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Karlka na mięso 
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1 TAJNE SPEC.ZNACZ, 

~ćr=~~ =~;~ =c=occ=== a=~===;c~ == ca~Q =~~~ ==~= c3===~Q : 
~= o= 4===~~;==~c~~c=~c~===~ c =~ =o c=;=łg;~==~aog=a: 
~l 1 • I Aktor , reżyser , autor , dyrektor teatru . I 
fi ~kończył wydziały aktorski (1977) i reżyserii I 
11 ;::irarnatu (1981) Państwowej Wyższej Szkoły l Tadeusz Bradecki 
li treatralnej w Krakowie . Podczas studiów 1 

~---~~~.i..k.i.~~~~~eat.~ ~~t.A;i;~--·--- ---------· :: re Wrocławiu oraz staż aktorski u Petera B~ooka. I 
Ir jAktor Starego Teatru w Krakowie (1977- 82 , zagrał I 
Il im . in . Widmo w "Weselu" w reż . Jerzego : 
Il !Grzegorzewskiego, Józia Chomińskiego w " Z biegiem I 
Il l1at , z biegiem dni. .. " w reż. Andrzeja Wajdy , ' I 
!I :Lelia w " Łgarzu " w reż . Giovanniego Pampiglione) , 1 
n 1etatowy reżyser tego zespołu (1982- 90 i 1996- : 

I 11 12003) oraz jego dyrektor naczelny i artystyczny I 
11 

1! !~;i;~~~~-U~~ij;~~t~~~e~~~;p~~a~~ś~~~t~!stiwal ~ 
li 1UTE w 1995 roku . Od sezonu 2003/2004 reżyser : 
li tTeatru Narodowego . Przedstawienie dyplomowe na „------------· 
li lreżyserii - "Biedni ludzie" wg Dostojewskiego I ;ll : (1983) - zainaugurowało działalność malej sceny Stat ego Teatru w Piwnict 

r,/ a
11 

1przy ul . Sławkowskiej (spektakl otrzymał wiele nagz:ł,d , m. in . główną za 
! reżyserię i debiut na Festiwalu Małych Form w Bydg~zczy ) . W Starym li !reżyserował m. in .: " Wiosnę narodów w cichym zakątkuf Nowaczyńskiego 

11 
: (1987 , wiele nagród), dwa razy " Operetkę " Gombrowicłrn (1988 i 1995 -

li 1najlepsze przedstawienie festiwalu w Sarajewie ' 97 )1 " Fantazego" 

1
11 1slowackiego (1991) , " Rękopis znaleziony w Saragossi}" Potockiego (1992) , 

f / ~ : "Jak wam się podoba " Shakespeare ' a (1993) , ostatnict " Markizę de Sade" 
• U 

1
Mishimy (2000) . Współpracował z wieloma scenami w ltaju : Łódź , Wa r szawa, 

D 1 Gctańs~ , Wroclaw, Katowice , Kraków oraz zagranicą (i{1ochy , Kanada ) . 
li 1Wystawia _tak~e opery : w Bytomiu "Requiem" Palestra ,1 "Widma" Moniuszki 
11 li "Maksymiliana Kolbe " Probsta , w Krakowie " Don GiCJ!anniego" Mozarta . J :: : Autor dramatów : "w piaskownicy" (1980) ; "Wzorzec dei-lodów metafizycznych 
li 

1 
(1985 ) - za tekst i jego reżyserię w Starym Teatrzel otrzymał nagrodę na 

li t Festiwalu Sztuk Współczesnych we Wrocławiu , wystaw4enie warszaws kie 
Iw Teatrze Polskim (1987 ) też uzyskało wyróżnienia ; f Saragossa" (na 

J 
~ : motywach biografii Jana Potockiego i jego powieści f'Rękopis znaleziony 

l li -
1
w Saragossie" ) - prapremiera w Teatrze Narodowym (1'998 ). Wystąpił 

li 1w większości filmów Krzysztofa Zanussiego, grał ta t{że u Krzys ztofa 
IL.- - - .&.~QS.l~~~..(.ca.r;p;;odQ. ~d.eAil.lt. ~ ....:'llfQQ tAJ;.~::.l„ ,.tL:ri;>,.u. ... lJ.§.O_ ~t.i;~..!-
:: !nagrodę im . Leona Schillera , w 1986 roku nagrodę i~. Konrada 
li ~ Swinarskiego za reżyserię "Woyzecka" Bilchnera (Stai!Y Teatr , 1986 ) 

i/ n I i " Pana Jowialskiego " Fredry (Teatr im . Jaracza 19~6 , Łódź , spe kt a kl 
Ił l otrzymal wiele innych wyróżnień ), nagrodę im. Wysp:ifińskiego za 
~--- 1 ~.i..'ISO.i~~~ ~_ctr,~~t~~l,i_:!;,.~~ ts.,; r ii < L9~7 ) .:... !ag_;:ct:l!_~inistra Kultury, 

1 dwa razy odebrał Złotego Yonka na TestiwaTh szelisffi rowSkTm"t:T'GdMT~!'.l"--
j li , I za " Romeo i Julię " (Teat r Polski we Wrocławiu , 199 ~) i "Miarkę za 

li ! miarkę " (Stary Teatr , 1998), nagrodę Polskiego Ośr<jdka ITI za 
1!..---.!.iw._w~~~J..l;~i,1ull,u~~ !.e~ 1=._r~lL'~-~-q,;-~n1-,~-~~02;.l..; ______ _ 
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=~ ~=~~=~~~=c=ocR===a~~===~a~=-caNR --r~ -- -D J.. _J L - --i...- --=~ g~ :::: == =ca; 

:r== c;;= 1==c:!: :;;i;;:::=e=:;:i :::ic:=ac====: c == =o ==:::=ta::i :::==::!gaci =ci::: : 

11 2 • I Świadectwo dojrzałości uzyskał w Sanoku 
1 

n : w ~997 . roku . Trzy lata studiował w Szkole : 

11 
I GłowneJ. Handlowe] w Warszawie , w warszaws kiej I 

IJ.. .1 Akademu Teatralne] zaliczył rok na wydziale I 

11 
--- 1 -Wie-cizY- 15""'!~rtze-,-5b~c"Tlrt-5-est-mi.L'!ze'l!iWir~ni--•- -----------· 

n I wydziału reżyserii tej uczelni . Autor dramatów- I 
li ł " Piaskownica", 11 Rzeka ", " Podróż do wnętrza · 

1 

li I k · „ p· I li 
1 

po op . ierwsza sztuka w 2001 roku wygrała 1 
U I łódzki konkurs dramaturgiczny "My na progu 1 
I r nowego wieku", prapremiera odbyła się w Teatrze I 
tt I im . Szaniawskiego w Wałbrzychu (2003 ). Drugi l 
fi I dra~at nagrodzono w konkursie komediopisarskim I 
:: : Talia. 2001 w Tarnowie i wyróżniono w kolejnym : 

11 1 
wydaniu łodzkiego konkursu . Trzeci utwór został I 

li 
1 

wystawiony w ramach Festiwalu Premier "Radom I 
li t Odważny " 2003 , wyróżniony nagrodą za tekst I 
li I orygfoalny, w Konkursie na Wystawienie Polskiej 

1 

li I Sztuki WspolczesneJ , w autorskiej reżyserii : 

Michał Walczak 

n : (d~biut) pojawił się w grudniu 2003 roku na I 
rJ 

1 
afiszu Teatru Powszechnego w Warszawie . Walczaka I 

li I znaleźć można wśród laureatów konkursów I 
li I literackich , gdzie doceniany jest także jako I 
11 I autor esejów . I 
11.--- -' I 
li ,----- - ----- -------- --- „ 
11 

, Absolwentka konserwacJi malar&~-1-r~eibY~:;" r --- ------ ---· 
11 3 

• 
1 

Uniwersytec;:ie 1111. Kopernika w Toruniu oraz scenografii I 

11 
na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (1987 ) PracuJe t J J • k I w teatrach w cale] Polsce, naJczęścieJ z Tad~uszem I agna amc a 

łJ ll;:adeck1111 (m . in . "Stra=ne zachody miłości " I 
- --~-~~.LS.i!.~~~ Teatrze im. Słowackiego w Kr~kowie · I n I r za ""~"'"w-~atym~a~e-r:r~~-m'l".M'r-r-- - --------- · 

11 1 
w Operze,,śl~s~ej w. Bytaru.u ; '_' Iwona , księżniczka I 

11 1 
Burgunda ' Kr?l umier".-, czyli Cererronie" w Teatrze I 

11 1 
Nowym w_ Poznaniu) , Mariuszem Grzegorzkiem ("Szklana I 

lf I rrenaże~1a11, . "Ruti:e rford i syn" w Teatrze im . Jar acza I 

1 
w Łodzi ; "Swipatico", "Zdaniem Amy" w Teatrze T 

1 1 
P;;wsze~ym„w W<:-rszawie), Andrzejem D:xralikiem 1 

11 1 
( Ozenek ' Mana callas : Lekcja śpiewu " w stołecznym I 

11 1 
Powszechnym; "Hamlet", "Pokojówki" w Teatrze I 

11 1 
Dramatycznym ".' Warszawie ) . Laureatka Ludwika - nagrody I 

11 
.a, kr<:-kowskl.ego srodowiska teatralnego - w 2002 roku za r 

11 
I naJlepszą scenografię (do spektaklu " Idiota" w reż . ' 

11 
I Bar rery Sass ".'Teatrze 1111 . Słowackiego ) . Przygotowała I ·-----------· 

li I k;;stillf!'y do filrOOw m. in . Krzysztofa Zanussiego I 

11 1 
( Gpowieści weekendowe", " Życie jako śmiertelna I 

.I 
1 

chorore _przno~zona drogą płciową", "Suplerent"), Jurka 1 

11 1 
~aJe".'ic;:za ( Boże skrawki "), Leszka Wosiewicza I 

11 r ( Kr'?~1 ki d()(Tl'.)we"), Roberta Glińskiego ("Matka swojej I 
I 

1

n
1 

1 
matki ) : Je~t autorką dekoracji wnętrz w "Spisie T 

1 
cud~ołoznic Jerzego Stuhra i "Królowej aniołów" I 

li 
1 

Mariusza Grzeg'?rz ka. ~ Teatrze W zrealizowała I 
li 

1 
scen'?9rafię ~ · in . do Jana Karola Maciej a Wścieklicy" I 

-- ----111...Q?.k~QeJQ. W~ ... ~JO'ill~'_;i_rfi_.7-., ~ie::_icza . I - -----------------~ 
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=~!=~~=-c~ =c:oc~===a~~===cc ~ ==ca~"~=~~;=~=a3== =~ 

~= c~ 4==o~~===-=~=c=~o~===~- =~=a== ~=tu~o ==~Dcg=Q~ 

ll f : Jan Kanty 
r, 4. : l Pawluśkiewicz 
li I I 

~- --~-------------------------------~--- -- -----~ 
:: Kompozytor, malarz. Ukończył sz.kolę l 
W muzyczną w Nowym Targu . Podczas studiów na I 
11 wydziale architektury Politechniki Krakowskiej I li zaczął współpracę z kabaretem Ana wa ( 1967-7 )) ; : 
li skomponował piosenki dla Marka Grechuty m. in . 1 
Ił " Nie dokazuj ", " Tango Anawa ", " Niepewność" . I 
tl W latach siedemdziesiątych związał się I 

1 I J: z kabaretem Piwnica pod Baranami . W T~atr7e STU : 
n w Krakowie pracował z Krzysztofem Jasińskim , I 
li pisząc muzykę m. in. do musicalu "Szalona I 
li lokomotywa " (1977) i opery " Kór zapiał " (1985) . I 
rr W teatrze współpracował wielokrotnie z Tomaszem : • -- -- -- -- -- -· 
n Zygadło (np . "Walc samotnych " Zlotnikowa 1 
U w Teatrze im . Jaracza w Lódzi , tego samego I 
li autora " Odchodził mężczyzna od kobiety " I 

li ~ry;~r~~=w~~~:r:~=~~~m~Óż:=~~~!e~z;:a~~~:em l 
li Narodowym) , napisał muzykę do " Pana Jowialskiego" 1 
Ił I Fredry w reż . Tadeusza Bradeckiego (Teatr im . I 
~ : Jaracza w Lodzi , 1986) . Tworzył muzykę do : 
n I filmów Kutza " Zawrócony", " Pułkownik I 
!l I Kwiatkowski ", Zygadły (np . " Ćma "), Feliksa I 
O I Fa-1 ka ("Wodzirej") , Marty Meszaros ("Córy I 

il i ~:c~::~~::i~ ~~~!~~~~i F~~!!:n~a~~~~~~~~~a " ) . : 
li I w Gdyni w 1994 roku otrzymał nagrodę za muzykę f 
Il I do " Zawróconego". W latach dziewięćdziesiątych I 
[ : zaczął tworzyć większe formy muzyczne : l 
li 1 " Nieszpory ludźmierskie ", za które otrzymał 1 

I nagrodę na I Festiwalu Polskiej Twórczości 1 
11 I Telewizyjnej w 1993 roku ; poemat symfoniczny I 
11 I " Harfy Papuszy " do wierszy cygańskiej poetki ! 
:: J Bronisławy Wajs-Papuszy (19_94) , oratorium " Droga1 
11 I - życie - Miłość . O Męce i zmartwychwstaniu Pana " 1 
11 I (1999) ; zbiór pieśni "Ogrody Jozafata ". Laureat I n l Ludwika (nagrody krakowskiego środowiska : 

11 1 teatralnego) za muzykę do spektaklu " Spaghetti 1 
l1 r i miecz " Różewicza w Starym Teatrze w Krakowie I 
Il I w 2001 (reż. Kutz) . I 
li I I 
li I I 
li I I 

-------- -------------------------- --------------~ 

•; 
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=~~=~~~~;~ =c:cc~=== u =~====a~===a~~==~~==~=c3~==~a 

a ~ ~--------s~c ~~=~ o====~- =~=~====~a~o===acc=c= n== c.o= =t--~----- T 
li I ł 
;i I I 

fl 5 • : l Kamilla Baar 
11 I I 

~---~-------------------------------~------------1: : Absolwentka Akademii Teatralnej · : 
:1 1 w Warszawie (2002). Zadebiutowała w 2003 roku na I 
11 I Malej Scenie Starego Teatru w Krakowie rolą I 
li I Julii w spektaklu " norway . today" Bauersimy I 
•l I w reż. Macieja Sobocińskiego . W Tearze TV : 
~ r wystąpiła w "Oszustach " Jacobsa w reż . Jana I 
~ I Englerta i " Hamlecie " w reż. Łukasza Barczyka I 
11 I (Ofelia) . W Teatrze Narodowym gra gościnnie . I 
li ł I 
11 I I 
11 I I 
li I I 

~---·------------------------------- ~------------" I I 
O 6 I I 

111 • 
1 

' Beata Fudalej 
~·-~-l-----~~~~~~~...Jill~~~~----i------------n l Teatralnej w Krakowie (1989). Zagrała Liz w "Braciach 
11 1 ~amazow", dyplomie przygotowanym przez Krystiana 
li f Lupę. Rolę tę powtórzyła w spektaklu , który Lupa 
li I zrealizował rok później w Starym Teatrze w Krakowie , 
li ljuź jako etatowa aktorka tego zespołu . W Starym 
li I zagrała w przedstawieniach m. in . : Tadeusza 
1; I Bradeckiego ("Rękopis znaleziony w Sragossie", 
' I "Jak wam się podoba", "Miarka za miarkę " - nagroda na 

J IFesti~alu Komedii Talia w Tarnowie , 1998), Andrzeja 
I ł Wajdy ("Mishima", " Słomkowy kapelusz"), Lupy ("Malte 

li I albo tryptyk marnotrawnego syna " ), Jerzego Jarockiego 

!! : ~~:t~~~:n7e"~~~~;u~z~~~ia~:~~~~~~ej , K~~~~~~ie na 
li I Jerzego Grzegorzewskiego ("Tak zwana ludzkość 
n 1 w obłędzie ", " Dziady - dwanaście ill'prowizacji " ), 
1 I a także w "Venezia , Venezia " (reż . Giovanni 
Il I Pampiglione) , "Burzy" (reż . Rudolf Zioło - nagroda 
li I British Council na festiwalu szekspirowskim 
li I w Gdańsku za rolę Ariela , 1997) . W Teatrze Narodowym 
IL l oci 1999 roku . Wystąpiła w większości przedstawień 
li Grzegorzewskiego, np .: "Operetce" (Księżna Himalaj) , 
li I "Nie-Boskiej komedii" (Orcie) , " Śnie nocy letniej " 
li I (Puk) , "Morzu i zwierciadle" (Ariel) . Zagrała 
O I u Wajdy w filmie "Wielki Tydzień i w spektaklu 
I I telewizyjnym "Noc czerwcowa". Z Martą Meszaros 

I ł :współpracowała w filmie ("Córy szczęścia " ) , teatrze 
1:1 (krakowska Bagatela : "Tramwaj zwany pożądaniem"), 
l i : telewizji ("Edith i Marlene" ) . Laureatka Festiwalu 
11 1 Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu w 1989 roku . Wykłada 
li 1 w krakowskiej PWST. 

------------------------------~------------------
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1~---1------~~~-m~~~~~~~!'l<"t-t------------11 I krakowskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej . I 
Q I Na łódzkim festiwalu szkól teatralnych otrzymała i 
li I wyróżnienie za rolę Maszy w "Trzech siostrach" 1 
n I Czechowa , dyplomie w reż . Krystiana Lupy . w 1993 I 
:: I roku wystąpiła w spektaklu "Cabare " (reż . Jerzy I 

'/ 11 : Stuhr) w Teatrze Muzycznym w Gdyni , w 1997 roku I 
' u 1 w "Peer Gyncie" (reż. Marek Fiedor) , a także I 

e r w "Lunatykach " (reż . Lupa) - obydwa spektakle : 
1J I w Starym Teatrze w Krakowie. W 1998 roku 1 fi ł otrzymała angaż w Teatrze Narodowym, zagrała tu 

1 li t rn. in . w przedstawieniach Maciej Prusa (Kordelia I 
1-1 I w "Królu Lirze", Waria w "Wiśniowym sadzie 11

) , 1 
li ł Kazimierza Dejmka (" Dialogus de Passione" ), f 
li I Janusza Wiśniewskiego ( "Wybrałem dziś zaduszne f 
li I święto " ) , Kazimierza Kutza ("Kartoteka " ) . I 

~---·-------------------------------~----------- , li I I Ł k n e . : • u asz Lewandowst 
r I 11 Ukończył warszawską Akademię Teatralną I 

I 11----ł-"-wa.wll..i. -'ł~~ang~-'1.If'.atnll..~~"-w~.ł----------- -11 · Jeszcze na studiach wystąpił w "Nocy listopadowe] " 
li i;eż . Jerzego Grzegorzewskiego (1997), a później 1 Il w większości przedstawień tego reżysera : 1 
11 " Ślubie ", "Halce Spinozie", "Nowym Bloornusalern", I 
li "Weselu ", "Operetce", " Śnie nocy letniej ", "Nie- t 
n Boskiej komedii ". W "Królu Lirze " (reż . Maciej I 
~ Prus) zagrał Błazna , w "Traktacie o marionetkach "ł 
0 (reż, Henryk Tomaszewski) Pana K., w " Dożywociu " I 
H (reż. Jan Englert) Filipa . Gościnnie wystąpił I 

11 w Teatrze Atelier w Sopocie ("Archeologia " w reż. : 
11 Andre H\.ibnera-Ochodlo) . 

