
Bogusław Kierc

Łzawe zjawy  
roku pamiętnego

OSOBY:

 • Halinka 
 • Kazia
 • Robert
 • Antoś
 • Zygmunt
 • Iza 
 • Hjalmar

1 .  Ś n i e g

Halinka
Ta z orzechami pyszna.

Kazia
A tę białą

jadłaś?
Halinka

Wspaniała!
Kazia

Z porów.
Halinka

Ale jeszcze
coś tam dodajesz.

Kazia
Jajeczko, cebulka,

śmietana, biały ser, majonez… 
Halinka

Jabłko?
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Robert
Wyborna!

Kazia
Drobno posiekane.

Antoś
Ach, ta

śledziowa ci się udała nadzwyczaj.
Długa cisza.

Halinka
Jeszcze tej z mięskiem.

Antoś
Fan-tas-tik!

Kazia
Masz jakiś

przepis na dobrą sałatkę? Mam zamiar
kolekcjonować sałatki.

Halinka
Ja robię

po prostu z tego, co mam.
Robert

Nadzwyczajna!
Antoś

Jeszcze tej słodkiej.
Kazia

Jedzcie. Pyszne. Muszę
się sama chwalić, bo nikt mnie nie chwali.

Halinka
Kaziu, wspaniałe!

Antoś
Już nic nie zostanie

dla Zygów.
Kazia

Trudno. Sami sobie winni.
Halinka

Iza na pewno jeszcze sobie robi
pończochy.

Kazia
Jasne. Na czarno.

Halinka
Na czarno.

I przyjdzie w mini.
Kazia

Jak amen w pacierzu.
Długa cisza.

Antoś
Patrz, jak zbierają światło.

Kazia
Czysty jedwab.
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Robert
Też haftowałem. No, ale takiego
haftu to nigdy.

Halinka
Haftu. Cha, cha, cha, cha.

Robert
Piękne te ptaki. 

Kazia
A pod tym jest warstwa

gazet. 
Robert

Cudowne. Chińskich? 
Kazia

Chińskich. Zobacz.
Długa cisza. 

Antoś
Jeszcze sałatki?

Robert
Masz tę białą bułkę?

Antoś
Mam. Proszę bardzo.

Kazia
Halinka tak ślicznie

wygląda teraz.
Antoś

Uhm. Idealnie.
Tafta z ugrowym jedwabiem, te ptaki
wyrywające się.

Kazia
Prawdziwa laka.

Antoś
Za jedną ramę trzy tysiące, prawie
za darmo.

Kazia
Facet nie wiedział, co sprzedał.

Halinka
Chiński parawan za te trzy tysiące
złotych.

Antoś
Czy mogę cię opalić?

Robert
Po to 

są.
Kazia

Poczekajcie. Coś wam chcę pokazać.
Halinka

Jeszcze tej słodkiej.
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Antoś
Oni to drukują

w Czechosłowacji.
Kazia

Albo w Jugosławii.
Halinka

Udała ci się. Naprawdę.
Kazia 

To chwalcie,
chwalcie.

Halinka
Doszyłaś jednak tę nogawkę.

Kazia
Śmiali się, że bez nogawki, bo jedna
była tak szybko przyfastrygowana,
a ta zwisała luźno jak kaleka.
Dzwonek.

Halinka
Zygi.

Robert
Jemioła! Mogą się całować.

Antoś
Tak. Zawieszało się i już się mogłeś

całować z kim tam chciałeś. 
Halinka

Nie. Nad łóżkiem
się zawieszało, by się nie posiusiać.

Antoś
Tego nie znałem.

Halinka
Żeby nie posiusiać

się w nocy w łóżku.
Antoś

Ale ładny znaczek!
Zygmunt

Z twojego zdjęcia.
Halinka

Jak to pomniejszyłeś?
Zygmunt

Mogę pomniejszać, powiększać, jak zechcesz.
Robert

A kolorowe?
Zygmunt

Tak.
Robert

Nie z negatywu,
już wywołane.



152

Zygmunt
Też. Pokaż to zdjęcie.

Robert
Które?

Halinka
No, jak to?

Antoś
Halinka ma zdjęcie

światowe. No, no.
Kazia

Wszystkie zdjęcia przynieś.
Halinka

Nie. Tylko tamto.
Antoś

Hala na okładki.
Niesamowite.

Iza
Pokaż. Ja pierdolę.

Przepraszam. W takim momencie.
Zygmunt

Cudowne!
Antoś

Niesamowite.
Zygmunt

To jest ta sekunda.
Antoś

Ten krzyżyk w rękach.
Iza

Jak zostaniesz świętą
to wspomnij o nas tam.

Kazia
I taka złota

poświata.
Halinka

To ten fotograf, no z tego
„Osservatore Romano”.

Iza
Na pewno.

Jest tylko jeden. Kuzyn był i zdobył
zdjęcie z papieżem. Pięć dolców za jedno.
To chyba tamten. Chyba tylko jego
przy nim trzymają.

Kazia
On po prostu czekał

na Halę. Musiał ją widzieć w kolejce 
tych do komunii od niego. Przepiękne!

Iza
Uduchowiona. Cudowne.
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Zygmunt
Fachowe.

Halinka
On mi to przesłał na adres naszego
księdza.

Iza
Jak będziesz u mamy, to cię tam

za świętą.
Antoś

Pięknie.
Iza

To – można powiedzieć –
nie zdjęcie roku, to zdjęcie epoki.

Kazia
Tak. Zdjęcie życia. Dla przyszłych pokoleń.
Słychać dźwięki kojarzące się z „graniem” kaloryferów, pomieszanym 
z poświstami zza niedomkniętych okien. Ale spod tych dźwięków przebija 
się ledwie słyszalna muzyka „Quatuor pour la fin du Temps” Messiaena.

Antoś
Teraz dopiero mnie to uderzyło.

Robert
Co?

Antoś
Nic. Nie powiem. Ja już wiem.

Kazia
Co on tam

znowu zobaczył?
Antoś

Na pewno już było
gdzieś w jakichś pismach reprodukowane.

Halinka
Skąd wiesz?

Antoś
Musiało.

Kazia
Barszczyku?

Halinka
Ja proszę.

Zygmunt
Ja.

Kazia
Ty, Izuniu?

Robert
Wyborny!

Antoś
To takie

niesamowite zestawienie. Młoda
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dziewczyna przed Nim i jeszcze Ten Trzeci
jako Opłatek w Jego palcach.

Halinka
Prawda,

jaki ma wstrętny ten sweterek.
Iza

Cudny!
Skąd Kazia tyle wełny takiej pięknej?

Kazia
Ale to nie ja zrobiłam.

Iza
Od razu

tak pomyślałam. Bo skąd by ta wełna.
Robert

Przepiękny.
Halinka

Po co chłopu taki sweter?
Kazia

Szesnastoletni chłopiec mu to zrobił.
Iza

 No, no.
Robert

Ten Francuz.
Kazia

Żyje tylko chlebem
z musztardą, pije mocną kawę, nawet
czasami wódkę. I widać mu tylko
stawy i duże oczy, i niemałe…

Antoś
Kaziu!

Kazia
To znaczy czarne włosy. Anioł

eteryczny.
Antoś

Jak zwykle – przesadzasz.
Kazia

Jest chudy
i cudowny, i mądry, i dobry. Ideał.
Naprawdę. Serio. I jeszcze ten sweter.

Halinka
 Chciałabym taki.

Kazia
U nas też go baby

chciały ponosić chociażby przez tydzień.
Halinka

To ci zazdroszczę.
Antoś

Ja też bym zazdrościł.
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Halinka
Ty? Taki święty?

Antoś
Gdzie mi do świętości.

Nasilają się te kaloryferowo-przeciągowe dźwięki. Z „podprogowym” 
Messiaenem.

Kazia
Przymknijcie okno.

Halinka
Ja bym jeszcze zjadła

tej słodkiej.
Iza

Co się stało?
Kazia

Nie wiem. Antoś
mruga jak kotek. Nie wiem, o co chodzi.

Robert
Chodzi, że może pora, by wychodzić.

Antoś
Ale rym! Co wy! Jeszcze wcześnie.

Kazia
Widzisz,

wypraszasz gości.
Antoś

Nie było deseru.
Iza

Chyba się pali?
Kazia

O, Boże! Babeczki!
Jeszcze babeczki.

Zygmunt
Spaliły się?

Kazia
Muszą

troszeczkę postać w piekarniku, żeby
ser doszedł.

Antoś
Buty też przemalowałaś?

Robert
Były różowe?

Zygmunt
Nie. Czerwone.

Halinka
Iza

w mini! I czarne pończochy. Zdążyłaś.
Znane dźwięki są coraz bardziej uporczywe.
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Iza
My teraz tylko już płatki owsiane.
Wieczorem sobie zalewam w termosie,
bo mi się nie chce. Garnki lśnią i dużo
jedzenia.

Zygmunt
Jeszcze przysłali otręby.

Antoś
Jedliśmy.

Kazia
Super. Najlepsze – prażone.

Iza
A mi się nie chce prażyć.

Kazia
Może byśmy

coś pośpiewali?
Antoś

Babeczki.
Robert

Wyborne!
Halinka

Pyszne.
Zygmunt

Fachowe.
Iza (śpiewa)

Z kółeczkiem na czole,
Z niewoli w niewolę.

Kazia
Ja już nie mogę.

Zygmunt
To się robi folklor.

Iza
Tam – to dopiero będzie.

Robert
Transmitują?

Antoś
Na pewno.

Zygmunt
Chyba. Ciekawe, kto złoży

socjalistyczny pocałunek śmierci.
Halinka

Idziemy. Chodźmy. Antoś ma już w oczach.
Antoś

Co mam?
Halinka

Procenty.
Antoś

Jakie?
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Kazia
Jeszcze deser.

Wszyscy
O!

Antoś
Wszyscy ludzie powinni się łączyć

przez te desery, babeczki, sałatki,
pończochy, buty, sukienki… Tak zwana
konwersacyja…

Kazia
Antoś!

Halinka
Kontaktujmy

się!
Robert

Całujemy was.
Antoś

Do jutra.
Kazia

Przymknij
to okno. Pościel sobie na podłodze.
Wpada nieprawdopodobna śnieżyca. W niej – srebrnoszary Hjalmar. 
Futro z wielkim kołnierzem. Okulary. Stało się tak, jakby ściana w głębi 
sceny była przejrzysta.

