz? Jedno. Nie zerwa³
jab³ek, bo zerwa³ tylko jedno. I nie zostawi³ jab³ek, te¿ dlatego, ¿e zosta³o jedno.
CH£OPIEC O, Bo¿e!
MAGGIE Jak bym gada³a z workiem torfu.
Wchodzi Jack. Wygl¹da znacznie zdrowiej i silniej, jest tak¿e przytomny i o¿ywiony.
Nie ma na sobie ani palta, ani kapelusza, tylko bury  zapewne siostrzany  sweter.
Jest ubrany jeszcze bardziej dziwacznie ni¿ przedtem.
JACK Czy¿bym s³ysza³ dzwony kocielne?
MAGGIE Mamy dzi wspania³y, wielki lub.
JACK Ale nie której z moich sióstr?
MAGGIE Tak dobrze to nie jest. Pan Austin Morgan ¿eni siê z jedn¹ pann¹ z Carrickfad.
JACK Austin Morgan  czy powinienem znaæ to nazwisko?
MAGGIE Chyba nie. Morganowie maj¹ w miecie magazyn Pod Arkadami. Jak siê
dzisiaj miewasz?
JACK Tak jak co dzieñ, Maggie, marznê. I jak zwykle z tego powodu kwêkam.
Michael wychodzi.
MAGGIE To kwêkaj dalej, nikt ci nie broni. A robi siê coraz ch³odniej. Ale z dnia na
dzieñ wyranie nabierasz si³.
JACK I czujê siê silniejszy. No! Ruszam na ostatni¹ rundkê dzisiaj.
MAGGIE Rundka numer trzy?
JACK Cztery! Mijam sznur na bieliznê; przechodzê przez strumyk; okr¹¿am star¹ studniê; potem w górê przez ³¹kê. A kiedy to wykonam, Kate nie bêdzie musia³a mnie
sekowaæ  sekowaæ? sekowaæ?  dziwnie to brzmi  co mi tu nie pasuje  sekowaæ?
 nie ma takiego s³owa, co?
MAGGIE Jest. Sekowaæ to znaczy stale kogo ostro napominaæ.
JACK Tak? Sekowaæ. Dobrze. Wiêc przypominaj¹ mi siê ró¿ne s³owa. Znakomicie. Sekowaæ. Wci¹¿ mi to brzmi jako dziwnie.
Wchodzi Kate z narêczem bielizny, któr¹ zdjê³a ze sznura.
KATE Pora na kolejny spacer, Jack.
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JACK W³anie siê wybiera³em na czwart¹ rundkê. I dziêkujê, ¿e nie przestajesz mnie
napominaæ.
KATE Rose i Agnes jeszcze siê nie zjawi³y?
MAGGIE Obiecywa³y wróciæ na podwieczorek. (do Jacka) Posz³y na jagody.
KATE (do Jacka) Ty te¿ chodzi³e na jagody, pamiêtasz?
JACK Ko³o starego kamienio³omu?
MAGGIE O, w³anie.
JACK Chodzilimy we dwójkê z mam¹; co roku podczas Lughnasy. Oczywicie ¿e pamiêtam. A potem robi³a przepyszny d¿em. Przez calutk¹ zimê dostawalimy do szko³y na drugie niadanie kawa³ek chleba z d¿emem z jagód.
MAGGIE Ale bez mas³a.
JACK Chyba ¿e by³a jaka szczególna okazja i dostawalimy po rogaliku. Nie wiedzieæ
czemu rogalik zawsze by³ z mas³em. Muszê kiedy przespacerowaæ siê do tego starego kamienio³omu.
S³odsza jeste ni¿ jagoda
i przeliczna twa uroda.
Nimfo, czarem swym olniewasz,
Ksiê¿ycowy blask przyæmiewasz...
(mieje siê) Na mi³oæ bosk¹, a to sk¹d mi siê przypomnia³o? Widzisz, Kate, powolutku wszystko mi siê przypomina.
KATE Wiêc wkrótce zaczniesz znowu odprawiaæ mszê?
JACK Oczywicie.
MAGGIE Tutaj, w domu?
JACK Czemu nie? Zacznê mo¿e w przysz³y poniedzia³ek. S¹siedzi by te¿ wziêli udzia³,
prawda?
KATE Pewnie. Wiele osób ju¿ siê dopytywa³o.
JACK A jak ich zawiadomimy?
MAGGIE Niech ciê o to g³owa nie boli. Wiadomoci bardzo szybko siê rozchodz¹.
JACK No bo Okawa  znacie Okawê, prawda?
MAGGIE Twojego boya?
JACK Mojego przyjaciela  nauczyciela  mentora  oraz, w rzeczy samej, mojego boya;
w ka¿dym razie u nas Okawa zwo³uje ludzi waleniem w wielki ¿elazny gong. Kate,
s³ysza³a rano te dzwony weselne?
KATE Tak.
JACK Gong Okawy niós³by cztery razy dalej. Ale gdy mamy jak¹ wiêksz¹ ceremoniê,
Okawa ca³y dzieñ kr¹¿y po okolicznych wioskach i gra na olbrzymim flecie, który
sam skonstruowa³.
MAGGIE Wszyscy schodz¹ siê u ciebie w kociele?
JACK Schodzili siê, póki mia³em koció³. Teraz zbieramy siê na placu na rodku wioski.
Jeli to wa¿na ceremonia, to schodzi siê nawet trzysta, czterysta osób.
KATE A¿ tyle osób przychodzi uczestniczyæ we mszy wiêtej?
JACK Byæ mo¿e. A mo¿e po to, by z³o¿yæ ofiarê Obi, naszej Wielkiej Bogini Ziemi, ¿eby
plony by³y obfite. Czy mo¿e po to, by nawi¹zaæ kontakt z duchami przodków, skorzystaæ z ich rady i m¹droci. A mo¿e, by podziêkowaæ duchom naszego plemienia, jeli
by³y nam przychylne, czy te¿ przeb³agaæ je, jeli siê na nas gniewaj¹. ¯alê siê Okawie, ¿e z ka¿dym rokiem przybywa nam ró¿nych obchodów. Teraz jest w Ugandzie
pora zbiorów  mamy dwie wspania³e ceremonie: wiêto Nowego Jamsu i wiêto
S³odkiej Kasawy; oba na czeæ naszej Wielkiej Bogini Obi...
KATE Ale to nie s¹ uroczystoci chrzecijañskie?
JACK Nie, nie. Mieszkañcy Ryangi zawsze byli wierni swoim wierzeniom, wiêc zachowali te dwa wiêta, o których wspomnia³em. To doprawdy niezwyk³e, wspania³e ceremonie. Nie opowiada³em jeszcze o nich, co?
KATE Mnie nie.
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JACK No wiêc zaczynaj¹ siê bardzo uroczycie i powa¿nie na brzegu rzeki od z³o¿enia
rytualnej ofiary z ptaka domowego, kozy lub cielêcia. Potem odbywa siê uroczyste
ciêcie i namaszczanie pierwszych jamsów i pierwszej kasawy; podajemy je sobie
w drewnianych misach. Potem nastêpuj¹ zaklêcia  w³aciwie rodzaj zapiewu, którym wyra¿amy wdziêcznoæ. Stanowi on tak¿e rytm czy te¿ t³o dla rytualnego tañca.
A potem, po dziêkczynieniu, taniec trwa nadal. Ciekawe, ¿e w sposób naturalny ceremonia przeobra¿a siê w uroczystoæ wieck¹. Niemal niepostrze¿enie koñczy siê obrzêd religijny, a zaczyna siê wiêto miejscowej spo³ecznoci. I to dopiero jest widowisko. Na obrze¿u placu rozpalamy ogniska; i malujemy twarze barwnymi glinkami;
piewamy miejscowe pieni; pijemy wino palmowe. A potem tañczymy  i tañczymy
 i tañczymy  dzieci, mê¿czyni, kobiety, wiêkszoæ to trêdowaci, wielu ma koñczyny zniekszta³cone, innym brak rêki lub nogi  i tañcz¹, wierzcie lub nie, przez ca³y
dzieñ, a nieraz i kilka dni! To przewspania³y widok! (mieje siê) A to wino palmowe!
Ci¹gn¹ je z rogów! Traci siê poczucie czasu...! Taak, mieszkañcy Ryangi s¹ niezwykli: w ich kulturze nie istnieje podzia³ na ¿ycie religijne i wieckie. I oczywicie potrafi¹ siê cieszyæ, miaæ, bawiæ, p³ataæ figle  maj¹ takie otwarte serca! Pod pewnymi
wzglêdami s¹ tacy jak my. By³aby nimi zachwycona, Maggie. Powinna siê zabraæ
ze mn¹, gdy bêdê wraca³! Ale po co ja o tym wszystkim mówiê? Nie pozwalajcie mi
snuæ tych opowieci. Pora na spacer! Bêdê z powrotem za dziesiêæ minut; a jeszcze
przed tygodniem czwarta rundka zajmowa³a mi pó³ godziny. Wspaniale siê spisa³a,
Kate. Wiêc sekuj mnie dalej. (rusza i po chwili zatrzymuje siê) To chyba nie jest z Gilberta i Sullivana, co?
KATE Nie wiem, o co ci chodzi.
JACK O ten cytat.
KATE Jaki ten?
JACK
S³odsza jeste ni¿ jagoda
I przeliczna twa uroda...
Nie, to nie z Gilberta i Sullivana. Ale przypomnê sobie. Zobaczysz. Wszystko sobie
w koñcu przypominam. (ponownie rusza do wyjcia)
KATE Jack.
JACK Co?
KATE Wrócisz do odprawiania mszy wiêtej?
JACK Ju¿ uzgodnilimy, ¿e zacznê od przysz³ego poniedzia³ku, prawda? Prawda, Maggie?
MAGGIE Tak.
JACK O brzasku. Gdy tylko bia³y kogut Rose zapieje. Uroczystoæ na czeæ plonów.
Kate, musisz gdzie znaleæ jaki wielki gong.
Wychodzi. Pauza. Kate i Maggie patrz¹ na siebie zaniepokojone i zmartwione. Rozmawiaj¹ przyciszonym g³osem.
KATE Mówi³am ci  nie chcia³a mi wierzyæ  mówi³am ci.
MAGGIE Ciii.
KATE I co o tym mylisz?
MAGGIE Nie min¹³ jeszcze miesi¹c, jak wróci³.
KATE Wczoraj siê dowiedzia³am, jak to ich szaman wskrzesi³ zmar³¹...
MAGGIE To musi potrwaæ.
KATE Za to dzi rano by³o o duchach plemienia! A widzia³a, jakie robi³ uniki, kiedy
go zapyta³am o mszê wiêt¹?
MAGGIE Przecie¿ obieca³, ¿e w najbli¿szy poniedzia³ek odprawi mszê.
KATE Nie licz na to. Wiesz, ¿e nic z tego nie bêdze. On siê zmieni³.
MAGGIE Jeszcze z miesi¹c i na pewno bêdzie...
KATE Zmieni³ siê zupe³nie. To ju¿ nie jest nasz Jack. Przera¿a mnie ta zmiana.
MAGGIE Mnie nie.
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KATE Szkoda, ¿e nie widzisz swojej miny... oczywicie,¿e ciê przera¿a... Och, Bo¿e,
Bo¿e...
Maggie idzie do p³yty kuchennej. Kate podchodzi do sto³u i z przesadn¹ energi¹ wyciera go wilgotn¹ cierk¹. Nagle jej o¿ywienie znika, osuwa siê ciê¿ko na krzes³o
i zas³ania twarz rêkami. Maggie przygl¹da siê jej, potem podchodzi bli¿ej. Staje za
ni¹ i bierze j¹ za ramiona. Kate chwyta le¿¹ce na jej ramionach rêce Maggie.
MAGGIE Tak czy inaczej, Kitty, mylê, ¿e nie mia³abym ochoty tego ogl¹daæ.
KATE Czego?
MAGGIE Jak to stado trêdowatych podryguje w fokstrocie.
KATE Niech ci Bóg przebaczy! Ci nieszczênicy maj¹ takie samo prawo do... (urywa,
poniewa¿ rozlega siê miech Chris. Kate zrywa siê na równe nogi) Maggie! Ani s³owa na ten temat nikomu. ¯eby to nie wysz³o poza te cztery ciany! Koniecznie! ¯eby
jedno s³owo nie wydosta³o siê na zewn¹trz, s³yszysz? Ani jedno s³óweñko!
Chris i Gerry wchodz¹ z lewej. Gerry wchodzi ty³em, ci¹gn¹c Chris, która uczepi³a
siê jego laski. Przez ca³¹ scenê Gerry usi³uje j¹ obj¹æ, Chris stale mu siê wymyka.
GERRY Po co ten fa³szywy wstyd? licznie tañczysz i doskonale o tym wiesz.
CHRIS Wcale nie.
GERRY Powinna byæ tancerk¹.
CHRIS G³upstwa gadasz.
GERRY Zatañczmy jeszcze raz dooko³a ogrodu.
CHRIS Ju¿ tañczylimy po ca³ym ogrodzie, przetañczylimy ca³¹ dró¿kê  tam i z powrotem  bez muzyki. Na jeden dzieñ wystarczy. Opowiedz mi, jak siê zaci¹gn¹³e.
Naprawdê to by³o w kociele?
GERRY Powiadam ci, to by³o nieprawdopodobne.
CHRIS W prawdziwym kociele?
GERRY W katolickim, gdyby siê kto pyta³.
CHRIS Nie wierzê.
GERRY Czy ja bym ciê ok³amywa³? A na samym koñcu  w prezbiterium?  byli trzej
mê¿czyni. Dwaj w trenczach, a porodku, za tak¹ jakby mównic¹, sta³ trzeci, maleñki facecik, w czym jak czapka wojskowa. Mówi³ z takim akcentem, ¿e ledwo go
rozumia³em. Rzecz jasna pomyla³em, ¿e to Hiszpan. Okaza³o siê, ¿e jest z Armagh.
CHRIS Za³o¿ê siê, ¿e on ciebie te¿ ledwie rozumia³.
GERRY Przedstawi³ siê jako oficer werbunkowy. Wierzcie mi, towarzyszu, nikt nie
wstêpuje do brygad bez mojej akceptancji.
CHRIS (mieje siê i unika objêæ Gerryego) A¿ dziw, ¿e ciê przyj¹³.
GERRY Czy wyra¿acie gotowoæ s³u¿enia Frontowi Ludowemu  wiernie, lojalnie
i ofiarnie?
CHRIS Co to jest Front Ludowy?
GERRY Rz¹d hiszpañski, któremu pomogê utrzymaæ siê przy w³adzy. Rozumiem, ¿e
jestecie syndykalist¹? Nie. Anarchist¹? Nie. Marksist¹? Nie. Republikaninem, socjalist¹, komunist¹? Nie. Mówicie po hiszpañsku? Nie. Czy
umiecie robiæ materia³y wybuchowe? Nie. Umiecie jedziæ na motorze? Tak.
Bierzemy was. Podpiszcie tutaj.
CHRIS Wiêc bêdziesz ³¹cznikiem?
Gerry udaje, ¿e jedzie na motocyklu.
CHRIS I wyje¿d¿asz w sobotê?
GERRY Przy pierwszym odp³ywie.
CHRIS Jak d³ugo ciê nie bêdzie?
GERRY Tak d³ugo, jak bêdzie trzeba.
CHRIS Ale powa¿nie.
GERRY Pewnie parê miesiêcy. Wszyscy mówi¹, ¿e do Bo¿ego Narodzenia bêdzie po
wszystkim.
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CHRIS Zawsze siê mówi, ¿e do Bo¿ego Narodzenia bêdzie po wszystkim. Nadal nie
wiem, po co siê tam wybierasz.
GERRY Ja chyba te¿ nie. Na co komu sprzedawcy, którzy nic nie sprzedaj¹? A o tê
sprawê na pewno w jakim sensie warto walczyæ, prawda? Przynajmniej jest gdzie
pojechaæ, nie? Mo¿e dla mê¿czyzny w³anie to siê najbardziej liczy: mieæ jaki konkretny cel, jaki okrelony cel, jak demokracja, Ballybeg, niebo. Kobiece z³udzenia
jest znacznie trudniej zaspokoiæ  kobiety ³atwiej siê poddaj¹ biegowi wydarzeñ. (mieje
siê) W ka¿dym razie poda³ mi pióro, ¿ebym siê podpisa³, i dopiero, kiedy sk³ada³em
podpis na formularzu, spojrza³em za mównicê i zobaczy³em skrzynkê.
CHRIS Jak¹ znów skrzynkê?
GERRY Sta³ na skrzynce. Ten facecik to karze³!
CHRIS Gerry!
GERRY Mia³ z metr wzrostu  najwy¿ej.
CHRIS Gerry, ja...
GERRY Dajê ci s³owo honoru! Kiedy potem poszlimy do baru, powiedzia³, ¿e jako
mistrz kamufla¿u jest w brygadach wprost niezast¹piony. Nikt tak jak on nie potrafi
zmieniaæ swojego wygl¹du.
CHRIS Panie Evans, proszê nie robiæ ze mnie...
GERRY Chodmy do starej studni.
CHRIS Nigdzie nie pójdziemy. Wejd i rzuæ okiem na to radio. Gra i milknie, kiedy chce.
GERRY Ju¿ ci mówi³em: nie znam siê na radiach.
CHRIS A ja im powiedzia³am, ¿e radia to twoja specjalnoæ.
GERRY Chrissie, nie wiem nawet, jak...
CHRIS Mo¿esz chyba spróbowaæ? Chod. Michaelowi bardzo siê ckni bez radia. (wbiega do kuchni, Gerry pod¹¿a za ni¹) Szkoda, ¿e nie widzia³ycie Jacka, jak maszeruje
po ³¹ce. To nie ten sam cz³owiek!
KATE (do Gerryego) Rozmawia³ pan z nim?
GERRY Chce, ¿ebymy siê wymienili kapeluszami  ja bym mu da³ ten, a on da mi
w zamian jakie trójgraniaste cudo z pióropuszem, które dosta³ od komisarza okrêgowego. Chyba to uczciwa transakcja.
MAGGIE Chrissie mówi, ¿e doskonale siê znasz na radiach.
GERRY Rzucê na nie okiem  czemu nie?
MAGGIE To na pewno nie bateria, bo wczoraj kupi³am now¹.
GERRY Na pocz¹tek sprawdzê antenê. Bardzo czêsto wszystkiemu jest winna antena.
Potem obejrzê sobie starter i wiece zap³onowe. Zdajcie siê na Gerryego. (wychodz¹c
frontowymi drzwiami i na prawo, robi oko do Chris)
MAGGIE Widaæ, ¿e zna siê na rzeczy.
CHRIS Mo¿e to byæ co, czego nie zdo³a zreperowaæ.
KATE Wiem, Christina, ¿e nie ponosisz odpowiedzialnoci za decyzje Gerryego. Ale
dla spokoju w³asnego sumienia muszê ci powiedzieæ, ¿e jestem zdecydowanie przeciwna tej ca³ej awanturze z Brygadami Miêdzynarodowymi. Smutny dzieñ nasta³. Kto
to widzia³, by synowie Irlandii szli walczyæ w Hiszpanii o bezbo¿ny komunizm?
CHRIS O demokracjê, Kate.
KATE Nie bêdê siê sprzeczaæ. Chcê tylko mieæ czyste sumienie.
CHRIS Oczywicie, to najwa¿niejsze. Ju¿ masz czyste.
Wbiega Gerry.
GERRY (wo³a przez okno) Chrissie, w³¹cz radio!
MAGGIE Jest w³¹czone.
GERRY Dobra. (znów wybiega)
CHRIS Wracaj¹c z miasta, spotkalimy Verê McLaughlin, poredniczkê. (cicho) Agnes
i Rose jeszcze nie wróci³y?
MAGGIE Nie, ale wkrótce bêd¹.
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CHRIS Powiedzia³a, ¿e wst¹pi jutro i sama im powie. Jest bardzo zafrasowana, biedaczka.
KATE Co takiego chce im powiedzieæ?
CHRIS ¯e ju¿ nie bêdzie kupowa³a rêcznie robionych rêkawiczek.
MAGGIE Dlaczego?
CHRIS Mówi, ¿e za drogo jej wychodzi.
KATE Za drogo! Takie nêdzne grosze im p³aci!
CHRIS W Donegal uruchomili now¹ fabrykê. Robi¹ we³niane rêkawiczki znacznie prêdzej i o wiele taniej. Kupcy, którym Vera dostarcza³a towar, zaopatruj¹ siê teraz bezporednio w fabryce.
MAGGIE To straszna wiadomoæ, Chrissie.
CHRIS Powiedzia³a, ¿e podstawiaj¹ autobusy, które codziennie dowo¿¹ ludzi do pracy
i potem ich odwo¿¹. Wiêkszoæ dawnych cha³upników zg³asza siê do pracy w fabryce. Te¿ chcia³a, ale jej nie przyjêli, bo jest za stara. Ma czterdzieci jeden lat. Biedulka, a¿ mówiæ nie mog³a.
MAGGIE O, Bo¿e... biedna Aggie... biedna Rose... co teraz z nimi bêdzie?
Agnes wchodzi do ogrodu; Kate j¹ zauwa¿a.
KATE Cii. Wróci³y. Niech spokojnie zjedz¹ podwieczorek. Póniej im powiemy.
Zajmuj¹ siê, ka¿da swoj¹ robot¹. Agnes niesie dwa wiaderka pe³ne jagód; stawia je
na zewn¹trz domu przy drzwiach. W chwili gdy zamierza wejæ do rodka, zatrzymuje
j¹ g³os Gerryego.
GERRY (zza sceny) Co to za niewiasta przecudnej urody?
AGNES (rozgl¹da siê zdezorientowana) Gerry?
GERRY Spójrz do góry!
AGNES Gdzie?
GERRY Na czubek jaworu.
AGNES (dostrzega go wreszcie. Widzowie go nie widz¹) O, Matko wiêta!
GERRY Chod tu do mnie!
AGNES Co ty tam robisz?
GERRY St¹d widaæ przysz³oæ!
AGNES Gerry, to s³abe drzewo! Z³a stamt¹d, proszê.
GERRY Chod na górê zobaczyæ, co ciê czeka!
AGNES Gerry, to sucha ga³¹. Naprawdê.
Ga³¹ zaczyna siê ko³ysaæ.
GERRY Jak mylisz, wziêliby mnie do cyrku? Jej, jej, jej, jej!
AGNES Gerry!
GERRY (piewa) Niczym ptak wysoko lata  Iiiiiiiii!
AGNES (przera¿ona zas³ania oczy rêkami) Przestañ, Gerry! Przestañ, przestañ!
GERRY Dzielny m³ody akrobata...
AGNES Zlecisz! Nie chcê tego widzieæ! Nie bêdê patrzeæ! (wbiega do domu) Ten b³azen
siedzi na samym czubku jaworu. Chrissie, ka¿ mu natychmiast zejæ.
MAGGIE Naprawia antenê.
AGNES Kark sobie skrêci, ot co  tyle tego bêdzie!
MAGGIE Niech tylko przedtem naprawi radio.
KATE Agnes, jak tam jagody?
AGNES Ociupinkê przejrza³e. Z tydzieñ temu by³y w sam raz.
CHRIS Chyba poplami³a sobie kabacik.
AGNES Tak, wiem. Ledwie zaczê³am zbieraæ, wpad³am w kêpê je¿yn. Spójrz na moje
rêce  ca³e podrapane. Rosie nawet mnie nie po¿a³owa³a. A¿ siê turla³a ze miechu.
Jak ona siê czuje? (pauza) Jeszcze nie wsta³a?
CHRIS Jak to nie wsta³a?
AGNES le siê czu³a. Wróci³a, ¿eby siê po³o¿yæ. (pauza) Jest w domu, prawda?
Maggie wybiega do pokoju Rose.
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KATE Nie widzia³am jej. (do Chris) A ty?
CHRIS Nie.
KATE Kiedy siê rozsta³ycie?
AGNES Ju¿ dawno  nie wiem dok³adnie  prawie zaraz potem, jak dosz³ymy do starego kamienio³omu. Powiedzia³a, ¿e czuje siê niewyranie.
CHRIS I posz³a sama?
AGNES Tak.
KATE Mia³a wróciæ do domu?
AGNES Tak powiedzia³a.
Wraca Maggie.
MAGGIE W ³ó¿ku jej nie ma.
AGNES O, Bo¿e, gdzie¿ ona mog³a...
KATE Agnes, zacznij od pocz¹tku. Opowiedz dok³adnie, co siê wydarzy³o.
AGNES Nic siê nie wydarzy³o  zupe³nie nic. Wysz³ymy razem  która to by³a? 
zaraz po pierwszej.
CHRIS Wiêc ju¿ ponad trzy godziny jej nie ma.
AGNES Posz³ymy razem do kamienio³omu. Ca³¹ drogê trajkota³a po swojemu. Ja nios³am te dwa wiadra, a ona...
KATE I co dalej...
AGNES Jak tylko dosz³ymy na miejsce, zaczê³a siê skar¿yæ, ¿e le siê czuje. Kaza³am
jej usi¹æ na s³oñcu i powiedzia³am, ¿eby nie zawraca³a sobie g³owy jagodami. Us³ucha³a mnie...
KATE D³ugo tak siedzia³a?
AGNES Bo ja wiem? Z piêæ, dziesiêæ minut. Potem wpad³am w te je¿yny, a ona zaczê³a
siê miaæ. Potem powiedzia³a mi  powiedzia³a  nie pamiêtam dok³adnie, co powiedzia³a  co, ¿e g³owa j¹ boli i w brzuchu j¹ krêci, wiêc najchêtniej by wróci³a, ¿eby
siê po³o¿yæ. (do Maggie) Jeste pewna, ¿e nie le¿y w ³ó¿ku?
Maggie krêci g³ow¹.
KATE I co by³o dalej?
AGNES (zaczyna p³akaæ) Gdzie ona jest? Co siê sta³o z nasz¹ Rosie?
KATE W któr¹ stronê posz³a?
AGNES W któr¹ stronê?
KATE Przestañ siê mazaæ! Czy posz³a w stronê domu?
AGNES Chyba... tak... Nie wiem... Maggie 
MAGGIE Mog³a siê wybraæ do miasta.
CHRIS Nie posz³aby do miasta w kaloszach.
AGNES By³a w wyjciowych pantoflach.
KATE Jeste pewna?
AGNES Tak; w niebieskim rozpinanym sweterku i wyjciowej spódnicy. Powiedzia³am
jej  powiedzia³am: Z tak¹ dam¹ jeszcze na jagody nie chodzi³am. A ona siê rozemia³a. Ale ze mnie hrabinia, no powiedz, Aggie, prawdziwa hrabinia!
MAGGIE Zabra³a butelkê z mlekiem?
AGNES Chyba tak  tak mia³a butelkê w jednej z baniek.
MAGGIE A jakie pieni¹dze mia³a?
AGNES Pó³ korony. To ca³y jej maj¹tek.
MAGGIE (cicho) Danny Bradley.
KATE Co? Kto?
MAGGIE Danny Bradley... Lough Anna... w górach.
CHRIS O, Bo¿e, nie.
KATE Co? O co chodzi? Co wy mówicie o górach?
CHRIS Ubzdura³a sobie co na temat tego nicponia Bradleya. Jest przekonana, ¿e siê
w niej zakocha³. Twierdzi, ¿e dosta³a od niego podarunek na Gwiazdkê.
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KATE (do Agnes) Co wiesz o tej historii z Bradleyem?
AGNES Tyle, co Chris...
KATE Nieraz widzia³am, jak co sobie z Rose szepczecie. Co to by³y za konszachty z tym
Bradleyem?
AGNES ¯adne konszachty... Kate, proszê ciê...
KATE K³amiesz, Agnes! Co przede mn¹ ukrywasz! Chcê znaæ prawdê!
AGNES Przysiêgam na Boga, nic wiêcej nie wiem, tylko to, co ci Chris...
KATE Chcê us³yszeæ wszystko, co wiesz! Natychmiast! Chcê...
MAGGIE Dosyæ tego, Kate! Przestañ! I to ju¿! (spokojnie) Mog³a pójæ do miasta. Mo¿e
w³anie jest w drodze powrotnej. Id¹c z kamienio³omu, mog³a zmyliæ drogê. Znajdziemy j¹. (do Chris) Id przeszukaæ pola powy¿ej cie¿ki. (do Agnes) Ty siê rozejrzyj w dó³ od cie¿ki, a¿ do g³ównej drogi. (do Kate) Ty id popatrzeæ ko³o starej
studni. A ja pójdê do miasta powiadomiæ policjê.
KATE Nie pójdziesz na ¿adn¹ policjê. Jeli Rose zada³a siê z tym ³ajdakiem Bradleyem,
to nie zamierzam tego rozg³aszaæ po ca³ej okolicy.
MAGGIE Idê na policjê, a ty zrobisz, co ci kaza³am.
CHRIS Jest! Patrzcie, patrzcie! Znalaz³a siê!
Zobaczy³a Rose przez okno i ju¿ chce wybiec jej naprzeciw. Maggie chwyta j¹ za rêkê
i powstrzymuje. Wszystkie cztery siostry patrz¹, jak Rose przechodzi przez ogród 
Chris i Kate przez okno, Maggie i Agnes przez drzwi. Rose nie zdaje sobie sprawy, ¿e
jest bacznie obserwowana. Ubrana jest w opisane przez Agnes wyjciowe ubranie,
które bardzo zmieni³o jej wygl¹d. Na dobr¹ sprawê kto, kto nie widzia³ Rose w pierwszym akcie, nie móg³by siê domyliæ, ¿e jest w jaki sposób u³omna. Zrazu mo¿na by j¹
wzi¹æ za zwyk³¹ wiejsk¹ dziewczynê, starannie ubran¹, ca³kiem niebrzydk¹, która
w letni dzieñ wraca z d³ugiego spaceru. Zbli¿a siê do domu powoli, trochê jak lunatyczka. Z jej prawej rêki zwisa kwiat maku, zerwany po drodze mimochodem. Jej twarz
niczego nie zdradza, ale te¿ nie stara siê niczego ukryæ. Widzi zostawione przez Agnes
wiaderka z jagodami. Zatrzymuje siê i patrzy na nie. Potem siêga do jednego z wiaderek, bierze garæ owoców i wrzuca je sobie do ust. Potem ociera usta rêkawem
i grzbietem rêki. ¯uj¹c owoce, patrzy na poplamione palce. Wyciera je o spódnicê.
Kiedy zatrzymuje siê, je, ociera twarz  nie robi tego jakby by³a w jakim transie, ale
spokojnie i naturalnie. Teraz podchodzi do domu. Gdy jest ju¿ przy drzwiach, Agnes
wypada na powitanie. Zamiast j¹ obj¹æ, tak jak by chcia³a, chwyta j¹ za rêkê.
AGNES Rosie, kochanie, ju¿ siê o ciebie martwi³ymy.
ROSE Bardzo dobre, Aggie, s³odziuteñkie. A¿ dwa wiaderka uzbiera³a.
AGNES (prowadzi j¹ do domu) Brzuch ci ju¿ nie dokucza?
ROSE Jaki brzuch?
AGNES le siê czu³a. Nie pamiêtasz? Jak by³ymy przy kamienio³omie?
ROSE A, tak. Nie, nic mi nie jest, dziêkujê.
AGNES Zostawi³a mnie tam i powiedzia³a, ¿e idziesz do domu siê po³o¿yæ. Nie pamiêtasz?
ROSE Tak.
CHRIS Ale nie posz³a do domu.
ROSE Nie.
AGNES Martwi³ymy siê o ciebie.
ROSE No... ale jestem.
CHRIS By³a w miecie?
AGNES Dlatego tak siê wystroi³a, powiedz?
CHRIS Posz³a do Ballybeg, prawda?
Pauza. Rose patrzy raz na jedn¹, raz na drug¹.
MAGGIE (energicznie) Jest w domu, ca³a i zdrowa, i tylko to siê liczy. Nie wiem, jak
wy, moje panienki, ale nasz biedny kurczaczek na pewno umiera z g³odu. S³uchajcie
tylko, co szef kuchni dzisiaj poleca. Z napojów, jak zwykle, oferujemy gor¹c¹, s³odk¹
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herbatê. Nastêpnie mamy do wyboru chleb z kminkiem albo bu³kê  jedno i drugie
prosto z pieca. Wreszcie dochodzimy do kwestii najtrudniejszej  otó¿ mamy tylko
trzy jajka, a jest nas siedmioro. Rosie, wiele bym da³a, ¿eby ten twój bia³y kogut
zacz¹³ znosiæ jajka. Spróbuj go namówiæ.
CHRIS Jest nas omioro, Maggie.
MAGGIE Jak to? Ano tak; zapomnia³am o tym junaku na czubku jawora! Skromna spi¿arnia to dla mnie wielkie wyzwanie: Proponujê... Jajka à la Ballybeg, czyli jajecznicê na grzankach z chleba z kminkiem. A na zakoñczenie  dla amatorów  wyborny
papieros ¯eglarski. Co wy na to?
CHRIS Cudownie, Maggie!
MAGGIE Za³atwione.
Rose zdjê³a jeden pantofel i niezwykle wnikliwie mu siê przygl¹da.
AGNES Rosie, w przysz³¹ niedzielê znów pójdziemy na jagody.
ROSE Dobrze.
AGNES Pamiêtasz te bañki, które mia³a? Mia³a dwie blaszane bañki na jagody  pamiêtasz? Wziê³a je ze sob¹?
ROSE Dok¹d?
AGNES Do miasta... no, tam, gdzie by³a...
ROSE Schowa³am je w kamienio³omie za murkiem. Nie zgin¹. Pójdê po nie póniej. Czy
kto wie, gdzie jest mój fartuch?
MAGGIE Le¿y na twoim ³ó¿ku. I trzeba, ¿eby przynios³a trochê torfu.
ROSE Tylko siê przebiorê.
MAGGIE Ale popiesz siê.
CHRIS Ile grzanek mam zrobiæ?
MAGGIE Z ca³ego bochenka. Tylko nie rozpêdzaj siê z mas³em, bo to wszystko, co mamy. Dobra. Pietruszka. I dziebko bazylii. Zbyt wiele sobie nie obiecujcie, moje panienki, ale musicie wiedzieæ, ¿e nasz³o mnie wielkie natchnienie.
Rose idzie do drzwi od pokoju sypialnego. Ju¿ ma wyjæ, gdy odzywa siê Kate.
KATE Chcê wiedzieæ, gdzie by³a, Rose.
Rose zatrzymuje siê. Pauza.
KATE Nie by³o ciê przez ca³e popo³udnie. Masz mi powiedzieæ, gdzie siê podziewa³a.
AGNES Póniej, Kate, po...
KATE Gdzie siê podziewa³a przez ostatnie trzy godziny?
ROSE (ledwo s³yszalnie) Lough Anna.
KATE Nie dos³ysza³am, co powiedzia³a.
ROSE Lough Anna.
CHRIS Kate, zostaw 
KATE Posz³a z kamienio³omu do Lough Anna?
ROSE Tak.
KATE Z kim siê tam spotka³a?
ROSE Tak.
KATE By³a tam umówiona?
ROSE Umówi³am siê z Dannym Bradleyem. Zabra³ mnie na przeja¿d¿kê niebiesk¹ ³odzi¹
swojego ojca. (do Maggie) Maggie, nie chce mi siê jeæ. Mia³am ze sob¹ butelkê mleka
i paczkê herbatników w czekoladzie. Zrobilimy sobie piknik na jeziorze. (do Agnes)
A potem poszlimy w góry. Pokaza³ mi, gdzie by³y ogniska na wiêto Lughnasy. W niektórych jeszcze siê tli. (do Kate) Przeszlimy ko³o domu m³odego Sweeneya  wiesz,
tego ch³opaka, co siê poparzy³  tego, co mówi³a, ¿e umiera. Wiêc poprawi³o mu siê 
Danny tak powiedzia³. Zostan¹ mu na nogach blizny, ale wydobrzeje. (do wszystkich)
Tam w górach taki spokój. ¯ywej duszy nie by³o  tylko Danny i ja. (do Agnes) Mówi
na mnie moja Ró¿yczka, wiesz, Aggie. Ju¿ ci to mówi³am, prawda? (do wszystkich)
Potem mnie odprowadzi³ a¿ do bramy ochronki i dalej posz³am sama. (do Kate) Nic
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wiêcej nie powiem. (do wszystkich) Wiêcej s³owa ze mnie nie wyci¹gniecie. (wychodzi
z pantoflami w jednej rêce i z makiem w drugiej)
Wchodzi Michael.
KATE Co siê w tym domu wyprawia? Matko boska, czy my jeszcze kiedy bêdziemy
mog³y spojrzeæ ludziom w oczy...?
Pauza.
MICHAEL Nastêpnego wieczoru przysz³a Vera McLaughlin i wyjani³a Agnes i Rose,
dlaczego nie mo¿e kupowaæ od nich rêkawiczek. Wiêkszoæ jej cha³upniczek ju¿ podjê³a pracê w nowej fabryce i radzi³a Agnes i Rose, ¿eby te¿ siê tam zg³osi³y, i to czym
prêdzej. Do Ballybeg dotar³a wreszcie rewolucja przemys³owa.
One nie zg³osi³y siê jednak do pracy w fabryce, choæ nie mia³y ¿adnego innego sposobu zarobkowania i nigdy nie rozmawia³y z siostrami o swojej sytuacji. Byæ mo¿e
Agnes zdecydowa³a za obie, wiedz¹c, ¿e Rose i tak by nie dosta³a pracy. Albo mo¿e,
jak s¹dzi Kate, dlatego, ¿e Agnes by³a zbyt uparta i niezale¿na, by pracowaæ w fabryce. Albo mo¿e obie po prostu chcia³y wreszcie... siê wyrwaæ z domu.
W ka¿dym razie w dniu rozpoczêcia roku szkolnego, kiedy weszlimy do kuchni na
niadanie, znalelimy opart¹ o dzbanek z mlekiem kartkê: Wyjecha³ymy na zawsze. Tak jest najlepiej dla nas wszystkich. Nie próbujcie nas odnaleæ. Napisane to
by³o zdecydowan¹ rêk¹ Agnes.
Oczywicie pozosta³e siostry próbowa³y je odnaleæ. Policja zreszt¹ te¿. Szukali ich
ponadto s¹siedzi  korzystaj¹c z sieci rozlicznych krewnych i znajomych w ca³ej Anglii
i w Ameryce. Ale Agnes i Rose znik³y bez ladu. A kiedy æwieræ wieku póniej wytropi³em je wreszcie w Londynie  Agnes ju¿ nie ¿y³a, a Rose dogorywa³a w hospicjum dla ubogich w Southwark.
O tym, co siê z nimi dzia³o przez te lata, zdo³a³em zebraæ tylko szcz¹tkowe informacje. Trudno z nich z³o¿yæ spójny obraz. Czêsto zmienia³y miejsce pobytu. Pracowa³y a to jako sprz¹taczki w szaletach publicznych, a to w fabrykach, a to w metrze. Potem, kiedy Rose nie mog³a ju¿ dostaæ pracy, Agnes sama usi³owa³a zapewniæ
im utrzymanie  ale nie dawa³a rady. Od tego momentu  jak przypuszczam  podda³y
siê. Zaczê³y piæ; nocowa³y w parkach, w bramach, na nabrze¿u Tamizy. Wreszcie Agnes
umar³a z wycieñczenia. Dwa dni po tym, jak w tym ponurym hospicjum odnalaz³em
Rose  nie pozna³a mnie, rzecz jasna  i ona te¿ odesz³a z tego wiata; we nie.
Ojciec Jack szybko odzyska³ zdrowie, a wraz z nim wróci³o mu nie tylko ca³e s³ownictwo, ale tak¿e dawna energia. W nastêpny poniedzia³ek nie odprawi³ jednak mszy,
a s¹siedzi przestali siê o niego dopytywaæ. Jego nazwisko ju¿ nigdy nie pojawi³o siê
na ³amach miejscowej gazety. Oczywicie, nie urz¹dzono mu te¿ uroczystego powitania z orkiestr¹, sztandarami i przemówieniami.
On za nigdy nie zrezygnowa³ z powrotu do Ugandy. Wci¹¿ z pasj¹ opowiada³ o swoim ¿yciu wród trêdowatych. A ka¿da opowieæ przynosi³a nowe rewelacje. A ka¿da
nowa rewelacja zdumiewa³a  zaskakiwa³a  wrêcz szokowa³a biedn¹ ciociê Kate. A¿
wreszcie wynalaz³a formu³kê, która j¹ sam¹ uspokaja³a: Jego osobliwe poszukiwania duchowe. Pl¹sa³ dooko³a ogniska i sk³ada³ w ofierze kurczaka jakiemu Uka,
Ito czy czemu tam, o czym milczy religia, której mnie uczono i któr¹ znam  mówi³a
potrz¹saj¹c buñczucznie g³ow¹  ale w koñcu Jack ma prawo do swoich osobliwych
poszukiwañ duchowych. Gdy zmar³ nagle na atak serca  w rok po swoim powrocie,
w wigiliê nastêpnego wiêta La Lughnasa  moja matka i Maggie bardzo po nim rozpacza³y. Ale Kate przez wiele jeszcze miesiêcy pogr¹¿ona by³a w ¿alu.
Tej soboty ojciec wyruszy³ do Hiszpanii. Ostatni raz go widzia³em, jak oddala³ siê
dró¿k¹: tañczy³ niczym Fred Astaire, wywijaj¹c laseczk¹, by³ w trójgraniastym kapeluszu wuja Jacka, nasuniêtym zawadiacko na lewe oko. Gdy dotar³ do g³ównej drogi,
zatrzyma³ siê, odwróci³ i obiema rêkami pos³a³ mamie i mnie kilkanacie teatralnych
poca³unków.
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Zosta³ ranny w Barcelonie  spad³ z motoru  wiêc do koñca ¿ycia utyka³. Kalectwo
go nie unieruchomi³o, ale z tañcem musia³ siê ju¿ po¿egnaæ, co by³o dla niego niebywale przykre. Wspaniale siê czu³, odgrywaj¹c rolê weterana i inwalidy wojennego,
ale i to nie mog³o mu wynagrodziæ braku tañca.
Nadal pojawia³ siê od czasu do czasu, mniej wiêcej raz na rok. Za ka¿dym razem ju¿,
ju¿ by³ o w³os od zrobienia wielkiej kariery. I za ka¿dym razem owiadcza³ siê mamie, a mnie obiecywa³ rower. Potem, w 1939 roku, wybuch³a wojna; jego odwiedziny sta³y siê coraz rzadsze, a¿ wreszcie w ogóle przesta³ siê zjawiaæ.W po³owie lat
piêædziesi¹tych dosta³em list z jakiej wioski w po³udniowej Walii; by³o tam kilka
s³ów od m³odego mê¿czyzny, mojego rówienika. Zreszt¹ nazywa³ siê tak samo jak
ja: Michael Evans. Moje imiê i nazwisko, a tak¿e adres znalaz³ w papierach po swoim
ojcu  Gerrym Evansie. Przedstawi³ siê jako mój przyrodni brat i zawiadamia³, ¿e
Gerry Evans, nasz ojciec, w zesz³ym tygodniu odszed³ spokojnie z tego wiata. Sta³o
siê to w jego rodzinnym domu. W chorobie pielêgnowa³a go ¿ona i trójka doros³ych
dzieci, które mieszkaj¹ i pracuj¹ w tej samej wiosce. Moja matka nigdy siê o tym
licie nie dowiedzia³a. To by³em prawie zdecydowany, ¿e jej powiem, to znów wycofywa³em siê. Podobnie jak ojciec ca³ymi latami siê waha³em; a¿ wreszcie, s³usznie
czy nies³usznie, zachowa³em tê informacjê dla siebie.
Maggie, Chris, Kate i Agnes wracaj¹ do swoich zajêæ.
CHRIS No, wreszcie jaka dobra wiadomoæ.
MAGGIE Jaka?
CHRIS ¯e ten ch³opak Sweeneyów z gór wy¿yje.
MAGGIE Rzeczywicie dobra wiadomoæ.
CHRIS (podchodzi do drzwi i wo³a) Michael! Gdzie jeste? Trzeba przynieæ torfu! (wychodzi z domu i wo³a w górê do Gerryego; tymczasem Mi chael wychodzi) Jeszcze
tam jeste?
GERRY (zza sceny) Odejd! Jeszcze ci zlecê na g³owê!
CHRIS Czy ty w ogóle wiesz, co robisz?
GERRY (zza sceny) Chod tu do mnie, na górê.
CHRIS Ju¿ siê rozpêdzi³am.
GERRY (zza sceny) Nigdy siê nie kochalimy na czubku jawora.
CHRIS (rozgl¹da siê niespokojnie, czy siostry przypadkiem nie us³ysza³y) Gdyby zlecia³
i skrêci³ kark, to i tak by³by zbytek ³aski boskiej. (wchodzi do domu) Co za gagatek
z tego Michaela  gdy tylko jest potrzebny, znika jak kamfora.
MAGGIE (do Agnes) Wiesz, Aggie, dzisiaj rano przyszed³ mi do g³owy genialny pomys³. Wymyli³am  czego w Ballybeg potrzeba, a nie ma?
AGNES To zagadka? Poddajê siê.
MAGGIE Krawcowej! Wiêc Agnes Mundy, która ma taki talent w rêkach, mog³aby siê
zaj¹æ krawiectwem. I co ty na to?
AGNES Talent w rêkach!
MAGGIE (rozgl¹da siê za papierosami) Mia³aby mnóstwo zamówieñ. Klientki zje¿d¿a³yby siê z ca³ej okolicy. Zrobi³aby maj¹tek.
AGNES Rzeczywicie  maj¹tek w Ballybeg.
MAGGIE Nie tylko mia³aby interesuj¹ce zajêcie, ale na dodatek nie psu³aby sobie oczu
wgapianiem siê w bur¹ w³óczkê po osiem godzin dziennie. Zauwa¿y³a, ¿e Rose ostatnio mru¿y oczy, ¿eby cokolwiek zobaczyæ ? To dla ciebie wymarzone zajêcie, Aggie;
powiadam ci. Bo¿e wiêty, dziewczyny, tylko nie mówcie, ¿e fajki mi siê skoñczy³y!
To niemo¿liwe!
Chris podchodzi do kominka i podnosi do góry jednego papierosa.
MAGGIE Chrissie, jeste genialna. Patrz, Kate. (robi smêtn¹ minê) Rozpacz. (zapala
papierosa) Szczêcie! Chcesz siê zaci¹gn¹æ?
KATE Czy my siê wreszcie doczekamy tych wymienitych jajek à la Ballybeg?
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MAGGIE Gdybym mia³a do wyboru: jeden ¯eglarski albo mê¿czyzna  powiedzmy 
piêædziesi¹tka z hakiem  wdowiec  z brzuszkiem  na co bym siê zdecydowa³a?
Powiedz, Kate? Na t³ucioszka, co? Bo¿e, chyba to ju¿ szczyt desperacji.
Jack wchodzi z ogrodu.
MAGGIE Powiedz, Jack, mo¿e powinnam pojechaæ z tob¹ do Ryangi?
JACK Wiem, ¿e tego nie zrobisz, ale te¿ wiem, ¿e bardzo by ci siê tam podoba³o.
MAGGIE Znalaz³by mê¿a dla ka¿dej z nas?
JACK A¿ czterech mê¿czyzn nie móg³bym obiecaæ, ale jednego mê¿a dla wszystkich
móg³bym zagwarantowaæ.
MAGGIE A my bymy siê na co takiego zgodzi³y?
CHRIS On jeden i my cztery?
JACK Taki jest u nas system i funkcjonuje bez zarzutu. Jedna by³aby pierwsz¹ ¿on¹ i mieszka³aby z nim w najwiêkszej chacie...
MAGGIE To ty, Kate.
KATE Przestañ, Maggie!
JACK Pozosta³e trzy mieszka³yby w jego zagrodzie. By³oby mniej wiêcej tak, jakbycie
¿y³y na jednej farmie.
MAGGIE Ca³kiem sympatycznie, panienki, nieprawda? (do Jacka) A jak by... W³aciwie
jakie mia³ybymy obowi¹zki?
JACK Szycie, gotowanie, pomoc przy zbiorach, pranie  zwyczajne prace domowe.
MAGGIE To wszystko i tak robimy.
JACK I zajmowa³ybycie siê dzieæmi.
MAGGIE Jego i Kate.
KATE Maggie!
JACK Jego i was wszystkich! Dlatego w³anie ten system tak dobrze funkcjonuje, ¿e
mê¿czyzna wraz ze swymi ¿onami i dzieæmi tworz¹ ma³¹ spo³ecznoæ, w której wszyscy wszystkim pomagaj¹ i wszyscy siê o wszystkich troszcz¹. Bardzo to popieram.
KATE Byæ mo¿e ten system doskonale funkcjonuje, a ty mo¿esz go sobie popieraæ, w¹tpiê jednak, czy tak w³anie Papie¿ Pius XI rozumie wiêty sakrament ma³¿eñstwa.
Mo¿e te¿ by³oby lepiej dla ciebie, gdyby wiêcej uwagi powiêca³ Ojcu wiêtemu,
a nieco mniej Wielkiej Bogini... Iggie.
Melodia Anything Goes dobiega cicho z radia.
CHRIS S³yszycie!
MAGGIE Jack, a kury te¿ tam s¹?
JACK Jeszcze ile!
MAGGIE Zastanówcie siê, dziewczyny. To ma swoje zalety. Piszesz siê na to, Kate?
KATE Maggie, daj mi wreszcie spokój.
CHRIS Gerry je naprawi³!
MAGGIE Powiedz, Jack, jak jest ciip, cip, ciiiip w suahili?
JACK Klimat te¿ by ci odpowiada³.
KATE Nie bêdê tego s³uchaæ!
Wbiega Gerry.
GERRY No jak? Dzia³a?
CHRIS Pos³uchaj.
GERRY Aha. Co fachowiec to fachowiec.
JACK Mam co dla ciebie, Gerry.
GERRY Co takiego?
JACK Kapelusz z pióropuszem  ceremonialny kapelusz  pamiêtasz? Mielimy dokonaæ
zamiany. Zaraz wracam. (wychodzi do sypialni)
MAGGIE Brawo, Gerry!
GERRY Myla³em, ¿e to mo¿e byæ antena. No i po k³opocie. (s³ucha. piewa linijkê
piosenki) Zatañcz ze mn¹, Agnes.
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AGNES Panie Evans, co to za pomys³y?
GERRY Zatañcz ze mn¹. Proszê. Chod.
MAGGIE Zatañcz, Aggie.
GERRY (piewa)
Wstydzi³y siê dawniej panienki
Nosiæ krótkie sukienki...*
Daj rêkê.
MAGGIE No, Aggie.
AGNES Komu by siê chcia³o tañczyæ o tej porze...
GERRY (ci¹ga j¹ z krzes³a i obejmuje ramieniem; piewa)
...Nosz¹ co chc¹.
Poeci nie przeklinali,
Sonety uk³adali.
A dzisiaj co?
Pisz¹ byle co.
Muzyka z radia brzmi teraz g³oniej. Elegancko i z wdziêkiem tañcz¹ dooko³a kuchni
a potem, dalej tañcz¹c, wychodz¹ do ogrodu. Gerry piewa jej s³owa piosenki prosto
w twarz:
Skoro wiêc
Wypiæ lubisz,
Pêd auta lubisz,
I filmy lubisz,
Ca³owaæ lubisz,
Kochaæ siê lubisz 
Odrzuæ g³upi wstyd!
Odmieni³a siê dzi moda,
Liczy siê swoboda.
Tak ju¿ jest
Robisz, co chcesz.
S¹ teraz w najdalszym k¹cie ogrodu.
GERRY wietnie tañczysz, Aggie.
AGNES Nieprawda.
GERRY Doskonale tañczysz.
AGNES Nieprawda.
GERRY Powinna byæ tancerk¹.
AGNES Ju¿ za póno.
GERRY Mog³aby uczyæ tañca w Ballybeg.
AGNES Akurat. Tylko tego tam brakuje.
GERRY Mo¿e w³anie tak! (odchyla siê i ca³uje j¹ w czo³o)
Wszystko to widzi  ale nie s³yszy tego  Chris, która stoi przy oknie kuchennym.
Poca³owawszy Agnes, Gerry natychmiast podejmuje znów piosenkê, obraca Agnes
gwa³townie cztery, piêæ razy i w tañcu prowadzi j¹ z powrotem do kuchni.
GERRY No, odstawi³em damê bezpiecznie na miejsce.
MAGGIE Chcia³abym tañczyæ tak jak ty, Aggie.
AGNES Brak mi tchu.
GERRY Ma tyle wdziêku w tañcu, prawda?
MAGGIE Nasza Aggie zawsze piêknie tañczy³a.
GARRY Nieprawdopodobne. To co, Chrissie  teraz my.
CHRIS (ostro) Nie teraz. Ciekawe, gdzie siê podzia³ Michael?
GARRY Chod, Chrissie, tylko raz dooko³a.
CHRIS Nie teraz, powiedzia³am. Nie rozumiesz, co mówiê?
*

