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OSOBY 

ROY M. COHN, wzięty nowojorski prawnik, a prywatnie wpływowa szara 

eminencja. 

JOSEPH PORTER PITT, pieiwszy asystent sędziego Teodora Wilsona 

w Drugim Okręgu Federalnego Sądu Apelacyjnego. 

HARPER AMATI PITT, żona Joego, cierpiąca na agorafobię i uzależniona od 

valium. 

LOUIS IRON SON, wklepywacz tekstów w Drugim Okręgu Sądu Apelacyjnego . 

PRIOR WALTER. chłopak Louisa. Dorywczo pracuje w klubach jako projektant 

wnętrz i dostawca, poza tym utrzymuje się ze skromnego funduszu 

powierniczego. 

HANNAH PORTER PITT, matka Joego, obecnie rezydująca w Salt Lake City 

i utrzymująca się z wojskowej renty po zmarłym mężu. 

BELIZE, była drag queen i były kochanek Priora. Profesjonalny pielęgniarz. 

Belize dawniej nazywał się Norman Ariaga, a jego obecne imię przylgnęło do 

niego od czasu drag. 
ANIOŁ, cztery boskie emanacje , Fluor, Fosfor, Lumen i Wosk; manifestujące 

Jedność: Kontynentalnego Władcę Ameryki. Ma olśniewające stalowoszare 

skrzydła. 

INNE OSOBY CZĘŚCI PIERWSZĘJ 

RABBI IlYDOR CHEMELWITZ, ortodoksyjny rabin żydowski, grany przez tę 

samą osobę co Hannah . 
MR ŚCIEMNIACZ, urojony przyjaciel Harper, agent turystyczny, który w ubiorze 

i sposobie mówienia przypomina jazzmana, w klapie marynarki zawsze nosi 

plakietkę z napisem ,,IOTA'' (International Order ofTravelAgents). Gra go 

ten sam aktor co Belize. 

MĘŻClYZNA W PARKU, grany przez tego samego aktora co Prior. 

- Aruoły w Ameryce I CZĘŚĆ PI ERWSZA I MilLenMum nad.chodu -

GŁOS, głos Anioła . 

HENRY, lekarz Roya, grany przez tę samą osobę co Hannah. 

EMILY, pielęgniarka, grana przez tę samą aktorkę co Anioł. 

MARTIN HELLER, rzecznik prasowy Departamentu Sprawiedliwości 

w administracji Reagana, grany przez tę samą osobę co Harper. 

SIOSTRA ELLA CHAPTER, agentka nieruchomości z Salt Lake City, grana przez 

tę samą aktorkę co Anioł. 

PRIOR 1, duch Priora Waltera z XIII wieku, grany przez tego samego aktora co 

Joe. Jest tępym , ponurym średniowiecznym chłopem. Mówi gardłowym 

głosem z silnym akcentem z Yorkshire . 

PRIOR~. duch Priora Waltera z XVII wieku, grany przez tego samego aktora co 

Roy. Jest londyńczykiem, człowiekiem wyrafmowanym, posługującym się 

wysoką angielszczyzną. 

ESKIMOS, grany przez tego samego aktora co Joe. 

KOBIETA Z BRONXU, grana przez tę sama aktorkę co Anioł. 

ETHEL ROSENBERG, grana przez tę samą aktorkę co Hannah. 

Wyjaśnienie : 

Postać Roya Cohna oparta jest na postaci autentycznego Roya Cohna, który żył w latach 
i 9~ą - i 986. a jego czyny opisane w poniższym dramacie, jak nielegalne kontakty z sędzią 
Kaufmannem podczas procesu Ethel Rosenberg, znajdują się w źródłach historycznych. jednakże 
ten Roy jest tworem fantazji , jego słowa są przeze mnie wymyślone, a cała postać potraktowana 
z dużą swobodą. 
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AKTi 
~ZIA WIADOMOŚĆ~ 
Październik - listopad 1985 
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SCENA1 
Pod koniec października. Rabbi Izydor Chemelwitz stoi sam obok małej trnmny. Jest 

to prosta sosnowa skrzynia z dwoma majdują.cymi się w nogach i u wezgłowia koł

kami. służą.cymi do przytrzymywania pokrywy. Przez trnmnę przewieszony jest tałes 

z wyhaftowaną. Gwiazdą Dawida, u jej wezgłowia pali się świeca. 

RABBI llYDORCHEMELWlrz 

(Mówi głośno. z mocnym wschodnioeuropejskim akcentem, bezceremonialnie za

glądając do kartki. kiedy wymienia imiona członków rodziny) Witam wszystkich 

i dzień dobry. Nazywam się Izydor Chemelwitz i jestem rabinem Żydowskiego 

Domu Starców na Bronksie. Zebraliśmy się tutaj, aby złożyć hołd zmarłej Sa

rze Ironson, oddanej żonie także zmarłego Benialnina lronsona, kochającej 

i troskliwej matce synów - Morrisa, Abrahama i Samuela, oraz córek - Ester 

i Racheli; ukochanej babci Maxa, Marka, Louisa, Luka i Eryka. (Przyglą.da się 

uważniej kartce) Eryk? To ma być żydowskie imię? (Wzrusza ramionami) Eryka. 

Duża, kochająca rodzina. Zebraliśmy się tutaj, żeby wspólnie opłakiwać tę dobrą 

i cnotliwą kobietę. 

(Spogląda na trnmnę) 

Ta kobieta. Nie znałem jej. Nie mogę dokładnie opisać jej zalet ani ocenić jej 
wielkości. Była„. Cóż, w naszym Żydowskim Domu Starców jest takich wiele, 

starych, i z wieloma rozmawiam, ale z nią, szczerze mówiąc, nigdy. Wolała ciszę. 

A zatem nie znam jej, a jednak znam. 
Była„. 

