
Małgorzata SikorSka-MiSzczuk

Kobro

OSOBY:

 • Kobro, urzędniczka
 • Strzemiński, urzędnik
 • Nika, córka, petentka
 • Batiuszka, urzędnik, bóg
 • Pp, Petent Polski, mężczyzna
 • Noga
 • Chór Przodków

W urzędzie dzielnicowym, na korytarzu
Nika

Ja tu stoję zastanawiam się
Widzę, pan też czeka
Dostałam zawiadomienie oficjalne
Zgłosić się do tego urzędu
Do pokoju numer trzydzieści
Ale tu nie ma pokoju numer trzydzieści?
Tylko ta kartka wisi na drzwiach
„Kto do pokoju numer trzydzieści, proszę pukać”
Stoję i myślę
Zapukać?
Skoro ja do pokoju numer trzydzieści jestem
Nie wiem, co robić
Głosy słyszę
Tam ktoś jest
Załatwia coś
Pan też do tego pokoju?
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Pp
Ja też tak jak pani
Do pokoju numer trzydzieści

Nika
I też pan tego pokoju nie znalazł?

Pp
No nie
Może najpierw człowieka obejrzeć muszą
Zanim wpuszczą
Może nie wolno i już
Tak do tego trzydziestego pokoju po prostu wejść?
Oni w tych urzędach po swojemu sprawy załatwiają
Może lepiej wiedzą
A my co?
Co my tu możemy?
Oni tu jak Pan Bóg, wie pani
Ci urzędnicy
Choć na ostatnim zjeździe partii mówili
„Walczymy z biurokracją”
Ale jak naprawdę jest, sama pani wie
Pic na wodę fotomontaż
Więc nie buntujmy się
Czekajmy, aż nas poproszą

Nika
Czyli mam nie pukać?
Stać jak pokorne cielę?
Pan mnie do tego namawia?
Mężczyzna, rycerz
W tym kraju wszystkim poprzetrącano karki

Pp
Pani zasadnicza widzę
Może jeszcze się pani wpisze
Do księgi życzeń i zażaleń?

Nika
Tak, właśnie że się wpiszę
Choć to bez sensu
Gdzie ta księga?

Pp
Pani się z choinki urwała
Na podłogę
I bredzi jak potłuczona
Co pani chce im powiedzieć?
„Mam sprawę do załatwienia
Ale najpierw dajcie księgę życzeń i zażaleń
Chcę na was skargę złożyć
Walczę z biurokracją”

Już widzę jak pani swoją sprawę załatwia
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Ważna sprawa?
Nika

Ważna
Pp

Ja bym nie pukał
Zawołają nas
Wiedzą, że czekamy

Nika
Napisali, że dokument mam do odbioru
Że rodzice moi
Że oni sporządzili ten dokument
Specjalnie dla mnie
Do odbioru właśnie w tym roku
Wygląda, że oni się przed śmiercią spotkali
Jak to się stało nie wiem
Pogodzili się może
Coś jakby ich ostatnia wola
Spowiedź, ale urzędowa
Bo złożyli ją tu
W tym urzędzie
Co oni tam napisali?
Taki prezent dla mnie
I podpisali się oboje rodzice
Razem
Jak umarli byłam dzieckiem
To znaczy, nie byłam już dzieckiem, ale

Nie wiedziałam, że coś takiego zrobili
Myślę i myślę
Może napisali coś, czego nie mogli mi powiedzieć wtedy
Bo bym nie zrozumiała
Co to może być?
Pokażę panu to zawiadomienie
Czemu pan się cofa?
Jakaś straszna jestem, że pan się cofa ode mnie?

Pp
Czosnku się najadłem
Wstydzę się

Nika
Mógł pan nie jeść jak pan do urzędu idzie
Między ludzi

Pp
Nie wolno mi się przeziębiać
A czosnek, wie pani, chroni
Dużo nie kosztuje
Cukier krzepi
Czosnek chroni
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Już nic nie mówię

S e N  S Z A M A ń S K I  P O M I M O  M A R K S I Z M u - 
- l e N I N I Z M u

Nika
Czekamy i czekamy
Przez pana
Zamącił mi pan w głowie

Pp
Co mam pani powiedzieć
Jak mam ust nie otwierać
Przez ten czosnek
Czekamy to czekamy
Takie życie czasem jest
Niech pani coś powie lepiej
Mam gazetę ale nie będę jej przy pani czytać
Z uprzejmości
A poza tym to „Trybuna ludu”
Ciągle to samo piszą
Dożynki albo przyjaźń
Ja wolę „Kobietę i Życie”
Albo „Przyjaciółkę”
I listy do redakcji
Wzruszam się wtedy
O takiej co dziecko adoptowała czytałem
Niegrzeczny ten chłopczyk był
Psocił, dokuczał
Aż kobieta w końcu mówi do niego „Mareczku”
I on jej w ramiona wpadł
I już dobry był
Musiał ten dom dziecka jak zły sen zapomnieć
Czasu potrzebował

Nika
Co pan mi tu mówi
Dom dziecka to dom dziecka
Nie trzeba zapominać
Trzeba pamiętać
Ja wszystko pamiętam, całą przeszłość
Tylko dobrą pamięcią trzeba pamiętać

Pp
Ja nie wszystko pamiętam
Zapominam
Tyle się codziennie dzieje

Nika
Sen dzisiaj miałam
Od dawna mnie prześladuje
Że jestem rysiem
Krążę po śniegu
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Już wydeptałam ścieżkę
Moje cętkowane łapy o czarnych poduszkach
No wie pan, tak to we śnie bywa
Szczegóły się pamięta jakieś dziwne
Więc te moje łapy
Bez dźwięku
Jakbym była duchem
unoszą mnie sprężyście
Zataczam koła
W środku krzyczy zając
Zając zając w sidła złapany zając
A wokół tak pięknie
Zimowy krajobraz
Zimny tak, że nic nie boli
Tylko ten krzyk
Zataczam koła waham się
Kto chce kogo złapać
Myślę
Dla kogo jest ta pułapka
Czy ja ryś wykradnę z sideł zająca
Czy ktoś wykradnie z lasu mnie

Co jest pod tym śniegiem?
Żelazo na moje cętkowane łapy o czarnych poduszkach
Czy może śnieg, niewinny śnieg
Jeden skok
Męczy mnie ten krzyk
Przyciąga mnie
Krążę dokoła
Waham się
Jeden skok
I mięso
Krzyczące mięso, tak to nazwałam w tym śnie
Krzyczące mięso umilknie
Ma być cisza
Ma padać śnieg
Ja tu jestem królową
Tak mi się śni

Pp
Jaka to tajemnica
Człowiek śni, że rysiem jest
Zwierzęta w nas wchodzą
Pomimo zjazdów partii

Nika
A jeśli to jest pułapka na mnie
Myślę znowu w tym śnie
Jeden skok i zostanę tam na zawsze
Moje czarodziejskie łapy nie uniosą mnie
Będę leżeć i patrzeć i krwawić
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Pojawi się czarny punkt
Będzie rósł i rósł
Aż stanie przy mnie ten
Kto zna mnie lepiej ode mnie
Kto zastawił pułapkę
Przyjdzie i powie
Witaj rysiu
Witaj królowo
Trzeba było krzyczeć razem z nim
Krzyczeć i przeklinać
Śpiewać:
Zdradzili nas
Niech będzie przeklęte żelazo pod śniegiem
Śpiewać te słowa i tańczyć
Radować zajęcze oczy
Rysim tańcem
Bo bratem twoim jest ten zając
Ale teraz za późno
Otwieram otchłań
Specjalnie dla ciebie
Pora iść do piekła
Tam na ciebie czekają

Kto czeka pytam?

Hahaha w odpowiedzi

Kto czeka pytam?

Hahaha w odpowiedzi

Kto czeka na mnie w piekle

Hahaha
Hahaha
Twoi rodzice czekają

P R Z e D  D R Z W I A M I  P O K O J u  N u M e R  3 0  –  C I ą G  D A l S Z y

Pp
Wszystko będzie dobrze
Nie jesteśmy w piekle
Jesteśmy w urzędzie dzielnicowym
Może w radiu w Wolnej europie mówią o nas piekło
O naszym kraju mówią piekło
Metafora taka
Ci kapitaliści
Jakby nie mieli swoich problemów
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Terrorystów mają
Porywają się
Do bagażników wsadzają
Co to za świat
Może mamy z nich przykład brać?
Tak sobie myślę
Niech się otworzą te drzwi
Tak się najadłem czosnku
Jak to na kobiety działa to pani się chyba domyśla
Przeziębiać się nie mogę

Nika
Mężczyzna a przeziębienia się boi
Co to za kraj z takimi mężczyznami?
Są miejsca, gdzie mężczyźni mają czarne dzikie oczy
Nikogo się nie boją
Znam się na tym, bo pływam na statkach
Mam przez to inne horyzonty
Widzę i porównuję
Nie można się wszystkiego bać