Cole Porter Anything Goes.
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MAGGIE Ja z tob¹ zatañczê, Gerry! (kopniêciem zrzuca kalosze) Pokazaæ ci prawdziw¹
klasê?
GERRY Ma siê rozumieæ.
MAGGIE Odsuñcie siê, dziewczyny. Zrobiæ miejsce dla Shirley Temple.
GERRY Jej, jej, jej, jej!
MAGGIE Trzymaj mnie mocno, Gerry. Te stare no¿yska mog¹ mi sp³ataæ figla!
Oboje z Gerrym tañcz¹ i piewaj¹.
Wstydzi³y siê dawniej panienki
Nosiæ krótkie sukienki
Dzisiaj co?
Nosz¹, co chc¹.
Chris nagle wy³¹cza radio.
CHRIS Mam tego doæ!
GERRY Co siê sta³o?
MAGGIE O co ci chodzi, Chrissie?
CHRIS Tylko siê bateria zu¿ywa; nowej nie bêdzie przed koñcem przysz³ego tygodnia.
MAGGIE Trudno, Gerry, nie by³o nam pisane. Kiedy to sobie odbijemy.
GERRY Trzymam ciê za s³owo. (podchodzi do Chris stoj¹cej przy odbiorniku) Niczego
sobie to radyjko.
KATE Dziêki Bogu, wreszcie trochê spokoju. Wie pan, do czego to urz¹dzenie doprowadzi³o? Ludzie przestali ze sob¹ rozmawiaæ po chrzecijañsku.
CHRIS (do Agnes, lodowato) Vera McLaughlin zapowiedzia³a, ¿e jutro wpadnie. Chce
porozmawiaæ z tob¹ i z Rose.
AGNES O czym?
KATE (szybko) Nie mówi³am ci? Jej córka siê zarêczy³a!
MAGGIE Która?
KATE Ta ma³a smarkula, co powiedzia³a: Panno Mundy, w tym roku tañce z okazji
wiêta plonów bêd¹ wprost nadzwyczajne.
MAGGIE Sophia. Myla³am, ¿e ona jeszcze chodzi do szko³y?
KATE W zesz³ym roku przesta³a. Ma piêtnacie lat. A pan m³ody szesnacie.
MAGGIE Bo¿e mi³osierny. Dziewczyny, pora umieraæ.
KATE To nieprzyzwoite, s³owo dajê. Piêtnacie i szesnacie lat! Przecie¿ to nieprzyzwoite.
Nikt mnie nie przekona, ¿e nie. ¯al mi tej biednej matki.
AGNES O czym ona chce z nami rozmawiaæ?
CHRIS (³agodnieje) Pewnie o w³óczce. Chyba to nic wa¿nego. Mo¿e wcale nie przyjdzie. (w³¹cza ponownie radio  radio milczy. Do Maggie) No, mielicie tañczyæ 
tañczcie!
MAGGIE Artystki tej klasy, co Margaret Mundy, nie mog¹ produkowaæ siê na zawo³anie. Musimy wprzód nawi¹zaæ kontakt z innymi mocami, prawda, Gerry?
GERRY Ma siê rozumieæ. A co z muzyk¹?
KATE Maggie, doczekamy siê wreszcie tego podwieczorku?
MAGGIE Oczywicie, i to na wie¿ym powietrzu. Jajka à la Ballybeg al fresco. Dziewczyny, trzeba korzystaæ, Lughnasa siê koñczy, ciep³ych wieczorów ju¿ nie bêdzie.
KATE wietna myl, Maggie.
AGNES Przyniosê nakrycia.
GERRY (z Chris przy radiu) Nic ci nie jest?
CHRIS Znowu siê popsu³o?
GERRY Zrobi³em co nie tak?
CHRIS Tylko je w³¹czy³am  nic wiêcej nie robi³am.
MAGGIE Gerry, wynie na dwór te krzes³a.
GERRY A co ze sto³em?
MAGGIE Roz³o¿ymy obrus na trawie. (wychodzi na dwór z obrusem i rozpociera go
porodku ogrodu)
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GERRY (ca³uje Chris lekko w kark) Przynajmniej wiadomo, ¿e to nie antena.
CHRIS Wed³ug ciebie.
GERRY Jeli to nie antena, to w nastêpnej kolejnoci trzeba sprawdziæ zap³on.
CHRIS Zap³on! Co za hochsztapler!
GERRY Hochsztapler? (do przechodz¹cej obok Agnes) S³ysza³a, jak ona mnie nazwa³a?
To niesprawiedliwe. No powiedz, Agnes.
Agnes umiecha siê i wzrusza ramionami.
GERRY Trzeba zajrzeæ do rodka, co siê tam dzieje.
Rose wchodzi do ogrodu od ty³u domu. Pocz¹tkowo nikt jej nie zauwa¿a. Ubrana jest
tak jak w akcie I. W prawej rêce niesie za ³apy martwego koguta. Jego pióra s¹ zmierzwione i poplamione krwi¹. Rose jest spokojna, niemal rzeczowa. Agnes dostrzega j¹
pierwsza i podchodzi do niej. Chris i Gerry do³¹czaj¹ do pozosta³ych w ogrodzie.
AGNES Rosie, co siê sta³o, Rosie?
ROSE Mój kogut nie ¿yje.
AGNES Och, Rosie...
ROSE (unosz¹c zdech³ego ptaka) Patrz. Nie ¿yje.
AGNES Co mu siê sta³o?
ROSE Pewnie go lis zadusi³.
AGNES Biedna Rosie...
ROSE Maggie mnie ostrzega³a, ¿e lis znów siê tu krêci. (do wszystkich) Nie ma ju¿ mojego koguta. Lis go dopad³. Mia³a racjê, Maggie. (k³adzie go delikatnie na obrusie
porodku ogrodu)
MAGGIE Do kur te¿ siê dobra³?
ROSE Chyba nie.
MAGGIE Drzwi by³y otwarte?
ROSE Nic im nie jest. S¹ bezpieczne.
MAGGIE Przynajmniej tyle.
AGNES Kupimy ci innego bia³ego koguta.
ROSE Niewa¿ne.
MAGGIE I od ma³ego go wytresujê.
ROSE Nie chcê innego.
MAGGIE (obejmuje j¹ gwa³townie) Biedna Rosie. (odsuwa siê od Rose) Teraz ju¿ z pewnoci¹ nie bêdzie nam znosi³ jajek...
CHRIS Gdzie siê ten ga³gan podzia³? Michael! Doskonale s³yszy, ¿e go wo³am. G³owê
dam, ¿e gdzie tu siê przyczai³ i ca³y czas nas obserwuje. Michael!
Rose siada na ³awce ogrodowej.
MAGGIE £adnie, panienki, czego tu jeszcze brakuje? No¿e, widelce, talerze  (widzi
Jacka wchodz¹cego z kuchni) Jezus, Maria, Józefie wiêty!
Jack ubrany jest w bardzo wybrudzony i wymiêtoszony bia³y mundur  ten sam, w którym by³ na samym pocz¹tku. Jeden z epoletów jest urwany i zwisa na nitce, a guziki s¹
zmatowia³e. Mundur jest o wiele za du¿y, jak ze starszego brata: rêkawy zachodz¹ na
d³onie, a nogawki ci¹gn¹ siê po ziemi. Na g³owie Jack ma trójgraniasty kapelusz; który
 podobnie jak mundur  by³ kiedy bia³y, ale jest teraz wyszmelcowany, a pióropusz
wylenia³y i po³amany. Jack zachowuje postawê wojskow¹ i laseczkê trzyma pod pach¹.
JACK Gerry, mój przyjacielu, gdzie jeste?
GERRY Tutaj, Jack, w ogrodzie.
JACK A, jeste. (do wszystkich) W³o¿y³em galowy mundur, ¿ebymy dokonali formalnej
wymiany. Wierzcie lub nie, ale ten mundur kiedy na mnie pasowa³. Wspania³y, prawda?
GERRY Nieprawdopodobny. Przyda³by mi siê na Hiszpaniê.
JACK Nosi³em go jako kapelan w armii brytyjskiej podczas Wielkiej Wojny.
KATE Jack, my doskonale wiemy, co to za mundur.
JACK Imponuj¹cy, nieprawda¿? No, by³ imponuj¹cy. Przyda³oby siê go nieco odwie¿yæ. Okawa stale w nim paraduje. Powinienem mu go podarowaæ.
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KATE Nie nadaje siê do noszenia w tym klimacie.
JACK Masz racjê, Kate. W³o¿y³em go na sam¹ ceremoniê  i zaraz potem siê przebiorê.
No wiêc u nas, kiedy dokonujemy jakiej wymiany, robimy tak. To co, co nale¿y do
mnie, k³adê na ziemi...
Obaj z Gerrym odgrywaj¹ ten rytua³.
JACK No, Gerry. (o kapeluszu) Po³ó¿ go na trawie  byle gdzie, mo¿e byæ tu, gdzie
stoisz. Teraz odejd od niego, zrób trzy kroki  tak?  symbolicznie oddali³e siê od
swojej w³asnoci. Dobrze. Teraz obróæ siê raz  o tak!  tak, zrób pe³ny obrót  w ten
sposób formalnie odrzucasz co, co do ciebie nale¿a³o  ju¿ nie masz do tego ¿adnych
praw. Teraz ja przechodzê tam, gdzie ty stoisz  dobra? A ty idziesz tam, gdzie sta³em
ja. Tak. Znakomicie. Dope³niono aktu wymiany w sposób formalny i nieodwracalny.
To jest mój s³omkowy kapelusz. A to jest twój kapelusz trójgraniasty. W³ó¿ go. Doskonale! Dobrze ci w nim! Prawda, ¿e mu w nim dobrze?
CHRIS Ma za du¿¹ g³owê.
GERRY (poprawiaj¹c kapelusz) Jak teraz? (do Agnes) Teraz lepiej?
AGNES Jeste przeliczny.
Gerry przemierza ogród krokiem Chaplina z rozstawionymi stopami i wywijaj¹c laseczk¹. piewa przy tym.
GERRY
Wstydzi³y siê dawniej panienki
Nosiæ krótkie sukienki...
JACK (poprawiaj¹c sobie kapelusz) Jak teraz? A mo¿e tak? Albo bardziej na bakier?
MAGGIE Patrzcie tylko! Pusz¹ siê jak dwa pawie! A teraz czas na podwieczorek!
AGNES Zrobiê herbatê.
MAGGIE Od jutra  proszê bardzo. Ale póki trwa Lughnasa  ja robiê herbatê. Chrissie,
w³¹cz Marconiego.
CHRIS Chyba znów siê popsu³.
AGNES Przecie¿ Gerry go zreperowa³. (do Gerryego) Czy mi siê zdaje?
GERRY Tak, ale potem Chrissie znów siê do niego dotknê³a.
CHRIS Diabe³ w niego wst¹pi³, ot co.
KATE Nie mów tak, proszê ciê. To s³oñce jeszcze bardzo silnie grzeje.
MAGGIE Wspania³a pogoda na ¿niwa.
KATE Uwielbiam wrzesieñ.
MAGGIE (nie ruszaj¹c siê z miejsca) Dziewczyny, czas wzi¹æ siê do gotowania.
KATE Posied chwilkê, Maggie. Naciesz siê t¹ resztk¹ ciep³a.
AGNES (przysuwa siê do Rose) Wiêc, w przysz³¹ niedzielê, tak?
ROSE Co w przysz³¹ niedzielê?
AGNES Wybierzemy siê znowu na jagody.
ROSE Tak. Tak. Co tylko chcesz, Aggie.
GERRY (ogl¹da latawce) Ca³kiem niele jak na siedmiolatka. Bardzo starannie to wykona³.
KATE Spójrz, co tu namalowa³.
GERRY Jej, jej, jej, jej! To nieprawdopodobne!
KATE Wci¹¿ powtarzam Chris, ¿e ma bardzo zdolnego syna.
CHRIS I co pan na to, panie Evans?
GERRY Wszystkie panie ju¿ to widzia³y?
MAGGIE Wyj¹tkowe paskudztwo.
GERRY A wed³ug mnie s¹ wspania³e. Spójrz, Jack.
Po raz pierwszy widzimy twarze latawców. Na ka¿dym z nich widnieje surowa, okrutna twarz wykrzywiona umiechem, prymitywnie naszkicowana i pomalowana jaskrawymi farbami.
GERRY Jedno jest pewne  ten ch³opak nie zostanie sprzedawc¹ gramofonów.
CHRIS Michael! Ten hultaj zawsze znika, gdy jest jaka robota.
MAGGIE Mam dla was zagadkê. Dlaczego gramofon jest jak papuga?
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KATE Maggie!
MAGGIE Poniewa¿... poniewa¿ zawsze... poniewa¿ papuga... Bo¿e, zapomnia³am!
Maggie idzie do kuchni. Wchodzi Michael. Postacie s¹ teraz ustawione mniej wiêcej
tak jak na samym pocz¹tku sztuki, ale nie identycznie: Agnes i Gerry siedz¹ na ³awce
ogrodowej. Jack stoi sztywno, na bacznoæ, obok Agnes. Jeden z latawców, odwrócony dumnie twarz¹ do widzów, stoi miêdzy Agnes a Gerrym; drugi miêdzy Agnes a Jackiem. Rose jest w g³êbi sceny po lewej. Maggie znajduje siê przy oknie kuchennym.
Kate za na przodzie sceny po prawej. Chris jest przy drzwiach frontowych. Podczas
kwestii Michaela Kate p³acze cichutko. Gdy Michael zaczyna mówiæ, scenê owietla
bardzo ³agodne z³ociste wiat³o, tak ¿e ¿ywy obraz, który ogl¹damy, wydaje siê niemal
przes³oniêty mgie³k¹.
MICHAEL Jak ju¿ powiedzia³em, ojciec Jack zmar³ przed up³ywem roku od swego powrotu. Gdy zabrak³o jego, i Agnes, i Rose  dom jakby straci³ duszê.
Maggie przejê³a obowi¹zki Agnes i Rose i udawa³a, ¿e wierzy, ¿e nic siê nie zmieni³o.
Moja matka spêdzi³a resztê ¿ycia w fabryce dziewiarskiej  nienawidz¹c serdecznie
ka¿dego dnia w niej spêdzonego. Kate za  po kilku latach bezczynoci  dosta³a pracê
jako guwernantka u Austina Morgana, tego od magazynu Pod Arkadami. Ale w ich
¿yciu ju¿ nie by³o tej radoci i werwy, co dawniej; a gdy przysz³a pora, bym siê usamodzielni³, z typowym dla m³odych mê¿czyzn egoizmem czym prêdzej uciek³em.
Bardzo cicha, ledwie s³yszalna muzyka  Its Time to Say Goodnight  nie z g³onika radiowego. Michael kontynuuje, a wszyscy leciuteñko ko³ysz¹ siê na boki  nawet umiechniête latawce te¿. Ruch jest tak delikatny, ¿e nie ma pewnoci, czy istotnie
wszyscy siê ko³ysz¹, czy jest to tylko gra wyobrani.
MICHAEL A wiêc, gdy siêgam pamiêci¹ do tego lata 1936 roku, ró¿ne mnie nachodz¹
wspomnienia. Tamto wiêto Lughnasy wi¹¿e siê jednak z pewnym konkretnym wspomnieniem, które wraca do mnie szczególnie czêsto. W tym wspomnieniu najbardziej
fascynuje mnie to, ¿e nie dotyczy ono faktów. Jego atmosfera jest bardziej realna ni¿
fakty, a wszystko jest zarazem realnoci¹ i z³udzeniem. W tym wspomnieniu nastrój
nostalgii tworzy tak¿e muzyka lat trzydziestych. S¹czy siê ona gdzie, z daleka  z³udzenie dwiêkowe  muzyka z marzeñ jest s³yszalna, a zarazem tylko wyobra¿ona,
zdaje siê, ¿e jest melodi¹, a jednoczenie jej echem; dwiêk jest tak urzekaj¹cy, mesmeryzuj¹cy, ¿e ca³e popo³udnie wydaje siê zaczarowane, a mo¿e nawet z powodu
tego dwiêku lekko niesamowite. Dziwne w tym wspomnieniu jest równie¿ i to, ¿e
wszyscy jakby unosz¹ siê na tych s³odkich dwiêkach, poruszaj¹ siê rytmicznie, posuwicie, tañcz¹c dla siebie, bez kontaktu z innymi, reaguj¹ bardziej na nastrój muzyki ni¿ na jej rytm. Gdy mi siê to przypomina, mylê o tañcu. O tañcu z pó³przymkniêtymi oczami, bo gdyby je otworzyæ  czar by prys³. O tañcu takim, jakby s³owa
zast¹pi³ ruch  jakby ten rytua³, ta pozbawiona s³ów ceremonia sta³a siê teraz rozmow¹, sposobem wyznawania sobie rzeczy intymnych i wiêtych, sposobem nawi¹zywania kontaktu z innym wiatem. O tañcu takim, w którym sam¹ istotê ¿ycia i wszystkie nadzieje odnajduje siê w tych koj¹cych tonach, w st³umionych rytmach i w tym
hipnotycznym, bezg³onym ruchu. O tañcu takim, jakby jêzyk przesta³ istnieæ, gdy¿
s³owa sta³y siê zbêdne...
Powoli muzyka narasta. Powolne wyciemnienie.
Koniec

DANCING AT LUGNASA
Copyright © Brian Friel 1990

111

BRIAN FRIEL
(ur. w Omagh w 1929)
Najwa¿niejszy irlandzki dramatopisarz ostatnich trzech dekad dwudziestego stulecia,
przez wielu uwa¿any za spadkobiercê Seana OCaseya. Faktycznie, jednym z najczêciej
poruszanych tematów w twórczoci Friela, zw³aszcza w pierwszym okresie jego twórczoci, by³y polityczne i spo³eczne uwarunkowania Irlandczyków, ¿yj¹cych miêdzy Wielk¹
Brytani¹, postrzegan¹ zwykle jako zagro¿enie dla to¿samoci zielonej wyspy, a Stanami
Zjednoczonymi, celem nieustaj¹cej emigracji (tej kwestii dotyczy³a pierwsza sztuka Friela,
która odbi³a siê szerokim echem, Philadelphia, Here I Come (Filadelfio, nadchodzê!, 1964).
Po serii sztuk politycznych i historycznych (najwa¿niejsza z nich to Przek³ady z 1980,
dramat, w którym historyczna fabu³a o stacjonowaniu angielskich wojsk w Irlandii w pierwszej po³owie dziewiêtnastego wieku sta³a siê trampolin¹ do rozwa¿añ o wspó³czesnym
spo³eczeñstwie irlandzkim), Friel zwróci³ siê w stronê sztuk eksploruj¹cych problematykê
rodzinn¹, czêsto inspirowanych poetyk¹ czechowowsk¹. Pisarz jest zreszt¹ autorem cenionych adaptacji rosyjskiego dramatopisarza, za w jednej z ostatnich jego sztuk, Afterplay z
2002, wystêpuj¹ bohaterowie Czechowa.
Drukowane w tej antologii Tañce w Ballybeg, ³¹cz¹ce irlandzk¹ tradycjê, rodzinn¹ tematykê i pytania o kulturowe wyobcowanie by³y najwiêkszym sukcesem Briana Friela na
scenie. Premiera odby³a siê w Abbey Theatre w 1990. Dialog drukowa³ sztukê w numerze 4/1993 i w tym samym roku odby³a siê jej polska prapremiera w Teatrze Powszechnym
w Warszawie. Re¿yserowa³a j¹ córka autora, Judy Friel.
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KALEKA Z INISHMAAN
Prze³o¿y³a Ma³gorzata Semi

OSOBY:
KATE, szeædziesi¹t kilka lat
EILEEN, szeædziesi¹t kilka lat
JOHNNYPATEENMIKE, szeædziesi¹t kilka lat
BILLY, siedemnacie-osiemnacie lat; kaleka
BARTLEY, szesnacie-siedemnacie lat
HELEN siedemnacie-osiemnacie lat; ³adna
BABBYBOBBY, po trzydziestce; przystojny, muskularny
LEKARZ, po czterdziestce
MAMMY, po dziewiêædziesi¹tce
Miejsce akcji: wyspa Inishmaan, oko³o 1934 roku.