Hjalmar
Antoś! Tę sztuczkę… Nie wiem, kiedy będę.
Chyba. A może również… Nie wiem… Wszystko
jest rzeczywiste. Nieoczekiwane. 
Że mnie przepełnia radość. Jeszcze się nie
zdecydowałem na wyjazd. Odsuwam.
Tutaj jest gwarno, ale tym niedobrym,
rozpraszającym gwarem. Ciekaw jestem,
co grasz, co piszesz, co myślisz? Ja teraz
nie piszę, nie gram, nie myślę, nie żyję. (znika razem ze śnieżycą)

2 .  Ś l i n a

Kazia 
Zrób łóżko.

Antoś
Właśnie robię.

Kazia
Nie wiedziałam,

że lubisz taką muzykę.
Antoś

Wyłączyć?
O co ci chodzi?
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Kazia
Nie zaczynaj.

Antoś
Dobrze.

Kazia
Zamknij to okno.

Antoś
Już zamknąłem.

Kazia
Nie cierp,

nie cierp.
Antoś

Nie cierpię.
Kazia

Wkurza mnie ta twoja
pokora.

Antoś
Jaka pokora?

Kazia
Już nie mów.

Antoś
Dobrze. Czy możesz mi wreszcie powiedzieć,
co ci przeszkadza we mnie?

Kazia
Nie wiem. Może

to, że w ogóle jesteś.
Antoś

Mogę nie być.
Kazia

Daj spokój. Mogę spać?
Antoś

Dlaczego pytasz?
Kazia

Nakręć budzik.
Antoś

Dobranoc.
Kazia

Mam cię dość! Ty ciapo.
Jak cię nie znoszę.

Antoś
Myłaś zęby?

Kazia
Myłam.

Antoś
To nie wiem, czy mnie florą bakteryjną
oplułaś.

Kazia
Zamknij się.
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Antoś
Zamkną mnie spece

od zamykania.
Kazia

Nie strasz, bo się zesrasz.
Antoś

Bardzo wykwintnie.
Kazia

Daj mi spać.
Antoś

A możesz
nie robić z siebie wariatki?

Kazia
Nie robię.

Jestem.
Antoś

Śpij.
Kazia

Jeszcze cię kiedyś zabiję.
Antoś

Wierzę.
Kazia

Ty świnio! Nędzna, katolicka
świnio! Zrobiłeś ze mnie sukę. Tylko
sukę. Wciąż daję się wykorzystywać.
Tobie i wszystkim. Od początku życia.
Znowu się dałam nabrać. Mam już dosyć.

Antoś
Nie histeryzuj!

Kazia
Przecież cię prosiłam,

żebyś pozwolił mi spać. Nie rozumiesz.
Nigdy niczego nie rozumiesz. Nigdy.
Ty głupi ciulu.

Antoś
Opanuj się, proszę.

Kazia
Odejdź ode mnie.

Antoś
Zaraz sobie pójdę.

Kazia
Idź do kościółka. Pomódl się do Bozi,
żeby mi rozum przywrócił. Ty gnido.
Niedognieciona, faryzejska gnido!

Antoś
Rewelacyjnie! To już coś!
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Kazia
Impotent.

Rzewny impotent.
Antoś

I co jeszcze?
Kazia

Pedał.
Antoś

No dalej, dalej.
Kazia

Ty!
Antoś

Tu przesadziłaś!
Gdybyś pod ręką miała nóż, to też byś.

Kazia
Ty sakramencka świnio!

Antoś
Gdzie jest woda

utleniona?
Kazia 

Tam..
Antoś

Mleka?
Kazia

Nie.
Antoś

To idę.
Kazia

Ja też. Na zawsze.
Antoś

Idź się nie wygłupiaj.
Kazia

I skończę z sobą.
Antoś

Ja naprawdę nie wiem,
jak reagować.

Kazia
Och, święty Antoni.

Antoś
Nie jestem święty.

Kazia
Jesteś beznadziejny.

Antoś 
Jestem.

Kazia
Rozlazła ciapa. Już cię nie chcę.

Nie chcę mieć dupka, co mi stale depcze
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po piętach. Chcę mieć mądrego faceta.
Nie śmiej się. Chcę mieć towarzysza życia.

Antoś 
Już nie należę do partii.

Kazia
Idiota.

Antoś 
Rozwód to byłoby wyjście? Poszukasz
sobie mądrego faceta z kutasem,
którego będzie używał jedynie,
kiedy ty zechcesz pozwolić, by użył
sobie na twoją chwałę.

Kazia
Jesteś głupi.

Antoś
Powiedz mi, na czym ta moja głupota
polega.

Kazia
No tak. Znów chodzi o ciebie.

Twoja głupota! Nigdy nie… Co robisz?!
To nie jest wyjście.

Antoś
Jest!

Kazia
Zamknij to okno!

Antoś
Zamknąłem.

Kazia
Skąd tak wieje. Ta śnieżyca?

Antoś
Nie wiem.

Hjalmar 
Antosiu, nie wstydź się śmieszności.

Jesteś naprawdę głupi na tym głupim
świecie. Wszystkiego ucz się od początku.
Nie ufaj żadnej mądrości. Uwielbiaj
głupotę. Ale nie trzymaj się własnej
nazbyt kurczowo, gdy ci się wydaje,
że jest mądrością. Szkoda, że ci Kazia
ten mój łańcuszek rozerwała, może
była zazdrosna, że to jest ode mnie.
I teraz wszystko się rwie, już nie mogę
pomóc, więc mówię. Nie bój się głupoty.
Bądź błaznem. Ja to sam wypróbowałem
na sobie, zanim stałem się cierpiącym
mięsem. Lecz o tym nie wolno, nie trzeba
mówić. To wszystko jest kwestią proporcji,
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skali. Zwiedzałem kaniony na skrzydle
motyla, srebrne skaliste przepaście;
ty to widziałeś tylko na ekranie
telewizyjnym, dzięki powiększeniom
parotysięcznym, a drżałeś w ekstazie
za sprawą widma, takiego samego
jak to, co straszy wojną, podwyżkami
cen, podatkami. Bądź błaznem, nie ufaj
widmom ni żywym, nawet jej, lub ufaj
tak bezgranicznie, żeby twoja ufność
mogła ocalić jej wiarę w nią samą.
Ufaj i wtedy, kiedy ci bezczelnie
kłamie, bo Kazia nie kłamie, ponieważ
jest czarodziejką i mówi podwójnie
albo potrójnie. Teraz we śnie goni
ją jakiś Francuz, którego na jawie
nigdy nie znała ani nie widziała.
Ona ci jutro cały sen opowie,
chociaż cokolwiek jest nieprzyzwoity;
Francuz na łące pokazuje Kazi
monstrualnego fiuta, co mu sterczy
nad pępek; dowiesz się, że była skłonna
ulec chętnemu chujcowi. Lecz niech cię
nie gorszy ani nie peszy trywialność.
Nie bądź zazdrosny, Antosiu. Dobranoc.

Kazia 
Antek!

Antoś
Co, Kaziu?

Kazia
Czemu się nie kładziesz?

Antoś
Śpij, śpij.

Kazia
Nie dajesz mi spać.

Antoś
I dogonił

cię?
Kazia

Kto?
Antoś

Ten Francuz.
Kazia

Coś ci się już całkiem
popierdoliło.

Antoś
Dobranoc.
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Kazia
Dobranoc.

3 .  K r e w

Kazia
Prosiłam, żebyś nie zużywał mojej
wody.

Antoś
Nie brałem twojej wody. To jest

mój tonik.
Kazia

Pachnie zupełnie jak moja
woda.

Antoś
Dlaczego się czepiasz?

Kazia
Zaczynasz?

Antoś
Mówię życzliwie. Wciąż szukasz zaczepki.

Kazia
Kto robi kawę?

Antoś
Ja. Coś ci się śniło?

Kazia
Tak. Że dostałeś list.

Antoś
Chyba dostanę.

Kazia
Był od Małego. I byliśmy razem
gdzieś na wakacjach. I był jeszcze jakiś
Francuz.

Antoś
Z tych, co tu byli?

Kazia
Jakiś inny.

Gonił mnie.
Antoś

Czemu?
Kazia

Nie wiem.
Antoś

Sympatyczny?
Kazia

Bardzo.
Antoś 

Był może do kogoś podobny?
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Kazia
Nie zobaczyłam jego twarzy, tylko
widziałam dobrze przeraźliwie dużą
pytę.

Antoś
Większą od mojej? 

Kazia
Wiele większą.

Antoś
Skąd wiesz?

Kazia
Widziałam. Sięgała mu dotąd.

Antoś
Stała? Pokazał ci?

Kazia
Tak.

Antoś
Co ty na to?

Kazia
Byłam gotowa mu ulec.

Antoś
Dlaczego

mu nie uległaś?
Kazia

Bo się przebudziłam.
Antoś

Słodzona.
Kazia

Dzięki.
Antoś

Podaj mi poduszkę.
Kazia

Wstajemy.
Antoś

Dokąd się śpieszysz? 
Kazia

Nie cierpię
niedzieli. Tych wylegiwań, śniadanka,
tego kościółka, obiadku.

Antoś
Tak nie jest.

Kazia
Tak jest. Dokładnie tak jest.

Antoś
Kazirodka.

Kazia
Nie mów tak do mnie.
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Antoś
Kazirodka. Pitka

najukochańsza.
Kazia

Uważaj, rozlejesz!
Antoś

Daj tę koszulę!
Kazia

Nie pchaj się. Powoli.
Antoś

Cicho.
Kazia

Mam jeszcze twarz, ramiona, szyję.
Gdzie się tak śpieszysz. Możesz się nie ruszać?
Szczeniak. No, nie gap się na mnie, uważaj,
możesz to robić długo? Rób, uważaj,
o, jak cię kocham! Stój! Połóż się na mnie
całym ciężarem. Jezu! Mój malutki!

Antoś
Kocham cię.

Kazia
Uhm. Śpij.

Hjalmar
Kocham cię, nie śpij,

Antosiu, nie śpij, pocałuj mnie, włożę
ci język w ucho, przecież nikt ci jeszcze
nie wkładał, prawda, nie wstydź się, no dotknij,
głupi Antosiu, daj sobie polizać
tego ślicznego, tosi, tosi łapci,
albo mojego weź sobie do buzi.

Antoś
Odejdź ode mnie!

Kazia
Co mówisz, Antosiu?

Antoś
Nic. Mogę jeszcze cię przejebać?

Kazia
Proszę.

Antoś
Ale mówimy.

