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1 
Dlaczegóż, oceniając człowieka, 
oceniacie go całkowicie 
zawiniętym i opakowanym? 
Wystawia nam na pokaz jeno te 
części, które zgoła nie są jego, 
a krvje te, przez które jedynie 
można osądzić istotną wartość. 
Wam chodzi o jakość szpady, 
nie pochwy: czasem 
nie dalibyście za nią może ani 
szeląga, gdybyście ją obejrzeli 
w pełnym blasku. 

/Montaigne/ 

2 
Trzeba przyznać, że Bóg 
stworzył kobiety jedynie po to, 
aby obłaskawiały mężczyzn. 

/Wolter/ 

Pochwała zawsze swą wartość 
pogrzebie, jeśli chwalony 
wychwala sam siebie. 

/Szekspir/ 



3 

Więc powiada mistrz, 
że BartJarzyńcy są blisko? 
Są tu, w przedpokoju. 
Od kiedyż to? Zawsze 
mniemałem, że dzieli nas 
od nich co najmniej. sto lat 
I T 

1 parę oceanow. 
Czas szybko leci, z oceanami 
także jest krucho. 

Istota to powierzchnia, 
przynajmniej taka istota, 

4 
którą możemy pojąć i rozróżnić. 
Reszta to nic albo ciemność, 
w najlepszym wypadku. 
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Róbmy, co się da, ale nie 
przekraczajmy granic.Szukajmy 
nowych tkanin i nowych barw, 
ale nie tykajmy świętości. 



5 
My odrodzimy ten wasz świat 

, I I I 

parszywy, wroc1my mu zyc1e, 
tchniemy myśl nową. I co ty 
na to? 
Bardzo ładnie, panie. 
Nie cieszysz się? 
Ucieszę się, panie, ale trochę 
później, jak się przyzwyczaję. 
Jestem zaskoczony. 
Więc pamiętaj sobie, że masz 
się cieszyć! 
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6 
W naszych głowach wszyscy 
możemy być wszystkim, ale 
naprawdę tylko krawiec umie 
z tym zrobić jaki taki porządek. 

Ubierać to stwarzać. 

Oni po prostu przyszli porządnie 
się ubrać. Jak wszyscy, 
jak zawsze . 



7 8 
Niszczą tylko dla przyzwoitości, To zero żądało mojej nienawiści. 
bo nie wypada im przyznawać Za wysokie progi. 
się od razu. Niedługo zaczną 
przeglądać się w lustrze, 
a potem myć zęby. I tak powoli, 
powoli wszystko wróci do normy. 

U nas wszyscy się rodzą 
w spodniach. Rozumiesz? 
Kultura I nie. 

Wszyscy się golą. Wszędzie 
czyha zdrada. Na górze czy 
w dole jednaka choroba 
przeżera zdrowie. 
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Potrzebny jeszcze topór. 
Topór?Niekoniecznie,wystarczą 

I 

nozyce. 

Krawiec zrobił swoje. Potrzebuję 
kata. 

Co czyje z czym czyim wstępuje 
w układy, kto kim i do kogo, 
który tym czy tamtym? Czyste 

I I 

zam1eszan1e. 

110 
Czy wiesz, jaką przyszłość moje 
plany wieszczą cywilizacji? 
Ludokrajanie i ludokrawiectwo. 

Krajać nie. wystarczy. Trzeba 
umiejętnie, by nie zepsuć czego. 

Uszyć ubranie z czyjejś 
tożsamości to triumf krawiectwa. 
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11 
Zawsze szanowałem twoje 
poglądy. 
Zabierz je sobie, zostaw mnie 
w spokoju. 

Za głośno krzyczałeś swoją ideę. 
· inni ją słyszeli. 

Głupia młodości. Tobie się 
wydaje, że tylko przyszłość 
wiecznie cię tłumaczy. 
Jesteś dorosły. Będzie kaftan 
z ciebie. 
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Teatr Współczesny w Warszawie 

. 
SŁAWOMIR MROZEK 

KRAWIEC 

sezon 1978/79 

Premiera w lutym 1979 
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