Scena 1
Wiejski sklepik na wyspie Inishmaan, oko³o 1934 roku. Na cianie po prawej znajduj¹
siê drzwi. Wzd³u¿ tylnej ciany stoi lada, za ni¹ na cianie wisz¹ pó³ki zastawione
puszkami z ¿ywnoci¹, g³ównie z zielonym groszkiem. Na prawo od pó³ek wisi stary,
zakurzony parciany worek, a po lewej znajduj¹ siê drzwi na zaplecze, którego nie
widaæ. Na cianie po lewej wisi lustro, a w odleg³oci kilku metrów od niego stoi stó³
i kilka krzese³. Gdy sztuka siê zaczyna, Eileen Osbourne ustawia na pó³kach puszki.
Jej siostra Kate wchodzi z zaplecza.
KATE Billy jeszcze nie wróci³?
EILEEN Jeszcze nie wróci³.
KATE Strasznie siê martwiê, jak Bill tak d³ugo nie wraca.
EILEEN Z tego ca³ego zmartwienia o Billa walnê³am siê w rêkê.
KATE W tê chor¹?
EILEEN Nie, w tê zdrow¹.
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KATE By³oby ci gorzej, jakby siê walnê³a w tê chor¹.
EILEEN By³oby mi gorzej, ale i tak mnie boli.
KATE No to masz teraz dwie rêce chore.
EILEEN Mam jedn¹ chor¹ i jedn¹ spuchniêt¹.
KATE Opuchlizna ci zejdzie.
EILEEN Opuchlizna mi zejdzie.
KATE I zostanie ci tylko jedna rêka chora.
EILEEN I z ni¹ ju¿ zostanê.
KATE A¿ sama zejdziesz.
EILEEN A pomyl o biednym Billu, co ma chore i rêce, i nogi.
KATE Bill ma ca³¹ gromadê k³opotów.
EILEEN Bill ma sto k³opotów.
KATE O której on ma to spotkanie z McSharrym, to spotkanie co do p³uc?
EILEEN Nie wiem, o której ma spotkanie.
KATE Strasznie siê martwiê o Billa, jak tak d³ugo nie wraca, wiesz, ¿e siê martwiê?
EILEEN Ju¿ drugi raz to mówisz.
KATE To co? Jak siê martwiê, to ju¿ nie mogê drugi raz powiedzieæ?
EILEEN Mo¿esz.
KATE (po chwili) Przez te swoje nogi móg³ wpaæ do jakiej dziury.
EILEEN Bill ma doæ oleju w g³owie, ¿eby nie wpaæ do dziury. Do dziury to by ju¿
prêdzej wpad³ Bartley McCormick.
KATE Pamiêtasz, jak Bartley McCormick wpad³ do dziury?
EILEEN Straszny gamoñ z tego Bartleya McCormicka.
KATE Mo¿e gamoñ, a mo¿e nie patrzy pod nogi jak trzeba. (chwilê milczy) By³ ju¿
ch³op od jajek?
EILEEN By³, ale bez jajek.
KATE To po co na darmo przychodzi³?
EILEEN Dobrze, ¿e przyszed³, bo inaczej bymy na darmo czeka³y na jajka.
KATE Szkoda, ¿e Bill te¿ tak samo nie robi. Nie z jajkami, ale móg³by wróciæ, prêdko, ¿ebymy siê nie zamartwia³y.
EILEEN Mo¿e przystan¹³, ¿eby siê na krowê popatrzeæ, jak kiedy.
KATE To strata czasu i g³upota gapiæ siê na krowy.
EILEEN A czy to komu wadzi? Jak ma z tego przyjemnoæ, to niech siê gapi. Taki
m³ody kawaler móg³by robiæ sto gorszych rzeczy ni¿ siê gapiæ na krowy. Takie
rzeczy, co by go prosto do piek³a zaprowadzi³y, rzeczy o wiele gorsze ni¿ spónianie siê na podwieczorek.
KATE Panny ca³owaæ.
EILEEN Ca³owaæ panny.
KATE (po chwili) Tylko ¿e na to biedny Bill nie ma co liczyæ.
EILEEN Biednego Billa ¿adna nigdy nie poca³uje. Chyba ¿e jaka lepa.
KATE lepa albo przyg³upia.
EILEEN Albo Jima Finnegana córka.
KATE Ta to i byle co poca³uje.
EILEEN Wylenia³ego os³a na przyk³ad.
KATE Wylenia³ego os³a tak, ale naszego Billa to ju¿ nie. Biedny Billy.
EILEEN Wielka szkoda.
KATE Wielka szkoda, bo nasz Bill jest nawet ca³kiem ca³kiem. Na buzi. Byle nie
zwa¿aæ na resztê.
EILEEN W³aciwie to nie jest.
KATE Na buzi jest ca³kiem ³adny.
EILEEN Wcale nie, Kate.
KATE Ale oczy. Ma ca³kiem ³adne oczy.
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EILEEN Krzywdziæ go nie chcê, ale tak po prawdzie to koza ma oczy ³adniejsze.
¯eby choæ mia³ mi³e usposobienie, to by siê powiedzia³o trudno. Ale nasz Bill
lubi tylko na krowy siê gapiæ.
KATE Muszê go kiedy zapytaæ, co te¿ on ma z gapienia siê na krowy.
EILEEN Z gapienia siê na krowy i z czytania ksi¹¿ek.
KATE ¯adna za niego nie wyjdzie. Do samej mierci siê od niego nie uwolnimy.
EILEEN Tak. (pauza) Mnie to nie przeszkadza, ¿e siê od niego nie uwolnimy.
KATE Mnie te¿ to nie przeszkadza, ¿e siê od niego nie uwolnimy. Jak by nie te krowy, to dobry ch³opak z naszego Billa.
EILEEN ¯eby tylko te wiadomoci od McSharryego to nie by³y z³e wiadomoci.
KATE ¯eby tylko on ju¿ nied³ugo wróci³ i ¿ebymy mog³y przestaæ siê zamartwiaæ.
Strasznie siê martwiê, jak Billy d³ugo nie wraca.
Otwieraj¹ siê drzwi sklepiku i wchodzi Johnnypateenmike, mniej wiêcej rówienik
obu kobiet.
EILEEN Johnnypateenmike.
KATE Johnnypateen.
JOHNNY No jak tam? Johnnypateen ma dla was dzisiaj trzy nowiny...
KATE Nie widzia³e gdzie po drodze naszego kaleki?
JOHNNY (pauza; zirytowany) Ja tu nowiny opowiadam, a ty mi przerywasz. A trzecia
z moich dzisiejszych nowin to bardzo wa¿na nowina. Ale jak wolisz mi przerywaæ
g³upimi pytaniami, to niech bêdzie. W³anie ¿e widzia³em po drodze waszego kalekê. Widzia³em go, jak siedzia³ na miedzy, na samym koñcu pola Darcyego.
KATE A po co on tam siedzia³ na tej miedzy?
JOHNNY Po to, co zwykle, nie? Gapi³ siê na krowê. Chcecie dalej mnie pytaæ i mi
przerywaæ?
KATE (ze smutkiem) Nie.
JOHNNY No to wam powiem swoje trzy nowiny. Najlepsz¹ zostawiê na sam koniec,
¿ebycie jej wyczekiwa³y. No wiêc  po pierwsze, mam tak¹ nowinê, ¿e jeden
goæ z Lettermore wykrad³ z domu drugiego gocia ksi¹¿kê i wzi¹³ j¹ do morza
szurn¹³.
EILEEN Te¿ mi nowina.
JOHNNY Mo¿e to nie taka wielka nowina, tylko ¿e ten, co ukrad³, jest bratem tego,
któremu on to ukrad³, a ta ksi¹¿ka to Biblia. No i co wy na to?
KATE Bo¿e, zmi³uj siê!
JOHNNY Mo¿e to nie jest nowina? No?
EILEEN A jak¿e, Johnnypateen.To jest nowina, wielka nowina.
JOHNNY Dobrze wiem, ¿e to wielka nowina, i jak tu bêd¹ w¹tpiæ w moje nowiny, to
zaraz pójdê sobie gdzie, gdzie je bardziej ceni¹.
KATE Cenimy nowiny, które przynosisz, Johnnypateen.
EILEEN Nigdy nie w¹tpimy, ¿e twoje nowiny to s¹ wa¿ne nowiny.
JOHNNY Po drugie, mam tak¹ nowinê, ¿e gê Jacka Ellery uszczypnê³a kota Pat
Brennan w ogon i mu go poharata³a, a Jack za swoj¹ gê nawet nie przeprosi³
i teraz Patty Brennan nie chce s³yszeæ o Jacku Ellery, a przecie¿ Patty i Jack byli
w wielkiej przyjani. O, tak.
EILEEN (po pauzie) I to ma byæ ca³a nowina?
JOHNNY To jest ca³a nowina.
EILEEN W rzeczy samej to bardzo, bardzo wa¿na nowina. O, tak. (wznosi wzrok do
nieba)
JOHNNY To jest strasznie wa¿na, sensacyjna nowina. Z tej gêsi mo¿e wynikn¹æ k³ótnia dwóch rodzin. Niechby ta gê wywo³a³a wielk¹ k³ótniê. Bardzo to lubiê.
KATE Niechby Patty i Jack o tym zapomnieli i siê pogodzili. Czy ja siê mylê, czy
oni w dzieciñstwie chodzili ze sob¹ za r¹czkê do szko³y?
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JOHNNY O, o, babskie gadanie! Co by to by³a za nowina, gdyby tak jeden drugiemu
zaraz wszystko zapomina³? Nijakiej nowiny by z tego nie by³o. Musi byæ jaka
awantura, ¿eby chocia¿ kto szurn¹³ Bibliê albo ¿eby by³o co takiego jak ta moja
trzecia nowina. Bo to jest najwa¿niejsza, najwiêksza nowina, jak¹ Johnnypateenmike w swoim ¿yciu przyniós³...
Wchodzi Billy, siedemnastolatek. Ma niesprawn¹ jedn¹ rêkê i jedn¹ nogê. Wyranie
utyka.
BILLY Ciociu Kate, ciociu Eileen, przepraszam za spónienie.
JOHNNY Ja tu nowiny opowiadam, a ty, kulasie, mi przerywasz.
KATE Co ci doktor powiedzia³?
BILLY Powiedzia³, ¿e mam p³uca zdrowe, tylko mi w nich trochê wiszczy i nic wiêcej, tylko mi trochê wiszczy.
JOHNNY Nic ¿em nie wiedzia³, ¿e ch³opakowi co wiszczy. Dlaczego Johnnypateen nic o tym nie wie?
KATE Dlaczego tak pono wróci³, Billy? Bardzomy siê martwi³y.
BILLY A, tak sobie siad³em na s³oñcu na polu Darcyego.
KATE Siad³e sobie i co ¿e robi³?
BILLY Siad³em sobie i nic ¿em nie robi³.
KATE W ogóle nic ¿e nie robi³?
BILLY W ogóle nic ¿em nie robi³.
KATE (do Johnnyego) No i masz!
BILLY Nic w ogóle, tylko siê patrzy³em na kilka krów, co przysz³y.
Kate odwraca siê od niego.
JOHNNY (do Kate) Sama No i masz!.
EILEEN Nie mo¿esz choæ raz zostawiæ krów w spokoju?
BILLY Tylko siê na nie patrzy³em.
JOHNNY Przepraszam, ale chyba to ja mówi³em...?
KATE W krowach nie ma nic do ogl¹dania! Jeste doros³y!
BILLY Kiedy ja siê lubiê patrzeæ na ³adne krowy, i niech mi nikt nie mówi, ¿e mam
tego nie robiæ.
JOHNNY (krzyczy) Jak nie chcecie s³uchaæ moich nowin, to sobie idê! Gadaæ o krowach z przeklêtym pó³g³ówkiem!
BILLY Przeklêty pó³g³ówek, tak?
EILEEN Opowiedz nam teraz tê swoj¹ nowinê.
JOHNNY A skoñczylicie wreszcie z tym krowim gadaniem? No to wam opowiem
moj¹ nowinê, chocia¿ sma¿one fl¹dry by mnie lepiej s³ucha³y.
KATE My bardzo dobrze s³uchamy...
EILEEN Bardzo dobrze s³uchamy...
BILLY Nie podlizujcie mu siê.
JOHNNY Co ty, kaleko, powiedzia³? ¯e siê podlizuj¹?
BILLY I nie nazywaj mnie kalek¹.
JOHNNY Dlaczego nie? A co ty jeste, jak nie kaleka?
BILLY A czy ja na ciebie mówiê Zanudziarz? Albo Johnnypateenmike  roznosiciel nowin tak nudnych, ¿e by zdech³¹ pszczo³ê na mieræ zanudzi³?
JOHNNY Nudne nowiny, tak? A co powiesz na tak¹ nudn¹ nowinê...
BILLY Dobrze chocia¿, ¿e sam przyznajesz, ¿e to nudne.
JOHNNY (po chwili) Przyje¿d¿aj¹ tu z Hollywoodu, w Kalifornii, z Ameryki, z takim jednym Jankesem, Robert Flaherty siê nazywa, jeden z najbogatszych Amerykanów, s³awny na ca³¹ Amerykê. Przyje¿d¿aj¹ tu, do Inishmore przyje¿d¿aj¹.
A po co przyje¿d¿aj¹, co? Powiem wam, po co. ¯eby tu zrobiæ film, kinowy film
przyje¿d¿aj¹ zrobiæ za milion dolarów, albo wiêcej, i bêd¹ go pokazywaæ na ca³ym wiecie, ¿eby wszêdzie zobaczyli, jak siê ¿yje na wyspach, i zrobi¹ gwiazdy
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ze wszystkich, co ich do filmu wybior¹, i zabior¹ ich ze sob¹ do Hollywoodu
i bêd¹ tam sobie ¿yli i ju¿ nie bêd¹ musieli harowaæ nigdy, a tylko bêd¹ graæ albo
robiæ takie inne rzeczy, co wcale nie mog¹ byæ zaliczone jako robota, bo to tylko
gadanie. Colemana Kinga, mojego znajomego, ju¿ wybrali do tego grania i dostanie po sto dolarów za tydzieñ, a jeli Coleman King mo¿e graæ w filmie, to
ka¿dy mo¿e graæ w filmie, bo Coleman King jest okropnie szpetny. Coleman King
jest tak szpetny jak pieczony krowi placek za przeproszeniem i ka¿dy to potwierdzi,
bo to prawda. Johnnypateenmike przypuszcza, ¿e odbêdzie siê ma³y eksodus, ¿e
na wielk¹ wyspê rusz¹ wszystkie ch³opaki i panny, co maj¹ jaki taki wygl¹d, ¿eby
mog³y zostaæ gwiazdami filmowymi i zas³yn¹æ w Ameryce. To oczywicie wyklucza wszystkich w tym domu, chyba ¿e potrzebuj¹ tam kalek i niewdziêczników. Mnie za m³odych lat na pewno by wziêli, z tymi moimi b³êkitnymi oczami
i bujn¹ jasn¹ czupryn¹, i nawet jeszcze dzi pewnie by mnie wziêli, bo mówiæ to
ja umiem, jestem o ca³e niebo lepszy od tych wszystkich i ka¿dego z osobna, co
wystêpuj¹ na scenie w Dublinie, tylko ¿e nie móg³bym, bo muszê siê opiekowaæ
moj¹ biedn¹ mamusi¹ pijaczk¹. Cz³owiek z Aran bêdzie siê ten film nazywa³
i widaæ Irlandia to wcale nie takie najgorsze miejsce na ziemi, jeli ci Amerykanie
tu przyje¿d¿aj¹ filmy robiæ.
Billy siada na bocznym stoliku i zamyla siê.
JOHNNY I to by³a moja trzecia nowina, a teraz mi powiedz, sucha nó¿ko, czy to by³a
nudna nowina?
BILLY To nie by³a nudna nowina, tak ciekawej nowiny w ¿yciu nie s³ysza³em.
JOHNNY No, to skoro siê zgodzilimy co do wielkoci mojej nowiny... wiem, ¿e
wielkoæ to nie jest dobre s³owo, ale nie chce mi siê specjalnie dla was innego
wymylaæ... no to pobiorê swoje wynagrodzenie w naturze, a tym razem bêdzie to
tuzinek jaj, bo nasz³a mnie dzi chêæ na omlecik.
EILEEN Ooo!
JOHNNY Co za Ooo?
EILEEN Ch³op od jajek by³, ale bez jajek.
JOHNNY Nie ma jajek? To ja wam opowiedzia³em swoj¹ najwiêksz¹ nowinê, no
i jeszcze dwie mniejsze, ale te¿ ca³kiem, ca³kiem niez³e nowiny, a wy nie macie
jajek?
EILEEN Powiedzia³, ¿e kury siê nie nios¹, a Narwana Helen wziê³a i upuci³a te kilka jajek, co by³o.
JOHNNY To co macie dla mnie na podwieczorek?
EILEEN Groszek w puszkach mamy.
JOHNNY Groszek! Co ch³opu z groszku na podwieczorek? Dajcie mi ten kawa³ek
boczku, co tam macie. O, tamten.
EILEEN Który? Ten chudy?
JOHNNY Ten chudy.
EILEEN S³owo dajê, Johnnypateenmike, ta twoja wielka nowina nie by³a znowu a¿
taka wielka.
Johnny patrzy na nie wzrokiem pe³nym nienawici i wciek³y wychodzi.
EILEEN Co za cz³owiek!
KATE Nie powinnymy go do siebie zra¿aæ. Bez niego jak bêdziemy wiedzia³y, co
s³ychaæ na wiecie?
EILEEN To przecie¿ pierwsza porz¹dna nowina, jak¹ nam przyniós³. Od dwudziestu
lat pierwsza.
KATE Tak, ale nastêpna mo¿e nas teraz omin¹æ.
EILEEN Co tydzieñ przychodzi i wy³udza od nas jajka.
BILLY To by³a bardzo ciekawa nowina, o tak.
KATE (podchodzi do niego) Zazwyczaj nowinki Johnnyego wcale ciê nie interesuj¹.
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BILLY Nie interesuj¹ mnie, jak s¹ o tym, ¿e siê ¿aba potknê³a. Ale jak s¹ o filmach
albo o wyrwaniu siê z Inishmaan, to co innego.
KATE Chyba nie mylisz znowu o swojej biednej mamie i biednym tatusiu, co?
BILLY Nie, nie w tej chwili. Po prostu mylê sobie o ró¿nych takich rzeczach w ogóle.
EILEEN Co, on siê znowu pogr¹¿y³?
KATE (wzdychaj¹c) Tak.
EILEEN Pogr¹¿y³ siê w mylach?
KATE Nigdy siê ten ch³opak nie nauczy.
EILEEN Jak ci doktor bada³ p³uca, nie zbada³ ci te¿ g³owy, co?
BILLY (g³osem bez wyrazu) Nie.
EILEEN Mylê, ¿e to nastêpne, co mu trzeba sprawdziæ. Teraz przysz³a kolej, ¿eby
mu sprawdziæ g³owê.
KATE Mylê, ¿e to nastêpne, co nas czeka, tak.
Drzwi do sklepu otwieraj¹ siê z ³oskotem. Johnny wsadza g³owê do rodka.
JOHNNY (gniewnie) Jak nie biegniecie, ¿eby mnie zatrzymaæ, to wezmê chocia¿ ten
przeklêty groszek i tyle!
Eileen daje Johnnyemu puszkê z groszkiem. Johnny zatrzaskuje drzwi za sob¹. Billy
wcale tego nie zauwa¿a, kobiety stoj¹ zdumione.
Wyciemnienie.
Scena 2
Bartley, lat szesnacie, stoi przy ladzie i przygl¹da siê s³odyczom za pensa w dwóch
prostok¹tnych pude³kach, które Eileen pochyla w jego stronê, by móg³ lepiej widzieæ.
Billy siedzi na krzele i czyta.
BARTLEY (po chwili) A nie ma pani Mintiosów?
EILEEN Mamy tylko to, co widaæ, Bartley.
BARTLEY W Ameryce to maj¹ Mintiosy.
EILEEN To jed do Ameryki.
BARTLEY Ciocia Mary przys³a³a mi z Ameryki w paczce a¿ siedem Mintiosów.
EILEEN To ³adnie ze strony twojej cioci.
BARTLEY Z Bostonu w Massachusetts.
EILEEN Z Bostonu w Massachusetts, no-no.
BARTLEY Ale pani nie ma Mintiosów?
EILEEN Mamy tylko to, co widaæ.
BARTLEY Powinna siê pani postaraæ o Mintiosy, naprawdê, bo Mintiosy s¹ bardzo dobre. Powinna pani je zamówiæ. Powinna pani za³atwiæ sobie kogo w Ameryce, ¿eby je pani przysy³a³. W paczce. Muszê sobie jeszcze raz popatrzeæ.
EILEEN Popatrz sobie jeszcze raz.
Bartley znowu ogl¹da zawartoæ pude³ek. Billy umiecha siê do Eileen, która wznosi
oczy do nieba i odpowiada Billyemu umiechem.
BARTLEY (po chwili) A ma pani ¯elki-melki?
EILEEN (po chwili) Mamy to, co widaæ.
BARTLEY A w Ameryce maj¹ ¯elki-melki.
EILEEN Ach, tak. I pewnie Ciocia Mary przys³a³a ci je w paczce?
BARTLEY Nie. Przys³a³a mi je na zdjêciu, w paczce. Z cukierków przys³a³a mi tylko
Mintiosy. (pauza) By³oby lepiej, jakby mi przys³a³a Mintiosów tylko cztery
i do³o¿y³a trzy ¯elki-melki, ¿ebym mia³ wybór. Albo trzy Mintiosy i cztery
¯elki-melki. Tak. Ale i tak ¿em siê ucieszy³, jak dosta³em te siedem Mintiosów. Mintiosy s¹ bardzo dobre. Chocia¿ na zdjêciu te ¯elki-melki bardzo
mnie zaciekawi³y. (pauza) Ale tu ich nie ma, co?
EILEEN ¯elków-melków?
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BARTLEY Tak.
EILEEN Nie.
BARTLEY Aha.
EILEEN Mamy tylko to, co widaæ.
BARTLEY Muszê sobie jeszcze raz popatrzeæ. Chcê mieæ co do ssania. Na drogê, wie
pani?
BILLY Na jak¹ drogê?
Drzwi otwieraj¹ siê z ³oskotem i wchodzi Helen, ³adna dziewczyna, mniej wiêcej
siedemnastoletnia. Krzyczy do Bartleya.
HELEN Idziesz ty wreszcie, cholerniku jeden?
BARTLEY Wybieram sobie cukierki.
HELEN Ty i te twoje cholerne cukierki!
EILEEN ¯eby dziewczyna tak przeklina³a!
HELEN Tak, przeklina, a co ma nie przeklinaæ?! Jak siê godzinê czeka na durnego
brata. Kaleka  jak siê masz?
BILLY Czeæ, Helen.
HELEN Co, znowu jak¹ ksi¹¿kê czytasz?
BILLY Tak.
HELEN Bez przerwy nic tylko czytasz.
BILLY Tak. W³aciwie to nie; z przerwami.
EILEEN Podobno upuci³a wszystkie jajka ch³opa od jajek. I pot³uk³a je, co do
jednego.
HELEN Wcale ich nie upuci³am. Cisnê³am nimi w ojca Barratta. I go cztery razy
trafi³am w sam¹ jadaczkê.
EILEEN Cisnê³a nimi w ojca Barratta?
HELEN Tak. Pani mnie ma³puje?
EILEEN Cisn¹æ jajkami w ksiêdza to prawie tak, jakby podnieæ rêkê na Pana Boga, nie?
HELEN Mo¿e i tak, ale gdyby mnie Pan Bóg maca³ po dupie na chórze, to bym w niego
te¿ cisnê³a.
EILEEN Ojciec Barratt... maca³ ciê... po poladkach na chó...
HELEN Po ¿adnych poladkach, cholera. Maca³ mnie po dupie, proszê pani, po dupie
mnie maca³.
EILEEN Za grosz ci nie wierzê.
HELEN Mam gdzie, czy mi pani wierzy, czy nie.
BILLY S³uchaj, Helen...
BARTLEY Najgorzej, ¿e siê jajka marnuje, bo dobre jajko nie jest z³e.
HELEN Wtr¹casz siê, cholera. W³azisz z nosem do mojej jajecznicy czy kupujesz te
swoje cukierki?
BARTLEY (do Eileen) A ca³uski czekoladowe pani ma?
EILEEN (po chwili) Dobrze wiesz, co ci odpowiem, prawda?
BARTLEY ¯e jest tylko to, co widaæ.
EILEEN Zaczynamy robiæ postêpy.
BARTLEY Jeszcze raz sobie popatrzê.
Helen wzdycha, podchodzi do Billa, bierze od niego ksi¹¿kê, patrzy na ok³adkê, krzywi
siê i oddaje mu j¹.
BILLY Wyje¿d¿asz gdzie, Bartley mówi³?
HELEN P³yniemy do Inishmore, ¿eby byæ w tym filmie, co go tam krêc¹.
BARTLEY Widaæ Irlandia to nie taki najgorszy kraj, jeli Amerykanie przyje¿d¿aj¹
tu robiæ filmy.
HELEN Ze wszystkich krajów na wiecie wybrali Irlandiê.
BARTLEY W Rosmuck mieszka teraz jeden Francuz, wiecie?
EILEEN Naprawdê?
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BARTLEY I co ten Francuz tam robi w Rosmuck? Co miesznego, nie?
HELEN Jest dentyst¹.
BARTLEY Dentysta. Chodzi i rozmawia do wszystkich po francusku, a wszyscy siê
tylko z niego miej¹. Za plecami, wiecie?
HELEN Widaæ w Irlandii nie jest tak le, jeli Francuzi tu przyje¿d¿aj¹ mieszkaæ.
BILLY I kiedy jedziesz do tego filmowania?
HELEN Jutro, z porannym odp³ywem.
BARTLEY Nie mogê siê ju¿ doczekaæ tego filmowania.
HELEN Cholera, wybierasz czy gadasz?
BARTLEY Gadam i wybieram.
HELEN Bêdziesz wybiera³ i gada³, i dostaniesz kopa w ty³ek, jak nie przestaniesz mi
pyskowaæ, smarku jeden.
BARTLEY Ach, tak?
BILLY W³aciwie dlaczego mylisz, ¿e ciê wezm¹ do tego filmowania?
HELEN W koñcu  jestem ³adna czy nie? Jestem doæ ³adna, ¿eby mnie ksi¹dz podszczypywa³, to i z tymi filmowcami dam sobie radê.
BARTLEY Wielkie mi co, ¿e ciê ksi¹dz podszczypuje. Dla nich nie uroda siê liczy.
Ju¿ prêdzej to, ¿e jeste sama jedna i ma³a.
HELEN Jakby siê liczy³o, ¿e kto jest ma³y i sam, toby na okr¹g³o Billa po dupie macali.
BARTLEY A wcale nie wiesz, czy go nie macali.
HELEN Powiedz, Billy, ksi¹dz ciê kiedy maca³ po dupie?
BILLY Nie.
HELEN No widzisz.
BARTLEY Widaæ s¹ dla nich jakie granice.
HELEN A ty. Jeste ma³y, no nie? I czêsto jeste sam. Czy ksi¹dz ciê kiedy maca³ po dupie?
BARTLEY (cicho) Po dupie to nie.
HELEN No widzisz?
BARTLEY (do Eileen) A ma pani mo¿e Frip-frapy?
Eileen wbija w niego wzrok, stawia pude³ka na ladzie i wychodzi na zaplecze.
BARTLEY Gdzie pani idzie? A moje cukierki?
HELEN No, to doigra³e siê.
BARTLEY (do Billa) Nerwowa ta twoja ciotka.
HELEN Pani Osbourne nie jest ¿adn¹ ciotk¹ Billa. To tylko przyszywana ciotka. Tak
samo jak ta druga. Nie tak, Billy?
BILLY Tak.
HELEN Wziê³y go do siebie. Billa tata i mama poszli i siê utopili, i siê wtedy okaza³o, ¿e Bill jest od urodzenia felerny. ¯e to kaleka.
BILLY Wcale nie poszli i siê utopili.
HELEN Tak, tak, tak...
BILLY Tylko przy wysokiej fali wypadli za burtê.
HELEN Aha. To po co wyp³ywali przy wysokiej fali, a w ogóle, nie by³o to aby
w rodku nocy?
BILLY Chcieli siê dostaæ do Ameryki, na sta³y l¹d.
HELEN Wcale ¿e nie! Od ciebie chcieli uciec. Czy mieræ, czy ty, im by³o wszystko
jedno.
BILLY A niby sk¹d ty to mo¿esz wiedzieæ? By³a tak samo smarkata jak ja.
HELEN Da³am raz Johnnyemu kartofli z serem i wszyciutko mi powiedzia³. Wreszcie to on zosta³ z tob¹ na rêkach, tam nad wod¹  nie tak?
BILLY A sk¹d on mo¿e wiedzieæ, co im chodzi³o po g³owie? W tej ³odzi go nie by³o.
HELEN A nie mieli oni worka z kamieniami, co go miêdzy sob¹ przywi¹zali?
BILLY To jakie kosza³ki opa³ki, ¿e mieli worek z kamieniami, co go miêdzy sob¹
przywi¹zali, i nawet Johnny to potwierdzi...
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BARTLEY Mo¿e mia³ teleskop.
HELEN (po pauzie) Mo¿e kto mia³ teleskop?
BARTLEY Mo¿e Johnnypateenmike mia³ teleskop.
HELEN A gdyby mia³, to co z tego?
Bartley myli, a potem wzrusza ramionami.
HELEN Mam doæ tych twoich zakichanych teleskopów. Zawsze, do ka¿dej rozmowy wtr¹casz te swoje zakichane teleskopy.
BARTLEY A w Ameryce maj¹ teraz huk nowych teleskopów. Mo¿na glistê na kilometr zobaczyæ.
HELEN A po co by kto glistê na kilometr ogl¹da³?
BARTLEY ¯eby zobaczyæ, co porabia.
HELEN A co zazwyczaj glisty porabiaj¹?
BARTLEY Siê wij¹.
HELEN Siê wij¹. A ile kosztuje teleskop?
BARTLEY Dobry  ze dwanacie dolarów.
HELEN To by da³ dwanacie dolarów, ¿eby siê przekonaæ, ¿e glisty siê wij¹?
BARTLEY (po pauzie) Tak. Bym da³.
HELEN Ty nie masz nawet dwunastu w³osków na jajkach, a co dopiero mówiæ o dwunastu dolarach.
BARTLEY No nie. Masz racjê. Na jajkach na pewno nie mam dwunastu dolarów. To
by nie mia³o sensu.
Helen zbli¿a siê do niego.
BARTLEY Nie, Helen...
Helen uderza go mocno w brzuch.
BARTLEY Walnê³a mnie w ¿ebra.
HELEN Chrzaniê twoje ¿ebra! Bêdziesz siê do mnie tak ordynarnie odzywa³, tak?
(pauza) Te, kulas, o czym to mówilimy? Aha, o twojej nieboszczce mamusi i nieboszczyku tatusiu.
BILLY Oni wcale nie poszli siê utopiæ przeze mnie. Oni mnie kochali.
HELEN Kochali ciê? A czy ty by kocha³ siebie, gdyby nie by³ sob¹? Przecie¿ ty
ledwo ledwo siebie kochasz, chocia¿ jeste sob¹.
BARTLEY Billy Kaleka przynajmniej nie wali innych po ¿ebrach.
HELEN A wiesz dlaczego? Bo za s³aby jest. Chuchro. Móg³by co najwy¿ej plasn¹æ
jak mokra gê skrzyd³em.
BARTLEY (podniecony) S³yszelicie, ¿e gê Jacka Ellery dziabnê³a kota Patty Brennan w ogon i mu ten ogon poharata³a...
HELEN S³yszelimy.
BARTLEY Aha. (pauza) I Jack za tê swoj¹ gê nawet nie przeprosi³ i teraz Patty...
HELEN Do diab³a, powiedzia³am, ¿e s³yszelimy, nie?
BARTLEY Myla³em, ¿e mo¿e Billy nie s³ysza³.
HELEN Billowi teraz co innego w g³owie. Billowi teraz w g³owie mamusia i tatu,
co mu utonêli. Nie potrzebuje twoich odgrzewanych gêsich nowin. Prawda, Billy,
¿e masz g³owê zajêt¹ mamusi¹ i tatusiem, co ci utonêli?
BILLY Tak.
HELEN I nigdy, od kiedy siê utopili, nie by³e na morzu, prawda? Za bardzo siê
boisz?
BILLY Za bardzo siê bojê.
HELEN Ale z niego trzêsidupa, co nie, Bartley?
BARTLEY Jak kto ma rozum, to siê musi choæ trochê baæ morza.
HELEN Ja siê w zupe³noci morza nie bojê.
BARTLEY No w³anie.
Billy mieje siê.
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HELEN No co? Chcia³e mi ubli¿yæ?
BARTLEY Jak? ¯e powiedzia³em, ¿e siê morza nie boisz?
HELEN To dlaczego Bill Kaleka siê tak rozemia³?
BARTLEY Bill Kaleka siê rozemia³, bo on jest w ogóle dziwad³o. Prawda, Billy?
BILLY To prawda. Jestem po prostu zwyczajne dziwad³o.
Helen milknie zdezorientowana.
BARTLEY To prawda, ¿e dosta³ prawie sto funtów z ubezpieczenia, kiedy ci siê
mamusia i tatu utopili?
BILLY Prawda.
BARTLEY O rany! I wci¹¿ je masz?
BILLY Nie. Przecie¿ wszystko posz³o na doktorów, nie?
BARTLEY Nawet æwiarteczka ci nie zosta³a?
BILLY Nie. A bo co?
BARTLEY Bo gdyby jeszcze mia³ æwiarteczkê, to pewnie by móg³ kupiæ ca³kiem
niez³y teleskop, wiesz? Na pewno by móg³.
HELEN Musisz do wszystkiego pakowaæ te swoje zakichane teleskopy, co?
BARTLEY Nie muszê, ale chcê! Zejd ze mnie, ty krowo!
Bartley wybiega ze sklepu, by uciec przed atakiem Helen. Pauza.
HELEN Bezczelny! Widzielicie go! Jaki bezczelny!
BILLY (po chwili) Jak pop³yniecie do Inishmore? Przecie¿ nie macie ³odzi.
HELEN Babbybobby Bennett zawiezie nas swoj¹.
BILLY P³acicie mu za to?
HELEN Dam mu tylko parê ca³usów, potrzymam za r¹czkê. W ka¿dym razie mam
nadziejê, ¿e tylko za r¹czkê. Choæ podobno by³oby za co. Jima Finnegana córka
mi powiedzia³a, a ju¿ ona dobrze wie, co kto ma. Chyba rejestr prowadzi.
BILLY Mnie w nim nie ma.
HELEN Mówisz tak, jakby siê mia³ czym chwaliæ. Jeste taki felerny, to pewnie
pomyla³a, ¿e go w ogóle nie masz.
BILLY (ze smutkiem) Mam.
HELEN No to gratulujê, ale wiesz, mo¿e zachowaj go dla siebie. Pod ka¿dym wzglêdem. (pauza) Bo ja to widzia³am tylko ksiê¿owskie. Nie wiedzieæ czemu co i raz
mi pokazuje. Ale jakie toto ma³o wyglêdne, br¹zowe takie. (pauza) A co tak
zmarkotnia³?
BILLY Bo ja wiem. Mo¿e przez to, co mi napomknê³a, ¿e tatu i mamusia woleli siê
utopiæ ni¿ byæ ze mn¹.
HELEN Nic nie napomknê³am. Ja ci to wprost powiedzia³am.
BILLY (cicho) Sk¹d wiesz, co im tam chodzi³o po g³owie.
HELEN Noo? A ty wiesz?
Billy ze smutkiem zwiesza g³owê. Pauza. Helen pstryka go mocno w policzek i odsuwa siê.
BILLY Powiedz, czy Babbybobby da³by mi siê zabraæ z wami do Inishmore?
HELEN A jak by mu siê odwdziêczy³? Ciebie za such¹ r¹czkê nie bêdzie chcia³
trzymaæ.
BILLY A Bartley jak mu siê odwdziêczy? Te¿ siê z wami zabiera przecie¿.
HELEN Bartley obieca³, ¿e pomo¿e wios³owaæ. A ty by móg³ pomóc wios³owaæ?
Billy znowu zwiesza g³owê.
HELEN A w ogóle, to po co by mia³ jechaæ?
BILLY (wzruszaj¹c ramionami) ¯eby byæ w filmie.
HELEN Ty? (mieje siê i powoli rusza ku drzwiom) Nie powinnam siê z ciebie miaæ.
Nie powinnam... ale nie wytrzymam.
miej¹c siê wychodzi. Pauza. Z zaplecza wraca Eileen i uderza Billa w g³owê.
BILLY Za co?!
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EILEEN Niedoczekanie twoje! Po moim trupie pojedziesz do Inishmore do tego filmu!
BILLY Tak tylko sobie g³ono myla³em.
EILEEN To przestañ g³ono myleæ! Przestañ g³ono myleæ na g³os i po cichu te¿
przestañ myleæ! Przez ciebie w tym domu jest w ogóle za du¿o mylenia! Widzia³e kiedy, ¿eby Najwiêtsza Panienka g³ono myla³a?
BILLY Nie.
EILEEN No w³anie. I ca³kiem dobrze jej by³o! (wraca na zaplecze)
Pauza. Billy wstaje, kutyka do lusterka, przez chwilê przygl¹da siê sobie, a potem ze
smutkiem cz³apie z powrotem do sto³u. Bartley otwiera drzwi do sklepu i wsuwa g³owê do rodka.
BARTLEY Powiedz swojej ciotce, czy te¿ tam niby-ciotce, ¿e przyjdê po Mintiosy
trochê póniej, albo mo¿e nie po Mintiosy, tylko w ogóle po cukierki.
BILLY Dobrze, powiem.
BARTLEY Siostra mi w³anie powiedzia³a, co ty wymyli³, ¿e chcesz z nami wyst¹piæ w filmie, i umia³em siê jak nie wiem co. Ty to umiesz fajnie ¿artowaæ!
BILLY Ju¿ dobrze, Bartley.
BARTLEY Mo¿e ciê potem nawet wezm¹ do Hollywoodu. Zrobi¹ z ciebie gwiazdê.
BILLY Byæ mo¿e.
BARTLEY Kaleka za gwiazdê! To co, przypomnisz ciotce, ¿e przyjdê póniej po
Mintiosy albo mo¿e nie po Mintiosy, tylko...
BILLY W ogóle po cukierki.
BARTLEY W ogóle po cukierki. A jak nie póniej, to jutro rano.
BILLY Do widzenia, Bartley.
BARTLEY Czeæ. (wychodzi)
Billy oddycha ciê¿ko, k³adzie rêkê na piersi.
BILLY (cicho) Nic mi nie jest.
Pauza. Wyciemnienie.
Scena 3
Brzeg morza noc¹. Babbybobby naprawia swoj¹ ³ód. Wchodzi Johnny lekko podchmielony, podchodzi do niego i przez chwilê mu siê przygl¹da.
JOHNNY Widzê, ¿e ³ód szykujesz.
BOBBY Tak.
JOHNNY (po chwili) To co, szykujesz ³ód, tak?
BOBBY Chyba powiedzia³em, ¿e ³ód szykujê, nie?
JOHNNY No tak ¿e powiedzia³. (po chwili) Wiêc szykujesz sobie ³ód. (po chwili)
Pucujesz j¹ i glansujesz. (po chwili) Piêknie j¹ sobie wyszykujesz. (po chwili)
Bêdzie pewnie gotowa do jakiej podró¿y, nie? (po chwili) To ³adna ³ód. Tak,
³adna. £adna ³ódka na przeja¿d¿kê. Tym ³adniejsza, ¿e j¹ tak ³adnie sobie wyszykowa³e. (po chwili) Wyszykowana i gotowa.
BOBBY Masz do mnie jakie pytanie, to nie krêtaj-mêtaj, tylko pytaj wprost, nie rób
podchodów jak jaki g³upi idiota.
JOHNNY Nie mam do ciebie ¿adnego pytania. Jak Johnnypateenmike ma jakie pytanie, to przychodzi i pyta wprost. Johnnypateen nigdy nie robi ¿adnych podchodów. O nie. (po chwili) Mówiê tylko, ¿e masz ³adn¹ tê swoj¹ ³ód. Nic wiêcej. (po
chwili) Piêknie j¹ wyszykowa³e. (po chwili) Piêknie j¹ wyszykowa³e do podró¿y, na przyk³ad. (po chwili; gniewnie) Jak mi nie powiesz, gdzie siê wybierasz,
to pójdê sobie!
BOBBY A id sobie, id!
JOHNNY Pójdê sobie. Po takim traktowaniu!
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BOBBY Czy ja ciê traktujê?
JOHNNY Tak. Nigdy siê ze mn¹ nie podzielisz nowinami. W tamtym roku twoja
¿onka zmar³a na suchoty, a kto siê dowiedzia³ ostatni? Ja, ja siê dowiedzia³em
ostatni. Dowiedzia³em siê dopiero w ten sam dzieñ, co umar³a, a przecie¿ ty wiedzia³e d³ugo naprzód i ¿e nawet nie pomyla³, co ja czujê...
BOBBY W³aciwie trzeba j¹ by³o wykopaæ z domu, ¿eby ciê uprzedzi³a. I wiesz co?
Do tej pory ¿a³ujê, ¿em tego nie zrobi³.
JOHNNY Jeszcze raz powiadam. Wiêc szykujesz sobie ³ód. Wyszykowa³e j¹ sobie
piêknie na podró¿ czy co?
BOBBY Zapytaj mnie wprost, Johnnypateen, to ci chêtnie odpowiem.
Johnny przez chwilê wpatruje siê w Bobbyego, a potem wciek³y odchodzi. Bobby
dalej zajmuje siê ³odzi¹.
BOBBY (cicho) Ty pieprzony g³upi kretynie. (po chwili; wo³a gdzie na lewo) Kto
tam szmyra po kamieniach?
BILLY (zza kulis) To ja, Billy Claven.
BOBBY Mog³em siê domyliæ. Kto inny by tak szmyra³?
BILLY (wchodz¹c) Pewnie nikt.
BOBBY Cioteczki siê nie zmartwi¹, ¿e o tak pónej porze nie ma ciê w domu?
BILLY Zmartwi³yby siê pewnie, gdyby wiedzia³y, ale ja siê wymkn¹³em.
BOBBY Nie powiniene siê cioteczkom wymykaæ, chocia¿ to takie mieszne cioteczki.
BILLY Te¿ mylisz, ¿e moje cioteczki s¹ mieszne?
BOBBY Sam widzia³em, jak twoja ciotka Kate gada do kamienia.
BILLY A na mnie krzyczy, ¿e siê na krowy gapiê.
BOBBY Po mojemu gapienie siê na krowy takie ca³kiem normalne nie jest.
BILLY Przecie¿ ja siê na te krowy gapiê tylko po to, ¿eby na chwilê siê od ciotek
oderwaæ. Nie gapiê siê dla przyjemnoci gapienia siê. Gapienie siê na krowy to
¿adna przyjemnoæ. One tylko stoj¹ jak jakie g³upie i siê gapi¹ na cz³owieka.
BOBBY Nigdy w nie niczym nie ciskasz? Mo¿e by siê choæ trochê o¿ywi³y.
BILLY Ja bym nie chcia³ im krzywdy zrobiæ.
BOBBY Masz za dobre serce, kulasie, wiesz? I w tym ca³y k³opot. Krowom to nie
szkodzi, ¿e czym tam w nie szmajtniesz. Kiedy szmajtn¹³em w krowê ceg³¹,
a ta nawet nie zamucza³a, a w sam zad j¹ trafi³em.
BILLY To nic nie znaczy. Mo¿e to by³a krowa niemowa.
BOBBY Mo¿e. A w ogóle to nie mówiê, ¿eby zaraz ciska³ w krowy ceg³ami. By³em
wtedy napity. Mówiê tylko, ¿e mo¿e, gdyby siê znudzi³.
BILLY Przewa¿nie biorê ze sob¹ ksi¹¿kê. I bym nie chcia³ stworzenia krzywdziæ.
BOBBY By móg³ szmajtn¹æ w krowê ksi¹¿k¹.
BILLY Wiesz, ksi¹¿kê wolê sobie czytaæ.
BOBBY Na gust i smak towarzyszy brak.
BILLY wiêta racja. (po chwili) Szykujesz swoj¹ ³ód?
BOBBY Wygl¹da na to, ¿e wszyscy siê dzisiaj zrobili strasznie spostrzegawczy.
BILLY Szykujesz j¹, ¿eby zawieæ Helen i Bartleya do filmu?
Bobby patrzy na Billa przez chwilê, wychodzi na prawo, ¿eby sprawdziæ, czy Johnny
na pewno sobie poszed³, i wraca.
BOBBY Sk¹d wiesz, ¿e Helen i Bartley siê gdzie wybieraj¹?
BILLY Helen mi powiedzia³a.
BOBBY Helen ci powiedzia³a. Rany, a ja Helen powiedzia³em, ¿e jej spuszczê manto, jeli chocia¿ s³ówko pinie.
BILLY I podobno za tê przeja¿d¿kê ci zap³aci ca³usami.
BOBBY A tak. Ja nie chcia³em zap³aty. W zupe³noci. Ale ona siê upar³a, ¿e mi tak
zap³aci.
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BILLY To ty by nie chcia³ poca³owaæ Helen?
BOBBY Nieraz siê jej trochê bojê. Straszna jêdza z tej Helen. (po chwili) A co, ty
by chcia³ j¹ poca³owaæ?
BILLY (wzrusza ramionami, smutno) Mylê, ¿e Helen pewnie by nie chcia³a poca³owaæ kogo takiego jak ja. A ty, jak mylisz?
BOBBY (po chwili) Chyba nie.
BILLY (po chwili) Wiêc by wzi¹³ McCormicków bez ¿adnej zap³aty w ogóle?
BOBBY Bym wzi¹³. Sam chêtnie sobie popatrzê na to ca³e filmowanie. Co mi szkodzi zabraæ pasa¿erów?
BILLY A mnie by wzi¹³ za pasa¿era?
BOBBY (po chwili) Nie.
BILLY A dlaczego nie?
BOBBY Nie mam miejsca.
BILLY Masz mnóstwo miejsca.
BOBBY Kaleka na ³ódce to Jonasz. Ka¿dy to wie.
BILLY Od kiedy to?
BOBBY Od kiedy Larry Bimbrownik wzi¹³ kalekê i mu ³ód zatonê³a.
BILLY W ¿yciu nie s³ysza³em wiêkszej bredni.
BOBBY A nawet jak nie by³ kalek¹, to nogê chor¹ mia³ na pewno.
BILLY Po prostu masz uraz na punkcie kalek i tyle.
BOBBY Nie mam ¿adnego urazu na punkcie kalek. Raz jeden poca³owa³em dziewczynê,
co by³a kalek¹. I nie doæ, ¿e by³a kaleka, to jeszcze na dodatek oszpecona. Mia³em
w czubie i by³o mi wszystko jedno. W Antrim siê nie roi od ³adnych dziewczyn.
BILLY Nie zmieniaj tematu.
BOBBY Mia³a wielkie zielone zêby. Jakiego tematu?
BILLY Tematu, ¿eby mnie zabra³ na filmowanie.
BOBBY Myla³em, ¿e ten temat ju¿ skoñczylimy.
BILLY Ledwie ¿emy go zaczêli.
BOBBY A po co ty chcesz jechaæ do tego filmowania? Przecie¿ oni kaleki nie zechc¹.
BILLY Przecie¿ nie wiesz, co oni mog¹ chcieæ.
BOBBY Rzeczywicie, chyba nie wiem. Tak, masz racjê. Widzia³em kiedy jeden
film, w którym by³ taki jeden, co nie doæ, ¿e nie mia³ r¹k i nóg, ale na dodatek by³
kolorowy.
BILLY Kolorowy? Nigdy nie widzia³em ¿adnego kolorowego, a co dopiero kolorowego kaleki. Nie wiedzia³em, ¿e takie co w ogóle mo¿e byæ.
BOBBY By siê przestraszy³, jak by takiego zobaczy³.
BILLY Kolorowego? S¹ tacy groni?
BOBBY S¹ mniej groni, jak nie maj¹ r¹k i nóg, ale i tak s¹ groni.
BILLY Podobno w tamtym roku jeden kolorowy przyjecha³ do Dublina. Na tydzieñ
przyjecha³.
BOBBY Widaæ Irlandia to nie takie najgorsze miejsce, jeli kolorowi chc¹ tu przyje¿d¿aæ.
BILLY Widaæ tak. (pauza) Ach, Babbybobby, zacz¹³e gadaæ o tych kolorowych,
¿eby mnie znów odci¹gn¹æ od tematu.
BOBBY Billy, ¿aden kaleka t¹ ³ódk¹ nie pop³ynie. Mo¿e kiedy, za rok albo dwa. Jak
ci siê nogi trochê wyprostuj¹.
BILLY Za rok albo dwa to mi po nic.
BOBBY Dlaczego?
Billy wyjmuje list i podaje go Bobbyemu, który zaczyna go czytaæ.
BOBBY Co to jest?
BILLY To jest list od doktora McSharryego i przysiêgnij, ¿e nikomu s³owa o tym
nie piniesz.
W po³owie lektury Bobby nagle smutnieje. Patrzy na Billa, a potem czyta dalej.
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BOBBY Kiedy to dosta³?
BILLY Dopiero co, wczoraj. (pauza) To co, dasz mi pojechaæ?
BOBBY Twoje cioteczki bardzo siê tym zdenerwuj¹.
BILLY W koñcu to jest ich ¿ycie czy moje? Napiszê do nich stamt¹d. A zreszt¹,
mo¿e mnie nie bêdzie tylko dzieñ albo dwa. Strasznie ³atwo siê nudzê. (po chwili)
Wemiesz mnie?
BOBBY B¹d tu jutro o dziewi¹tej rano.
BILLY Dziêkujê. Bêdê.
Bobby oddaje Billowi list, Billy go sk³ada i chowa.
Wchodzi Johnny  szybko, z wyci¹gniêt¹ rêk¹.
JOHNNY Nie, nie, zaczekaj. Co jest w tym licie?
BOBBY Odwal siê, Johnnypateen, dobrze? Zje¿d¿aj do domu, co?
JOHNNY Poka¿ ten swój list, kulasie.
BILLY Nie poka¿ê ci swojego listu.
JOHNNY Jak to mi listu nie poka¿esz? Jemu pokaza³e. Daj no mi go, i to ju¿.
BILLY Johnnypateenmike, czy nikt ci nigdy nie mówi³, ¿e jeste trochê nieuprzejmy?
JOHNNY Ja nieuprzejmy? Ja nieuprzejmy? Stoicie we dwóch i chowacie przede mn¹
list, i to list od doktora, a to s¹ najciekawsze listy na wiecie, i ty masz czelnoæ
mi mówiæ, ¿e jestem nieuprzejmy? Powiedz temu kalece, ¿eby mi da³ list, i to ju¿,
bo jak nie, to ró¿ne takie rzeczy, co tu dzisiaj us³ysza³em, ju¿ nie bêd¹ ¿adn¹
tajemnic¹.
BOBBY Jakie rzeczy na przyk³ad?
JOHNNY Na przyk³ad takie, ¿e parê uczniaków przeprawisz do Inishmore i ¿e ca³owa³e siê z lafiryndami w Antrim. I takie ró¿ne rzeczy. Nie ¿ebym ciê straszy³,
¿ebym ci szanta¿ urz¹dzi³ czy co, albo tak, w³anie, ¿e ciê straszê i zrobiê ci
szanta¿, ale jak kto siê nowinami zajmuje, to musi je zdobywaæ ka¿dym ¿ywym
sposobem.
BOBBY Ach tak? Ka¿dym ¿ywym sposobem? To jak ci siê taki sposób podoba?
Bobby chwyta Johnnyego za ramiê i wykrêca mu je.
JOHNNY Aaaa! Puszczaj mi rêkê, ty bandyto skoñczony! Nalê na ciebie policjê!
BOBBY K³ad siê na piasku, ty! (zmusza Johnnyego, ¿eby siê po³o¿y³)
JOHNNY Leæ po policjê, kulasie, no ju¿, na jednej nodze!
BILLY Ani mi siê ni. Bêdê tu sta³ i siê patrzy³.
JOHNNY To bêdziesz wspólnikiem.
BILLY Dobra.
JOHNNY Stary jestem, oj stary.
Bobby staje Johnnyemu na poladkach.
JOHNNY Aaaaa! Zejd mi z ty³ka!
BOBBY Billy, przynie no parê kamieni.
BILLY (nosz¹c kamienie) Du¿ych?
BOBBY Takich rednich.
JOHNNY Po co ci kamienie?
BOBBY ¯eby ci w ³eb waliæ, a¿ przysiêgniesz, ¿e nie roztr¹bisz tego po miecie.
JOHNNY Nie zmusisz mnie, ¿ebym co takiego przysi¹g³. Ka¿d¹ torturê wytrzymam. Jestem jak Kevin Barry.
Bobby rzuca kamieñ na g³owê Johnnyego.
JOHNNY Aaaa! Przysiêgam, przysiêgam.
BOBBY Przysiêgasz na Chrystusa?
JOHNNY Przysiêgam na Chrystusa.
BOBBY Opór nie trwa³ d³ugo. (schodzi z poladków Johnnyego)
JOHNNY (podnosi siê i otrzepuje) W Anglii by mnie tak nie za¿yli! Teraz mam pe³no piachu w uszach.
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BOBBY Zabieraj sobie ten piach do domu i poka¿ go swojej pijanej mamusi.
JOHNNY Nie mieszaj do tego mojej pijanej mamusi.
BOBBY I pamiêtaj, co przysi¹g³!
JOHNNY Pod przymusem przysi¹g³em.
BOBBY Choæby pod psim ogonem przysi¹g³, to masz dotrzymaæ!
JOHNNY (po chwili) Pierdoleñcy, cholera! (wypada wygra¿aj¹c piêci¹)
BOBBY Od piêtnastu lat chcia³em mu przywaliæ w ³eb kamieniem.
BILLY Ja bym siê nigdy nie zdoby³ na odwagê, ¿eby w niego waln¹æ kamieniem.
BOBBY Mylê, ¿e to nie wypada ciskaæ w takiego starego kamieniami, ale w koñcu
sam mnie do tego doprowadzi³, nie? (po chwili) Tak czy siak, zdoby³e siê na
odwagê, ¿eby pop³yn¹æ do Inishmore, a wiadomo, ¿e boisz siê morza.
BILLY Ba³em siê. (pauza) Spotkamy siê jutro o dziewi¹tej.
BOBBY Lepiej o ósmej, kaleko, na wypadek, gdyby Johnnypateen zacz¹³ paplaæ.
BILLY A¿ tak mu nie ufasz?
BOBBY Ufam mu tak samo jak i tobie, ¿e mi kufel piwa przyniesiesz i kropli nie
rozlejesz.
BILLY To nie by³o mi³e, co powiedzia³e.
BOBBY Mam z³y charakter.
BILLY Nie masz z³ego charakteru, wcale nie. Masz bardzo dobry charakter.
BOBBY (po chwili) Moja ¿ona Annie na to samo umar³a, wiesz, na suchoty. Ale
przynajmniej rok z ni¹ prze¿y³em. Trzy miesi¹ce to strasznie krótko.
BILLY Nawet nie doczekam lata. (po chwili) Pamiêtasz, jak mi Annie zrobi³a roladê
biszkoptow¹, kiedy mia³em wietrzn¹ ospê? I jak siê wtedy do mnie umiechnê³a?
BOBBY Dobra by³a... ta rolada?
BILLY (z oci¹ganiem) Nie za bardzo.
BOBBY No w³anie. Biedna Annie  ¿eby nie wiem jak chcia³a, to za ¿adne skarby
wiata nie potrafi³a upiec dobrego biszkoptu. Ach, wci¹¿ mi jej brakuje, takie
okropieñstwa piek³a. (pauza) Cieszê siê, ¿e ci siê przys³u¿ê, kaleko  w tym krótkim czasie, jaki ci pozosta³.
BILLY Móg³by mi zrobiæ przyjemnoæ, Babbybobby? Mo¿e nie mów na mnie kaleka, co?
BOBBY To jak mam na ciebie mówiæ, co?
BILLY Po prostu Billy.
BOBBY Niech bêdzie Billy.
BILLY A ty by nie wola³, ¿ebym mówi³ do ciebie Bobby, a nie Babbybobby?
BOBBY Dlaczego?
BILLY Bo ja wiem.
BOBBY Lubiê, jak siê mnie nazywa Babbybobby. Co w tym z³ego?
BILLY Pewnie nic. No, to zobaczymy siê rano, Babbybobby.
BOBBY No, to do rana, kaleko, nie, Billy, do rana, Billy.
BILLY Dopiero ¿em ciê prosi³, nie?
BOBBY Zapomnia³em, Billy. Przepraszam.
Billy kiwa g³ow¹ i kutykaj¹c odchodzi.
BOBBY Aha, s³uchaj...
Billy ogl¹da siê. Bobby macha do niego rêk¹.
BOBBY Przepraszam.
Billy kiwa g³ow¹, i zaraz j¹ nisko opuszcza. Wychodzi na prawo. Po chwili Bobby
dostrzega co, co przynios³a fala, pochyla siê i podnosi Bibliê, przygl¹da siê jej
przez moment, a nastêpnie wrzuca z powrotem do wody i wraca do oporz¹dzania
³odzi.
Wyciemnienie.
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Scena 4
Sypialnia Mammy ODougal, dziewiêædziesiêcioletniej matki Johnnyego. Mammy
le¿y w ³ó¿ku, doktor McSharry bada j¹ stetoskopem; Johnny kr¹¿y w pobli¿u.
DOKTOR Czy odstawi³a pani alkohol?
JOHNNY Nie s³ysza³ pan, co pyta³em?
DOKTOR S³ysza³em, co pyta³e, ale usi³ujê zbadaæ twoj¹ mamusiê i nie potrzebujê
do tego twoich g³upich pytañ.
JOHNNY G³upich pytañ, tak?
DOKTOR Pyta³em, czy odstawi³a pani alkohol?
MAMMY (czka) Odstawi³am alkohol, albo jako tak mniej wiêcej odstawi³am.
JOHNNY Od czasu do czasu golnie sobie kufelek portera. Przecie¿ to nic z³ego.
MAMMY Nic z³ego.
JOHNNY To bardzo dobrze robi.
DOKTOR Grunt, ¿eby siê na kufelku portera koñczy³o.
MAMMY Tak, grunt to kufelek, a do tego dziebko whisky od wielkiego dzwonu.
JOHNNY Przecie¿ ci mówi³em, têpoto jedna, ¿eby o whisky nie pisnê³a.
DOKTOR Od wielkiego dzwonu, to znaczy jak czêsto?
JOHNNY Oj, bardzo rzadko.
MAMMY Od wielkiego dzwonu i jeszcze czasem do niadania.
JOHNNY Do niadania  O, Bo¿e wiêty...
DOKTOR Johnnypateenmike, nie wiesz, ¿e starszej pani nie podaje siê whisky do
niadania?
JOHNNY Kiedy ona tak lubi i dziêki temu nie rozrabia.
MAMMY Lubiê sobie wypiæ dziebko whisky, o tak.
JOHNNY Sam pan widzi.
MAMMY Chocia¿ wolê bimberek.
DOKTOR Ale bimbru pani nie dostaje?
MAMMY Nie, bimberku nie dostajê.
JOHNNY Teraz.
MAMMY Tylko od wiêta.
DOKTOR A co siê zalicza do wi¹t?
MAMMY No, pi¹tki, soboty, niedziele.
DOKTOR Johnnypateenmike, kiedy twoja mamusia dokona ¿ywota, wyjmê jej w¹trobê i ci j¹ poka¿ê, ¿eby na w³asne oczy zobaczy³, jakie szkody wyrz¹dzi³a twoja troskliwa opieka.
JOHNNY Ani mi siê ni ogl¹daæ mamusi w¹trobê. Ledwie mogê znieæ jej facjatê,
a co dopiero mamusia od rodka.
DOKTOR £adnie to mówiæ takie rzeczy przy mamusi?
MAMMY Nie takie rzeczy s³ysza³am.
JOHNNY Niech pan ju¿ da mamusi spokój, niech jej pan nie magluje. Przez szeædziesi¹t
piêæ lat próbowa³a siê zapiæ na mieræ  i nie da³a rady, wiêc nie ma co siê teraz o ni¹
martwiæ. Przez szeædziesi¹t piêæ lat, cholera, niczego nie zrobi³a porz¹dnie.
DOKTOR Dlaczego chce siê pani zapiæ na mieræ?
MAMMY Ckni mi siê za moim mê¿em, Dougalem. Rekin go zjad³.
JOHNNY W tysi¹c osiemset siedemdziesi¹tym pierwszym rekin go zjad³.
DOKTOR To ju¿ powinna siê pani jako z tym pogodziæ.
MAMMY Próbowa³am, doktorze, ale mi nie wychodzi. Cudowny by³ z niego cz³owiek. A ¿ycie pod jednym dachem z tym g¹siorem... On mi siê wci¹¿ przypomina.
JOHNNY Kogo nazywasz g¹siorem, ty w¹sata krowo? Mo¿e nie stan¹³em na g³owie,
¿eby ci tu sprowadziæ doktora McSharryego?
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MAMMY Tak, ale tylko po to, ¿eby wywêszyæ, co z tym kalek¹, Billem Clavenem.
JOHNNY Nie... nie... nie... Zawsze wszystko wypaplesz, ty... ty purchawo.
MAMMY Jestem uczciw¹ kobiet¹, Johnnypateen.
JOHNNY Ty, uczciwa? Nie rozmieszaj mnie!
MAMMY I za ma³o mnie upi³e.
Doktor pakuje swoj¹ torbê.
DOKTOR Jeli mnie tu ci¹gniêto pod jakim fa³szywym pretekstem...
JOHNNY ¯aden fa³szywy pretekst. Z mamusi¹ by³o naprawdê marnie... Mamusiu,
poka¿, jak kaszlesz...
Mammy kaszle.
JOHNNY Chyba najgorsze ju¿ minê³o, ma pan racjê, ale jak ju¿ pan przyszed³, to co
to w³aciwie jest z tym naszym Billem Kalek¹? Nie jest bardzo chory, co? A mo¿e
to jaka miertelna choroba, co? Musi to byæ co bardzo powa¿nego, jeli pan do
niego listy pisze.
DOKTOR (po chwili) O tajemnicy lekarskiej... nie s³ysza³e?
JOHNNY Jak¿e nie? S³ysza³em i mylê, ¿e to co wspania³ego. Niech mi pan powie,
co jest temu biednemu Billowi?
DOKTOR Którego piêknego dnia otworzê ci czaszkê i oka¿e siê, ¿e w rodku nic nie ma.
JOHNNY Niech pan nie zmienia tematu. Niech mi pan powie, co jest... aaa, pewnie
to by³a wskazówka, co? On ma co w g³owie nie tak? Guza na mózgu? Ma guza
na mózgu!
DOKTOR Nie przypuszcza³em...
JOHNNY Niech mi pan powie, on ma guza na mózgu. Och, to by by³a nowina. Ale
nowina!
DOKTOR Idê, dziêkujê za zmarnowanie mojego cennego czasu, ale zanim sobie pójdê, jedno ci powiem. Nie wiem, sk¹d tym razem masz nowinê o Billu, bo zazwyczaj masz wiadomoci prawdziwe, ale...
JOHNNY Polio, polio. On ma polio.
DOKTOR ...ale, o ile mi wiadomo, to oprócz wrodzonego kalectwa, nic mu nie dolega i lepiej, ¿eby nie rozg³asza³ g³upich plotek na jego temat.
JOHNNY (po chwili) Grulica. Grulica. To na pewno grulica.
Doktor wychodzi.
JOHNNY Gdzie pan idzie? Samolub skoñczony! Co lepsze nowiny trzymadla siebie!
Doktor wyszed³.
JOHNNY Dziad jeden! Czy Billy jest tak zdrowy, ¿e wios³owanie a¿ do Inishmore
w mrony poranek mu nie zaszkodzi? Co?
Pauza. Doktor wraca, jest zamylony.
JOHNNY Ale siê szybko wróci³!
MAMMY Jak kot z glist¹ w ty³ku.
DOKTOR Billy pop³yn¹³ do Inishmore?
JOHNNY A tak, pop³yn¹³. Z McCormickami, a zabra³ ich Babbybobby. Swoj¹ ³odzi¹
ich zabra³. Babbybobby, co jak tylko wróci, pójdzie do paki za powa¿ne uszkodzenie cia³a. Za uszkodzenie g³owy w ka¿dym razie, bo to moj¹ g³owê mi powa¿nie uszkodzi³.
DOKTOR Pojechali patrzeæ, jak filmuj¹?
JOHNNY Patrzeæ, jak filmuj¹, albo siê daæ sfilmowaæ.
DOKTOR Przecie¿ filmowanie ju¿ skoñczyli. Wczoraj. Dzisiaj ju¿ tylko sprz¹taj¹
kamery i tak dalej.
JOHNNY (po chwili) Pewnie mieli od kogo nieprawdziwe wiadomoci.
MAMMY Tak, pewnie od tego g¹siora.
JOHNNY Powiedzia³em, ¿eby mnie nie nazywa³a g¹siorem!
MAMMY Przynie mi co do picia, g¹siorku.
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JOHNNY Cofnij tego g¹siora, to ci przyniosê co do...
MAMMY Cofam g¹siora.
Johnny nalewa du¿¹ whisky. Doktor jest przera¿ony.
DOKTOR Niech... niech... (z gniewem) To ja przez ca³y dzieñ do siebie gada³em, czy
jak?!
JOHNNY (po chwili) A pan siê nie napije? Dobrze panu zrobi po tych moich nowinach o Billu. Zaskoczy³em pana, co?
DOKTOR Mam gdzie twoje gówniane nowiny!
JOHNNY Zobaczymy pañsk¹ minê, jak Billy wróci do domu sztywny, a wszystko
dlatego, ¿e pan siê upar³ nic nie mówiæ, i wyrzuc¹ pana z izby lekarskiej, i do
koñca ¿ycia bêdzie pan wyskrobywa³ krowom ³o¿yska, bo zreszt¹ i tak do niczego innego siê pan nie nadaje, o czym wszyscy doskonale wiemy.
DOKTOR Billy nie wróci sztywny, bo nic mu nie jest, ma tylko lekk¹ zadyszkê.
JOHNNY Idzie pan w zaparte, panie doktorze nic-nie-warty, co?
DOKTOR Mam ci to jeszcze raz powtórzyæ, g³¹bie jeden? Billowi Clavenowi nic nie
dolega. Jasne?
Doktor wychodzi.
JOHNNY Rak! Rak! Ee, niech pan wraca! Mo¿e to rak, co? Niech pan powie, na jak¹
literê siê zaczyna. Na R? Co? Mo¿e na P?
MAMMY Gadasz do lampy, baranie!
JOHNNY (wo³a) Tak czy siak, dojdê prawdy, McSharry! Prob¹ albo grob¹! Dobry
dziennikarz nie daje siê zbyæ! Nigdy!
MAMMY Tak, tylko siê daje obrzucaæ kamieniami.
JOHNNY Zostawmy te kamienie. Ju¿ ze dwadziecia razy ci to mówi³em. Jak nie, to
ci skopiê ty³ek na czarno. (siada na ³ó¿ku i czyta gazetê)
MAMMY Ty i te twoje gówniane nowiny!
JOHNNY Moje nowiny wcale nie s¹ gówniane. Moje nowiny to wspania³e nowiny.
S³ysza³a, ¿e gê Jacka Ellery i kot Patty Brennan tydzieñ temu zaginê³y? Podejrzewam, ¿e spotka³o je co strasznego. W³aciwie m a m n a d z i e j ê, ¿e spotka³o
je co strasznego.
MAMMY Jeste moim rodzonym synem, Johnnypateen, ale ci powiem, ¿e z ciebie
najnudniejszy stary palant w ca³ej Irlandii. A pod tym wzglêdem jest tu cholernie
du¿a konkurencja!
JOHNNY Tu, w Kerry, jest owca bez uszu, muszê to sobie zapamiêtaæ.
MAMMY Jak siê masz zajmowaæ niedorobionymi owcami, to lepiej daj mi butelkê.
Johnny daje jej butelkê whisky.
JOHNNY Felerna owca, to bardzo ciekawa wiadomoæ. To najlepszy rodzaj wiadomoci. Ma siê rozumieæ, jeli nie liczyæ takich rzeczy jak ciê¿ka choroba. (pauza)
I ¿eby mi do podwieczorku po³owa butelki by³a pusta.
MAMMY Biedny Billy Kaleka. Có¿ ten dzieciak mia³ za ¿ycie. Z t¹ swoj¹ mam¹
i ojcem i ich workiem z kamieniami...
JOHNNY Daj spokój z tym workiem z kamieniami.
MAMMY A teraz jeszcze to. Chocia¿ spójrz te¿ na moje ¿ycie. Najpierw biedny
Donal, przegryziony na pó³, a potem ty, co mi ukrad³e te sto funtów, które on
przez ca³e ¿ycie szparowa³, i przeputa³e je w pubach. I do tego jeszcze ta przeklêta buraczana paella, któr¹ mi co wtorek pichcisz...
JOHNNY A czego ty chcesz od buraczanej paelli? I nie powiesz, ¿e przez ostatnie
szeæ lat co najmniej po³owa tej forsy nie posz³a w twoje gard³o, ty stara ropucho!
MAMMY Biedny Billy. Ju¿ za du¿o pogrzebów siê w ¿yciu naogl¹da³am.
JOHNNY Pij, pij, byæ mo¿e ten ju¿ ciê ominie.
MAMMY Czekam, bo chcê pierwej ciebie w trumnie zobaczyæ, Johnnypat. To dopiero bêdzie radosny dzieñ, co?
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JOHNNY Zabawne, nie? Bo ja bym ciebie te¿ chêtnie w trumnie zobaczy³; tak samo
jak ty mnie. ¯ebymy tylko znaleli trumnê doæ du¿¹, ¿eby wcisn¹æ do niej twój
t³usty zew³ok. Kto wie, mo¿e ci trzeba bêdzie ur¿n¹æ kawa³ zadka. Chyba nawet
na pewno.
MAMMY Strasznie mnie rozstroi³ tymi docinkami, Johnnypateen. Strasznie. (pauza) Ty skoñczony g³¹bie. (pauza) Jak jest co porz¹dnego w gazecie, to mi przeczytaj. Tylko nie o ¿adnych owcach.
JOHNNY Jest tu o takim jednym, co teraz rz¹dzi w Niemczech. Ma okropnie pocieszny w¹sik.
MAMMY Poka¿ mi ten pocieszny w¹sik.
Johnny pokazuje jej fotografiê.
MAMMY Ale¿ pocieszny ten w¹sik.
JOHNNY Ju¿ by lepiej zapuci³ porz¹dny w¹s albo zgoli³ ten smêtny farfocel.
MAMMY Chyba jest w strasznej rozterce.
JOHNNY Eee, wygl¹d ma ca³kiem sympatyczny, nawet z tym pociesznym w¹sikiem.
Bóg z nim. (po chwili) Jest jeden Niemiec, co teraz mieszka w Connemarze, wiesz.
W bok od Leenane.
MAMMY Widaæ Irlandia to wcale nie najgorsze miejsce, jeli Niemcy przyje¿d¿aj¹
tu mieszkaæ.
JOHNNY Wszyscy siê zje¿d¿aj¹ do Irlandii: Niemcy, dentyci, wszyscy.
MAMMY Ciekawe dlaczego?
JOHNNY Bo w Irlandii cz³owiek dla cz³owieka ma wiêcej ¿yczliwoci.
MAMMY Pewnie tak.
JOHNNY Nawet na pewno. Ka¿dy to wie. Wreszcie s³yniemy z tego, nie? (d³uga
pauza) Za³o¿ê siê o co tylko mam, ¿e to rak. (kiwa g³ow¹, wraca do czytania
gazety)
Wyciemnienie.
Scena 5
W sklepie. Na ladzie le¿y stos jaj.
KATE Ani s³owa. (po chwili) Ani s³owa, ani s³owa, ani s³owa, ani s³owa, ani s³owa,
ani s³owa. (po chwili) Ani s³owa.
EILEEN Ile razy jeszcze powtórzysz ani s³owa?
KATE A co? Nie mogê ju¿ powiedzieæ ani s³owa? A ja siê tak martwiê o Billa, jak
on siê gdzie po wiecie pa³êta.
EILEEN Wolno ci powiedzieæ ani s³owa  raz albo dwa razy, ale nie dziesiêæ.
KATE Z Billem bêdzie tak samo jak z jego tatusiem i mamusi¹, zejdzie z tego wiata, nim do¿yje dwudziestki.
EILEEN Czy bywa, ¿e patrzysz na wiat z optymizmem?
KATE Patrzê na wiat z optymizmem, ale siê bojê, ¿e ju¿ nie zobaczê Billa ¿ywego.
EILEEN (po chwili) Móg³ nam chocia¿ zostawiæ licik, ¿e siê wybiera na Inishmore,
a nie ¿ebymy siê dowiedzia³y od starego Johnnypateena.
KATE Ani s³owa. Ani s³owa. Ani s³owa. Ani s³owa. Ani s³owa.
EILEEN A Johnnypateen z luboci¹ rozpowiada swoje historie, b¹ka co o listach
i lekarzach.
KATE Bojê siê, ¿e Johnnypateen wie o Billu co, czego nie mówi.
EILEEN Od kiedy to Johnnypateen co wie i nie mówi? Johnnypateen rozpowiada
nawet, jak koñ wiatry puszcza.
KATE Tak mylisz?
EILEEN Wiem.
KATE I tak siê martwiê o Billa.
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EILEEN Jeli McSharry ma racjê z tym filmowaniem, ¿e siê skoñczy³o, to ju¿ tylko
patrzeæ, jak Billy bêdzie z powrotem, z ca³ym towarzystwem.
KATE Powiedzia³a tak w zesz³ym tygodniu, a póki co wci¹¿ ich nie ma.
EILEEN Mo¿e zostali podziwiaæ widoki.
KATE Na Inishmore? Jakie widoki? Kurê na p³ocie?
EILEEN Mo¿e siê jaka krowa nawinê³a i Billy siê zagapi³?
KATE A bo to du¿o czasu trzeba, ¿eby na krowê popatrzeæ?
EILEEN Jeli mnie pamiêæ nie myli, ty potrafi³a ca³ymi godzinami gadaæ do kamienia.
KATE Z kamieniami to by³o wtedy, jak mia³am k³opoty nerwowe. Dobrze o tym wiesz.
Przecie¿ uzgodni³ymy, ¿e o kamieniach nigdy nie bêdziemy wspominaæ!
EILEEN Tak, uzgodni³ymy i przepraszam, ¿e co powiedzia³am. Wypsnê³y mi siê te
kamienie, bo siê martwiê tak samo jak ty.
KATE Jak kto mieszka w szklanym domu, to niech lepiej nie rzuca kamieniami.
EILEEN O co ci chodzi? Ja, w szklanym domu?
KATE W pude³ku z cukierkami mia³ymy wczoraj dwadziecia ¯elków-melków,
a dzisiaj nie ma ani jednego. Jakim cudem mamy zarobiæ, jeli zjadasz wszystkie
nowe s³odycze, nim je kto zd¹¿y zobaczyæ?
EILEEN Och, Katie, bo z tymi ¯elkami jest tak, ¿e jak siê je zacznie jeæ, to nie
mo¿na przestaæ.
KATE To samo s³ysza³am przy Mintiosach. Spróbuj tylko dotkn¹æ Frip-frapów,
jak przyjd¹, to ci nogi powyrywam.
EILEEN Przepraszam, Kate. Ale jak siê zamartwiam o Billa, to jest jeszcze gorzej.
KATE Wiem, Eileen. Wiem, ¿e jak siê martwisz, to siê opychasz. Ale tym razem
postaraj siê opanowaæ.
EILEEN Postaram siê. (pauza) W ka¿dym razie Babbybobby to porz¹dny goæ i zaopiekuje siê Billem. Jestem pewna.
KATE Jeli z niego taki porz¹dny goæ, to dlaczego wzi¹³ Billa? Co to, nie wiedzia³,
¿e jego ciotki siê bêd¹ zamartwiaæ?
EILEEN Nie wiem, czy wiedzia³.
KATE Chêtnie bym mu da³a w zêby.
EILEEN Mylê, ¿e on...
KATE Ceg³¹.
EILEEN Mylê, ¿e móg³ chocia¿ powiedzieæ Billowi, ¿eby wys³a³ karteczkê.
KATE Ani s³owa. Ani s³owa. (pauza) Ani s³owa. Ani s³owa. Ani s³o...
EILEEN Och, Kate, tylko nie zaczynaj znowu z tym ani s³owa.
Kate przez chwilê przygl¹da siê, jak Eileen uk³ada jajka.
KATE Widzê, ¿e by³ ch³op od jajek.
EILEEN By³. Ma znacznie wiêcej jajek, odk¹d Narwana Helen mu nie pomaga.
KATE Nie wiem, dlaczego on j¹ w ogóle trzyma.
EILEEN Mylê, ¿e siê jej boi. Albo siê w niej kocha.
KATE (po chwili) Mylê, ¿e na domiar z³ego Billy siê kocha w Helen.
EILEEN Te¿ mylê, ¿e on siê w Helen kocha. To siê skoñczy p³aczem.
KATE P³aczem albo mierci¹.
EILEEN Trzeba patrzeæ na wiat z optymizmem.
KATE P³aczem, mierci¹ albo czym jeszcze gorszym.
Wchodzi Johnny.
EILEEN Johnnypateenmike.
KATE Johnnypateenmike.
JOHNNY Johnnypateenmike ma dla was dzisiaj trzy nowiny.
KATE Opowiadaj tylko dobre nowiny, bo nam dzisiaj smutnawo.
JOHNNY Mam dzisiaj wiadomoæ o tych, co siê wyprawili na Inishmore, ale zachowam j¹ na sam koniec.
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KATE Czy Billowi nic siê nie sta³o? Johnny, zacznij od tego.
EILEEN Tak, Johnny, opowiedz nam to na pocz¹tek.
JOHNNY Jak bêdziecie mi tu rozporz¹dzaæ, co mam mówiæ i w jakiej kolejnoci, to
siê obrócê na piêcie i sobie pójdê!
KATE Nie id, Billy! Nie id!
JOHNNY Ha!?
EILEEN Opowiadaj nam w jakiej chcesz kolejnoci. Wreszcie, kto jak kto, ale ty
chyba wiesz najlepiej, w jakiej kolejnoci sprzedawaæ swoje nowiny.
JOHNNY Wiem to najlepiej. Wiem, ¿e wiem to najlepiej. Widzê, ¿e macie mnóstwo
jajek.
EILEEN A tak.
JOHNNY Moja pierwsza nowina jest taka, ¿e w Kerry urodzi³a siê owca, co nie ma
uszu, w zupe³noci.
EILEEN (po chwili) To nadzwyczajna nowina.
JOHNNY Nie pytajcie mnie, jakim cudem ona s³yszy, bo nie wiem i wcale mnie to
nie interesuje. Moja druga nowina, to ¿e znalaz³ siê kot Patty Brennen, ale ju¿
nie¿ywy i znalaz³a siê gê Jacka Ellery, ale te¿ ju¿ nie¿ywa i nikt w ca³ym miecie nic nie widzia³, ale dwa i dwa dodaæ nietrudno, choæ nikt tego na g³os nie
powie, bo wiadomo, jaki z tego Jacka Ellery straszny zbój.
KATE To smutna nowina, bo wygl¹da na to, ¿e zaczê³a siê jaka awantura.
JOHNNY Zaczê³a siê awantura i wiadomo, ¿e siê nie skoñczy, dopok¹d które z tych
dwojga nie zginie. Dobra. Wezmê szeæ jajek na omlet, co go dwa tygodnie temu
mamusi obieca³em.
EILEEN A ta trzecia nowina?
JOHNNY Wspomnia³em mamusiê moj¹ i nikt nawet nie spyta, jak ona siê miewa.
Taka tu w naszych stronach uprzejmoæ.
KATE Jak siê miewa twoja mamusia?
JOHNNY Mamusia ma siê dobrze, chocia¿ siê staram jak mogê.
EILEEN Wci¹¿ próbujesz wykoñczyæ mamusiê wódk¹?
JOHNNY Tak, ale nic z tego. Wyda³em ju¿ maj¹tek na wódkê dla tej wiedmy. Ona
nigdy nie umrze. (pauza) A teraz poproszê jajka. Ju¿ wam powiedzia³em swoje
dwie nowiny. Chyba ju¿ na dzisiaj skoñczy³em.
KATE A... a trzecia nowina?
JOHNNY Ach, trzecia nowina. Bym zapomnia³! (po chwili) A trzecia nowina jest
taka, ¿e Babbybobby w³anie wyci¹gn¹³ swoj¹ ³ód na piasek i wypuci³ na l¹d
m³odych podró¿ników. W ka¿dym razie wypuci³ na l¹d dwójkê m³odych podró¿ników, Helen i Bartleya. Na ³odzi nie by³o ni ladu, ni popio³u po Billu Kalece.
(pauza) Idê za³atwiæ aresztowanie Babbybobbyego za to, ¿e kamieniami we mnie
rzuca³. Dziêkujê za jajka.
Johnny wychodzi. Pauza. Kate smutna tuli do siebie stary wór wisz¹cy na cianie,
potem siada przy stole.
KATE On odszed³ od nas, Eileen, odszed³ od nas.
EILEEN Wcale nie wiemy, czy od nas odszed³.
KATE Czujê to w kociach, Eileen. Od chwili, kiedy pojecha³, wiedzia³am. Billy
Kaleka umar³ i przepad³.
EILEEN Przecie¿ doktor nas z piêæ razy zapewnia³, ¿e Billowi nic nie jest.
KATE Tak nas zapewnia³ tylko dlatego, ¿eby nam oszczêdziæ przykroci. A Johnnypat od samego pocz¹tku wiedzia³, jak jest naprawdê, tak samo, jak z tatusiem
i mamusi¹ Billa, te¿ wiedzia³, jak by³o naprawdê.
EILEEN O, Bo¿e, Babbybobby tu idzie, jest przy furtce.
KATE Jak¹ ma minê? Ponur¹?
EILEEN Ma ponur¹ minê, ale on zawsze ma tak¹.
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KATE Ma bardziej ponur¹ minê ni¿ zawsze?
EILEEN (po pauzie) Tak.
KATE Ojej!
EILEEN A teraz zdj¹³ czapkê.
KATE To okropnie z³y znak, jak siê zdejmuje czapkê.
EILEEN A mo¿e po prostu chce byæ grzeczny?
KATE Kto? Babbybobby? Przecie¿ on rzuca w krowy ceg³ami!
Wchodzi Babbybobby, z czapk¹ w rêku.
BOBBY Eileen. Kate.
EILEEN Babbybobby.
BOBBY Eileen, usi¹d sobie mo¿e na chwilkê. Mam dla was wiadomoæ.
Eileen siada przy stole.
BOBBY W³anie przywioz³em ma³ych McCormicków i mia³em te¿ waszego Billa
przywieæ, ale nie mog³em waszego Billa przywieæ, bo... bo go zabrali do Ameryki na próbne zdjêcia do tego filmu, co robi¹ o jednym kalece. Albo... to znaczy
nie wiem, czy ca³y ten film bêdzie o kalece. Kaleka to tylko ma³a rola. Tak. Ale
i tak to jest dobra rola, wiecie? (po chwili) Chocia¿ na wiecie s¹ wa¿niejsze rzeczy ni¿ dobre role w hollywoodzkich filmach o kalekach. Wa¿niejsze jest byæ blisko z rodzin¹ i przyjació³mi, i próbowa³em to Billowi wyt³umaczyæ, ale on za nic
nie chcia³ mnie s³uchaæ, ¿ebym nie wiem co mówi³ i nie wiem jak d³ugo. Pop³ynêli statkiem dzi rano. Billy napisa³ ten list i prosi³, ¿ebym go wam da³. (pauza)
Najmarniej licz¹c dwa albo trzy miesi¹ce mu siê zejdzie w tej Ameryce, tak mi
powiedzia³. (po chwili) I powiedzia³ do mnie jeszcze, ¿e to jest jego ¿ycie. Mylê,
¿e tak to teraz jest naprawdê. Oby mu tam by³o dobrze. (pauza) I to wszystko.
(pauza) Do widzenia.
EILEEN Do widzenia, Babbybobby...
KATE Do widzenia, Babbybobby.
Babbybobby wychodzi. Kate otwiera list.
EILEEN Co to za jakie próbne zdjêcia? Co mu bêd¹ na próbê zdejmowaæ?
KATE Nie mam pojêcia.
EILEEN Mo¿e bêdzie napisane w tym licie.
KATE Ale¿ on bazgrze, jak kura pazurem.
EILEEN Zawsze tak bazgra³.
KATE Kochane ciocie, na pewno nie zgadniecie. W³anie, ¿e zgadniemy. Jadê do
Hollywoodu na próbne zdjêcia do filmu, który krêc¹, i jeli im siê spodobam, to
mi kontrakt dadz¹, a potem bêdê aktorem. Ale wcale nie mówi, co to s¹ te próbne zdjêcia.
EILEEN Chocia¿ tyle wci¹¿ myli.
KATE O co tu chodzi? Nic nie rozumiem z tego zdania, tak tu nagryzmolone... Jeli
bêdzie du¿y sukces... to mo¿e siê zdarzyæ, ¿e za dwa, trzy miesi¹ce bêdê tak strasznie zajêty aktorstwem, ¿e nie bêdê mia³ czasu za czêsto siê do was odzywaæ...
wiêc jeli nie us³yszycie ode mnie po lecie... to siê o mnie wcale nie martwcie.
Bêdzie to znak tego, ¿e jestem szczêliwy i zdrowy, i dobrze sobie ¿yjê w Ameryce. ¯e robiê co, z czego i wy, i tatu, i mamusia by mogli byæ dumni. Pozdrówcie
ode mnie wszystkich na wyspie, tylko nie Johnnypateena, i uwa¿ajcie na siebie,
moje cioteczki. Ubieram was... Uwielbiam was. Wygl¹da zupe³nie jak ubieram. (pauza) Wasz kochaj¹cy... Billy Claven. Odwróci³ siê od nas, Eileen.
EILEEN (z p³aczem) A mymy siê tak o niego zamartwia³y.
Eileen podchodzi do lady i zaczyna ostro¿nie wy³awiaæ z pude³ka ze s³odyczami swoje
ulubione cukierki.
KATE Po tym, comy dla niego zrobi³y przez te wszystkie lata.
EILEEN Dba³ymy o niego nie patrz¹c, ¿e to kaleka.
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KATE Chocia¿ tyle wstydu nam przyniós³ tym gapieniem siê na krowy. A teraz tak
siê nam odwdziêcza.
EILEEN Niechby ten statek zaton¹³, nim go dowiezie do Ameryki.
KATE Niechby siê utopi³ tak samo jak jego mamusia z tatusiem.
EILEEN (po pauzie) Mo¿e jestemy dla niego zanadto surowe?
KATE (z p³aczem) Jestemy dla niego za surowe, ale to dlatego, ¿e tak bardzo siê
o niego martwimy. Co ty jesz?
EILEEN Och, ¯elki-melki. I przestañ siê mnie czepiaæ.
KATE Myla³am, ¿e ju¿ zjad³a wszystkie ¯elki-melki.
EILEEN Od³o¿y³am kilka na wszelki wypadek.
KATE Jedz sobie.
EILEEN Chcesz jedn¹?
KATE Nie. Nic dzi nie mogê prze³kn¹æ. A s³odyczy to ju¿ w ¿adnym wypadku.
EILEEN (po chwili) Jeszcze go kiedy zobaczymy, co, Kate?
KATE Bojê siê, ¿e prêdzej zobaczymy Jima Finnegana córkê w habicie ni¿ naszego
Billa Kalekê. (pauza) Wcale nie wiem, czy chcê jeszcze kiedy zobaczyæ Billa
Kalekê.
EILEEN Ja te¿ wcale nie wiem, czy chcê jeszcze kiedy zobaczyæ Billa Kalekê. (pauza) Chcê zobaczyæ Billa Kalekê.
KATE I ja chcê jeszcze kiedy zobaczyæ Billa Kalekê.
Pauza. Wyciemnienie.
P r z e r w a.