Kazia
Jeb, grzeczny chłopczyku.

Antoś
Śnił mi się Hjalmar. Wczoraj go widziałem
dwa razy.

Kazia
Czasem bardzo za nim tęsknię.
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Antoś
Tym razem śnił mi się złośliwie.

Kazia
Znaczy?

Antoś
Wlazł między ciebie i mnie.

Kazia
Zawsze chciałam

robić to z dwoma.
Antoś

Daj spokój, już dosyć.
Kazia

Dolej mi jeszcze wody.
Antoś

Śliczna jesteś. 
Kazia

Ty też. Przeczytaj teraz coś ładnego. 
Antoś

Zaraz poszukam. O to: Anioł mi się
zjawił w postaci widomej i nie był
wielkiego wzrostu, mały raczej, ale
był bardzo piękny.

Kazia
Co to jest?

Antoś
Teresa

z Avila.
Kazia

Trochę tendencyjne.
Antoś

Czemu?
Kazia

Wiem, że dostaniesz dziś list od Małego.
Mnie już to wszystko trochę nudzi, złości.

Antoś
Co?

Kazia
Cała twoja sytuacja z Małym.

To upajanie się muzyką, tymi
rytuałami; stajesz się szczeniakiem.
I to jest w tobie takie niedojrzałe.
Bardzo nie lubię cię na różnych takich
przyjęciach. Jesteś nieznośny, potwornie
nudny. Dlaczego się tak głupio śmiałeś?
Jakby na scenie.

Antoś
Bo akurat wtedy

pierdnąłem. Chciałem to pokryć tym śmiechem.
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Kazia
Jesteś tak głupi, że muszę cię kochać.

Antoś
Niesamowite!

Kazia
Wstajemy.

Antoś
Już stanął.

Kazia
Nie. Dosyć. Nic cię nie rusza, że robisz
ze mnie uległą sukę.

Antoś
Przestań. Co to?

Kazia
Krew! Dzięki Bogu! No to Alleluja!

4 .  P r z e ś c i e r a d ł o

Hjalmar
A jeden jakiś młodzieniec szedł za nim,
okrywszy się prześcieradłem na nagie
ciało; chwycili go młodzieńcy, ale
on porzuciwszy prześcieradło, nago
uciekł im. Drodzy Przyjaciele, Bracia
w Chrystusie Panu, żyjący i którzy
stoicie teraz za granicą śmierci,
już przed Obliczem Jezusa Chrystusa,
Pana Naszego; bowiem dzień dzisiejszy
jest dniem szczególnym na tym ocalałym
kawałku ziemi. Oto przepowiednie
o siedmiu królach naszego imperium
już się spełniły, jako i proroctwa
naszych poetów i wieszczów epoki
kryzysu. Trzeba więc nam, ocalałym,
rychło przystąpić do wznowienia życia
ludzkiego, wzbudzić pokolenia, które
zapełnią ziemię, żeby przygotować
drogę Panu, co zdąża do nas, żeby
wkrótce objawić się w chwale. Kochajcie
się, rozmnażajcie się, niech nie opuszcza
kobiet ich płodność i niech siła lędźwi
będzie właściwa mężczyznom. Niech wasze
nasienie będzie obficie skuteczne.
Pozwólcie, że w tym szczególnym dniu oddam
zaszczyt głoszenia homilii naszemu 
przyjacielowi i bratu w Chrystusie,
bliskiemu sercu, Antosiowi, który
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wśród nas bezradny stoi i jałowym
smutkiem przejęty, trzyma niewidzialny
strzępek powietrza, niczym prześcieradło
z tej ewangelii, którą wam czytałem.
Tak, pozostaje tylko prześcieradło,
kiedy Młodzieniec Nagi – już daleko.
Chwytamy ledwie powierzchnie pojawień
i rzeczy, kiedy ich naga istota
pomyka w dale, zostawiając smutnych
nas, w zaślepieniu, skazanych na jakieś
transwestycyzmy, fetyszyzmy, złudne
czary mimikry i mimezy, wszelkie
choroby próżnej wyobraźni. Proszę
cię, ukochany Antosiu, rozraduj
nam serca, wlej nam oliwę mądrości
w usychające dusze. Niech pokrzepią
nas twoje żywe słowa.

Antoś
Nie mam żadnych

uprawnień, żeby sprostać zaproszeniu
mojego brata w Chrystusie, Hjalmara.
Choć onieśmiela mnie powaga, oraz
wielka charyzma zapraszającego,
jak też świadomość, że lepsi ode mnie
nie dostąpili takiego zaszczytu,
już to ze względu na śmierć, czy z powodu
nieobecności chwilowej – świadomość
tego mnie wprawia w pokorę i w szczery
stan uwielbienia, jakie jestem winien
stworzeniu, sam, podniesiony przez Stwórcę
do tej zdolności kochania Go nade 
wszystko i ponad wszystkim. I od razu
chciałbym zapytać – ufam, że nie zgorszę
moich czcigodnych słuchaczy – czy jestem
zdolny Go kochać nad wszystko i ponad
wszystkim? Nie jestem zdolny. I co więcej –
nie chcę być zdolnym, miałbym taką zdolność
za pychę. Bo co znaczy Go ukochać
nad wszystko, ponad wszystkim? To pomijać
coś, co jest przecież tworzydłem samego
Uczyniciela (jak dawniej mawiano),
czyli Całością. Całością stworzenia.
kocham Go nade wszystko i z tym wszystkim.
Żaden scholastyk ze mnie ni teolog,
nie uzurpuję sobie kompetencji,
elementarnej mądrości, bym zdołał
orzekać w tak niezmierzonych relacjach.
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Jestem zaledwie błaznem Pana Boga,
jeśli ten tytuł, czy aspirowanie
do tej godności nie jest nadużyciem
pychy mniemania o sobie. Błazeństwo
moje w tym, że nie znajdując wyrazu
dla tej jedynej miłości, wciąż grzęznę 
w formach, konwencjach, zasadach z pokorą, 
z wiarą, że skoro służyły, to dalej
mogą być jeszcze użyteczne, bardziej
niż jakieś moje jedyne sposoby
na wyrażenie jedynej miłości. 
Zaiste, trzymam tylko prześcieradło, 
ale goniłem Młodzieńca i gonię
Go nieustannie. I zawsze zostaje
mi prześcieradło. Tamta perykopa
antycypuje, co potem u Jana
i u Łukasza jest o Zmartwychwstaniu,
o prześcieradle w grobie i o chuście.
Tak też i z nami, i z wszelkim stworzeniem
Bożym. Jesteśmy zaledwie obrazem
i podobieństwem Boga – to wystarczy,
byśmy się mogli sycić tą widomą
Jego bytnością wśród nas, byśmy mogli
tym podobieństwem do Niego się dzielić
w naszej miłości wzajemnej. Chcę dzisiaj
złożyć podziękę tej, która mi Obraz
i Podobieństwo Boga dała widzieć
jasno i ciemno, w rozkoszy i w męce.
Nie wypowiadam jej imienia, imię
jej jest wielością imion, chociaż czuje
się bezimienną; jest nieobliczalna
i przenikliwa, i mądra, i głupia;
mądra głupotą i głupia mądrością;
dobrocią swoją wnika nawet w dusze
zwierząt; w te dusze, o których wątpimy,
lecz ona widzi je, rozmawia z nimi,
umie je leczyć, tak jak dusze roślin
i minerałów, i wszelkich żywiołów.
Zła, niszczy wszystko i wszystkich ożywczym
prądem i gryzie, i kopie, i pluje;
niszczy, lecz nigdy nie zniszcza – jak ogień
z krzewu.

Zygmunt
To chyba jest nieprzyzwoite.

Kazia
Co?

Zygmunt
To, co mówi.
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Kazia
Pora się rozmnażać.

5 .  N u d a

Antoś
Aż tak?

Kazia
Co?

Antoś
To, co powiedziałaś.

Kazia
Kiedy?

Nic nie mówiłam.
Antoś

Powiedziałaś: pora
się rozmnażać.

Kazia
No. Chyba ci się śniło.

Antoś
Chyba się śniło.

Kazia
Przytul mnie.

Antoś
O, Boże,

Jesteś cieplutka i wilgotna.
Kazia

Musisz
gadać? Poszukaj. Ty jej wcale nie chcesz.

Antoś
Chcę.

Kazia
Tutaj.

Antoś
Kocham cię. Otwórz!

Kazia
Poczekaj.

Pobaw się jeszcze nią.
Antoś

Kocham ją!
Kazia

Jeszcze…
Dzwonek do drzwi. Coraz bardziej natarczywy.

Antoś
Nie otwieramy.

Kazia
Ja już nie chcę. 
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Antoś
Otwórz!

Kazia
Ty otwórz. 

Antoś
Z takim?

Kazia
Daj mi szlafrok.

Antoś
I co?

Kazia
Paczka dla ciebie.

Antoś
W niedzielę?

Kazia
Pan sąsiad

przyniósł. Już w piątek była. Nas nie było.
A wczoraj on gdzieś był.

Antoś
To od Małego.

Niesamowite.
Kazia

Masz nożyczki.
Antoś

Dzięki.
Krew. Popatrz. Ale to dziwne. 

Kazia
Chciałbyś kawy?

Antoś
Czemu się chmurzysz?

Kazia
Nie wiem.

Antoś
Chwyć ten moment,

zanim cię znowu ugryzie.
Kazia 

Co niby
mogłoby ugryźć. Mnie.

Antoś
Co jest powodem?

Kazia
Nuda.

Antoś
Dlaczego?

Kazia
Czuję zianie nudy.

Antoś
Kaziu.



172

Kazia 
Daj spokój.

Antoś
Co się dzieje?

Kazia
Gówno!

Antoś
Zrób kawę.

Kazia
Robię. Czemu nie otwierasz?

Antoś
Sprawdzali.

Kazia
Zawsze sprawdzają.

Antoś
To przecież

zawsze powinno być święte.
Kazia

Co święte?
Antoś

Korespondencja. Tajemnica.
Kazia

Jesteś
naiwny.

Antoś
Jestem.

Kazia
Nie wściekaj się.

Antoś
Wcale

nie jestem wściekły. Tylko szlag mnie trafia,
gdy mi ktoś grzebie paluchami w moich
rzeczach intymnych.

Kazia
Szampan! Szczery szampan!

Antoś
Ciasto.

Kazia
Rozwiniesz?

Antoś
Przy wszystkich.