1 
11. -~-~------------------------- ------+--- ---- -----
:: g • } i Wojciech Solarz 
}---t--------- --------~----------- --t-----------· 
li I Ukończył warszawską Akademię Teatralną 

1/ n I w 2002 roku , aktor Teatru Ateneum w Warszawie . 

11 I Zadebiutował na drugim roku studiów 1 w "Trans- Atlantyku " "Teatr Montownia " 
:: : w reż. Waldemara Śmigasiewicza . W 2001 roku 
n I zagrał Hamleta na deskach warszawskiego Teatru 
U 1 Ochoty. Za rąlę Podszewki w spektaklu dyplomowym 
li I "Sen nocy letniej " w reż . Jana Englerta otrzymał 
U I nagrodę na Międzynarodowym Festiwalu Szkól 
E I Teatralnych w Warszawie i na festiwalu szkól 
li I teatralnych w Łodzi (2002) . W Teatrze Narodowym 
:: : gra gościnnie . 

------------------------------ ------------------~ 

I 2 
l ... 
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~=c=4==c=~;=~~~~ ===~c~==== ~= == =~ ~c~=to===== a~ =~=: 
li I I 

n 10. ! l Bożena Stachura 
11 I I 

~---~--------~---- ------------------·--- ---------· ~ : w 1999 roku ukończyła krakowską Państwową I 
li" I Wyższą Szkołę Teatralną i rozpoczęła pracę w Teatrzet 

/ 11 I Narodowym . Jeszcze na studiach wystąpiła w "Burzy" I 
~... U : w reż . Rudolfa Zioło w Starym Teatrze w Krakmde I 

1 1 (1997). W Teatrze Narodowym zagrała rn . in . Kasię I 
fi I w "Weselu" Wyspiańskiego w reż. Jerzego ł 
n I Grzegorzewskiego, u tego reżysera także I ll : Rewolucjonistkę w "Nie- Boskiej komedii " Krasińskieg{ 
n I Dziewczynę w "Na czworakach" Różewicza (reż. I 
li I Kazimierz Kutz) . W telewizyjnym spetaklu "Lord Jim" I 
li ł (reż. Laco Adarnil:J. za~ała rol~ Gemn~ a w filmie I :r---- fjirZ'e9ó"Ni'tc'Zal<a "Ch~pi;;- ~-p~gnienie ciiości-:':'---r------------· 

n 11 . : Solange . : Magdalena Warzech; 
11 I I 
11 .- ... -"----------------------------- -- ł-- -- ---- -- -- - · li I 
li ł 
U I 
:: Ukończyła warszawską Państwową Wyższą I 
li Szkolę Teatralną w 1993 roku . W latach 1993-2001 
n aktorka warszawskiego Teatru Studio , od 1997 roku 
W w Teatrze Narodowym. Będąc na studiach zagrała g w "Letnikach " Gorkiego (reż. Paweł Wodziński) 
n w Teatrze Dr'arnatycznyrn w Warszawie. W Studio 

( li wystąpiła rn . in. w " Panie Pawle " Dorsta ( reż . 

r / :: ~~~~~r~w!i~~~~!~~~k:) t!k~~~a~~~~t~:c~~!~~=~~ 
n Grzegorzewskiego: "Cztery komedie równoległe ", g "La Boherne", "Don Juan " . Współpracę z tym 

11 
reżyserem kontynuuje w Narodowym ("Noc listopadowa" ,

1 
11 " Ślub", "Halka Spinoza", "Nowe Bloornusalern", 1 
IL "Wesele", "Operetka", " Sen nocy letniej ", "Hamlet 1 
li Stanisława Wyspiańskiego" ) . Gra Rózię I ll Jw " Dożywociu " Fredry (reż . Jan Englert) . Gościnnii 
n I wystapila w Teatrze na Woli w Warszawie ("Rozmowa I 
li I w dornu państwa Stein o nieobecnym panu von I 
li I Goethe ", reż . Bohdan Augustyniak) i w "Trans- I 
IJ : Atlantyku " Teatru Montownia, gdzie zagrała : 
li 1 Gombrowicza . I 
li I I 
li I I -------------------------------------------------

fot .: Michał Mrowiec 

I 3 
l 
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Tadeusz Bradecki 
WiOSOą 1980 roku wprowadziłem się do pierwszego w życiu własnego 
mieszkania . Nowe bloki z tak zwanej wielkiej płyty na terenie 
dawnego lotniska . Błoto , bajora stojącej wody i ludzie taszczący 
przez to pustkowie jakieś fotele , czy stoły . (W tamtYJ'.1 czasie 
niełatwą było rzeczą zdobyć jakikolwiek fotel albo stoł . Albo. 
papier toaletowy . Albo cokolwiek . Lecz kartek jeszcze wtedy nie 
było , kartki zaczęły się dopiero jesienią.) Pośrodku.tego 
blokowiska wybudowano przedszkole . I tamtejsze dzieci , widywałem 
to codziennie , bawiły się w glinie i w tych kałuzach . . Dopiero po 
jakimś czasie pewien tatuś-stolarz zlitował się nad nimi 
i wybudował im prostokątną , drewnianą piaskownic~. Pote~ .. 
z pobliskiej budowy podjechał kamaz i wypełnił piaskownicę zołtym , 
czystym piaskiem . Dzieci aż piszczały z uciechy . To był ~ielki . 
krok ludzkości pośród owej wielkiej płyty , w dodatku za Jedyne poł 
litra . Byłem zaledwie początkującym aktorem i studentem drugiego 
roku reżyserii , ale na te pół litra było mnie stać. . . 
Wkrótce potem , w sierpniu , w całym kraju wybuchła na]prawdziwsza 
i zupełnie niebywała (bo bezkrwawa) rewolucja. Było pięknie . . 
zaprawdę , ja tylko jedną taką jesień miałem w życiu. To szło Jak 
ogień , jak burza ; miliony szarych , w biedzie i w.kła~stwie .. 
żyjących Polaków nagle powiedziało "dość" . Ludzie usmiechali się 
do siebie w tramwaju , na schodach . Nagle odgięci , wyprostowani , 
godni . 