Scena 6
Sklep, lato, cztery miesi¹ce póniej. Na cianach wisi kilka transparentów reklamuj¹cych film Cz³owiek z Aran, wywietlany w sali parafialnej. Na ladzie le¿y pude³ko ze s³odyczami i kamieñ. Przy ladzie stoi Bartley, który g³upawo wydyma wargi
i robi ró¿ne inne g³upie rzeczy, ¿eby wype³niæ czas oczekiwania na powrót Kate. Wchodzi Helen, nios¹c kilka tuzinów jaj.
HELEN Na co czekasz?
BARTLEY Posz³a poszukaæ dla mnie Frip-frapów.
HELEN Och, ty i te twoje piekielne Frip-frapy.
BARTLEY Frip-frapy to pyszne cukierki.
Helen uk³ada jajka na ladzie.
BARTLEY Widzê, ¿e przynios³a jajka.
HELEN Jaki ty spostrzegawczy.
BARTLEY Myla³em, ¿e przynoszenie jajek nale¿y do ch³opa od jajek.
HELEN Nale¿a³o do ch³opa od jajek, ale da³am mu dzi kopa w ty³ek i nie bardzo
mia³ chêæ.
BARTLEY Dlaczego kopnê³a ch³opa od jajek?
HELEN Bo co napomyka³, ¿e to ja zabi³am gê Jacka Ellery i kota Patty Brennan.
BARTLEY Przecie¿ faktycznie to ty zabi³a kota Patty Brennan i gê Jacka Ellery.
HELEN No tak, ale jak siê wszyscy o tym dowiedz¹, to nigdy nie dostanê swojej
zap³aty.
BARTLEY A ile masz dostaæ?
HELEN Osiem funtów za gê i dziesiêæ za kota.
BARTLEY Dlaczego kota liczysz dro¿ej?
HELEN Musia³am zap³aciæ Rayowi Darcy za wypo¿yczenie siekiery. Widzisz, gê to
mog³am zadeptaæ. Ale ¿eby kota ukatrupiæ, nie wystarczy deptanie.
BARTLEY Desk¹ mog³a kota ukatrupiæ, to by siê obesz³a bez po¿yczania siekiery.
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HELEN Chcia³am robotê wykonaæ porz¹dnie, fachowo. Deseczka jest dobra dla dzieci.
Ja bym siê deseczk¹ nie zamachnê³a nawet na muchê z niebiesk¹ dup¹.
BARTLEY A czym by siê zamachnê³a na muchê z niebiesk¹ dup¹?
HELEN Niczym. Za za³atwienie muchy z niebiesk¹ dup¹ nikt grosza nie da.
BARTLEY Jima Finnegana córka zabi³a kiedy dwanacie d¿d¿ownic.
HELEN O, tak, wystarczy³o, ¿e na nie chuchnê³a.
BARTLEY Nieprawda, wbi³a im w oczy szpilki.
HELEN To dopiero amatorszczyzna. (po chwili) Nie wiedzia³am nawet, ¿e d¿d¿ownice maj¹ oczy.
BARTLEY Po tym, jak siê za nie wziê³a Jima Finnegana córka, to ju¿ nie.
HELEN Co ten kamieñ tu robi?
BARTLEY Nakry³em pani¹ Osbourne, jak do niego gada.
HELEN I co mu mówi³a?
BARTLEY Mówi³a Jak siê masz, kamieniu? A potem go sobie przy³o¿y³a do ucha,
¿e niby jej ten kamieñ odpowiada.
HELEN To strasznie dziwne zachowanie.
BARTLEY A potem pyta³a kamieñ, jak sobie jej kaleka radzi w Ameryce.
HELEN I co jej kamieñ odpowiedzia³?
BARTLEY (po chwili) Kamieñ nic jej nie odpowiedzia³, bo kamienie nie mówi¹.
HELEN A ja myla³am, ¿e pani Osbourne odpowiada³a g³osem kamienia.
BARLTEY Nie, pani Osbourne tylko w³asnym g³osem mówi³a.
HELEN Mo¿e by jej schowaæ kamieñ? Ciekawe, czy siê za³amie nerwowo.
BARTLEY Za bardzo po chrzecijañsku by to nie by³o.
HELEN Mo¿e nie po chrzecijañsku, ale bardzo miesznie.
BARTLEY Dajmy sobie spokój z kamieniem pani Osbourne. I tak ma moc utrapieñ
przez to, ¿e siê martwi o biednego Billa Kalekê.
HELEN Trzeba by powiedzieæ ciotkom Billa, ¿e on jest chory albo nawet umieraj¹cy, a nie, ¿eby czeka³y na list od niego, który i tak nie przyjdzie. Co im po wiadomociach od Babbybobbyego? A w ogóle, to nic nie wiadomo, mo¿e siê zdarzyæ jaki cud i siê oka¿e, ¿e Billy wcale w Hollywoodzie nie umar³. Mo¿emy go
le wyliczyli na trzy miesi¹ce. (po chwili) Bodajby ten kaleka umar³ w tym Hollywoodzie za to, ¿e zaj¹³ tam miejsce, co siê s³usznie nale¿a³o jakiej ³adnej dziewczynie, a on i tak wiedzia³, ¿e nied³ugo wykorkuje.
BARTLEY £adnej dziewczynie? A co by ³adna dziewczyna robi³a w roli kaleki?
HELEN Ja bym wszystko mog³a zagraæ. Niechby mi tylko dali okazjê.
BARTLEY S³ysza³em.
HELEN Co ¿e s³ysza³?
BARTLEY S³ysza³em, ¿e w Hollywoodzie a¿ siê roi od ³adnych dziewczyn. Za to na
gwa³t potrzebuj¹ kalek.
HELEN No i czemu ty bronisz tego kulasa? Nie obieca³ ci aby przys³aæ w paczce
¯elków-melków, co ich w ¿yciu nie kosztowa³e?
BARTLEY Mo¿e biedny Billy umar³, nim zd¹¿y³ mi wys³aæ ¯elki-melki?
HELEN To dobra wymówka, ty t³omoku.
BARTLEY Ale mieræ to jest usprawiedliwienie, ¿e siê nie wys³a³o obiecanych cukierków.
HELEN Masz w sobie za du¿o wyrozumia³oci. Nieraz a¿ siê wstydzê przyznaæ, ¿e
ty i ja to rodzina.
BARTLEY Jak siê ma za du¿o wyrozumia³oci, to nie boli.
HELEN Aha. A mo¿e to boli? (szczypie Bartleya w ramiê)
BARTLEY (boli go) Nie.
HELEN (po chwili) A to boli? (robi mu szczypa z zakrêtasem)
BARTLEY (boli go) Nie.
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HELEN (po chwili) A to boli? (bierze jajko i rozbija je na czole Bartleya)
BARTLEY (z westchnieniem) Lepiej, ¿ebym powiedzia³, ¿e tak, bo nie wiadomo, co
jeszcze wymylisz.
HELEN Gdyby mia³ trochê oleju w g³owie, to by powiedzia³, ¿e tak, kiedy ciê
uszczypnê³am.
BARTLEY Trzeba mi by³o powiedzieæ, ¿e tak, ale ty i tak by mi rozbi³a jajko na
g³owie.
HELEN Tego siê ju¿ nigdy nie dowiemy.
BARTLEY Jak masz pod rêk¹ jajka, to ju¿ tylko ratuj siê kto mo¿e!
HELEN Lubiê rozbijaæ jajka na ch³opakach.
BARTLEY Nawet siê tego domyli³em.
HELEN A czy ciebie mo¿na uznaæ za ch³opaka? Nie jest to aby przesada?
BARTLEY Zauwa¿y³em, ¿e wcale nie t³uk³a jajek na Babbybobbym, jak nie chcia³
twoich ca³usów.
HELEN Bylimy na ³ódce, o milê od brzegu. Sk¹d bym jajko wziê³a?
BARTLEY A nie chcia³, bo tak jêdzowato wygl¹da³a.
HELEN Nie chcia³ ca³usów, bo tak siê przej¹³ Billem Kalek¹, a w ogóle to lepiej
uwa¿aj z tym jêdzowatym wygl¹dem.
BARTLEY Jak to jest, ¿e surowe jajka nie mierdz¹, a gotowane mierdz¹?
HELEN Nie wiem i wcale mnie to nie obchodzi.
BARTLEY Nie chcia³ ca³usów, bo zobaczy³, ¿e wygl¹dasz jak taka ¿a³osna wdowa,
co sterczy na skale i stêskniona czeka na powrót kogo, kto za ¿adne skarby nie
wróci.
HELEN Strasznie du¿o es w tym jednym zdaniu.
BARTLEY By³y w nim te¿ obelgi, nie tylko eski.
HELEN Strasznie jeste zadziorny z t¹ jajecznic¹ na gêbie.
BARTLEY Ka¿dy Irlandczyk daje kiedy odpór ciemiê¿com.
HELEN Kto to powiedzia³? Michael Collins?
BARTLEY Jeden z tych t³ustych w ka¿dym razie.
HELEN To co, gramy w wojnê Anglii z Irlandi¹?
BARTLEY Nie wiem, jak siê w to gra.
HELEN Stañ tam i zamknij oczy. Bêdziesz Irlandi¹.
Bartley staje twarz¹ do niej i zamyka oczy.
BARTLEY A ty co bêdziesz robi³a?
HELEN Ja bêdê Angli¹.
Helen bierze z lady trzy jajka i pierwsze rozbija Bartleyowi na czole. Bartley otwiera
oczy, ¿ó³tko cieka mu po twarzy, patrzy na Helen ze smutkiem. Helen rozbija mu na
czole drugie jajko.
BARTLEY To nie³adnie.
HELEN Jeszcze nie skoñczy³am. (rozbija Bartleyowi na czole trzecie jajko)
BARTLEY To bardzo nie³adnie, Helen.
HELEN To by³a lekcja historii Irlandii.
BARTLEY Nie potrzebujê lekcji historii Irlandii. (krzyczy) W ka¿dym razie nie lekcji jajecznej, jak dopiero co umy³em g³owê!
HELEN Czekaj¹ nas gorsze cierpienia ni¿ jajecznica na g³owie, nim siê Irlandia znów
wybije na niepodleg³oæ.
BARTLEY A mój najlepszy sweter! Popatrz tylko!
HELEN Jest ca³y w jajku.
BARTLEY Wiem, ¿e jest ca³y w jajku! Dobrze o tym wiem! Mia³em zamiar go w³o¿yæ jutro na pokaz filmu, ale ty ¿e siê postara³a, ¿eby mi zrobiæ wbrew, co?
HELEN Cieszê siê na ten jutrzejszy pokaz.
BARTLEY Te¿ siê cieszy³em na jutrzejszy pokaz, dopóki mi swetra nie utyt³a³a.
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HELEN Mylê, ¿e jutro bêdê ciska³a jajkami na filmie. Cz³owiek z Aran! Mog¹
mnie gdzie poca³owaæ! Dziewczyna z Aran, albo Piêkna dziewczyna z Aran
 to rozumiem. A nie jakie tam gówno o g³upich facetach, co ³owi¹ gówniane
ryby.
BARTLEY Czy ty ju¿ zawsze i wszêdzie musisz ciskaæ jajkami?
HELEN Dumna jestem z mojego jajczarstwa. Czy ta klempa przyjdzie tu wreszcie
zap³aciæ mi za jajka? (wo³a) Eee, pani kamieniowa!
BARTLEY Posz³a po te moje Frip-frapy i przepad³a.
HELEN M³odoæ mi przemija, a ja tu sterczê i czekam na to sk¹pirad³o! Nie bêdê.
We, co mi siê nale¿y za jajka, i daj po drodze ch³opu od jajek.
BARTLEY Dobrze.
Helen wychodzi.
BARTLEY Niedoczekanie twoje, ty zo³zo jedna, ty raszplo, ty fl¹dro, ty...
Helen wsuwa g³owê.
HELEN I nie daj siê wykiwaæ! Ma ci zap³aciæ za te cztery, co pot³uk³ na sobie.
BARTLEY Dobrze.
Helen znów znika.
BARTLEY (z westchnieniem) Och, te kobiety.
Z zaplecza wolno wchodzi Kate, jest pogr¹¿ona w mylach i dopiero po chwili zauwa¿a Bartleya.
KATE Dzieñ dobry, Bartley. Co sobie ¿yczysz?
BARTLEY (po chwili; rozbawiony) Posz³a pani na zaplecze rozejrzeæ siê za Fripfrapami?
Kate pogr¹¿a siê w zadumie, potem powoli wraca na zaplecze. Bartley g³ono jêczy
z bezradnej z³oci i opiera g³owê o ladê. Krótka pauza. Wraca Kate i bierze swój kamieñ.
KATE Wezmê sobie swój kamieñ.
Znów wychodzi na zaplecze. Bartley chwyta drewniany t³uczek i rozbija nim wszystkie
jajka na ladzie, po czym wychodzi trzaskaj¹c drzwiami.
Wyciemnienie.
Scena 7
Gdy siê rozjania, s³ychaæ wiszcz¹cy oddech Billa. Billy siedzi na krzele w obskurnym
hollywoodzkim pokoju hotelowym; wstrz¹saj¹ nim dreszcze. Przez ca³¹ scenê oddychaj¹c powistuje.
BILLY Mamusiu? Chyba nie jestem ju¿ dla tego wiata, mamusiu. Czy¿ nie s³yszê
z tak wielkiego oddalenia, jak dobiega mnie zew wilko³aków? Wzywaj¹ mnie do
powrotu na ja³ow¹ wyspê. Wyspa ja³owa, ale jaka dumna, a przy tym hojna, a jednak odwróci³em siê od ciebie, by skoñczyæ w samotnoci w tandetnym hoteliku,
bez matki, która by mi zimny pot z czo³a otar³a, bez ojca, który by przeklina³
Boga za moj¹ mieræ, i bez dziewczyny piêknej, która by roni³a ³zy nad moim
martwym cia³em. Cia³o martwe, ale jak¿e szlachetne i nieugiête. Irlandczyk! (pauza) Tylko Irlandczyk. Silny duchem, o niez³omnym sercu i mocnej g³owie, którego nie za³ama³o sto lat g³odu i ucisku! Duch silny, o tak... (kaszle) ale cia³o w¹t³e
i p³uca zniszczone, i po prawdzie serce z³amane. Przez dziewczynê, która nie pozna³a prawdy o jego uczuciach, a teraz ju¿ pewnie jej nigdy nie pozna. Co mówisz, mamusiu?
Patrzy na arkusz papieru le¿¹cy na stole.
BILLY Napiszê do niej, niech pozna moje uczucia. Ju¿ póno, mamusiu. Czy nie wystarczy, jak to zrobiê jutro?
Wstaje i podchodzi do lusterka po lewej, piewa cicho The Croppy Boy.
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BILLY ¯egnaj, ojcze, ¿egnaj, matko, siostro Mario ¿egnaj te¿
Jeno wycie mi zostali na tym wiecie pe³nym ³ez,
Brat jedyny, co mi zosta³, na Angoli siê sposobi.
Potyka siê, jest chory, gramoli siê na ³ó¿ko, dyszy ciê¿ko i patrzy na fotografiê na
toaletce.
BILLYMamo, jak jest w niebie? Podobno bardzo tam piêknie, jeszcze piêkniej ni¿ w Irlandii, ale jeli nawet, to uroda tego miejsca nie mo¿e siê równaæ z twoj¹ urod¹. Ciekaw jestem, czy kaleki do nieba wpuszczaj¹. Moglibymy je oszpeciæ, nie?
Stawia fotografiê z powrotem na toaletce.
BILLY I w starej Irlandii ch³opczyna ten zmar³,
I w starej Irlandii jest jego mogi³a.
Przechodniu szlachetny, westchnij choæ raz,
By ³aska bo¿a na niego sp³ynê³a.
Och, mamusiu, kiepsko dzisiaj z moimi p³ucami. Chyba dobrze mi zrobi, jak sobie
popiê. Bo jutro czeka mnie bardzo du¿o roboty na kolei. (pauza) Co takiego, mamusiu? Pacierz? Wiem. Jak móg³bym zapomnieæ to, czego mnie uczy³a? (¿egna siê)
Panie,
Do snu cia³o me uk³adam,
Prosz¹c, by m¹ dusz¹ w³ada³.
Gdyby sen to by³ na wieki,
We j¹, Bo¿e, w sw¹ opiekê.
Gdyby sen to by³ na wieki... na wieki... proszê Ciê, Bo¿e, proszê Ciê Bo¿e... (przez
³zy) Bo¿e, proszê Ciê... (pauza, opanowuje siê; umiecha siê) Nie martw siê, mamusiu, tylko idê spaæ. Tylko spaæ.
Billy k³adzie siê. Oddycha coraz ciê¿ej i coraz bardziej go boli, a¿ nagle z westchnieniem
milknie. Zamyka oczy, odwraca g³owê na bok i le¿y nieruchomo.
Wyciemnienie.
Scena 8
Sala parafialna pogr¹¿ona w pó³mroku. Bobby i Mammy (z butelk¹ w rêku), Johnny,
Helen, Bartley, Eileen i Kate siedz¹. Wszyscy patrz¹ w górê na ekran, gdzie wywietlany jest film Cz³owiek z Aran. Obraz zbli¿a siê do koñca, jego cie¿ka dwiêkowa
jest albo bardzo cicha, albo wcale jej nie s³ychaæ.
MAMMY Co siê tam teraz dzieje?
JOHNNY A jak ci siê wydaje?
BARTLEY Nie wydaje siê pani, ¿e ³owi¹ rekina, i to du¿ego?
MAMMY Naprawdê?
JOHNNY Zamknij siê i pij!
MAMMY Dobrze, gêgaczu.
BOBBY Mam nadziejê, ¿e w tej butelce jest tylko woda.
JOHNNY Jasne, ¿e tylko woda. (pauza) Mamo, staraj siê nie chuchaæ na Babbybobbyego.
MAMMY Dobrze.
JOHNNY I uwa¿aj z tym gêgaczem.
BOBBY Czy synalek znowu podkrada pani oszczêdnoci ca³ego ¿ycia?
JOHNNY Nigdy w ¿yciu nie podkrada³em mamusi oszczêdnoci ca³ego ¿ycia. Zdarza³o mi siê tylko co tam po¿yczyæ, i to na krótki termin.
MAMMY W tysi¹c dziewiêæset czternastym ten sukinkot po¿yczy³ je sobie na krótki
termin.
JOHNNY U mnie to jest k r ó t k i t e r m i n.
KATE (po chwili) Ale du¿a ryba.
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EILEEN To rekin.
KATE Co to jest?
EILEEN Rekin, to rekin!
HELEN Ju¿ nie tylko gada pani do kamieni. Zapomnia³a pani, co to jest rekin?
BARTLEY Rekiny s¹ najczêciej u brzegów Ameryki, ca³e ³awice i czasami podp³ywaj¹ do brzegu tak blisko, ¿e nawet teleskopu nie trzeba, ¿eby je zobaczyæ,
wcale...
HELEN O, Bo¿e, on znowu z tym teleskopem...
BARTLEY Przy brzegach Irlandii bardzo rzadko s¹ rekiny. To pierwszy rekin, jakiego widzê ko³o Irlandii.
JOHNNY Widaæ w Irlandii nie jest tak najgorzej, jeli rekiny chc¹ tu byæ.
BARTLEY (po chwili) Babbybobby, wcale ciê d³ugo nie trzymali na policji za to
ciskanie kamieniami w ³eb Johnnypateena. Jakim cudem?
BOBBY Policjant tylko siê zamia³, jak us³ysza³ o ciskaniu kamieniami w Johnnyego.
Nastêpnym razem walnij ceg³ówk¹  powiedzia³.  Przestañ siê bawiæ kamykami.
JOHNNY Ten policjant sam siê prosi, ¿eby go wywalili ze s³u¿by. A ju¿ na pewno
o to, ¿eby rozpowiadaæ o nim brzydkie rzeczy.
BOBBY I nawet wiadomo, kto siê tym zajmie.
JOHNNY Wiecie, ¿e on t³ucze ¿onê pogrzebaczem?
HELEN To pewna wiadomoæ? Jak kto nie t³ucze ¿ony pogrzebaczem, to go do
policji nie przyjm¹.
BOBBY To bezczelne k³amstwo, ¿e on t³ucze ¿onê pogrzebaczem. (pauza) Gumow¹
rurk¹ j¹ t³ucze.
KATE (po chwili) Ani s³owa. Ani s³owa od niego.
HELEN Kamieniowa znów swoje zaczyna?
EILEEN Tak.
HELEN Hej, pani kamieniowa!
EILEEN Daj jej spokój, Helen, co?
HELEN (po chwili) Nigdy nie z³owi¹ tego gównianego rekina. Ju¿ dobr¹ godzinê siê
z nim wo¿¹.
BARTLEY Aha. Chyba raczej trzy minuty.
HELEN Gdyby mnie w tym filmie dali rolê, tyle czasu by siê to nie ci¹gnê³o. Przy³o¿y³abym mu  raz a dobrze i moglibymy spokojnie iæ do domu.
BARTLEY Siekier¹ od Raya Darcyego by mu pewnie przy³o¿y³a.
HELEN Daj spokój z siekier¹.
BARTLEY Ale chyba znacznie trudniej ukatrupiæ rekina ni¿ zar¹baæ kota, nie?
JOHNNY Co¿ to Johnnypateen s³yszy?
Helen chwyta Bartleya za w³osy i okrêca mu g³owê. Johnny co sobie zapisuje.
HELEN Czekaj no, jak tylko wrócimy do domu... Czekaj no tylko...
BARTLEY To boli, Helen, to boli...
HELEN Jasne ¿e boli. Ma boleæ.
BOBBY Zostaw Bartleya, Helen.
HELEN Odpieprz siê, Babbybobby. Nie chcia³e moich ca³usów, tak? Wyjd ze mn¹
na dwór.
BOBBY Nie mam ochoty.
HELEN To siê zamknij.
BOBBY W ka¿dym razie nie mam ochoty, jakby chodzi³o o ca³owanie.
Helen gwa³townie puszcza Bartleya.
JOHNNY Johnnypateen zrobi³ sobie notateczkê. Jak nic bêdê mia³ z tego æwiartkê
jagniêcia od Patty Brennan albo od Jacka Ellery. Echech...
HELEN Spróbuj tylko to roztr¹biæ, zanim Jack i Pat mi zap³ac¹, to bêdziesz ze skrêconym karkiem jad³ to jagniê.
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JOHNNY Aha.
BARTLEY (po chwili) Patrzcie, jaki ten goæ ma wielgachny nos. (pauza) Powiedzia³em  patrzcie, jaki ten goæ ma wielgachny nos.
KATE Bartley, nie wpad³e ostatnio do jakiej dziury, przypadkiem?
BARTLEY Mia³em z siedem lat, jak wpad³em do tej piekielnej dziury, nie? Musi mi
to pani co roku wywlekaæ?
HELEN (po chwili) Wci¹¿ jeszcze nie z³apali tego cholernego rekina! A bo to takie
trudne? (rzuca jajkiem w ekran)
BOBBY Nie ciskaj wiêcej jajek na film. Chyba wystarczy te piêæ, co je na pocz¹tku
cisnê³a w tê kobiecinê?
HELEN A sk¹d! Ani razu nie trafi³am jej w gêbê. Suka jedna. Wci¹¿ siê wierci.
BOBBY W ka¿dym razie zniszczysz przecierad³o ch³opa od jajek.
HELEN Przecierad³o ch³opa od jaj i tak jest zawsze ca³e zajajczone.
BARTLEY Sk¹d wiesz, ¿e jego przecierad³o jest zawsze zajajczone?
HELEN Eee, Jima Finnegana córka mi powiedzia³a.
MAMMY (po chwili) Dlaczego oni nie zostawi¹ tego biednego rekina w spokoju?
On nikomu nie wadzi³.
JOHNNY A co by to by³a za historia? Kto widzia³, ¿eby zostawiæ rekina w spokoju!
Rekin musi byæ martwy.
BOBBY W³anie, martwy rekin albo rekin bez uszu.
JOHNNY Tak, martwy rekin albo rekin, którego poca³owa³a lafirynda z Antrim.
BOBBY Chcesz pasem oberwaæ, ty, za tê lafiryndê?
JOHNNY Wci¹³e siê do mojej i mamusi rozmowy o rekinach.
MAMMY Niechby raz temu rekinowi przy³o¿yli pasem i dali biedakowi spokój.
JOHNNY Co ty siê tak nagle zakocha³a w rekinach? Przecie¿ to rekin zjad³ tatusia,
nie?
MAMMY Tatusia zjad³ rekin, ale Jezus kaza³ przebaczaæ i zapominaæ.
JOHNNY Nie rekinom. Wcale nie kaza³ przebaczaæ i zapominaæ rekinom.
BARTLEY (po chwili) Od tego trzeba zacz¹æ, ¿e rekiny uszu nie maj¹.
Pauza. Wszyscy patrz¹ na niego.
BARTLEY Babbybobby mówi³ o rekinie bez uszu. (pauza) Od tego trzeba zacz¹æ, ¿e
rekiny w ogóle uszu nie maj¹.
JOHNNY Ju¿emy skoñczyli gadaæ o uszach, ty g³¹bie.
BARTLEY A o czym jest teraz?
JOHNNY O Jezusie i przebaczaniu rekinom.
BARTLEY No tak, to dopiero temat do rozmowy.
HELEN Zawsze wola³am Poncjusza Pi³ata od Jezusa. Jezus to mi siê zawsze wydawa³ zarozumia³y.
BARTLEY Jezus kiedy poprowadzi³ tysi¹c wiñ do morza, s³yszelicie o tym?
Wszystkie siê potopi³y. W szkole zawsze siê jako nad tym przelizguj¹.
KATE Nie wiedzia³am, ¿e Jezus umia³ prowadziæ.
HELEN Proszê pani? Ma pani fio³a, co? Proszê pani?
KATE Nie, nie mam fio³a.
HELEN W³anie ¿e tak. Pani kamieñ mi to powiedzia³.
KATE Co powiedzia³ mój kamieñ?
HELEN S³ysza³e, Bartley? Co powiedzia³ mój kamieñ?
JOHNNY Jasne ¿e dosta³a fio³a. I trudno siê dziwiæ po tym, jak ten hultaj, co go
szesnacie lat wychowywa³a i kocha³a, wola³ zabraæ swoje suchoty do Hollywoodu
i tam wykorkowaæ, ni¿ tutaj znosiæ jej towarzystwo.
Eileen staje z rêkami uniesionymi do góry, trzyma je przy skroniach i odwraca siê do
Johnnyego; to samo robi Babbybobby.
EILEEN (pora¿ona) Co? Co?
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JOHNNY Hmm, opla...
Bobby chwyta gwa³townie Johnnyego i unosi go w górê.
BOBBY Przecie¿ ci mówi³em! Przecie¿ ci mówi³em!
JOHNNY Chyba maj¹ prawo wiedzieæ o swoim przybranym dziecku, ¿e umiera, ¿e
zada³o im cios w plecy wyje¿d¿aj¹c bez po¿egnania?
BOBBY Nie umiesz ¿adnej tajemnicy dotrzymaæ?
JOHNNY Johnnypateenmike nie jest od dotrzymywania tajemnic.
BOBBY Na dwór, i to ju¿! Zobaczymy, czy to, co ci zrobiê potrafisz utrzymaæ w tajemnicy.
JOHNNY Przestraszysz moj¹ mamusiê, Bobby, przestraszysz mi mamusiê...
MAMMY Nie przestraszysz mnie, Bobby, ani trochê. Przylej mu porz¹dnie.
JOHNNY To by³ ostatni omlet, jaki jad³a w moim domu, ty wiedmo!
MAMMY Omlety z marchwi i tak s¹ niejadalne.
JOHNNY Nie lubisz eksperymentów!
Bobby wywleka Johnnyego na zewn¹trz. Wrzaski Johnnyego oddalaj¹ siê. Eileen
stoi przed Bartleyem, nadal trzyma rêce przy skroniach.
EILEEN Có¿ to powiedzia³ Johnnypateen o...
BARTLEY Czy mo¿e mi pani zejæ z obrazka. Nic nie widzê.
Eileen przechodzi do Mammy.
HELEN Jakby tam by³o co ogl¹daæ. Kilku kolejnych facetów w okropnych mokrych
swetrach!
EILEEN Pani ODougal, co takiego powiedzia³ Johnny?
MAMMY (po chwili) Suchoty... ponoæ twój Billy Kulawiec ma suchoty.
EILEEN Nie...!
MAMMY A w ka¿dym razie mia³. Cztery miesi¹ce temu. Tego siê Bill dowiedzia³
i dowiedzia³ siê te¿, ¿e tylko trzy miesi¹ce ¿ycia mu zosta³y.
BARTLEY To znaczy, ¿e pewnie bêdzie ju¿ z miesi¹c, jak nie ¿yje. Tak wychodzi
z odejmowania. Trzy od czterech.
EILEEN Ach, to tylko plotki Johnnypateenmikea. Nie wierzê...
MAMMY Jakby to by³y plotki Johnnypateena, to by nie by³o czym siê przejmowaæ,
ale to s¹ wiadomoci od Babbybobbyego. Billy Kulawiec pokaza³ mu list od
doktora McSharryego wieczorem przed tym dniem, co pop³ynêli. Babbybobby
w ¿yciu by nie wzi¹³ Billa do ³ódki, tylko ¿e siê nad nim ulitowa³. W koñcu jego
Annie chyba na to samo umar³a?
EILEEN Tak, i w strasznych mêkach umiera³a. Och, Billy Kaleka, a ja go tak wyklina³am za to, ¿e do nas nie pisze. Jak on niby mia³ pisaæ?
HELEN Jeli le¿a³ dwa metry pod ziemi¹, to mu by³o piekielnie trudno.
EILEEN Ale... ale doktor McSharry... z piêæ albo szeæ razy go pyta³am i nie mówi³,
¿e Billowi co jest. McSharry mówi³, ¿e z Billem wszystko jest w porz¹dku.
MAMMY Na pewno chcia³ ci nie robiæ przykroci, tak samo jak wszyscy. (pauza)
Przykro mi, Eileen.
Helen i Bartley wstaj¹ i przeci¹gaj¹ siê  film w³anie dobiega koñca. Eileen siada
ca³a zap³akana.
HELEN Dziêki Bogu ten gówniany film siê skoñczy³. Jedna wielka kupa gówna.
BARTLEY I ¿adnego teleskopu.
Koñcówka filmu nawija siê na szpulê i ekran jest ju¿ bia³y. Z ty³u za ekranem zapala
siê wiat³o i wywietla siê na nim sylwetka Billa. Widzi j¹ tylko Kate, która wstaje
i wpatruje siê w ni¹.
MAMMY (odje¿d¿aj¹c samodzielnie na wózku) I co, Helen, z³apali w koñcu tego
rekina?
HELEN To nawet nie by³ rekin. To by³ wysoki goæ w szarej kurtce.
MAMMY Sk¹d wiesz?
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HELEN A co? W koñcu dosta³ ode mnie kilka ca³usów, ¿eby mi da³ rolê w nastêpnym filmie, a potem go skopa³am, kiedy siê okazalo, ¿e nieprawdê mi obieca³.
MAMMY I tyle zawracania g³owy przez jednego faceta w szarej kurtce?
HELEN Teraz d³ugo ju¿ nie zagra ¿adnego rekina, po tym jak mu spuci³am manto.
Helen i Mammy wychodz¹. Bartley stoi i wpatruje siê w sylwetkê Billa, któr¹ w³anie
zauwa¿y³. Eileen, p³acz¹ca, stoi do niej ty³em. Kate odsuwa przecierad³o i ukazuje
siê za nim Bill  ca³y i ¿ywy.
HELEN (za scen¹, wo³a) Idziesz, ty fujaro?
BARTLEY Za minutê!
BILLY Nie chcia³em wam przeszkadzaæ podczas filmu.
Eileen odwraca siê, dostrzega go. Kate upuszcza swój kamieñ i rzuca siê Billowi na szyjê.
BARTLEY Czeæ, Billy.
BILLY Czeæ, Bartley.
BARTLEY Co, wróci³e w³anie z Ameryki, tak?
BILLY Tak.
BARTLEY Noo. (pauza) ¯elki-melki mi przywioz³e?
BILLY Nie przywioz³em.
BARTLEY Obieca³e mi, cholera!
BILLY Mieli tylko Frip-frapy. (rzuca Bartleyowi paczkê cukierków)
BARTLEY O jejku, Frip-frapy te¿ mog¹ byæ. Dziêki, kaleko.
KATE Nie umar³e, Billy, co?
BILLY Nie, ciociu.
KATE To dobrze.
BARTLEY Wiêc jak to by³o, Billy? Ten list od doktora sam napisa³e, tak? ¯eby
Babbybobby siê zgodzi³ zabraæ ciê swoj¹ ³ódk¹, a naprawdê, to nic ci nie jest, co?
BILLY Tak, Bartley.
BARTLEY Jeste diabelnie sprytny, jak na kalekê. Wzi¹³e pomys³ z Biggles goes
to Borneo, nie?
BILLY Nie, sam wymyli³em.
BARTLEY No bo wiesz, tam by³o bardzo podobnie.
BILLY I tak sam wymyli³em.
BARTLEY No to bardziej sprytny, ni¿ myla³em. Balona ¿e zrobi³ ze wszystkich
na Inishmaan. Co do jednego. Wszyscymy myleli, ¿e wykorkowa³. Jak idioci
tak mylelimy, i ja te¿ ¿em tak myla³. Fajnie to wykombinowa³e, nie ma co.
EILEEN Nie wszyscy na Inishmaan. Niektórzy myleli, ¿e tylko uciek³, a uciek³e
dlatego, ¿e nie mog³e znieæ widoku tych, co ciê wychowa³y.
BILLY To nieprawda, ciociu. Czy nie dlatego wróci³em, ¿e nie mog³em d³u¿ej znieæ
roz³¹ki z wami? Przecie¿ ju¿ wiêcej ni¿ miesi¹c temu skoñczy³em próbne zdjêcia
i Amerykanie mi powiedzieli, ¿e dosta³em rolê. Czy nie tak? Ale musia³em im
odmówiæ, choæby nie wiem ile mi zap³acili, bo teraz ju¿ wiem, ¿e Hollywood to
nie jest dla mnie miejsce. Tylko tutaj, na Inishmaan, wród tych, co mnie kochaj¹
i których ja te¿ kocham.
Kate ca³uje go.
BARTLEY Widaæ Irlandia to wcale nie najgorsze miejsce na wiecie, jeli kaleki
rezygnuj¹ dla niej z Hollywoodu.
BILLY Powiem ci, Bartley, ¿e to nie by³o nic wielkiego zrezygnowaæ z Hollywoodu,
a ju¿ tym bardziej z tymi g³upawymi rzeczami, które mi kazali czytaæ: Czy¿ nie
s³yszê, jak z oddalenia dobiega mnie zew wilko³aków. Wzywaj¹ mnie do powrotu
na ja³ow¹ wyspê.
Bartley mieje siê.
BILLY Jestem Irlandczykiem, krucafiks! Mego serca ni ducha nie z³ama³y setki lat
uciemiê¿enia... Kupa gówna. I kazali mi piewaæ Croppy Boy.
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KATE By³by z niego kawa³ aktora, nie uwa¿asz Eileen?
BARTLEY Strasznie mieszne to, co ci kazali mówiæ. Powtórz to jeszcze raz.
KATE Wracam do domu, Billy, przewietrzyæ ci pokój.
BARTLEY Zapomnia³a pani swojego kamienia. Nie chce sobie pani z nim pogadaæ
po drodze?
KATE Aa, tu go zostawiê. Mam teraz swojego Billa. Z nim mogê pogadaæ.
BILLY Tak, ciociu.
Kate wychodzi.
BILLY Ona znowu zaczê³a z tymi swoimi cholernymi kamieniami?
BARTLEY Tak. Gada do nich dniami i nocami, i wszyscy siê z niej miej¹. Ja te¿.
BILLY Nie wypada miaæ siê z cudzego nieszczêcia, Bartley.
BARTLEY (zdezorientowany) Dlaczego?
BILLY Nie wiem dlaczego. Nie wypada i tyle.
BARTLEY Kiedy to jest strasznie mieszne.
BILLY I tak nie wypada.
BARTLEY Akurat siê z tob¹ nie zgadzam, ale przywioz³e mi Frip-frapy, wiêc nie
bêdê siê z tob¹ sprzecza³. Opowiesz mi potem, kulasie, jaka wielka jest ta Ameryka?
BILLY Tak, Bartley.
BARTLEY A jak ¿e tam by³, to ¿e widzia³ jakie teleskopy?
BILLY Nie.
BARTLEY (rozczarowany) Ooo. A moj¹ ciociê Mary w Bostonie, w Massachusetts?
Widzia³e siê z ni¹? Ma takie mieszne rude w³osy.
BILLY Nie, Bartley.
BARTLEY Aha. (pauza) Ale i tak siê cieszê, ¿e nie umar³. (wychodzi)
BILLY (po chwili) Bartley chce siê tylko jednego dowiedzieæ  jaka wielka jest Ameryka.
EILEEN A nie jest?
BILLY Tak naprawdê jest taka sama jak Irlandia. Pe³no w niej t³ustych kobiet z brodami.
Eileen podchodzi do Billa i uderza go lekko po g³owie.
BILLY Aaaa! Za co?
EILEEN Zapomnij o t³ustych kobietach z brodami! Co by siê strasznego sta³o, gdyby przez ten czas, co tam by³e, chocia¿ jeden list napisa³? Nic by siê nie sta³o,
by nie umar³. Ale ty ani s³owa. Ani jednego s³owa!
BILLY Och, ciociu, by³em strasznie zajêty.
EILEEN By³e za bardzo zajêty, ¿eby napisaæ do swoich cioteczek, które umiera³y ze
strachu, ¿e sta³o ci siê co z³ego. Ale nie by³e za bardzo zajêty, ¿eby kupowaæ
Frip-frapy dla tego durnego bêcwa³a i siê popisywaæ, jaki to jeste wielki.
BILLY Kupiæ Frip-frapy to tylko minuta. Czy to jest ekwiwalentne?
EILEEN Nie zagaduj mnie trudnymi s³owami, skoro wiesz, ¿e le zrobi³e.
BILLY Ekwiwalentne to nie jest ¿adne trudne s³owo.
EILEEN Mój wielki i potê¿ny panie Amerykaninie  po mojemu jest.
BILLY A w dodatku amerykañski system pocztowy by³ jaki taki okropnie skomplikowany.
EILEEN To wymówka. Nie myl sobie, ¿e ja te¿ tak szybko przebaczê i zapomnê.
Ona ci przebaczy³a i zapomnia³a tylko dlatego, ¿e od zawsze ma kompletnego
krêæka na twoim punkcie. Ze mn¹ ci tak ³atwo nie pójdzie!
BILLY Ciociu, nie b¹d taka!
EILEEN (wychodz¹c) Bêdê t a k a. W³anie, ¿e t a k a bêdê!
D³uga pauza. Billy zwiesza g³owê. Eileen wtyka g³owê z powrotem.
EILEEN I domylam siê, ¿e chcia³by na podwieczorek placki kartoflane?
BILLY Tak, ciociu.
EILEEN Taaa!
Kaleka z Inishmaan