(Dotyka trumny) 

... nie tyle osobą, ile całą rasą - tych, którzy przemierzyli ocean i przynieśli ze 

sobą do Ameryki wioski Rosji i Litwy; którzy poświęcali się i walczyli o nasz ży

dowski dom, żebyście nie dorastali tutaj, w tym dziwnym miejscu, w tym ty

glu , w którym nic się nie zmieszało . Potomkowie tej emigrantki, wy nie żyjecie 

w Ameryce, ani wy. ani wasze dzieci o imionach gojów. Nie żyjecie w Ameryce. 

Takiego miejsca nie ma. Jesteście ulepieni z gliny litewskiego sztetla, oddycha

cie powietrzem pól - ponieważ ona ten stary świat przywiozła tutaj przez ocean 

na swoich barkach, statkiem, i złożyła go na Grand Concourse Avenue, albo na 
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Flatbush, i wbiła tę ziemię w wasze kości, a wy przekazaliście ją waszym dzie

ciom, tę starą, starą kulturę i ten dom. 

(Krótka pauza) 

Wy nie pokonacie już tej drogi, bo dziś czas Wielkich Podróży się skończył. 

A jednak każdego dnia pokonujecie drogę z tamtego do tego świata. Każdego 

dnia. 

Rozumiecie? Ta podróż jest w was. 

Tak. .. 

Była ostatnim Mohikaninem. Wkrótce ... wszyscy starzy pomrą . 

SCENA~ 

Ten sam dzień. Roy i Joe w biurze Roya. Roy siedzi przy imponującym biur

ku - pustym, pomijając bardzo zaawansowany telefon pełen świecących przycis 

ków, które bzyczą, brzęczą i gwiżdżą bezustannie, tworząc chaotyczne muzycz

ne tło dla jego rozmów. Joe siedzi i czeka. Roy załatwia interesy z wielką ener

gią. niecierpliwością i zmysłowym zapamiętaniem : gestykulując, krzycząc, przy

pochlebiając się, podśpiewując. bawiąc się telefonem, słuchawką i guzikami 

z wirtuozerią i miłością. 

ROY 

(Wciskając przycisk) Chwileczkę . (Do Joego) Szkoda, że nie jestem ośmiornicą, 

pieprzoną ośmiornicą. Osiem cudownych macek i przyssawek. Wiesz, o czym 

mówię? 

JOE 

Nie, ja .. . 

ROY 

(Wskazując na talerz małych kanapek z delikatesów, stojący na biurku) Masz ochotę 

na lunch? 

-AllLoly w Ameryce I CZĘŚĆ Pl ER WSZA I M,llenruu.m nadchodu -

JOE 

Nie, dziękuję, już .. . 

ROY 

(Wciska przy cisk) Ailene? Roy Cohn. Powitanie chłodne ... Myślałem, że jeste

śmy przyjaciółmi, Ai .. . Proszę posłuchać, pani Soffer, nie musi się pani ... Jest 

pani zdenerwowana. Krzyczy pani. Nie powinna pani krzyczeć, krzyk robi źle 

na zdrowie, popękają pani naczyńka krwionośne na twarzy ... Nie, to był żart, 

pani Soffer, żartowałem ... Już szesnaście razy za to przepraszałem , pani Sof

fer, pani ... (Kiedy ona wyładowuje swoją wściekłość, Roy zakrywa słuchawkę ręką 

i zwraca się do Joego) To trochę potrwa, zjedz coś, co my tu mamy, to - (odgryza 

kawałek kanapki) mmm, chyba wątróbka, albo ... Proszę. 

Podaje Joemu tę samą kanapkę, Joe ją przyjmuje, po czym odkłada z powrotem. 

ROY 

(Znów do pani Soffer) Aha, aha ... Nie, już pani mówiłem , że nie wyjechałem na 

wakacje, tylko w interesach, pani Soffer, ponieważ mam klientów na Haiti , pani 

Soffer, ja ... Posłuchaj, Ailene, MYŚLISZ ŻE JESTEM JEDYNYM ADWOKATEM 

W HISTORII KTÓRY SIĘ NIE STAWIŁ NA ROZPRAWĘ? Więc nie rób kurwa ta 

kiej ... Poczekaj . (Wciska przycisk „ hold") Ty SZMATO! 

JOE 

Jeśli to niefortunny moment ... 

ROY 

Niefortunny moment? To jest świetny moment! (Przycisk) Dziewczynko, załatw 

mi proszę .. . O kurwa, poczekaj ... (Przycisk, przy cisk) Słucham? Tak. Przepra -

szam, że kazałem panu czekać, panie sędzio .... O, pani Hollins, sorry, ma pani 

piękny bas. I jak się pani u nas podoba? (Zakrywa słuchawkę, do Joego) Ona ma 

głos jak kierowca tira, a on piszczy jak Kate Smith, można się pomylić . Nixon 

go mianował . Wszystkich popaprańców mianował Nixon ... (Do pani Hollins) Tak 

tak świetnie to ile biletów kochana? Siedem. Na co, „Koty", „4~nd Street", co? 



- AMoly w Ameryce l CZĘŚĆ Pl ERWSZA I Millt nnwm nad eh.od:=& -

Nie „La Cage" się pani nie spodoba, mówię pani, bo wiem. Na miłość boską ... 

Chwileczkę. (Przycisk, przycisk) Dziewczynko, siedem biletów na ,.Koty" albo na 

cokolwiek, cokolwiek, na co nie można się dostać, mam to w dupie, oni zresztą 

też. (Przycisk, do ]oego) Widziałeś „La Cage"? 

JOE 

Nie, ja ... 

ROY 

Genialne. Najlepsze na Broadwayu. Kiedykolwiek. (Przycisk) Kto? Ooo, Jezus 

Maria, nie, Harry, sędzia John Francis Grimes, Sąd Rodzinny dla Manhattanu. 

Czy ja każdą kurwa rzecz muszę robić sam? Złap skurwiela Harry i nie dzwoń 

więcej na ten numer, mówiłem ci już ... 