Kazia
A kawy

nie przysłał?
Antoś

No wiesz.
Kazia

Jasne. Tak jest słodki.
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Antoś
Mocno cię ściska i całuje.

Kazia
Mocniej

niż ciebie?
Antoś

Kaziu!
Kazia

Co tam jeszcze pisze?
Antoś

To samo.
Kazia

Nuda.
Antoś

To nigdy nie będzie
nudne.

Kazia
Dla ciebie.

Antoś
Na którą idziemy?

Kazia
Już byłam.

Antoś
Kiedy?

Kazia
Jak spałeś.

Antoś
Tak długo

spałem?
Kazia

Wychodzi na to, że tak długo.
Antoś

Coś bujasz. Przecież przyszłaś tu z łazienki.
Kazia

Zmarzłam w kościele. Musiałam się rozgrzać.
Antoś

Mogłaś mnie zbudzić. Poszlibyśmy razem.
Kazia

Chciałam iść sama.
Antoś

Rozumiem.
Kazia

Nie sądzę.
Ale nie szkodzi.

Antoś
Kaziu, nie zaczynaj.

Kazia
Nic nie zaczynam. To już jest od dawna.



174

Antoś
Co?

Kazia
Nie wiem. Nuda. Przeraźliwa nuda.

Antoś
Bluźnisz.

Kazia
Możemy zmienić temat?

Antoś
Nie wiem,

czy to jest wyjście.
Kazia

Nie jest. Zaproponuj
coś.

Antoś
Kładź się tutaj. Tutaj, na kolano.

Kazia
Nie bij. No mocniej!

Antoś
Ty głupia wariatko!

Jeszcze zdążymy.
Kazia

Nie chcę. Bo się spóźnisz.
Antoś

Pójdę wieczorem.
Kazia

Idź teraz.
Antoś

To idę.
Ale jak wrócę… Znowu nie ma wody.

Kazia
Zawsze w niedzielę.

Antoś
Ale w tę by mogła 

być.
Kazia

Jest w czajniku ciepła.
Antoś

No a kawa?
Kazia

Co wolisz?
Antoś

Kawę. Wystarczy mi reszta
do opłukania naszego wspólnika.

Kazia
Asceta.

Antoś
Najpierw to.
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Kazia
Czego się boisz?

Myślisz, że mogłabym cię oblać wrzątkiem?
Antoś

Myślę.
Kazia

To niezła myśl.
Antoś

Lepiej rób kawę.
Rzuciłaś okiem na ten maszynopis?

Kazia
Jaki?

Antoś
No tamten. Ten list rozwodowy.

Kazia
Nie.

Antoś
To przeczytaj.

Kazia
Przeczytam.

Antoś
Kaziczka,

już nie bądź smutna.
Kazia

Nie jestem.
Antoś

Wspaniała
kawa!

Kazia
Nadzwyczaj ważne.

Antoś
To uciekam.

Kazia
Z Bogiem.

Antoś
Bądź grzeczna.

Kazia
Będę. Będę grzeszna.

Składa pościel. Zatrzymuje się przed wysokim lustrem. Dokładnie przy-
gląda się swojemu ciału. Długo patrzy na swoją twarz. Pluje. Dzwonek. 
Szybko wyciera prześcieradłem ślinę z lustra. Owija się prześcieradłem. 
Otwiera.

6 .  L i s t

Zygmunt
Cześć! Ale kostium!
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Kazia
Wybacz tę antyczność,

ale dopiero co wyszliśmy z wyra.
Zygmunt

Antoś śpi?
Kazia

Nie śpi. Poszedł do kościółka.
Zygmunt

Przywiozłem wino.
Kazia

Aż tyle?
Zygmunt

I piwko.
Jeszcze jest zimne. Gnałem osiemdziesiąt.

Kazia
Bo jak cię złapią i wlepią ci mandat…
Chyba nie trafią na biednego, prawda?

Zygmunt
Piwka?

Kazia
Marzyłam.

Zygmunt
Twoje zdrowie.

Kazia
No to!

Już się ubieram, bo to zbyt frywolne.
Zygmunt

Spuszczam oczęta.
Kazia

Nie spuszczaj, nie spuszczaj.
Zygmunt

Jeszcze?
Kazia

No jasne. Ale się ubzdryngam.
Zygmunt

Pij. Co nam szkodzi? Brzdęk!
Kazia

Antoś mnie zbije.
Zygmunt

Bije cię?
Kazia

Dzisiaj mnie zbił. Nie powinnam
zdradzać tajemnic alkowy. To było
całkiem przyjemne.

Zygmunt
Piwko?

Kazia
Nie. To bicie.
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Zygmunt
Przepraszam.

Kazia
Za co?

Zygmunt
Za głupie pytanie.

To z Grecji? Antoś ci przywiózł? No robisz
takie wrażenie.

Kazia
Na tobie?

Zygmunt
Cudowna

suknia.
Kazia

Tak. Lubię ją.
Zygmunt

Ja też.
Kazia

Dopiero
dzisiaj ją widzisz.

Zygmunt
Lubię ją od dzisiaj.

Kazia
To jeszcze nalej.

Zygmunt
Kaziucha…  

Kazia
Nie pijesz?

Zygmunt
Mogą mnie złapać.

Kazia
Obłudnik.

Zygmunt
Tu chodzi

o bezpieczeństwo na drodze.
Kazia

Na drodze.
Tao.

Zygmunt
Zen.

Kazia
No to dzen dobry. Jak dobrze.

Zygmunt
Coś mi się zdaje, że nie całkiem.

Kazia
Czemu?

Zygmunt
Ta ironijka.
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Kazia
Cieszę się, że jesteś.

Zygmunt
To ja się cieszę, że cię znam.

Kazia
A chciałeś

kiedyś po prostu nie chcieć żyć? Nie w jakiejś
rozpaczy albo afekcie. Zwyczajnie, 
z całym spokojem nie chcieć żyć.

Zygmunt
Nie, chyba

tak nigdy.
Kazia

Takie bycie przed ziejącą
nudą.

Zygmunt
Ja chyba nigdy się nie nudzę.

Kazia
Antoś powiedział kiedyś, że ta twoja
energia może jest samoobroną
przed atakami rozpaczy.

Zygmunt
Tak mówił?

Może ma rację.
Kazia

Nie powinnam była
tego powtarzać.

Zygmunt
Dlaczego?

Kazia
Bo lepiej

by było, gdyby sam ci to powiedział.
Zygmunt

Wolę to słyszeć od ciebie.
Kazia

Nie grajmy
w to, bo ta smutna gra może się skończyć
źle.

Zygmunt
Nie rozumiem.

Kazia
To dobrze.

Zygmunt
Rozumiem.

Kazia
To źle.

Zygmunt
Dlaczego?
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Kazia
Bo jest beznadziejnie.

Zygmunt
Przeciwnie. Widzę w tym dużo nadziei.

Kazia
Dla kogo?

Zygmunt
Jak to? Dla ciebie.

Kazia
Dziękuję.

Zygmunt
Ironizujesz. Ironia jest bronią,
jak ci wiadomo, niewolników.

Kazia
Właśnie.

A kim ja jestem?
Zygmunt

W kategoriach boskich
wolnym człowiekiem, obdarzonym wolną
wolą.

Kazia
A w ludzkich?

Zygmunt
Możesz mnie nie wodzić

na pokuszenie?
Kazia

Chcę.
Zygmunt

Czy wiesz, co mówisz?
Kazia

Wiem. To mi sprawia przyjemność.
Zygmunt

Przyjemność
jedynie?

Kazia
Dobrze wiesz.

Zygmunt
Wiem. Obiecałaś

przyjść do pracowni. Miałaś mi pozować.
Kazia

No…
Zygmunt

Przyjdź, jeżeli chcesz.
Kazia

Kiedy? 
Zygmunt

Na przykład
dzisiaj.
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Kazia
Odpada.

Zygmunt
Dlaczego?

Kazia
Antoni.

Zygmunt
Co?

Kazia
On się na to nie zgodzi.

Zygmunt
Zazdrosny?

Nie ufa tobie czy mnie?
Kazia

A jak myślisz?
Zygmunt

Obojgu.
Kazia

Nie chcę być w zmowie.
Zygmunt

Dlaczego
tak to nazywasz?

Kazia
Zostawmy te żarty.

Zygmunt
To nie są żarty. Kocham cię.

Kazia
Ja ciebie

też.
Zygmunt

Dosyć chłodno.
Kazia

Proszę cię.
Zygmunt

To lecę.
Kazia

Leć. Całuj Izę.
Zygmunt

Będziemy wieczorem.
Ściskaj Antosia.

Kazia
Ale głupio.

Zygmunt
Kaziu.

Kazia
Nie. To nie o to tutaj chodzi.



Bogusław Kierc • łzawe zjawy roKu pamiętnego

181

Zygmunt
Bywaj!

Po wyjściu Zygmunta Kazia dopija ostatnią butelkę piwa, sięga po ma-
szynopis Listu i czyta głośno jak aktorka tekst niechcianej roli.