Pp
Pani w świecie obyta
Statek, dewizy i bony
Ja do sklepu Baltona to wchodzę się tylko nawąchać
Old Spice masumi
Kapitaliści umieją pachnieć
Choć ostatnio nawet wąchać nie wchodzę
Przez ten czosnek
No więc właśnie
Tu w tym urzędzie dzielnicowym pracuje taki jeden
Powiedziała mi o nim sąsiadka
Prawosławny
Oni też mają wigilię, wie pani?
Cudotwórca
Ale już w domu nie przyjmuje
Zabronili mu, ktoś donos napisał
Zabronili mu
Jedyna rada – tu w urzędzie go o pomoc prosić
O cud
Żeby się skończyła moja męka
Czego ja nie robiłem
Gdzie ja nie pisałem
Do edwarda Gierka
Do papieża naszego
Choć ja jestem partyjny
Pokażę pani legitymację
Nic nie pomogło
Nic a nic
Dalej to nieszczęście mnie prześladuje
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Nie mogę na razie mówić jakie
Nieszczęście to nieszczęście
Ale ja panią rozumiem
Pani po dokumenty przyszła
A we śnie coś panią ostrzega
Człowiek boi się ale też zdesperowany jest
A jednak prawdy chce jak wybawienia
Desperację ma ku poznaniu prawdy
Taką desperację, jakby meblościankę dla rodziny chciał wystać
Całą noc w kolejce pod pawilonem emilka stać
Byleby wystać
A rodzice szanowni że tak zapytam coś nie tego?
Tato może alkoholik
Albo oboje trunkowi
Chlapnąć lubili denaturat przemysławkę
Znaczy się patologiczni
I to jest powód
Że pani ich w piekle widzi
W tym śnie swoim
Bo tak się mówi
Piekło z dzieciństwa

Nika
Nie nie nie
Jak pan może
Alkoholu do ust nie brali
To byli cudowni ludzie
Każde mnie kochało
Taka miłość to kapitał na całe życie
To byli artyści
Oboje
Pan się na pewno na tym nie zna
Nie musi pan
Razem tworzyli
Niezwykli
Ponad ludzką miarę ludzie
Napięci jak struna
Napięci na jednej nucie
I słyszeli to samo
I mówili jednym głosem
Żyli w świecie, którego nie sposób opisać słowami

P O C H W A ł A  C Z e K A N I A

Batiuszka
Państwo tu czekają ładnie
Rozmawiają ze sobą
Czyli czekając się poznali
I o to nam chodzi w tym urzędzie
By się ludzie poznawali w trudnych okolicznościach
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I tym bardziej poczuli
Jak trudno jest się poznać
Zrozumieć
Wysłuchać
Bo jeśli tylko czas zabija się rozmową
To z tego nic nie wynika

Pp
Czyli dobrze poradziłem tej pani?
Żeby czekać?

Batiuszka
Jak najlepiej
I dodam:
Proszę nie mówić o biurokracji tylko w złych słowach
Nasz urząd się nieustannie reformuje
W rytmie kolejnych zjazdów partii
Człowiek w naszym pięknym kraju
Może dojrzewać, rosnąć
I doskonalić się duchowo
Stawać się nowym człowiekiem

Poproszę panią

W   P O K O J u  Z   K A R T K ą  N A  D R Z W I A C H

Nika
Mam odebrać ważne dokumenty
Sporządzone przez moich rodziców
One rzucą światło
Być może
liczę na to
Że rzucą światło

Batiuszka
Tak, mamy tu takie dokumenty, które świecą

Nika
To była miłość
Moi rodzice bardzo się kochali
Zużyli cały przydział miłości
Bo wtedy były kartki
Zostali więc sami w brudnym pokoju
Zimą
Nie było czym palić w kuchni
Matka paliła rzeźbami
Ojciec bił krzyczał
Kto to widział robić zupę na rzeźbach
Widziałam to
Byłam z nimi
Byłam ich dzieckiem

Batiuszka
Bóg się nad panią lituje i ma w swojej opiece
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Nika
Rodzice nie żyją
A jednak
Jak to powiedzieć
Nie umarli we mnie
Mam ich w sobie
Ale to wcale nie jest dobre
Rozrywają mnie
Jestem popękana, choć tego nie widać
Co noc zszywam się
Muszę przecież jakoś rano wyglądać
Muszę iść do ludzi
Ale już tak dłużej nie mogę

Batiuszka
Wszystkie historie, w których rodzice rozrywają nas
A my się musimy zszywać
Wymagają najwyższej staranności
Najwyższej delikatności
Dokumenty trzeba oglądać ze wszystkich stron
Większość osób, które krążą po tym urzędzie
Tak jak pani
W pilnej sprawie rodzinnej
Opisuje szereg symptomów:
Jeżą im się włosy na karku
Wchodzą na stoły
Roztrącają szklanki z herbatą
Krzyczą głosami jakimi dotąd nie krzyczeli

Mówię o tym z empatią
Chcę, by poczuła się pani bezpiecznie
Być może nie jest pani przyzwyczajona do empatycznych urzędników

Poproszę nazwiska
Nika

Mam tu zawiadomienie urzędowe
Batiuszka

Zawiadomienie będzie potrzebne w pokoju numer trzydzieści
Poproszę nazwiska

Nika
Matka
Katarzyna Kobro
Ojciec
Władysław Strzemiński
Takie są ich dane osobowe
Prawdziwe

Batiuszka
Nie wiem, czemu pani to powiedziała
Czemu miałaby pani podawać fałszywe
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Że nazwisko Kobro?
Brzmi dziwnie?
Wie pani ile my mamy w tym urzędzie nazwisk
Jakich dziwnych
I imion
Proszę pozbyć się wszelakich zahamowań
Chce pani grzebać w przeszłości
Proszę grzebać
Choć uprzedzam:
Nie mamy zbyt wiele czasu
urząd ma swoje godziny
My urzędnicy też mamy swoje życie
Ważna jest równowaga między życiem prywatnym i życiem zawodo-
wym, prawda?
Pani coś na ten temat wie, jak sądzę
Będąc córką takich rodziców

Zaskoczona?
Ich nazwiska coś mi mówią
Może nie za wiele, ale –
Jako skromny urzędnik przyglądam się światu
Zadzwonię teraz do pokoju numer trzydzieści
uprzedzę ich
Dodam ten pokój
Pogrążony jest w mroku
Ci, którzy szukają światła
Muszą wejść w ciemność

Powiedzmy, że dzwoni.
Batiuszka

Pokój numer trzydzieści?
Chodzi o przygotowanie
Czeka Nika Strzemińska
Tak, ona
Tak, ich córka
Dziękuję

Proszę jeszcze nie wychodzić
Szykują się
Tymczasem jest szklanka
Jest herbata
Proszę pić, wysłuchać instrukcji
Nikt nie powie, że wyszła pani z mojego gabinetu
Niepoinstruowana

Tymczasem na korytarzu Pp postanawia otworzyć pół litra żytniej; po-
trzebuje czegoś na poprawę nastroju. A co jest dobre na podniesienie 
nastroju? Co jest sprawdzonym ratunkiem?
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Pp
Zdrowaś Mario łaskiś pełna
I równiutko czterdziestka nalana
Pierwsza czterdziestka od rana
Taka jest moja zasada
Zaczynać od czterdziestki
Poczuj tę chwilę, mówię do siebie
Bądź uważny
uważność jest kluczem do dobrego życia
Przełykam
Już nie jestem napięty
Cieszę się życiem
Zaraz zacznę żartować
Nie wstydził się siebie
Robił co chciał
Mówił prawdę
Wygłupiał się
Już nie jestem sztywny
Jestem elastyczny
Nie pouczam innych
Mówię głupie rzeczy
Cza cza cza
Niech inni podsumowują
Analizują
Wchodzi we mnie zwierzę
Jestem najgłupszy z głupich
Głupi najbardziej jak się da
Niech będzie pochwalona ta chwila
żytnia
jarzębiak
vistula
wyborowa
soplica
czysta
Nawet ciociosan
Niech będzie pochwalony
Jeśli już nic innego nie ma

C O  Z O S T A ł O  Z   u C Z T y  B O G ó W ?

Batiuszka
Zaprezentuję pani naszą urzędową papugę
Mamy ją na etacie
Proszę jej dać kawałek kajzerki
Ona w zamian wyciągnie instrukcję
Specjalne pouczenie odnoszące się do pani indywidualnej sprawy
los pokieruje dziobem papugi
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Nika
Widziałam taką papugę wróżebną
Przed wejściem na plażę w Sopocie
Czy to ta sama?

Batiuszka
Ta urodziła się w urzędzie
Byłem przy tym jak pękało jajko

Nika
Dziwne to trochę
Najpierw się śpieszyliśmy, teraz czas zwolnił
Widzę morze i plażę w Sopocie
Pan widzi narodziny urzędowej papugi
Co się dzieje z petentem, który został na korytarzu?
Martwię się o niego
On już długo czeka
Pisał do edwarda Gierka
Musi jeść czosnek
Nie wiem dlaczego

Batiuszka
Proszę się nie martwić
W tej właśnie chwili idzie korytarzem
Mój asystent
Słyszę jego kroki
Zatrzymał się
Wręcza petentowi talon na lodówkę
Petent zaskoczony
Ogląda talon ze wszystkich stron
Nie posiada się z radości
Radość wzięła go w swoje posiadanie
To trochę potrwa

Nika
Pan żartuje

Batiuszka
Talony dla urzędu to specjalny dar edwarda Gierka
Wypełniliśmy plan ponad normę
Podstawowa organizacja partyjna uradziła, że raz w roku lodówkę 
pełną wódki
Dostanie anonimowy petent
To jest ten rok i ten petent

Nika
Czuję jakby pan mnie usypiał
Gdybym paliła opium
Pan teraz prowadziłby mnie za rękę
Pomiędzy śniącymi ludźmi
Wierzyłabym panu
Że nie spotka mnie nic złego
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Batiuszka
Co robiła tamta papuga w Sopocie?
Jak wróżyła?