144
Znów wychodzi. Pauza. Billy patrzy na ekran/przecierad³o, zasuwa je tak, ¿e znajduje siê ono w poprzednim po³o¿eniu, i stoi przed nim zamylony, wpatruje siê w nie
i lekko je g³adzi. Z prawej cicho wchodzi Bobby. Billy zauwa¿a go dopiero po chwili.
BILLY Babbybobby. Muszê ci co wyjaniæ.
BOBBY Nic mi nie trzeba wyjaniaæ.
BILLY Ale ja chcê, Bobby. Widzisz, nigdy nie myla³em, ¿e nadejdzie taki dzieñ, ¿e bêdê
musia³ wyjaniaæ. Mia³em nadziejê, ¿e zniknê na zawsze w Ameryce. I bym tam znik³,
gdyby oni mnie tam chcieli. Gdyby mnie tam chcieli do tego filmu. Ale mnie nie
chcieli. Jakiego blondynka z Fort Lauderdale wziêli zamiast mnie. I to ¿aden kaleka,
ale Amerykanin powiedzia³, ¿e lepiej wzi¹æ normalnego gocia, co umie zagraæ kalekê, ni¿ kalekê, co nic nie umie zagraæ. Tylko ¿e powiedzia³ to znacznie dosadniej.
(pauza) Myla³em, ¿e ca³kiem dobrze mi idzie to granie. Godzinami æwiczy³em w pokoju hotelowym. I wszystko na nic. (pauza) Ale w ka¿dym razie spróbowa³em. Musia³em spróbowaæ. Musia³em siê st¹d wyrwaæ. Babbybobby. Za ka¿d¹ cenê, tak jak
tatu i mamusia, musia³em siê st¹d wydostaæ. (pauza) Kiedy tu by³em, czêsto myla³em, ¿eby pójæ i siê utopiæ, tylko po to... tylko po to, ¿eby ju¿ przestali siê ze mnie
miaæ, i ¿eby mi nie dokuczali, i ¿eby ju¿ skoñczyæ z tym ci¹g³ym kutykaniem do
lekarza i kutykaniem z powrotem, i wertowaniem w kó³ko tych samych ksi¹¿ek, i wyszukiwaniem nowych sposobów, ¿eby jako prze¿yæ jeszcze jeden dzieñ. Jeszcze jeden dzieñ kpinek, poklepywania mnie po g³owie, jakbym by³ jakim debilem. Wiejska sierota. Wiejski kaleka, i tyle. Tu jest wiêcej takich kalek jak ja, czy nawet gorszych, tylko ¿e tego kalectwa z zewn¹trz nie widaæ. (po chwili) Ale rzecz w tym,
Babbybobby, ¿e ty nie by³e jednym z nich, i to nigdy. Ty masz dobre serce. Mylê, ¿e
dlatego tak ³atwo ciê nabra³em na ten list o suchotach, ale przez to by³o mi tak przykro, ¿e ciê wtedy nabra³em i przez to jest mi tak przykro teraz. Tym bardziej ¿e ciê
nabra³em na co, na co umar³a twoja ¿onka. Po prostu pomyla³em, ¿e to lepiej podzia³a. Ale na d³u¿sz¹ metê pomyla³em, albo mia³em nadziejê, ¿e to lepiej, jeli dasz
siê na chwilê oszukaæ, ni¿ ¿ebym ja ze sob¹ skoñczy³, bo mo¿e gniew ci przejdzie
i bêdziesz wola³ dalej byæ oszukiwany. Nie mia³em racji, Babbybobby? Powiedz, nie
mia³em racji?
Bobby wolno podchodzi do Billa, staje tu¿ przed nim i z rêkawa wysuwa o³owian¹
rurkê.
BOBBY Tak. (unosi rurkê)
BILLY Nie, Bobby, nie...
Billy zas³ania siê przed ciosami rurk¹.
Wyciemnienie. S³ychaæ okrzyki bólu Billa i zadawane raz po raz ciosy.
Scena 9
W sklepie. Póno wieczorem. Doktor opatruje pobit¹, pokrwawion¹ twarz Billa. Kate
jest przy ladzie, Eileen przy drzwiach, wygl¹da na zewn¹trz.
EILEEN Johnnypateenmike ju¿ lata po ca³ej wyspie z nowin¹, ¿e Billy do nas wróci³.
KATE To dzieñ bogaty w nowiny.
EILEEN Ma bochen chleba w rêce i pod ka¿d¹ pach¹ jagniêcy udziec.
KATE Wróci³ Billy, Babbybobby poszed³ do wiêzienia, a Jima Finnegana córka do
klasztoru. To ju¿ najwiêksza niespodzianka ze wszystkich.
EILEEN Siostrzyczki musz¹ mieæ ma³o chêtnych, jeli przyjê³y Jima Finnegana córkê.
KATE Siostrzyczki musia³y obni¿yæ kryteria.
BILLY A dlaczego Jima Finnegana córka by nie mia³a iæ do klasztoru? To tylko
plotki, ¿e Jima Finnegana córka j e s t puszczalska.
DOKTOR Nie. Jima Finnegana córka jest puszczalska.
BILLY Naprawdê?
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DOKTOR Tak.
BILLY Sk¹d pan wie?
DOKTOR Mo¿esz mi wierzyæ na s³owo.
EILEEN Przecie¿ to doktor, nie?
BILLY (po chwili) Po prostu nie lubiê, jak siê o kim plotkuje. Tych plotek o mnie
mam ju¿ pot¹d.
DOKTOR Wiêkszoæ z nich to twoja w³asna robota, nie? Jak sfa³szowa³e listy ode
mnie? Jeszcze mi za to odpowiesz.
BILLY Przepraszam za te listy, panie doktorze, ale czy ja mia³em jak¹ alternatywê?
EILEEN S³ysza³a? Teraz z kolei ma alternatywy!
KATE Jak wracaj¹ z Ameryki, zawsze rzucaj¹ m¹drymi s³owami.
EILEEN Alternatywy. Bo ja wiem.
BILLY Ciociu Kate, ciociu Eileen, pan doktor pewnie napi³by siê herbaty. Mo¿e bycie mu zrobi³y herbatki?
EILEEN Chcesz, ¿ebymy sobie posz³y, to powiedz wprost.
BILLY Tak, chcê, ¿ebycie sobie posz³y.
Eileen patrzy na niego przez chwilê i obie, nad¹sane, wychodz¹ na zaplecze.
DOKTOR Nie powiniene tak siê do nich odzywaæ.
BILLY One potrafi¹ tak w kó³ko bez przerwy.
DOKTOR Wiadomo, jak to kobiety.
BILLY Pewnie tak. (pauza) Powie mi pan co, panie doktorze? Jaka by³a moja mamusia i mój tatu? Pamiêta pan?
DOKTOR Dlaczego pytasz?
BILLY Aaa, bo jak by³em w Ameryce, to czêsto sobie o nich myla³em, co by robili,
gdyby tam dop³ynêli. Bo to tam chcieli dop³yn¹æ tej nocy, kiedy utonêli, no nie?
DOKTOR Podobno. (pauza) Jeli ich dobrze pamiêtam, to nie byli zbyt sympatyczni.
Tatu by³ starym ochlapusem i rozrabiak¹. Bez przerwy rwa³ siê do bicia.
BILLY Podobno mamusia by³a piêkna.
DOKTOR Gdzie tam! Szpetna by³a okropnie.
BILLY Naprawdê?
DOKTOR Tak, nawet winia by siê jej przestraszy³a. Chocia¿ w sumie, mimo tego
wygl¹du, by³a doæ mi³a. Za to chuch mia³a taki, ¿e z nóg zwala³o.
BILLY Podobno tatu st³uk³ mamusiê, jak mnie pod sercem nosi³a, i przez to jestem,
jaki jestem.
DOKTOR Jeste, jaki jeste, przez chorobê. Wcale nie przez bicie. Nie dramatyzuj.
Billy kaszle, w p³ucach mu powistuje.
DOKTOR Wci¹¿ ci wiszcze w p³ucach, jak widzê.
BILLY Tak, wci¹¿ mi trochê wiszcze.
DOKTOR Co ci d³ugo nie przechodzi to wistanie. (przez stetoskop s³ucha oddechu
Billa) Od wyjazdu jest teraz lepiej czy gorzej? Wci¹gnij powietrze.
BILLY Mo¿e dziebko gorzej.
Doktor przyk³ada stetoskop do pleców Billa.
DOKTOR Ale z krwi¹ nie kaszlesz, co?
BILLY Jest odrobinka krwi. (pauza) Od czasu do czasu.
DOKTOR Wydech. Od czasu do czasu, to znaczy  jak czêsto?
BILLY (po chwili) Prawie codziennie. (pauza) To suchoty, prawda?
DOKTOR Bêdê ci musia³ zrobiæ badania.
BILLY Ale wygl¹da na suchoty?
DOKTOR Wygl¹da na suchoty.
BILLY (cicho) Zbieg okolicznoci.
Johnny wchodzi bezszelestnie  pods³uchiwa³ pod drzwiami. W rêku ma bochen chleba, a pod pachami po baranim udcu. Tak bêdzie do koñca sceny.
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JOHNNY Wiêc to w koñcu suchoty, co?
DOKTOR Och, Johnnypateen, czy ty nigdy nie przestaniesz pods³uchiwaæ pod drzwiami?
JOHNNY Panie, zlituj siê. G³owê dam, ¿e te suchoty zes³a³ pan Bóg za to, ¿e Billy
powiedzia³, ¿e ma suchoty, chocia¿ wcale suchot nie mia³, i przez to wygl¹da³o,
¿e Johnnypateen roznosi nieprawdziwe wiadomoci.
DOKTOR Pan Bóg nie zsy³a na ludzi grulicy.
JOHNNY Pan Bóg zsy³a na ludzi grulicê.
DOKTOR Wcale nie.
JOHNNY A nie zes³a³ na Egipcjan wrzodów, które by³y tak samo okropne?
DOKTOR Wrzody to zupe³nie co innego ni¿ grulica, Johnnypateen, a w ogóle to
wcale nie zes³a³ na Egipcjan wrzodów.
JOHNNY W czasach egipskich.
DOKTOR Nie, Johnny.
JOHNNY Ale co im zrobi³, tym pieprzonym Egipcjanom!
BILLY Zabi³ im pierworodnych synów.
JOHNNY Zabi³ im pierworodnych synów i zes³a³ na nich plagê ¿ab. No, ch³opak zna
Pismo wiête. Czy cioteczki ju¿ wiedz¹, ¿e masz grulicê?
BILLY Nie, nie wiedz¹, i masz im tego nie mówiæ.
JOHNNY Mam obowi¹zek im powiedzieæ.
BILLY Wcale nie masz obowi¹zku im mówiæ, a w ogóle to jak na jeden dzieñ chyba
ci wystarczy nowin. Choæ raz w ¿yciu móg³by mi zrobiæ przys³ugê?
JOHNNY Raz w ¿yciu, tak? (wzdycha) No to im nie powiem.
BILLY Dziêkujê ci, Johnnypateen.
JOHNNY Johnnypateen ma dobre serce, chrzecijañskie.
DOKTOR S³ysza³em, Johnnypateen, ¿e dzisiaj, podczas filmu, poi³e swoj¹ mamê
bimbrem.
JOHNNY Nie mam pojêcia, sk¹d ona wytrzasnê³a ten bimber. Sam pan wie, ¿e to
wcielona diablica.
DOKTOR A gdzie jest teraz twoja mama?
JOHNNY W domu. (pauza) Le¿y sobie na dole przy schodach.
DOKTOR I co ona tam robi przy tych schodach?
JOHNNY Ano nic, le¿y sobie. Jest jej ca³kiem dobrze. Ma piwko.
DOKTOR A jakim cudem znalaz³a siê na dole przy schodach?
JOHNNY Ano zlecia³a z nich! Normalnie.
DOKTOR I tak j¹ tam zostawi³e?
JOHNNY A co, mam obowi¹zek j¹ podnosiæ?
DOKTOR W³anie tak!
JOHNNY Co to, innych zajêæ nie mia³em? Mo¿e nie musia³em podzieliæ siê ze wszystkimi nowinami? Czy ja nie mam nic lepszego do roboty jak zbieraæ mamukê
z pod³ogi? Nie widzi pan tych dwóch udców i tego bocheneczka na dodatek? To
wielki dzieñ!
Doktor, wstrz¹niêty, pakuje swoj¹ czarn¹ torbê, gdy tymczasem Johnny podziwia
swoj¹ zdobycz.
DOKTOR Billy, idê do Johnnyego do domu, sprawdziæ, czy jego matka ¿yje, czy
umar³a. Wpadniesz do mnie jutro na te badania?
BILLY Tak, wpadnê.
Nie przestaj¹c wpatrywaæ siê w Johnnyego, Doktor wychodzi. Johnny siada przy
Billu.
JOHNNY Mamusia wcale nie le¿y na pod³odze przy schodach. Po prostu nie mogê
cierpieæ tego nudziarza.
BILLY Ale ³adnie siê nie zachowa³e.
JOHNNY Za to ty, Kaleko, siê najlepiej znasz na ³adnym zachowaniu, co?
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BILLY Raczej nie bardzo.
JOHNNY I co siê wielkiego sta³o? Rób, co chcesz, i chrzañ wszystko. To zasada
Johnnypateenmichaela.
BILLY S³ysza³e, co doktor McSharry mówi³ o mojej mamusi  jak pods³uchiwa³e
pod drzwiami?
JOHNNY Troszeczkê.
BILLY I co? Prawdê powiedzia³?
Johnny wzrusza ramionami.
BILLY No tak, na ten temat zawsze trzymasz gêbê na k³ódkê, chocia¿ o wszystkim
innym, czy jak chodzi o awanturê o gê, czy jak jaki facet molestuje kozy, k³apiesz dziobem jak najêty. Usta ci furkocz¹, jak licie kapusty od wiatru.
JOHNNY O, w³anie, awantura o gê  s³ysza³e najnowsz¹ nowinê?
Billy wzdycha.
JOHNNY Wszyscy mylelimy, nie, ¿e Jack Ellery i Patty Brennan skocz¹ sobie do
oczu przez tê zabit¹ gê i zar¹banego kota, ale wiesz co? Jeden dzieciak widzia³
ich dzi rano w stodole, jak siê ca³owali do nieprzytomnoci. Nic ju¿ z tego nie
rozumiem. Ca³uj¹ siê, a przecie¿ wcale siê nie lubi¹.
BILLY (po chwili) Zmieni³e temat, Johnny.
JOHNNY Jestem bardzo dobry w zmienianiu tematów. A jaki by³ temat? Aha, twoja
mamusia i tatu, co siê utopili.
BILLY Czy jak powiedzia³ McSharry, byli naprani?
JOHNNY Wcale nie byli naprani.
BILLY Nie? Ale i tak mnie zostawili, jak wyp³ynêli.
Eileen wraca z kubkiem herbaty.
EILEEN Przynios³am doktorowi herbatê.
BILLY Doktor poszed³.
EILEEN I nawet siê nie napi³ herbaty?
BILLY Ewidentnie.
EILEEN Tylko nie zaczynaj mi tu znowu rzucaæ m¹drymi s³owami.
JOHNNY Chêtnie wypijê doktorow¹ herbatê, jeli dziêki temu unikniemy k³ótni rodzinnej.
Eileen daje mu herbatê.
JOHNNY Johnnypateen a¿ wychodzi ze skóry, ¿eby ludziom pomóc, a pani nie ma
aby jakich herbatniczków?
BILLY Znowu zmieniasz temat, co?
JOHNNY Nie zmieniam tematu. Chcê herbatnika.
EILEEN Nie mamy herbatników.
JOHNNY G³owê dam, ¿e macie furê herbatników. Co tam trzymacie za puszkami
z groszkiem?
EILEEN Puszki z groszkiem.
JOHNNY Zamawiacie za du¿o groszku. Przecie¿ nikt nie bêdzie zagryza³ herbaty
groszkiem. Chyba ¿e ma popieprzone w g³owie. (poprawia sobie udziec pod pach¹) A przecie¿ nikt nie powie, ¿e Johnnypateen ma popieprzone w g³owie. O nie.
BILLY Johnnypateen. Moja mamusia i tatu. Jak wyp³ynêli.
EILEEN Och, to stare dzieje, Billy. Daj sobie z tym spokój...
JOHNNY Jak ch³opak chce us³yszeæ, to niech us³yszy. W koñcu jest ju¿ doros³y i dosyæ siê najedzi³ po wiecie, ¿eby us³yszeæ.
EILEEN Chyba mu nie powiesz, co?
Johnny patrzy na ni¹ przez chwilê.
JOHNNY Na pla¿y ich spotka³em, w ten wieczór, stali i gapili siê w czarn¹ przestrzeñ, fale rycza³y i w ogóle bym siê nad tym nie zastanawia³, gdyby nie to, ¿e
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li go na ³ód. Wielki, stary, jutowy worek, jak ten tam. Potem podali mi ciebie
i zaczêli wios³owaæ.
BILLY Wiêc jednak zabili siê przeze mnie?
JOHNNY Zabili siê, to prawda, ale nie przez to, co mylisz. Mylisz, ¿e dlatego, ¿e
chcieli od ciebie uciec?
BILLY A jak nie, to dlaczego?
JOHNNY Powiedzieæ mu?
Eileen kiwa g³ow¹.
JOHNNY Tydzieñ wczeniej siê dowiedzieli, ¿e umrzesz, jeli ciê nie oddadz¹ do
szpitala i nie zaczniesz braæ ró¿nych leków. Ale to leczenie mia³o kosztowaæ ze
sto funtów. A oni tych stu funtów nie mieli. Wiem, ¿e wiesz, ¿e na twoje leczenie,
na uratowanie ciê, posz³y pieni¹dze z ich ubezpieczenia na ¿ycie. Wykupili polisê
w³anie tego dnia, kiedy ich spotka³em na pla¿y.
BILLY (po chwili) Wiêc to dla mnie siê zabili?
JOHNNY Pieni¹dze z polisy wyp³acono w tydzieñ póniej, i nie min¹³ miesi¹c, jak
ciê wypucili ze szpitala.
BILLY Wiêc jednak mnie kochali mimo wszystko?
EILEEN Nie, Billy, kochali ciê ze wzglêdu na wszystko.
JOHNNY I czy¿ to nie jest nowina?
BILLY To jest nowina, to jest wspania³a nowina. Dziêkujê ci, Johnnypateen.
Podaj¹ sobie rêce; Billy siada.
JOHNNY Proszê ciê bardzo, Kaleko.
BILLY Billy.
JOHNNY Billy. (pauza) No, to lecê do domu, do mamusi. Jeli dobrze posz³o, to jak
siê doktor zjawi³, by³a ju¿ martwa i wyjdzie na to, ¿e na nas obu spad³y dzi dobre
nowiny. (pauza) Pani Eileen, czy nie ma pani jakiego wynagrodzenia dla Johnnyego za dzisiejsz¹ dobr¹ nowinê, wynagrodzenia, co by nie by³o zielonym groszkiem?
EILEEN Mam ¯elki-melki.
JOHNNY (patrz¹c na paczkê) A to  co to jest takiego?
EILEEN To s¹ karmelkowate ¿elki.
JOHNNY (po chwili zastanowienia) To ja chyba podziêkujê.
Johnny wychodzi, d³uga pauza.
BILLY Trzeba mi by³o to powiedzieæ.
EILEEN Nie wiedzia³am, jak to przyjmiesz.
BILLY I tak trzeba mi by³o powiedzieæ. Prawda jest zawsze nie tak straszna, jak siê
wydaje.
EILEEN Przepraszam, Billy.
Billy pozwala jej siê przez chwilê przytuliæ.
BILLY I przepraszam, ¿e powiedzia³em do ciebie ewidentnie.
EILEEN A jest za co, ¿eby wiedzia³. (z umiechem uderza go lekko w twarz)
Wchodzi Helen.
EILEEN Dzieñ dobry, Helen. Co ci podaæ?
HELEN Nic. Przysz³am tylko zobaczyæ rany Billa. Podobno s¹ g³êbokie.
BILLY Czeæ, Helen.
HELEN Strasznie g³upio wygl¹dasz w tym wszystkim.
BILLY Pewnie tak. Co okropnie szumi, ciociu; to czajnik siê zagotowa³? Na zapleczu?
EILEEN Co? Nie. Aha. Tak. (wychodzi na zaplecze)
Helen odchyla banda¿e, ¿eby obejrzeæ rany.
Martin McDonagh

149
BILLY Trochê boli, wiesz, jak tak szarpiesz.
HELEN Oj, nie b¹d taka cholerna baba. Jak by³o w Ameryce?
BILLY Dobrze, ca³kiem dobrze.
HELEN A widzia³e tam dziewczyny takie ³adne jak ja?
BILLY Ani jednej.
HELEN Albo prawie takie ³adne jak ja?
BILLY Ani jednej.
HELEN Albo chocia¿ ze sto razy mniej ³adne ni¿ ja?
BILLY No, mo¿e kilka.
Helen tr¹ca go mocno w twarz.
BILLY (obola³y) Aaaa! Nie, ani jednej.
HELEN Uwa¿aj, Billy. Radzê ci, uwa¿aj!
BILLY Musisz do wszystkiego u¿ywaæ si³y?
HELEN Muszê, ¿eby mi nikt nie zrobi³ krzywdy. Dlatego muszê.
BILLY Przecie¿ od siódmego roku ¿ycia nikt ci krzywdy nie zrobi³.
HELEN Ju¿ prêdzej od szóstego. Jak mia³am szeæ lat, podbi³am oko wikaremu.
BILLY To mo¿e by sobie trochê odpuci³a. Spróbuj mo¿e byæ mi³¹ dziewczyn¹.
HELEN Masz s³uszn¹ racjê, mog³abym spróbowaæ. A nastêpnego dnia mog³abym wsadziæ sobie szprychê w ty³ek. (pauza) W³anie straci³am pracê u ch³opa od jajek.
BILLY Dlaczego straci³a pracê u ch³opa od jajek?
HELEN Wiesz, co ci powiem? Ni cholery nie wiem dlaczego. Mo¿e przez to, ¿e
jestem taka niepunktualna. Albo przez to, ¿e mu pot³uk³am wszystkie jaja. Albo
¿e co i raz dawa³am mu porz¹dnego kopa. Ale nikt nie powie, ¿eby to by³y powa¿ne powody.
BILLY No nie, nikt tak nie powie.
HELEN Albo przez to, ¿e mu ¿onê oplu³am. Te¿ nikt nie powie, ¿e to powa¿ny powód.
BILLY Dlaczego oplu³a ¿onê ch³opa od jajek?
HELEN Och, po prostu jej siê nale¿a³o. (pauza) A w ogóle to jeszcze nie da³am ci
kopa za to, ¿e zaj¹³e miejsce w Hollywoodzie, co siê s³usznie mnie nale¿a³o.
W koñcu musia³am poca³owaæ czterech re¿yserów w Inishmore, ¿eby sobie zaj¹æ
miejsce, co ty je w koñcu dosta³e, chocia¿ nikogo ani razu nie ca³owa³e.
BILLY Przecie¿ w Inishmore by³ tylko jeden re¿yser. Ten Flaherty. I ani razu ciê przy
nim nie widzia³em.
HELEN W takim razie kogo ja ca³owa³am?
BILLY Mylê, ¿e g³ównie ch³opców stajennych, co potrafili mówiæ z amerykañska.
HELEN Dranie jedne! Nie mog³e mnie chocia¿ uprzedziæ?
BILLY Chcia³em ciê uprzedziæ, ale wygl¹da³o na to, ¿e siê wietnie bawisz.
HELEN Ch³opcy stajenni dobrze ca³uj¹, to prawda. Pewnie bym nawet z którym
z nich chodzi³a, gdyby nie to wiñskie ³ajno, którym zaje¿d¿aj¹.
BILLY Wiêc z nikim teraz nie chodzisz?
HELEN Nie.
BILLY (po chwili) Mnie nikt nigdy nie poca³owa³.
HELEN Jasne, ¿e ciê nikt nigdy nie poca³owa³. Pocieszny kaleka z ciebie.
BILLY (po chwili) To mieszne, bêd¹c w Ameryce próbowa³em myleæ, za czym bym
têskni³, gdybym musia³ w Ameryce zostaæ. Czy bym têskni³ za widokami? Za
kamiennymi ogrodzeniami, za miedzami, za zieleni¹ i za morzem? Nie. Za tym
bym nie têskni³. Czy bym têskni³ za jedzeniem? Groszek, pyry, groszek, pyry,
groszek i pyry? Nie, za tym bym nie têskni³. Czy bym têskni³ za ludmi?
HELEN D³ugo jeszcze bêdziesz tak gada³?
BILLY Ju¿ prawie skoñczy³em. (pauza) Przy czym to ja by³em? Zbi³a mnie z tropu...
Kaleka z Inishmaan
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HELEN Czy bym têskni³ za ludmi?
BILLY Czy bym têskni³ za ludmi? No, za ciotkami bym têskni³, albo bym trochê
têskni³ za ciotkami. Nie têskni³bym za Babbybobbym i jego gazrurk¹, ani za Johnnypateenem i jego nowinami. Ani za wszystkimi ch³opakami, co siê ze mnie
w szkole namiewali, ani za dziewczynami, co, jak tylko do nich zagada³em, to
zaraz becza³y. Jak tak pomylê, to gdyby Inishmaan jutro zapad³a siê w morze,
a wszyscy mieszkañcy wyspy potonêli, to za nikim bym bardzo nie têskni³. Za
nikim, tylko za tob¹.
HELEN (po chwili) By têskni³ za krowami, na które siê gapisz.
BILLY Z tymi krowami to wszyscy przesadzaj¹. A ja prowadzi³em do tego...
HELEN To ty do czego prowadzi³e?
BILLY Tak, ale bez przerwy mi przerywasz.
HELEN No to prowad dalej.
BILLY Prowadzi³em do... ¿e ka¿dego w ¿yciu nachodzi taka chêæ, by wzi¹æ serce
w swoje rêce i czego spróbowaæ. I chocia¿ wie, ¿e ma tylko jedn¹ szansê na milion, ¿e dostanie to, czego pragnie, to i tak próbuje. Bo inaczej po co w ogóle ¿yæ?
Wiêc siê zastanawia³em, Helen, czy kiedy, jak nie bêdziesz za bardzo zajêta... to
mo¿e... wiem, ¿e jestem niewyglêdny, ale myla³em sobie, zastanawia³em siê, czy
by mo¿e zechcia³a kiedy siê ze mn¹ umówiæ na spacer wieczorem. Wiesz, za
tydzieñ albo za dwa?
HELEN (po chwili) A po co bym siê mia³a umawiaæ z kalek¹? Co by to by³ za spacer? Szuranie jakie, nie spacer, bo ty chodziæ nie potrafisz. Bym musia³a co chwila
stawaæ i czekaæ na ciebie.
BILLY Dla towarzystwa.
HELEN Dla towarzystwa?
BILLY I...
HELEN I?
BILLY I po to, ¿ebymy byli jak zakochani.
Helen patrzy na niego przez sekundê, a potem cicho, powoli zaczyna siê miaæ. Chichocze, wstaje i zmierza do drzwi. Przy drzwiach odwraca siê, jeszcze raz patrzy na Billa,
znów wybucha miechem i wychodzi. Billy stoi ze wzrokiem wbitym w pod³ogê;
z zaplecza cicho wchodzi Kate.
KATE Zreszt¹, to nie jest mi³a dziewczyna, Billy.
BILLY S³ucha³a, ciociu?
KATE Nie s³ucha³am. No, dobrze, s³ucha³am, tak troszkê s³ucha³am. (pauza) Zaczekaj, a¿ siê pojawi jaka naprawdê mi³a dziewczyna. Dziewczyna, której twój wygl¹d nie bêdzie przeszkadza³, która potrafi zobaczyæ twoje serce.
BILLY Ciociu, a jak ja d³ugo bêdê czeka³, a¿ siê taka dziewczyna pojawi?
KATE Wcale nie tak d³ugo. Mo¿e z rok, albo dwa. Góra piêæ.
BILLY Piêæ lat...
Billy kiwa g³ow¹, oddycha powistuj¹c i wychodzi na zaplecze. Kate zaczyna porz¹dkowaæ wszystko w sklepie przed zamkniêciem. Wchodzi Eileen i pomaga jej w tych
czynnociach. Od czasu do czasu z wnêtrza domu dochodzi pokas³ywanie Billa.
EILEEN Dlaczego Billy ma tak¹ smêtn¹ minê?
KATE Billy zaprosi³ Narwan¹ Helen na przechadzkê, a Helen powiedzia³a, ¿e ju¿
prêdzej by posz³a spacerowaæ z ma³p¹, co ma æwieræ mózgu.
EILEEN Nie pos¹dza³am Narwanej Helen o takie barwne okrelenie.
KATE Ciut je podbarwi³am.
EILEEN Tak myla³am. (pauza) Nie dla psa kie³basa. Billy nie powinien tak wysoko
mierzyæ.
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KATE Billy powinien mierzyæ znacznie ni¿ej.
EILEEN Ju¿ lepiej, ¿eby siê nastawia³ na szpetne dziewczyny. Szpetne i g³upie, a dopiero potem mierzy³ coraz wy¿ej.
KATE A tak naprawdê to Billy powinien pojechaæ na Antrim. Tam by sobie co znalaz³. (pauza) Ale Billy pewnie nie gustuje w szpetnych i g³upich pannach.
EILEEN Wiêc siê go nie zadowoli, tego naszego Billa.
KATE Ano nie.
EILEEN (po chwili) Nie s³ysza³a, co tu Johnnypateen naopowiada³, jak to tatu i mamusia Billa przywi¹zali sobie do r¹k worek pe³en kamieni i siê utopili, ¿eby uratowaæ Billa za pieni¹dze ze swojej polisy.
KATE Och, te bajdy Johnnypateena. Kiedy to w³anie biednego Billa do tego worka
w³o¿yli i by³by tam dot¹d na dnie morza, gdyby Johnnypateen nie pop³yn¹³ i go
nie wyratowa³. A potem podprowadzi³ swojej mamusi sto funtów, ¿eby zap³aciæ
za jego leczenie w szpitalu.
EILEEN Powinnymy kiedy opowiedzieæ Billowi prawdê.
KATE Ta historia by tylko Billa zasmuci³a i tyle.
EILEEN Tak mylisz? Jeszcze jest mnóstwo czasu, ¿eby mu to opowiedzieæ.
KATE Tak.
Koñcz¹ zamykanie sklepu; Eileen zamyka drzwi na klucz, Kate przykrêca lampê.
KATE Pierwszy raz od wielu miesiêcy porz¹dnie siê wypiê.
EILEEN Wiem. Skoñczy³a ju¿ te swoje g³upoty z kamieniami?
KATE O tak. To mnie dopada tylko, jak siê du¿o martwiê, i wiesz, wiem ¿e ja to
dobrze ukrywam, ale strasznie siê martwiê o Billa, jak jest gdzie daleko.
EILEEN Ja te¿ siê strasznie martwiê, jak Billy jest gdzie daleko, ale staram siê nie
mieszaæ do tego kamieni.
KATE Zapomnijmy o kamieniach. Nasz Billy znów jest z nami.
EILEEN Billy znów jest z nami. I to na dobre.
KATE Wróci³ na dobre.
Umiechaj¹ siê i trzymaj¹c siê pod rêkê wychodz¹ na zaplecze. Po chwili z zaplecza
wchodzi Billy, poci¹gaj¹c nosem; podkrêca p³omieñ lampy naftowej; w wietle ukazuj¹ siê jego podbiegniête krwi¹ oczy i mokre od ³ez policzki. Cichutko zdejmuje ze
ciany worek, wk³ada do niego puszki z groszkiem, a¿ worek staje siê ciê¿ki, i przywi¹zuje go sobie do nadgarstka. Zrobiwszy to, zastanawia siê przez moment, a potem
cz³apie do drzwi. S³ychaæ stukanie do drzwi. Billy ociera policzki, chowa rêkê z workiem za drzwiami, a nastêpnie je otwiera. Helen wtyka g³owê.
HELEN (kategorycznie) No ju¿ dobra, pójdê siê z tob¹ przejæ, ale tylko gdzie, gdzie
nas nikt nie zobaczy, i po ciemku, i nie zgadzam siê na ¿adne ca³usy ani ob³apianie, bo nie chcê, ¿eby mi popsu³ reputacjê.
BILLY Aha, no dobrze.
HELEN W ka¿dym razie nie bêdziemy siê du¿o migdaliæ.
BILLY Mo¿e byæ jutro?
HELEN Sk¹d! Nie mo¿e byæ jutro. Przecie¿ jutro s¹ urodziny Bartleya.
BILLY Naprawdê? I co masz dla niego?
HELEN Mam dla niego... w g³owê zachodzê, dlaczego mu to kupi³am. I tak gada
o tym jak najêty, a¿ mu piêci¹ w zêby przywalê i nawet wtedy pewnie nie przestanie... W ka¿dym razie kupi³am mu teleskop.
BILLY To strasznie ³adnie z twojej strony.
HELEN Widaæ z wiekiem ³agodniejê.
BILLY Te¿ tak mylê.
HELEN Naprawdê?
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BILLY Tak.
HELEN (wstydliwie) Naprawdê, Billy?
BILLY Tak.
HELEN Aha! Mylisz, ¿e z³agodnia³am, tak? (szturcha go palcem w zabanda¿owan¹
twarz)
BILLY Nie, nie, wcale nie!
HELEN No to dobra. Zobaczymy siê pojutrze, na tej cholernej przechadzce.
BILLY Dobrze.
Helen ca³uje Billa, puszcza do niego oko i wychodz¹c zamyka za sob¹ drzwi. Billy stoi
oniemia³y, potem przypomina sobie o worku, który ma przywi¹zany do rêki. Pauza.
Odwi¹zuje worek, odstawia puszki na pó³ki i odwiesza worek na cianê; g³adzi go
przez moment. Kutyka w stronê zaplecza, umiecha siê, ale zatrzymuje siê przed wyjciem. Kaszle mocno, zas³aniaj¹c rêk¹ usta. Gdy kaszel ustaje, odejmuje rêkê od ust
i patrzy na ni¹ przez chwilê. Jest pokryta krwi¹. Umiech Billa ganie. Billy przykrêca lampê i wychodzi na zaplecze.
Wyciemnienie.
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MARTIN MCDONAGH
(ur. w Londynie 1970)
Jako dziecko irlandzkich emigrantów mieszkaj¹cych w Londynie, ale wci¹¿ utrzymuj¹cych bliskie relacje z pierwsz¹ ojczyzn¹, Martin McDonagh jest autorem zakotwiczonym
w dwóch kulturach  irlandzkiej rodziny, z której siê wywodzi, i stolicy Wielkiej Brytanii, w
której siê wychowa³. St¹d te¿ dwoistoæ jego twórczoci  bliskie s¹ mu dowiadczenia
realistycznego dramatu brytyjskiego ostatnich trzech dekad dwudziestego stulecia, ale tak¿e twórczoæ klasyków dramatu irlandzkiego, w szczególnoci Yeatsa i Syngea. Jednak
McDonagh nie tyle kontynuuje rozwi¹zania swoich poprzedników, ile  poprzez ich stylistyczne, czêsto wrêcz pastiszowe powtórzenie  poddaje krytycznej analizie. Podstawowe
pytanie stawiane w tych eksperymentach (nie tylko formalnych, bo McDonagh czêsto bierze na warsztat tak¿e tematy najchêtniej opisywane przez najwiêkszych twórców z zielonej wyspy) dotyczy mo¿liwoci uwolnienia siê od tradycji i jej krytycznej oceny. Jest to
pytanie o rolê kulturowych stereotypów dzi.
W kluczowej dla jego twórczoci Trylogii z Leenane (1996-1999) z jednej strony s³ychaæ echo jêzykowych (zw³aszcza poetyckich i gwarowych) poszukiwañ Yeatsa, z drugiej
za strony zostaj¹ one zderzone z dowiadczeniem wspó³czesnego McDonaghowi jêzyka
brutalistów. W pierwszej czêci tego cyklu, Królowej Piêknoci z Leenane, powraca, znana
z twórczoci Syngea i Friela, analiza relacji miêdzy wartociami spo³ecznymi a rodzinnymi i indywidualnymi, ale przedstawiona jest ona z bezporednioci¹ granicz¹c¹ z groteskowym przerysowaniem. W ten porz¹dek wpisuje siê tak¿e drukowany w tej antologii Kaleka
z Inishmaan (1997), w którym McDonagh  pisz¹c o jednym bohaterze  pyta miêdzy
innymi o wiarygodnoæ i zasadnoæ zirlandczenia sposobu obrazowania problemu ca³ego wspó³czesnego spo³eczeñstwa irlandzkiego. W ten sposób historia zatacza ko³o, bowiem to, co by³o postulatem fundatorów wspó³czesnego dramatu irlandzkiego (stylistyczna
i tematyczna definicja irlandzkoci), zostaje podane przez McDonagha w w¹tpliwoæ.
Dialog drukowa³ Kalekê... w numerze 5/1998, a rok póniej polsk¹ prapremierê tego
utworu w Teatrze Powszechnym w Warszawie przygotowali Agnieszka Gliñska i W³adys³aw Kowalski.