Kazia Kiedy zdecydowałem się wstąpić do Polskiej Zjednoczonej Partii 
Robotniczej, byłem dwudziestopięcioletnim człowiekiem, który do-
piero co zaczął samodzielną pracę zawodową – z wielką żarliwością, 
pewnością sensu, z przekonaniem o jej społecznej pożyteczności i nie-
zbywalnej wartości. Mierziła mnie dwulicowość życia społecznego i ofi-
cjalne formy kultury masowej.
Był marzec 1968. Na rogach Rynku stali milicjanci w maskach prze-
ciwgazowych. Przez Główną maszerowali studenci z pochodniami. 
Krzyczeli „Prasa kłamie!”. Na wyższych uczelniach zaczęły się strajki. 
W gazetach pojawiały się notatki i artykuły o ruchu syjonistycznym. 
Naczelny redaktor miesięcznika, w którym debiutowałem, pakował 
w redakcji swoje książki. Przestał być naczelnym redaktorem. Podob-
no był Żydem. Ludzie nazywali ten czas „rozprawiania się z rodzimymi 
ogniskami syjonistycznej reakcji” polowaniem na czarownice. Studenci 
zaczęli demonstracyjnie nosić czapki akademickie. Odbywały się wie-
ce. Robotnicy protestowali przeciw „wybrykom” studentów. Oficjalnie. 
Nieoficjalnie było pod Politechniką, gdzie nawoływano do solidarności 
robotników ze studentami. Na budynkach administracji państwowej 
wisiały hasła „Jesteśmy z Wami, Towarzyszu Wiesławie”. Dalej zwo-
ływano pod przymusem „dobrowolne” wiece, potępiające burzącą się 
młodzież. Pałka milicyjna stała się symbolem. W poezji i w plotce. Na-
ród „tracił zaufanie” do partii. O tym szeptano w kolejkach i mówiono 
głośno w ciasnym kręgu partyjnej inteligencji, świadomej rzeczywiste-
go sensu tej marcowej burzy.  
W takich okolicznościach dyrektor i pierwszy sekretarz podstawowej 
organizacji partyjnej namawiali mnie do wstąpienia do partii. Ich argu-
mentem było stwierdzenie, że twórczą odpowiedzią na to, co się dzieje, 
może być jedynie odnowa partii; że muszą się w niej znaleźć ludzie, 
którzy odbudują jej moralną siłę, ludzie, którzy propozycją własnego 
człowieczeństwa udowodnią, że to nie partia się pomyliła, że to nie 
partia ponosi odpowiedzialność za nieszczęścia i zwyczajne zbrodnie 
popełniane przez wielu jej członków, lecz oni sami – wykrzywiający jej 
idee i demokratyczną praktykę, członkowie. Stare i złe musi być wypar-
te przez nowe i dobre. Zakłamane – przez prawdomówne.
Ten nieostry argument okazał się wyzwaniem dla takiego, jakim wów-
czas byłem, idealisty. Któremu w szkołach uświadamiano bezwzględny 
obowiązek społecznego myślenia i odczuwania, stawiania innych przed 
sobą.
Przyjąłem to wyzwanie jako zapowiedź moralnego awansu, otwierającą 
się przede mną możliwość przejścia na wyższy stopień swojej społecz-
nej egzystencji. Oto mogłem w przyszłości współtworzyć nowy kształt 
nadziei, odkłamywać to, co się fałszywie nazywało socjalistycznymi 
stosunkami międzyludzkimi.
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Mój idealizm więdnął z zebrania na zebranie; przekonywałem się, że 
ludzkie tworzywo komunizmu nie jest biblijną gliną, dającą się kształ-
tować dialektycznemu prawu rozwoju społeczeństw i, czekających tylko 
na tchnienie ożywczego ducha, połączonych proletariuszy wszystkich 
krajów. Byłem jeszcze tylko kandydatem, gdy w sierpniu tegoż roku 
Wojsko Polskie razem z innymi socjalistycznymi wojskami „udzielało 
braterskiej pomocy” Czechosłowacji, zagrożonej przez „siły antysocja-
listyczne”. Własne i obce. Ta akcja, opatrzona obłudnymi tytułami, ak-
cja, której wzory znałem z lat pięćdziesiątych, nie podważyła we mnie 
pewności, że powinienem się stać członkiem Partii, która, jak milczące 
bóstwo, zapatrzone w horyzonty odległej sprawiedliwości i dziejowej 
mądrości, coraz bardziej abstrahowała się od ludzi stanowiących jej 
żywe ciało, umiejące z cyniczną wytrwałością znosić cierpienia naro-
dów, zadawane sobie wzajem wewnątrz tej samej wspólnoty socjali-
stycznej.
Płonące ciała młodych ludzi nad Wełtawą i innymi rzekami świata tak-
że nie rozjaśniły mojego widzenia na tyle, bym i siebie, i partię, do 
której chciałem być przyjęty, obciążył publiczną odpowiedzialnością za 
nowożytne żywe pochodnie, za bratobójcze masakry. Zdaje mi się te-
raz, że piszę o jakimś mistyku komunizmu. I myślę, że byłem nim. Czy 
dlatego, że niecierpliwie chciałem dowartościować siebie? Nie wiem. 
Każda ocena, wydana dzisiaj, będzie niesprawiedliwa wobec dawnego 
wczoraj.
To jest koszmarne i upozowane
na jakiś utwór literacki. Chyba 
cię nienawidzę, gówniany Antosiu,
że należałeś, i za to, żeś przestał
należeć, za to, że się ożeniłeś
ze mną, i za to, że ja, głupia pizda,
wyszłam za ciebie, chujowy pajacu.

7 .  Z a r a z a

Kazia
Jak było?

Antoś
Zygmunt prosił, żebym ciebie

całował. Mówi, że cię kocha.
Kazia

Sraka-
-pierdaka. 

Antoś
Kaziu!

Kazia
Sami egoiści!

Każdy z was widzi tylko siebie. Wszędzie
się rozpychacie. Mam już dość. Jak przyjdą,
wszystkich zabiję.
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Antoś
Możemy odwołać.

Kazia
No to odwołaj.

Antoś
Ty ich zapraszałaś.

Kazia
Byłam pijana.

Antoś
Byłaś trzeźwa.

Kazia
Gówno

prawda.
Antoś

Czy musisz tak mówić?
Kazia

Tak. Muszę.
Gówno i gówno. Gówno, gówno, gówno.

Antoś
No to się bierzmy do roboty.

Kazia
Wszystko

jest. Tylko jeszcze pokroić pieczywo
i przygotować talerze.

Antoś
Już jestem

głodny.
Kazia

Mnie skręca z głodu. Przecież jeszcze
nawet nie było śniadania.

Antoś
No, pora

jest taka bardziej obiadowa.
Kazia

Zjemy
klopsik z barszczykiem.

Antoś
Fantastiko. Wina?

Kazia
Czemu nie?

Antoś
Ale ty chyba już piłaś.

Kazia
Piwo. Z Zygmuntem.

Antoś
Może nie chcesz mieszać?

Kazia
Chcę mieszać. Zawsze i na wieki mieszać!
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Zgubiłam serce pod miedzą, Antoni.
Święty Antoni.

Antoś
Naprawdę?

Kazia
Zgłupiałeś?

Na zdrowie! Pycha! Przypala się!
Antoś

Super!
Trochę sałatki?

Kazia
Daj.

Antoś
Jeszcze wineczka?

Kazia
I co się głupio pytasz?

Antoś
Fantastyczne

z tym winem.
Kazia

O, jak miło byłam głodna.
Antoś

A co z tym sercem?
Kazia

Z jakim?
Antoś

Z tym zgubionym
pod miedzą. 

Kazia
Nie męcz.

Antoś
Ja nie męczę. Raczej

mnie męczy. Kaziu, ja naprawdę jestem
wściekle zazdrosny.

Kazia
A czujesz wodowstręt?

Antoś
To nie są żarty.

Kazia
To się lecz.

Antoś
Ty ulecz

moją chorobę.
Kazia

Ja już nie.
Antoś

Dlaczego
tak dramatycznie: ja już nie.
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Kazia
Bo już nie.

Antoś
Kochasz mnie.

Kazia
Nie nudź!

Antoś
Ale powiedz, kochasz?

Kazia
Kocham.

Antoś
Tak samo, jak Zygmunta?

Kazia
Nie tak

samo.  
Antoś

A jednak go kochasz.
Kazia

Mamusię,
tatusia, babcię, dziadka, ciocię, wujcia
i chuja pana, i cały świat kocham
po dziurki w nosie i po dziurę w piździe
i w twojej ciasnej dupie! Idź w cholerę!

Antoś
To już jest koniec.

Kazia
Teraz cię olśniło?

Patrzysz i widzisz, jak się męczę, tylko
się modlisz, żebym ci się nie puściła,
boby się zepsuł fenomen natury,
cudne kuriozum świętego Antosia:
wierna samiczka z wyłącznym otworem
sprofilowanym na jednego chuja.
To, co ty ze mnie zrobiłeś, jest zbrodnią.
Dlaczego muszę być taką idiotką?

Antoś
Przestań!

Kazia
Co robisz? Tak. Tak jest najprościej –

zostaw mnie całej bandzie na pożarcie.
Antoś

Sama tę „bandę” zaprosiłaś.
Kazia

Żeby
nie siedzieć z tobą. Zawsze tylko z tobą.
Idź! Bo rozwalę ci łeb tą butelką!
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Antoś
No! Coraz lepiej.
Dzwonek.

Kazia
Otwórz!

Antoś
Nie otworzę.

Kazia
Przecież wyraźnie słychać, że jesteśmy.

Antoś
To otwórz.

Kazia
Miękki, samolubny tchórzu,

jak cię serdecznie nienawidzę.
Antoś

O tym
już mi zdążyłaś powiedzieć.

Halinka
Za wcześnie?

Kazia
Nie. Skądże.

Robert
Jakoś nie mogliśmy dłużej

wytrzymać.
Antoś

My też.
Halinka

Ale co się stało?
Antoś

A co się stało?
Halinka

Nie wiem. Takie miny
jakieś macie.

Robert
Na pewno się kłócili.

Antoś
Nigdy

się nie kłócimy. Chcecie wina?
Halinka

Bardzo!
Robert

Ja nie. Dziękuję.
Kazia

Nie jesteście głodni?
Robert

Nie.
Halinka

Ja bym jednak coś zjadła.
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Kazia
Sałatki?

Halinka
Jasne. Zaraza krąży.

Kazia
Miły obłęd

kuchenny.
Halinka

Chyba dałaś więcej sera.
Kazia

Trochę śmietany.
Robert

Daj spróbować.
Kazia

Jednak.
Robert

Żeby podziwiać twoje arcydzieło.
Kazia

Dobrze, dobrze.
Halinka

A może chcecie iść na spacer?
Kazia

Chętnie.
Antoś

To chodźmy.
Robert

To znaczy prosimy,
żebyście sobie poszli na godzinę.

Kazia
Nareszcie.

Antoś
Chcecie mieć…

Robert
Nie. Chcemy zrobić

po prostu próbę.
Kazia

No to róbcie, róbcie.
i rozmnażajcie się. 

Antoś
Kaziu! 

Kazia
Co „Kaziu”?

Antoś
No to idziemy.

Kazia
Weź czapkę.

Antoś
Jest ciepło.
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Kazia
Już powiedziałam.

Antoś
Biorę.

Kazia
Bądźcie grzeczni.

8 .  E k s t a z a

Halinka
Teraz!

Robert
Nie mogę.

Halinka
Błagam cię.

Robert
Poczekaj.

Halinka 
Zrobię to sama.

Robert
Zrób.

Halinka
Ale to będzie

grzech.
Robert

Ukochana!
Halinka

Robert, ja wariuję.
To jest choroba. Muszę cię mieć. Proszę.