JOE 

~tając nieśmiało) Roy, eee, mam poczekać na zewnątrz czy ... 

ROY 

(Do]oego) Och, siadaj. (Do Harry'ego) A ty waruj. Płacę ci, kurwa, żebyś warował, 

debilu. (Przycisk) Chuj ma dwie komórki mózgu. (Nagle filozoficznie) Widzisz, 

Joe, świat według mnie jest burzą piaskową w kosmosie, pędzącą z prędkością 

megahuraganu, ale zamiast ziaren piasku, składa się z odłamków szkła. Odczu

wasz czasem coś takiego? Masz czasem takie dni? 

JOE 

Chyba nie, ja ... 

ROY 

Co słychać w Apelacyjnym? Co u sędziego? 

JOE 

Przesyła pozdrowienia. 
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ROY 

Dobry człowiek. Lojalny. Nie najbystrzejszy w branży, ale ma maniery. I piękną 
siwiznę. 

JOE 

Powierza mi wiele obowiązków. 

ROY 

Taa, na przykład pisanie orzeczeń i podpisywanie ich jego nazwiskiem. 

JOE 

Cóż ... 

ROY 

Miły facet. A ty pięknie go zastępujesz. 

JOE 

Cóż, dziękuję, Roy, ja ... 

ROY 

(Przycisk) Tak? Kto mówi? No , kim ty kurwa jesteś? Chwileczkę-(przycisk) Har

ry? Osiemdziesiąt siedem tyś, coś koło tego. Niech spierdala . Możesz mi sko

czyć. New Jersey, sieć sklepów z pornografią w tym, no, Weehawken. Tak, Har

ry - to jest właśnie urok prawa. (Przycisk) Tak dziewczynko, co? „Koty"? Blee. 

(Przycisk) „Koty". To jest o kotach. Śpiewające koty, będzie pani zachwycona. 

O ósmej, przedstawienia są zawsze o ósmej. (Przycisk) Jebani turyści. (Przycisk, 
do ]oego) Och, obudź się, Joe, zjedz coś na miłość boską . 

JOE 

Eee. Roy, czy mógłbyś ... 
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ROY 

Co? (Do Harry'ego) Poczekaj chwilę. (Przycisk) Pani Soffer? Pani. „ (Przycisk) 

Boże, gdzie jest kurwa ... 

JOE 

(jednocześnie) Roy, byłbym wdzięczny, gdybyś .. . 

ROY 

(jednocześnie) Ale jeszcze przed chwilą ją miałem, dziewczynko, sprawdź, czy ... 

Telefon wydaje z siebie trzy różne dźwięki jednocześnie. 

ROY 

(Przyciska guziki z furią) Jezus kurwa z tą pieprzoną .. . 

JOE 

( (jednocześnie) Bardzo bym cię prosił, żebyś ... 

ROY 

(jednocześnie) Dziewczynko? Zadzwoń do „The Post" i poproś Suzy, żeby spraw

dziła ... 

Telefon zaczyna głośno gwizdać. 

ROY 

CHRYSTE! 

JOE 

Roy. 

ROY 

(Do słuchawki) Poczekaj. (Przycisk, dofoego) Co? 
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JOE 
Czy mógłbyś nie wzywać imienia Pana Naszego nadaremnie? 

(Pauza) 

Przepraszam. Ale proszę. Przynajmniej dopóki ja ... 

ROY 

(Najpierw się śmieje) Oczywiście. Przepraszam. O h."Urwa. Tylko w Ameryce. (Ude

rza przycisk) Dziewczynko, powiedz im wszystkim, żeby spierdalali . Że umar 

łem. Przejmij panią Soffer. Powiedz jej. że sprawa jest w toku. Powiedz, że po

suwam sędziego. Zadzwonię do niej. Zadzwonię do niej. Wiem, ile pożyczyłem. 

Ma czterysta razy więcej, niż mogłaby zeżreć ... Dokładnie, powiedz jej, że tak 

powiedziałem. (Przy cisk. Telefon milczy) 

A więc , Joe. 

JOE 

Przepraszam, Roy, po prostu„. 

ROY 

Nie nie nie nie , zasady się liczą, szanuję zasady, nie jestem religijny, ale lubię 

Boga, a Bóg lubi mnie. Baptysta, katolik? 

JOE 

Mormon. 

ROY 

Mormon. Cudowne. Absolutnie. Tylko w Ameryce. A więc, Joe . Co tam sobie 

myślisz? 

JOE 

No ... cóż ... 

ROY 

Szalone życie . 



JOE 

Chaotyczne. 

ROY 
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Tak, ale Bóg błogosławi ten chaos. Prawda? 

JOE 

Eee„. 

ROY 

Ha. Mormoni. Znałem kiedyś mormonów w . . . eee . . . Newadzie . 

JOE 

Głównie w Utah. 

ROY 

Nie, tamci byli w Vegas . 

Więc. Więc chciałbyś się przenieść do Waszyngtonu i pracować w Departamen

cie Sprawiedliwości? 

JOE 

Słucham? 

ROY 

Czy chciałbyś się przenieść do Waszyngtonu i pracować w Departamencie Spra -

wiedliwości? Wystarczy, żebym podniósł słuchawkę, pogadał z Edem i jesteś 

przyjęty. 

JOE 

Jako „ . kto dokładnie? 
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ROY 

Asystent Zastępca Coś Dużego. Sprawy wewnętrzne, w centrum zdarzeń, wy
godny fotel , wielkie wpływy. 

JOE 

Ed .. . ? 

ROY 

Meese. Prokurator generalny. 

JOE 

Aha. 

ROY 

Tylko podniosę słuchawkę . .. 

JOE 

Muszę się zastanowić. 

ROY 

Oczywiście. (Pauza) Pięknie jest być w Waszyngtonie, Joe. 

JOE 

Roy, to niezwykle ciekawa propozycja„ . 

ROY 

Dla mnie to też byłoby ważne. Rozumiesz? 