Conor McPherson

TAMA
Prze³o¿y³a Klaudyna Rozhin

OSOBY:
JACK, po piêædziesi¹tce
BRENDAN, po trzydziestce
JIM, po czterdziestce
FINBAR, grubo po czterdziestce
VALERIE, po trzydziestce
Rzecz dzieje siê wspó³czenie, w irlandzkiej wiosce, mo¿e to byæ w Northwest Leitrim
albo w Sligo. Na scenie: wnêtrze ma³ego, wiejskiego pubu.
Na lewo: lada baru z trzema kranikami do piwa. Butelki z alkoholami nie s¹ podwieszone, stoj¹ na pó³ce. Przy barze trzy wysokie sto³ki.
Na prawo we wnêce: ¿eliwny piecyk. Obok niski stolik, doko³a niego sto³ki. Tu¿ przy
piecyku du¿y, wygodny fotel. Na przodzie sceny jeszcze jeden stolik, przy nim jeden
lub dwa sto³ki.
Na tylnej cianie stare, czarno-bia³e fotografie: ruiny opactwa, grupa ludzi pozuj¹cych przy nowo wybudowanej tamie, miasteczko w kotlinie otoczonej wzgórzami.
Stary telewizor umocowany w rogu pod sufitem. Na pó³eczce za barem ma³y odbiornik
radiowy.
Drzwi na prawo stanowi¹ g³ówne wejcie do baru. Drzwi z ty³u prowadz¹ do toalet
i na podwórze.
Bar jest czêci¹ domu bêd¹cego czêci¹ farmy.
Drzwi na prawo otwieraj¹ siê. Wchodzi Jack. Ma na sobie za du¿y garnitur i bia³¹
koszulê z rozpiêtym ko³nierzykiem. Na garnitur narzuci³ brudn¹ ortalionow¹ kurtkê.
Zdejmuje j¹ i wiesza na wieszaku na drzwiach. Energicznie wyciera buty o wycieraczkê.
Przechodzi za bar, bierze szklankê, odkrêca kranik i próbuje nalaæ sobie guinnessa.
Nic nie leci. Próbuje jeszcze raz  bez skutku. Zagl¹da pod ladê. Odwraca siê, bierze
z pó³ki butelkê piwa i otwiera j¹ niewprawnie. Nalewa piwa do szklanki i stawia na
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barze, ¿eby siê usta³o. Odwraca siê do kasy, któr¹ otwiera pewnym ruchem. Bierze
le¿¹cy obok cennik, który studiuje, w³o¿ywszy na chwilê okulary. Wk³ada pieni¹dze,
bierze resztê.
W tym samym czasie otwieraj¹ siê tylne drzwi. Wchodzi Brendan. Ma na sobie sweter,
spodnie z grubego sztruksu, na nogach  klapki. W rêku wiaderko z brykietami torfu.
Podchodzi do piecyka, nie zatrzymuj¹c siê, by przywitaæ siê z Jackiem.
BRENDAN Jack.
JACK Brendan. (podnosz¹c szklankê) Co z guinnessem?
BRENDAN (dok³ada brykietów do ognia) Nie wiem. Co z cinieniem. Beczka niby
nowa
JACK A ten od harpa dzia³a?
BRENDAN Dzia³a.
JACK No to czego nie zamienisz, ¿eby siê móg³ cz³owiek porz¹dnego piwa napiæ?
BRENDAN A co z tymi, co pij¹ harpa?
JACK (drwi¹co) A kto pije harpa?
BRENDAN Facet ma przyjæ rano naprawiæ. We sobie butelkowe.
JACK Wzi¹³em. (pauza) I nie powiem, ¿ebym siê specjalnie z tego cieszy³.
miej¹ siê.
BRENDAN Nie marud.
JACK (pije) Ohyda. Dobre na robaki.
BRENDAN No to dla ciebie jak znalazl.
miej¹ siê. Pauza. Brendan prostuje siê, wyciera rêce.
BRENDAN Wieje.
JACK Wieje.
BRENDAN Ciê¿ko ci by³o iæ.
JACK (wychodzi zza baru) No. Ca³¹ drogê w twarz. Dopiero za wzgórzem zel¿a³o.
Brendan przechodzi za bar. Porz¹dkuje, wyciera szklanki.
BRENDAN Z pó³nocy idzie, zaraza.
JACK Mm. Ale nie zimny wcale.
BRENDAN Ano nie. Doæ ciep³y nawet. (pauza) Doæ ciep³y.
JACK By³e dzi w Carrick?
BRENDAN Nie, dzi nie. Siostry przyjecha³y. Na inspekcjê.
JACK Dogl¹daj¹ swego.
BRENDAN A tak! Same, kurna, nie wiedz¹, czego chc¹! Tylko tak, ¿eby... no, wiesz.
JACK ¯eby ciê trochê podenerwowaæ.
BRENDAN A ¿eby wiedzia³. (pauza) Chc¹, ¿ebym sprzeda³ to pole na wzgórzu.
JACK Za czêsto go nie u¿ywasz.
BRENDAN Ano nie. Za du¿y k³opot. Pêdziæ stado pod górê. Ale one patrz¹ na to pole
i jedno, co widz¹, to nowe fury dla swoich mê¿usiów.
JACK Mm. A czy ty im czasem nie robisz na z³oæ? Co?
BRENDAN A gdzie tam! Ja tylko tak... To ³adne miejsce... Zreszt¹, sam nie wiem...
Krótka pauza.
JACK Przyjecha³y na ca³y dzieñ?
BRENDAN Nie. Najpierw zatrzyma³y siê w Carrick na lunch. Tu dotar³y gdzie ko³o
drugiej. Wy³uszczy³y jasno, o co im idzie i o wpó³ do pi¹tej ju¿ ich nie by³o.
JACK Nie maj¹ przywi¹zania do tego miejsca, co?
BRENDAN Ano nie. Rozgl¹daj¹ siê dooko³a i tylko... Aaa! Sam wiesz.
miej¹ siê przez chwilê.
BRENDAN Szkoda gadaæ.
JACK Mmm.
BRENDAN A ty by³e w Carrick?
JACK By³em. Tylko na chwilê. Zajecha³em gdzie ko³o jedenastej, zrobi³em szybki zak³adzik, a potem spotka³em Jimmiego i poszlimy na jedno ma³e.
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BRENDAN Co u niego? Jak siê mama czuje?
JACK Jimmy, jak to Jimmy. Ma wpaæ dzi wieczorem. On to ma nosa! Wygralimy
jedenacie do czterech.
BRENDAN Nauczy³e siê s³uchaæ, co?
JACK A ¿eby, kurna, wiedzia³. Nic mi ostatnio nie sz³o. Ju¿ ca³kiem nie wiedzia³em, co
robiæ. Ka¿dego bym pos³ucha³.
BRENDAN Daj sobie z tym spokój.
JACK Co to, to nie. Nie zawsze siê udaje, to prawda, ale dzi dobrze mi poradzi³ i siê
uda³o. Przerwa³em z³¹ passê.
BRENDAN Jeste na³ogowiec.
JACK (mieje siê) Bywaj¹ gorsi.
BRENDAN Pewnie tak.
JACK S³uchaj no, powiem ci, co mi Jimmy mówi³. Chyba ¿e ju¿ wiesz. O domu Maury
Nealon.
BRENDAN Nie wiem.
JACK No wiêc Jim mówi, ¿e spotka³ Finbara w spo¿ywczym, i ten powiedzia³, ¿e wreszcie uda³o mu siê ten dom sprzedaæ czy wynaj¹æ. Ile to lat sta³ pusty?
BRENDAN Ze cztery czy z piêæ?
JACK Jim mówi, ¿e piêæ bêdzie w tym miesi¹cu. Finbar ma³o siê nie zesra, jaki to interes
zrobi³. Sam siê po plecach klepie, taki z siebie zadowolony, i opowiada o tej nowej
lokatorce. Mówi, ¿e niez³a kobitka. Samotna. Z Dublina i te rzeczy. Prawie ju¿ ¿onê
zostawia, ¿eby z t¹ now¹ szczêcia spróbowaæ. Tak tylko bajeruje. Ale ma j¹ tu wieczorem przyprowadziæ na drinka. Bo tu jej najbli¿ej od Maury. Zapoznaæ j¹ z miejscowymi.
BRENDAN Stary zberenik. Nie ¿yczê sobie, aby w moim pubie takie siê rzeczy dzia³y.
¯onaty ch³op!
JACK Eee tam! Mocny to on jest w gêbie. Nie mia³by odwagi. Przyszpanowaæ chce
i tyle. Wiesz, w czym rzecz. ¯e to on z ni¹ przychodzi. W³anie on. On bêdzie z ni¹,
mo¿e nie w tym sensie, w jakim by chcia³, ale zawsze. On j¹ tu przyprowadza. Do
nas: do ciebie, do mnie, do Jimmiego. Do nas  samotnych kawalerów. On, ¿onaty.
I mówi: Patrzcie! Co z wami widaæ jest nie tak. Kawalery, a ¿aden panny nie umie tu
sprowadziæ. A ja, proszê! Stateczny ch³op, ¿onaty, a siê opêdziæ nie mogê.
BRENDAN Taak. Takie dupki jak on zawsze siê tak zachowuj¹. Chamstwo i brak manier.
JACK Szczeniactwo i tyle. Wiesz co?
BRENDAN Mmm.
JACK Niechby sama przysz³a.
BRENDAN Jasne. Tak by by³o lepiej. Mia³oby to, kurna, wiêkszy sens.
JACK Wszystko jedno... (krótka pauza) Tak w³aciwie to nie wiem, czy zostanê.
BRENDAN Mmm.
Pauza. Jack koñczy piwo i stawia szklankê na barze.
JACK Jeszcze jedno.
Brendan bierze szklankê i nalewa mu kolejn¹ butelkê.
JACK Nie chcê zostawiaæ Jimmiego. No wiesz. Na pastwê Finbara Macka i jego wielkich interesów.
miej¹ siê przez chwilê.
BRENDAN Niech mnie... Ju¿ widzê, jak Jimmy z Finbarem o mêskich sprawach gada.
JACK Nigdy nie wiadomo. Jimmy ma tu (pokazuje na g³owê) wiêcej oleju ni¿ siê wszystkim wydaje.
BRENDAN Kto mówi, ¿e nie ma?
JACK No.
BRENDAN Dobrze wiemy, ¿e ma.
Jack odlicza pieni¹dze i k³adzie je na barze.
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JACK Daj mi jeszcze paczkê silk cutów, Brendan.
BRENDAN Czerwonych?
JACK Czerwonych.
Brendan k³adzie papierosy na barze.
JACK Bóg zap³aæ.
Pauza. Jack czeka, a¿ Brendan skoñczy liczyæ pieni¹dze.
JACK Zgadza siê?
BRENDAN Prawie. Dziêki.
JACK Na zdrowie.
Bierze du¿ego ³yka. Pauza.
JACK Wiem, ¿e nie lubisz, jak o tym mówiê, ale ja bêdê mówi³, a¿ do skutku.
BRENDAN O czym?
JACK Nie udawaj, ¿e nie wiesz.
BRENDAN Aha.
JACK Taki m³ody ch³opak. A i tu by siê przyda³a kobieca rêka.
BRENDAN A wiesz, ¿e czasem sobie o tym mylê.
JACK Myleæ nie wystarczy.
BRENDAN Ty lepiej na siebie popatrz, zamiast mnie pouczaæ.
JACK A daj ty mi spokój. Ja ju¿ za stary jestem na takie rzeczy!
BRENDAN Raz by pos³ucha³ m¹drzejszego.
JACK Iii tam! Ja jestem wolny cz³owiek i dobrze mi z tym!
BRENDAN I mnie te¿!
Pauza.
JACK Mo¿e i masz racjê. Nie ma to jak stan kawalerski.
BRENDAN Ano nie ma.
Pauza.
JACK Cokolwiek by gadaæ.
BRENDAN Mmm. (pauza) Mmm.
JACK Na zdrowie.
BRENDAN Na zdrowie.
Jack bierze du¿ego ³yka. Otwieraj¹ siê drzwi wejciowe, wchodzi Jim. Zdejmuje kurtkê, pod któr¹ ma elegancki sweter zapinany z przodu na guziki. Jack udaje, ¿e go nie
widzi.
JACK (puszcza oko do Brendana) Tak, tak, Brendan, czekaj cierpliwie, a i do ciebie siê
los umiechnie. Ja dzisiaj mia³em swój dzieñ. Szepn¹³em Jimmiemu, na co postawiæ
 i proszê! Wygralimy. Powinien mnie czêciej s³uchaæ.
JIM Zacznê sobie chyba potr¹caæ procent za ka¿d¹ podpowied.
JACK O, James! Czego siê napijesz?
JIM To ciê nauczy wdziêcznoci. Przyda³oby mu siê, nie Brendan? Dla mnie whisky.
BRENDAN Jedna whisky.
JACK S³ysza³e, Brendan? Jimmy bêdzie mnie wdziêcznoci uczy³!
BRENDAN Zapomnij, Jimmy. Nie ma szans.
JACK Dobrze mówi. Nie ma szans... Wiatr usta³?
JIM Nie. Ale przynajmniej ciep³y.
JACK W³anie mówilimy.
BRENDAN Ciep³y. Chocia¿ z pó³nocy.
JIM Z zachodu.
BRENDAN Co ty?
JIM No. Z zachodu wieje.
JACK Musia³o siê odkrêciæ.
JIM Mmm.
Pauza. Jim podchodzi do baru.
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JIM Dziêki.
JACK Na zdrowie.
JIM Na zdrowie.
BRENDAN Na zdrowie.
JACK (odlicza pieni¹dze, k³adzie je na barze) Zgadza siê?
Brendan liczy pieni¹dze i popycha jedn¹ monetê w stronê Jacka.
BRENDAN (zgarniaj¹c resztê pienieêdzy) Teraz siê zgadza. Co ty, za du¿o masz, ¿e
rozdajesz?
JACK Jako mi siê tak... (do Jima) Robisz co jutro?
JIM O której?
JACK Muszê pojechaæ do Conora Bolanda. Co mu traktor nawala. No i ten wrak ojca
Donala stoi ju¿ od wtorku. Powiedzia³em, ¿e zmieniê olej, ale nie mia³em kiedy. Mo¿e by wpad³ mu to zrobiæ, to ja wtedy skoczê do Bolanda.
JIM Najwy¿ej rano, bo potem matkê odwo¿ê do Sligo.
JACK Kiedy ci tam pasuje.
JIM W porz¹dku. Jeszcze po jednym?
JACK Dla mnie nie. Ale ty siê nie krêpuj.
JIM (do Brendana) Dla mnie du¿e. (do Jacka) Ty dzi na butelkowym?
Brendan bierze szklankê, nalewa Jimowi du¿e piwo z dzia³aj¹cego kranika.
JACK Kuracja odwykowa.
JIM Co?
BRENDAN Kranik siê spieprzy³.
JIM No bo ju¿ zacz¹³em sobie myleæ: co on, kurna, zg³upia³ czy jak?
BRENDAN A kto go tam wie. Mo¿e ch³opu odbi³o i teraz ju¿ tylko butelkowe bêdzie pi³.
(do Jacka) Nie, Jack?
Jack siada, wzdychaj¹c ciê¿ko. Jim i Brendan miej¹ siê. Pauza. Jack krêci g³ow¹.
BRENDAN Jak siê ma mamusia?
JIM Jak zwykle.
JACK Muszê wpaæ j¹ odwiedziæ. Ci¹gle sobie obiecujê.
JIM (tonem: nie ma popiechu) Zapraszamy  jak bêdziesz mia³ woln¹ chwilê.
BRENDAN No i co, myla³e ju¿, co zrobisz?
JIM Z czym?
BRENDAN Z domem i ze wszystkim. Jak zostaniesz sam.
JIM Siedzia³ bêdê, jak siedzê. A gdzie mi tam wêdrowaæ? Gada³em z Finbarem Mackiem. Móg³bym dostaæ dwadziecia ko³a za wszystko  jakby dobrze posz³o. Daleko
z tym nie zawêdrujê. (krótka pauza) No nie?
JACK Z ziemi¹?
JIM Tak, za wszystko... Za wszystko.
JACK A co, tu ci le czy jak? Robota zawsze jaka podejdzie.
JIM Niby racja.
JACK Nie ma to jak na swoim.
Pauza.
BRENDAN Jack mówi³ mi o Finbarze. I tej nowej, jak jej tam.....
JIM Mmm, tak. Ode mnie us³ysza³.
JACK Akurat!
JIM Widzia³em j¹.
BRENDAN Co ty?
JIM Tak. W samochodzie Finbara. Jechali w stronê klifów.
Jack i Brendan wymieniaj¹ spojrzenia.
BRENDAN A niech mnie!
JACK Myla³by kto, ¿e para zakochanych albo co.
JIM Pokazuje jej okolicê.
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JACK O Jezu! Okolicê. Ten idiota!
JIM W Carrick wszyscy ju¿ maj¹ ich na jêzykach.
JACK Co on, kurwa, kombinuje?
JIM Ona jest nowa. To jedyny pub w okolicy.
JACK (krêc¹c g³ow¹) Daj spokój, Jim. Sama potrafi³aby znaleæ drogê.
BRENDAN No nie wiem. Jeli to biznes albo taki akt d¿entelmeñstwa, to nie ma
sprawy, niech mu tam. Ale jak siê za tym kryj¹ jakie kombinacje, to ja siê zdajê na
was. Mnie tu zza baru nie wypada siê wtr¹caæ. Wy siê z nim rozmówicie.
JACK Po to tu jestemy.
JIM To pewnie nic takiego.
Krótka pauza.
JACK Ile ona mo¿e mieæ lat, Jim?
JIM Czy ja wiem? Widzia³em j¹ tylko przez chwilê. Mo¿e mieæ... (pauza) trudno powiedzieæ, byli w samochodzie. Gdzie ko³o trzydziestki. Bardzo ³adna.
Pauza.
JACK Miastowa.
JIM Z Dublina.
Krótka pauza.
BRENDAN Nikogo tu nie ma w okolicy?
JIM Nie... Tak sobie przyje¿d¿a, no wiecie.
JACK Mmm. (pauza) Taak.
JIM No to zdrowie. (pije)
JACK Na zdrowie. (pije)
BRENDAN Zdrowie, ch³opaki.
JACK Jeszcze tydzieñ czy dwa, a zaczn¹ siê zje¿d¿aæ Niemcy.
BRENDAN Mmm. Bêdê mia³ co robiæ wieczorami.
JACK Nie myla³e, ¿eby daæ jedno z pól na kemping?
BRENDAN Eee.
JACK To na wzgórzu.
BRENDAN Za bardzo ods³oniête. Okropny wygwizdów.
JIM A wiesz, co móg³by zrobiæ? Paæ owce na górze, a kemping zrobiæ tu na dole.
BRENDAN Eee tam. (krótka pauza) Szwaby i tak przyliz¹. Nie trzeba im kempingu
urz¹dzaæ. Sam wiesz, jak to z nimi jest.
JIM Ano wiem.
JACK Zawsze by ci parê groszy wpad³o.
BRENDAN Doæ mam roboty i bez tego!
JIM Wystarczy, ¿e siê tu bêd¹ pêtaæ ca³e lato.
BRENDAN Niech Finbar kempingi urz¹dza. On jest w tym dobry.
JACK Finbar! Ten to nie przepuci okazji, ¿eby zarobiæ.
miej¹ siê.
BRENDAN Oj tak, oj tak. Biedaczek. Nie przelewa mu siê.
JACK Mmm.
Pauza.
BRENDAN Jakby cz³owiek mia³ tu te... rodzinki na wakacjach. Te dzieciaki i ca³y
ch³am. To by na nowo doceni³ piêkno ¿ycia... Jak zaczêliby wyje¿d¿aæ. Teraz wydaje ci siê, ¿e jest cicho. Ale wtedy to by ciê ta cisza, stary, pora-kurwa-zi³a. (krótka
pauza) No nie?
Pauza.
JACK Mmm.
JIM Whisky, Jack?
JACK Czemu nie?
JIM Dwie whisky, Brendan.
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BRENDAN Sie robi.
Nalewa. Jim k³adzie pieni¹dze na barze.
JACK Napijesz siê z nami?
BRENDAN Tak siê w³anie zastanawiam: napiæ siê czy nie.
JACK Napij siê. Co ci zale¿y.
BRENDAN A niech tam. (nalewa sobie szklaneczkê whisky)
JACK To rozumiem. (k³adzie pieni¹dze na barze) Nie przelewa mu siê, co? (miej¹ siê)
Hmm.
Wyjmuje papierosy.
JACK Jim?
JIM Dziêki, Jack. (bierze jednego)
JACK Brendan?
BRENDAN Papieroski?
JACK Pal, to na zdrowie.
BRENDAN (bierze jednego) A niech tam.
Wszyscy odpalaj¹ papierosy od jednej zapa³ki, któr¹ zapala Jack. Przez chwilê zaci¹gaj¹ siê w milczeniu.
JIM (podnosz¹c szklankê) No to na rozgrzewkê.
JACK Na rozgrzewkê. Zdrowie.
BRENDAN Zdrowie.
JIM Zdrowie.
Pij¹.
JACK Dobre.
JIM S³yszycie samochód?
Pauza.
BRENDAN Nie.
JIM To Finbar.
Pauza.
JIM Zaparkowa³.
JACK Nie widzia³em wiate³.
JIM Wyjecha³ zza wzgórza.
S³ychaæ g³os Finbara.
FINBAR (zza sceny) Bywa³y czasy, ¿e ca³a okolica siê tu schodzi³a.
JACK No to mamy...
Drzwi otwieraj¹ siê, wchodz¹ Finbar i Valerie.
FINBAR Dotarlimy.
Ma na sobie kremowy garnitur i koszulê z rozpiêtym ko³nierzykiem. Valerie ubrana
jest w d¿insy i sweter. W rêku trzyma ¿akiet.
FINBAR Panowie. Pozwólcie, ¿e wam przedstawiê. To jest Valerie. Valerie wprowadzi³a
siê w³anie do starego domu Maury Nealon.
JACK (podaje jej rêkê) Jack.
VALERIE Valerie.
FINBAR To jest Jack Mullen. Jack ma warsztat, tam za wzgórzem.
VALERIE Mi³o mi.
JACK (k³ania siê lekko) Mnie te¿.
FINBAR To jest Jim Curran. Pracuje u Jacka.
Valerie i Jim podaj¹ sobie rêce.
VALERIE Mi³o mi.
JIM Mnie te¿.
FINBAR A to jest Brendan. Brendan Byrne.
VALERIE Mi³o mi.
Podaj¹ sobie rêce.
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BRENDAN Mnie te¿.
FINBAR To jego pub. I ca³a ziemia, któr¹ ci pokazywa³em. Wszystko, hen, a¿ za tamto
wzgórze. To jego farma.
VALERIE Ach tak. Bardzo tu piêknie.
BRENDAN Ano ³adny kawa³ek ziemi... na spacery czy co. W dó³ klifów.
FINBAR Taak. Malownicza okolica. Czego siê napijecie?
BRENDAN Nie, nie. Ja stawiam. Co kto pije? Finbar?
FINBAR Jak tak, to dla mnie du¿y harp.
Jack patrzy na Finbara. Finbar odpowiada mu skinieniem g³owy.
FINBAR Jack.
JACK Finbar.
BRENDAN Co dla ciebie, Valerie?
VALERIE Eee. Dla mnie mo¿e... jeli macie kieliszek bia³ego wina.
Pauza.
BRENDAN (wychodz¹c) Pójdê poszukaæ na górze.
VALERIE Oj nie, nie. Proszê nie robiæ sobie k³opotu.
BRENDAN ¯aden k³opot. Gdzie powinienem mieæ butelkê. (wychodzi)
FINBAR Przyniesie pewnie jakiego sikacza, co mu jeszcze ze wi¹t zosta³!
JACK Wina to siê tu u nas za czêsto nie pija.
VALERIE No to teraz ju¿ mi jest ca³kiem g³upio.
FINBAR Co siê przejmujesz? Sied tu sobie i nic siê nie stresuj. W ogóle uwagi nie
zwracaj na tych wieniaków.
JACK Znalaz³ siê miastowy. Jeszcze nie tak dawno co wieczór tu z nami pi³.
FINBAR (puszcza oko) To zazdroæ z nich wy³azi, Valerie. ¯e pojecha³em do miasta
robiæ pieni¹dze. A oni siedz¹ na tym zadupiu i drapi¹ siê po ty³kach.
JACK Specjalnie ¿e siê nie dorobi³. Wystarczy³o zajrzeæ do testamentu starego Finbara.
FINBAR Jaki tam testament? Inwestycje, ch³opie. Dobre inwestycje.
JACK Pewnie sobie s³ono policzy³ za tê Maury cha³upê.
VALERIE Muszê powiedzieæ, ¿e wrêcz przeciwnie.
FINBAR Dobra dziewczyna.
VALERIE Tu w okolicy ceny nie s¹ chyba zbyt wygórowane, prawda?
FINBAR Raczej nie. Wiesz...
Krótka pauza.
JACK Du¿o tam do roboty?
FINBAR Nic prawie.
VALERIE Parê desek w pod³odze trzeba by wymieniæ. ciany pomalowaæ.
JACK (wskazuj¹c na Jima) To jest twój cz³owiek. Wszystko zrobi. Prawdziwa z³ota r¹czka.
VALERIE Naprawdê?
JIM Wpadnê, zobaczê co tam trzeba. Znam ten dom.
FINBAR Tylko ¿eby tam za du¿o sobie nie zapiewa³, pamiêtaj.
JIM Dobra, dobra.
Brendan wraca z butelk¹ wina.
FINBAR Ulgowa taryfa siê dziewczynie nale¿y... Po s¹siedzku.
JIM Dobra.
JACK S³yszelicie go? Po s¹siedzku. Pó³, kurwa, miasta tak po s¹siedzku wykupi³.
Za pó³ darmo!
FINBAR Pó³ miasta! (puszcza oko do Valerie) Ca³e miasto! Trzeba umieæ robiæ interesy.
JACK Interesy!
FINBAR (do Brendana) Ile to lat sta³o? Schowane w kredensie?
BRENDAN (otwieraj¹c butelkê korkoci¹giem) Oj, d³ugo... musia³em je dostaæ w prezencie czy co... (patrzy na naklejkê) Tysi¹c dziewiêæset dziewiêædziesi¹t. Dobry rocznik, co? (miej¹ siê) Chyba siê jeszcze nadaje?
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VALERIE Na pewno. I tak nie poczu³abym ró¿nicy.
Patrz¹, jak Brendan otwiera butelkê. Nalewa pe³n¹ szklankê, podnosi do wiat³a,
w¹cha.
BRENDAN Chyba dobre.
FINBAR A daj¿e siê wreszcie kobiecie napiæ. Widzisz, ¿e jêzyk jej na brodê wylaz³.
Patrz¹, jak Valerie bierze szklankê.
VALERIE Dziêkujê.
Patrz¹, jak pije.
VALERIE Znakomite. Nie ¿artujê. Naprawdê, pyszne.
FINBAR To dobrze.
BRENDAN W³o¿ê butelkê do lodówki, ¿eby siê trochê sch³odzi³o. (wk³ada)
Pauza. Finbar posy³a Valerie pokrzepiaj¹ce spojrzenie.
FINBAR (do Jacka i Jima) Jak tam dzi wam posz³o, ch³opaki?
JACK A id tam! Jak mog³o pójæ? Z nim? Jedenacie do czterech by³o. Zesz³o do szeciu do czterech.
FINBAR Na Ognist¹ Piêknoæ stawialicie?
JACK Taa. Kenny, ten sukinsyn. Tylko obczai, na co stawiamy, i zaczyna machloje robiæ.
JIM (wskazuj¹c na Jacka) Gdyby on mnie tylko chcia³ s³uchaæ!
JACK Ej tam!
FINBAR Bo on taki honorny, widzisz Jimmy. Nie przyzna siê, ¿e mu co podszepn¹æ
trzeba.
JACK (z powag¹) Ja tam mam... swoje metody. I swoje zasady. Jimmy, owszem, nie powiem, czasem ma nosa. Nie zawsze, Valerie, ale czasem. Czasem nasz Jimmy ma nosa.
FINBAR Czasem?! (do Valerie) Jimmy ma zawsze racjê!
Brendan stawia piwo na barze.
FINBAR Dziêki. (siêga do kieszeni w poszukiwaniu pieniêdzy)
JACK Nie zawsze.
Brendan odmawia gestem rêki.
FINBAR Dziêki, stary. (do Valerie) Zawsze.
JACK Co innego mieæ nosa, a co innego mieæ opiniê czy jak mu tam... Jimmy wie,
o czym ja mówiê, bomy nie raz o tym rozmawiali. On ma, proszê ja was, naukowe
podejcie. Bada, zastanawia siê. Bo i, bez obrazy, ma na to czas. Studiuje, proszê ja
ciebie, Valerie. Ja mu tam nie mam za z³e, bo niby czemu? Ty grasz na wycigach?
VALERIE Nie.
FINBAR Dobra dziewczyna.
JACK On to... Jimmy, ile tak przez miesi¹c wyci¹gasz na koniach?
JIM Ró¿nie to bywa, Jack. Zale¿y, czy... no wiesz...
JACK Ostatnio ile wygra³e? Wtedy w Cheltenham?
JIM Dwiecie dwadziecia.
JACK I co ty na to, Valerie? Dwiecie dwadziecia funtów. W trzy dni. Tak?
JIM No tak, ale...
JACK Wiem, wiem. Taka wygrana nie zdarza siê co dzieñ. Do tych wycigów w Cheltenham przygotowywa³ siê ca³e tygodnie. lêcza³ nad tymi cyferkami, g³ówkowa³...
Tutaj, na barze, zeszyt roz³o¿y³ i oblicza³. Pamiêtasz, Brendan?
BRENDAN Pewnie ¿e pamiêtam.
JACK No w³anie. Ale ja jestem inny. Stawiam, na co mam ochotê, i siê nie przejmujê.
Raz siê wygra, raz siê przegra, na tym ca³a zabawa polega. I nie mam zamiaru s³uchaæ, jak mi kto mówi: Zrób tak czy tak, to wygrasz, tylko po to, ¿eby wpad³o parê
groszy. Bo wtedy nie ma zabawy. A rzecz w tym, ¿eby by³a zabawa.
FINBAR Rzecz w tym, ¿eby wygraæ parê groszy, a nie ci¹gle wtapiaæ.
JACK Kto ci¹gle wtapia? Mo¿e ty, bo ja nie. Tu rzecz nie jest w tym, ¿eby mieæ naukowe
podejcie. Rzecz w tym, ¿eby mieæ farta, a nie wyliczaæ i kombinowaæ.
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FINBAR O Jezu! To co, padacie z Kennym na kolana i klepiecie kilka szybkich zdrowasiek przed ka¿dym zak³adem?
JACK Wcale nie! Nie o to mi, do cholery, chodzi!
FINBAR To o co? Jimmy ci podpowiedzia³, wygra³e, wiêc o co ci, do diab³a, chodzi?
(do pozosta³ych) Nie?
JACK Niby tak, ale... pos³uchaj...
Pozostali miej¹ siê i nie daj¹ Jackowi dokoñczyæ, uznaj¹c, ¿e Finbar wygra³ pojedynek.
JACK S³uchajcie no, to wam powiem! Nie mam ¿adnego systemu i czasem zdarza mi siê
przegraæ parê groszy. To prawda. Wtedy s³ucham, co Jimmy radzi i znów mam za co
stawiaæ na lepo przez nastêpnych parê tygodni. (miej¹ siê) A samemu te¿ zdarzy³o
mi siê wygraæ z raz czy dwa. Zapamiêtajcie sobie. Raz czy dwa.
BRENDAN Eee tam! Kto by tam w to uwierzy³!
JACK Powa¿nie mówiê.
FINBAR To chyba jeszcze za czasów Czerwonej Strza³y albo innych takich...
JACK (na boku do Valerie) My siê tak czasem lubimy podra¿niæ.
FINBAR Kto co pije? Jim?
JIM Eee... Dla mnie whisky.
FINBAR Jack? Whisky? Piwko? Z butelki? Ty, dzi widzê, na butelkowym?
JACK Kranik spieprzony.
FINBAR Jak zwykle.
JACK Whisky niech bêdzie.
FINBAR To rozumiem. Valerie?
VALERIE Ja dziêkujê na razie.
FINBAR Na pewno? Mo¿e dolaæ?
VALERIE Nie, nie. Naprawdê.
FINBAR Pewna jeste?
VALERIE Tak. Dziêkujê.
FINBAR (wznosi rêce w gecie rezygnacji) Trudno. Nie bêdê zmusza³. No to... trzy whisky, Brendan. Dla ciebie?
BRENDAN (nalewaj¹c) Tak siê w³anie zastanawiam: napiæ siê czy nie.
JACK Wypijesz, co masz nie wypiæ. Finbar stawia. Trzeba korzystaæ. Nie wiadomo kiedy siê taka okazja powtórzy. No ju¿! Co siê zastanawiasz! Patrz, jaki wciek³y, ¿e
i tobie musi kupiæ.
FINBAR (do Valerie) Mam nadziejê, ¿e nie s³uchasz tych bzdur, Valerie.
JACK Finbar to nam do tej pory co najwy¿ej wodê z kranu stawia³.
JIM I to tylko na Bo¿e Narodzenie.
miej¹ siê.
FINBAR Przychodzê tu pierwszy raz od nie wiem jak dawna, przyprowadzam ze sob¹
urocz¹ m³od¹ damê i tak siê mnie traktuje? A naszego Jimmiego to nie poznajê! Co
mu siê bardzo jêzyk wyostrzy³: Na Bo¿e Narodzenie...
Brendan stawia drinki na barze.
FINBAR A ja im jeszcze, jak ten g³upi, drinki stawiam! Co tu jest nie tak. Co o tym
s¹dzisz, Valerie?
VALERIE To straszne!
FINBAR To okropne! (podaje Brendanowi dwudziestofuntowy banknot) Zbyt czêsto to
dwudziestek tu nie widujesz. Jak masz takich klientów jak oni. Na zdrowie, ch³opaki.
JACK (do Brendana) Sprawd, czy nie fa³szywe. Na zdrowie.
JIM Zdrowie.
BRENDAN Na zdrowie.
VALERIE Wasze zdrowie.
JACK Jak ty z nim wytrzyma³a tê przeja¿d¿kê po okolicy?
VALERIE Nie mówi³ tak du¿o.
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JACK To teraz widzisz, jaki jest naprawdê. I za³o¿ê siê, ¿e wolisz to poprzednie wcielenie. Mymy go nigdy takim nie widzieli. Milcz¹cy Finbar. To chyba tylko jak pi.
VALERIE By³o bardzo przyjemnie, opowiada³ mi o historii tej okolicy.
JACK O historii okolicy! Pewnie wymyla³ na poczekaniu.
FINBAR No jasne, Jack. Te wszystkie zdjêcia to te¿ kant. Sam je zrobi³em, specjalnie,
¿eby nabraæ Valerie.
VALERIE (podchodz¹c do fotografii) To tutaj, niedaleko?
FINBAR (podchodz¹c do fotografii) Tak. To tama. Kiedy to by³o robione, Brendan?
BRENDAN Eee. W tysi¹c dziewiêæset piêædziesi¹tym pierwszym.
FINBAR Tysi¹c dziewiêæset piêædziesi¹ty pierwszy. Wybudowali tê tamê, ¿eby uregulowaæ rzekê i zasiliæ Carrick i okolicê. (do Brendana) To twój ojciec tutaj.
BRENDAN Uhm. Twój ojciec te¿ tam jest.
FINBAR A rzeczywicie! Przyjrzyj siê, Valerie. To stary Finbar. A to ojciec Brendana,
Paddy Byrne. W dniu otwarcia. Pamiêtasz, Brendan? To by³o wydarzenie.
BRENDAN No.
VALERIE (do Finbara) Podobny jeste do swojego ojca. (do Brendana) A ty wcale.
FINBAR Brendan podobny jest do matki. A teraz... zagadka: kto to jest ten w szortach?
VALERIE Ty?
FINBAR No przestañ! Ten wielki ³eb na pajêczych nó¿kach? To Jack!
VALERIE Niemo¿liwe! Ile mia³e wtedy lat, Jack?
JACK A tak gdzie z siedem.
VALERIE Nigdy bym nie powiedzia³a, ¿e to ty.
FINBAR ¯artujesz chyba! Ten barani ³eb to bym w nocy o pó³nocy pozna³. Fotograf chcia³
go nawet do domu odes³aæ, bo za ma³o by³o miejsca na zdjêciu. Prawda, Jack?
JACK No, no. A tu twój ojciec, prawie wlaz³ do obiektywu.
FINBAR Mój ojciec by³ filarem ca³ej wsi. Nikt na niego nigdy z³ego s³owa nie odwa¿y³
siê powiedzieæ. Chyba ¿e takie pó³g³ówki jak ten tu. (wskazuje na Jacka)
JACK wiêta racja, Finbar. Pozwolisz, ¿e ja oddalê siê na chwilkê. Mam ma³¹ sprawê
pod filarem.
Wychodzi tylnymi drzwiami.
FINBAR Beznadziejny przypadek.
VALERIE Gdzie to zdjêcie by³o zrobione?
BRENDAN To panorama Carrick. Z mojego pola na wzgórzu.
VALERIE Piêknie.
FINBAR To chyba jeden z naj³adniejszych widoków w okolicy, nie Brendan?
BRENDAN Chyba tak.
JIM Pewno ¿e tak.
FINBAR W lecie wszyscy Niemcy z kempingu zasuwaj¹ tam na górê.
VALERIE Wcale im siê nie dziwiê.
FINBAR Lec¹ na górê, bo to, rozumiesz, punkt widokowy. Taak. Kiedy mówiono...
ludzie gadali, ¿e na tym polu zbieraj¹ siê wró¿ki. Tam w ruinach starego... fort to
chyba by³, co Brendan?
BRENDAN Ano taki fort.
FINBAR Niemcy uwielbiaj¹ takie rzeczy.
BRENDAN I kr¹g drzew... wiecie, no taki...
FINBAR Pamiêtacie tê historiê o cie¿ce wró¿ek... Kto to opowiada³?
BRENDAN Zaczekajcie no na Jacka, on zna te wszystkie historie.
FINBAR Tego to ci u nas nie brak, Valerie. Ka¿da piêd ziemi ma w sobie tajemnicê...
BRENDAN Jack to zna... i ty te¿ znasz parê, co Jim?
JIM Ja nie umiem tak dobrze opowiadaæ jak Jack.
FINBAR (wskazuj¹c na inne zdjêcie) A to opactwo...
VALERIE Mhm.
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FINBAR Teraz ju¿ tylko ruiny zosta³y. Ale kiedy... Co to tam by³o, Brendan?
BRENDAN Synod by³, biskupi. W piêæset-którym. Wszystkie biskupy zjecha³y siê, ¿eby...
no wiecie...
JIM Kiedy to tu by³a tak jakby... stolica hrabstwa. Kilkaset lat temu. Wa¿ne miejsce.
VALERIE Naprawdê?
Jack wraca.
FINBAR Tak, tak. To ciekawa okolica. Jack, w³anie rozmawialimy, co to by³a za historia, o cie¿ce wró¿ek?
JACK O cie¿ce wró¿ek? (krêci g³ow¹) Wystarczy, ¿e siê cz³owiek pójdzie wysikaæ na
minutê, a oni o wró¿kach zaczynaj¹ gadaæ.
miej¹ siê.
FINBAR Opowiada³em tylko Valerie o wzgórzu i o forcie. Jak to tam by³o z t¹ cie¿k¹
wró¿ek? Którêdy ona sz³a?
Pauza.
JACK Naprawdê chcecie wiedzieæ?
FINBAR Czemu nie? Opowiedz dziewczynie. Bêdzie siê z czego pomiaæ.
JACK (do Finbara) Zaraz bêdziesz ¿a³owa³, ¿e chcia³ tej historii s³uchaæ.
FINBAR Dlaczego?
JACK Bo to dzia³o siê w domu Maury Nealon.
FINBAR (nagle przypominaj¹c sobie) O... Jezu...
miej¹ siê.
JACK A nie mówi³em? I co teraz?
FINBAR A niech to! Na mieræ zapomnia³em, ¿e to by³a Maura...
JACK To wszystko bujdy, Valerie.
VALERIE Opowiedzcie. Bardzo jestem ciekawa.
JACK Zmylone bzdury...
FINBAR Nie straszcie mi dziewczyny.
JACK Nic w tym nie ma strasznego.
VALERIE Umieram z ciekawoci.
FINBAR Ludzie ró¿ne g³upoty opowiadaj¹, zw³aszcza tutaj.
BRENDAN To ³adna historia.
JACK Krótka. Nie ma siê nad czym rozwodziæ. By³o tak. Maura... Maura Nealon przychodzi³a tu zawsze wieczorami, siada³a tam, ko³o kominka. Ile ona mia³a lat, Jim? Jak
umar³a?
JIM O Jezu! Z dziewiêædziesi¹t przynajmniej.
JACK No. Ale w formie by³a do samego koñca. Taka kobita! ¯ywa, z humorem. To ona
opowiada³a... Przysiêga³a, ¿e to zdarzy³o siê naprawdê. Jak by³a jeszcze ma³¹ dziewczynk¹. Mieszka³a w tym domu od urodzenia. Ona i wszyscy jej bracia i siostry. Ona
by³a najm³odsza. A jej matka...
JIM Birdie.
JACK Birdie. Wszyscy j¹ tu w okolicy dobrze znali. Wdowa. Ta to mia³a charakterek.
I ¿arty lubi³a. Maura opowiada³a, ¿e zawsze robi³a psikusy starszemu rodzeñstwu.
Znaczy Birdie. A to ubranie im schowa³a, a to co. Albo mówi³a swojej córce, ¿e
spotka³a ch³opaka, którego ta córka akurat mia³a na oku, i ten ch³opak powiedzia³, ¿e
mu siê ona, znaczy ta córka, podoba i chce z ni¹ chodziæ. I zawsze krzycza³a z góry:
Kto puka. Zawsze tak mówi³a: Kto tam do tylnych drzwi puka albo Kto tu do
nas idzie. Takie ró¿ne. I nigdy nikogo nie by³o. I wszyscy siê do tego przyzwyczaili.
Do tych jej ¿artów.
I ponoæ którego wieczoru, w sobotê, w tysi¹c dziewiêæset dziesi¹tym czy tysi¹c dziewiêæset jedenastym, gdy starsi szykowali siê na tañce czy gdzie, Birdie zesz³a na dó³
i zapyta³a, czy kto poszed³ drzwi otworzyæ. Na co wszyscy: O, znowu to samo.
A Birdie podesz³a do drzwi, otworzy³a, ale nikogo nie by³o. I nic nie powiedzia³a.
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Jakby siê nic nie sta³o. A Maura, choæ by³a malutka, wiedzia³a, ¿e co jest nie tak.
Wiedzia³a, ¿e tym razem to nie by³ ¿art. I potem, gdy ju¿ wszyscy wyszli, one siedzia³y z matk¹ przy kominku, same we dwie. I Birdie nic nie mówi³a. Ca³kiem nic. Normalnie to wys³a³aby Maurê do ³ó¿ka, bo by³a pora. Ale tego wieczoru, Maura dobrze
to zapamiêta³a, nie kaza³a jej iæ na górê. Chcia³a, ¿eby kto z ni¹ by³. Bo wiesz,
Valerie, wtedy nie by³o jeszcze elektrycznoci. A ¿adna noc nie jest tak ciemna jak
zimowa noc na wsi. Tylko wicher od morza jêcza³ i zawodzi³. S³ychaæ go by³o spod
drzwi. Ca³kiem jakby kto piewa³. piewa³ do ciebie za drzwiami. Taka to by³a noc.
Co, ju¿ siê boicie?
miej¹ siê.
JACK Finbar co niewyranie wygl¹da. Wypij tê whisky, Finbar, to ci siê mo¿e polepszy.
FINBAR Pilnuj swojej whisky. Okropnie ponur¹ historiê z tego robisz, Jack.
JACK Taka jej uroda. I pieszyæ siê nie ma co, bo ka¿dy szczegó³ wa¿ny.
miej¹ siê.
JACK No wiêc siedzia³y tak we dwie przy tym kominku, nic nie mówi¹c. Birdie patrzy³a
w ogieñ. Czasem tylko umiecha³a siê do Maury, ale widaæ by³o, ¿e oczy ma mokre.
I nagle rozleg³o siê ciche pukanie. Do drzwi frontowych. Ale Birdie siê nie ruszy³a.
A gdy Maura zapyta³a: Mam pójæ otworzyæ drzwi, mamo?, Birdie powiedzia³a:
Nie ma co, to pewnie kto sobie ¿arty robi. Siedzia³y wiêc dalej i pukanie usta³o.
W tamtych czasach, Valerie, nie by³o tej przybudówki, gdzie kuchnia, tylko od razu
tylne drzwi, zamykane na taki ma³y haczyk. I po chwili w³anie do tych drzwi kto
zapuka³. Cichutko, delikatnie i bardzo nisko, tak Maura mówi. Nie tam, gdzie doros³y
by puka³, o tu gdzie, nie. I Birdie znowu powiedzia³a: Kto sobie ¿arty robi, zaraz
przestanie. A potem zapuka³ kto do okna. Maura nic nie mog³a zobaczyæ, tak ciemno by³o. A matka nie pozwala³a jej wyjæ przed dom. Potem pukanie usta³o. A gdy
by³o ju¿ bardzo póno i ogieñ wygas³, Birdie nie posz³a do komórki, ¿eby przynieæ
torfu i dorzuciæ do ognia. Ba³a siê wyjæ. Siedzia³y wiêc tak we dwie po ciemku i czeka³y, a¿ inni wróc¹. A¿ do pó³nocy.
VALERIE I nie wiadomo, co to by³o?
JACK Maura mówi³a, ¿e matka nigdy nie powiedzia³a innym o tym, co siê sta³o. Tylko
którego dnia, kiedy by³y same, zawo³a³a ksiêdza. Przyszed³, przyniós³ wiêconej wody,
pokropi³ drzwi i okna, i wiêcej ju¿ siê pukanie nie powtórzy³o. Dopiero po latach
starzy ludzie z okolicy powiedzieli Maurze, ¿e ich dom wybudowany zosta³ na cie¿ce
wró¿ek. To znaczy, to nie by³a cie¿ka, tak dos³ownie, tylko...
JIM Taki trakt, jakby...
JACK No, tak jakby... od fortu na polu Brendana na wzgórzu, potem obok starej studni
i dalej w dó³, obok opactwa, do malutkiej jaskini, tam, gdzie ta kamienista pla¿a. Legenda mówi, ¿e wró¿ki chodzi³y tamtêdy siê k¹paæ. No a Maury dom postawiono im
na drodze.
VALERIE A one chcia³y po prostu przejæ?
JACK Na to wygl¹da. Ale Maura nigdy potem nie s³ysza³a ju¿ pukania. Tylko raz, w piêædziesi¹tym którym, jak tamê budowano. Wtedy kto puka³. A w krzakach znalaz³a
stado martwych ptaków No i taka to historia.
FINBAR Mam nadziejê, ¿e siê nie boisz, Valerie? Nie ma czego, to przecie¿ bujda. Takich tajemniczych historii to ci u nas tu w okolicy dostatek.
VALERIE Trochê w tym prawdy musi byæ. Tak mylê.
JACK Mo¿e i tak. Ale co to komu szkodzi. Ot, stara historia. Ale wiecie, na pragnienie
mi podzia³a³o. Co kto pije?
miej¹ siê.
JACK Valerie, dolaæ?
VALERIE Hmm...
JACK No, nie daj siê prosiæ.
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FINBAR Dolej jej, dolej, Brendan.
Brendan stawia czyst¹ szklankê na barze.
VALERIE Mo¿e byæ w tej samej.
FINBAR Szybko siê uczy. Dobra dziewczyna!
miej¹ siê. Brendan nalewa wino.
JACK Finbar? Du¿e?
FINBAR Niech bêdzie du¿e. Czemu nie?
JACK Jim?
JIM To samo.
JACK (do Brendana) Dwa du¿e i jedno takie. (wskazuje na butelki)
BRENDAN Dwa du¿e.
Pauza. Brendan nalewa.
FINBAR Taak...
JACK Zastanawiasz siê, czy napiæ siê czy nie?
BRENDAN Ano zastanawiam siê.
FINBAR No i jaka decyzja?
BRENDAN A niech tam. Wypijê szklaneczkê.
FINBAR Poczciwy ch³op. Mo¿e dwie od razu?
miej¹ siê.
JACK (wyjmuje papierosy) Valerie?
VALERIE Czemu nie. (bierze jednego)
FINBAR (mile zaskoczony) Ooo! Uczy siê!
JACK Finbar?
FINBAR Ja dziêkujê. W listopadzie minie osiemnacie lat, jak przesta³em.
JACK Osiemnacie lat?
Czêstuje Brendana i Jima, obydwaj bior¹ po papierosie.
FINBAR Osiemnacie. Od przeprowadzki. (do Valerie) Do Carrick.
JACK To ju¿ tak dawno? (zapala papierosa) Nie powiem, ¿eby zdrowiej wygl¹da³.
miej¹ siê.
FINBAR Poczekaj no, poczekaj. Zróbmy dwa okr¹¿enia doko³a domu i zobaczymy, jak
kto bêdzie wygl¹da³. P³uca wyplujesz, stary.
JACK A gdzie ja bym siê tam z tob¹ mierzy³. Za stary jestem. Dziesiêæ lat ró¿nicy miêdzy nami albo i wiêcej, a ten siê chce cigaæ! To sobie przeciwnika znalaz³!
FINBAR (puszcza oko do Valerie) Tak siê wygrywa. Wykorzystuj¹c s³aboci przeciwnika.
JACK S³aboci? Opowiedz no lepiej o swojej przygodzie z wró¿kami czy co to tam by³o
wtedy, zanim ¿e siê przeniós³.
FINBAR Jack...
JACK Pochwal siê wszystkim, jaki by³e odwa¿ny.
FINBAR Oj, daj spokój...
JACK No pochwal siê, pochwal...
FINBAR Ale¿ jeste upierdliwy...
JACK Jak ju¿ zaczêlimy mówiæ o wró¿kach, to mówmy.
FINBAR To nie by³y wró¿ki. To ta... ma³a Walsh... na pewno wszystko zmyli³a.
JIM Niamh Walsh? Ona teraz w Ameryce.
BRENDAN Nie wiedzia³em, ¿e ty z ma³¹ Niamh...
FINBAR A broñ ciê, Panie Bo¿e. Ona by³a nie bardzo tego. Robi³a wszystko, ¿eby zwróciæ na siebie uwagê.
VALERIE Co siê sta³o?
JACK Niech bohater opowie. (wskazuje na Finbara)
FINBAR A, daj spokój. ¯adna tam moja zas³uga.
JACK Walshowie mieszkali niedaleko starego Finbara.
FINBAR Ale nie byli tutejsi. (z odraz¹) Nap³ywowi. On pracowa³ w policji.
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VALERIE Nap³ywowi. Tak jak ja?
FINBAR Oj, nie. Wiesz, co mam na myli...
JACK Ty uwa¿aj, co mówisz, Finbar, bo jak bêdziesz mia³ taki niewyparzony jêzyk, to
klientkê stracisz. Co nie, Valerie?
miej¹ siê.
FINBAR Ona wie, o co mi chodzi. Valerie jest tu przez wszystkich mile widziana i dobrze o tym wie. Prawda, Valerie?
JACK O Jezus! A da³by wreszcie dziewczynie spokój. Ju¿ nikt nie wie, gdzie oczy
podziaæ, tak ¿e nam¹ci³. (miej¹ siê) Opowiedz lepiej tê historiê.
FINBAR Nie doæ to ju¿ tych bzdur? Ju¿ ¿ecie jej wmówili, ¿e w nawiedzonym domu
mieszka! Spaæ nie bêdzie mog³a, biedaczka.
VALERIE Wcale siê nie bojê. Opowiedz...
FINBAR To i tak nieprawda...
JACK D³ugo bêdziesz jeszcze tak smêdzi³? Prosi ciê dziewczyna, to opowiedz!
FINBAR Nie ma o czym gadaæ. Banda nawiedzeñców i tyle. (krótka pauza) No wiêc
niedaleko nas, po drugiej stronie wzgórza, by³ dom. Nasze najbli¿sze s¹siedztwo. Tak
ze æwieræ mili drog¹. Mieszka³ tam stary Finnerty  sam jak palec, ale potem rodzina
znalaz³a mu miejsce w domu starców, gdzie ko³o Westport. ¯eby go niby mieæ przy
sobie. No i wprowadzili siê Walshowie. On pracowa³ w policji w Carrick. Pod szeædziesi¹tkê ch³op i ci¹gle w randze sier¿anta. Sherlock Holmes widaæ z niego nie by³.