ści 

c 

z 

~~~~~~~~~~gQxllQ;~~txll~>Cgm,i\l(X~lęJtJorQl"11XX>t1tot Nadal 
w brzydkich ubraniach z bistoru i nadal bez grosza ~ kie:zeni , ale 
nagle przepełnieni świadomym własne] wolności człowieczenstwe~ . 
Ileż się wtedy działo z dnia na dzień . W zakładach pracy ludzie 
znienawidzonych kierowników , dyrektorów , wywozili na taczkach . 
Komitety robotnicze przejmowały kontrolę nad całymi fabrykami . 
wszystko to było w dodatku upstrzone Matką Boską Jasnogórską 
i gniewnymi napisami " solidarycą" na fabrycznych murach. To było 
robotnicze , ale i głęboko romantyczne z ducha . SocJalistyczne , ba, 
wręcz trockistowskie , ale i zarazem wielce katolickie oraz 
narodowe w treści . I jak każda prawdziwa rewolucJa , wszystko to 
działo się w atmosferze uroczyście świątecznej , w aurze jedynego 
w swoim rodzaju , nieodwracalnego momentu . 
JedReeześAie , Rieee efiaet1ezAie , lecz RiepewstFZ)'fftaRie , tFwały 
pFZ)~etehaRia de z~RieeeAia tej Fcri~lueji. Jak wiadomo~ pierwotnie 
planowaną datą wprowadzenia stanu woJennego był grudzie~ 19~0.r~ku , 
a nie 1981 . Trwała zatem mobilizacja wszystkich rodzaJOW milicJi 
i wojska. Na ulicach z.dnia na dzień ~rzybywało mundurów: 
Którejś październikowe] , słoneczne] .niedzieli wybrałem się . 
z Krakowa na wycieczkę do pobliskie] Lanckorony i na szczycie 
tamtejszej góry natknąłem się na ruchomą radiostację , na . 
posterunek żołnierzy rosyjskich . "Nie nada , nie nad~ " -.przegonił 
mnie taki jeden . Byłem zszokowany - radzieccy 7:ykuJą się.do 
wkroczenia! Jednocześnie w teatrze nasi maszynisci zaczęli masowo 
dostawać powołania do wojska. Niektórzy nawet wprost.do ZOMO. To 
nie były żarty. Wszyscy , pomimo rewolucyjnego upoJenia czuli to 
i wiedzieli : to nie będą żarty , w tym kraJu poleJe się krew . 

uważam zresztą , że gdyby stan wojenny rzeczywiscie wprowadzono 
wtedy , w grudniu 1980 roku , to krew polałaby się obficie , bo 
nastroje były heroiczne i ludzie gotowi byli oddawać życie za 
sprawę. Rok później , wymęczeni ciągłym zagrożeniem ("kiedy ci 
Rosjanie wkroczą?") - a poza tym kartkami żywnościowymi , kartkami 
benzynowymi, biedą po prostu - ten wcześniejszy natchniony heroizm 
zamienili na zrezygnowaną zaciekłość . Jeśli teraz się nie uda, to 
uda się za rok , może za dwa , za pięć , to tylko kwestia czasu. 
r tak też się rzeczywiście potem stało. 
Pośrodku tego wszystkiego napisałem moją "piaskownicę ", gdzieś tak 
pomiędzy wrześniem , a listopadem . Zaczęło się od bardzo 
konkretnego pytania: a co będzie , jeśli i mnie powołają do wojska? 
Miałem kategorie A; chodziliśmy oczywiście wcześniej wszyscy raz 
w tygodniu w PWST na te kretyńskie zajęcia wojskowe , i nikt tak 
bajecznie , 
~ . jak 

Andrzej Hudziak , nie wykonywał na oczach zdumionego pułkownika 
strip-teasu w płaszczu przeciwchemicznym OP- 1 . Robiliśmy sobie 
z tego potężne hece , a tu nagle okazało się , że historia dzieje 
się na poważnie. I że może być jeszcze i tak , że przyjdzie nam 
całkiem napra~dę zginąć po tej , czy po tamtej stronie barykady; 
naprawdę , a nie na niby . Taką możliwość uznałem wówczas za 
denerwującą w najwyższym stopniu , wręcz skandaliczną. No , wiecie 
państwo? Wokoło świat szeroki i energią tętniący , przed człowiekiem 
cale życie i mnóstwo na nie pomysłów , a tymczasem o n i ("taką 
przebodli cię ojczyzną") każą nam odgrywać groteskowe ponowienie 
kolejnego przegranego powstania z XIX wieku? Wszystkie te ówczesne 
okoliczności domagały się jakiegoś indywidualnego "protestu" . 
Który przybrał formę "w piaskownicy - śpiewogry na jednego 
anarchistę i dowolną ilość kobiet ". 
Zaprosiłem cztery zaprzyjaźnione dziewczyny do ról Onych , sam, ma 
się roz~mieć , zagrałe~ Onego i rzecz wystawiliśmy w Piwnicy pod 
Baranami , na kompletnie offowych zasadach , gdzieś tak 
w kwietniu/maju 1981 roku . Kazimierz Wiśniak namalował nam piękną 
kurtynkę ~ a Jan Kanty Pawluśkiewicz skomponował muzykę. Piotrowi 
bardzo się spodobało. Zagraliśmy na piwnicznych zasadach 
(w chwilach wolnych od zajęć w teatrze) kilka spektakli przed 
wakacjami , a potem jeszcze kilka jesienią tegoż 1981 roku. A potem 
był stan WOJenny , no , i było po sprawie. 
W początku ~eszłego roku , przeglądając kolejny numer "Dialogu" , 
natknąłem się nieoczekiwanie na " Piaskownicę " Michała Walczaka. 
Student drugiego roku warszawskiej reżyserii - przeczytałem 
o autorze w redakcyjnej notce - "urodzony w 1979 , rzecz napisał 
w 2001" . To samo miejsce akcji (osiedlowa piaskownica) i ten sam 
praktycznie , tytuł . Raz jeszcze On i Ona, tyle że zupełnie już ' 
inna tych dwojga historia . Michał Walczak pisząc swoje , mojego 
iuvenilium znać.najzwyczajniej nie mógł . A przecież w jakiś 
przedziwny sposob oba te teksty wydały mi się ze sobą 
k?respondować. Dwie zdecydowanie odmienne poetyki , dwa bardzo 
rożne historyczne konteksty i dwadzieścia dwa lata różnicy w dacie 
powstania . To jest różnica całego pokolenia. 
I stąd.nasza "piaskown~c~ w piaskownicy". Co wyniknie z tego 
zestawienia? Czy Jakies ponadczasowe podobieństwo" , czy też 
ra~zeJ ~pokoleniowa różnica"? Kiedy te słowa piszę , sam tego do 
konca nie wiem . Lecz to pytanie mocno mnie ciekawi , i wierzę że 
potr~fi również i Państwa zaciekawić. W każdym wypadku żywię ' 
nadzieJę , że zechcecie się Państwo dobrze bawić . 

I 1 
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W PIASKOWNICY 

TADEUSZ BRADECKI 

W PIASKOWNICY 

ŚPIEWOGRA 
NA JEDNEGO ANARCHISTĘ I DOWOLNĄ ILOśC KOBln 

1980 

ON 
OMA 
MAMA 
DOROTA 
PANI DOKTOR 
BABCIA 

panie panowie 
droga 
tak licznie tu zgromadzona publiczności 
usłyszycie dziś cuda cuda cuda 

o trzynastego grudnia młodzianka pewnego 
ocaleniu od śmierci chociaż nie chc i ał tego 
o zdradliwej wierności o zgubnej nadziei 
o szaleństwie rozważnym me,stwie drża,cym z trwogi 
na wietrze przenikliwym grudniowej zawiei 
o złośliwej dobroci bezradnej ma,drości 

o nadaremnie pie,knej bo głupiej miłości 

nadto pienia słowicze harfy i puzony 
dziewic chór w skocznych pla,sach 
widma dziwożony 
tre,bacze zadma_ w tra)ly dudziarze na dudach 
usłyszycie dziś cuda cuda cuda 

jednak panie panowie 
lepiej nie mieć złudzeń 

i dlatego powiedzmy jasno 
nie zdarzy sie, tu nic nowego pod słońcem 
wszystko to już było 
kurtyna w góre, szła niewiarygodna_ ilość razy 
licza,c od świata pocza_tku 

30 

nie zaskoczy was nic 

powiedzmy jasno 
nie be,dzie żadnej niespodzianki 
we,drowiec powróci do domu 
syn dopełni zemsty 
koto fortuny wykona pełny obrót 
niewinni ocaleja_ 
bez wa_tpienia 

nie zdarzy sie, tu nic nowego pod słońcem 
wszystko to już byto 
i wszystko jest co być powinno 
my i wy naprzeciwko i o krok zaledwie 
wie,cej nie trzeba nic 
oto raz jeszcze 
wprawiamy w ruch boski wehikuł 

2. kim jest ten człowiek w piaskownicy 

nieustannie świat sie, staje 
jak komedia nieudana 
bo sie, życie nie udaje 
i śm i erć jest nieudawana 

teatr udany 
to jest teatr 

(śpiew) 

gdzie wszystko dzieje sie, na niby 
gdzie nieskończona sie, otwiera 
kraina' co by byto gdyby 

co by było gdyby byto czego nie ma a być może 
co by byto gdyby lepiej byto albo byto gorzej 
co by byto gdyby nagle co sie, stało sie, odstało 
gdyby nagle sie, zmieniło co sie, nigdy nie zmieniało 
ON, 
w odpowiedzi na 
oświadczam że nie 
i że to sa_ chwyty tanie i zużyte 
wróg nieustannie prowadzi wojne, psychologiczna_ 
ale knowania wroga rie moga_ nieć do mnie doste,pu 

generałowie to nie dzieci 
nie wyssali sobie tego rozkazu z palca 
wie,c niech mnie wróg nie wodzi na pokuszenie 

ja rozkazu mego sie, nie wyrzekne, 
i stanowiska mego 
bojowego 
nie opuszcze, 
ONA, 
do dyrektorki naczelnej przedszkola 
w naszych sitach zbrojnych dezerterów nie ma 
dlatego spadochroniarz w piaskownicy waszego 
przedszkola dezerterem nie jest 
on tkwi w tej piaskownicy bo mu tak wypadło 
podczas pozorowanego ataku na wyrzutnie, wroga 
z przyczyn technicznych padnij nastapita 
błe,dna lokalizacja zrzutu 

żołnierz okopał sie, to prawda padnij 
ostrzel iwuje dzieci i to także prawda 
jednakże wzmiankowany poste,puje zgodnie 
z regulaminem obowia_zuja_cym 
w takich wypadkach a zatem przynosi 
chwałe, i zaszczyt naszym szkoleniowcom 

należy sa_dzić że prawdopodobnie 
uważa on przedszkole za kwatere, główna_ 
sił przeciwnika zgodnie z rozkazami 
jak ie otrzymał jest to całkowicie 
słuszne i zrozumiałe a ponieważ żołn i erz 

jest uzbrojony na wszelki wypadek 
lepiej sie, tam nie zbliżać 

podpisano padnij 
sztab generalny 
ON, 
to ja 
nazywam sie, 
urodz i łem sie, w rodzinie 
ucze,szczatem i ukończyłem 
zawsze wykazywałem 
obecnie jestem 

ONA: 
do dyrektorki naczelnej przedszkola 
nie prosze, pani to nie potrwa długo 
bo on ma tylko dwie stare konserwy 
żadnemu dziecku włos nie spadnie z głowy 
jest to dla dzieci doskonała lekcja 
odwagi hartu i patriotyzmu 
jest to wspaniała przygoda a dzieci 
płacza_ dlatego że nie lubia_ mleka 
ewentualności że we wzmiankowanym poznaje 

pani swego wychowanka 
nie wykluczamy sa_ podejmowane 
wszelkie możliwe kroki zmierzaja_ce 
do sytuacji tej jak najszybszego 
unormowania padnij podpisano 
sztab generalny 

teatr udany 
to jest teatr 

(śpiew! 

gdzie wszystko dzieje sie, na niby 
gdzie nieskończona sie, otwiera 
kraina' co by było gdyby 

co by było gdyby nic 
co by było gdyby coś 

i co by było gdyby nikt 
a co by było gdyby ktoś 

ON: 
w odpowiedzi na 
oświadczam że 

jestem przygotowany do odparcia wszelkich 
z ziemi i z powietrza 
był rozkaz nie do odwołania 
i rozkazu mego sie, nie wyrzekne, 

generałowie to nie dzieci 
i wiedza_ co robia_ 
generałow i e nie maja_ dwunastu lat 
a ja też nie jestem dzieckiem 
tłatego riech nikt tu sie, nie zbliża bo może oberwci 
niech nie narusza nikt mojej suwerenności 
ja stanowiska mego 
bojowego 
nie opuszcze, 

(śpiew) 

znieustannie świat sie, staje 
jak komedia nieudana 
bo sie, życie nie udaje 
i śmierć jest nieudawana 

a co by było gdybym ja 
a co by było gdybyś ty 
i co by byto gdyby ktoś 
a co by było gdybyśmy 
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co by byto gdyby byto czego nie ma a być może 
co by byto gdyby lepiej byto albo byto gorzej 
co by byto gdyby nagle co sie, stało sie, odstało 
gdyby nagle sie, zmieniło co sie, nigdy nie zmieniało 

3. matko twój syn jest nieustraszony 

ON 
mamo mamo widziałaś hop hop 
widziałaś mamo 
widziałaś hop hop 

MAMA 
synku synku i co z loba. be,dzie 

ON 
och mamo be,dzie co be,dzie 

MAMA 
synku synku co z loba. sie, stanie 

ON 
och mamo po co sie, tym martwić 
widziałaś jak im 
jak ja jak oni 
widziałaś hop hop 
a co hop hop 

inni tam sobie w koszarach hop hop 
a ja im tutaj hop hop hop hop 
ja tutaj hop hop 
hop hop 

4. co by byto gdyby byto z kim rozmawiać 

ON 
odejdź zgiń przepadnij 
raz dwa trzy już cie, nie ma 

ONA 
byłoby dobrze gdybyś sie, mnie nie bat 
byłoby pie,knie gdybyś mnie polubił 

ON 
czy to już 

ONA 
jeszcze nie 

ON 
kiedy 

ONA 
niedługo 
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ON 
ale nie teraz 

ONA 
teraz nie 
potem 
ON 
kiedy potem 
ONA 
zobaczysz 

ON 
uciekne, 

ONA 
z tej piaskownicy uciec nie ma doka,d 
byłoby dobrze gdybyś to zrozumiał 

ON 
odejdź zgiń przepadnij 
raz dwa trzy już cie, nie ma 

5. list do doroty 

ON 
kochana doroto 
najukochańsza moja dorotko 
która masz lico pie,kne jak majowy poranek 
jeże l i widzisz to co jo widze, 
to znaczy jeśli widzisz te, sama. wyrzutnie, 
rakiet mie,dzykontynentolnych która. jo widze, 
wyrzutnie, nabita. dziećmi jak śrutem 
pełna. radioaktywnych dzieci 
które wymierzono przeciw naszym pie,knym miastom 
i malowniczym wsiom 
dzieci które groża. reakcja. łańcuchowa. 
dzieci które groża. naszym dzieciom 
jeśli wie,c widzisz to wszystko tak jak jo to widze, 
rozumiesz chyba miło dorotko 
że musze, poświe,cić w potrzebie wszystko 
nawet własne życie 
a cóż ~ ciD> ktćro zrta:tzosz nrie z zenonem 

kiedy widze, te burza,co-zapalaja.ce dzieci 
i kiedy wyctrażan sdj, te c!zieci w loci! kosz~ 
wzbieroja. we mnie uczucia patriotyczne 
i samo rozumiesz miła dorotko 
że nie moge, wahać sie, ani przez chwile, 
że nie moge, udać sie, do ciebie tok po prostu 
że nie moge, pozwolić sobie teraz 

na uprawianie z loba. miłości no twojej kanopie 
w kolorze bordo 
chociaż bardzo tego progne, 
chociaż miewam sny w kolorze bordo 
fiu fiu 

6. świat się, staje nieustannie 

(śpiew) 

cesarz salwuje sie, ucieczka. 
królowa. otruł dworski krawiec 
kucharz kanclerza dźgna.t zdradziecko 
a biskup śmieje sie, łaskawie 

król napadł króla i wzia.t w dyby 
ksie,żniczko z błaznem czyni nierza.d 
szambelan uśmiech ma fałszywy 
o me,drcy w ogóle nic nie wiedza. 

7. miłość w kolorze bordo 

OOllllTA 
stefanie stefanie to ty 

ON 
tyżeś to tyżeś moja doroto 

OOllllTA 
jam ci to tyżeś to mój stefanie 

ON 
tyżem to 
hej 
alem szcze,śliwy żeś przyszło 

nie traćmy czasu doroto miła 

OOllllTA 
co ty stefon tu 

ON 
o tu o co 
blisko ziemi 
w razie czego zawsze bezpieczniej 
o co źle 

OOllllTA 
stefan jo najpierw musze, ci coś wyznać 

ON 
doroto coś sie, siato 

OOllllTA 
tylko nie wiem jak zaczot 
słoto sie, 
ON 
co sie, stało 

OOllllTA 
pewien woldemor wiesz który 

ON 
który 

OOllllTA 
woldemoro nie znasz 

ON 
aha ten gruby 
OOllllTA 
no wie,c ten woldemor 
bardzo wiele mi obiecał jeśli 
sporadycznie 
be,de, dla niego miło 

ON 
coś mu odpowiedziało 

OOllllTA 
jo no cóż mój stefanie 
sam wiesz mój drogi jak to jest 
ON 
jak jest 

DOROTA 
jest jak jest o waldemar 
wiele mi obiecał a jo 
przecież o tym wiesz 
jo mam tok wiele niespełnionych morzeń 

8. pieśń kobiety sprzedajnej 

moje cioto sobie kup 
drogi panie 
moje cioto sobie zjedz 
no śniadanie 
cioto moto używane 

(śpiew) 

ciało co by chciało z panem 
w bramie lub za parawanem 
mieć nad ranem ciał spotkanie 
drogi panie 

swemu ciału frojde, zrób 
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drogi panie 
moje ciało sobie kup 
jest takie tanie 
a pienia,dze ni es tychanie 
utatwiaja, zakochanie 
i miłości bez trudności 
wykonanie nawet z panem 
drogi panie 

9. miłość w kolorze bordo cd 

Ili 
doroto zniszczyłaś nasza, miłość 
i okazałaś sie. zwykła, kobieta, sprzedajna, 
żegnaj 

lllllJTI 
nie stefan nie zaczekaj 
nie powiedziałam ci jeszcze wszystkiego 
ten waldemar ten tłusty 
stary wstre.tny bogaty 
ten ohydny obleśny przebiegły waldemar 
żadnej z obietnic złożonych nie spełnił 

i rechoce zwycie,sko a ja zasromana 
i wstydu pełna musze. prosić cie. o przebaczenie 

Ili 
wiesz dorota 
właściwie jest mi już wszystko jedno 
i nawet moge. ci przebaczyć 
jeśli ci na tym zależy 

lllllJTI 
stefan a oni co 
zostawili cie, tak i nic 

Ili 
czekam jak widzisz 

lllllJTI 
i co długo tak 

Ili 
już chyba niedługo 

10. co be.dzie jutro 

co be,dzie jutro 
co sie. zdarzy za rok 
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(śpiew) 

komu be,dzie dane a komu odje.te 
kto na tym zyska 
że wybiera dziś zło 
kogo dobre uczynki zrujnuja, ze szczeJem 

i co ci sie, opłaca 
co tracisz i zyskujesz co 
czy dobro sie, opłaca 
bardziej niż opłacalne zło 

11 matko twojej latorośli nie podoba sie wojsko 