Nika
Wyciągała karteczki
Jak długo się będzie żyło

Batiuszka
I co?

Nika
Nie pamiętam dokładnie
Chyba miałam żyć dziewięćdziesiąt lat
Długie szczęśliwe życie
Z rybkami w akwarium
Właściwie jedną rybką
Złotym welonkiem w dużym słoju
Za oknem stary platan i sroki
Co jeszcze?
Miałam jeść watę cukrową i lody
Bardzo szczegółowa przepowiednia

Batiuszka
Nie było waty i lodów
Przepowiednia wydała się nic niewarta
Zostawmy przeszłość
To jest nowa papuga i nowa wróżba
Oto kawałek kajzerki

Nika
Jest wróżba

Batiuszka
Co jest napisane?

Nika
Nuty
Piosenka

My jesteśmy kanibale
urządzamy sobie bale
Na tych balach zajadamy
Nogę ojca
Rękę mamy

My jesteśmy kanibale
Żyje nam się tu wspaniale
I lubimy bardzo dzieci
Są smaczniutkie
eci-peci

To gorsze od wróżby papugi z Sopotu
Batiuszka

Na drugiej stronie na pewno jest interpretacja
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Nika
Interpretacja:
aby zrozumieć piosenkę, należy rzucić światło na historię, która wy-
darzyła się, ponieważ niesprawiedliwości społecznej trzeba było po-
łożyć kres. Rewolucja krążyła pomiędzy miesiącami. Starzy bogowie 
zostali obaleni. ludzie mogli wciągnąć w płuca powietrze wolności. 
Część z nich nie chciała oddychać. Jedni się podusili, a inni poszli 
sobie w obce kraje tęsknić za matuszką-ojczyzną. Tymczasem nowo 
wybrany król mieczy zarządził kwestę narodową. Na ołtarzu kazał 
złożyć ziarna bez liku. Poddani z radością rozpoczęli zbiórkę. Władca 
chciał dobrze zasłużyć się nowym bogom. Śpiewano radosne pieśni 
o tym, jak dobrze jest, gdy nie zostaje już nic. Wysłannicy króla mie-
czy tańczyli z widłami.
Gdy nie zostało już nic, nastał czas kanibali. Były uczty niesłychane. 
Podawano potrawki z dzieci i zupy-trupy. Jeden obywatel upiekł wła-
snego syna i częstował nim rycerzy. Bogowie, starzy i nowi, przeklęli 
wszystkich mieszkańców tej ziemi. Nie było to sprawiedliwe i ozna-
czało odpowiedzialność zbiorową. Klątwa zawisła nad każdym. Świat 
nie został poinformowany o klątwie z powodu blokady informacyjnej. 
Agencje światowe milczały, telegrafy nie stukały. Wewnątrz krainy-
-matuszki krążyły tylko odgłosy zgrozy, czyli dźwięki same. Warto 
przypomnieć, że znany dramatopisarz Bernard Shaw osobiście za-
świadczył, że matuszka-kraina jest piękna i wszyscy są w niej syci. 
Reasumując: winni są kanibale, ale przekleństwo to przekleństwo. Te-
raz już łatwiej będzie wszystko zrozumieć.

Ja nic nie rozumiem
Kto jest przeklęty?

Batiuszka
Pani taka konkretna
Wszyscy
Ale jak jest klątwa, to można ją zdjąć

Nika
Dawno nie byłam w urzędzie dzielnicowym
Wszystko bardzo ciekawe
Chciałabym odebrać swoje dokumenty

Batiuszka
Po to tu pani przyszła
Jesteśmy podekscytowani tą wizytą
Jedna mała prośba
Mamy tu kącik czytelniczy
Niewielki klubik trzyosobowy
Pani opisała swoje życie w książce
Myśmy studiowali każde słowo
Teraz pani rozumie, skąd wiedziałem, kim pani jest
Pani rodzice są mi bliscy

Możecie wejść
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Kobro
To ona?

Strzemiński
Serce mi bije

Kobro
Jak się czyta książkę, widzi się dziecko

Strzemiński
Chociaż wiadomo, że to dorosły człowiek pisał

Kobro
Tak, to takie dziwne, że pani jest dorosła

Strzemiński
My jesteśmy stąd, z urzędu

Kobro
Tak, jestem tu urzędniczką

Strzemiński
To ciężka praca, ale nie ma wyboru

Kobro
Może kiedyś

Strzemiński
Tymczasem umowa na czas nieograniczony

Kobro
Ale czytamy tu sobie po godzinach

Batiuszka
My to właśnie nasz klubik czytelniczy

Kobro
Jestem zafascynowana pani książką

Strzemiński
Znam ją prawie na pamięć

Kobro
Często bawimy się, że ja jestem Kobro

Strzemiński
Ja jestem Strzemińskim

Batiuszka
Ja każdym innym

Strzemiński
Wiem, że to głupie
Dorośli ludzie

Batiuszka
Bo tak to już jest
Jak się przeżyje historię to ona się robi własna

Kobro
A myśmy ją bardzo przeżyli

Strzemiński
Dla mnie jako Strzemińskiego ta historia to jest m o j a  historia
M o j a

Kobro
A dla mnie jako Kobro to jest m o j a  historia
M o j a
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Nika
Państwo się nie kłóćcie
Państwo macie rację
To jest ich obojga historia
Kobro i Strzemińskiego
Słusznie tak ją odbieracie

Batiuszka
A nie jest to pani historia?

Kobro
Do pani przecież należy
Każdy przecinek
Każda emocja

Nika
No właśnie tych emocji starałam się unikać
Nie było to łatwe
Starałam się rodziców zrozumieć
Trzeba ich rozumieć
Ja ich rozumiem cały czas cały czas

Strzemiński
Cały czas?
Pani musi być wyczerpana
Haha żartowałem
Przypomniało mi się – pani tak pięknie powiedziała –
Jak to brzmiało?

Kobro
Że ta książka będzie małą statuetką dla rodziców

Strzemiński
Właśnie, dlaczego małą?
To jakaś aluzja do rozmiarów rzeźb suprematycznych
Pani matki?

Kobro
On tak zawsze
Prosimy o autograf na egzemplarzu

Strzemiński
Mam jeszcze więcej pytań

Batiuszka
W pokoju trzydzieści wiedzą o wszystkim
Poczekają
Niech się pani nie denerwuje

Kobro
Zaraz znajdę długopis

Strzemiński
My w tym urzędzie takim życiem jak oni to wcale nie
Żyjemy

Kobro
Marzymy sobie o takim życiu

Strzemiński
Artyści artyści
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Kobro
Oprócz siebie nawzajem i sztuki nic dla nich nie istniało –
Tak pani pisze

Strzemiński
Żywy pełen natchnienia zakochany w sztuce artysta
Wspaniały człowiek mądry obiektywny ale dla przeciwników  
nieprzejednany –
Tak pani cytuje

Nika
Ja podpiszę i wyjdę, dobrze?
Państwo wybaczą

Strzemiński
A jakie to uczucie być dzieckiem t a k i c h  rodziców?

Nika
Nie chcę o tym rozmawiać jakie to uczucie
Być dzieckiem moich rodziców
Muszę iść

T R Z y O S O B O W y  K l u B I K  C Z y T e l N I C Z y  
N I e  J e S T  T y M,  C Z y M  S I ę  W y D A J e

Kobro
Kim byłabym, gdybym nie przyjechała do Polski? Jakie byłoby moje 
życie?
urodziłam się w  tysiąc osiemset dziewięćdziesiątym ósmym roku 
w Moskwie. To chyba jasne, że już nie żyję. Może wyświetlam się teraz 
jako film? Jestem tu z wami i widzę siebie. Mogę komentować swoje 
życie, czyli te wszystkie sytuacje, które wtedy wydawały mi się nie do 
zniesienia.
Błąd, proszę państwa, błąd.
Wszystkie zniosłam.
Ten sen, który obejrzycie albo wyśnicie razem ze mną, wszystko, co 
mi się wydarzyło, zniosłam do końca.
uprzedzam, że nie zamierzam szydzić z siebie ani siebie o nic oskarżać. 
Zamierzam się uszanować. Potraktować z miłością. Ale nie wiem, co 
powiem, patrząc na siebie. To będzie dla nas wszystkich niespodzianka. 
I co będzie, jeśli nie dotrzymam słowa? Jeśli się nagle zacznę obrzucać 
błotem? Brzydzić się sobą? Nie wiem. To by była niespodzianka. Po ro-
syjsku „siurpriz”. To chyba rozumiecie, Polaki? Suprise. A może wy się 
mną zbrzydzicie? Tak można powiedzieć – „zbrzydzicie”?

Na korytarzu, gdzie wydarzył się cud z talonem na lodówkę, Pp stoi 
w katatonicznym osłupieniu. Dobrze, że Nika pojawia się w tej chwili, 
jest zbawieniem dla Pp. Sama natomiast czuje, że jest wytrącona z rów-
nowagi niespodziewanym spotkaniem autorskim.