Krótka pauza. 

JOE 

Nie wiem, jak ci dziękować, Roy, jestem ... no wiesz, pod wrażeniem, to znaczy ... 

Dziękuję, Roy. Ale muszę się zastanowić . Muszę porozmawiać z żoną. 

- ~1 -
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ROY 

Z żoną. Oczywiście. 

JOE 

Ale dziękuję bardzo ... 

ROY 

Oczywiście. Porozmawiaj z żoną. 

SCENA3 

Ten sam dzień. później. Harper sama w domu . Słucha radia i mówi do siebie. co jej się 

często zdarza. Zwraca się do widowni. 

HARPER 

Samotni , opuszczeni ludzie siedzą i gadają od rzeczy, wyobrażając sobie„ . jak 

umierają doskonałe systemy, jak błyskawicznie rozpada się stary świat .. . Gdyby 

popatrzeć z oddali , ze statku kosmicznego, warstwa ozonowa wyglądałaby jak 

bladoniebieska aureola , delikatna, połyskująca aureola otulająca atmosferę 

otulającą ziemię . Czterdzieści osiem kilometrów ponad naszymi głowami, cie

niutka warstwa molekuł trójatomowego tlenu, produkt fotosyntezy, który tłu 

maczy tę wyrafmowaną skłonność roślin do widzialnego światła i ich niechęć do 

ciemności i niewidzialnego promieniowania. Niebezpieczeństwa kosmosu. To 

taki dar od Boga, ukoronowanie aktu Stworzenia Świata : anioły stróże trzymają 

się za ręce i tworzą kulistą sieć, niebieskozieloną bańkę, bezpieczną skorupę 

chroniącą życie w zarodku. A jednak wszędzie wszystko się rozpada, kłamstwa 

wychodzą na jaw, mechanizmy obronne zawodzą ... Dlatego, Joe, właśnie dlatego 

nie wolno mnie zostawiać samej. 

(Krótka pauza) 

Chciałabym wyjechać w podróż. Zostawić cię tu, żebyś się martwił. Posyłałabym 

ci pocztówki z dziwnymi znaczkami i mylącymi wiadomościami . „ Kiedyś może''. 

„Już nigdy"„. 
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Pojawia się Mr Ściemniacz, agent turysty czny . 

HARPER 

Och, przestraszył mnie pan! 

MR ŚCIEMNIACZ 

Gotówka, czek czy karta? 

HARPER 

Pamiętam pana. Z Salt Lake. Sprzedał nam pan bilety. kiedy lecieliśmy tutaj. Co 
pan robi na Brooklynie? 

MR ŚCIEMNIACZ 

Mówiła pani o podróży„. 

HARPER 

I proszę, jest pan. Mówisz i masz! 

MR ŚCIEMNIACZ 

Mr Ściemniacz . International Order of Travel Agents. Mobilizujemy świat, 
wprawiamy ludzi w ruch, poruszamy tłumy i wysyłamy nomadów krążących po 

całej ziemi. Jesteśmy adeptami ruchu, akolitami przemiany. Gotówka, czek albo 
karta. Proszę tylko podać cel podróży. 

HARPER 

Antarktyda, na przykład . Chcę zobaczyć dziurę ozonową. Słyszałam w radiu„ . 

MR ŚCIEMNIACZ 

(Wyjmuje z teczki palmtopa) Mogę zaproponować podróż z przewodnikiem. 
Teraz? 



- AMo,y1u Amtryct I CZ ~ŚĆ PIERWSZA I M,1/enru um nadchodn -

HARPER 

Niebawem. Być może niebawem. Tutaj nie czuję się zbyt bezpiecznie, jak pan 

widzi. Nie jest ze mną dobrze. Dzieją się dziwne rzeczy ... 

MRŚC ! EMNIACZ 

Na przykład? 

HARPER 

No. pan na przykład. Zjawia się pan. Albo w zeszłym tygodniu„. Zresztą nieważ

ne. 

Ludzie są jak planety, potrzebują warstwy ochronnej . Nachodzą mnie różne rze 

czy. Joe go ciągle nie ma, a teraz ... No , wie pan. Moje sny mi się odszczekują. 

MR ŚCIEMNIACZ 

To cena wykorzenienia. Choroba lokomocyjna. Jedynym lekarstwem jest ciągły 

ruch. 

HARPER 

Jestem rozchwiana . Czuję. że„ . coś się wydarzy. Jest i985. Piętnaście lat przed 

trzecim tysiącleciem . Może znów przyjdzie Chrystus. Może ziarno zostanie za 

siane, może przyjdą zbiory, może będziemy jeść młode figi, może nowe życie. 

może świeża krew, może wspólnota i miłość, troska, ochrona przed tym, co 

obce, może drzwi będą dość solidne, a może ... może będą kłopoty i p.adejdzie 

koniec i rozpadnie się niebo i przyjdą kwaśne deszcze i strumienie trującego 

światła , a może życie jest w porządku, Joe mnie kocha , a ja tylko wymyślam, że 

jest inaczej, a może nie, może jest jeszcze gorzej, niż mi się zdaje, może„ . chcia

łabym to wiedzieć, a może nie . Ta niepewność , Mr Ściemniacz, mnie zabija . 

MR ŚCIEMN IACZ 

Proponuję wakacje. 

- :;r:4 -
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HARPER 

(Coś słyszy) To winda. O Boże, muszę się pozbierać, muszę ... muszę już iść, nie 

powinien pan tu być .. . pan nawet nie istnieje. 

MR ŚCIEMNIACZ 

W razie czego proszę mnie wezwać ... 

łlARPER 

Proszę już iść. 

Agent turystyczny znika, Joe wchodzi. 

JOE 

Mały? 

Mały? Sorry, że tak późno. Byłem„. Na spacerze. Jesteś zła? 

HARPER 

Martwiłam się trochę. 

JOE 

Buzi. 

Całują się. 