Robert
Chodź do łazienki. Jeszcze to nastawię. 
Nakłada płytę z muzyką Messiaena. To jest VI część „Quatour pour la 
fin du Temps”. Ściana znowu jest przejrzysta i widać grających: Kazię na 
klarnecie, Antosia na fortepianie, oboje ubranych tak, jak wyszli, oraz 
nagich: Izę, która gra na skrzypcach, i Zygmunta – na wiolonczeli. Sie-
dzą, jak na koncercie. Goły Robert wychodzi z łazienki, wyjmuje z po-
rzuconej torby trykot do ćwiczeń, wkłada go na siebie, rozgrzewa się, 
przekłada płytę na drugą stronę (VII część) i tańczy. Halinka wraca z 
łazienki w płaszczu kąpielowym Kazi. Przygląda się tańczącemu Rober-
towi. Nalewa sobie pełną szklankę wina. Wypija więcej niż połowę.

Halinka
Smutno ci.

Robert
Trochę.

Halinka
Przepraszam.
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Robert
To było

całkiem przyjemne. 
Halinka

Byłeś fantastyczny.
Znowu bym chciała. I bardzo się wstydzę.

Robert
No, nie bądź dzieckiem.

Halinka
Muszę to powiedzieć.

Robert
Co?

Halinka
Jak cię nie mam pod ręką, to robię

sobie to sama.
Robert

Ładnie powiedziane.
Halinka

Przepraszam.
Robert

Ja cię przepraszam.
Halinka

Nie powiem
już nic. 

Robert
Przepraszam jeszcze raz.

Halinka
Spłoszyłeś

mnie.
Robert

Ale przecież nie chciałem.
Halinka

Jak ciebie
nie ma, a chwyta mnie to, to wariuję.
Zawsze próbuję się powstrzymać, ale
to jest silniejsze ode mnie i chociaż
mnie upokarza, robię to i czuję,
jakbym się stała dwiema: tą, co gwałci,
i tą gwałconą. Wstydzę się i sama
siebie pożądam. Czasem nawet bardziej
niż ciebie; chwytam swoje piersi, gniotę
brzuch i dobieram się do siebie, wciskam
rękę, raz nawet całą dłoń, bolało,
ale robiłam to dalej, aż sobie
wyobraziłam, że to ty mi robisz,
Robi, robaczku, zrób mi to natychmiast!

Robert
Przestań. Upiłaś się.
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Halinka
Nie. Jestem trzeźwa.

Coś mnie ogłusza. Furkot białych skrzydeł,
trzepot ornatów. Chcą mnie zjeść. Otwarte
dzioby śnieżystych infuł w pobielonej
zakrystii, ołtarz polowy, poznaję
srebrny pastorał oparty o ścianę
i płaską mitrę na fotelu, dalej,
na jasnej plaży, jak gdyby poddane
rygorom walki karate, ćwiczące
Chóry Zastępów, jednakowo biało
ubranych. Ale już przestali. Z bieli
szat wypłynęły szczupłe ciała chłopców,
brązowo nagie. Ty jesteś pomiędzy
nimi, też całkiem nagi i cię biją,
wdeptują w piasek. Zniknąłeś. A oni
wszyscy uciekli. Ja znanym sposobem
odszukam ciebie. Zdjęłam majtki, jeżdżę
cipą po piasku. Już cię czuję, wchłaniam,
już mi się wbiłeś. Zostań we mnie. Muszę
cię mieć, Robaczku, Robi, włóż go, wkładaj!

Robert
Halina!

Halinka
Muszę! Dawaj! Zjem cię, dawaj!

Robert
Halina, jesteś nimfomanką.

Halinka
Jestem.

Jestem Królewną Nimfomanką. Zerżnij
mnie.

Robert
Halu, zrozum, w tej chwili nie mogę.

Halinka
To chuj ci w dupę!

Robert
Nie mów tak.

Halinka
To przecież

dobre życzenie dla ciebie, mój słodki
cweliku. 

Robert
Nie bądź wulgarna.

Halinka
Nie jestem

wulgarna. Jestem niedopierdolona.
Ale już dobrze. Kocham cię, choć dajesz
dupy tym swoim fałszywym facetom.



Bogusław Kierc • łzawe zjawy roKu pamiętnego

191

Robert
Jakim facetom?

Halinka
Choćby Antosiowi.

Robert
Co ci do głowy przyszło? Nigdy z żadnym
facetem takich rzeczy nie robiłem
i nie chcę robić.

Halinka
To czemu tak czule

zawsze witacie się z Antosiem, nawet
się całujecie.

Robert
Jesteś nienormalna?

Kocham Antosia. Kocham. A to nie ma
wiele wspólnego z jakimiś skrytymi
apetytami na petting. Zrobimy
próbę?

Halinka
Nie. Przecież ty tańczysz ze sobą

samym. Ubiorę się.
Robert

Tu się ubieraj.
Halinka

Nie bój się. Nic sobie złego nie zrobię.
I tego sobie też nie zrobię. Muszę
wyjść.

Robert
Dokąd?

Halinka
Dokądś. Nie mogę powiedzieć.

Robert
To pójdę z tobą.

Halinka
Nie.

Robert
Ale nie puszczę

ciebie. 
Halinka

Nie szalej.
Robert

Nie szaleję. Mówię
spokojnie.

Halinka
Ja też. Chcę wyjść i być sama.

Muszę być sama. Za godzinę wrócę.
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Robert
Nic nie mówiłaś mi o tym, że musisz
wyjść.

Halinka
Nie mówiłam, bo to nieistotne.

Robert
Jak nieistotne, to nie idź.

Halinka
To znaczy

jest nieistotne do mówienia, ważne
do załatwienia.

Robert
Jesteś umówiona?

Halinka
Tak jakby.

Robert
Musisz to tak tajemniczo?

Halinka
Muszę.

Robert
Nie mogę ciebie tak wypuścić.

Halinka
Jak?

Robert
W takim stanie.

Halinka
W jakim stanie? Jestem

całkiem normalna. I kocham cię.
Robert

Haluś,
boję się.

Halinka
Czego się boisz?

Robert
O ciebie.

Halinka
Robaczku, spokój. Lubię twoją pupkę.
Pa!

Robert
Jesteś jedna, jedyna, nikogo…

9 .  G o d z i n a  c z y t a ń

Robert wyłącza gramofon. Klęka. Złożonymi dłońmi ociera łzy, coraz 
obficiej płynące, łka, zawodzi jak małe dziecko. Po chwili uspokaja się. 
Nastawia płytę na tę samą VI część. Szuka papierosów. Znajduje. Zapala 
i kładzie się na podłodze. Podnosi się. Tańczy. Przygląda się swojemu 
odbiciu w lustrze. Dzwonek wyrywa go z tej tanecznej afirmacji siebie. 
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Robert
Gdzie Kazia?

Antoś
Nie wiem.

Robert
Nie żartuj.

Antoś
Naprawdę

nie wiem.
Robert

A co się stało? Papierosa?
Antoś

Daj! Źle.
Robert

Chcesz wina?
Antoś

Koniecznie. Halinka
w łazience?

Robert
Wyszła. Musiała.

Antoś
Co, jakaś

kłótnia?
Robert

Nie.
Antoś

Bałem się, że to już może
seria.

Robert
A może to seria.

Antoś
Tańczyłeś?

Robert
Tak. Ale miała to być niespodzianka.

Antoś
Będzie. Dziś pełno niespodzianek. Cały
dzień niespodzianek.

Robert
Chyba tak powinno

być.
Antoś

Jednak wolałbym, żeby nie było
tak. Lepiej zatańcz.

Robert
Nie.

Antoś
Nigdy nie było

tak beznadziejnie.
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Robert
Napijesz się kawy?

Antoś
A ty?

Robert
Napiję się.

Antoś
Ja też.

Robert
Od kiedy

jesteś tak, no tak, symetryczny.
Antoś

Odkąd
żyję. Tym niemniej symetria mnie drażni.
Może dlatego udawało mi się 
rzadko odpadać od osi symetrii.
Z Kazią to niemal idealny przykład
bycia w symetrii, choć tak się różnimy.
Ona szaleje, ja jestem spokojny,
ale jest we mnie przecież takie samo
szaleństwo. Ja je wywołuję w Kazi,
żeby je za mnie wyładowywała,
całkiem podobnie jak ona, gdy siebie
wyładowuje we mnie. Nie wiem, czemu
zacząłem o tym gadać.

Robert
To wygadaj 

się.
Antoś

Nie. Nie trzeba. To tylko obłuda.
Robert

Jesteś obłudny?
Antoś

Często mi się zdaje,
że jestem.

Robert
Wobec mnie?

Antoś
Tak. Wobec ciebie

też. Zachowuję się tak wobec ciebie,
jakbym naprawdę chciał się zachowywać,
lecz nie ma we mnie pokrycia na takie
bycie przed tobą, czy przy tobie, czuję
coś, co by można nazwać wolą serca,
tak, ale nie ma we mnie tej jakości
ducha, jakości – jakby to powiedzieć – 
którą mam wtedy, gdy jestem szczęśliwy
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lub nieszczęśliwy. Chociaż nie. Ja swoje
nieszczęście także okłamuję formą.
Staram się sprostać nieszczęściu, być wobec
niego silniejszym. I to jest obłudne.
Bo powinienem się poddać nieszczęściu.

Robert
Dlaczego?

Antoś
Po to jest. Ale to wszystko

brednie. Naprawdę brak mi rzeczywistej
pokory, czyli tej umiejętności
przyjęcia. Ledwie potrafię rozpoznać
formy pokory, miłości, potrafię
się zachowywać pokornie, miłośnie.
I to wypatrzył we mnie Hjalmar, ale
sam się zakochał w takim, jakim byłem.

Robert
Brakuje ci go.

Antoś
Nie wiem, jak to nazwać.

Może tęsknotą? Rodzajem tęsknoty.
Robert

Dlaczego tak ci zależy na ścisłym 
definiowaniu?

Antoś
Nie wiem. Może ważne, 

żebyśmy mogli się porozumiewać.
Mam wiersz, którego naprawdę się wstydzę,
bo opisałem tam coś, co powinno
zostać pomiędzy nim a mną; wciąż nie wiem,
ile nam wolno wyjawiać, gdy wiemy,
że sami też się karmimy takimi
wyjawionymi ekscesami tamtych,
co nas formują dzisiaj, których czcimy,
którym stawiamy pomniki, uczymy
się ich wierszyków na pamięć. No dobrze.
Mogę przeczytać ci ten wiersz. Jedynie
tobie.