Nika
Ktoś by powiedział, że stoi pan w katatonicznym
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Osłupieniu, ale ja jestem psychiatrą
Taki zawód
Niech sobie pisarze nadużywają słów, ja jestem precyzyjna
Pan tylko tak sobie normalnie osłupiał
I tyle
To nie katatonia
Stoi pan nieruchomo z talonem na lodówkę
Pełną wódki po samą zamrażarkę

Pp
Zmarzłem
Słabo tu grzeją
Mam talon ale boję się
Jakoś więcej czuję
Jestem mniej sztywny
Wrażliwszy

Nika
Nie trzeba się bać
urzędników się pan boi?
Są bardzo mili
Choć długo mnie trzymali w tym pokoju

Pp
Wydaje mi się, że to była chwila

Nika
Pan bardzo cierpliwy
Musiałam podpisać książkę, to trochę trwało
Wywiązała się chaotyczna rozmowa

Pp
Żytnia wyborowa żytnia wyborowa
Po samą zamrażarkę
Kto tam jest?

Nika
Mężczyzna i kobieta
I starszy człowiek z papugą

Pp
Muszę znaleźć uzdrowiciela
Mówiłem pani
Ktoś wyglądał na prawosławnego?

Nika
Moja matka była prawosławna
Wyglądała normalnie
Kręcone włosy
Podkrążone oczy
Wyszłam i nie wiem, gdzie jest pokój numer trzydzieści
Powiedzieli, że panuje w nim mrok
Że to mroczny pokój

Pp
Mrok jest tam
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Na końcu korytarza uchylone są drzwi
Nika

Jak wygląda pański talon na lodówkę?
Pp

No przyjemnie popatrzeć
„Należy się lodówka Mińsk z żytnią i wyborową”
Podpis: edward Gierek

Nika
A na drugiej stronie?

Pp
Wiersz:
„nareszcie złote jelenie trata tata co dla człowieka najlepsze zarżał  
sylen być niczym umrzeć”

Nie dla mnie
Ja umiem Gałczyńskiego
Powiedz mi jak mnie kochasz
Kocham cię w słońcu i tak dalej
To pomaga z kobietami

Nika
Pan pokaże

Pp
Czuję się głupi jak takie wiersze czytam
Że ich nie rozumiem
Bo ja głupi jestem
Teraz mogę to pani powiedzieć

Nika
Cicho
Coś mi się przypomniało
Sen jakby

Pp
Pani się dużo śni

Nika
Nad głowami rodziców wirują miecze
Mama ma miecz
Tata ma miecz
Stoją naprzeciw siebie
Ja pośrodku
Bawię się w zabawę „jestem głucha, jestem ślepa”
Mówię do mamy mamo nie widzę nie słyszę
Ona: Nika zabierz ręce z uszu
Otwórz oczy
Zostaw ją mówi tata
Niech się bawi
Boję się tej zabawy mama na to
Czego ona nie chce widzieć
Czego ona nie chce słyszeć
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Zostaw ją
Ja dalej bawię się w zabawę
Nie chcę widzieć miecza, co wiruje nad głową mamy
Zaraz wezmą te miecze do ręki
Otwórz oczy Nika
Po co mam otwierać oczy
Już mają w rękach miecze
Gdy otworzę oczy zobaczę to
Gdy zabiorę ręce z uszu
usłyszę to
Jak mocują się mieczami
Jak się nimi zabijają
Mamo tato boję się

T y M C Z A S e M  T R Z y O S O B O W y  K l u B I K  C Z y T e l -
N I C Z y  K O N T y N u u J e  S W O J e  N I e u R Z ę D O W e 
D Z I A ł A N I A

Kobro urodziłam się w Moskwie, a nie, jak się często pisze, w Rydze na 
łotwie. Mój mąż podarł akt urodzenia i jedynym dokumentem, który 
mi pozostał, był akt naszego ślubu, który odbył się właśnie w Rydze.
W Rydze mieszkałam z rodzicami do tysiąc dziewięćset piętnastego 
roku. Ojciec prowadził tam interesy. Byliśmy zamożni. Rodzina ojca 
to byli zruszczeni Niemcy, stąd moje nazwisko „von Kobro”. Matka 
była Rosjanką z Moskwy, z rodziny szlacheckiej. Gry na fortepianie 
uczył ją sam Rubinstein. Wróżono jej wielką sławę, jak to się mówi. 
Jednak wcześnie wyszła za mąż, potem rodziliśmy się my: moja siostra 
Maria, brat Mikołaj, potem ja, brat Siergiej i najmłodsza siostra Wiera. 
Marzenia o sławie matka utopiła w rzece Moskwie – a może w Zatoce 
Ryskiej – to ma jakieś znaczenie?
Ma. Obiecałam sobie, że nie będę taką matką jak moja matka.
Powiem teraz o  Moskwie tamtych czasów, do której wróciliśmy 
w piętnastym roku.
Miasto wielkie, nie to co łódź czy Warszawa.
Miasto wolności.
Studiowałam w Akademii Sztuk Pięknych, która w osiemnastym roku 
zaczęła się nazywać Wolne Pracownie Artystyczne.
Tatlin, Rodczenko, Archipienko, ekster, Malewicz, Chagall. Znacie 
te nazwiska? Wszyscy oni są dziećmi rewolucji. Podoba wam się sło-
wo rewolucja?
latem dwudziestego roku przeniosłam się do Smoleńska.
W dwudziestym roku wykonałam rzeźbę ToS 75 – Struktura. Zaginio-
na, znana jedynie z fotografii.
W dwudziestym pierwszym roku wykonałam rzeźbę suprematyczną 
Konstrukcja wisząca (1). Zaginiona, zrekonstruowana na podstawie 
zdjęć i wyliczeń.
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W dwudziestym drugim roku wykonałam Konstrukcję wiszącą (2). 
Obecnie w Paryżu.
W dwudziestym drugim roku wzięłam ślub z polskim artystą Włady-
sławem Strzemińskim i przez zieloną granicę zaczęliśmy przedzierać 
się do Polski.

Strzemiński, czemu nic nie mówisz?
Strzemiński

Czekam, co powiesz dalej.

P O N I e W A Ż  S T R Z e M I ń S K I  C Z e K A ,  C O  K O B R O 
P O W I e  D A l e J ,  S C e N A  u l e G A  K O N T y N u A C J I 
I   B ę D Z I e  O   T y M ,  Ż e  M I ł O Ś ć  P O S Z e R Z A  H O -
R y Z O N T y  I   P O M A G A  P R Z e K R A C Z A ć  G R A N I C e .

Kobro Scena ulega kontynuacji, przedzieram się przez zieloną granicę, 
gdyż miłość pomaga we wszystkim. Bawimy się, prawda?

Batiuszka Prawda. Niech się pani przedziera, przedziera przez zielo-
ną granicę. Jest jeszcze lato, roślinność bujna, wspaniała, lecz przed 
wszystkim, i jeszcze raz przede wszystkim, dla miłości nie ma żadnych 
granic, prawda?

Kobro Prawda. Miłość przekroczy każdą granicę.
Batiuszka Dla miłości można wsiąść w rakietę i polecieć w Kosmos, 

z Ziemi na Marsa.
Kobro Można, ale najpierw trzeba zbudować rakietę.
Batiuszka Albo sprzedać babciny pierścionek, żeby opłacić przewodnika.
Kobro Stare rodowe pierścionki po babci zawsze się sprzedaje w czarną 

godzinę, a to była czarna godzina, ale po co lecieć na Marsa?
Batiuszka Dla miłości, przecież powiedziałem.
Kobro Tak, rozumiem, to  pan jesteś zakochany inżynier od budowy 

rakiet?
Batiuszka Tak, i patrzę na panią przez teleskop, jak pani dzielnie prze-

dziera się przez zieloną granicę. Jest pani niewysoka i chuda, ale ob-
juczona rzeczami jak muł albo jak, o którym się właśnie uczę w szko-
le. Bo jestem w szóstej klasie, nadmieniam. A bardziej szczegółowo 
to przebywam obecnie w Moskwie na wagarach w roku tysiąc dzie-
więćset dwudziestym czwartym.

Kobro Ale jest dopiero dwudziesty drugi rok, ja przedzieram się do Pol-
ski, a pan już jest w dwudziestym czwartym roku?

Batiuszka Bo ja uwielbiam dwudziesty czwarty rok. Siedzę wtedy w kinie 
i zakochuję się na całe życie. Rozumie pani, co to jest zakochać się na 
całe życie?

Kobro Tak, ja jestem z tych, co zakochują się na całe życie. Jak kruki 
i wilki.

Batiuszka Pani lubi zwierzęta, a ja lubię naukę i technikę. Mnie intere-
sują fale radiowe, Kosmos, rakiety i księżniczka Aelita, którą właśnie 
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oglądam w kinie, na zmianę z panią. Ona mieszka na Marsie i zako-
chała się w radzieckim inżynierze łosiu.

Kobro Niestety, nie widziałam tego filmu.
Batiuszka Nie widziała pani, bo wciąż przedziera się pani przez zielo-

ną granicę do Polski, a film wyświetlają w Moskwie. W Polsce też go 
pani nie obejrzy, bo kapitalistyczna Polska jest w złych stosunkach ze 
Związkiem Sowieckim i wymiana kulturalna stoi na bardzo niskim 
poziomie.

Kobro Przedzieram się do Polski, ale wyjedziemy do Paryża, światowej 
stolicy sztuki. Tam pokażę swoje rzeźby suprematyczne, Konstrukcje 
wiszące jeden i dwa, i być może obejrzę film o Aelicie.

Batiuszka A, to dlatego jest pani objuczona jak jak. Proszę pokazać rzeź-
by, wyostrzę teleskop.