JOE 

Nie ma się czym martwić . 

Więc. Więc, co byś powiedziała, gdybyśmy się przenieśli do Waszyngtonu? 
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SCENA4 

Tego samego dnia. Louis i Prior w żałobnych ubraniach. Siedzą na ławce przed do 

mem pogrzebowym i rozmawiają. Nabożeństwo żałobne Sary Ironson dobiegło końca 

i Louis za chwilę wybiera się na cmentarz. 

LOUIS 

Moja babcia widziała na żywo przemówienie Emmy Goldman. W jidysz. Ale za

pamiętała tylko. że umiała mówić i miała na sobie kapelusz. 

Dziwny pogrzeb. I ten rabin ... 

PRIOR 

Wspaniały okaz. Jak będziesz na cmentarzu. weź jego numer. Chciałbym , żeby 

mnie pochował. 

LOUIS 

Muszę się śpieszyć. Po złożeniu do grobu trumnę posypuje się ziemią . 

PRIOR 

Uhuhu. Cmentarny fun. Nie chciałbym tego przegapić. 

LOUIS 

To stary żydowski sposób okazywania miłości . Masz, babciu, masz pełną szuflę. 

Spóźnialscy ryzykują. że grób będzie już zasypany. 

Była nieźle stuknięta . Siedziała tam dziesięć lat i ciągle gadała do siebie. Nigdy 

jej nie odwiedziłem . Zbyt mi przypominała mamę. 

PRIOR 

(Przytula go) Biedny Louis. Przykro mi, że ci babcia umarła. 

LOUIS 

Mała trumienka , co? 

( Przepraszam, że cię nie przedstawiłem rodzinie ... ale zawsze przy nich się peszę. 

-·6-
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PRIOR 

Samiec. Prawdziwy samiec. (Parodiuje go) „Cześć, Doris , pamiętasz mnie, 

to ja Lou, twój kuzyn. syn Racheli". Lou, nie Louis, żeby nie było słychać 

pedalskiego S. 

LOUIS 

Nie mam pedalskiego„. 

PRIOR 

Nie mam do ciebie pretensji. że się ukrywasz. Więzy krwi. Żydowskie klątwy są 
najgorsze. Sam bym się chyba zapadł pod ziemię. gdyby mi ktoś patrzył prosto 

w oczy i powiedział „Fuj". Na szczęście jankesi nigdy nie mówią „Fuj". A propos, 

kochanie, kuzynka Doris jest lesbą . 

LOUIS 

Nie . 

Naprawdę? 

PRIOR 

Ty nic nie widzisz. Gdybym ci od czterech lat nie robił laski , przysiągłbym. że 

jesteś hetero. 

LOUIS 

Ciągle w złym nastroju? Kot nie wrócił? 

Krótka pauza. 

PRIOR 

Nie ma mojej kuleczki. To twoja wina. 

LOUIS 

Tak? 
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PRlOR 

Ostrzegałem cię, Louis . Imiona są ważne. Nie możesz nazwać zwierzaka „Saba" 

i liczyć, że się zadomowi. Poza tym to jest psie imię. 

LOUIS 

Chciałem mieć psa, a nie kota . Strzykał na moje książki. 

PRIOR 

To była kotka. 

LOUIS 

Koty są głupie . Dzikie drapieżniki. Babilończycy zamurowywali je w ścianach. 

Psy mają rozum. 

PRlOR 

Koty mają intuicję. 

LOUIS 

Bystry pies ma rozum na poziomie dwuletniego dziecka. 

PRIOR 

Koty czują, że dzieje się coś złego. 

LOUIS 

Tylko kiedy przestaniesz je karmić. 

PRIOR 

Czują . Dlatego Saba odeszła. Bo czuła . 

LOUIS 

Co czuła? 

t Pauza. 

-·8-
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PRIOR 

Zrobiłem z siebie super Shirley Booth dziś rano, rozczłapane kapcie, podomka, 

wałki, puszka z jedzeniem; „Wróć do domu, Saba, wróć ... " Nic z tego . Le chat, 

elle ne reviendra jamais, jamais ... 

(Zdejmuje marynarkę. podwija rękaw i pokazuje Louisowi ciemnofioletową ranę po 

wewnętrznej stronie ramienia w okolicach pachy) 

Proszę. 

LOUlS 

To tylko pęknięte naczyńko krwionośne. 

PRIOR 

Nie według największych autorytetów medycznych. 

LOUIS 

Co? 

(Pauza) 

Powiedz. 

PRlOR 

Mięsak Kaposiego, baby. Symptom numer jeden. Przyjrzyj się dobrze . Pocału

nek anioła śmierci w kolorze czerwonego wina. 

LOUIS 

(Bardzo miękko, chwytając Priora za ramię) Proszę .. . 

PRIOR 

Jestem legionistą. Legia Cudzoziemska. Amerykańska Legia. Choroba legioni

stów. 

LOUIS 

Przestań. 
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PRIOR 

Problem w tym, że mam zmiany. 

LOUIS 

Przestań wreszcie. 

PRIOR 

Nie uważasz, że nieźle sobie z tym radzę? 

Ja umrę. 

LOUIS 

Pieprzysz. 

PRIOR 

Puść mnie. 

LOUIS 

Nie. 

PRIOR 

Puść. 

LOUIS 

(Chwyta go i mocno przytula) Nie. 

PRIOR 

Niestety nie mogę ci tego oszczędzić, kochanie. Twarda ściana naukowych fak

tów. Mięsak Kaposiego. Pach. Głową tego muru nie przebijesz. 

LOUIS 

Pierdolisz. (Puszcza go) Pierdolisz pierdolisz pierdolisz. 

-30 -
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PRIOR 

Właśnie takiej reakcji oczekiwałem . Bardzo dojrzała reakcja. 
Idę do domu zobaczyć, czy kot nie wrócił. 

Louis? 

LOUIS 

Kiedy się dowiedziałeś? 