.... 
wiesz synku 
napisali mi tu że jesteś niegrzeczny 
że cia,gniesz piele.gniarki za warkocze 
że sie, złośliwie garbisz 

Ili 
ależ mamo co mama 
no co ty matka .... 
napisali że wojsko ci sie, nie podoba 

Ili 
ale mamuśka to sa, bzdury takie tam .... 
a powiedz podoba ci sie, wojsko 

Ili 
no nie .... 
a widzisz 
z palca sobie tego nie wyssali 
w końcu to dorośli ludzie 

Ili 
mamo mama sie, mnie czepia .... 
nie przygotowywałeś sie, indywidualnie do 

[służby wojskowej poprzez 
zapoznawanie sie. z literatura, popularno

[naukowa, oraz literatura, pie,kna, 
o tematyce wojskowej i wojennej 

Ili 
mamo .... 
nie ogla,dateś regularnie wojskowych 

[programów telewizyjnych 
nie stawiłeś sie, na mie,dzyszkolne eliminacje 

[ogólnokrajowego konkursu 
piosenki wojskowej i żołnierskiej 
chociaż masz taki pie,kny głos 
a czy byłeś aktywny społecznie i politycznie 
czy byłeś zabezpieczony przed działaniem 

[wrogiej propagandy 

nie 
i dlatego właśnie musisz dostać w skóre. 
bo zawsze musisz wiedzieć dlaczego dostajesz 

Iw skóre. 
takie sa, wymogi racjonalnej pedagogiki 

12. wvjaśni enie wgtpliwoś ci 

(śpiew) 

niech nie uwodzi cie. błoga niewiedza 
niech nieświadomość słodka, sie. nie zdaje 
bo chodzi o to abyś zawsze wiedział 

za co dostajesz 

za to że sie, głupio śmiejesz 

za to że nie mówisz nic 
za to że wcia,i masz nadzieje. 
za to za co trzeba bić 
za to że ci wszystko jedno 
za to że masz w oku błysk 
to za twoja, morde. wredna, 
a to za twój głupi pysk 

13. prosze pani co robić 

P•llllClllll 
niech pan czyta głośno i wyrażnie 

Ili 
pe er o 
Plll llllClllll 
dość co pan tu widzi 

Ili 
es zet plantacje. arbuzów 

Plll llllClllll 
gdzie pon widzi plantacje. arbuzów panie marianie 

Ili 
o tu 

Plll llllClllll 
a kim pan chciał zostać jak pan był maty 

Ili 
chc iałem już być duży 

P•llllClllll 
chciał pan zostać lotnikiem 

Ili 
chciałem 

Plll llllClllll 
to pójdzie pan do desantowych co 

Ili 
ogrodnikiem też chciałem być 

Plll llllClllll 
a milicjantem 

Ili 
to już wole. lotnikiem 
a pani 

P•llllClllll 
ja 
Ili 
kim pani chciała zostać jak pani była mała 

Plll llllClllll 
ja zawsze chciałam zostać ksie.dzem 
bawił sie, pan w doktora 
z kim 
cośc ie robil i 

Ili 
zagla,daliśmy sobie 

P•llllClllll 
i dotykaliście 

Ili 
prosze. pani niech mnie pani dotknie tutaj 
pre,dko pre.dko 
czuje pani o tu czuje pani 
jak nieprawdopodobnie rozgrzana jest moja głowa 
jak tam wszystko wiruje 
z P< og-atnJ. ~ lltje myśli pijlwijl. si?, i CJlSSll, 

PAii llllCl1lll 
niech pan policzy do dziesie,ciu 
niech pan kucnie 
niech pan powie aaa 
be,dziemy pana operować panie marianie 
pan musi sie. opanować 

Ili 
prosze. pani 
to co ja mam rob ić 

Plll llllClllll 
niech sie. pan położy twarza, do ziemi 
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najlepiej przy ścianie 

niech sie. pan zawinie w prześcieradło 

niech pan osłoni gtowe, re.kami 

już 

DH 
już 

PANI DOKTOR 
teraz niech pan czeka 

ON 
długo tak 

PANI DOKTOR 
już niedługo 

14. co be.dzie jutro 

co be,dzie jutro 

co się, zdarzy za rok 

(śpiew} 

komu be,dzie dane a komu odje.te 

kto na tym zyska że wybiera dziś zło 

kogo dobre uczynki zrujnują, ze szcze.tem 

co be,dzie jutro 

jak potoczy sie. gra 

kogo los wyniesie a kogo poniży 

kto zdechnie z głodu 

bo nie wyrzekł się, zła 

komu dobroć pozwoli z dobroci móc wyżyć 

i co ci sie. opłaca 

co tracisz i zyskujesz co 

czy dobro się, opłaca 

bardziej niż opłacalne zło 

i co ci sie. opłaca 

jaka jest strata jaki zysk 

czy marnie umrzeć sie. opłaca 

bardziej niż jeszcze marniej żyć 

14. twój kochanek doroto szaleje za inna. 

DOROTA 
stefan czy ty mnie jeszcze kochasz 

ON 
niestety droga doroto 
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musimy zerwać 

DOROTA 
ty ty 

ON 
niestety droga doroto 

płacz nic tu nie pomoże 

ani obelgi 

i lepiej idź już sobie stq,d 

bo mam sie. wkrótce tu z niq, spotkać 

DOROTA 
jaka ona jest 

ON 
och droga doroto jest pie,kna oczywiście 

i piekielnie zazdrosna i dlatego 

lepiej idź już stq,d 

DOROTA 
a czy ona ma taki pie,kny biust jak ja 

ON 
idź już sobie doroto 

llDllDTA 
a czy ona ma takie pie,kne stroje jak ja 

ON 
doroto już idź 

DOROTA 
a czy ona jest taka dobra w łóżku jak ja 

DN 
droga <trato im ą rozkosz cxl kl~ sie tJTilro 
jest tak pie,kna 

że kto miał szcze,ście poznać jq, nie zechce 

nigdy już innej pokochać i zdradzi 

wszystkich przyjaciół by móc za nią, pójść 

DOROTA 
stefan ty mi przysie,gateś 

DH 
doroto kochana wiem jestem potwór ale cóż robić 

DOROTA 
stefan a ja co ja mam robić 

ON 
no dorota co ty tylu jest 

przystojnych chłopców na twoim osiedlu 

zenan na przykład 

zobaczysz jak ci be,dzie 

zrobisz kurs 

żyć nie umierać dorota 

zobaczysz 

15. nic go nie minie 

ONA 
piotrusiu dostaniesz linijką, po łapach 

be,dziesz musiał dostać w skórę, piotrusiu 

wiesz za co prawda 

no sam powiedz wiesz za co 

zobaczysz 

przyjdzie obcy straszny pai i weżnie cie. do worka 

zobaczysz 

znowu zamkną, cie, w komórce 

1111 
w odpowiedzi na 

oświadczam że nie zamierzam 

oświadczam stanowczo że nie be.de. 

że nie chce. 

podpisano 

DNA 
piotrusiu nie lepiej to wszystko odwołać 

nie lepiej żeby znowu było tak że sie nic nie stało 
nie lepiej przyznać sie, przeprosić 

nie lepiej pułkownika pocałować w re,ke, 

1111 
mamo ale przecież 

to się, już stało mamo 

DNA 
nie lepiej przytiec do nony i wyptOOJć sie w spó<D:e, 

nie prośt:iej przytiec i wyż<Iić ni sie na k~ bordo 
co stefan 

DN 
ale to sie. już stało 

DNA 
a nie da sie, tego odwołać 

ON 
nie 

ONA 
nie da sie, tego zmienić 

1111 
nie da sie, 

nie da sie, zmienić tego co sie. już stało 

i dlatego w odpowiedzi na 

raz jeszcze kategorycznie 

i chociaż niewq,tpliwie 

to jednak bezsprzecznie 

i bez gadania 

podpisano 

DNA 
piotrusiu be,dziesz musiał ponieść kare. 

za wszystko trzeba ponieść kare. 

kara be,dzie bardzo surowa 

pan musi sie. opanować panie marianie 

lecz nawet jeśli pan wszystko odwoła 

i powróci do oddziału 

to kara pana nie minie panie marianie 

za wszystko trzeba ponieść kare. 

kara be,dzie bardzo surowa 

be,dziemy pana operować panie marianie 

DH 
w odpowiedzi na 

z dnia 

że albo 

lub gdyby 

a także 

to pomimo 

niestety 

podpisano 

16. nie można całe życie siedzieć w piaskownicy 

DNA 
jesteś bez sensu nie rozumiesz 

jesteś nudny powtarzasz sie, 

jesteś jednym wielkim powtórzeniem 

1111 
nie jestem 

DNA 
jesteś 

to już byto byłeś już nie rozumiesz 

jesteś jak powtórka w drugim programie 

jesteś opóźniony w rozwoju 

1111 
nie jestem 

DNA 
jesteś 

wszyscy twoi koledzy już dawno z tego 

[wyrośli i założyli rodziny 

tw~ roczrj( 00wro j.Jż OOszedt do cxrotri:z~ rezl!'W)' 
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jesteś infantylny 
bawisz sie, w piaskownicy 
nie rozumiesz że z tego sie, wyrasta 
nie pojmujesz tego 
nie można całe życie siedzieć w piaskownicy 
jesteś bez sensu 
Ili 
nie jestem 
OllA 
jesteś 

Ili 
nie jestem 
OllA 
jesteś 

17. dlaczego tak szybko wypadaja, nam kły 

Ili 
śniło mi sie. że mi wypadł z$ 
poszedłem do dentysty i on powiedział 
że trzeba be,dzie wstawić Zab sztuczny 
i że teraz to już szybko pójdzie powiedział 
jeden za drugim parodontoza 

wie.c ja obejrzałem sobie dokładnie ten z$ 
i to byt mleczny rozumie pani z$ mleczny 

to znaczy że co 
że j:l od razu po rrtecznydl non rrEć zejiy sztu:zne 
że rą!y rie be,dl\ !001 nonrdnych zctowych zejiów 
że nigdy nie be.de. mógł ko,sać gryźć 

dlaczego tak 
ja chce. ko,sać 

wie.c dlaczego tak jest 
dlaczego zacze.ty wypadać mi ze.by 
PM~ 

to znaczy że przestał pan już być dzieckiem 
panie marianie 
Ili 
to znaczy że co 
że j:l od razu po mecznych non rrEć zejiy szltnne 
jak ja to mam rozumieć prosze, pani 
i gdzie podziały sie, moje prawdziwe ze.by 
nie ze.busie mleczusie ale kły 
należa. mi sie. wspaniałe kły prosze, pani 
należa. mi sie. olśniewaja,ce siekacze 

38 

a tak to co 
jak ja to mam rozumieć prosze. pani 
że to znaczy że co 

Nii~ 

to znaczy wie pan 
teraz ludzie pre,dzej robia, sie. starsi 
ale za to sa, starsi dłużej 
Ili 
dorota ile ty właściwie masz lat 
lllllllTA 
osiemdziesia,t 
Ili 
dorota co ty 
osiemdziesia,t lat miała moja babcia petronela 
lllllllTA 
mój drogi cóż 
teraz ludzie pre.dzej robia, sie, starsi 
ale za to sa. starsi dłużej .... 
synku czy zażyłeś już dzisiaj witamine. B 
czy ty już dzisiaj zażywałeś tran 
Ili 
co ty mamo przecież ja nie mam dwunastu lat .... 
a widzisz już nie masz 
a mógłbyś mieć gdybyś jadł tran 
mógłbyś mieć gdybyś nosił szalik 
ale ty sie. nie chcesz zmienić 

i nadal nie nosisz szalika 
nigdy nie nos iłeś szalika 
nigdy nie nosiłeś długich kalesonów 
Ili 
nienawidze. długich kalesonów .... 
nigdy nie chciałeś ubrać długich kalesonów 
Ili 
nienawidze. długich kalesonów .... 
i dlatego zawsze sie, przezie.białeś 
bo nie nosiłeś długich kalesonów 
Ili 
nie cierpie, długich kalesonów .... 
i dlatego tak szybko sie. starzejesz 
bo nie nosisz długich kalesonów 

Ili 
nienawidze. długich kalesonów .... 
i dlatego umrzesz 
bo nie nosisz długich kalesonów 
Ili 
szwajer W"metou był z plenierWI dł.ąch k<iesonów 
ale on był zdrajca, 
nazywał sie, skamla.cy kojot 
i byt zdrajca. 

o poeto 
zdradziła nas twoja choragiew 
i w dzień 
i w nocy 

18. matko źle sie syn twój bawi 

OllA 
jesteś zdrajca, żołnierzyku 
bo łamiesz przysie.ge. posłuszeństwa 
która, złożyłeś ba narodowi 
Ili 
nie jestem 
OllA 
jesteś zdrajca, 
bo nikt ci nie poda re.ki 
oprócz mnie 
bo już nie wierzysz nawet 
że to co robisz ma jakieś znaczenie 
ani masz wiare, w to iż odemknat sie. maga. 

[nagle niebiosa 
i na uszy nasze spaść może harmonia sfer 

[nie do wytrzymania 
i dlatego właśnie 
jesteś zdrajca, 
Ili 
nie jestem 
OllA 
jesteś 

Ili 
nie jestem 
OllA 
jesteś 

19. intermedium 

OllA 
powiedzmy jasno 
wszystko to jest teatr 
rrę;ce ~ zmwyctj wszystko lań:zy sie. panyślril! 
gdzie sierota odnajduje ojca 
a ubogi rybak wór pełen pienie.dzy 
miejsce gdzie pytania znajduja, odpowiedzi 
i gdzie możliwe jest to co nie jest możliwe 

jest to zaledwie teatr 
który wszystko może ale nie może nic 
który pisze na wodzie 

teatr udany 
to jest teatr 

(śpiew} 

gdzie wszystko dzieje sie. na niby 
gdzie nieskończona sie, otwiera 
kraina co by było gdyby 

20. dlaczego nie zmienia sie świat 

OllA 
świat zmienia sie. bo światem rza,dzi zmiana 
zasada. zmiany jest niezmienność świata 
zasady zmienne sa. lecz sie. nie zmienia 
świat świata nie zmienisz 
llllllTA 
i to mu sie. właśnie nie podoba 
Ili 
nie podoba mi sie. to co jest 
i boje. sie, tego co be.dzie 
ale z drugiej strony wcale nie chce. 
żeby znowu byto to co już było 
OllA 
to czego ty właściwie chcesz 
Ili 
chce. żeby rie było tego co bąe. sie, że jead< bes!zie 
OllA 
byłoby ma,drzej gdybyś nie narzekał 
byłoby pie.knie gdybyś sie. nic nie bał 
Ili 
opowiedz jak to be.dzie 
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21. opowieść o tym jak to będzie 

(śpiew) 

to be,dzie nies ł ychano feerio barw 
i niebywały blask i nieskończone pie,kno 
niebo zadrga jak dzwon i srebrny spodnie deszcz 
i be,dziesz mógł obłokom zmierzyć te.Ino 
to be,dzie jeden błysk 

to be,dzie niepoje,to świetlistość chmur 
i niesłyszalny grom horyzont rozpłomieni 
i symfoniczna be,dzie grać orkiestro 
i be,dziesz mógł unosić sie, w powietrzu 
to be,dzie jeden krok 

to be,dzie nadaremno obfitość krwi 
i niepotrzebny le,k i nim nastanie ciemność 
obudzisz sie, ze snu co sie, tak długo śni 

otworzysz najpierw sześć o potem siódme drzwi 
i bez pośpiechu wkroczysz w noc nikczemna. 

22. doroto twój kochCJ1ek jeszcze rie str(][ił nodze 

ON 
Drogi Kolego, 
w odpowiedzi no Twój list stwierdzam ze 
smutkiem, że zawsze byłeś beznadziejnym 
kutasem. 
Byłeś kutasem już od tego pamie,tnego dnia, 
w którym dostarczyłeś pani od prac re,cznych 
gotowy, pomalowany w ochronne barwy karmnik 
dla ptaków, pomimo że reszta klasy karmników 
nie przyniosła. Nie przestałeś być kutasem 
ani wtedy , kiedy trzeba było wyhodować 
szczeżuje,. ani nastgpnej wiosny, kiedy nasz 
zastgp sadził pod Twoja, komenda, pomidory 
w ogrodzie pana od fizyki w czynie 
społecznym. Byłeś kutasem wtedy, kiedy 
odmówiłeś dołożenia sie, do składki na wino 
dla uczczenia trzynastych urodzin naszej 
koleżanki Grażyny S. 
Byłeś kutasem i wtedy również , kiedy 
odmówiłeś udzielenia no pore, godzin swego 
pokoju w Domu Studenta, chociaż prosiliśmy 
Cie, o to grzecznie wraz z innymi kolegami 
i Grażyna, S„ i uparcie nie chciałeś udać sie, 
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do kina ani nigdzie indziej, a przeciwnie 
nawet, zacza,łeś wulgarnie ubliżać naszej 
wspólnej koleżance Grażynie S„ i jeszcze sie, 
głupio stawiałeś i prowokacyjnie udawałeś , że 

nie wiesz dlaczego musisz dostać w morde,. 
I chociaż dostałeś wtedy w morde,. to nadal 
nie przestałeś być kutasem, o czym świadczy 
Twój list do mnie. 
Oświadczam Ci, drogi kolego, że mam w dupie 
te, świetna, prace,. która, oferuje mi Twoja 
instytucja. Informuje, Cie, również , że nie 
interesuja, mnie uprawnienia do dodatkowej 
ilości ryżu. 

Życze, Ci, aby Twoje dzieci wybiły Ci ze,by 
przednie. Życze, Ci wielu sukcesów 
w nadchodza,cych jesiennych manewrach. Życze, 
Ci dodatkowego przydziału sukna mundurowego. 
Pozdrawiam serdecznie Grażyne, S„ i właściwie to 
po namyśle ciesze, sie,. że zostało w zeszłym 
roku Twoja, żona, czego jednak nie moge, tak 
do końca zrozumieć . 

Jeśli chodzi o spółdzielczy schron jednorodzinny, 
to cieszy mnie fakt, że jesteś już dwudziesty 
czwarty na liście ' życze, Ci rychłego 
spełnienia morzeń. 

I pomimo że jesteś tak beznadziejnym, tak 
niewiarygodnie złamanym kutasem, 
pomimo że jesteś takim kutasem, 
nie trace, nadziei, że przybe,dziesz tu, aby 
mnie wspomóc. 

23. człowiek mówi tak 

(śpiew) 

podle sie, dzieje w państwie duńskim 
wbrew prawom boskim i wbrew ludzkim 
me,drcom wyrosły brzuchy tłuste 
a głupcy maja, garnki puste 
i krew z rozbitych liża. warg 

a człowiek mówi tak 
człowiek mówi tak 

świat na psy schodzi mości ksia,że, 

i zima sroży sie, okrutna 
głupcy sie, nie przestaje. ma,drzyć 

a me,drcy musza, sie, wygłupiać 
i objaśniaja, świat na wspak 

a człowiek mówi tak 
człowiek mówi tak 

24. pochwała słowa nie 

ON 
błogosławione niech be,dzie słowo nie 
słowo stów słowo które było na pocza,tku 
słowo które stwarza 
które rozpoczyna wszelka, zmiane, 
słowo które jest zmiana, 

błogosławione niech be,dzie 
nigdy nie strudzone słowo nie 
słowo które przeistacza to co jest 
ponieważ każda metamorfoza jest 

[wypowiedzeniem słowa nie 
nie nie nie 
temu co jest 
każda rewolucja zaczyna sie, od wypowiedzenia nie 
każda twórczość zaczyna sie, od 

[wypowiedzenia nie 

słowo nie 
słowo które jest pragnieniem 
słowo któremu nic sie, nie oprze 
ponieważ nie os toje sie, nic prócz niego 
słowo bez którego ciaale byłby poniedziałek 
słowo którego brak zabija jutro 
słowo którego brak zabija 
niech be,dzie 
błogosławione 

25. po prostu wstyd 

PANI DOKTOR 
wstyd panie marianie 