Kobro Nie mam ze sobą, bo dźwigam tak zwany dobytek. Niestety mąż 
nie może, nie ma ręki ani nogi.

Batiuszka Jestem dopiero w szóstej klasie i wielu rzeczy nie rozumiem, 
więc zapytam wprost: co ma brak ręki i nogi do braku pani rzeźb su-
prematycznych, które mają rzucić na kolana Paryż?

Kobro Nie mówiłam, że mają rzucić na kolana Paryż. Nie zależy mi na 
rozgłosie. Mówiłam tylko, że pojedziemy z mężem bez ręki i nogi do 
Paryża i będziemy się tam rozwijać jako artyści.

Batiuszka Gdy ja polecę na Marsa, to zabiorę ze sobą wszystkie dyplomy 
i medale, bo chcę zaimponować księżniczce Aelicie. To na pewno po-
może rozwijać się nam jako parze Ziemianin-Marsjanka.

Kobro Pan jest jeszcze dziecko i głupstwa pan wygaduje. Medale nie 
zaimponują księżniczce Aelicie. A teraz muszę już przestać z panem 
rozmawiać, bo nadchodzi polska straż graniczna, która nas zaaresztuje 
i wsadzi do więzienia na kilka tygodni jako sowieckich szpiegów.

Strzemiński, podoba ci się?
Strzemiński

Co ma mi się podobać?
Powiedziałaś, że chcesz się przyjrzeć swemu życiu
Pomyślałem – chcesz zrobić obrachunek
W porządku, posłucham, powiedziałem sobie
uprzedziłaś, że nawet możemy się tobą zbrzydzić
Więc słucham jak snujesz s w o j ą  historię
Kim w niej jestem?
Jak mam tego słuchać?
Objuczona jak wół – w Polsce tak się mówi – jak wół, nie jak jak –
I pozbawiona swoich rzeźb brniesz przez zieloną granicę z kaleką
Który obiecał ci wyjazd do Paryża
To się źle zaczyna.

Batiuszka
A ja się wtrącę z takim pytaniem:
Czy to jest jasne, że jestem uczniem szóstej klasy?
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Że urodziłem się w łodzi, a umrę w Moskwie?
Strzemiński

W książce nie ma o tobie ani słowa
Batiuszka

umówiliśmy się, że mogę być każdym innym
Strzemiński

Mam nadzieję, że to, kim jesteś, będzie miało sens

Ukryty na końcu korytarza mroczny pokój przyciąga Nikę i Pp. Nad-
mieńmy, że minęło już sporo czasu od chwili, gdy się poznali. Zapach 
czosnku wywietrzał – został ostatecznie unicestwiony przez dobrą wód-
kę z kłosem. To całkowicie odmienia sytuację – pora zobaczyć nową 
twarz Pp, którą on z dumą zaprezentuje.

Pp
Jak tak pani słucham
O pani rodzicach słucham
Zgadzam się, to fascynujący temat
Nie znałem ich
Słyszałem od pani to i owo
Że oni napięci jak struna
Artyści
Że chce pani grzebać w przeszłości
Słuchałem, co pani mówiła tam, w tamtym pokoju
Podsłuchiwałem
Wiem, że nie wolno
Pani mi się podoba
To dlatego
Słuchałem do momentu jak mi dali talon na lodówkę
Coś było o zszywaniu
Nie do końca zrozumiałem
Przyszedł mi do głowy taki prosty pomysł
Wyjdźmy stąd
Niech pani nie odbiera tego dokumentu
Ja zapraszam na kawę

Nika
Na kawę?

Pp
Może to jest dość nagła propozycja
Nieoczekiwana
Może trudno ją na sucho zaakceptować
Ja mam tutaj przy sobie małe co nieco
Połóweczkę
Może łyka i będzie łatwiej poczuć czaczę
To jak, łyka?
Figo fago kawa marago
Głupi jestem, wiem
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Powiem jak głupi
Czasami trzeba poczuć czaczę
Wyjść

Nika
Nie wiem jak mam odpowiedzieć
Najlepiej gdyby pan łaskawie się odsiadł
Dał mi spokój

Pp
Bez obrazy
łyknę sobie sam
Przywyknięty jestem
Nie chciałem pani obrazić
Jeszcze raz to mówię
uch
łyknąłem
Ma pani coś takiego w twarzy
Surowy wyraz
Najpierw się widzi ten surowy wyraz
Ale potem
Jednak coś takiego miga
Coś ciepłego
Czemu pani tego nie chce wypuścić?

Nika
Nie mam surowej twarzy

Pp
Ooo można umrzeć takie to surowe

Nika
Proszę nie dzielić się ze mną swoimi złotymi myślami
Dostatecznie jestem skołowana tym, co się tutaj dzieje

Pp
Ma pani piękne dłonie
To też chciałem powiedzieć
Generalnie, gdybyśmy wyszli
Poszli w świat
Bo tu jest mroczno
Poczuli smak lata
Czemu nie mielibyśmy tego zrobić?
Choć wiem, że pani nie chce

Nika
Nie nie chcę

Pp
Moglibyśmy siedzieć i patrzeć sobie ukradkiem w oczy
A może ja bym niechcący
Podając pani cukier do kawy
Dotknął pani ramienia
A udem dotknął pani uda
I patrzył, co będzie dalej
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A pani wtedy by udawała
Że to takie było tylko niezgrabne dotknięcie
Że nic takiego
I spuściłaby pani wzrok
Bo to się dzieje za szybko
Tak pani by sobie powiedziała
Ale nagle spojrzałaby mi pani w oczy
I to wtedy nie byłoby surowe spojrzenie
A ja bym panią szybko pocałował

M I e J S C O W O Ś ć  Z   W y C H O D K I e M

Kobro Postanowiłam przenieść się od razu w tysiąc dziewięćset dwu-
dziesty czwarty rok, skoro to taki szczęśliwy rok. Wzięłam katolicki 
ślub z Władysławem Strzemińskim i zamieszkaliśmy w Szczekoci-
nach. Przez ostatnie dwa lata dużo się o sobie dowiedziałam. Że je-
stem kacapką, Sowietką, bolszewiczką, kacapską mordą, głupią Ruską. 
Wszystko to wiem od rodaków mojego męża. A co pan widzi?

Batiuszka Księżniczka Aelita patrzy przez teleskop na Ziemię i widzi 
inżyniera łosia. łapie się za serce. Widzi, jak łoś całuje się z kobietą. 
Wszędzie śnieg. W tle cerkiew Wasyla Błażennego i Kreml. Aelita nie 
przejmuje się pogodą ani architekturą. Mówi do Marsjanina: „Dotknij 
moich ust swoimi, jak to robią ludzie na Ziemi”.

Kobro Głupstwa pan opowiada. Jakieś całowanie, księżniczka Aelita. 
Niech pan lepiej spojrzy przez teleskop na Szczekociny w dwudzie-
stym czwartym roku. Co pan widzi?

Batiuszka Panią widzę.
Kobro Co robię?
Batiuszka A do wygódki na podwórku pani idzie. W kapitalistycznej 

Polsce artystom nie żyje się dostatnio, jak widzę. Czemu pani do Pa-
ryża nie jedzie?

Kobro Jak Mark Chagall? Jak Alexandra ekster?
Batiuszka Tak.
Kobro Bo pociągi do Paryża nie zatrzymują się w  Polsce. Co o  tym  

myślisz, Strzemiński?
Strzemiński Czy ja skazany jestem na to, żeby siedzieć i słuchać tych 

bzdur? Czemu się dziwisz, że nazywali cię kacapką? Zresztą może 
byłem nieuważny, przyznaję. Że przeniosłaś się do obcego kraju. Że 
to było dla ciebie trudne? Ale wiedziałaś, że jestem Polakiem, gdy za 
mnie wychodziłaś. Dlaczego miałbym jechać do Paryża? Nie pamię-
tam, żebym ci to obiecywał. Zresztą, jakie to ma teraz znaczenie. Je-
steśmy przeklęci.

P P  W   D A l S Z y M  C I ą G u  O D S ł A N I A  S W O J ą 
T W A R Z  J A K  G ł u P I

Nika
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Pan już za dużo wypił
Pp

Może i wypiłem
Niezaprzeczalnie
Już jak młody byłem, to trochę było ze mnie bydlę
A pani
Z pani taka fajna foczka
Ale
Ja pani powiem
Pani jest
Pani jest
Pani Śmierć
Śmierć
Ale taka martwa
Niby taki psychiatra z pani
Żeby zrozumieć wszystko
A nic nie rozumie

Nika
Już nie jest ze mnie fajna foczka

Pp
Ja pani powiem prosto
Niech pani zostawi tych swoich starych
Po co pani ciągle o nich mówi
Było skończyło się
umarli, tak?
Pani żyje
I co z tego życia jest?
Że pani tu nie ma ze mną
Dobrze, może nie jestem jakoś szczególnie pociągający
Oni tam gdzieś są
W tym Hadesie, tak? albo nigdzie
Przeżyli swoje życie i chyba coś robili na ostro
Skoro pani sobie rady dać nie może
O czym pani tak w kółko myśli
Kochali nie kochali

Nika
Nienawiść
Czy nie mam prawa pytać ojca dlaczego jej nienawidził?
I matkę, dlaczego dawała się bić?
Nie wolno pytać?