miej¹ siê.
FINBAR Ani ¿aden Walsh  postrach przestêpców. Trzy córki mieli, nastolatki, i syna,
co by³ ju¿ ¿onaty i mieszka³ gdzie pod Longford. No wiêc mieszkali razem: Walsh,
jego ¿ona i te ich córki. Zna³em ich trochê, bo wprowadzili siê tego roku, co stary
Finbar umar³, wieæ Panie nad jego dusz¹, jako tu¿ przed pogrzebem. I przy tej okazji siê z nimi pozna³em... Dwóch nas tylko by³o, ja i ojciec, wiêc po jego mierci
mieszka³em sam. Samotny kawaler, a po s¹siedzku trzy m³ode panny, Ho, ho, mylê
sobie! Wiecie, jak to jest...
miej¹ siê.
FINBAR By³ to taki czas, ¿e nie wiedzia³em za bardzo, co mam robiæ. Czy sprzedaæ
farmê czy nie? Wiesz, Valerie, jak to jest, jak siê ma te dwadziecia dwa czy trzy lata?
I której nocy, jedenasta musia³a ju¿ byæ, a mo¿e i póniej, pukanie do drzwi. Otwieram, a to Walshowa. Ca³a jaka podenerwowana i prosi mnie, ¿ebym z ni¹ poszed³,
bo ona nie wie, co robiæ. Powiedzia³a, ¿e Walsha nie ma, jakie wezwanie dosta³, a ¿e
ona nikogo w okolicy nie zna i dlatego przychodzi do mnie. Co siê sta³o, pytam,
a ona, ¿e zadzwoni³a Niamh, jej najm³odsza, która bra³a w³anie udzia³ w seansie
spirytycznym czy jak mu tam?
VALERIE Spirytystycznym.
FINBAR Spirytystycznym.
JACK Seans spirytystyczny! To co ona, w monopolowym w Carrick by³a czy jak?
FINBAR A, spierdalaj tam. Pomyliæ siê nie mo¿na. O spirytystyczny seans mi chodzi³o...
No wiêc Niamh bra³a udzia³ w tym...
JACK Seansie spirytycznym.
FINBAR A daj¿e ju¿ pokój... U kole¿anki w domu czy gdzie. Tam zrobi³y sobie ten
seans... spirytystyczny. No i Niamh zadzwoni³a do matki, ¿eby ta przysz³a po ni¹, bo
wywo³a³y jakiego tam ducha i ten duch teraz nie chce odejæ, i ona siê boi. Ja sobie
oczywicie pomyla³em, gówno prawda. Przepraszam za wyra¿enie, Valerie, ale matka mówi, ¿e posz³a po ni¹ i przyprowadzi³a j¹ do domu. Nawiedzeñcy, mylê sobie,
ale nic. No i ¿e po drodze do domu co zobaczy³y. Obydwie, matka te¿ to widzia³a.
Jakby pies. Na drodze. Bieg³ przy samochodzie i potem za nim. Psów to u nas nie
brak. Ka¿dy farmer ma psa. Pamiêtasz, Jack, Willie McDermott mia³ wtedy takiego
olbrzyma.
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JACK Co mam nie pamiêtaæ! Bydlê by³o! Jakby go z daleka zobaczy³, myla³by, ¿e
koñ. Taki wielki!
JIM Owczarek niemiecki.
FINBAR Dobrze mówisz. Owczarek.
JIM A mo¿e to by³ wilczarz? Nie pamiêtam. Wiem, ¿e kupi³ go od takiego gocia z Pó³nocy.
FINBAR Wa¿ne, ¿e wielkie by³o bydlê. Wiêc se mylê  psa zobaczyæ  wielka sprawa.
Wszystkie psy z okolicy ³agodne jak baranki. Du¿o dziapi¹, ale krzywdy nie zrobi¹.
Ale ona upar³a siê, ¿ebym poszed³ do nich, bo Niamh jakiej histerii dosta³a, ¿e niby
co na schodach jest... Nikt inny nic tam nie widzia³. Ale ona twierdzi³a, ¿e kobieta
stoi na schodach i na ni¹ patrzy. Biedna Walshowa nie wiedzia³a, co ma robiæ. Do
mê¿a nie mia³a jak zadzwoniæ, wiêc przysz³a do mnie. Nie wiem, sk¹d jej do g³owy
przysz³o, ¿e ja co pomogê. Ale ca³a by³a w strachu... Wsiad³em wiêc do samochodu
i pojecha³em z ni¹. O Jezu! Mówiê wam, czego takiego nie widzia³em jak ¿yjê. Biedna
Niamh wygl¹da³a, jakby zaraz mia³a umrzeæ. Matka kocem j¹ owinê³a. Bia³a by³a jak
o, to... (wskazuje na koszulê Jacka) Bielsza nawet, bo to pewnie nieprane od miesi¹ca.
JACK Cha, cha, cha.
FINBAR Nie ¿artujê. I za nic nie chcia³a wyjæ z pokoju, bo mówi³a, ¿e na schodach stoi
ta kobieta. Co ona robi, pytam, a ona na to: Patrzy na mnie. Powa¿nie by³a przera¿ona. Ja tam nie wiem, czy ona siê naæpa³a czy wypi³a, a mo¿e jeszcze co innego.
Powiedzia³em, ¿eby zadzwoniæ po doktora Dillon, do Carrick. Do Joego Dillon. Poznasz go pewnie nied³ugo, Valerie. Dalej ma tam swój gabinet, obok spo¿ywczego.
Mi³y facet. Dzwoniê wiêc do niego, ¿ona odebra³a, powiedzia³a, ¿e go zawo³a. Czekam. A Niamh krzyczy, ¿ebym zamkn¹³ drzwi od pokoju. Bo ja by³em w holu, tam
gdzie telefon, i ona przez drzwi widzia³a tê kobietê przy porêczy, jak siê na ni¹ patrzy.
Tak z ni¹ by³o le. Wtedy Walshowa zadzwoni³a do ojca Donala, z ³ó¿ka go wyci¹gnê³a. Przyszed³, nieszczênik, co mia³ zrobiæ. Wodê wiêcon¹ przyniós³. Pokropi³
schody i pokój. On to wiêty jak sam papie¿, ten nasz ojciec Donal. ¯adne z³e duchy
i inne takie nie maj¹ przy nim szans.
JACK Straszne to musia³o byæ dla niego prze¿ycie. On taki delikatny... Gdzie¿ to, ¿eby
siê musia³ ze zjawami i demonami zadawaæ.
miej¹ siê.
FINBAR Doktor Joe przyjecha³, da³ jej co na uspokojenie i zasnê³a. My wypilimy po
kielichu, ale biedna Walshowa ci¹gle nie mog³a dojæ do siebie. Trzês³a siê ca³a i te
rzeczy. Trudno siê kobiecinie dziwiæ. Ojciec Donal powiedzia³ jej, ¿eby siê nie martwi³a, ¿e ten ca³y seans spirytystyczny to bujda. ¯e Niamh ma bujn¹ wyobraniê i tyle. I wtedy zadzwoni³ telefon. Najstarszy Walsh, ten ¿onaty, co mieszka³ w Longford.
¯e jego dziecko p³aka³o i nie chcia³o spaæ, wiêc je wyj¹³ z ko³yski, stan¹³ z nim przy
oknie i zobaczy³, ¿e po s¹siedzku co siê dzieje. Przed domem sta³y samochody, pali³o siê wiat³o. Mieszka³a tam staruszka, dawna niania Niamh i jej sióstr, która od lat
nie wstawa³a ju¿ z ³ó¿ka. Okaza³o siê, ¿e znaleziono j¹ martw¹, na dole schodów.
Potknê³a siê, spad³a i tam j¹ znaleli. Zbieg okolicznoci  pomyla³em.
Ale... tej nocy, w domu, gdy siedzia³em przy kominku i pali³em ostatniego papierosa
przed pójciem spaæ  Jack wie jak to u mnie by³o, schody sz³y wprost do pokoju  no
i gdy siedzia³em tak, plecami do schodów, to, teraz to brzmi g³upio, ale wtedy... ba³em siê odwróciæ. Ba³em siê wstaæ i pójæ do ³ó¿ka. Bo wydawa³o mi siê, ¿e co jest
na schodach. (cichy miech) I siedzia³em tak, patrz¹c w zgas³y kominek. Siedzia³em
a¿ do rana. Ba³em siê, ¿e jak siê ruszê, to mnie to co zobaczy. Nawet drugiego papierosa ba³em siê zapaliæ. Okropnie mi siê chcia³o, ale siê ba³em... Wariactwo, nie? Ale
jak siê tylko zrobi³o jasno, wszystko by³o okej. Nic, oczywicie, na schodach nie by³o
ani nigdzie, ale ten papieros, co go w nocy wypali³em, to by³ mój ostatni. Od tamtej
pory nigdy wiêcej. (krótka pauza) Walshowie wyprowadzili siê nied³ugo potem. (pauza) I tyle.
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VALERIE I wtedy przenios³e siê do Carrick?
FINBAR Tak. (powoli kiwa g³ow¹) Mo¿e to, co siê wydarzy³o, mia³o jaki wp³yw na
moj¹ decyzjê. Sam nie wiem.
VALERIE Hmm.
JACK Pojecha³e tam, gdzie wiêcej wiat³a, co?
FINBAR Hm. Mo¿e. Mo¿e masz racjê. Mo¿e mi samotnoæ nadojad³a? (pauza) Pewnie
mylicie sobie wszyscy, ¿e zmylam, co? (miej¹ siê) Albo ¿e jestem wir? Tak? No
nic. Pójdê sobie chyba nos przypudrowaæ. (wychodzi tylnymi drzwiami)
JACK (wo³a za nim) Zawsze wiedzielimy, ¿e jeste wir. Jeszcze zanim zacz¹³e opowiadaæ.
miej¹ siê. Pauza.
VALERIE Strachy strachami. Ale samotnoæ to tu pewnie potrafi dokuczyæ?
JACK Trochê tak. Ale szybko siê cz³owiek przyzwyczaja, nie Brendan?
BRENDAN No. Nawet siê o tym nie myli.
JACK Ja i Brendan jestemy samotni. Jim ma mamê, któr¹ siê musi opiekowaæ, ale my
we dwóch tu zawsze siedzimy. W ci¹gu dnia bêdziesz pewnie pracowaæ, ale wieczorem mo¿esz wpaæ, jak bêdziesz mia³a ochotê. Jakie siê tam towarzystwo znajdzie.
Parê domów jest, tyle ¿e rozproszonych po okolicy.
JIM Zawsze mo¿na radia pos³uchaæ.
Pauza.
JACK Co chcesz tu robiæ? Masz jakie plany?
VALERIE Nie. Chcê spróbowaæ mieæ trochê...
JACK wiêtego spokoju.
VALERIE Mhm.
JACK To lepszego miejsca znaleæ nie mog³a!
miej¹ siê.
JACK wiêtego spokoju to tu bêdziesz mieæ na potêgê. To ci gwarantujê.
BRENDAN Jakby czego potrzebowa³a, to zajrzyj. Albo Jack, albo ja, za³atwimy, co ci
tam bêdzie trzeba.
VALERIE Dziêkujê. Mylê, ¿e jako dam sobie radê.
JACK Do ciebie st¹d tylko dziesiêæ minut pod górê. Oj, co czujê, ¿e Finbar to tam
bêdzie czêstym gociem.
VALERIE Poczciwa ch³opina.
JACK Tak to jeszcze nie s³ysza³em, ¿eby kto o nim powiedzia³. Ró¿nie, ale tak nie.
Finbar wraca.
FINBAR Czego to jeszcze nie s³ysza³e, Mullen? O czym teraz opowiadasz? Hm? Jak siê
tu w tamte wakacje dwudziestu Niemców piwem zatru³o? (puszcza oko do Brendana)
Co?
JACK To chyba u ciebie. Tam siê takie rzeczy zdarzaj¹. Jedno piwo cz³owiek wypije
i przez dwa tygodnie z ³ó¿ka wstaæ nie mo¿e.
FINBAR Nie s³uchaj, Valerie. Z zazdroci tak gadaj¹.
VALERIE Na pewno.
FINBAR Przynajmniej jedna trzyma moj¹ stronê.
JACK Bo chce, ¿eby j¹ do domu odwióz³. Nas³ucha³a siê o tych strachach i teraz boi siê
sama wracaæ.
FINBAR Nie wierzê! Przecie¿ to tylko takie wiry jak ja siê boj¹. Nawiedzeñce!
miej¹ siê. Jim odlicza pieni¹dze.
JIM Kto co... pije?
JACK Ja dziêkujê. Ale ty siê nie krêpuj.
JIM Mo¿e jednak? Valerie?
VALERIE Nie, nie. Teraz moja kolejka.
FINBAR Nie trzeba, Valerie. Ty tu jeste...
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JACK Nie trzeba.
FINBAR Jeste gociem.
JIM Finbar, whisky?
FINBAR Na razie, dziêkujê. Dokoñczê to piwo.
BRENDAN Jedn¹ whisky, Jim? (nalewa)
JIM Dziêki, Brendan. Dorzucê trochê torfu, co?
FINBAR Dobry ch³opak.
Brendan podaje Jimowi drinka. Jim k³adzie pieni¹dze na barze, bierze szklankê i podchodzi do kominka.
JACK Dorzuæ, dorzuæ, bo co zimno.
FINBAR Zimno.
Patrzy na zegarek.
VALERIE Chcesz ju¿ jechaæ?
FINBAR Nie, nie. Tak tylko patrzê, która to godzina. Jutro mamy wesele.
VALERIE Ty sam osobicie pracujesz w hotelu?
JACK A jak? Nie musi wtedy nikomu innemu p³aciæ.
FINBAR Tak siê robi pieni¹dze, stary! (puszcza oko do Valerie)
JACK Wiemy, wiemy.
FINBAR A tak powa¿nie: nie. Tylko przy specjalnych okazjach sam robiê niektóre rzeczy. Nauczy³em siê, ¿e najwa¿niejsze w biznesie to mieæ dobry rosó³.
VALERIE Rosó³  zupê?
FINBAR Tak jest. Na zupê, na sos, na galaretê. Rosó³ wszêdzie potrzebny. Wiêc robiê
rosó³. Ten jeden drobiazg. Codziennie rano. Taki ma³y rytua³. Dla was to pewnie
mieszne, ale taki mam zwyczaj i ju¿.
VALERIE Mnie siê ten zwyczaj podoba.
FINBAR Rosó³ to moja dzia³ka. Taki ma³y przes¹d. Znany z tego jestem.
JACK To taki chwyt reklamowy.
BRENDAN Czyje to wesele, Finbar?
FINBAR Nuali Donnelly. Znasz j¹? Nu na ni¹ mówi¹. Pracowa³a kiedy u mnie. Córka
Declana Donnelly. Najm³odsza.
BRENDAN Aha.
FINBAR Ty siê kumplowa³e z Declanem. Nie, Jim?
JIM Biedny Declan. W lipcu dziesiêæ lat bêdzie, jak umar³. wieæ Panie nad jego dusz¹.
Poczciwy by³ z niego ch³op.
FINBAR No i ta jego latorol, Nu j¹ zw¹. Pierwszy dzieñ przysz³a do pracy: Mo¿esz
mi mówiæ Nu, tak do mnie mówi. Wygadana z niej dziewczyna, mia³a. Zawsze
wszystkim rozpowiada³a, kto tam z kim i te rzeczy. By³a u mnie za pokojówkê. Od
razu wiedzia³a, która para ma co na sumieniu, bo jak rano wchodzi³a do pokoju, to
³ó¿ko by³o pocielone. Taka kobita, co ma kogo na boku, zawsze ponoæ pocieli.
Z poczucia winy. ¯eby ukryæ wszystkie lady. Tak, tak... Niez³e zió³ko z tej Nu.
VALERIE Du¿o takich par korzysta z twojego hotelu?
FINBAR Raczej nie. Nie s¹dzê. Ale Nuala, no wiesz, lubi³a sobie poplotkowaæ.
JIM (przy kominku) Za kogo wychodzi?
FINBAR A jaki taki  zagraniczniak. Niem³ody  pod czterdziestkê. Gdzie to, ¿eby
m³oda dziewczyna za takiego dziada sz³a. Bogaty musi byæ. (do Valerie) Tak jak i ten.
(wskazuje na Jacka) Niema³y grosz musi chowaæ w tym warsztacie. Ci mówiê. Ma
nadziejê, ¿e mu siê jaka m³oda rybka na niego z³apie. Nie tak, Jack?
JACK Taki mam plan.
FINBAR Ale z takimi starymi kawalerami trzeba uwa¿aæ. Maj¹ taki gar zupy na kuchni
i co jaki czas dorzucaj¹ do niego jakie odpadki. Tym siê ¿ywi¹. Nie, Jack? To ci
wystarcza.
JACK Co dzieñ smakuje lepiej!
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FINBAR Fuj! Odra¿aj¹ce typy. I to biedne dziewczê, co to siê da takiemu z³apaæ... gor¹co
jej wspó³czujê. Taaki kurz wszêdzie! Przecie¿ taki ch³op to od urodzenia w tych swoich
dwóch pokojach siedzi, i dziewczynina musi ten ca³y syf wysprz¹taæ. Trzydzieci lat
niewynoszone stare gazety i krymina³y, co to ju¿ pleni¹ poros³y. Le¿¹, odk¹d mamusia
umar³a. Od tamtej pory nikt nawet nie próbowa³ sprz¹taæ. Nie tak jest, Jack?
JACK Dok³adnie tak.
BRENDAN Ty mów za siebie, Jack!
FINBAR Ciê¿kie przypadki. Pociel zmieniaj¹ raz w roku, na Bo¿e Narodzenie. Sadza
na meblach i na cianach, a na pod³odze resztki bekonu, jajecznicy i kaszanki.
VALERIE Biedna dziewczyna.
FINBAR Dobrze mówisz: biedna dziewczyna. Jedno, co mogê dla niej zrobiæ, to wyprawiæ jej u siebie w hotelu takie wesele, ¿eby mia³a co wspominaæ w d³ugie zimowe
wieczory.
miej¹ siê.
JACK Taki ca³kiem normalny to ty nie jeste, Finbar.
FINBAR (puszcza oko do Valerie) Przecie¿ ja tak sobie tylko plotê trzy po trzy.
JIM Nuala wychodzi za m¹¿. Bo¿e, jak ten czas leci.
FINBAR Oj, leci.
JIM Hmm. Pamiêtam, musia³o to byæ ze dwadziecia lat temu, a mo¿e i wiêcej. Pod³apalimy z Declanem robotê. To tak wracaj¹c do tych historii, co to ¿emy wczeniej...
Ksi¹dz z Glen szuka³ ch³opaków. W pubie, w Carrick ¿emy go spotkali. Ju¿ to by³o
podejrzane. ¯eby a¿ do Carrick przyje¿d¿a³ chêtnych do roboty szukaæ. Ale Declan
Donnelly siê zapali³. Mia³o za to byæ ³adnych parê groszy, wiêc i ja da³em siê namówiæ. Nastêpnego dnia mielimy siê stawiæ w kociele w Glen. Pamiêtam, ¿e mia³em
wtedy okropn¹ grypê i wysok¹ gor¹czkê. Matka mówi³a, ¿ebym zosta³ w ³ó¿ku, wypoci³ siê. Ale ¿e chcia³o siê te parê groszy zarobiæ, powiedzia³em Declanowi: Zrobimy to jutro. Nie ma problemu.
Od samego rana la³ straszny deszcz. Nigdy tego nie zapomnê. Declan przyjecha³ po
mnie samochodem ojca. Ale¿ tam mierdzia³o owcami! O Bo¿e! Ma³o nie pad³em.
Stary Donnelly pakowa³ te owce do samochodu i wozi³ je od pastwiska do pastwiska!
miech.
No i pojechalimy do Glen. Ksi¹dz wzi¹³ nas do zakrystii i powiedzia³, ¿e mamy wykopaæ grób na cmentarzu. Tego dnia w kociele by³o wystawienie zw³ok, nastêpnego
mia³ byæ pogrzeb i potrzebowali na rano grób. Chwila, chwila, mówi mu na to Declan. Tu, w okolicy, nie by³o nikogo, kto by grób chcia³ wykopaæ? Ksi¹dz na to siê
zmiesza³ i co tam zacz¹³ krêciæ, ¿e niby miejscowe ch³opaki graj¹ w pubie w strza³ki
czy co tam. Deszcz la³ bez przerwy, wiêc da³ nam kalosze, ortaliony i co tam jeszcze
mieli, a do tego dwie ³opaty.
Potem otworzy³ swój parasol i zaprowadzi³ nas do grobu pod drzewem. A z³y by³
przy tym czego. To by³ rodzinny grób, dwójka ju¿ tam le¿a³a  matka i ojciec, a teraz
mielimy kopaæ dla ch³opaka. Ten ch³opak to ju¿ nie taki ch³opak, tylko ch³op pod
czterdziestkê. No, ale ¿e ci starzy ju¿ tam le¿eli, to nie trzeba by³o Bóg wie jak g³êboko kopaæ. Zostawi³ nas tam i poszed³ swoje robiæ, a my zabralimy siê do kopania.
La³o coraz gorzej. Grypa mnie rozbiera³a: bola³y rêce i nogi. Potem szyja rozbola³a.
Pot mi oczy zalewa³. Wykopalimy tak ze dwie i pó³ stopy i zrobilimy sobie przerwê. Siedlimy w samochodzie, Declan wyci¹gn¹³ butelkê samogonu i jakie kanapki. Jeæ nic nie mog³em, ale poci¹gn¹³em sobie zdrowy ³yk i trochê mnie to postawi³o
na nogi.
Chwilê tak posiedzielimy, s³uchaj¹c radia, i zabralimy siê z powrotem do roboty.
Co pó³ godziny robilimy przerwê na ³yka i jako sz³o. Po jakim czasie przyjecha³
karawan. I, dziwna rzecz, na mszy by³y tylko ze dwie czy trzy osoby. Niby to tylko
wystawienie zw³ok, ale ¿eby tak nikogo prawie nie by³o? Przecie¿ to nie stary facet.
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Po mszy przyszed³ do nas ksi¹dz. Akurat ¿emy prawie skoñczyli. Powiedzia³, o której rano pogrzeb i poszed³. No i zostalimy sami, ja i Declan. (krótka pauza) Ten nasz
umarlak le¿a³ sobie w kociele. Declan poszed³ po foliê... ¿eby grób nakryæ, ja w tym
czasie stare drzwi znalaz³em, ¿eby na foliê po³o¿yæ, ¿eby wiatr nie zwia³. A potem
siad³em pod drzewem i czekam. Wypi³em, co tam jeszcze we flaszce zosta³o, i mylê
sobie, ¿eby ju¿ prêdzej od tego cholernego deszczu siê schowaæ i mo¿e po drodze
wst¹piæ gdzie na piwko.
I nagle, ja siê patrzê, a tu z kocio³a wychodzi facet w garniturze i idzie do mnie.
Pomyla³em sobie, ¿e pewnie jaka rodzina zmar³ego czy co. A on idzie, miêdzy
grobami, wprost do mnie. Rozgl¹da siê doko³a, jakby pierwszy raz tu by³. Stan¹³ ko³o
mnie pod drzewem i patrzy na grób. Nie wiedzia³em, co mam robiæ. I pyta siê mnie:
To dla tego i tego?. Zapomnia³em nazwiska. Ja mu na to: Zgadza siê. A on: To
nie ten grób. A ja: Jak nie ten. Przecie¿ ksi¹dz powiedzia³. On siê wtedy popatrzy³
na mnie i sapaæ zacz¹³ ciê¿ko, przez nos. Jakby stara³ siê z³oæ powstrzymaæ. I mówi:
Chod, to ci poka¿ê. I idzie.
Ja sobie mylê, a daj¿e mi pan spokój. I w mylach przeklinam Declana, ¿e nie wraca.
A goæ siê odwraca i mówi: Chod, to niedaleko. Wariat, mylê sobie. Ledwo ju¿
¿ywy by³em ze zmêczenia. Niedobrze mi by³o. Pójdê, mylê, ¿eby siê odczepi³. Zatrzyma³ siê parê grobów dalej. Przy takim ca³kiem wie¿ym. Bia³ym. Ze zdjêciem
ma³ej dziewczynki.
I mówi: To ten, tutaj. A ja na to: Nie ma sprawy, proszê pana. Zrobi siê. ¯aden
problem. Pochyli³ siê wtedy... dotkn¹³ nagrobka i poszed³ z powrotem do kocio³a.
Mówiê wam, odetchn¹³em z ulg¹. Przychodzi Declan z foli¹, wiêc siê go pytam: Widzia³e tego faceta?. A on na to, ¿e nikogo nie widzia³. Opowiedzia³em mu ca³¹
historiê, pomialimy siê trochê i tyle. Po drodze zatrzymalimy siê w pubie na parê
piwek i od razu lepiej mi siê zrobi³o. Dopiero w domu poczu³em, jaki jestem zmordowany. Gor¹czka mi skoczy³a i matka nie puci³a mnie nastêpnego dnia na pogrzeb.
Declan sam poszed³. A ja le¿a³em, jak ten zew³ok, dobrych parê dni. Którego dnia,
jako nied³ugo po tym pogrzebie, matka przynios³a mi gazetê. A tam, w rubryce zgonów, by³o zdjêcie tego faceta, comy mu grób kopali. Ju¿ siê pewnie domylacie, co
zaraz powiem. Ten goæ na zdjêciu by³ kropla w kroplê jak ten, co go spotka³em na
cmentarzu. Myla³em sobie, ¿e to pewnie brat albo jaki inny krewny, ten, co go
spotka³em.
I zapomnia³em o ca³ej sprawie, a¿ której nocy, przy piwie, lata póniej, Declan powiedzia³ mi, dlaczego ksi¹dz z Glen a¿ w Carrick szuka³ ch³opaków, ¿eby mu grób
wykopaæ. Ten goæ, co umar³, by³ jaki lewy. Wszyscy we wsi wiedzieli, ¿e zboczeniec. O Jezu! Jak to us³ysza³em, to mi w³osy dêba stanê³y. A jak to by³ on? Z ma³¹
dziewczynk¹ chcia³, ¿eby go pochowaæ... A¿ strach mi by³o o tym myleæ... Teraz mi
siê przypomnia³o, jak o córce Declana by³a rozmowa.
Pauza.
FINBAR O Jezus! To okropna historia.
JIM Wiecie, jak jest. Chory by³em, gor¹czkê mia³em wysok¹, a i wypilimy trochê. Dobry samogon. Dick Lenihan pêdzi³.
JACK O Jezu! Toæ to czysty spiryt. Szklankê na wylot przepala, co tam siê dziwiæ, ¿e
mia³ halucynacje.
Krótki miech. Pauza.
VALERIE Mylisz, Jim, ¿e to by³y halucynacje?
JIM A ¿ebym ja wiedzia³? Troszkê by³em zawiany, to prawda, ale to dziwny zbieg okolicznoci, ¿e pokazywa³, gdzie chce byæ pochowany. I czemu mi akurat? Przecie¿ go
nawet nie zna³em?
VALERIE Mhm. (kiwa g³ow¹)
FINBAR Dobrze siê czujesz, Valerie? (mieje siê) Jako niewyranie wygl¹dasz.
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VALERIE Dobrze. Muszê tylko na chwilê do ³azienki. To têdy?
BRENDAN Têdy. (krótka pauza) Strasznie mi g³upio, Valerie, ale wiesz co? Damski siê
zapcha³. Maj¹ mi naprawiæ...
Jack mieje siê. Brendan stara siê powstrzymaæ.
BRENDAN ...na przyjazd Niemców, ale jeszcze nie zd¹¿yli.
FINBAR Jak ci nie wstyd, Brendan.
BRENDAN Chod, zaprowadzê ciê na górê, do mnie.
VALERIE Nie, nie trzeba.
BRENDAN Chod, chod, ¿aden problem.
JACK Nie martw siê, Valerie, jak ciê nie bêdzie za dziesiêæ minut, to pójdziemy ciê
szukaæ.
BRENDAN Jak Boga kocham! Dali bycie se na wstrzymanie! Chod, Valerie. Zapalê ci
wiat³o. Têdy.
FINBAR No to tymczasem, Valerie.
VALERIE Bye.
Brendan i Valerie wychodz¹ tylnymi drzwiami.
Pauza.
JACK No tak...
Krótka pauza.
FINBAR (do Jima) Co ty, zdurnia³? Takie, kurwa, historie dziewczynie opowiadaæ?
Straszyæ j¹, ¿e zboczeñcy po okolicy grasuj¹. Chyba ciê pojeba³o.
Krótka pauza.
JACK A twoja historia to niby co?
FINBAR Moja siê nie liczy. Banda nawiedzeñców i tyle.
JACK Ale to ty wszystko zacz¹³! Z tymi wró¿kami. Wró¿ek ci siê zachcia³o! Przecie¿
ona mieszka w tym domu!
FINBAR Zapomnia³em, ¿e to tam. Zapomnia³em, ¿e to Maury historia. Jak Boga kocham, zapomnia³em.
JACK Jak Boga kochasz?
FINBAR No powa¿nie.
JACK Przestañ nam tu kity wciskaæ.
FINBAR O co ci chodzi?
JACK To ty j¹ tu przywióz³.
FINBAR I co w tym z³ego?
JACK Zaprowadzi³ na wzgórze i wszêdzie.
Krótka pauza. Finabar patrzy na Jima i na Jacka.
FINBAR I co z tego?
JACK Wiêc przestañ nam tu teraz kity wciskaæ.
FINBAR Jakie kity? (pauza) Pytam siê ciebie. (krótka pauza) Co?
JIM Dajcie spokój, ch³opaki. Napijmy siê lepiej. Whisky?
FINBAR Poczekaj no, Jim. (do Jacka) Co?
JACK Namówi³e mnie, ¿ebym opowiedzia³ historiê o domu, w którym ona mieszka.
FINBAR Nie wiedzia³em, ¿e to ten. Mówi³em ci ju¿.
JACK Niech ci bêdzie. A potem sam opowiedzia³e o tej m³odej Walsh.
FINBAR To przez ciebie.
JACK Co?
FINBAR Zacz¹³e gadaæ o papierosach i rzucaniu palenia. Wtedy, jak¿e czêstowa³.
JACK Te¿ masz skojarzenia! Duchy i rzucanie palenia!
FINBAR No dobra ju¿. Przepraszam. Niepotrzebnie ¿emy te bzdury wywlekali. Doæ
ju¿ na dzisiaj strachów. Takie jest moje zdanie.
JIM Jako tak nie pomyla³em. Przypomnia³o mi siê, to powiedzia³em. Jak ¿ecie wspomnieli Declana. Wiecie, jak to jest...
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FINBAR Daj ju¿ pokój, Jim. ¯adna to twoja wina. Niepotrzebnie gadalimy, ale trudno.
Byle ju¿ nam siê nic wiêcej nie przypomnia³o.
JACK Niepotrzebnie gadalimy, tak?
FINBAR Tak.
JACK To nie by³o w programie wycieczki, co?
FINBAR Daj spokój, Jack.
JACK Lokalny koloryt?
FINBAR Nie, Jack.
JACK To przestañ opierniczaæ Jima za jego historiê, skoro sam te¿ swoj¹ opowiedzia³e.
FINBAR Przepraszam. Jeli tak zrobi³em, to przepraszam. Sorry, Jim. Ale nie róbcie ze
mnie... przewodnika wycieczek. To nie fair. Dziewczyna sprowadzi³a siê tu sama jak
palec. Czemu? Nie wiem. Co siê jej widaæ w ¿yciu nie uk³ada. Chcê jej jako pomóc.
U³atwiæ. Gocinnie j¹ przyj¹æ, do kurwy nêdzy. Wiêc przestañcie mi tu Bóg wie co
insynuowaæ, bo tego nie lubiê. (pauza) Przeprosi³em Jima i nie bêdê opowiada³ wiêcej ¿adnych historii. (krótka pauza) Przecie¿ ja jestem ¿onaty, panowie! Co wy sobie
mylicie? Co innego wy, kawalerowie. (krótka pauza. Ciep³o) Nie pamiêtam, kiedy
ostatni raz widzia³em ciê w garniturze.
Pauza.
JACK Aha. Znowu do mnie pije.
JIM Dajcie ju¿ spokój, ch³opaki. Wystarczy. Wystarczy ju¿ tego.
JACK Mylisz, ¿e ja ¿ony szukam, co?
FINBAR Wcale bym siê nie zdziwi³. Masz wiête prawo.
JACK A w garniturze czêsto chodzê. Przychodzi tu taki, pierwszy raz od Bóg wie jak
dawna, i siê m¹drzy. Za wsiurów nas ma. A sam wsiur.
Pauza.
FINBAR Nigdy tego nie powiedzia³em. Musia³e mnie le zrozumieæ, Jack. Nie ma siê
ju¿ o co sprzeczaæ. Daj no, postawiê ci piwo i bêdzie po sprawie.
JACK Nic ty mi, kurwa, nie bêdziesz stawia³. (krótka pauza) Ja ci postawiê, i wtedy
bêdzie po sprawie.
Wyci¹ga rêkê na zgodê. ciskaj¹ sobie d³onie.
JIM No, teraz to co innego. Nie, ch³opaki?
Jack staje za barem.
JACK Co kto pije?
FINBAR (podaj¹c rêkê Jimowi) Przepraszam, stary.
JIM No, ju¿, ju¿. Daj spokój. (ciskaj¹ sobie d³onie) By³o, minê³o.
JACK Finbar?
FINBAR Dla mnie du¿e piwko.
JACK A do tego szklaneczka whisky, co ty na to?
FINBAR O Bo¿e! Zabiæ mnie chcesz czy co? Zabiæ mnie chce, nie, Jim?
JIM Nic ci bêdzie.
JACK Jim?
JIM Dla mnie whisky.
JACK A do tego du¿e piwko, co?
JIM Czemu nie?
FINBAR To rozumiem! (pauza) No, gor¹co by³o przez chwilê, nie?
JACK Nie mówmy ju¿ o tym. Jak wróci, mo¿emy najwy¿ej co po¿artowaæ.
miej¹ siê.
FINBAR No! To jest pomys³. Jak mama, Jim?
JIM Oj, wiesz jak to jest. Staroæ. Staroæ jej dokucza.
FINBAR Tak to jest, co zrobiæ? Muszê wpaæ j¹ odwiedziæ.
JACK Ja te¿ siê wybieram. W³anie rozmawialimy, zanim przyszlicie, nie, Jim?
JIM No.
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FINBAR Nie boisz siê zostawiaæ jej samej, jak idziesz na piwo?
JIM Nic jej nie bêdzie. wietnie daje sobie radê. Niby ze wzrokiem coraz gorzej, ale i tak
lepiej wie ode mnie, jakie tabletki ma przyjmowaæ. Mnie siê zawsze pomyli. Dobrze
wie, co, kiedy i tak dalej. Ma teraz w pokoju telewizor. Siedzi sobie i s³ucha, jak mnie
nie ma. Czasem przynie.
FINBAR Czyli nie jest tak le?
JIM Nie... Jutro zabieram j¹ w odwiedziny do siostry, do klasztoru.
JACK To klasztor o cis³ej klauzurze, czy jak to tam mówi¹, nie Jim?
JIM No. Nie wolno im rozmawiaæ ani nic. Siostra jest szeæ lat starsza od mamy.
FINBAR No, no! A nie zaszkodzi jej taka podró¿?
JIM A gdzie tam! Zmêczy siê zdrowo i bêdzie spa³a jak niemowlê, jak wrócimy do domu.
FINBAR Hm...
JIM Ci mówiê.
Brendan i Valerie wracaj¹.
BRENDAN Pub by³ najpierw. Potem dobudowano dom.
VALERIE Rozumiem.
FINBAR Nareszcie! Ju¿ mielimy iæ was szukaæ.
VALERIE Musia³am sobie ca³y dom obejrzeæ.
FINBAR I jak wra¿enia?
VALERIE Porz¹dniej ni¿ u mnie.
JACK Bo siostry mia³ dzisiaj u siebie. To dlatego.
FINBAR Widzia³em je u mnie na lunchu.
BRENDAN Nawet mi o nich nie mów.
FINBAR (ostro¿nie) Ooo... przepraszam, wycofujê siê. Dra¿liwy temat. Valerie, mo¿e ty
chcesz ju¿ iæ, a ja siê tak zasiedzia³em?
BRENDAN Który z nas mo¿e przecie¿ odprowadziæ.
FINBAR Nie trzeba, na razie Jeszcze chwilê posiedzê.
VALERIE Ja tak... S³uchaj¹c tych waszych... historii, pomyla³am... Teraz moja kolej...
FINBAR Na dzisiaj koniec historii. Doæ ¿emy siê ju¿ tych bzdur nas³uchali. W³aniemy o tym ¿artowali, jak by³a w ³azience. W g³owach nam siê pomiesza od tych
opowieci. Spaæ nie bêdziemy mogli!
VALERIE Przydarzy³o mi siê co, o czym... To dla mnie wa¿ne. Ja nie jestem z tych...
nawiedzeñców. To znaczy... jestem osob¹... powa¿n¹... Z pozycj¹. Pracowa³am na
uniwersytecie. Daniel, mój m¹¿, te¿ tam pracuje, wyk³ada in¿ynieriê. Moja córeczka,
Niamh, urodzi³a siê w tysi¹c dziewiêæset osiemdziesi¹tym ósmym. Wróci³am do pracy, jak mia³a piêæ lat. Kiedy zaczê³a szko³ê. Zostawialimy j¹ u rodziców Daniela.
Jego matka zawsze odbiera³a j¹ ze szko³y. Ja przychodzi³am po ni¹ po pracy. Rok
temu Niamh chcia³a nauczyæ siê p³ywaæ.
W szkole by³ kurs. Raz w tygodniu, w rody, zabierali dzieci na basen do Clontarf.
wietnie jej sz³o. Robi³a postêpy. Uwielbia³a wodê. Nie mog³a doczekaæ siê ka¿dej
rody i p³ywania. Daniel zabiera³ j¹ te¿ na basen w soboty.
By³a taka sprytna, weso³a, rozemiana, ale... Mia³a k³opoty ze spaniem. Ba³a siê ciemnoci. Nigdy nie pozwala³a mi wyjæ z pokoju. Które z nas musia³o le¿eæ przy niej,
a¿ zasnê³a. Czêsto budzi³a siê w nocy i przychodzi³a spaæ z nami.
Próbowa³am z ni¹ o tym rozmawiaæ. Pyta³am: Czego siê boisz?. Ale w ci¹gu dnia
nic j¹ ¿adne strachy nie obchodzi³y. Wydawa³o jej siê, ¿e noc bêdzie za sto lat. Nie
myla³a o tym. Ale gdy tylko robi³o siê ciemno, za oknem pojawiali siê ludzie, co
dzia³o siê na strychu, kto wchodzi³ po schodach, dzieci puka³y w cianê. I ten mê¿czyzna. Zawsze widzia³a mê¿czyznê stoj¹cego po przeciwnej stronie ulicy. Biedactwo. Chcia³am pójæ z ni¹ do lekarza, ale Daniel mówi³, ¿e wyronie z tego. ¯e powinnimy tylko zwracaæ uwagê, jakie ksi¹¿eczki dajemy jej do czytania i co ogl¹da
w telewizji.
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Ba³a siê, ¿e jak wstanie rano, to nie bêdzie taty i mamy, i wszystkich mebli, i dywanów. Tak skar¿y³a siê mamie Daniela. T³umaczy³am jej wtedy, ¿e to bzdura, ¿e przecie¿ nigdy bymy jej nie zostawili. Mówi³am, ¿eby jak tylko bêdzie siê czego ba³a,
zadzwoni³a do mnie ze szko³y, to zaraz po ni¹ przyjadê. Zna³a numer, bardzo szybko
zapamiêtywa³a numery. Nasz domowy i babci, i mój do pracy.
W marcu w zesz³ym roku szko³a urz¹dzi³a takie ma³e zawody. Ka¿de dziecko mia³o
przep³yn¹æ d³ugoæ basenu. Obieca³am, ¿e przyjdê jej kibicowaæ. Ale nie... Za póno
wysz³am z pracy. Nie zd¹¿y³am na zawody. Dojecha³am w porê, ¿eby zabraæ j¹ do
domu. Przed budynkiem sta³a karetka. Ale ¿e p³ywalnia jest przy Centrum Rehabilitacji, pomyla³am, ¿e pewnie kogo przywieli i wcale siê tym nie przejê³am.
Gdy wesz³am do rodka, zobaczy³am, ¿e w basenie nie ma nikogo. Nauczycielka z grup¹ dzieci sta³a na brzegu. P³aka³a. Niektóre dzieci te¿ p³aka³y. I podesz³a do mnie
jaka kobieta, chyba matka którego z dzieci, i powiedzia³a, ¿e by³ wypadek. ¯e Niamh
uderzy³a g³ow¹ w dno basenu, ¿e by³a pod wod¹, ¿e próbuj¹ j¹ reanimowaæ. Ale ¿e
wszystko bêdzie w porz¹dku.
Nie wierzy³am w to, co s³yszê. Myla³am, ¿e to pewnie kto inny. I zaprowadzono
mnie do sali, Niamh le¿a³a na stole. Na stole do ping-ponga, a lekarz z karetki robi³
jej... sztuczne oddychanie.
By³a w kostiumie. Lekarz powiedzia³, ¿e sztuczne oddychanie nie skutkuje. ¯e nie
wie, czy ¿yje. Zawin¹³ j¹ w rêcznik i zaniós³ do karetki. Posz³am z nim. Po drodze
zadzwonili do szpitala w Beaumont. Mieli pod³¹czyæ j¹ tam do maszyny. Ale lekarz
chyba ju¿ wiedzia³. Nie oddycha³a, i on ju¿ wiedzia³... I zapyta³, czy chcê siê z ni¹
po¿egnaæ, tu w karetce, bo w szpitalu mo¿e nie byæ kiedy.
Przytuli³am j¹. By³a zimna jak lód. Powiedzia³am, ¿e mamusia bardzo j¹ kocha. Wygl¹da³a, jakby spa³a, tylko usta mia³a sinoniebieskie. Nie ¿y³a.
To wszystko sta³o siê tak szybko. Kilka minut. Nie muszê wam chyba mówiæ, jak
by³o ciê¿ko. Miêdzy mn¹ a Danielem. Jakby to nie dzia³o siê naprawdê. Na pogrzebie
wydawa³o mi siê, ¿e wystarczy, ¿e podejdê i wyjmê j¹ z trumny, a z³y sen prynie.
Daniel chyba... Nie wiem, czy wini³ mnie za to, co siê sta³o. Przecie¿ nic nie mog³am
zrobiæ. Ale zacz¹³ pracowaæ coraz wiêcej. Nie by³o go... A ja? Nie wiem, co siê ze
mn¹ dzia³o. Chodzi³am gdzie, bez celu, albo siedzia³am w domu. Mama Daniela
krz¹ta³a siê ko³o mnie.
I tak by³o ca³e miesi¹ce. Prawie ze sob¹ nie rozmawialimy.
Pauza.
Którego dnia rano le¿a³am w ³ó¿ku. Daniel wyszed³ ju¿ do pracy. Co rano le¿a³am
tak po parê godzin, próbuj¹c spaæ, bo co innego? I wtedy zadzwoni³ telefon. Pomyla³am  niech dzwoni. Nie mia³am zamiaru odbieraæ. D³ugo dzwoni³. Potem przesta³. Znowu przysnê³am. Za chwilê znowu zacz¹³ dzwoniæ. Dzwoni³ i dzwoni³. Pomyla³am, ¿e to pewnie Daniel co chce ode mnie. Kto, kto wie, ¿e jestem w domu.
Wsta³am wiêc, zesz³am na dó³, ¿eby odebraæ. Podnios³am s³uchawkê. Ledwo by³o
s³ychaæ, tak jakby co by³o na linii. S³ysza³am g³osy, ale nie mog³am zrozumieæ, co
mówi¹. Po chwili us³ysza³am g³os Niamh. Mamusia?, zapyta³a. Tak, odpowiedzia³am.
Krótka pauza.
A ona na to... ¿ebym po ni¹ przyjecha³a. Nie wiedzia³am, czy to sen, czy mo¿e ten jej
wypadek by³ snem. Zapyta³am tylko: Gdzie jeste?.
Powiedzia³a, ¿e u babci. W sypialni. Ale ¿e babci nie ma i ona siê boi. ¯e dzieci
pukaj¹ w ciany i ten mê¿czyzna stoi po drugiej stronie, i patrzy na ni¹, i ma zamiar
przejæ przez ulicê. I czy mogê po ni¹ przyjechaæ?
Powiedzia³am, oczywicie, ¿e zaraz bêdê. Rzuci³am s³uchawkê i pobieg³am do samochodu, tak jak sta³am, w podkoszulce, w której spa³am. Pojecha³am do mamy Daniela. Ledwo widzia³am drogê, tak bardzo p³aka³am. Wiedzia³am, ¿e jej tam nie bêTama
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dzie. Wiedzia³am, ¿e nie ¿yje. Ale ta myl, ¿e jest gdzie tam i... a ja nie mogê jej
pomóc.
Matka Daniela wezwa³a lekarza i... spa³am... dzieñ czy dwa. Daniel powiedzia³, ¿e...
muszê pogodziæ siê z myl¹, ¿e Niamh nie ¿yje. Ja uwa¿a³am, ¿e powinien zastanowiæ
siê nad tym, co mi siê przydarzy³o, spróbowaæ zrozumieæ. Nalega³, ¿ebym podda³a
siê kuracji i... wszystko bêdzie dobrze. Ale jak mo¿e byæ dobrze, skoro ona jest gdzie...
nie wiem, gdzie, i potrzebuje mojej pomocy. Ona... ona mnie potrzebuje.
Pauza.
JACK Nie mylisz, ¿e to móg³ byæ sen?
Krótka pauza.
VALERIE S³ysza³am jej g³os.
Krótka pauza.
FINBAR By³a w strasznym szoku, Valerie. Takie rzeczy siê zdarzaj¹. Rozum... próbuje
jako sobie poradziæ, no wiesz? (pauza) M¹¿ dojedzie tu do ciebie?
VALERIE Nie s¹dzê.
FINBAR By³oby bardzo le, gdyby... gdybycie rozstali siê przez co takiego, co... Nie
wiesz nawet, co to by³o.
Krótka pauza.
BRENDAN Valerie powiedzia³a, ¿e wie, co to by³o.
FINBAR No, ale przecie¿ to niemo¿liwe, ¿eby, no wiesz... musi... musi byæ jakie inne
wyt³umaczenie.
JIM Mo¿e to by³a pomy³ka. Kto wykrêci³ nie ten numer?
BRENDAN Co?
JIM Pomy³ka albo co z telefonem. Mo¿e to by³o co na linii. I tylko ci siê wydawa³o?
BRENDAN Jakby to, kurwa, by³o co na linii, to by nie s³ysza³a g³osu!
JIM Mo¿e to nie by³ g³os.
JACK Spokojnie, Brendan, Jim tylko próbuje jako to wyt³umaczyæ.
FINBAR Panowie!
JACK Tylko spokojnie.
VALERIE Przestañcie. Nie chcê... Zdarzy³o siê, cokolwiek to by³o... Nie mówmy ju¿
o tym. Jest mi dobrze tu z wami. S³ucham tego, co mówicie, i tak sobie mylê, ¿e
chyba jednak nie zwariowa³am...
Krótka pauza.
FINBAR Valerie, skarbie, nikt ciê o to nie podejrzewa. Tylko, wiesz... to s¹ rzeczy, o których nie mamy pojêcia... Tyle siê historii s³yszy... ale na wszystko jest jakie wyt³umaczenie... Jim sam powiedzia³, ¿e grypa go wtedy rozbiera³a, nie Jim?
JIM I gor¹czka.
FINBAR Maura... Nealon codziennie tu przesiadywa³a, nie, Brendan. No i ile zwyk³a
by³a wypiæ jednego wieczoru? Tak szczerze.
BRENDAN Ile?
JACK Mia³by trochê szacunku dla zmar³ych, Finbar.
FINBAR Próbujê czego dowieæ, Jack. Ta kobieta pi³a.
JACK Wszyscy pijemy.
FINBAR Wiesz, o co mi chodzi. By³a pijaczk¹. Alkoholiczk¹. Obci¹ga³a butelkê whisky,
zanim siê zd¹¿y³e obejrzeæ. Nic dziwnego, ¿e pukanie s³ysza³a.
JACK Grasz nie fair, Finbar. Kobita nie ¿yje. Nie ma jak siê broniæ.
FINBAR Nic przeciw niej nie mam. Za³ó¿my, ¿e by teraz tu wesz³a. Jakby ¿y³a, rozumie
siê. Postwi³bym jej drinka i niechby jej na zdrowie. Pierwszy bym do baru lecia³. Ale
sam pub prowadzê i wiem, co alkohol potrafi z cz³owiekiem zrobiæ. Maura lubi³a
wypiæ, tyle tylko mówiê.
BRENDAN A ty? A Walshowie?
FINBAR Ile razy mam powtarzaæ? To by³a banda nawiedzeñców i tyle!
Pauza.
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FINBARMia³em niez³ego pietra tamtej nocy, przyznajê. Kto by nie mia³? Ale teraz z³y
jestem na siebie, ¿e tak siê da³em nastraszyæ. M³ody by³em. Banda nawiedzeñców!
Pauza.
FINBAR Ale omijam najwa¿niejsz¹ rzecz. To straszne, co sta³o siê twojej córeczce. Przykro
mi.
JACK To okropne. Wszystkim nam przykro.
D³uga pauza.
FINBAR (patrzy na zegarek) No có¿, trzeba siê zbieraæ. Zosta³bym z chêci¹, ale...
VALERIE Okej.
BRENDAN Ja Valerie odwiozê.
FINBAR (do Valerie) Chyba ¿e wolisz jechaæ ze mn¹?
VALERIE Czy ja wiem...
BRENDAN Zostañ. Napijesz siê jeszcze winka, zrelaksujesz.
VALERIE Czemu nie? Zostanê jeszcze chwilê.
FINBAR Tylko ¿eby mi ju¿ nie by³o ¿adnych opowieci.
JACK Marudny jeste jak stara baba. Nic jej nie bêdzie.
FINBAR Na pewno?
JACK Na pewno.
JIM Mogê siê z tob¹ zabraæ, Finbar?
FINBAR Jasne ¿e mo¿esz, Jim.
JACK To co, wpadniesz rano zrobiæ ojcu Donalowi ten samochód?
JIM (licz¹c pieni¹dze) Nie ma problemu. Bêdê za piêtnacie dziewi¹ta.
JACK Bo wiesz, muszê pojechaæ do Conora Bolanda.
JIM Wiem. Bêdê, jak powiedzia³em. Brendan...
BRENDAN Co na sen?
JIM No.
Brendan wk³ada ma³¹ butelkê whisky do plastikowej torby i podaje Jimowi. Jim chce
zap³aciæ  Brendan dyskretnie odmawia.
FINBAR Gotowy?
JIM Valerie
VALERIE Mi³o ciê by³o poznaæ.
JIM (bior¹c j¹ za rêkê) Ogromnie ci wspó³czujê z powodu tego, co siê sta³o. Wiem na
pewno, ¿e twoja dziewczynka jest bezpieczna i ma siê dobrze, tam gdzie teraz jest.
Pomodlê siê za ni¹, choæ wcale jej to niepotrzebne. Jest anio³kiem, niewinne maleñstwo. A ten facet, co go widzia³em wtedy, na cmentarzu, to tylko ten przeklêty
samogon i gor¹czka. Finbar ma racjê. Odpoczywaj sobie teraz, ciesz siê cisz¹ i spokojem. I do zobaczenia wkrótce. Jeste bardzo mi³a. Dobranoc.
VALERIE Dobranoc. Dziêkujê ci, Jim.
JIM Nie ma za co.
FINBAR Valerie. (bierze j¹ za rêkê)
VALERIE Dziêkujê za wszystko.
FINBAR Ca³a przyjemnoæ po mojej stronie. Zajrzê do ciebie jutro czy pojutrze... (umiecha siê do niej)
VALERIE Dziêkujê.
FINBAR Dopilnujemy, ¿eby ci niczego nie brakowa³o i ¿eby siê tu u nas zadomowi³a.
Jeste naszym gociem. (ca³uje j¹ niezgrabnie w policzek)
VALERIE Dziêkujê za wszystko, Finbar.
FINBAR Nie ma sprawy. Panowie.
JACK Finbar.
FINBAR Do zobaczenia wkrótce, mam nadziejê.
ciskaj¹ sobie d³onie.
FINBAR No to do szybkiego.
JACK Do szybkiego.
Tama