po prostu wstyd 
stworzono panu cieplarniane warunki 
a pan co 
nie chce sie, pan rozwijać 

nie chce pan rozkwitać 
uparcie nie chce pan zaowocować 

dlaczego pon nie wypuszcza pa,czków 
dlaczego pon sie, nie rozmnoża przez urwistki 
dlaczego pan sie, nie rozrasta 
dlaczego w panu nie kiełkuje nowe 
dlaczego w panu nic nie dojrzewa 
ON 
jakby pani doktor chciało rzucić okiem 
to mi tu wyrosło 
bardzo interesuja,ce przyrodzenie 
PANI llOKTilll 
pan sie, i tak nie wymiga 
panie marianie 
operacja pana nie minie 

26. babcia petronelo 

ON 
babcia petronela 
BABCIA 
piotrusiu piotrusiu 

ON 
babcia petronela 
patrze, 
babcia petronela 
myśle. sobie babcia petronela 
nie 
myśle, sobie 
żeby aż babcia petronelo 
patrze, patrze, 
babcia petronela myśle, sobie 

a niechże sobie babcia kumie 
ale sie, babci rozczochrały wa,sy 

BABCIA 
piotrusiu piotrusiu 
o powiedzże mi piotrusiu 
jak ci to w tym wojsku jest 
i jakie wy tam w tym wojsku mocie zabawki co 

ON 
eee wie babcia 
bawimy sie, nieźle 

a dlaczego babcia tak kaszle 
czy babcia odczuwa podrażnienie gardła 
a zawroty głowy 
duszno babci co trudno oddychać 
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11 dlaczego b!lbcia tak rusza re.ka. 

czy b!lbcia ma drgawki 

BABCIA 
11 cóż ty sie. tak 

wypytujesz piotrusiu 

Ili 
no bo maja. mnie tu bombardować 

11 póki co mogli zastosować gllly 
11 skóry zaczerwienionej b!lbcia nie ma 

niech no b!lbcia pokaże 

11 te plamy tutaj to ska.d 

11 ta brodawka 

dlaczego b!lbcia ma taka. pomarszczona. skóre. 

BABCIA 
to ze starości piotrusiu 

Ili 
aha 
to całe szcze,ście bo już sie, troche, przestraszyłem 

BABCIA 
11 chodźże tu bliżej piotrusiu 

opowiem ci bajke. 

Ili 
o dwóch takich co zamienili sie. w robaki 

nie chce. 

IWICIA 
no to ci piotrusiu 

opowiem inna. 

Ili 
o sierotce która obracała pupa. 

albo o michale co umarł bo go bili po głowie 

nie chce. 

to sa. bajki stare i znane 

te bajki może sobie b!lbcia włożyć 

mie,dzy bajki 

27. kto udaje naprawcie 

llOllOTA 
wiesz co stefan 

tak naprawcie. to mógłbyś już przestać udawać 

Ili 
11 co ja udaje. dorota 

llOllOTA 
jak to co 

Ili 
no co ja udaje, no co 
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llOllOTA 
no że to wszystko jest naprawde. 

Ili 
że co jest naprawde, dorota 

llOllOTA 
no n11prawde, to jest przecież na niby wszystko 

Ili 
dorota ja jestem wstrza,śnie,ty 

jestem głe,boko poruszony i brak mi słów 

bo co ty chcesz przez to powiedzieć że co 

że to przedszkole jest na niby 

że te pociski sa. na niby 

że jak wystrzele. te niby pociski 

to te wszystkie niby dzieci 

wycia.gna. swoje nibynóżki tylko na niby 

llOllOTA 
no stefan czy ty nie rozumiesz 

Ili 
słuchaj ja jestem wstrza,śnie.ty 

no bo co ty chcesz przez to powiedzieć że co 

że ta piaskownica jest na niby 

że ja jestem na niby 

nie ja tylko niby ja 

że ty jesteś na niby 

niby ty ale nie ty tylko taka ty na niby 

llOllOTA 
ty stefan to jesteś dziecko jeszcze 

i nie rozumiesz różnych prostych rzeczy 

ty sie. musisz jeszcze dużo nauczyć stefan 

nusisz sa; rn.czyć co )!st rąnM'.le. 11 co )!st na riiy 
i jeśli coś naprawde. jest 

nie udawać że to jest na niby 

i rie rdI ri:2ec}l na riiy a rdI wszystl<o rąnM'.le. 
i nie chcieć od tego co jest na niby 

żeby to byto naprawde. 

nie można całe życie tkw ić w piaskownicy 

lllA 
i to mu sie. właśnie nie podoba 

28. tyle jest do zrobienia 

lllA 
nie można całe życie tkwić w piaskownicy 

jest tyle do zrobienia trzeba odwiedzić gosie. 

spłacić długi tomkowi naprawić żel11Zko 

złożyć podanie o kasze. zdobyć zapas ma)<i 

ziemniaków i ryżu drzwi uszczelnić 

pomalować szyby roztworem wapna 

przedmioty łatwopalne wynieść z budynku 

za pomoce. centymetra krawieckiego 

zmierzyć obwód głowy 

od ri:jwyższego ięro na głowi! przez JXXłrM!k 
i z powrotem do miejsca rozpocze,cia pomiaru 

zmierzyć odległość od otworu ucha 

przez łuki brwiowe do drugiego ucha 

naste.pnie po odczytaniu dwóch wielkości 

trzeba je zsumować a otrzymany wynik 

pozwoli określi: właśdwy lllTB" rrosl<i przecilqlz~ 
trzeba dokonać w domu pomiarów głowy 

każdego członka rodziny 

11 numery potrzebnych masek wpisać 

do zeszytu przedmiotowego 

jest tyle do zrobienia 

Il ty co 

no rusz sie, 
nie możesz całe życie siedzieć w piaskownicy 

Ili 
to co ja mam zrobić 

lllA 
zszyj dz iesie,ć dwanaście warstw gllly 
nadaj im kształt umożliwiaja,cy zakrycie 

całej twarzy uszu i podbródka 

wytnij otwory na oczy i z!lbezpiecz je 

okularami przeciwpyłowymi 

przyszyj cztery tasiemki dla wzmocnienia 

i obszyj brzegi maseczki płótnem 

już 

DN 
już 

lllA 
11 teraz czekaj 

Ili 
długo tak 

lllA 
już niedługo 

29. żal z powodu braku zaplecza 

DN 
ja taki jaki jestem 

zaryty w ziemi jak robak i cuchna,cy brudem 

bez nadziei na rychła. zmiane, sytuacji 

gryza,c piasek bo nie mam już nic do jedzenia 

żałuje. 

żałuje. mocno 

żałuje. że nie chciałem budować karmnika 

żałuje. że nie chciałem hodować szczeżui 

że nie zwracam poniesionych nakładów 

żałuje. że nie jestem inny niż jestem 

i że nie posiadam tego całego zaplecza 

bo byłoby mi łatwiej 

bo siedziałbym terllZ tam 

wśród bezpiecznej publiczności 

a nie tkwił tutaj 

jak kołek 

żałuje. tego bardzo mocno 

i w moich słowach nie ma ani krzty ironii 

30. co bedzie jutro 

(śpiew} 

co be,dzie jutro 

co sie. zdarzy za rok 

komu be,dzie dane 11 komu odje.te 

kto na tym zyska 

że wybiera dziś zło 

kogo dobre uczynki zrujnuje. ze szcze,tem 

co be,dzie jutro 

jak potoczy sie, gra 

kogo los wyniesie 11 kogo poniży 

kto zdechnie z głodu 

bo nie wyrzekł sie. zła 

komu dobroć pozwoli z dobroci móc wyżyć 

31. ootepienie słowa nie 

DN 
przekle,te niech be,dzie słowo nie 

słowo okrutne 

słowo które drwi 

które sprawia że kończy sie. każda miłość 

li życie i każda biesiada 

słowo które każe żyć w goryczy i niespełnieniu 

słowo które boli 

niech be,dzie 

pote,pione 
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32. kto odpowiada za to że jest tak jak jest 

PANI DOKTOR 
niech sie. pan opanuje panie marianie 
ON 
pani doktor ja musze. wyznać 
że ja sie. na psychologii głe,boko zawiodłem 

ja myślałem że pani mi powie 
dlaczego jestem kim jestem a nie jestem inny 
dlaczego wszystko jest tak jak jest a nie inaczej 
myślałem że mi pani to wyjaśni 
ska.ci ta moja niewygodność w życiu 
i gdzie sie. oni ukryli 
PAii DOKTOR 
kto to jest oni 
ON 
no oni 
wróg przeciwnik kto to jest kto jest winien 
kto jest odpowiedzialny za to że jest tak jak jest 

llAllCIA 
piotrusiu to zły generał jest wszystkiemu winny 
piotrusiu winni sa. źli rosjanie 
ON 
myślałem że mi pani to wyjaśni 
ska.ci na dnie mego serca ten jaskółczy niepokój 
i czym jest ten brak który odczuwam 
czy to jest coś czego nie ma czego właśnie brak 
czy też to jest coś co jest i co trzeba zabić 
aby już nic nie brakowało 
PAii DOKTOR 
do czego 

ON 
do szcze.ścia 

aby już nic nie brakowało nam do szcze.ścia 

PAii DOKTllll 
drogi panie marianie 
gdybym była ksie.dzem 
to powiedziałabym że pan odczuwa 
wielki brak pana boga 
którego bardzo nam brak 
bo jest czymś co by byto gdyby byto 
co być może być by mogło 
ale nie jest 

DOROTA 
i salomon z próżnego mój drogi stefanie 
mimo wielkiej che.ci 
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PANI DOKTOR 
założyć trzeba by dopiero 
coś co nie żeby zaraz miało być 
ale być może być by mogło 
uczyńmy zatem założenie 
czy to nam sie. opłaca 

ON 
ten zakład to już byto 
precz babo precz z piaskownicy 
PANI llOICT1Jll 
bo jeśli jednak pan zakłada 
to założenie to wymaga 
uznania że co jest ma być 
uznania że sie. właśnie tak 
niepoje,ta objawia celowość 
ten zakład sie. opłaca bo 

ON 
spekulantka handlara 
małpa w okularach 

PAii DOKTOR 
no wie.c nie nie zakłada pan nic 
wtedy za to co jest 
drogi panie marianie 
odpowiadać jedynie 
coś co jest jest w stanie 

MAMA 
z niczego coś 
któż to potrafi piotrusiu 

PANI llOICl1lll 
no i pan wobec tego braku zabija mamusie. 
która sie. chyli nad grobem 

MAMA 
piotrusiu 

PANI llOICTOR 
no i pan wobec tego braku 
unieszcze,śliwia dorote. 
żeby już nic nie brakowało nam do szcze,ścia 

panie marianie 

DOROTA 
rujnujesz moja. przyszłość stefan 
i życie wykolejasz młode 

llAllCIA 
piotrusiu winni sa. wszyscy długowłosi 
winni sa. komuniści i pederaści 
PANI DOICT1lll 
zmienimy panu przydział panie marianie 

i zobaczy pan 
wszystko be.dzie dobrze 
dostanie pan uprawnienia 
i be,dzie pan uprawiał sztuke. 
zostanie pan porucznikiem do specjalnych poruczeń 
zostanie pan głównym komendantem rocznic 
i naczelnym komediantem naszej armii 
pan musi sie. uzbroić w cierpliwość 
musi sie. pan po prostu troche. uzbroić 
panie marianie 

ON 
mamo a ona sie. cia,gle wyma.drza 
niech mnie ktoś litościwy wyrwie z jej paszcze,ki 
DOROTA 
stefan wróć do oddziału 

MAMA 
piotruś dobijasz mnie a ja sie. chyle. 

ON 
nie nie nie wtoże. długich kalesonów 

DOROTA 
stefan nie ba.dź głupi 

i niech nie wydaje ci sie. to takie proste 
niech nie wydaje ci sie. że wystarczy wiedzieć 

[kogo trzeba zabić 
niech nie wydaje ci sie. że wystarczy zabić 

[kogo trzeba 

PANI DOICTOll 
niech nie wydaje sie. panu 
że można po prostu zastrzelić 
zjawy które nie dajn. panu spać 
wa.tpliwości nie można zastrzelić 
i dlatego 
nie wolno dopuścić aby żołnierz strzelaja,c 
miał jakiekolwiek wa.tpliwości 
słyszy pan generale 
dlatego 
tak wiele zależy od pracy ideowowychowawczej 
od pani świetliczanki 
od pana od prac re.cznych 
i od pana 
panie generale 

33. mocne postanowienie poprawy 

ON 
czy nadejdzie jeszcze kiedyś taki dzień 

too wsprilty dzB\ l<Bly besle, mógł zrowu coś l'j>ś( 

o boże 
kiedy be.de. móg t znowu spokojnie zasna,ć 

na mojej ulubionej pryczy 
syty wyka.pany 
o boże boże jeśli to możliwe 
to obiecuje. sie. poprawić 
obiecuje. już nigdy nie mieć wa.tpliwości 

obiecuje. że be.de. już taki jak trzeba 
padnij po ws lań padnij 
obiect-Oe. że zrobie. wszystko czego be.da. chcieli 
jeżeli taka miałaby być cena 
moge. bez zwłoki załatwić zenona 
albo kogokolwiek 
nawet dorote. a jeżeli cena. 
za talerz zupy miałoby być życie 
mojej mamusi 

to tego bym nie zrobił 

no chyba że w ostateczności 
ale za mamusie. musieli by mnie jeszcze na 

[dodatek przenieść 
na dolna. prycze. 
i to tylko jeżeli by nie wystarczyło 
załatwić kogo innego 

DNA 
co ty mówisz 

ON 
co ja mówie. 
mam nadzieje. że umre. w spokoju 
ale gdyby pozwolili mi sie. poprawić 
to niech zaoferuja. ceny niższe 

bo nie moge. re,czyć 
za siebie 

34. ktoś nie śpi aby spać mógł ktoś 

jako 
pilot nowego niewidzialnego 
helikoptera zwiadowczego 
pilnuja.cego szeregowego 
który byt moim dobrym kolega. 
no i którego tu nic dobrego 
chyba nie spotka melduje. że , 

obserwowany zasna,ć chce 

jako' 
uderzeniowa sita bojowa 
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wywiado-rozpo-znawalnościowa 

zamaskowana w postaci drzewa 

które niewinnie sobie dojrzewa 

dwa kroki obok szeregowego 

który niczego nie podejrzewa 

melduje, zimnej nie tracai: krwi 

obserwowany słodko śpi 

jako o 

bojowa sita wspomagajai:a 

zamaskowana w formie zajai:a 

i kicajai:o-obserwujai:a 

słodko śpiai:ego szeregowego 

melduje. radość meldujai:egoo 

jest to okazja zachwycajai:a 

by zmasakrować zdrajce. tego 

który byt niegdyś moim kolega. 

jako o 

zawsze gotowe siły bojowe 

nieustraszone i wyborowe 

oczekujemy tylko rozkazu 

i załatwimy zdrajce. od razu 

rozkaz 

i w bladym świetle poranka 

udusze. mego słodkiego kochanka 

rozkaz 

i cicho by nikt nie słyszał 

zattuke. mego współtowarzysza 

35. dziejq sie dziwne rzeczy 

llOllllTA 
wiesz stefan 

dzieja, sie. dziwne rzeczy 

co dwa miesiai:e mój biust rośnie 

nadyma sie. i jest wielki jak plantacja arbuzów 

Ili 
ee nie mów 

llOllllTA 
no 

i gdzieś po tygodniu wraca 

i jest taki jak teraz 

dziwne no nie 
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Ili 
dziwne 

llOllllTA 
dziwne co go tak nadyma no nie 

i jeszcze to 

że w te dni kiedy mam piersi duże 

to jestem jakby lżejsza od powietrza 

Ili 
dorota a u lekarza byłaś 

llOllllTA 
byłam i on powiedział 

że to jest normalny objaw 

ewolucyjnego przystosowania sie. 

do życia na dużych wysokościach 

coś jak pe,cherze u ryb 

Ili 
to jest możliwe chyba bo mnie też 

jak mamy lecieć i znowu skakać 

koszmarnie puchna, jaja 
ale nasz doktor wojskowy mówi że 

że to sie. zdarza że 

że to obronne jest 

ze strachu 

llOllllTA 
ee nie mów 

no 

i ile razy jest alarm 

i pre,dko pre,dko biegniesz do samolotu 

i wiesz że zaraz znowu trzeba be,dzie skakać 

ile razy jest alarm 

a ri;Py re roosz Jll!"'DŚCi czy to ;=ze raz ćwrnriJ 
czy może pierwszy raz na ostro 

i czy zeskoczysz a jest noc 

na znanej na znajomej glebie poligonu 

a jest noc i jest zrzut 

czy w środku pozycji nieprzyjacielskich 

albo w piaskownicy nieprzyjacielskiego przedszkola 

bo nigdy nie masz pewności 

bo nie masz ska.cl jej mieć 

nie masz pewności czy to jeszcze raz ćwiczenia 

czy może pierwszy raz na ostro 

i wtedy właśnie kiedy jest alarm 

i noc i samoloty kotuja. na start 

wtedy mi puchna. jaja 

dziwne nie 

dziwne rzeczy sie. dzieja. dorota 

llOllllTA 
stefan a oni co 

zostawili cie. tak i co 

Ili 
i nic 

czekam 

llOllllTA 
i długo tak 

Ili 
już niedługo 

36. czy to naorawde jest na niby 

..... 
synku a dlaczego ty nie uciekasz 

Ili 
co ty mamo przecież 

to jest wszystko na niby ..... 
co jest na niby synku 

Ili 
wszystko mamo 

ty ja ta piaskownica 

wszystko to jest mamo 

jak bańki z mydła 

jak teatr jak sen 

37. twój kochanek doroto tkwi w piachu po szyje 

1111 
dlaczego nie uciekasz 

inni bohaterowie uciekaja. 

a ty co 

inni bohaterowie zasadzaja. sie. noca. na cesarza 

z bagnetem w dłoni 

a ty nie robisz nic 

Ili 
u różewicza bohater też nic nie robi 

tylko leży sobie wygodnie na łóżku 

i myśli 

1111 
no widzisz 

inni bohaterowie leża. i myśla. 

inni bohaterowie coś robia. 

a ty nie robisz nic 

Ili 
inni bohaterowie zrobili już wszystko 

co byto do zrobienia 

wie,c co ja 

ja tu tkwie. po prostu 

sypie sie, akcja 

sypie sie. rytm 

i w ogóle 

zawalam całe przedstawienie 

1111 
czego ty właściwie chcesz 

Ili 
ja chce. 

nie to nie to 

chce. żeby 

nie to też nie to 

chce. 

żeby mi nikt nie dawał żadnych rozkazów 

żeby nie byto żadnych rozkazów 

żeby mi nikt nie mówił że coś musze. 

bo nie musze. 

1111 
musisz 

Ili 
nie musze. 

1111 
musisz 

Ili 
nie musze. 

1111 
musisz 

38. czy to mu się, opłaca 

1111 
posłuchaj tylko co mówia. o tobie 

o 
jesteś nudny 

złai 

powiedz coś śmiesznego 

złai bo obrzucimy cie, pomidorami 

słyszysz 

o 
jesteś nudny jak flaki 

kiedy zaczna. sie. fajerwerki 

kiedy zaczriesz sie. rozbierać i pol<ażesz 0011 swcf! 
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legendarne przyrodzenie 
posłuchaj co mówia. posłuchaj 
kiedy be_dzie przerwa 
dlaczego nie wystłljluje krzysztof krawczyk 
słyszysz 

tak mówia. właśnie tak 
Ili 
nieprawda 
posłuchaj dobrze co mówia. 
o 