Pp
Co, ciągle pani z nimi rozmawia?
Słyszy ich głosy?
Rano wstaje i – pach – tatuś coś do pani mówi w głowie
I – pach – mamusia coś do pani mówi w głowie
Pani im odpowiada
Życie płynie



76

Konwersacja
I jak tu się kawy napić
Z głupim napalonym facetem
Słuchać, co ma do powiedzenia
Czego chce
Bo wygląda pani jak kobieta
A jest mniszką zakonu Nieustającej Adoracji Konwersacji
Zmyliła mnie pani

M O D l I T W A  W   M I e J S C O W O Ś C I  Z   W y C H O D K I e M 
W   R O K u  1 9 2 4

Kobro Modlę się. Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя 
Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на 
небеси и на земли. Mężu mój. Jeśli wyruszamy w drogę razem, je-
śli bierzemy się za ręce i wyruszamy w drogę, ja jestem gotowa cię 
podtrzymywać. Nie chcę udawać, że jesteś kompletny. Wiem, że nie 
masz ręki ani nogi. Ale została ci jedna ręka i jedna noga. A ja jestem 
twoją drugą ręką i drugą nogą. Moje ciało się transformuje. Moje ciało 
w twoje ciało wchodzi, słowo moje ciałem się staje. I tak już będzie na 
wieki wieków. Tak się klnę i jak wilczyca wyję.
Do końca życia cię wybrałaułauaułam!

Noga Oczywiście, że on ma nogę, daj spokój z tym wyciem. Nie możesz 
tego robić, co chcesz robić. Przecież on jest kompletny. Ma dwie nogi.

Kobro Jak to? Kim jesteś?
Noga Jestem jego nogą. Nie mów, że mnie nie ma.
Kobro Oczywiście, że cię nie ma. urwało cię w czasie wojny pod Piersza-

jami w województwie nowogródzkim.
Noga Nie mów, że mnie nie ma. Jestem.
Kobro Nie ma cię. Jest kaleką.
Noga Nie rób z niego kaleki.
Kobro Wyruszamy w drogę zwaną życiem. Jestem jego ręką, jego nogą.
Noga Ma wszystko, jest całkowicie kompletny. Po prostu tyle mam ci do 

powiedzenia jako jego noga.

O D S ł A N I A N I e  T W A R Z y  P R Z e Z  P P  N I e  M u S I 
S I ę  P O D O B A ć ,  A l e  T O   N I e  Z N A C Z y ,  Ż e  C Z e -
G O Ś  N I e  Z M I e N I A

Nika
Nie słucham pana
Idę do tego mrocznego pokoju
Albo nie, najpierw coś dla pana zrobię, tak
Wejdę i zapytam, kto jest prawosławny
Niech on się panem zajmie
uzdrowi pana
Wtedy pan przestanie się zajmować uzdrawianiem mnie
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Przepraszam, ja jeszcze w jednej sprawie

Tu nikogo nie ma
Pp

Jak to nikogo nie ma?
Przecież nikt z tego pokoju nie wychodził

Nika
Nikogo nie ma
Papugi też nie ma

Pp
Może jej nie zostawiają samej na noc w urzędzie

Nika
Ale jak wyszli

Pp
Może są inne drzwi, których my nie znamy

Nika
Chodźmy do tego mrocznego pokoju
Nie
To znaczy ja sama pójdę
Odbiorę ten swój dokument i już

Pp
Niech pani idzie
Czemu pani nie idzie

Nika
Pan myśli, że ja jestem Pani Śmierć?
Że coś ze mną nie tak?

Pp
Spać mi się chce
Może za dużo wypiłem
Gorąco
Koszulę zdejmę
Pani zagłębiona w rozmowie z tatusiem mamusią to i tak bez różnicy
Koszulę pod głowę
Na podłodze przysnę

Nika
Jak zwierzę leży
Mruczy
Niewygodnie mu twardo
Rusza się przez sen
Ramiona ma mocne
Na piersi między włosami kropelki potu
Milion ich
Drobniutkie
Podrapał się przez sen jak małpa
Poczochrał
Ma duży nos i twardą szczękę
Cały jest z czarnego lasu
Przekręca się na drugą stronę
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Miękko
Jakby mieszkał w nim jaguar
Jest piękny
Butelka z kłosem przewrócona obok leży

K R A J O B R A Z  Z   M A R T W y M  P S e M

Kobro
Hej, Strzemiński
Spróbujmy zrobić coś razem
Spróbujmy opowiedzieć sobie tamtą sytuację, kiedy ratowałam swoją 
sukę Finę
Zachorowała na wściekliznę
Pamiętasz ją?

Strzemiński
Pamiętam
Co to da?

Kobro
Może to coś odsłoni
ukryty mechanizm we mnie
W nas
Spróbujmy, proszę cię

Strzemiński
Nie widzę w tym sensu
Nie rozumiesz
Nic nas nie uchroni przed stanięciem przed nią
Krążymy wokół starych dobrych dni
Teraz widzimy, że były dobre
Nawet gdy wydawały się złe
Boimy się tego, co się wydarzyło potem
Co ona widziała

Kobro
Spróbujmy proszę
Tu leży moja suka Fina
Jesteśmy w Szczekocinach
Ciągle jest rok dwudziesty czwarty
Kochamy się

Mówię do Finy:
Chciałabym żebyś wróciła do zdrowia
Do swojej poprzedniej formy
Która biegała wąchała
Była biegiem słońcem łąką
Wiatrem zapachem życiem
Właśnie o to mi chodzi
Żebyś wróciła do życia
Nie leżała tak jak teraz i nie patrzyła na mnie
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Nieruchomo
Podobno jesteś wściekła
Podobno poderwiesz się i zrobisz coś strasznego
Rozerwiesz mi rękę
Zapomnisz kim dla ciebie jestem
Kim byłam
Czy to możliwe
Niemożliwe

Strzemiński
Zostaw zostaw tego psa

Kobro
Jak zostaw zostaw tego psa

Strzemiński
Trzeba ją uśpić jest wściekła

Kobro
Kto tak mówi

Strzemiński
Wścieklizna jest nieuleczalna czy ty rozumiesz co się do ciebie mówi

Kobro
Różne rzeczy mówią

Strzemiński
Ona nie przeżyje tak jak wszystkie inne psy

Kobro
Pogryzł ją lis albo kot

Strzemiński
Tylko się męczy

Kobro
Wylizuje sobie ranę do kości

Strzemiński
Musisz uznać fakty przejrzeć na oczy

Kobro
Jest chora
Po prostu chora

Strzemiński
Jest chora na wściekliznę trzeba ją zastrzelić

Kobro
Może wyzdrowieje może jej przejdzie zwalczy to

Strzemiński
Twoja miłość do tego psa jest niepojęta
To tylko pies

Kobro
Miała atak drgawki drżała
Wyła i gryzła skrzynkę

Strzemiński
Nie boisz się wściekłego psa chyba zwariowałaś

Kobro
To mój pies jak mam się bać
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Strzemiński
Idź idź
Opiekuj się nią aż do śmierci

Kobro
Przysięgałam, że nie porzucę swojego psa
Że będę z nim w zdrowiu i w chorobie
Że będę mu wycierać pysk gdy będzie pluł śliną
Gdy będzie gryzł będę uważała
Powiem: gryzie bo wściekły
Będzie bolało ale będę uważna
Włożę gruby sweter
I jeszcze jeden gruby sweter
Nie przegryzie się
Poza tym odskoczę w odpowiednim momencie
Zdążę
To nie psa wina że się wściekł
Choroba
Dopust boży
Boże czemu stworzyłeś wściekliznę
Pamiętam jesteśmy tu po to
Żeby nie porzucać naszych braci w szaleństwie
Przykazanie jedenaste:
„Tych, których kochamy, nie porzucamy”
Nie porzucamy nie odchodzimy
Wkładam dwa swetry i jestem ostrożna
Drgawki tocząca się z warg ślina
Wściekłość
Napady szału
Wszystko muszę wytrzymać
Wytrzymam

Strzemiński
Jesteś obłąkana
Sprowadzisz na nas nieszczęście swoją dobrocią

Kobro
Fina Fina
Nic nie słyszy nie poznaje mnie jest jak obca
Nie zostawia się swojego psa nie porzuca się go
Nie

M O N O l O G  D O  Ś P I ą C e G O  P P

Nika
Myślisz, że ja nie wiem, co to jest być dziwką?
Że ja jej w sobie nie mam?
Myślisz, że moja dziwka nie patrzy na takich jak ty?
Że ich nie widzi? Tych drapieżników?