PRIOR 

Nie mogłem ci powiedzieć. 

LOUIS 

Dlaczego? 

PRIOR 

Bo się bałem, Lou. 

LOUIS 

Czego? 

PRIOR 

Że mnie zostawisz. 

LOUIS 

Och. 

Krótka pauza. 

PRIOR 

Zły moment, pogrzeb i tak dalej, ale pomyślałem, że skoro jesteśmy przy tema -
cie śmierci„. 
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LOUIS 

Muszę iść pochować babcię. 

PRIOR 

Lou? 
(Pauza) 

A potem wrócisz do domu? 

LOUIS 

A potem wrócę do domu . 

SCENA5 

Tego samego dnia, później. Dwie równoległe sceny: Joe i Harper w domu; Louis i Rabbi 

Izydor Chemelwitz przy małej trumnie na cmentarzu. 

HARPER 

Waszyngton? 

JOE 

To jest niesamowite wyróżnienie, i .. . 

HARPER 

Muszę się zastanowić. 

JOE 

Oczywiście. 

HARPER 

Powiedz nie . 

JOE 

Mówiłaś , że musisz się zastanowić. 

-Anioty w Ameryce I CZĘŚĆ PIERWSZA l Millennium nad eh.od.n -

HARPER 

Nie chcę mieszkać w Waszyngtonie. 

JOE 

Aha, aja tak. 

HARPER 

To jeden wielki cmentarz, gigantyczne białe grobowce i mauzolea . 

JOE 

Możemy zamieszkać w Maryland. Albo Georgetown. 

HARPER 

Tu jesteśmy szczęśliwi . 

JOE 

Nie za bardzo, mały, jesteśmy ... 

HARPER 

Wystarczająco szczęśliwi! Pozornie szczęśliwi . To lepsze niż nic. 

JOE 

Czas na zmiany, Harper. 

HARPER 

Żadnych zmian. Czemu? 

JOE 

Jestem asystentem od czterech lat . Zarabiam dwadzieścia dziewięć tysięcy dola 

rów rocznie. To jest śmieszne. Byłem wśród czterech najlepszych absolwentów 

na wydziale, a zarabiam najmniej ze wszystkich. Poza tym mam już ... mam j uż 

dosyć bycia urzędasem , chcę iść tam, gdzie dzieje się coś dobrego. 

-33-



.,,, 

' .„ 

-ArnotrwAme')'"ce I CZĘSć PIERWSZA I MWennium n.adch.odz1 -

HARPER 

W Waszyngtonie na pewno nie dzieje się nic dobrego. Zapomnimy o naukach 

kościoła, kupimy meble u .. . u Conrana i staniemy się japiszonami. Mam tu 

mnóstwo roboty. 

JOE 

Jakiej roboty? 

HARPER 

Muszę skończyć malowanie sypialni. 

JOE 

Malujesz ją już od roku. 

HARPER 

Ponieważ ... ponieważ nigdy nie mam czasu. 

JOE 

Och, to jest ... to jest bez sensu. Masz najwięcej czasu na świecie. Możesz malo

wać, kiedy mnie nie ma w domu. 

HARPER 

Boję się tam wchodzić sama. 

JOE 

Boisz się? Czego? 

HARPER 

Słyszałam kogoś. Jakby ktoś haratał metalem po ścianie . Jakiś człowiek z nożem, 

nie wiem. 

JOE 

Nie ma nikogo w sypialni, Harper. 

HARPER 

Teraz nie. 

JOE 

Ani dzisiaj rano. 

HARPER 

-An.ioty w Ame'J"ce I CZ~ŚĆ PIERWSZA I Millermium n.a.dch.ochi -

Skąd możesz wiedzieć? Rano byłeś w pracy. Jest coś odrażającego w tym miej

scu. Pamiętasz „Dziecko Rosemary"? 

JOE 

„Dziecko Rosemary"? 

HARPER 

Nasze mieszkanie jest bardzo podobne. Czy to nie było na Brooklynie? 

JOE 

Nie, to było ... 

HARPER 

Nie szkodzi, ale tak samo wyglądało. Tak samo. 

JOE 

A więc się przeprowadźmy. 

HARPER 

Georgetown jest gorsze . „Egzorcysta" był w Georgetown. 

JOE 

Wszędzie czai się diabeł, co? 

HARPER 

Tak. Wszędzie. 

~·· 

. ... 

.~ 
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JOE 

Ile tabletek było dzisiaj w ruchu? 

HARPER 

Nic. Jedna . Trzy. Tylko trzy. 

LOUIS 

(Wskazuje na trumnę) Czemu pokrywę przytrzymują tylko dwa małe kołki? 

RABBI llYDOR CREMELWITZ 

Żeby mogła łatwiej wyjść, gdyby chciała. 

LOUIS 

Lepiej , żeby została w środku. 

Przez dziesięć lat udawałem, że już umarła. Zaskoczył mnie telefon o jej śmierci. 

Opuściłem ją. 

RABBI IlYDORCHEMELWITZ 

„Sharfer vidi tson fun a shlang izan umdankbar kind!" 

LOUIS 

Nie znam jidisz. 

RABBI IlYDOR CHEMELWITZ 

Straszniejsza od jadu żmii jest niewdzięczność dzieci . Szekspir. „Kenig Lear". 

LOUIS 

Rabbi, co mówi Pismo o kimś , kto opuszcza ukochaną osobę w wielkiej potrze

bie? 

RABBI IlYDORCHEMELWITZ 

Dlaczego ktoś miałby robić takie rzeczy? 

-Aruo ły w Ameryce I CZĘŚĆ PI ERWSZA I Miltennaum no.dch.odz~ -

LOUIS 

Bo musi. Bo może wierzy, że przez ciągłą pracę można zmienić świat, bo może ten 

neoheglowski pozytywista, widzący możliwość ciągłego, historycznego postępu 

ludzkości w stronę szczęścia, doskonałości i tak dalej. który swoją moc czerpie 

z ciągłego kontaktu z siłami, które nas stale podnoszą .. . może ten ktoś nie umie, 

hmmm, włączyć choroby do swojej wizji świata. Może wymioty .. . rany i ból... 

naprawdę go przerażają. może ... nie umie sobie poradzić ze śmiercią. 