jesteś wspaniały 

słuchamy cie. z zapartym tchem 
dowiadujemy sie. o rzeczach o których nigdy 
nie pomyślel ibyśmy gdyby nie ty 
tak mówia. posłuchaj tylko 
jesteśmy poruszeni i chcemy ci pomóc 
jesteśmy z loba. 
myślimy tak samo jak ty 
tylko wstyd nam krzyczeć o tym głośno 
nie pozwolimy zrobić ci nic złego 
posłuchaj tylko o 
ja także boje. sie. tego co be.dzie 
nie damy ci nic zrobić nie pozwolimy cie. tknn,ć 

nie bój sie. nic ci nie zrobia. bo my tu jesteśmy 
kiedy znczna. cie. bombardować zasłonimy cie. 

tak mówia. 
posłuchaj tylko dobr ze 
n usłyszysz 

!własnymi ciałami 

37. wszystko skończy s ię jak zawsze 

DllA 
podlegasz prawu wielkich liczb 
można sie. ciebie spodziewać 
i można spodziewać sie. po tobie 
po prostu nie możesz sie. nie zdarzyć 

Ili 
to znaczy że zdarzyć sie. musze. 
to znaczy że po to tu jestem 
abym powiedzin t to co mówie. 
abym uczyni ł to co czynie. 
to znaczy że zdarzyć sie. musze. ja 
że być nie może by miało mnie nie być 
to ja to mówie. 
właśnie ja 
zatem przemawia przeze mnie celowość 
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DllA 
podlegasz prawu wielkich liczb 
i nie mówisz słowa 
które nie było raz już wypowiedziane 
nie czynisz niczego czego by nie uczyniono kiedyś 
równie dobrze mógłbyś nie zdarzyć sie. wenie 
ale podlegasz prawu wielkich liczb 
i zdarzasz sie. znacznie cze.ściej 
niż spotkanie parasola i maszyny do szycia 
na prosektoryjnym stole 
jako taki jesteś pospolicie niepie.kny 
i ocalenia nie godzien 

Ili 
to już było 
DllA 
n ponieważ to także już byto 
ponieważ nie opuszcza cie. dre.czas:n ś wiadomość 
że to wszystko przecież już byto 
nie spodziewaj sie. niczego nowego 
i nie dociekaj 
nie twoja to rzecz 

(do widzów) 

nie spodziewajcie sie. niczego nowego 
koniec ś winin 

zncza.ł sie. dawno temu i trwa jak na razie 
nie zaskoczy was nic nie nnstapi 
żadna perypetia nie do przewidzenia 
wygnaniec wróci do domu 
syn odnajdzie ojca 
królewicz weźmie ślub i wyprawi wesele 
koło fortuny wykona pełny obrót 
i wszystko skończy sie. jak zawsze 

Ili 
mamo mamo miałem wizje. 
śni ło mi sie. niebo niebieskie 
n na niebie kula ognista 
i odemkne.ły sie. nagle niebiosa 
n na uszy moje spadła harmonia sfer 
nie do wytrzymania 
kula ognista zncze.łn sie. przesuwać w góre. 
nadymać sie. i była coraz wie.kszn 

aż zncze_łn powoli stygnn,ć 

i przeistaczać sie. w skłe.biony obłok 
z którego przebijały purpurowe błyski 

natenczas z ziemi w kierunku 
wznoszas:ej sie. kuli ognistej uniosły sie. 
wielkie ilośc i pyłu i utworzyły ogromny slup 
aż stup potas:zyt sie. z obłokiem 

i wtedy zncza.ł padać deszcz 

40. kołysanka 

(śpiew} 

synku mój synku mój 
niech ci sie. srebrne przyśnia. sny 
niech cie. spokojny sen osłoni 

jak poduszka mie.kkn 

synku mój synku mój 
na niebie srebrna gwiazdka drży 
a ode z tego cie. ochroni 
matuli sukienka 

41. słowa słowa słowa 

Ili 
czy to już 
DllA 
byłoby dobrze gdybyś byt gotowy 
Ili 
czy to już 

DllA 
byłoby dobrze gdybyś sie. nic nie bal 
Ili 
to już teraz 

DllA 
to już 

Ili 
jesteś niesłowna 

zawsze mówiłaś że to nastapi potem 
DllA 
teraz jest potem 

Ili 
ale teraz nie jest potem 
potem nigdy nie może być teraz 

potem jest zawsze potem 
a to już teraz nie potem 
nie ma żadnego potem 
i co 

i nic 
ani piorun nie bije 
ani sie. morze burzy 
ani sie. zbiera na deszcz 

a tyle sie. stanie tyle sie. przecież stanie i co 
i nic 
i nie stanie sie. nic 
DllA 
byłoby maslrzej gdybyś nie narzekał 
Ili 
chcesz bym powiedział niech be_dzie 
niech nnstapi co ma nastapi ć 

niech sie. stanie 
a jeśl i nie wypowiem 

tak czy owak nastapi 
szkoda słów 
to już byto 

nie be.de. już rozrzucał słów 
i nie be.de. 
masz na to 
moje słowo 

42. słowo ostatnie 

DllA 
droga 
tak licznie tu zgromadzona publiczności 
powiedzmy jasno 
nie be.dzie żadnej niespodzianki 
żadnej sensacji 
zdarzenia zachowaja. kolejność 
aktorzy zachowaja. należny dystans 
i jak saslze. 
również pan bóg zachowa nas od zguby 
nie nastapi nic nowego pod słońcem 
a to co nastapi 
nastapi raz jeszcze 
jeszcze niejeden raz 
niestety 
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43. staje się co stać się miało 

(seria z karabinu maszynowego} 

MAMA 
och piotrusiu piotrusiu 

a tyle tu zostało 

do zrobienia 

44. epitafium 

nie skończył niczego co zaczo.t 

niewiele też zaczo.ć zda.żyt 

a to co skończył skończył głupio 

przechodniu 

nie ma o czym mówić 

45. znowu dziejq się rzeczy dziwne 

DH 
nie płacz ach nie płacz matko droga 

otrzyj łzy proszę nadobna doroto 

syn wasz i ma,ż wasz żyje 

żyje 

a umarł tylko w teatrze 

w teatrze ginie się tylko na niby 

dopiero w wojsku ginie się naprawdę 

precz łzy niewieście precz niewczesne żale 

niech na oblicza wasze wstapi duma 

dumne możecie być z swego piotrusia 

który otrzymał dwa dni temu medal 

za najstaranniej wyczyszczone buty 

i jutro weżmie udział 

w defiladzie 

46. wielki koniec 

(śpiew} 

spotkamy się na defiladzie 

spotkamy sie. w jednym szeregu 

spotkamy się w jednej brygadzie 

do zobaczenia 

na defiladzie 

SO 

defilada defilada 

wesoło pędzi czołgów gromada 

defilada defilada 
sunie radośnie rakiet armada 

defilada defilada 

sita parada orderiada 

defilada defilada 

ostoja państwa i fasada 

defilada defilada 

świata reguła i zasada 

spotkamy sie. na defiladzie 

spotkamy się w jednym szeregu 

spotkamy sie, w jednej brygadzie 

do zobaczenia na defiladzie 

41. jutro wszystko sig powtórzy 

{śpiew} 

nieustannie świat sie, staje 

jak komedia nieudana 

bo sie. życie nie udaje 

i śmierć jest nieudawana 

wszystko zdarzyć sie, zda.żyto 

ale nic sie. nie powtarza 

wszystko co się zdarzy byto 

ale pierwszy raz sie, zdarza 

dzieje dzieje. sie. pomału 

lecz sie, dzieje. uporczywie 

staje sie. co stać się miało 

i przemija sprawiedliwie 

staje się co stać musiało 

i przemienia kształt przeznaczeń 

wszystko będzie jak być miało 

ale stanie sie, inaczej 

a na końcu tej podróży 

przyjdzie ta o której wiemy 

wszystko kiedyś się powtórzy 

ale nic się już nie zmieni 
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DRAMAT W SlEŚCIU SCEllACH 

2001 

Ili 
lllA 

Piaskownica. On bawi s ią zabawkami. Wśród 

nich sq samochód, ludzik, Batman. 

Ili 
Brzzzwwrrr ... i potem auto dupl Wpada do 

przepaści, i prawie wybucha, zssppzzz ... 

i Batman przygla,da sie, temu z góry , mógłby 

spaść na dół, ale patrzy tylko, jak auto 

wudższcz zaczyna sie, pal ić w tej przepaś ci, 

i mówi, nieźleś sie, wyra,bał , sukinsynu, ja ci 

tym razem zapierrrrwdższsz ... I taka, kurde, 

preria czy coś takiego jest tylko dookoła, 

znikąd pomocy nie możesz oczekiwać. 

I Batman mówi, niezły , cholera, skwar mamy 

tej zimy w Warszawie, pot spływa mi pod 

masko, a tymczasem zapala sie, samochód 

wfffsdższ ... Batman wie , że samochód zaraz 

wybuchnie , dym sie, taki unosi tam na dole, 

a mimo to Batman mówi jeszcze raz, cholera, 

co za upał tej wiosny, patrzy na dół , che, 

che, mówi, a tam ktoś sie, w samochodzie 

przygnieciony próbuje, cholera, wydostać , 

krzyczy: łaaaaa, help, help' Wali , kurde, 

dższ! dższ! w te drzwi zatrzaśnie.te od 

spadnie,cia w te, cholerna. przepaść ... Wiatr 

powiał od prerii szzzzzszzzzz ... I wtedy 

Batman spada na dół jak jakiś, kurde , orzeł , 

wiiiuudższ ! 

Wchodzi Ona. W rące trzyma lalką. Zbliża sią 

do piaskownicy. 
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Bdż szczwfff ... Batman wycia.go pistolet na 

wszelki wypadek, kurde, dższdżl Odbezpiecza, 

taki superpistolet tysia.cstrzałowy z 

możliwością strzelania identycznie jak 

karabin, seriami znaczy sie,, na takie małe , 

zabójcze kulki , zatrute w dodatku, 

dostaniesz jedna. taka. kulke, od Batmana 

i już stary, kurde, nie żyjesz, takie to sa. 

kulki Batmana, pamie,taj, synu ... 

Ona zdejmuje buty, kładzie je na murku, 

wchodzi do piaskownicy, nucl(C pod nosem. 

Zaczyna sią bawić nieśmiało lalkq 

w przeciwległym kqcie piaskownicy. 

Kroki Batmana chrze,szcza. na piasku w tej, 

kurde , przepaści, chrzsz , chrzsz, chrzsz, gdy 

on podchodzi do samochodu, który dosłownie 

za p ie,tnaście sekund wybuchnie, że ja 

pierdole,, Batman, mówie,, wycia.go spluwe. 

mierzy w samochód, ale, kurde, nie zostawi 

kolesia. .. ten koleś sie, nieźle drze: help' 

help! help! ... Batman wie,c, co ma robić , skoro 

ten kolo tak sie,, kurde, drze, dższdż , 

rozwala nieźle te drzwi Batman, jednym 

ruchem re.ki bierze kolesia i wycia.go, 

samochód ma wybuchna,ć za trzy sekundy , 

nie, i wtedy Batman uśmiecha sie, szyderczo 

i z tym kolesiem leci na góre, przepaści, to 

znaczy do góry , tam gdzie był wcześniej, 

i w tym samym momencie ffuuch! 

Dższdiszczfwwpssl Wybucha samochód tego 

kolesia. .. piasek wylatuje na niezła. wysokość, 

szzzsz! A Batman z tym kolesiem, który jest 

cały poraniony, dolatuje na krawe,dź 

przepaści, puszcza go z pogarda. i koleś 

spada, taki mie,czak, kurde, krew mu bucha 

z nosa, koleś prawie zemdlał , a na to 

Batman kopie go, bach', w brzuch i mówi, ej, 

jak masz na imie,7 „. 

llllA 
Miłka. 

DN 
... A koleś sie, podnosi, troche, sie, ocknął, nie. 

i tak patrzy na Batmana, ale oślepia go 

zachodzące słońce w Warszawie , i mówi 

takim cienkim, zachrypnie.tym głosem 

cieniarza, pracuje, w laboratorium nuklearnym 

w NASA, w samochodzie zostały 

najważniejsze tajemnice całego świata nauki„. 

i znowu mdleje, kurde, a Batman wybucha 

śmiechem szyderczym, nie , i mówi, cha, cha, 

a co mnie obchodza. twoje tajemnice, pajacu? 

Ale widzi , że koleś zemdlał , nie, wie,c znowu 

kopie kolesia, kurde , w brzuch i mówi, to jak 

masz na imie.? ... 
llllA 
Miłka. 

Ili 
.„ A ten koleś sie, znowu zwija z bólu, 

podnosi głowe,, kurde ... patrzy tak na 

Batmana, zorientował sie,, że to Batman, 

kurde ... i wycharczał , nie ... John ... nie , John 

ten ... John Johnson czy jakoś ... Nie, no kurde, 

cała zabawa zepsuta! Ja nie moge,! 

W kluczowym momencie! Spieprzyłaś mi cała. 

zabawe,1 

llllA 
Ja? 

Ili 
No a kto? Może ja, co? 

llllA 
Myślałam, że „ . 

Ili 
Boże. co za idiotka! 

llllA 
Myślałam ... 

Ili 
A co mnie to, kurde, obchodzi, co ty 

myślałaś , co? Co mnie to obchodzi? 

lllA 
Przepraszam ... 

Ili 
Jasne, jasne, przepraszam. 

llllA 
(bliska płaczu) Nie chciałam ... 

Ili 
Tylko mi tu, cholera, nie rycz w mojej 

piaskownicy . 

llllA 
W twojej piaskownicy? 

Oli 
W mojej, bo co 7 

ONA 
Nic. Myślałam , że to piaskownica państwowa. 

Ili 
A co mnie obchodzi, co ty myślałaś? Cholera, 

a tak sie, fajnie wszystko rozwijało . 

W każdym razie , musisz mnie poprosić, jeżeli 

chcesz sie, bawić w tej piaskownicy. 

lllll 
Poprosić? 

ON 
No, jasne. 1 to bardzo grzecznie poprosić . 

DNA 
Chyba sobie żartujesz . 

DN 
Zaraz zobaczymy, czy żartuje,. Licze, do 

dziesie,ciu. Jeśli nie poprosisz , to ... 

ONA 
No co? Co? 

1111 
To ... ci ze,by powybijam. 

DNA 
Co? A to dobre! Gdzieś ty sie, wychowywał , 

gówniarzu? 

DN 
Jeden. Dwa. 

DNA 
Jego piaskownica' Znalazł sie,. 

DN 
{wstaje, otrzepuje sią) Trzy . Cztery. 

Ona nuci pod nosem. 

Pie,ć. Sześć . Siedem. Osiem. 

DNA 
Kretyn. 

Ili 
Dziewie,ć . Dziesie,ć . {rzuca sią na Nia. wykrąca 

jej rąką) Poproś! 

DNA 
Nigdy! 

ON 
Poproś! 

ONA 
Aua' 

DN 
Proś' Słyszysz? 

ONA 
Dobral Dobra! Prosze, ... czy pozwolisz mi sie, 

bawić w twojej , powtarzam, w twojej 

piaskownicy? 

ON 
Powiedziałaś, że chcesz sie, bawić w mojej 

piaskownicy? 
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llllA 
Tak , pragn~ marze. o tym, żeby bawi ć sie. 
w twojej piaskownicy. 

1111 
No ... sam nie wiem ... musze. sie. zastanowić . 

Pomyślmy ... 

llllA 
Byle szybko. 

DN 
Zgadzam sie,, .. 

OM 
Wreszcie. 

1111 
... pod j ednym wszakże warunkiem. 

llllA 
Słucham . 

1111 
Be.dziemy baw ić sie. osobno. 

llllA 
Dobra. Nie miotam w ogóle zamiaru bawić sie. 
z lobo, 

1111 
(wstaje) Ja sie. bawie. sam. 

DNA 
(wstaje) Przez ciebie cała jestem w piasku. 

1111 
Od zawsze tylko sam. Słyszysz7 

llllA 
Tak, tak. 

1111 
To jak masz na imie.? 

llllA 
Mi łka. 

1111 
Aha. 

ONA 
A ty? 

ON 
Co ja? 

llllA 
Jak masz na imie.? 

1111 
Protazek. 

Ona śmieje sie,, 

1111 
Coś ci sie. nie podoba? 
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llllA 
Nie, nie , bardzo ładne imie.. 

1111 
A z babami to ja sie. już w ogóle nie bawie.. 

Zrozumiano? 

llllA 
Tak, przecież mówiłam . 

1111 
(wraca do swoich zabawek) To dobrze. To 
dobrze ... Żebyśmy mieli jasność. 
llllA 
Cholera, nawet we włosach mam piasek. 

Piaskownica. Następnego dnia. On bawi si~ 

ludzikiem. Batmanem i samochodzikiem. 

Wchodzi Ona z lalka,. nuca,c. 

1111 
Brzdżzzzzrrrrr , jedzie , kurde, Batman swoim 

superpojazdem przez miasto, a ten pojazd 

ma nape.d rakietowy i silnik wuuuurrr tak 

super pracuje, a tu nagle jakiś koleś mu, 

kurde , zachodzi droge. normalnie, no to 

Batman sobie pomyślał , może by go 

rozjechać tak normalnie, a koleś zadowolony 

dalej zachodzi mu drag~ no to Batman sobie 

pomyślał , nie, czemu by sie. z tym kolesiem 

nie pobawić, i zatrzymuje samochód super , 

a ten koleś myślał , że to jak i ś grat , a nie 

supersamochód, bo samochód Batmana był 

zamaskowany, normalnie ... 

llllA 
Cześć, Protazek. 

1111 
Cześć . I ten koleś tak patrzy, patrzy , kurde, 

jak Batman wysiada, a Batman tak zrob i ł , że 

ten koleś go nie poznał, to znaczy nie 

poznał , że to słynny Batman ... 

llllA 
(o słychać? 

1111 
I mówi do Batmana, normalnie , stary , za 

szybko jeździsz . A Batman zaśmi ał sie. na to 

szyderczo , normalnie, nie, i złapał tego 

gościa za fraki, normalnie, i mówi, coś ci , 

stary , nie pasuje? Wcześnie dziś jesteś . 

llllA 
A bo z domu wynasza. meble i mus iałam coś 

ze soba. zrobić . 

1111 
Aha. 

llllA 
Tak w ogóle to wczoraj dostałam niezły 

ochrzan za to , że wróciłam cała w piasku. 

ON 
A co mnie to obchodzi? Ten koleś cały 

wystraszony, nie, mówi, Boże, puść, bo sie.. 

kurde, udusz~ a na to Batman szyderczo 

mówi, potrzymam cie, jeszcze troch~ nie, 

żebyś , kurde, poczuł , co to jest ból życ ia. .. 

A co mnie to obchodzi? 

llllA 
Nic. Tak sobie mówie,. 

1111 
Słuchaj , tłumaczyłem ci, że twoja połowa 

piaskownicy jest tam. Gdybyś była tak 

łaskawa. .. 

llllA 
Tam7 Myślałam , że to jeszcze moja cze.ść . 

1111 
· Nie, twoja cze.ś ć zaczyna sie, odto,d. 

llllA 
Odia.ci? 

1111 
Mam ci narysować l inie,? Pr osze,, (rysuje nogo, 

granic~} To jest twoj a potowa, to jest moja 

połowa, dobra7 

llllA 
Twoja potowa jest o potowe, wie.ksza od 

mojej. 

1111 
Słuchaj , wkurzasz mnie. To moja piaskownica. 

I tak powinnaś sie. cieszyć, że pozwalam ci 

sie, tutaj bawić, zrozumiano? 

llllA 
Tak, oczyw i ście . ( o za łaska. 

1111 
Choć , szczerze mówia.c. zaczynam tego 

bardzo żałować . 

llllA 
To może lepiej sobie pójde,, 

1111 
Nie, słuchaj , nie o to chodzi. Po prostu ... 

zachowajmy odpowiednie proporcje. 

llllA 
Wiesz , pójde. jednak, nie be,de, ci 

przeszkadzać , skoro tak ci żal.. . 

1111 
Jasne, zabierzesz zabawki i pójdziesz , 