Pp
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Ktoś tu mówi o dziwkach
Nika

Moja dziwka widzi wszystko
Nie ma w niej strachu
Pieprzy się z kim chce i nie pieprzy się z kim nie chce
Nie chce się przytulać
Oglądać zachodów słońca
Pić kawy
Jest bezwstydna
Nie jest dziewczynką
Jest dziwką

Pp
Słyszę co mówisz
To tylko słowa

Nika
Zamknij się
Nie wiesz, jak żyję
Zamknięta na statku pełnym mężczyzn
Gdybym ją wypuściła z siebie
Wiesz co by się wtedy działo

Pp
Co robisz na statkach
Hej, to nawet ciekawe

Nika
Mam doktorat z antropologii i psychiatrii
Wypływam na długie rejsy
Sami mężczyźni i ja
Pomyśl tylko, co by się działo

Pp
Hej mała
Robi się gorąco
lubisz mroczne klimaty
Wsiadasz na statek
I trzymasz bestię na łańcuchu
Swoją i cudzą
Bezpieczna rozkładasz nogi
Wiesz, że nikt cię nie tknie
Nie może

Nika
Jesteś chory
Co ty sobie wyobrażasz

Pp
To ty jesteś chora

Nika
Napij się
Zajmij się sobą

Pp
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Chcesz emocji
Chcesz czuć bestię
Ale bezpiecznie
Pani Śmierć lubi polizać przez szybkę

Nika
Po co ja tu jestem, Boże, po co ja tu jestem, Boże, po co
on tu jest, Boże, zmiłuj się nade mną

u   M N I e  W   K ą C I e

Kobro
u mnie w kącie pod ikoną
Jest jak w raju
Świeczka płonie
A ja jestem cała ze złota

To już było wtedy po wojnie
Kiedy nie mieszkaliśmy ze sobą
Nienawidziłeś mnie
Nie miałam kogo zapytać o radę
Zostałam sama
Chcę ci teraz o tym opowiedzieć

Strzemiński
To już ostatnia opowieść
Będziemy musieli ją tu wezwać
Ona nie może tak żyć
Nasza córka
Nie odwlekaj tego

Kobro
Dobrze
To będzie ostatnia opowieść
Nawet nie wiem, czemu ma posłużyć
Po prostu chcę ci opowiedzieć, kogo wzywałam na pomoc, gdy byłam 
zupełnie sama

Więc klęczę przed ikoną
I mówię do niej
Gdzie się podziali moi przodkowie?
Czy widzą mnie?
Pamiętają o mnie?
Raz ich widziałam
Siedzieli w mroku
Gdzie poszliście, krewniacy?
Rozglądam się
Nawet zaglądam pod stół, nie widzę was

Chór Przodków
Nie kłam, nie zaglądałaś od dawna pod stół
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Siedzisz z obcymi
Nie patrzysz w nieskończoną przestrzeń nawet gdy coś ci spadnie
Kawałek chleba albo ogórek
Nie widzisz nas, nie szukasz wzrokiem, nie nadstawiasz ucha

Kobro
Szyję zabawki
Do sądu chodzę
Buty mnie cisną

Chór Przodków
Nic nas to nie obchodzi
Miałaś zaglądać w ciemność

Kobro
Wsadziłam kamień do buta, bo za ciasny
Rozpycham buty kamieniem
Mam taki kamień

Chór Przodków
Kamień do buta wsadziłaś?
Przeproś go
On ma duszę
Ten kamień też jest twoim przodkiem

Kobro
A nie wiedziałam

Chór Przodków
Dziadkiem jest twoim, dziadkiem

Kobro
Przepraszam dziadku, że wsadziłam cię do buta
Był za ciasny chciałam go rozepchać

Chór Przodków
Nie rozpychaj butów dziadkiem, opamiętaj się

Kobro
Nie wiedziałam, że to dziadek, myślałam, że to kamień
Kamień do rozpychania butów

Chór Przodków
A to widzisz dziadek jest, zachowuj się

Kobro
Dziadek-kamień piękny jest
Ja kiedyś chciałam wyliczać piękno
Podporządkowywać kształty i kompozycję prawom geometrii

Chór Przodków
Dziadka przeproś

Kobro
Jak przeprosić – tak po prostu przepraszam powiedzieć?
I w którą część dziadka kamienia-spoglądać
Jak go ustawić, żeby mu do pleców nie mówić?

Chór Przodków
Dziadek słyszy dobrze z każdej strony

Kobro
To jak przeprosić
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Chór Przodków
A jak przepraszać potrafisz najlepiej?
Może byś coś mu zrobiła, laurkę albo wiersz
Albo rzeźbę suprematyczną

Kobro
Rzeźby suprematycznej to dziadek nie będzie chciał
On estetycznie raczej bliżej natury
Bliżej krawężnika, ścieżki, lasu

Wiersz nie wydaje mi się odpowiedni
Coś materialnego złożyłabym dziadkowi w darze

Myślę myślę

Dziadek z kamienia
Ja z ciała
Może by tak glina
Jakbym tak siebie wymięsiła z gliny
ugniotłabym akt dla dziadka
Nic wielkiego
Ale dziadek by się ucieszył
Czuję, że na pewno by się ucieszył
Wybaczył mi profanację
Głupia byłam
Nie wiedziałam, że kamień duszę ma
Nie wiedziałam, że to dziadek
Może mówił, ale głucha byłam
Albo cicho mówił

Chór Przodków
Mówił mówił ale ty przy stole siedziałaś
Nie słuchałaś

Kobro
Schabowy był, ziemniaki, hałas
Komu dołożyć, sosem polać
Mizerii komu dołożyć

Chór Przodków
Tym się zajęłaś, a od kiedy ty jesteś od dokładania mizerii?

Kobro
Teraz to już jestem tylko od umierania

Chór Przodków
Siedzimy i na ciebie czekamy
ubierz się ciepło
Idź
W mroku, we mgle szukaj nas
Wszystko ci powiemy
Ale że się nas nie boisz musimy wiedzieć
Że nas szukasz, wołasz
A ty przy stole usiadłaś, z obcymi, z rodziną nie swoją
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Kobro
Jak nie z moją
Mąż mój przy stole siedział, ja przy nim, bez słów się rozumieliśmy
O hałasie nie było mowy
Mąż mój
Gdzie ty Kajus tam ja Kaja
Cały mój świat
Granice przekroczone
Rzeźby porzucone
Dobytek na plecach i ślub
To ma swoją wagę przecież
Prawda?
Prawda?

Dlaczego nic nie mówicie?
Gdzie jesteście?
Gdzie?

Strzemiński
Nie wiem, co chcesz mi przez to powiedzieć
Że zawsze byłem ci obcy
Że żałujesz, żałowałaś
Że Polska była dla ciebie zła
Zresztą, może coś zupełnie innego chciałaś mi opowiedzieć
Kamień, który ma duszę
Cokolwiek chciałaś
Jeśli chciałaś mnie urazić, dotknąć
Że wszystko do czego dochodziliśmy razem przestało się dla ciebie 
liczyć
Na pewno mnie tym nie zraniłaś
My artyści – prawda?
Artyści ponad wszystko, na zawsze artyści
Moja sztuka, twoja sztuka
Martwe natury
Kompozycje architektoniczne
Kompozycje przestrzenne 1 2 3 4 5 6 7 8
unizm w malarstwie
Autoportrety pejzaże z Koluszek pejzaże w Brzezinach
Nasza wspólna książka „Kompozycja przestrzeni. Obliczanie rytmu 
czasoprzestrzennego”
Najbardziej radykalna artystka
Czym jest rzeźba
Domy na Helu pejzaże morskie
Kompozycje unistyczne
Zawsze ważne ponad wszystko
Najważniejsze
Całe nasze życie artystów
Wszystkie nasze spory i kłótnie
uniesienia upadki zawiść nagrody
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Wszystko, czym żyliśmy
Nie widzieliśmy niczego innego
Byliśmy totalni
Szaleni byliśmy naszą sztuką oboje
Tak bardzo tacy sami
Tak bardzo jednakowi
Byliśmy jednością dla siebie o czym każdy każdy marzy
Nasze marzenia się spełniły
I chcę ci teraz powiedzieć, że wszystko to
Wszystko to dla mnie jest dzisiaj
N i c  n i e w a r t e
Ponieważ jedyne co się liczy w naszym życiu
To ona
Nasza córka
A my zdradziliśmy ją i teraz winni
Jesteśmy winni
Rozumiesz mnie?
Ona musi zacząć żyć
Ona musi przestać nas rozumieć
Przestać nas kochać
Musi zabić nas oboje
Rozumiesz to?
uwolnić się od nas
Rozumiesz mnie?
Musimy jej w tym pomóc
Ty musisz jej w tym pomóc

Kobro
Nie nie nie nie ona była dla mnie wszystkim
Co ty mi zarzucasz
Nie możesz mi teraz tego robić
Mówić, że ją źle kochałam
Wszystko co miałam jej poświęciłam
Dlaczego miałaby przestać mnie kochać
Jak możesz mówić takie rzeczy?

N A  K O R y T A R Z u

Nika
Boję się iść do tamtego pokoju
Boję się tam zajrzeć tam jest taki mrok
Pójdziesz ze mną?

Pp
Ja też mam sprawę do załatwienia
Może się coś uda może nie
Mogę cię wziąć pod rękę jeśli chcesz

Nika
Boję się
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Pp
Chodź

Nika
Czegoś się strasznie boję

Pp
Chodź

Nika
Zajrzyj tam
Nie wchodź

Pp
O Boże

R A Z e M  W   P O K O J u  N u M e R  3 0

Pp
Pan jest pop prawosławny?
Pozwalają panu
Być w urzędzie panie pop?

Batiuszka
Batiuszka
Proszę mówić do mnie Batiuszka

Pp
Pozwalają panu siedzieć w urzędzie dzielnicowym w tym stroju?
W czarnej sukience
W kapeluszu
Z krzyżem na łańcuchu?
Za dużo piję
Widzę co widzę
Ty to widzisz?
Mamy tu popa!

Batiuszka
Batiuszkę

Pp
A w mroku jeszcze ktoś jest

Nika
Mama tata

Pp
Dlaczego mówisz do nich mama tata?