Robert
Dlaczego?

Antoś
Bo cię kocham.

Robert
Kocham

cię. 
Antoś

Dobra. Zaraz go poszukam. Słuchaj.
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Pamiętam jego suszące się majtki
w małym pokoju, na kaloryferze.
Wiem, że to było na pewno poddasze

teatru. „Możesz mi powiedzieć, nad kim
się zamyśliłeś przed sekundą; wierzysz
tamtym barankom zakochanym z naszej

tragi-komedii?” Trochę się wstydziłem
powiedzieć wierzę i tego widzenia
majtek. „Chcesz wody? A już zapłakałeś

nad roztrwonioną młodością?” Stał tyłem
do mnie. „– Dlaczego? – Chyba nie doceniasz
jej przywilejów. Nie cieszysz się ciałem.

 – Swoim? Od czasu do czasu bywało,
że się cieszyłem. Nie wiem, czemu pytasz.
 – Bo ja niedługo umrę. – Nie udawaj

własnego Świadka Końca. – Czym jest ciało
na scenie? Prawie sakramentem. I ta
wiedza-niewiedza niech cię wiedzie. Kawał

drogi ze sobą już mamy za sobą.
Dzisiaj się we śnie tuliłem do ciebie
i... no, nieważne. Ale nie wiem, czemu

ci o tym mówię, kiedy jesteś obok
i tak się długo z tym, czego chcę, grzebię,
jakby mi bliżej, już pogrzebanemu, 

było do tego.” Podszedł do mnie, prawie
że go objąłem; wargami nad uchem
musnął mnie. Smutno się uśmiechnął. „Teraz

możesz tłumaczyć, że to się w zabawie
nam przydarzyło. Majtki już są suche.
Zwiewaj. Bo Tamta się do mnie dobiera.” 

Robert
Piękny. Dlaczego nie chcesz go ujawnić?

Antoś
Nie wiem. Wydaje mi się, że za dużo
w nim powiedziałem o tym, o czym Hjalmar
wolał nie mówić. Ja też bym nie mówił,
gdybym się nie czuł, no tak, powołany
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do wygadania tych dziwnych przydźwięków,
jakich się nie chce słuchać w tym, co sobie
czasem, niechcący, wyznajemy. Przecież,
gdybym przy innych, nawet przy najbliższych,
powiedział tak, jak parę minut temu,
prosto i jasno, że cię kocham, zaraz
byłby to powód do snucia domysłów,
jak się do siebie mamy seksualnie;
czy ja na tobie, czy ty na mnie jeździsz.

Robert
Trywializujesz. 

Antoś
Nie. Dam sobie głowę

uciąć, że cała nasza paczka dobrze,
wie, że ty jesteś moim chłopcem.

Robert
Jestem.

Antoś
Nie w takim sensie.

Robert
Wiem. Możesz być pewny,

że gdybyś zechciał, byłbym nim i w tamtym.
Antoś

Wiesz doskonale, że chciałbym i nie chcę.
Tak, jak ty nie chcesz, choć chciałbyś, bo czuję,
że teraz właśnie obaj tego chcemy
i tym bezwzględniej nie damy się sobie
samym omamić. Kocham cię, nie mogę
sobie przywłaszczyć ciebie, ulżyć chęci
tulenia ciebie, wtapiania się w ciebie.

Robert
Ale tak mówisz, jakbyś robił ze mną
to, o czym mówisz.

Antoś
Bo chcę.

Robert
Zrób.

Antoś
Nie. Lepiej

tańcz.
Hjalmar

Chcę cię dotknąć. Nie nadążam
za twoim tańcem.
Rozbierz mnie!
Jestem zamknięty
w tej szacie. Złoto i kamienie
szlachetne, brokat i jedwab
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ogryzają moje
ciało. Dawidzie, Dawidzie,
uwolnij mnie, Antosiu, dlaczego nie tańczysz
z Dawidem? Jesteś wolny
bardziej niż królewicz
Jonatan.
Możesz dotykać Dawida-Roberta,
możesz obłapiać jego głowę, możesz
głaskać pośladki, pieścić jego runo,
zaciskać palce na jego łodydze.
Możesz to robić, czego ja nie mogę.
No, zrób to za mnie! Albo pomóż mi.
Zdejmij ze mnie ten kostium
muzealny!
Jest bardzo cenny. Wymyślił go Gustaw
Moreau. Księgowa
powie ci, ile kosztował
tysięcy. Ale się uparłem.
Artysta musi być uparty
i nie zgadzać się na kompromisy.
Dawidzie! Antosiu,
namów Roberta, żeby skoczył na mnie.
Albo niech wspina się, jakby na Złotą
Górę.
Chcę być zdobytą Górą. Jeśli upodobasz
sobie we mnie, Dawidzie, mogę być dziewczynką.
Sprawdź. Nie wstydź się, Antosiu, nie udawaj.
Wiem dobrze, jak ci jest. Przecież ty też
dotykałeś go, kładłeś delikatnie
palce na jego piersi, byłeś spłoszony,
kiedy w uścisku z nim poczułeś twardość
uwierającą twoje biodro;
więc
nawet jemu stanął. Tak myślałeś
i dla czystości sumienia
wysilałeś myśl,
żeby tobie nie stanął. Tak jak teraz. On
będzie królem.
Nie gniewaj się, Antosiu,
rozbierz mnie, pozwól mi kochać Dawida.
Jaki on piękny!
Jak lśniąca wstęga życiodajnej rzeki
owijająca złote ciało słońca.
Słodki jak lody z poziomkami. Mocny
jak śliwowica paschalna. Dawidzie,
wejdź pod złocisty namiot mojej śmierci,
wysłuchaj królewicza Jonatana!
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Będę Dziewczynką, 
Górą
i Namiotem.
Czym chcesz.
Daj mi siebie.
Będę się w tobie kąpał,
będę ciebie lizał,
upiję się tobą,
Dawidzie, Dawidzie.
Ja wiem, że prędko umrę, chociaż już umarłem.
Przypomnij mu, Antosiu, że umrę, rozsypię
się w proch ziemi i woda ulotni się ze mnie
i tchnienie wniknie w powietrze i ogień
wyjdzie ze mnie, Antosiu.

Błaganie o łaskę 
seksualnej miłości
nie jest zwyrodnieniem.
Nie chcę gwałcić anioła, jak mieszkańcy
Sodomy. Albo jak ty w dziecięcych urojeniach.
Twoje ćwiczenia atletyki duchowej
są głupie i wynikają z łakomstwa; asceza
odgrywana przed ślepym sumieniem. Antosiu,
nie potrafisz naprawdę chcieć
tego, o co się modlisz. Nie naśladuj świętych
lekkomyślnie, jeżeli nie umiesz się zdobyć
na świętość ciała, jak najdoskonalsi
tancerze.
Spróbuj być linoskoczkiem albo poławiaczem
pereł: bądź akrobatą umysłu,
staraj się o mądrość,
która nie krzywdzi ludzi,
bądź czuły dla wszystkiego, co niedoskonałe.
Ucz się od króla Dawida,
pamiętaj
o zakochanym królewiczu
Jonatanie.
Antosiu,
miłość nigdy nie ustaje.
Szata Hjalmara płonie. Ogień spływa z jego ciała, obnażając czarne, ze-
psute mięso. Hjalmar znika. Robert, wyczerpany swoim Tańcem Króla 
Dawida, osuwa się w ramiona siedzącego na podłodze Antosia. Spazma-
tycznie łka. Antoś obejmuje go, jakby uspokajał dziecko.

Antoś
Brak cierpliwości, pilności, pokory,
czułości na to, co nie chce się zgodzić
z moją zdolnością współczucia. Codzienny
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teatr i ja w nim, gorejący, krzyczę,
zdzierając z siebie płonące ornaty
i stychariony, jedwabne pończochy,
gorsety w ogniu, staniki, podwiązki,
peruki, skrzydła, bo nie potrafiłem
naprawdę nie być j a k b y  i nie wierzyć
j a k b y, nie kochać j a k b y, nie mieć j a k b y
nadziei.

Robert
To jest dzień Sądu?

Antoś
Może.

Robert
Gdzie jest Kazia?

Antoś
Uciekła.

Robert
Czemu jej nie zatrzymałeś?

Antoś
Chciałem. To było niemożliwe. Zbiegła
szybko do przejścia podziemnego, potem
już jej nie było widać, znikła w tłumie.

Robert
Może do kogoś poszła.

Antoś
Tak. Na pewno.

Robert
Czemu nie sprawdzisz?

Antoś
Nie wiem.

Robert
No to może

ja sprawdzę.
Antoś

Zostań.
Robert

Ja się niepokoję.
Antoś

Myślę, że nie ma powodu.
Robert

No nie wiem.
Antoś

Wierzę.
Robert

Ta twoja wiara czasem bywa
dosyć okrutna.
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Antoś
Pamiętasz Artauda?

Bez świadomości nie ma okrucieństwa.
Świadomość daje każdemu czynowi
barwę krwi.

Robert
Trochę przekręcasz.

Antoś
Bo życie

jest zawsze czyjąś śmiercią.
Robert

Czyją śmiercią
jest twoje życie?

Antoś
Nie wiem. Nie chcę wiedzieć.

Robert
Może powoli uśmiercasz, nie wiedząc.
Karmisz się cudzym życiem i przywłaszczasz
je sobie; chciwie pochłaniasz je. Może
twoje ofiary już są wydrążone
przez ciebie, a ty nawet nie wiesz o tym.
Czasem, nie gniewaj się, że ci to mówię,
wydaje mi się, że Kazia jest także
zżarta przez ciebie. Znaczy: wydrążona.
Żeby nie umrzeć, musi szukać czegoś,
co ją wypełni. Ale ty to zaraz
sam pożresz. Tak mi się zdaje. Przepraszam.

Antoś
Kto mnie wyjada?

Robert
Nie szukaj symetrii.

Antoś
Nie szukam. Ona mnie jakoś znajduje.

Robert
Zbyt efektowne. Przepraszam. Przerwałem
to, co zacząłeś o tej świadomości.

Antoś
To ty mówiłeś. Mówiłeś, że moja
wiara jest czasem okrutna.

Robert
Tak myślę.

Antoś
Jestem świadomy swojej wiary. Chciałem
z rozpędu jeszcze powiedzieć: nadziei,
no i miłości. Nie. To jest okropne.
Nawet w ekstazie podglądam sam siebie.
Szczególny rodzaj narcyzmu.
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Robert
Ekspiacja?