RABBI IlYDOR CHEMELWITZ 

Księga o kimś takim nie wspomina. 

LOUIS 

Rabbi, boję się zbrodni, którą mogę popełnić . 

RABBI IlYDORCHEMELWlll 

Panie . Jestem chorym, starym Żydem, którego czeka długa droga do domu na 

Bronksie. Chce się pan wyspowiadać, niech pan poszuka księdza. 

LOUIS 

Ale ja nie jestem katolikiem, tylko Żydem. 

RABBI llYDOR CHEMELWITZ 

Tym gorzej dla pana, laluniu . Katolicy wierzą w przebaczenie. Żydzi w winę. (De 

likatnie uderza trumnę) 

LOUIS 

Lepiej sprawdzić, czy kołki dobrze trzymają. 

RABBI JlYDORCHEMELWITZ 

Nie ma obawy, panie. Po takim życiu na pewno zostanie w środku . Tam jej bę

dzie lepiej . 
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JOE 

Posłuchaj, rozumiem, że cię to trochę przeraża, ale spróbuj sobie wyobrazić, ile 

to dla mnie znaczy. Spróbujesz? 

HARPER 

Tak. 

JOE 

To dobrze. Ale naprawdę spróbuj. 

Myślę, że świat zaczął się zmieniać. 

HARPER 

Ale ja nie chcę ... 

JOE 

Poczekaj. Na lepsze. Zmienia się na lepsze. Ameryka odzyskała swoją tożsamość. 

Swoje najświętsze miejsce wśród narodów świata. I ludzie już się tego nie wsty

dzą. To jest wielka sprawa. Znów nastała Prawda. Znów nastało Prawo. To zrobił 

prezydent Reagan. On mówi: „Prawda istnieje i można ją głosić z dumą". I na

ród mu odpowiedział. Stajemy się lepsi. Dobrzy. Chcę w tym uczestniczyć, chcę, 

żeby mnie coś uskrzydliło. Sześć lat temu świat był bliski katastrofy, straszny, 

beznadziejny, pełen nierozwiązanych problemów, zbrodni, zamętu i głodu, i. .. 

HARPER 

Przecież ciągle taki jest. Nawet bardziej niż kiedyś. Dziura ozonowa .. . 

JOE 

Harper ... 

HARPER 

A dzisiaj widziałam z okna jak na Atlantic Avenue jakiś schizofreniczny gliniarz 

robiłtakie ... 

-An.i.oiy w Ameryce I CZĘŚĆ PIERWSZA I MWenn.ium nadchodzi -

JOE 

Przestań, usiłuję ci coś powiedzieć. 

HARPER 

Ja tobie też. 

JOE 

Nawet nie wiesz, co mówisz, jesteś .. . 

RAR.PER 

Mówię, że świat się po prostu ... 

JOE 

Mówisz tak, ponieważ w ogóle nie wychodzisz z domu, Harper, i masz problemy 

emocjonalne. 

HARPER 

A właśnie, że wychodzę z domu. 

JOE 

Nie. Siedzisz tu całymi dniami i maltretujesz się swoimi czarnymi wizjami .. . 

HARPER 

Wychodzę z domu. Wychodzę . Nie masz pojęcia co robię. 

JOE 

Czyli nie siedzisz tu całymi dniami. 

HARPER 

Nie. 

JOE 

A jednak ... tak. 
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HARPER 

Wydaje ci się . 

JOE 

A więc gdzie wychodzisz? 

HARPER 

A ty gdzie wychodzisz? Kiedy spacerujesz. 

(Pauza, potem ze złością) I NIE MAM problemów emocjonalnych. 

JOE 

Przepraszam, Harper, nie chciałem„. 

HARPER 

A jeżeli uważasz , że je mam, nie powinieneś się ze mną żenić . Te twoje sekrety 

i kłamstwa. 

JOE 

Chcę być twoim mężem. Harper. 

HARPER 

Nie powinieneś . Nigdy. 

(Pauza) 

Hej , mały. Hej , mały. 

JOE 

Buzi.„ 

Całują się. 

HARPER 

Słyszałam w radiu, jak się robi laskę. 

- 40 -

JOE 

Co? 

HARPER 

Chcesz? 

JOE 

-Anio lywAmeryce l CZĘŚĆ PI ERWSZA I MWe nntum nadchodzi-

Naprawdę nie powinnaś słuchać takich rzeczy. 

HARPER 

Wolno mormonom robić laskę . 

JOE 

Harper. 

HARPER 

(Parodiując go) Joe. 

To była ta śmieszna Żydówka z niemieckim akcentem. 

To dla mnie najlepszy czas. Na dziecko. 

Krótka pauza. Joe się odwraca. 

HARPER 

A potem mówili o dziurze ozonowej. Nad Antarktydą . Poparzenia skóry, ślepną -

ce ptaki, topniejące góry lodowe. Świat się po prostu kończy. 

SCENA6 

Pierwszy tydzień listopada. Męska toaleta w Federalnym Sądzie Apelacyjnym na Bro

oklynie; Louis płacze nad umywalką; wchodzi Joe. 

JOE 

Och ... Dobry. ··~ 
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LOUIS 

Dzień dobry, mecenasie . 

JOE 

(Przygląda się płaczącemu Louisowi) Przepraszam .. . ale nie wiem jak pan się na 

zywa. 

LOUIS 

Nie ma sprawy. Wklepuję teksty. Na szarym końcu wśród szaraków. 

JOE 

(Wyciąga dłoń) Joe Pitt. Pracuję z sędzią Wilsonem ... 

LOUIS 

Ależ ja wiem. Mecenas Pitt. Pierwszy Asystent . 