Nika
Mama tata

Pp
Oni nie żyją
Źle się czujesz?
Mówiłem przestań o nich myśleć widzieć ich wszędzie
To są urzędnicy
I batiuszka pop
Zrób coś ze sobą, kobieto
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Nika
Mamo tato

Pp
Chociaż dziwni ci urzędnicy jak na urząd dzielnicowy
Kobieta z mieczem w ręku
Mężczyzna z mieczem w ręku
Obok mnie ona
Pani psychiatra z doktoratem
Stoi powtarzając mamo tato
Mamo tato
Ma zamknięte oczy
uszy zatyka dłońmi

Strzemiński
Jedyne co możemy zrobić
Co postanowiliśmy z matką zrobić dla ciebie
Już dawno powinniśmy byli
Ale nie byliśmy w stanie
Dopiero teraz
Prosimy cię
Ja artysta uznany
Malarz autor książek o sztuce
Twój ojciec mówię:
Nic one nie są dla mnie warte
Może dla innych tak
Dla mnie już nic
Nic
uratowane obrazy
Poświęcenie twojej matki
Nic
Matki spalone rzeźby nic nie są warte
Tak dziś uważam
Chcę ci powiedzieć
usłysz to
Tylko jedno jest ważne
Ty
Tak, zaszczułem twoją matkę
Torturowałem sądami
Chciałem odebrać opiekę nad tobą
Gdy umarła
Zajmowałem się studentami
A ty byłaś w domu dziecka
Mała dziewczynka
I to mi nie przeszkadzało
Cieszyć się sztuką
Więc powiedz
Słyszysz to?
Taka była moja miłość
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Zatruta spieniona
Zdradziłem cię
Nie możesz mnie rozumieć
Nie wolno ci mnie rozumieć
Musisz powiedzieć
Tato zdradziłeś mnie
Musisz to wykrzyczeć mi w twarz
Jakim prawem jak mogłeś mi to zrobić
Powiedz
Tato obcy ludzie się mną zajmowali
Oddałeś im siebie mnie nic
Dałeś im klucze rozkradli wszystko
Twoja matka nie miała co jeść
Zatrzaskiwałem przed nią drzwi
Nie pozwoliłem by mogła istnieć
Zaszczułem zagoniłem jak zwierzę
Czy to rozumiesz
Czy ty to słyszysz
Zdradziłem cię jako ojciec
Musisz mi to powiedzieć
Zdradziłeś mnie
Nienawidzę cię
Musisz

Nika
Mamo dlaczego on tak się zachowuje
Dlaczego każe mi to mówić
Dlaczego każe nienawidzić

Kobro
Jak mogłam zostawić cię samą
Jak mogłam umrzeć
Nie dbać o siebie
Pozwolić żebyś widziała mnie umierającą
Jak mogłaś biegać po morfinę
Jak mogłaś widzieć jak mnie zabierają do szpitala
Jak mogłaś słyszeć moje krzyki
Jak mogłaś oglądać, jak ojciec mnie bije
Jak mogłaś na to wszystko patrzeć
Jak mogłaś zostać sama
Jak mogłaś pójść do domu dziecka
Zostawiłam cię samą
Zdradziłam
Matka zdradziła ojciec zdradził
Musisz to wreszcie nam wykrzyczeć
Matka zdradziła ojciec zdradził
Matka zdradziła ojciec zdradził

Nika
Nie
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Kobro
Powtórz to za mną matka zdradziła ojciec zdradził

Nika
Nie

Strzemiński
Powtórz to za nami matka zdradziła ojciec zdradził

Nika
Nie mamo nie

Kobro
Matka zdradziła ojciec zdradził

Strzemiński
Powtórz

Nika
Matka zdradziła ojciec zdradził

Kobro
Powiedz to głośniej krzyknij

Nika
Matka zdradziła ojciec zdradził

Kobro
Proszę cię proszę cię powiedz to głośniej

Nika
Matka zdradziła ojciec zdradził

Strzemiński
Powiedz to głośniej

Nika
Matka zdradziła ojciec zdradził

Strzemiński
Głośniej głośniej

Nika
m a t k a z d r a d z i ł a o j c i e c z d r a d z i ł

Strzemiński
g ł o ś n i e j

Nika
m a u ł a u a i ł a o j e u a i ł

B A T I u S Z K A  I   P P  K O M e N T u J ą  S O B I e  N A  B O K u

Pp
O co chodzi?

Batiuszka
Historia klątwy jest długa i zagmatwana
Zbrodnia szaleństwo sąd wybaczenie
Tyle w skrócie

Pp
Aha
To ja w swojej sprawie
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Ponieważ spałem za dużo wypiłem i zasnąłem
Było mi gorąco rozebrałem się przewiało mnie
Mam zatkany nos i to jest właśnie to
Kiedy mam zatkany nos
I nic nie czuję zapachów i tak dalej
Odtyka mi się co innego
Serce czy co
Połączenie z kosmiczną wibracją
I choć nie wiem jak to powiedzieć
łączę się ze swoim sercem i z całym niebem
Mimo że jestem partyjny
Zaczynam wieszczyć
Normalnie uważam że kobiety mają fajne zderzaki chciałbym 
je wszystkie przelecieć
Gdy się przeziębiam
Niby nic się w tej kwestii nie zmienia
Ale zmienia się sporo
Zaczynam wieszczyć jak powiedziałem
Chodzę i mówię o sercu
Robię to w miejscach publicznych
Że serce człowieka jest jak kwiat o delikatnych płatkach
Pan to słyszy, Batiuszka?
No żeż kurwa mać
Że ten kwiat wrażliwy na silne emocje podniesiony głos
I fizyczne psychiczne zranienia
Że ten kwiat jest bardzo delikatny
I że płatki tego kwiatu zamykają się
Dziecko jest zbyt małe by rozumieć trudne sytuacje
Broni tych, których kocha najbardziej
Którzy skrzywdzili je
Dlatego nasz delikatny kwiat czyli serce chronimy przed światem
Zamykamy serce
Nic na to nie mogę poradzić tylko wieszczyć o potędze miłości
Jak jakiś debil
Mówię na przykład:
Powiedział Mahatma Gandhi
„Tam gdzie jest miłość jest życie
A miłość jest w sercu”
I znam inne cytaty o sercu, nie wiadomo skąd je znam –
Na przykład taki
Swami Rama powiedział – ja nawet nie wiem, kto to jest – co to za 
popapraniec?
„Twoja podróż życia zaczyna się w oceanie miłości”
Jaka dupa będzie mnie chciała słuchać takiego bredzącego?
To jest straszne
Nie mogę się tak zachowywać
Chcę przelecieć wszystkie foczki a opowiadam
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Jakieś pierdoły o sercu
Chodzę i błagam:
Kochaj matkę kochaj ojca kochaj siebie kochaj świat
Kochaj i ufaj
Miłość zwycięży
Wciąż to powtarzam
To jest mój obłęd
Boże, uwolnij mnie od tego
Od tej choroby serca
Które chce tylko kochać
Błagam cię
Boże
Batiuszka

B A T I u S Z K A  I   N I K A

Batiuszka
Proszę otworzyć oczy zabrać ręce z uszu
Tu jest urząd

Nika
Chciałabym odebrać swój dokument
Po to tu przyszłam

Batiuszka
Jaki dokument?

Nika
Dostałam zawiadomienie urzędowe, że czeka na mnie
Spowiedź rodziców

Batiuszka
Proszę pokazać to zawiadomienie

Nika
Proszę

Batiuszka
Co mam z tym zrobić? Bardzo pani współczuję

Nika
Nie trzeba

Batiuszka
Nie czytała pani, co jest napisane w zawiadomieniu?

Nika
Czytałam

Batiuszka
Niedokładnie

Nika
Co tu się dzieje
Proszę bardzo
Zawiadomienie o zgonie
W dniu takim i takim zawiadamia się, że…
To śmieszne
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To jest zawiadomienie o moim zgonie
Że umarłam
Ja?

Batiuszka
No to jest zawiadomienie, że pani nie żyje

Nika
Jak to nie żyję skoro żyję
Jestem w urzędzie dzielnicowym

Batiuszka
Skoro pani nie żyje
To nie jesteśmy w urzędzie dzielnicowym

Nika
Czułam, że to nie urząd
W tym kraju nic nie jest dla ludzi

Batiuszka
Jeśli nie urząd to musi to być jakaś inna przestrzeń
Ma pani czas na zastanowienie się
Chodzi tylko o to, żeby wykorzystać szansę
Jeśli nie, będzie pani musiała wrócić – może jako ktoś inny – jako 
kamień
I zacząć wszystko od początku
Czyli znowu zacząć żyć
Przykro mi
Zacząć żyć
Nie wiedząc, co to znaczy

K o n i e c

PS. A co z uczniem, w którego na chwilę wcielił się Batiuszka? Kto 
to był? Nazywał się Borys, wyrósł na uczonego. Obejrzał film „Aelita” 
i chciał polecieć na Marsa. Ale najpierw zbudował urządzenie – de-
tektor życia na obcych planetach. Żeby wypróbować, wysłał to urzą-
dzenie w stepy Kazachstanu. urządzenie wylądowało, rozejrzało się 
i powiedziało: Nie ma życia na Ziemi.
No i Borys już nie chciał lecieć na Marsa, bo urządzenie było do dupy, 
a sam tam polecieć nie mógł. Tak było naprawdę! umarł w chwale, 
urodził się w łodzi, umarł w Moskwie. Chyba tam leży zadowolony 
z wyjazdu. Zresztą, kto go wie.