Antoś
Ból. Strach przed sobą.

Robert
Boisz się samego

siebie?
Antoś

Nie siebie. Ja się boję nie być
sobą. A nie wiem, kim jestem, więc nie wiem,
co to jest sobość. Chciałbym, żeby Kazia
już tutaj była.

Robert
Ale nic nie robisz.

Antoś
Wiem, dokąd poszła.

Robert
To sprawdź.

Antoś
Wiem na pewno.

I wiem, że jest tam dlatego, że chciała
tam być i wiem, że chciała być przeciwko
mnie. Albo jeszcze bardziej przeciw sobie.

Robert
Strasznie to gmatwasz.

Antoś
Naleję ci wina.

Dzwonek. 
Antoś 

(otwiera) O wilku mowa.
Zygmunt

Witaj.
Robert

Cześć.
Zygmunt

Cześć, Robert.
Co, męski wieczór?

Antoś
Tak by wyglądało.

Zygmunt
Mogę się dosiąść?

Robert
Jeśli chcesz.

Zygmunt
Już nie chcę.

Antoś
Nie wygłupiajcie się!
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Robert
Takie żarciki.

Zygmunt
Słuchajcie, chłopcy, sprawa jest poważna:
trzeba mi nalać wina, choćbym wolał
wódkę.

Antoś
Nie mamy.

Zygmunt
Nie szkodzi. Przyszedłem

z pozdrowieniami.
Antoś

Dziękuję.
Zygmunt

Nie wiecie,
od kogo.

Antoś
Ja wiem.

Robert
Ja chyba też.

Zygmunt
Dobrze.

Antoś
Czemu przyszedłeś sam?

Zygmunt
Nie chciałem popsuć

tego męskiego wieczoru.
Antoś

Daj spokój!
Zygmunt

Widzę, że jesteś wściekły.
Antoś

Jestem.
Zygmunt

Na mnie?
Antoś

Na ciebie.
Zygmunt

Idę.
Antoś

Nie zgrywaj się!
Zygmunt

Idę.
Antoś

Nigdzie nie pójdziesz!
Zygmunt

Puszczaj! To jest przemoc.
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Antoś (zamyka drzwi na klucz i wyrzuca klucz przez okno)
Możemy zmienić konwencję.

Zygmunt
Możemy.

Zawsze myślałem, że u ciebie mogę 
czuć się bezpiecznie.

Antoś
Zawsze możesz. Proszę,

nie mścij się na mnie.
Zygmunt

Ja się mszczę na tobie?
Za co?

Robert
Przestańcie! Jak niedopieszczone

cioty!
Zygmunt

Za dużo powiedziane. O mnie
za dużo.

Robert
Lepiej sobie posłuchajmy. (nastawia płytę) 

To znowu Messiaen. Tym razem „Vingt Regards sur l’enfant Jesus”.
Antoś 

Oprócz pozdrowień coś jeszcze?
Zygmunt

Co jeszcze?
Dobrze się czują. Chyba są szczęśliwe.
Tak powiedziały.

Antoś
Czegoś nie rozumiem.

Albo źle myślę. Znaczy, że Halinka
też?

Zygmunt
Też.

Robert
I była z tobą umówiona?

Zygmunt
Co w tym dziwnego?

Robert
Nie mają zamiaru

przyjść tutaj?
Zygmunt

Raczej nie. Tam jest im dobrze.
Chcą, żebym was tam ściągnął do pracowni.

Antoś
Po co?

Zygmunt
Żebyśmy byli wszyscy razem.
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Antoś
Co znaczy wszyscy razem?

Zygmunt
Nie rozumiem

tego pytania.
Antoś

Jest proste.
Zygmunt

To chyba
nie potrzebuje wyjaśnień.

Antoś
Kochajmy

się! Wszyscy razem! Razem! Wszystkie dzieci
są nasze! Wszystkie żony też są nasze!

Zygmunt
Jednak już pójdę.

Antoś
Nie pójdziesz. To nie jest

wyjście. 
Zygmunt

Antosiu miły, to jest wyjście.
Robert

Zaraz zwariuję.
Zygmunt

O co chodzi?
Robert

Jesteś
diabłem.

Zygmunt
Oj!

Antoś
Robert!

Robert
Zawsze to wiedziałem.

Twoja diabelska dobroć, niezależność
obyczajowa, ta deklarowana
co chwila miłość do wszystkich.

Zygmunt
Oj, chyba

przesadzasz.
Robert

No tak, do tych, których sobie
raczyłeś wybrać. Uznałeś za godnych
tego wybraństwa, żebyś mógł się pławić
w swojej dobroci, żebyś mógł pomagać,
być upragnionym, potrzebnym.
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Zygmunt
Zwariował!

Robert
W tobie jest tyle nienawiści, ile
tej udawanej miłości. Sam siebie
narkotyzujesz tą miłością, nie wiesz,
że grasz, ogłuszasz się innymi, żeby
swoje diabelstwo stłumić ich diabelstwem.
Więc wywołujesz je z nich, żebyś potem
mógł ich uzdrowić, wyegzorcyzmować.
Za to cię twoje ofiary kochają,
bo wyzwoliłeś je z diabelskich sideł.
Z wdzięczności poszłyby z tobą do łóżka,
by się do końca oczyścić. Wiesz dobrze,
co robisz. Najpierw rozkładasz człowieka
tak, żeby nie mógł się pozbierać, potem
składasz go znowu, jak ci się podoba.
To cię podnieca. Wydajesz się sobie
jakimś tam bogiem. Chętnie bym cię zabił.

Zygmunt
Zabij!

Antoś
Wariujesz! 

Zygmunt
Robert!

Antoś
On się dusi!

Leć po lekarza!
Zygmunt

To tylko histeria.
Antoś

Już nie pamiętam, co zrobiłem z kluczem.
Zygmunt

Chyba rzuciłeś przez okno.
Robert

Przepraszam.
Antoś

Zdawało mi się, że umierasz.
Robert

Wybacz.
To mi się czasem zdarza. Już za dużo
wypiłem tego wina.

Zygmunt
A co z kluczem?

Antoś
Trzeba wyważyć drzwi.
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Robert
Czysty idiotyzm. 

Zygmunt
Może dziewczyny w końcu wytrzeźwieją
i wrócą do nas.

Antoś
Może Iza przyjdzie.

Zygmunt
Iza jest z nimi.

Robert
Co one tam robią?

Zygmunt
Nie bądźmy wścibscy ani dociekliwi.

Robert
Chyba upiły się i już nie przyjdą.

Zygmunt
Iza na pewno przyjdzie. Ona nigdy
się nie upija.

Antoś
No to, zanim przyjdzie,

wypada nam się dusić w sosie własnym.
Zygmunt

Nie oswoiłeś się jeszcze z tą myślą?
Antoś

Jakoś nie.
Robert

Wszystko się popierdoliło.
Zygmunt

Robert!
Robert

Przepraszam. Tak mi się wyrwało.
Zygmunt

Nareszcie.
Robert

Mieliśmy wam dziś pokazać
taki nasz balet z muzyką Messiaena.

Zygmunt
A sam nie możesz zatańczyć?

Robert
Nie. Cała

sprawa polega na tym, że są dwoje.
Zygmunt 

Trudno. A jak z tym Bejartem?
Robert

Nie dadzą
paszportu.
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Zygmunt
Czemu?

Robert
Bo podpisywałem.

Zygmunt
Przecież ty jesteś tancerz, a nie pisarz.
Mogłeś podeptać.

Robert
Właśnie podeptałem

najświętsze i tak dalej, niezbywalne
i takie różne pierdoły i jeszcze
sprzeniewierzyłem się socjalistycznej
drodze społecznych przemian i się stałem
narzędziem wrogiej propagandy, jako
takie podsycam zachowania, oraz
odczucia, których celem jest widoma
dyskredytacja naszego ustroju,
prowokowanie niechęci do ładu
konstytucyjnie przyjętego, zatem
do podważania systemu społeczno-
-politycznego. I ten podpisany
przeze mnie apel tak dyskredytując
państwo w opinii publicznej, zagraża
i bezpieczeństwu państwa, i zarazem
wznieca nastroje antysojusznicze,
godząc tym samym w międzynarodowy
interes Polski Ludowej. A szkoda,
bo mnie czekała zawrotna kariera.
Brak dojrzałości mógł mnie pchnąć jedynie
w tę dziecinadę. Przecież tylu myśli
i nawet głosi to samo, a jednak 
nie podpisuje. To im przytoczyłem
zdanie Kundery, że walka człowieka
z władzą jest walką o niezapominanie.
Jeden powiedział, żebym zapamiętał,
jak się nazywam i gdzie moje miejsce.
Ja na to: jeśli się nie mylę – Robert
Mądry, a moje miejsce nie za bardzo
jest moje. Lepiej nie mędrkuj, laleczko,
i zaraz chwycił mnie za rękę, schylił
się i oślinił mi ją i mnie rąbnął
głową w brzuch. Tamci śmiali się. Nie mogłem
złapać tchu. Chciałem wymiotować, ale
bałem się. Jesteś twardy, a wyglądasz
na pedała. Tam u was to same pedały.
No to spierdalaj i już nie podskakuj.
Chyba na scenie. Nie wiem, po cholerę
wam o tym mówię.
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Zygmunt
Mów dalej.

Robert
Nie trzeba.

Zygmunt częstuje Roberta papierosem, potem Antosia. Podaje ogień Ro-
bertowi, Antosiowi, sam też zapala. Palą długo, w milczeniu.

Antoś
Słuchajcie. To jest chleb. Upiekł go Mały.
I szampan. Też od niego. Czy możemy
to potraktować jak komunię?

Zygmunt
Amen.

Antoś rozściela biały obrus (albo prześcieradło) na podłodze. Stawia na 
nim lampki do szampana, chleb w srebrnej folii. Ceremonialnie rozpa-
kowuje chleb, łamie, otwiera butelkę. Dzwonek. Potem mocne pukanie 
do drzwi.

Głos
Proszę otworzyć!

Antoś
A kto tam?

Głos
Otwierać!

Antoś
Nie mamy klucza. Jesteśmy zamknięci.

Głos
Nie czas na żarty.

Antoś
Naprawdę nie mamy.

Głos
Bo wyważymy!

Antoś
Niedługo powinny

przyjść nasze żony.
Zygmunt

Czemu się tłumaczysz?!
Nasilające się walenie w drzwi. Zanim, wyważone, padną, spada 
kurtyna.