180
FINBAR Brendan.
BRENDAN Trzymaj siê, Finbar. Uwa¿aj tam na siebie.
FINBAR Obiecujê, ¿e nastêpny raz nie bêdzie znów Bóg wie za jak d³ugo.
BRENDAN Zobaczymy.
JIM Dobranoc.
BRENDAN Dobranoc, Jim.
VALERIE Do zobaczenia wkrótce.
JACK Do zobaczenia z rana.
JIM Za kwadrans dziewi¹ta.
FINBAR No to na razie.
Jim i Finbar wychodz¹.
JACK No i tak...
BRENDAN Mmm...
JACK Przepraszam, ¿e tak na ciebie wsiad³em.
BRENDAN Daj spokój. Ja tak...
VALERIE To wszystko moja wina.
JACK A co ty pleciesz? ¯adna twoja wina. £atwo jest tak siedzieæ i pieprzyæ bzdury ca³y
wieczór. Ale wobec czego tak osobistego, co przydarzy³o siê tobie... Ludzie nie wiedz¹, jak siê znaleæ... Próbuj¹ na ró¿ny sposób. Jim chcia³... no wiesz...
BRENDAN No.
JACK On wcale tak nie myla³.
BRENDAN Wcale nie wierzy³, ¿e co by³o nie tak z twoim telefonem. Tak mi siê wydaje.
miej¹ siê przez chwilê. Pauza.
JACK To... straszne, co siê sta³o... Czy po czym takim mo¿na kiedykolwiek dojæ do
siebie? Znaczy... nie chodzi mi o ten telefon...
VALERIE Wiem. (pauza) Nie wiem.
Pauza.
JACK Bardzo ci wspó³czujemy.
BRENDAN Chodcie, si¹dziemy przy piecyku. Zimno siê robi. Wypijemy jeszcze po
jednym na do widzenia.
JACK Dobry pomys³.
BRENDAN Daj szklankê, Valerie. Jack? Ma³¹ whisky na drogê?
VALERIE Teraz ja stawiam.
JACK O, nie, nie.
BRENDAN Ta kolejka  gratis od firmy. Oficjalnie bar ju¿ zamkniêty. No, ruszcie siê.
Jack i Valerie przenosz¹ siê bli¿ej piecyka.
JACK Ty si¹d tu bli¿ej. Zaraz zrobi siê ciep³o jak w uchu.
BRENDAN Nalejê ci brandy, Valerie. To wino prawie zamarz³o w lodówce.
JACK Poczciwy ch³op.
VALERIE wietnie. Dziêkujê.
JACK To rozumiem! (do Brendana) Jimowi te¿ nie bêdzie lekko, jak mamusia umrze, nie
Brendan?
BRENDAN Oj, nie bêdzie. Bo wiesz, Valerie, biedaczka choruje ju¿ od dobrych paru lat.
Niknie w oczach. Ale psuje synalka jak psu³a!
JACK O tak!
Brendan przynosi drinki.
VALERIE To za du¿o dla mnie.
BRENDAN A gdzie tam!
JACK Nigdzie nie jest napisane, ¿e masz wszystko wypiæ. Jak zostanie, Brendan zleje
z powrotem do butelki i po krzyku.
BRENDAN Odpieprzysz ty siê kiedy wreszcie!
JACK (do Valerie) Mylê, ¿e czas, ¿ebymy wypili twoje zdrowie.
BRENDAN Tak jest. Twoje zdrowie, Valerie.
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JACK ¯eby siê wszystko jako... (podnosi szklankê) u³o¿y³o...
BRENDAN Na zdrowie.
VALERIE Na zdrowie.
Pij¹. Jack przygl¹da siê Brendanowi przez chwilê.
JACK Porz¹dny ch³opak z tego naszego Brendana, nie?
VALERIE Ty nie masz dzieci, Jack?
JACK Nie, skarbie. Nigdy nie by³em ¿onaty. Ale ten (ruchem g³owy wskazuje Brendana)
powinien sobie kobity poszukaæ, ci¹gle mu mówiê. Szkoda, taki m³ody ch³op, ¿eby
skoñczy³ jak ja.
VALERIE ¯a³ujesz, ¿e siê nie o¿eni³e?
JACK Kto by tam mnie chcia³? Takiego z³oliwego pierdo³ê.
BRENDAN Dobrze mówi.
JACK Tak to jest, widzisz. Brendan wie. Siedzê w tym warsztacie. I ten przeklêty blaszany dach! Sam siedzê jak palec na tym zadupiu. Bo g³ówna droga do Carrick idzie
bokiem. No i nie ma, ¿eby by³o... W lecie gor¹co jak w piekarniku, tak siê ten dach
nagrzewa, a jak nie, to deszcz wali jakby kto kamieniami rzuca³, taki ³omot. Jak kto
zajedzie, to tylko miejscowy, inny nie trafi. Czasem to ju¿ ma cz³owiek doæ. Ale
wiesz, przyjdzie siê tu na piwko, no i tego... Nie ma to jak wypiæ piwko z kolegami. A
i barmana takiego gdzie indziej nie znajdzie...
VALERIE Nigdy o tym nie myla³e? Nawet jak by³e m³ody?
JACK Jak nie? A o czym to siê innym myli, jak siê ma te dwadziecia lat? Co? Mia³em
wtedy dziewczynê, liczn¹ jak malowanie. Brendan wie. Chodzilimy ze sob¹ trzy
lata z hakiem od szeædziesi¹tego trzeciego do szeædziesi¹tego szóstego. Ale ona
chcia³a przenieæ siê do Dublina. Uwa¿a³a, ¿e tam nasze miejsce. A ja? Nie wiem, co
mi siê sta³o... ba³em siê, nie wiedzieæ ca³kiem czego. Nie mog³em zrozumieæ, po co
ona chce frun¹æ a¿ do Dublina. Wiecie, jak to jest... No i zosta³em. A ona pofrunê³a.
Znalaz³a tam pracê i czeka³a, ¿ebym do niej przyjecha³.
Ale ze mn¹ co by³o nie tak... Wydawa³o mi siê to tak strasznie daleko. Tysi¹c mil
st¹d. Nienawidzi³em tam jedziæ.
By³em dwa czy trzy razy. Jedzi³em... po to tylko, ¿eby... no, wiecie... Wynajmowa³a
pokój. Wilgotn¹ norê, bez ogrzewania. To by³o wstrêtne z mojej strony. Jedzi³em
tam tylko po to... po nic innego. Czu³em siê le z dala od domu. Nie wiem, dlaczego.
Napala³em siê ca³y na to jechanie, bo... no wiecie... mo¿na sobie by³o... Ale wystarczy³ jeden dzieñ, jedna noc, dosta³em, co chcia³em, chodzilimy po parku, a ja ju¿
robi³em siê marudny i z³oliwy. Ju¿ mi by³o nudno.
Pauza.
JACK Biedna dziewczyna, serce jej pêka³o. Kiedy tak cz³owiek patrzy z perspektywy lat
na to, dlaczego post¹pi³ tak czy tak, to widzi, ¿e najczêciej ca³kiem bez ¿adnego
powodu. Wiele rzeczy robi³o siê przez g³upi upór.
Przesta³em odpowiadaæ na jej listy. Nie chcia³em, ¿eby do mnie pisa³a. Nie mog³em
znieæ tej jej troski. Zastanawiania siê, jak siê mam i ¿e co z poczt¹ musi byæ nie tak.
Pauza.
Nie rozumiem, dlaczego taki by³em. Po prostu... chcia³em to skoñczyæ. Byæ prawdziwym mê¿czyzn¹. Ojciec przekaza³ mi w³anie biznes. Zgrywa³em wa¿niaka. A jak
napisa³a mi, ¿e wychodzi za m¹¿ za jakiego tam faceta, jeszcze potrafi³em byæ na ni¹
wciek³y.
Pauza.
Uwa¿a³em, ¿e to wszystko jej wina. ¯e nie powinna by³a tam wcale jechaæ.
Grupa ludzi z okolicy wybiera³a siê na wesele, autokarem. I ja z nimi. Jako jeden
z goci. W garniturze i butach wyczyszczonych na glanc. Jakiego mia³em kaca, to
szkoda gadaæ. Do pi¹tej rano siedzia³em przed kominkiem i pi³em, patrz¹c w ogieñ.
Autokar odje¿d¿a³ o dziewi¹tej. Po drodze rozmowa by³a o tym, czemu to ona nie
wróci³a do domu, ¿eby sobie mê¿a znaleæ. A mnie siê rzygaæ chcia³o.
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W kociele w Phibsboro wali³o brylantyn¹ nie do wytrzymania, od nas  wsioków.
A wszystkie jej kole¿anki, pielêgniarki i ich ch³opcy w mundurach wygl¹dali tak piêknie. Bo ona wychodzi³a za wojskowego. Wielkie ch³opisko. Bary jak u goryla. I gdy
tak szli do o³tarza, nasze oczy siê spotka³y. Umiechn¹³em siê do niej sztucznie i pomyla³em sobie: Ty masz goryla, ja mam przed sob¹ przysz³oæ.
A ona spojrza³a na mnie, jakbym by³ po prostu jednym z goci weselnych. I tyle. No
i rzeczywicie, mia³em przed sob¹ przysz³oæ. Ca³e lata. Wszystkie problemy, którym
trzeba by³o stawiæ czo³o. Samemu. Zacisn¹æ zêby i pokazaæ ca³emu wiatu, jakim siê
jest twardzielem.
Uciek³em z kocio³a jak dzieciak. Nie czeka³em na przyjêcie. Szed³em przed siebie,
nie zatrzymuj¹c siê. Pada³ deszcz. Doszed³em do miasta. By³ ciemny, ponury dzieñ.
Jakby kto czarn¹ p³achtê rozpostar³. Znalaz³em siê w labiryncie pustych ulic. Wszed³em do jakiego pubu. By³ ciasny i ciemny. Prawie pusty  dwóch czy trzech facetów.
I barman-biznesmen. Ca³kiem jak ty, Brendan. Porz¹dny. Wypi³em ze dwa piwa, jedn¹ czy dwie whisky. I siedzia³em tak z ³bem zwieszonym, gapi¹c siê na brudny drewniany bar. Barman podszed³ do mnie i zapyta³, czy czasem mi nic nie jest. Takie zwyk³e, proste pytanie. Powiedzia³em, ¿e nie. On na to, ¿e mi zrobi kanapkê. No to ja, ¿e
dziêkujê. I prawie siê rozp³aka³em  ¿e jest kto, kto siê o mnie... A on wzi¹³, odkroi³
dwie kromki ze wie¿ego bochenka, dok³adnie nasmarowa³ mas³em. Nigdy tego nie
zapomnê. Potem wzi¹³ ser i szynkê, pokroi³; wyj¹³ ze s³oja cebulkê, po³o¿y³ to wszystko
na chlebie, chleb na talerzu i przekroi³ na pó³. Zrobi³ to dla mnie. Postawi³ talerz
i powiedzia³: Zajadaj, stary. A potem z³o¿y³ swoj¹ gazetê, w³o¿y³ marynarkê i poszed³, bo siê jego zmiana skoñczy³a. I przyszed³ inny barman.
A ja wzi¹³em tê kanapkê do ust i nie mog³em prze³kn¹æ, bo jakbym gulê mia³ w gardle. Ale zjad³em, bo kto, kogo wcale nie zna³em, zrobi³ tê kanapkê dla mnie. Taka
ma³a rzecz. A taka wielka. Dla mnie. Wtedy.
Ta kanapka da³a mi si³y jak ¿aden posi³ek w ¿yciu. I wróci³em na przyjêcie. I wstydzi³em siê za siebie. Od tamtej pory próbujê ¿yæ w pokorze. Ale bycie dobrym szybko
siê nudzi. Znacznie ³atwiej byæ skurwysynem.
Ta robota w warsztacie, siedzenie ca³y dzieñ nad tym, co mo¿na by zrobiæ w godzinê.
£atanie jednej dêtki ca³e popo³udnie. Pomaga ci nie myleæ o tym, co mog³o byæ,
o tym, co powiniene by³ zrobiæ. To tak, jakby odwróciæ siê i nie patrzeæ. Tak jak ja na
tym przyjêciu. (pauza) Bo spojrzeæ komu w oczy nie mo¿na ot tak sobie I powiem
wam, ¿e nie ma nocy, ¿ebym o niej nie ni³.
Pauza.
JACK Ale siê rozgada³em (pauza) No nic. (pauza) Pójdê ju¿ chyba.
Pauza.
BRENDAN Pewny jeste? Strasznie wieje.
JACK A co to ja, pierwszy raz w tych stronach?
BRENDAN Dam ci latarkê.
JACK A co ja, baba?
BRENDAN (id¹c po latarkê) Gorzej... (wychodzi)
JACK Przynajmniej to nie by³a opowieæ o duchach.
VALERIE Nie.
JACK Tych to mielimy dzi a¿ nadto. (pauza) Wszyscy bêdziemy duchami, nim siê
obejrzymy.
VALERIE Mmm.
JACK Bêdziemy sobie tu siedzieæ ca³¹ noc i popijaæ whisky z Maur¹ Nealon. (pauza)
Taak. (krótka pauza) To by³ dla mnie bardzo dziwny wieczór.
VALERIE (krótki miech) Dla mnie te¿.
JACK Ooo! Tomy siê popisali. (krótka pauza) Cieszê siê, ¿e ciê pozna³em.
VALERIE Ja te¿.
JACK Przepraszam, ¿e siê tak rozgada³em.
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VALERIE No, co ty...
JACK To twoja obecnoæ tak na mnie podzia³a³a. Inspiruj¹co. No i to. (unosi do góry
szklankê)
Umiechaj¹ siê.
JACK Nie jestem pewien, czy to odludzie to najlepsze miejsce dla... no wiesz...
VALERIE Dla czego?
JACK Kto to widzia³, ¿eby taka dziewczyna jak ty chowa³a siê przed wiatem. S³ucha³a, jak
starzy idioci opowiadaj¹ o wró¿kach. ¯eby jej strachu napêdziæ. Te¿ co! Duchy, anio³y
i te inne! Pieprzyæ je. Nigdy wiêcej. Nie chcê, ¿eby zaprz¹ta³a sobie g³owê takimi bzdurami. Masz doæ... swoich problemów, do jasnej cholery. Tak ci strasznie wspó³czujê...
VALERIE Dziêkujê.
Wraca Brendan z latark¹, w³¹czaj¹c i wy³¹czaj¹c j¹ na zmianê.
BRENDAN Baterie s³abe. Chod, podwiozê ciê.
JACK Nie trzeba...
BRENDAN Chod, chod. I tak odwo¿ê Valerie.
VALERIE Zabierzesz siê z nami.
JACK No dobra.
Brendan staje za barem, myje szklanki, porz¹dkuje.
VALERIE Pomóc ci?
BRENDAN Nie, nie! Nie trzeba. Ju¿ koñczê.
Jack zdejmuje z wieszaka swoj¹ kurtkê, ¿artuje.
JACK To twoja, Valerie?
VALERIE Tak, tak. Moja.
Jack podaje jej ¿akiet.
JACK Valerie.
VALERIE Ooo! Co za uprzejmoæ.
JACK Ma siê te maniery, nie Brendan?
BRENDAN No, no.
JACK Proszê.
VALERIE (wk³ada ¿akiet) Dziêkujê.
JACK Hmm. Chyba zapalê sobie jeszcze przed wyjciem. (wyjmuje paczkê papierosów)
Kto jeszcze?
VALERIE Nie, dziêkujê.
BRENDAN (odmawia) Dziêki, Jack.
JACK Muszê wstaæ z samego rana. Jechaæ do Conora Bolanda. Na drugi koniec Carrick.
Ten to ma bachorów  chyba z piêtnacioro. Stado brudnych bêkartów.
Brendan i Valerie miej¹ siê.
JACK A ¿ebycie zobaczyli babê. Sama, kurwa, jak traktor.
BRENDAN Okropny jeste.
JACK Tylko czasami.
Brendan patrzy na Valerie i kiwa g³ow¹.
VALERIE Zobaczê ciê tu znów wkrótce?
JACK Pewnie tak. Beze mnie to by ten interes pad³ ju¿ dawno.
BRENDAN (sprz¹taj¹c) Nie s³uchaj go, Valerie. Przez najbli¿szych parê tygodni to ani
jego, ani Jima tu nie zobaczymy.
VALERIE Czemu?
BRENDAN (przerywa sprz¹tanie i zapala papierosa) Niemcy siê zje¿d¿aj¹ i bêd¹ tu przesiadywaæ. To ich ulubiony pub.
VALERIE (do Jacka) Przeszkadzaj¹ ci?
Jack wykrzywia siê.
BRENDAN Jack uwa¿a, ¿e robi¹ za du¿o ha³asu.
JACK Nie wiadomo, o czym gadaj¹ ani nic...
BRENDAN Siadaj¹ z Jimem przy barze, miny skwaszone i narzekaj¹, jak stare baby.
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JACK Ej, nie jest z nami tak le.
BRENDAN Jestecie jak dwie stetrycza³e cioty. Gdybycie tylko mogli siebie zobaczyæ.
VALERIE To gdzie chodzicie?
JACK Mamy taki pub w Carrick. The Pot.
BRENDAN (przedrzenia go) The Pot. Mylisz, ¿e tam bêdzie inaczej? Tam ich tak
samo du¿o!
JACK A, nie. Tam nie jest tak le.
VALERIE Tak ci siê tylko wydaje, dlatego ¿e to jest wasze miejsce.
JACK Trafi³a w sedno sprawy, Valerie. Widzisz, Brendan, Valerie nas broni. To z szacunku dla tego miejsca.
BRENDAN Pieprzê ten wasz szacunek. Zostawiacie mnie tu, ¿ebym sta³ za barem jak ta
dupa i nie wiedzia³, co siê dzieje. S³ucha³, jak ci idioci graj¹ na gitarach i piewaj¹
przeboje z lat szeædziesi¹tych. A nawet s³ów nie znaj¹.
Jedyne, co mam do roboty, to nalaæ parê piw i patrzeæ, jak cieñ wzgórza wêdruje po
pod³odze, gdy s³oñce zaczyna zachodziæ. Jak jaki kretyn pieprzony sta³ bêdê i na
cieñ siê gapi³! Jak wpe³za na tych zidiocia³ych Niemców. A oni go nawet nie widz¹.
Co musi byæ ze mn¹ powa¿nie nie tak, skoro takie mi siê rozrywki na wieczór szykuj¹.
JACK Nie marud. Wiesz, co ci powiem? Je¿eli Valerie zgodzi siê tu przyjæ i stawiæ czo³o
Niemcom, to i my z Jimem przyjdziemy dotrzymaæ wam towarzystwa. Co wy na to?
BRENDAN Zaszczycicie nas ³askawie swoj¹ obecnoci¹, tak? Bêdziemy mogli popatrzeæ na wasze paskudne mordy?
JACK Nie to nie. Napraszaæ siê nie bêdziemy. Za to Finbara bêdziecie tu mieæ co wieczór. Z wywieszonym ozorem przyleci za Valerie.
VALERIE Ju¿ przestañ.
miej¹ siê przez chwilê.
JACK Nie odpêdzisz go. Jak muchy od kupy gówna. Oj! Ale zajarzy³em!
BRENDAN Nie przejmuj siê, Jack. Znalaz³e siê jak zawsze
JACK Gorzej ju¿ nie mog³em! Przepraszam.
VALERIE Nic siê nie sta³o.
Brendan wk³ada marynarkê.
JACK Przepraszam. No to jak?
VALERIE Z czym? Z... Niemcami?
JACK No.
VALERIE Nie ma problemu. Mnie oni nie przeszkadzaj¹.
JACK No i s³usznie. Zdrowe podejcie. Zawsze to lepiej wród ludzi.
BRENDAN (rozgl¹daj¹c siê) Widzia³e gdzie moje klucze?
Valerie i Jack te¿ siê rozgl¹daj¹.
VALERIE Mo¿e siê przy okazji poduczê trochê niemieckiego.
JACK Eee, czy ja wiem... Oni s¹... Ty, Brendan, sk¹d oni s¹?
BRENDAN Kto?
JACK Niemcy. (do Valerie) My tak na nich mówimy.
VALERIE (podnosi kluczyki le¿¹ce na kominku) To te?
BRENDAN Tak. Dziêki. Gotowi?
Zaczynaj¹ iæ w kierunku drzwi.
JACK Sk¹d oni s¹? Z Danii czy z Norwegii? (do Valerie) Gdzie stamt¹d.
Wychodzi, za nim Valerie.
BRENDAN A chuj ich tam wie, sk¹d oni s¹.
Gasi wiat³o i wychodzi.
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CONOR MCPHERSON
(Dublin 1971)
Jeden z najbardziej ró¿norodnych stylistycznie i tematycznie wspó³czesnych autorów
irlandzkich. Pocz¹tkowo otwarcie krytykowa³ zasadnoæ pisania o irlandzkiej tradycji i
historii. Fascynuj¹c siê przede wszystkim starszymi od niego o pokolenie autorami brytyjskimi i amerykañskimi, pisa³ utwory, które  choæ osadzone czêsto w scenerii Dublina 
koncentrowa³y siê na poszukiwaniu wspó³czesnego jêzyka dramatycznego (zw³aszcza teatralnie twórczej si³y jêzyka dialogowego). W tym duchu powsta³y wczesne jednoaktówki
McPhersona, wystawiane zarówno w Irlandii, jak i Wielkiej Brytanii (dziêki ich sukcesowi
McPherson zosta³ autorem rezyduj¹cym w londyñskim Bush Theatre). To w³anie w tych
nied³ugich utworach da³ siê poznaæ jako autor umiejêtnie godz¹cy funkcjonalnoæ konwersacji jako narzêdzia dramatycznego z epickim rozmachem opowieci (czêsto w formie
monologu).
Swoistym zwrotem w jego twórczoci by³a drukowana w tej antologii Tama z 1997
(charakterystyczne, ¿e sztuka mia³a premierê w londyñskim Royal Court Upstairs i dopiero
póniej zagrano j¹ w Dublinie, w Gate Theatre). W tym dramacie odnaleæ mo¿na echa
twórczoci Syngea i Yeatsa  jego akcja rozgrywa siê na wyrazicie zarysowanej irlandzkiej prowincji. Pojawia siê tu, znany choæby z Friela, w¹tek obcego (mamy zatem do czynienia z dziwn¹ inicjacj¹ do irlandzkoci), za wiele rozwi¹zañ, g³ównie fabularnych,
przywo³uje na myl dramat Syngea Playboy zachodniego wiata.

Dialog drukowa³ Tamê w numerze 11/1999 i w tym samym roku utwór zosta³ wystawiony w warszawskim Teatrze Studio w re¿yserii Agnieszki Lipiec-Wróblewskiej.

SPIS SZTUK IRLANDZKICH DRUKOWANYCH
W DIALOGU

Samuel Beckett Czekaj¹c na Godota (fragmenty), prze³o¿y³ Julian Rogoziñski, nr 1/1956;
Koñcówka i Akt bez s³ów, prze³o¿y³ Julian Rogoziñski, nr 5/1957;
Którzy upadaj¹, prze³o¿y³ Krzysztof Zarzecki, nr 7/1957;
Ostatnia tama Krappa, prze³o¿yli Krystyna Cêkalska i Kazimierz B³ahij, nr 11/1958;
Popio³y, prze³o¿y³a Cecylia Wojewoda, nr 12/1959;
Radosne dni, prze³o¿yli Mary i Adam Tarnowie, nr 12/1961;
S³uchaj, Joe, prze³o¿y³ Julian Rogoziñski, nr 3/1966;
Komedia, prze³o¿yli Julian Rogoziñski i Ma³gorzata Semil, nr 9/1970;
Wyludniacz, prze³o¿y³ Krzysztof Wolicki, nr 12/1971;
Nie ja, prze³o¿y³a Ma³gorzata Semil, nr 10/1973;
Fragment dramatyczny, prze³o¿y³ Jacek G¹siorowski, nr 5/1976;
Kroki i Wtedy, prze³o¿y³a Ma³gorzata Semil, nr 12/1976;
Ohio impromptu, prze³o¿y³ Antoni Libera, nr 3/1983;
Ko³ysanka, prze³o¿y³ Antoni Libera, nr 4/1983;
Katastrofa, prze³o¿y³ Antoni Libera, nr 12/1983;
Co gdzie, prze³o¿y³ Antoni Libera, nr 9/1984;
Partia solowa, prze³o¿y³ Antoni Libera, nr 4/1986;
Nacht und Traüme, prze³o¿y³ Antoni Libera, nr 5-6/1986;
S³owa i muzyka, prze³o¿y³ Antoni Libera, nr 9/1987.
Brendan Behan Zak³adnik, prze³o¿yli Maria Skroczyñska i Juliusz ¯u³awski, nr 12/1960;
Skazaniec, prze³o¿y³ Grzegorz Sinko, nr 11/1963.
Marina Carr Porcja Coughlan, prze³o¿y³a El¿bieta Jasiñska, nr 5/2005.
Lin Coghlan Litoæ, prze³o¿y³y Anna B³asiak i Iwona Libucha, nr 7-8/2005.
Bryan Delaney Szewc, prze³o¿y³a Ma³gorzata Semil, nr 3/2008.
Anne Devlin My same, prze³o¿y³a Irena Tar³owska, nr 11-12/1989.
Paschal Finnan U Dana, prze³o¿yli El¿bieta i Ryszard Bugajscy, nr 2/1977.
Brian Friel Obywatelstwo honorowe, prze³o¿y³a Maria Skroczyñska, nr 2/1975;
Przek³ady, prze³o¿yli Angus MacQueen i Urszula Tempska, nr 5/1985;
Tañce w Ballybeg, prze³o¿y³a Ma³gorzata Semil, nr 4/1993;
Molly Sweeney, prze³o¿y³a Ma³gorzata Semil, nr 5/1997.
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Desmond Hogan Alma-Jane i Betty-Sue, prze³o¿y³ Piotr Niklewicz, nr 2/1977.
James Joyce Ulisses, epizod piêtnasty, Circe, prze³o¿y³ Maciej S³omczyñski, nr 12/1964.
Owen McCafferty Mojo Mickybo, prze³o¿y³a Ma³gorzata Semil, nr 4/2005.
Martin McDonagh Kaleka z Inishmaan, prze³o¿y³a Ma³gorzata Semil, nr 5/1998;
Pan Poduszka, prze³o¿yli W³odzimierz Kaczkowski i Mhairi McInnes, nr 10/2005.
Frank Mc Guinness Skrzeczenie srok, prze³ozy³ Krzysztof Pu³awski, nr 5/2011.
Conor McPherson Tama, prze³o¿y³a Klaudyna Rozhin, nr 11/1999.
Paul Mercier Budleja, prze³o¿y³a Agnieszka Hein, nr 5/1997.
Tom Murphy Bailegangaire, prze³o¿y³ Tomasz Kubikowski, nr 3/2007.
Sean OCasey Kukuryku, prze³o¿y³a Cecylia Wojewoda, nr 5/1960;
Czerwone ró¿e dla mnie, prze³o¿y³a Cecylia Wojewoda, nr 10/1961;
Opowiadanie na dobranoc, prze³o¿y³a Cecylia Wojewoda, nr 10/1969.
Ursula Rani Sarma B³êkit, prze³o¿y³ Daniel £aszkiewicz, nr 6/2007.
Billy Roche Biedne zwierzê na deszczu, prze³o¿y³ Tomasz Basiuk, nr 4/1993.
John Millington Synge Jedcy do morza, prze³o¿y³a Maja Monika Misiñska, nr 3/1957.
Enda Walsh Farsa z Walworth, prze³o¿y³a Ma³gorzata Semil, nr 3/2007;
Penelopa prze³o¿y³a Ma³gorzata Semil, nr 5/2011.
Michael West Upadek, prze³o¿y³ Piotr Klinger, nr 3/2011.
William Butler Yeats Cathleen, córka Houlihana, prze³o¿yli Zofia i Lucjan Porembscy, nr
11/1957;
mieræ Cuchulaina, prze³o¿y³ Tomasz W. Brzozowski, nr 4/1993;
Garnek roso³u, prze³o¿y³ Artur Przybys³awski, nr 5/1997.
Ponadto w numerze 2/1977 swoje osobiste rekomendacje dotycz¹ce dramaturgii irlandzkiej przedstawi³ znany dramatopisarz brytyjski, John Arden, a w numerze 4/1993 znalaz³a
siê seria artyku³ów pisanych przez irlandzkich autorów, omawiaj¹cych rozmaite polityczne i kulturowe aspekty ¿ycia Irlandii, poruszane w dramaturgii.
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