prawda? Tylko ciekawe, co z soba. poczniesz. 

llllA 
Pójde, do innej piaskownicy. 

ON 
Tu w okolicy nie ma innej piaskownicy. 

Wszystkie zl ikwidowali. Moja jest ostatnia. 

llllA 
Za tamtym blokiem j est jeszcze jedna. 

1111 
Za tamtym blokiem? Chyba żartujesz . 

Wszystkie psy tam sraja. 

llllA 
No to trudno. 

ON 
I nikt sie, tam nie bawi. 

llllA 
Nieprawda, bawi sie, tam jeden chłopi ec . Ma 

bardzo ładne imie.. Karol. 

Oli 
Karol? Przecież to zupełny kretyn! 

llllA 
Sam j esteś kretyn. 

1111 
A ty ... jasne, i dź sobie! I tak cie, nie tubie,! 

Ona odchodzi. 

Boże , przestań stro i ć fochy. Możesz zostać , 

naprawcie.. Tylko ... nie przeszkadzaj mi, 

rozumiesz? Hej' Możesz zostać , słyszysz? 

Miłka! A idź, cholero. Bardzo dobrze. 

Wreszcie spokój. Można sie. spokojnie 

pobawić ... I ten koleś , normalnie , już ledwo 

zipie, a na to Batman puszcza go 

z szyderczym śmiechem , i mówi, spadaj, 

dupku. A ten ko l e ś zaraz zwiewa, jak idiota, 

i jeszcze tylko, kurde, wrzeszczy na cała. 

u lic~ ty , facet , jakiś nienormalny jesteś' 

A na to Batman u śmiecha sie, szyderczo 

i mówi do gościa, dzie,kuje, za komplement , 

i wybucha, nie , szyderczym śmiechem na 
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cała. kurde, ulice,, tak głośno , że normalnie 

szyby zaczynaja, pe,kać, i ten koleś ze 

strachu ucieka, bo sie, boi. nie ... 
Ona wraca z lalka,, wchodzi do piaskownicy, 

zdejmuja,c wcześniej buty 

„ .i Batman długo jeszcze zanosi sie, szyder

czym śmiechem na cała, ulice, i te, kurde, 

szyby tak pe.kaja. pe,kaja. normalnie, 

dższczszpchh , a Batman śmieje sie, jeszcze 

głośniej, cha, cha. (śmieje się szyderczym 

śmiechem} Potem wsiada, nie , do tego 

swojego supersamochodu, zapala supermegasilnik, 

wuuuudższ, i taki ogień tam 

z tyłu , bo to silnik rakietowy„. 

Ona bawi się lalka, na swojej połowie. Nuci. 

„ .i śmieje sie, szyderczo, i mówi sobie, 

jeszcze cie, dopadne,. gnoju, poczekaj, zabawa 

nie jest skończona, o nie , popamie,tasz mnie 

do kurwy ne,dzy i rusza jak jakaś rakieta, 

normalnie, z szybkościa,„ 

DNA 
Słuchaj . 

ON 
I nagle, normalnie , z tego samochodu ukazuja, 

sie, takie jakby skrzydła, które pozwalaja, 

Batmanowi jeżdzić jeszcze szybciej, a także 

latać. ale Batman nie chce teraz latać , tylko 

tego kolesia chce dorwać, jeszcze sie, 

policzymy, mówi szyderczo Batman„. 

Co znowu? 

DNA 
Widze,. że sie, bawisz . 

ON 
Co? 

ONA 
Mówie,. że bardzo dobrze widze. że sie, bawisz. 

ON 
Co masz na myśli? 

DNA 
To, że mógłbyś sie, bawić troche, ciszej 

ON 
Bo co? Przeszkadza ci? 

DNA 
Przeszkadza. Nie moge, sie, skupić na mojej 

zabawie. 

ON 
A co mnie to obchodzi? (wraca do zabawy} 
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Ona też zaczyna bawić się lalka,, nuca,c. 

I Batman goni kolesia. normalnie, błyskawicznie, 

zaraz za rogiem ten koleś sie, schował i sie, 

czai, nie„. Każdy sie, bawi tak, jak potrafi, 

nie7 I Batman mówi, teraz ci dam wpierdol , 

gnoju, i bierze normalnie tego kolesia na 

muszke. nie, i pakuje w niego swoje supepociski, 

co to nie powoduja, automatycznej śmierci, 

ale rozłaża, sie, po całym organizmie, po 

wszystkich organach, i przez tydzień je 

wykańczaja, normalnie , po kolei, powoduja.c: 

najwie,kszy na świecie ból i te , tortury , 

normalnie, wie,c koleś jest załatwiony, 

przdższsz' Wali w niego ta, seria, i koleś 

aaaaaa! Odrzuca go, normalnie, na dziesie,ć 

kilometrów, dosłownie dziesie,ć kilometrów, 

pach! (rzuca ludzika, który spada blisko 

granicy jego terytorium} Batman, kurde, 

wysiada ze swojego superpojazdu 

i tak patrzy, patrzy na kolesia, który gdzieś 

tam sie, zwija dziesie,ć kilometrów obok, tak 

patrzy i śmieje sie, swoim słynnym szyderczym 

śmiechem, cha, cha, cha.„ 

Ona, nuca,c, wstaje i drepcze w kółko z lalka, 

pochłonięta swoja, zabawa, 

„ .i ten śmiech Batmana budzi znowu, kurde , 

wszystkich ludzi w całej Warszawie, i oni 

tak wygla,daja, z okien, a Batman mówi„. 

ONA 
(nadeptuje ludzika} Auuua' 

ON 
„.a Batman mówi, mam was, kurde, wszystkich 

w dupie ... Cicho' 

DNA 
(krzywi się z bólu} Auu„. 

ON 
(wstaje} Co jest? 

ONA 
(płacze) Noga. „ 

ON 
O, kurde! Rozwaliłaś mi ludzika' 

Ona siada na murku, płacze. 

Rozwaliłaś mi ludzika' Mojego ulubionego 

ludzika' Musisz odkupić' 

Ona płacze z bólu. 

Mój ulubiony ludzik ... wiedziałem, że tak to 

sie, skończy„. Cicho ba,dż' Przestań ryczeć, 

słyszysz? Co ci sie, stało? Skaleczyłaś sie,7 

Gdzie? No, cicho już ba,dL Pokaż . Ojejku, 

taka mała ranka, a ty ryczysz.. . Na cholere, 

zdejmowałaś buty? 

ONA 
(przez Izy} Mama mi kazała„. 

ON 
No już, nie płacz . Zaraz ja, wyczyścimy 

z piasku i nic ci nie be,dzie . 

Ona chlipie. 

Musisz, kurde, uważać, jak sie, bawisz„. 

DNA 
A ty uważaj, gdzie rzucasz swoje głupie 

zabawki! 

ON 
Nie trzeba było przechodzić granicy' 

DNA 
Nie przeszłam' 

Oli 
Przeszłaś! 

ONA 
A ty„. jesteś głupi' 

Ili 
Coś ty powiedziała? 

ONA 
(z płaczem} Że jesteś głupi' 
ON 
Ja cie, chrzanie,„ . normalnie„. Odwołaj to! 

ONA 
(z płaczem} Głupi' 

Ili 
Odwołaj to' W tej chwili! Słyszysz! 

ONA 
Puść mnie! 

ON 
Odwołuj' Słyszysz? Odwołuj! 

DllA 
(z płaczem} Odwołuje,.„ 

Ili 
Przestań , do cholery, ryczeć„. Sama jesteś 

sobie winna„ . Nigdy, przenigdy nie mów do 

mnie w ten sposób, zrozumiano? Zrozumiano? 

DNA 
Tak„. Puść... 

ON 
No„. przestań sie, mazać„. Masz tu 

chusteczke,„. Pokaż jeszcze te, noge,„. 

Widzisz, już prawie nie ma piasku. I ranki 

prawie nie widać . Daj chusteczke,, no, 

owiniemy, włożymy but i już nie be,dzie 

bolało „. Dobrze? 

ONA 
ichlipia,c} Dobrze„. 

ON 
Gotowe. I jak, dalej boli? Miłka.„ boli7 

DNA 
Troc he,„. 

ON 
No widzisz „. Nie trzeba byto tak „. płakać„. 

O kurde! (wstaje, idzie na swoja, polowej 

DNA 
Co? 

ON 
Nic. nic. 

DllA 
Nie, nie, o co ci chodzi? 

ON 
(wraca do swojej zabawy} O nic, naprawde,. 

DNA 
Powiedz. Wstydzisz sie,? 

DN 
Nie, no co ty.„ tylko„. Boże, ty tam nic nie maszt 

DllA 
Gdzie? 

ON 
No„. pod sukienka,„ 

DNA 
Jak to, nic nie mam7 

ON 
Po prostu nic Zupełnie nic 

DNA 
Nie rozumiem. 

ON 
Wszyscy tam coś maja, 

ONA 
Co ty chrzanisz? 

ON 
Powinnaś iść do lekarza. 

ONA 
Wiesz co, ty naprawde, jakiś dziwny jesteś . 

ON 
To jest absolutnie nienormalne, ten brak, ta 

pustka„. 
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ONA 
Ola też tam nic nie ma, jeśli o to chodzi. 

ON 
W takim razie obie powinnyście pójść do 

lekarza. Kto to jest Ola? 

ONA 
lde,. Na razie. 

ON 
Czekaj!.. . Czemu już idziesz' 

ONA 
Musze,. Zara.z mam obiad. 

ON 
Zapomniałaś wzia,ć !nike,. 

ONA 
A, dzie,ki. No to pa. 

ON 
Tak. Pa. Słuchaj ! 

ONA 
Co? 

ON 
Słuchaj ... Albo nic. 

Ona wychodzi. Dn wraca do swojej zabawy. 

Przed drzwiami do Jej mieszkania. 

On poprawia fryzur~. Dzwoni do drzwi 

Ona po chwili otwiera. 

ON 
Cześ ć . 

ONA 
Cześć . 

ON 
Co słychać? 

DNA 
W porza.dku. A u ciebie ? 

DN 
Też dobrze. Jak noga? 

DNA 
Jaka noga? 

ON 
No ... skaleczyłaś sobie. 

ONA 
A, noga. Dobrze, dobrze. 

ON 
Nie boli już 1 
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ONA 
Nie. 

ON 
Aha. 

ONA 
Czego chcesz? 

ON 
Nic , nic , tak wpadłem ... 

ONA 
Jak tam piaskownica? 

DN 
Dobrze, dobrze ... 

ONA 
Wiesz co , teraz jestem zaje,ta, mógłbyś ... 

A, czekaj , mam coś tutaj dla ciebie. 

ON 
Dla mnie? 

ONA 
Tak. Trzymaj. Jest chyba taki sam, prawda? 

ON 
E, nie trzeba było odkupywać , co ty ... 

ONA 
Przecież kazałeś mi odkupić . 

ON 
Ja tylko ... żartowałem , Miłka, naprawde,, nie 

trzeba. .. 

DNA 
No bierz , to była moja wina, weszłam na 

twoja. polowe,. 

ON 
Ale nie musiałaś , serio ... 

ONA 
No, to na razie. 

ON 
Nie, czekaj ... 

DNA 
Boże, co7 

ON 
Chciałem powiedzieć, że .. . ładnie wygla.dasz . 

ONA 
Jak wygla.dam7 

ON 
No ... batmańsko . 

DNA 
Aha. 

DN 
Słuchaj , chciałem ... 

ONA 
Stary, konkrety' Streszczaj sie,. 

ON 
Chciałem cie. zaprosić! 

ONA 
Zaprosić' Gdzie? 

ON 
No, do piaskownicy. 

DNI 
Do piaskownicy? Co ty pierdolisz? 

DN 
Bo ... a zreszta. nie ... to na razie ... 

DNI 
Czekaj! Do piaskownicy? 

Oli 
No ... bo ... 

DNA 
Ale po co mnie zapraszasz, przecież sama 

przyjde.. gdy be.de. chciała. 

DN 
Właściwie to ... 

DNI 
Teraz7 

ON 
Mhm. 

ONA 
Sama nie wiem ... Dobra, czekaj chwile,. Jak 

jest na dworze? Ciepło? (znika w mieszkaniu) 

ON 
Tak , tak. Bardzo ciepło . 

DNI 
(wychodza,c z mieszkania z lalka) No to co? 

Chodźmy . 

Ida. do piaskownicy. 

ON 
Tak, chodźmy . Daj, poniose. ci lalke,. 

ONA 
Lalke.' Po co7 

ON 
No ... żeby ci było lżej . 

ONA 
Nie trzeba. Ty sie, dobrze czujesz? 

ON 
[o7 Tak, jasne. Czemu miałbym sie. źle czuć? 

DNI 
Nie wiem. Jakoś dziwnie wygla.dasz. 

ON 
A, bo ... brzuch mnie troche. boli. 

ONA 
Aha. 

Wchodza. do piaskownicy. 

ON 
Tylko parnie.taj, nie przekraczaj linii._ zrozumiano 1 

ONA 
Jasne. 

ON 
Ja sie, bawie. sam. 
Zaczynaja. si~ bawić, każde swoimi zabawkami. 

Batman sobie, kurde, śpi , tak, śpi, normalnie, 

na świeżym powietrzu na jakiejś prerii, a tu 

nagle słyszy , jak ktoś sie. zbliża, jakieś , 

normalnie, szelesty niesłyszalne dla 

normalnych ludzi, bo Batman ma po prostu 

niesamowity, nadprzyrodzony słuch , taki, że 

wszystko, normalnie, słyszy, i patrzy, a tu 

znowu ten koleś sie. przyplaJal , który był 

bratem tamtego, którego Batman przedwczoraj 

tak superowo załatwił seria. zatrutych 

śmiertelnie kul... Miłka! 

ONA 
[o7 

ON 
Wiesz co, tak sie. zastanawiałem , jak ty 

możesz ... jak ty możesz bawić sie. lalkami. 

Przecież to, do cholery , jest okropnie nudne. 

ONA 
Moja sprawa. Dla mnie samochody i ludziki sa. 

nudne. 

ON 
No, nie wiem. W każdym razie uważam , że na 

świecie jest mnóstwo ciekawszych rzeczy od 

bawienia sie. lalkami. Moim zdaniem to cie. 

odrywa od ... rzeczywistości . Po prostu, 

kurde, zamykasz sie. w swoim świecie i nie 

widzisz, co sie. dzieje dookoła. 

ONA 
Słuchaj, to moja sprawa. Ja ci nie mówie,. jak 

sie, masz bawić . 

ON 
Jasne, jasne. Już nic wie.rej nie powiem. Ale 

mogłabyś nie być taka. .. wyniosła. (wraca do 

zabawy) I Batman, normalnie, widzi, że brat 

tego kolesia, to znaczy brat bliźniak, bo jest 
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normalnie identyczny, przyszedł , żeby sie. 

zemścić, nie, i Batman wstaje bezszelestnie 

i mówi, no dobra, to sie. zaraz z kolesiem 

policzymy, i, normalnie, wycia.go spluwe. na 

srebrne naboje specjalne do załatwiania 

takich kolesi, co to chca. sie. zemścić, bo 

Batman ma specjalne spluwy do każdego 

rodzaju ofiar . normalnie, to znaczy na 

kobiety inne. na dzieci inne, na dziadków inne 

i nawet na ufoludki ma taka. specjalna.. 

kurde, jaka,ś laserowa. spluwe., nie ... 

llllA 
Ojej! 

Oli 
Co? 

OllA 
Zobacz. Robak! 

DN 
Gdzie? 

OllA 
Tu. [hadż szybko, zobacz. 

Oli 
(podchodzi) Co ty, to nie robak, to dżdżownica. 

Dlll 
Dżdżownica to robak. 

Oli 
Nie. Dżdżownica to jest , ten„. obre.cznica. 

OllA 
Fu! Wstre.tna. 

ON 
Wstre.tna7 Czemu? Pie.knn' Cudowna' 

llllA 
Ohyda' 

Oli 
Mm, mniam. mniam, śliczna. tłuściutka. „ 

Aż w brzuchu burczy . 

llllA 
Głupi jesteś . 

DN 
Jeśli chcesz , moge. ja. zjeść . Co, nie zjem7 Nie 

zjem? No to patrz' (połyka dżdżownice.) Mmm. 

Pycha. Po prostu pyszne. Chcesz kawałek? 

DNA 
(siada na murku, bawi sie, lalka) Idiota. 

ON 
Anna, mniam„. mniam„. 

Ona nuci pod nosem. siedza,c na murku. 

BO 

No„. a jak tam noga? 

DNA 
Dobrze. Już sie. pytałeś . 

ON 
Pokaż . 

OllA 
Po co7 

ON 
Chce. sprawdz i ć .„ może znowu zabrudziłaś 

rane. piaskiem„ . no, pokaż . Nie, ładnie sie. goi, 

parnie.tasz. a tak płakałaś . (pauza) Słuchaj , 

Miłka.„ 

llllA 
Czego chcesz? 

ON 
Czemu ty mnie w ogóle nie podziwiasz? 

OllA 
Czemu miałabym cie, podziwiać? 

ON 
Nie myślisz chyba, że mi ta dżdżownica 

naprawde, smakowała. Ja to dla ciebie„. 

ONA 
Nie rozumiem, o co ci chodzi. 

ON 
O nic. O nic. Ja tak tylko„. Posiedze. tu 

chwile.. na twojej połow ie , dobra? Nie żeby 

sie. z toba. bawić , ale„. tutaj u ciebie jest 
słońce. 

ONA 
Po twojej stronie też jest słońce . 

ON 
No tak, ale„ . tam mniej grzeje„. promienie 

padaja, pod mniejszym ka.tern. 

ONA 
Aha. 

Oli 
Miłka.„ 

ONA 
No7 

ON 
Tak sie. zastanawiałem.„ wiesz . mi to 

rąirawde. nie przeszkcma. że ty ttTTI nic nie IOOSZ. 

ONA 
Gdzie? 

ON 
No, pod sukienka.. Naprawde.. to nic nie 

szkodzi. Możesz taka być, jeśli chcesz . To 

znaczy, nie musisz od razu iść do lekarza. 

ONA 
Ozie.kuje.. 

ON 
Rozumiesz , akceptuje. cie. taka.. jaka jesteś . 

Choć przyznaj, że to troche. dziwne, że nic 

tam nie masz. 

ONA 
Nie wiem. 

ON 
Oczywiście lepiej by było , żebyś coś tam 

miała, ale skoro już taka sie. urodziłaś, to 

nic sie. ostatecznie wielkiego nie stało . Tylko 

absolutnie nie możemy sie. razem baw ić , to 

jest wykluczone , rozumiesz? 

ONA 
Jasne. 

ON 
Naprawde.. bardzo chciałbym sie. z toba, 

bawić, ale przez to„ . sama rozumiesz.. . 

Jesteś zła? 

ONA 
Nie. czemu. 

Oli 
To co, zgoda7 

ONA 
Zgoda. No, już, puść . 

ON 
(wycia.go paczke, papierosów) Zapalisz? 

OllA 
Dzie,)<uje.. nie pale. Zreszta. mama mi nie pozwala. 

ON 
No, zapal, nikt nie zobaczy. 

Ona bierze papierosa, On zapala. 

ONA 
Słuchaj„. 

ON 
No7 

llllA 
Jak myślisz, czemu zlikwidowali wszystkie 

piaskownice? 

ON 
Nie wiem. Ludzie nie chca. sie. już bawić 

w piaskownicach czy co. 

ONA 
Czemu? 

ON 
Może boja. sie. robaków. 

DNA 
Aha. Pewnie boja. sie. robaków. 

Piaskownica On bawi sie, sam swoimi zabawkami 

DN 
Wrzdższcz.„ jedzie, kurde , samochód, kurde, 

Batmana po prerii, jest to samochód 

ukradziony przez tego kolesia, który oka.zał 

sie. podste.pny i pojmał , kurde, Batmana 

i zwia,zał go, normalnie, takimi laserowymi 

linami, że Batman traci swoja. moc, normalnie, 

i ten koleś jedzie samochodem Batmana na 

miejsce specjalnej kaźni . a Batman myśli, że , 

kurde , tak sie. łatwo dał pojmać temu 

kolesiowi„. i teraz ten koleś śmieje sie. takim 

szyderczym śmiechem, cha! cha!, na cały, 

normalnie, głos . A Batman mówi do kolesia, 

stul pysk, palancie, a ten koleś z taka.. 

normalnie, wściekłościa. kopie Batmana 

w brzuch, normalnie wdższcz' I Tera.z Batman 

zwija sie. dla odmiany z bólu, a ten koleś 

mówi, nie be,dziesz mi, gnoju, mówił , co mam 

robić! Teraz , kurde, to ja jestem góra..„ 

Wchodzi Ona z lalka. 
Cześć 

DNA 
(wchodzi do piaskownicy, zaczyna sie, bawić 
po swojej stronie) Cześć . 

DN 
[o słychać? 

ONA 
Zależy gdzie ucho przyłożyć . 

DN 
Co masz taki zły humor? 

DNA 
Nie twoja sprawa. 

ON 
„ .i ten koleś tak, normalnie, kopie z całej, 

kurde, siły Batmana w brzuch, normalnie. 

bach! bach' bach! A Batmanowi aż, normalnie, 

krew bucha z ge,by, łeeee' A koleś krzyczy 

z wściekłościa.. normalnie, a masz. gnoju' 
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To, kurde , za mojego brata! 

ONA 
Po prostu sie, nie wyspałam. 

Oli 
Aha. I potem koleś, normalnie, tak jeszcze 
z całej siły wali Batmana w pysk , aż 
normalnie krew mu leci pszczszss z oczu 

tak, normalnie , z całej siły , bach'. .. 
Nie wyspałaś sie,? 

ONA 
No. Trzy godziny spałam. 

Oli 
To co robiłaś przez cała. noc? 

ONA 
Nic. Pomagałam sprza.tać mieszkanie. 

1111 
Aha. Pomagałaś sprza.tać mieszkanie. 

I Batman. normalnie, kurde, traci przytomność, 

a ten koleś sie, śmieje szyderczym śmiechem , 

cha! cha!, na cały po prostu głos„. Cha! Cha! 

ONA 
Słuchaj. 

Oli 
Co? 

ONA 
Zawsze, kiedy sie, bawisz, musisz do siebie gadać? 

Oli 
A bo co? Nie zastanawiałem sie,. Widać 

musze,. To stwarza klimat . 

ONA 
Mnie sie, zdaje , że to świadczy o jak i chś 

kompleksach. 

Oli 
Raczej o zaangażowaniu . 

ONA 
Moja mama miała racje,. 

Oli 
Tak? A co mówiła? 

ONA 
Żebym sie, z loba. nie bawiła. bo jesteś„ dziwny. 

1111 
No to sie, nie baw. ldt do Karola i jego 
zasranej piaskownicy„ . 

ONA 
Żebyś wiedz iał , że pójde,. 

Oli 
Idź . Jasne, baw sie, z nim. Jak wczorajszej 
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nocy, prawda? 

ONA 
Ty dupku„ . śledziłeś mnie' Zreszta, co mnie 
to obchodzi . Możesz sobie śledzić , jeśli 

chcesz. Be,de, sie, bawiła, z kim mi sie, 
podoba. 

Oli 
Oczywiś cie . Be,dziesz sie, bawiła z idiota. 

w obsranej piaskownicy. 

ONA 
Nie wiem. co ty sobie wyobrażasz . Przec ież 

tylko bawimy sie, w jednej piaskownicy, prawda? 

1111 
Jasne. 

ONA 
To tylko zabawa, rozumiesz? 

Oli 
Oczywiście . Tylko zabawa. 

llllA 
Karolek jest bardzo„. inteligentny„. czuły. 

I bawimy sie, razem, naprawde, razem, 
rozumiesz? Nie ma żadnej linii, moja lalka 

rozmawia z jego ludzikami, i w ogóle„. 

1111 
Wiesz co, z ciebie takie, takie „. 

llllA 
No. powiedz, słucham. 

1111 
Takie kobietodziecko. Zupełn i e zdziec inniała. 

Myślisz , że ja nie potrafiłbym sie, bawić 
twoja. lalka.? 

llllA 
Nie, ty nie umiesz. 

1111 
Daj lalke,. 

ONA 
Spadaj. 

1111 
Dawaj. Zaraz ci pokaże,. jak sie, potrafie, bawić. 

llllA 
Przeszedłeś linie.. 

1111 
Dawaj! 

ONA 
Nie oddam ci' Oszalałeś' 
On wyrywa jej lalką. 

Zupełn i e ci odbi ło! 

1111 
Tak? No to patrz. jak be.de. sie. ślicznie bawił. 

ONA 
Idiota. 

Oli 
Zobacz, zobacz. I ten koleś , kurde, przywozi 

Batmana na jakieś , normalnie, miejsce kaźni, 

wycia.go nieprzytomnego Batmana zwia,zanego 
laserowymi linami i go tak, normalnie, wywala 

na jaka.ś odludna. prerie, i mówi, teraz sie,, 
kurwa mać, policzymy ... 

llllA 
Przestań klat ' 

Oli 
Zamknij sie, i patrz' I kładzie Batmana na 
takim, normalnie, stole tortur. nie, i wycia.go 

takie superpr zyrza.dy do t ortur, normalnie , 
takie noż e , laserowe torturowacze 

i strzykawki z superbolesnym płynem do 
torturowania, bo ten koleś okazał sie, 

super specjalista. od tortur, nie, i wstrzykuje 

Batmanowi, który właśni e sie, ockna.ł . ten 
płyn , i mówi, teraz , bracie, be,dziesz , kurde , 

powoli umierał , a na to Batman wybucha 
szyderczym śmiechem , cha! cha! cha!, nie 

złamiesz mnie, dupku, nikt mnie, kurde, nie 

złami e , słyszysz! I już Batman, normalnie, 
pogodził sie, z myśla, że umrze tak głup i o, 

i. normalnie, klnie w myślach , a ten koleś ma 

n iezła. radoche,, nie „. a tu nagle poj awia sie. 
dziewczyna, po prostu zwykła turystka na 

tej prerii sobie tak , kurde, szła, i widzi, nie, 
że Batmana torturuje ten kol e ś, a Batman 

jej kiedyś po prostu uratował ż ycie , nie, 

wie,c ona wycia.go spluwe.. bo takie samotne 

turystki nasza. ze soba. spluwe, 
i dżdżdższczdżzzz , ładuje w tego kolesia, 

który torturuje Batmana, cała. ser ie, bach' 
bach' A ten kole ś, normalnie, chwieje sie, 

i tak wypier dala w te wszystkie, normalnie , 

przyrza.dy do zadawania tortur, aż go tak, 
normalnie, odrzuca, i tak gały wytrzeszczył 

ze zdziwienia, normalnie, na ta. dziewczyne, 

i bach' Pada martwy na prerie,, gdz ieś tam 
po prostu spada w przepaść fiuuuuudższczdż! 

Na to Batman odetchna.ł oczywiście z ulga, 
ufff' Pomyślał , wie,c jeszcz e, kurde, nie 

umarłem , i mówi do dziewczyny, rozwia.ż 

mnie, cholera. z tych laserowych lin, bo 
zaraz kipne,. A ta dziewczyna, której Batman 
tam kiedyś uratował życ i e , to ona od tego 
czasu, no, była w nim zakochana i właśnie 
po tej prerii chodz i ła, żeby go odnaletć , nie, 
i podchodzi oczywiśc i e szybko i odwia,zuje 

Batmana, a on mówi, kurde , myślałem, że to 
już koniec. A ona mówi, nie, to nie koniec , 
wiedziałam , że cie, uratuje.. bo„. no„. cie.. ten„. 

OllA 
No, co7 

1111 
No, bo cie.. ten„. kocham. I potem on szybko 

wstaje i mówi, dobrze. kurde, że przyszłaś , 

nie, dz ie,k i serdeczne i w ogóle , nie, a ona 
mówi, nie , pocałuj mnie. A Batman sie,. kurde , 

zdziwił i mówi, normalnie, nie ma mowy, 
zrozum, ja mam zasady , że , normalnie, ten„. 

działam sam, zawsze sam, zrozumiano? 
A ona ten„ . posmutn iała„ . i Batmanowi, nie, 

normalnie żal jej sie, zrobiło i powiedział 

sobie, a tam, pal licho, i pocałował ja, i tak 
sie, całuja, nie .. . 

OllA 
Wiesz co, ty faktycznie jakiś nienormalny jesteś. 

Oli 
Nie podoba ci sie, moja zabawa? 

ONA 
Oddaj lalke,. 

Oli 
Co? Nie, nie, poczekaj, to jeszcze nie koniec. 

ONA 
Oddawaj! Puszczaj , no! 

Oli 
(odpycha Ja) Powiedziałem , że jeszcze nie 

skończyłem' Patrz' Słyszysz? Teraz jest 

najlepszy moment . I tak sie, całuja, nie, 
normalnie, tak sie, całuja, tak, tak„ . ten. 
namie,tnie, że niby wszy stko sie, dobrze 

skończy , nie, a tu nagle ten koleś , co niby 

był zabity , sie, budzi, bo sie, okazało, że on 

nie był zabity, tylko miał taka. superkamizelke, 
kuloodporna, nie , i w ogóle ten koleś był 

nieśm i ertelny , bo wynalazł taki supereliksir 
nieśm iertelnoś ci , normalnie. i wstaje , nie, 

i wycia.go taka. megaspluwe, absolutnie 
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i bierze fach' fach' w Batmana serie, pakuje, 
aż Batman, normalnie, odskakuje gdzieś 
prawie w kosmos, a ta dziewczyna, 
normalnie, jest przerażona, bo ona myślała, 

że wszystko sie, dobrze skończy, nie, 
i odwraca sie,, i zaczyna sie, drzeć , 

łaaaaaaa!, normalnie, a ten koleś wybucha 
szyderczym śmiechem cha! cha! cha! A na to 
ona wycia.go ten swój, kurde, pistolecik taki 
i próbuje strzelać w tego kolesia, który 
zreszta. był nieśmiertelny, nie, ale, kurde, 
normalnie, w takim momencie zabrakło jej 
amunicji, nie, a ten koleś przestaje sie, śmiać 
i rusza na babke,, nie, a ona zaczyna, 
normalnie, uciekać, a koleś krzyczy, żaden 
Batman ci już nie pomoże , laluniu' 1 bierze ja,, 
łapie, kurde, na takie lasso laserowe, bierze 
ja,, nie, i kładzie na tym stole tortur , 
i bierze te swoje supernoże i ja, tak, 
normalnie, rozpruwa, rozpruwa, aż flaki 
wylatuja,, nie.„ 

DNA 
(o ty robisz?! 

Oli 
1 tak ja, rozpruwa. pach' pach' pach1 Ffuch! (iach1 

DM 
(wybucha płaczem) Oszalałeś?! Zostawi Zostaw! 

Oli 
I ten koleś rozpruwa ja,, te, lalunie,, 
normalnie, tymi nożami laserowymi, fuch! 
fuch!, aż ja, poćwiartował , normalnie, m1 małe 
kawałeczki! I potem wybucha śmiechem, cha! 
cha!, takim szyderczym śmiechem, cha! cha! 

llllA 
Boże! Boże! (o ty narobiłeś?! 

ON 
Miłka, przecież to tylko zabawa. 

DNA 
Moja ukochana lalka. .. 

Oli 
No co? Zaszyje sie, i nic nie be,dzie widać. 

DM 
Nie chce, takiej, ty, ty ... palancie! 

Oli 
Albo jak chcesz, moge, ci odkupić . Te, sobie 
zatrzymam. Przyda mi sie, taka kukła. 
Przyda sie, w mojej zabawie. 

B4 

ONA 
Iz płaczem odchodzi) Już nigdy, nigdy sie, do 
ciebie nie odezwe,! Psychopata! 

Ili 
Mitkal Odkupie, ci, słyszysz? A jak be,de, 
duży, to zbuduje, ogromna. piaskownice,, dla 
mnie i dla ciebie . Miłka, słyszysz? Poszła, 

cholera. A ten koleś, nie, idzie do Batmana, 
który leży ledwo żywy gdzieś tam, nie, 
i mówi, i tak by ci, koleżko, ta dziewczyna 
nie pomogła, ten śmiercionośny płyn , który 
ci wstrzykna,łem, nie, be,dzie cie, zabijał 
w najokrutniejszych, normalnie, me,czarniach ... 
przez tydzień, nie ... możesz sobie twoja, 
ukochana, pozbierać, zostawiam cie,, żebyś 
umiera I powoli, nie ... i wybucha śmiechem ... 
Faktycznie, fajna ta lalka. Wprowadza do 
zabawy coś nowego ... 

Przed drzwiami Jej mieszkania. Dn z bukietem 
róż. Dzwoni. Ona otwiera. 

Ili 
Cześć ... 

ONA 
Cześć . 

Ili 
Słuchaj ... to dla ciebie. 

ONA 
Po co mi dajesz kwiaty? 

Ili 
No .. chciałem cie, przeprosić .. . Miłka. .. 

DNA 
Za co? 

DN 
No ... ten ... za wczoraj ... 

ONA 
Nie ma za co. 

Ili 
No, weż , nie gniewaj sie,. 

ONA 
Nie chce, od ciebie kwiatów. 

Ili 
Aha. .. słuchaj, tutaj odkupiłem ci te,, no, 
lalke,, prosze,. T oka sama? 

DNA 
Nie, nie taka sama. 

Oli 
Jak nie taka sama? Identyczna. 

ONA 
Tamta miała wie,ksze oczy. Nie chce,. 

ON 
No to ... weź chociaż kwiaty. 

ONA 
Powiedziałam, że nie wezme,. Mie,dzy nami 
wszystko skończone . 

ON 
Miłka, ale ... słuchaj ... to nie przyjdziesz 
wie,cej do piaskownicy? 

ONA 
Nie. 

DH 
Ale , Miłka, ja. .. przepraszam cie,, naprawde, ... 
nie chciałem ... tylko ... 

DNA 
(oś jeszcze masz mi do powiedzenia? 

ON 
Chcesz. to be,dziemy sie, od teraz bawili 
razem. Chcesz? Nie be,dzie żadnej granicy, 
Miłka, no, od dziś to be,dzie też twoja 
piaskownica. 

ONA 
Nie chce, twojej piaskownicy. Zreszta. mama 
mówi, że jestem już za stara, żeby baw i ć sie, 
w piaskownicy, wie,c... niepotrzebne mi już lalki. 

ON 
(oś ty , nie jesteś wcale stara. .. No, nie mów, 
że nigdy wie,cej nie be,dziesz sie, bawiła ... 
Miłka, oszalałaś? Przec i eż ... 

ONA 
Och, stary, daj mi wreszcie spokój. Skończmy 
te, komedie,. 

ON 
Tak ... masz racje,, skończmy te, komedie,. .. 
Słuchaj, to po co w ogóle przychodziłaś, co? 

ONA 
Jak to po co? Bo m iałam kaprys. 

ON 
Aha, bo miałaś kaprys . I zaczepiałaś mnie, 
bo miałaś kaprys? 

ONA 
Stary, co ty pierdolisz ... 

ON 
Może mnie nie zaczepiałaś? Człowiek sie,, 
kurde , spokojnie sam bawił w piaskownicy, 
wszystkie zabawy wychodz i ły, rozumiesz? 
A od kiedy ty sie, pojawiłaś , nic, nic nie 
wychodzi, rozumiesz? 

ONA 
A co mnie to obchodzi? To twoja sprawa. Po 
co mi o tym mówisz? Zawsze, kiedy sie, 
bawisz, musisz mówić? 

ON 
Jak to? Wie,c. .. 

ONA 
Teraz be,dz iesz mógł sie, baw i ć tak jak 
dawniej, wie,c nie ma problemu. 

ON 
To co , nigdy już ... 

ONA 
Nigdy. 

ON 
Słuchaj ... 
ONA 
To nawet nie o ciebie chodzi ... 

ON 
A o co? O tego kretyna, jak mu tam ... 

ONA 
Nie, głupi jesteś . Jutro sie, wyprowadzamy. 

ON 
(o? Wyprowadzasz sie,? Doka,d? 

ONA 
Nieważne .. na Żoliborz . 
ON 
O kurwa ... To co ja mam teraz robić? 

ONA 
Nie wiem. 

ON 
To .. nie chcesz kwiatów? 

ONA 
Nie. 

ON 
Ani lalki? 

ONA 
Nie. 

ON 
Jest identyczna, mówie, ci. No, prawie ... 

ONA 
Słuchaj, musze, już i ść. 
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ON 
No to„ . 

ONA 
Na razie. 

ON 
Nie, czekaj, Mitkal ... Ja. .. 

ONA 
Boże, co? 

ON 
Ja ... nie nic, nic. No to na razie . 

On bawi sią sam w piaskownicy. 

ON 
I ... kurde ... ten, no ... Batman tak idzie, 
normalnie, idzie .. . nie ... po tej, no ... prerii. .. 

nie. Niech to szlag trafi! (pauza} I, 

normalnie ... idzie ten Batman cały taki ... 
zakrwawiony„ . nie ... bo ten koleś , kurde ... go 

nieźle, normalnie, urza,dził... nie ... i tak idzie„. 
idzie ... i myśli, nie„ . (pauza} Kurde! Nie moge,. .. 

(pauza) I ten Batman idzie cały zakrwawiony, 

nie, na to miejsce kaźni, gdzie najpierw ten 
koleś go torturował , nie, a potem ta 

dziewczyna przyszła. normalnie, i go uratowała, 

i tak sobie Batman myśli, że w sumie ładna 

była ta dziewczyna i ciekawe, czy jeszcze 
żyje, nie, i tak sobie myśli, i nagle 

przychodzi ostatkiem sil na to miejsce 

tortur, nie, straszliwych, normalnie. tortur 
i widzi, kurde, jak ta dziewczyna cala 

poćwiartowana, nie i, kurde , Batmanowi sie, 
ten.„ smutno zrobiło, nie ... (pauza) I tak 

sobie myśli, nie .. . że w sumie to, ten ... te, 

dziewczyne, nawet, ten ... polubił, nie, polubił 

ja, po prostu, w końcu uratowała mu życie, 

nie, koniec końców. ale jednak zawsze, nie ... 

i tak patrzy, normalnie, na te poćwiartowane 
zwłoki, nie ... i tak sobie, kurde ... myśli , nie„. 

(pauza} ... myśli sobie, że szkoda, nie, że 

ten ... ona nie żyje ... i przypomniał sobie 

kurde, że on też musi niedługo umrzeć 

przez ten śmiercionośny płyn, nie ... 
normalnie ... (pauza} Aż tu nagle, normalnie, 

przypomniał sobie ten, Batman, że, 
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normalnie, jest gdzieś na świecie taki, kurde, 
supermegaczarodziej, nie, który jest starym 
kumplem Batmana, nie, i ten, kurde, czarodziej 
ma, normalnie, odtrutki na, kurde, wszystkie, 

powtarzam, wszystkie, normalnie, choroby 

czy w ogóle rany i tak dalej, nie ... 
i też Batman sobie w ostatnim momencie, 
kurde , przypomniał, normalnie, że ten koleś, 

ten superczarodziej czy coś w tym rodzaju 
potrafi też składać ludzi z takich ćwiartek, 

normalnie, nie, to znaczy potrafi też te, 

dziewczyne, poskładać , nie, to znaczy, żeby 
znowu była żywa, nie ... tak że Batman, 

normalnie , ucieszył sie,, nie, bo głównie 
ucieszył sie.. że ten koleś go uleczy, żeby 

mógł dopaść tamtego dupka, i że te, 
dziewczyne, znowu ożywi, i w ogóle ... 

wszystko be,dzie okej .„ normalnie ... (pauza} 

Tak jest, kurde, pomyślał sobie Batman, tak 

jest! I, kurde, Batman bierze , normalnie , 

i zbiera wszystkie, ale to dosłownie 
wszystkie kawałki ciała tej dziewczyny, nie, 

która, tamten dupek poćwiartował, nie, 

i wkłada je do takiego specjalnego worka, 
nie„ . (pauza} I kiedy włożył wszystkie 

kawałki , to nagle poczuł ten„. w każdym 
razie, pozbierał te kawałki , nie, włożył je 

do worka i ten, pomyślał , nie, musze. teraz 

odnaleźć tego gościa, który jest 

superczarodziejem, normalnie ... Musze, 
odnaleźć tego czarodzieja. 

Ściemnienie. 

Autora sztuki, pana Michała Walczaka, 
reprezentuje Agencja "ADiT" 

- Elżbieta Manthey 

67 



egzemplarz bezpłatny 

dyrektor techniczny' Mirosław lysik 

pełnomocnik dyrektora d/s Teatru Małego ' Euzebiusz Kośla 
główny brygadier sceny' Zbigniew Ole,dzki 
kierownik działu produkcji środków inscenizacji ' Sylwester Paluch 

kierownik literach Tomasz Kubikowski 
kierownik muzyczny ' Mir os ław Jas trze,bski 
kierownik działu koordynacji pracy artystycznei Barbara Rusznica 
kierownik działu promocji, impresariat ' Adriana Lewandowska 

redakcja' Maryla Zielińska 
projekt graficzny, Maria Bukowska; Justyna Kosińska I Studio TEMPERÓWKA www.temperowka.pl 

kasa w Teatrze Małym czynna od poniedziałku do soboty w godzinach 12-19, 
w niedziele, 15-19 
rezerwacja telefoniczna w godzinach pracy kasy ' 827 50 22 
rezerwacja za pośrednictwem internetu, teatr.maly@lnarodowy.pl 
kasa teatru przy Placu Teatralnym 3 czynna od wtorku do soboty w godzinach 11-14.30 i 15-19 

kasy ZASP 
www.eBilet .pl 

www.narodowy.pl 

Teatr Mały 
ul. Marszałkowska 104/122 
00-017 Warszawa 

Teatr Narodowy 
Plac Teatralny 3 
00-077 Warszawa 

ZE ZBIORÓW 
Instytutu Teatralnego 

cena programu' 15 zł 

Mockba '80. 
578 cm, zloty medal olimpijski, rekord świata i - jak tlumaczyly polskie władze 

ambasadorowi ZSRR, żądającemu odebrania medalu Kozakiewiczowi za obrazę 
widowni - ,skurcz mięśnia spowodowany wysiłkiem". 