JOE 

Czy pan„. Wszystko w porządku? 

LOUIS 

O tak. Dzięki. Jaki pan miły. 

JOE 

Nie taki miły. 

WUIS 

Co? 

JOE 

Nie taki miły. Nieważne. Na pewno wszystko .. . 

LOUIS 

Życie to syf. Życie ... to jest syf. 

-AruolywA mt:ryet: I CZĘŚĆ PI ERWS'Z.A I MWtnnł um nadchodt1 -

JOE 

Co się stało? 

LOUIS 

Oczko mi poleciało. 

JOE 

Słucham? 

LOUIS 

Nic nic. Dzięki za troskę. 

JOE 

No, wie pan ... 

LOUIS 

Miło z pana strony. 

(Znów płacze) 

Przepraszam, przepraszam, przyjaciel jest chory .. . 

JOE 

Och, bardzo mi przykro. 

LOUIS 

Tak tak, ale reakcja piękna . 

Przed panem trzech pańskich kolegów naraziło się na ten odrażający widok, ale 

dopiero pan zareagował. Otwierali drzwi i zaraz po zauważeniu mnie uciekali. 

Mam nadzieję, że się posikali w spodnie. 

JOE 

(Podaje mu kawałek papieru toaletowego) Po prostu nie chcieli panu przeszkadzać. 

-.u -
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LOUIS 

Akurat. Reaganowskie bezduszne maczowate sądowe fagasy. 

JOE 

To nie fair. 

LOUIS 

Ale co? Bezduszne? Maczowate? Reaganowskie? Sądowe? 

JOE 

Głosowałem na Reagana. 

LOUIS 

Naprawdę? 

JOE 

Dwa razy. 

LOU IS 

Dwa razy? Nieźle . Gej republikanin. 

JOE 

Co takiego? 

LOUIS 

Nic nic. 

JOE 

Ja nie jestem ... 

Nieważne . 

LOUIS 

~ Republikaninem? Nie republikaninem? Czy .. . 
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JOE 

Kim? 

LOUIS 

Ki ? m . 

JOE 

Nie gejem. Nie jestem gejem. 

LOUIS 

Och. Proszę wybaczyć. 

(Głośno smarka) Po prostu ... 

JOE 

Tak? 

LOUIS 

Po prostu czasem można poznać po sposobie mówienia ... Pan mówi trochę 

jak ... 

JOE 

Nie mówię . Jak kto? 

LOUIS 

Jak republikanin . 

Krótka pauza. Joe wie, że Louis się z niego nabija; Louis wie, że Joe wie. Joe zdobywa 

się na odwagę. 

JOE 

(Upewniwszy się, że nie ma nikogo obcego) Naprawdę? Mówię jak? 

- 45 -
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LOUIS 

Jak? Jak ... ? Republikanin, czy jak. .. ? A ja? 

JOE 

Czy pan co? 

LOUIS 

Mówię jak ... ? 

JOE 

Jak ... ? 

Pogubiłem się . 

LOUIS 

Tak. 

Nazywam się Louis. Dla przyjaciół Luiza. Pracuję w sekretariacie. Dziękuję za 

papier toaletowy. 

Louis wyciąga rękę, Joe wyciąga swoją. Louis robi unik i cmoka go w policzek, po czym 

wychodzi. 

SCENA7 

Tydzień później. Podwójny sen. Prior śni , że siedzi przed fantastycznym pulpitem do 

charakteryzacji i maluje się . Harper ma halucynacje wywołane przez tabletki. Zdarza 

jej się to od czasu do czasu. Z jakiegoś powodu Prior pojawia się w jej halucynacji. Albo 

Harper pojawia się w jego śnie. To jest zdumiewające. 

PRIOR 

(Sam, nakłada make-up i sprawdza efekt w lustrze; mówi do widowni) 

„Jestem gotowa do ujęcia, panie DeMille". 

Chciałoby się przejść przez życie z gracją i elegancją , rozkwitać z rzadka, ale 

z niespotykanym blaskiem i w doskonałym momencie, jak jakiś unikalny kwiat, 
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jakaś australijska orchidea ... Chciałoby się ... Chciałaby dusza do raju , prawda? 

Niestety. Dostaje się po dupie . Raz a dobrze . Umiera się koło trzydziestki, nie 

doczekawszy całych dekad majestatu . Przejebane. Mam przejebane. 

(Popada w rozpacz, uspokaja się , sprawdza w lustrze efekt swojej pracy) 

Wyglądam jak truposz. Truposzka. Tak kochana, sama widzisz, że jesteś na dnie, 

kiedy nawet drag jest tylko przebraniem. 

Pojawia się Harper. 

HARPER 

Jesteś ... Kim jesteś? 

PRIOR 

Kim jesteś? 

HARPER 

Co robisz w mojej halucynacji? 

PRIOR 

Nie jestem w twojej halucynacji . To ty jesteś w moim śnie. 

HARPER 

Jesteś umalowany. 

PRIOR 

Ty też. 

HARPER 

Ale ty jesteś mężczyzną. 
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PRIOR 

(Udaje przerażenie i szok, odgrywając poderżnięcie sobie gardła szminką, zakończone 

spektakularną śmiercią) 

Zdradzają mnie stopy i ręce. 

HARPER 

Coś tu nie gra. Nie kojarzę cię. Nie jesteś„. Jesteś.„ moim urojonym przyja

cielem? 

PRIOR 

Nie jesteś za duża na urojonych przyjaciół? 

HARPER 

Mam problemy emocjonalne. Wzięłam za dużo tabletek. Dlaczego się umalo

wałeś? 

PRIOR 

Właśnie poprawiałem sobie twarz, żeby sobie poprawić nastrój - skręciłem 

nowe cienie z kolekcji jesiennej Clinique w Macy. (Pokazuje jej) 

HARPER 

Ukradłeś to? 

PRIOR 

Nie miałem kasy. Kryzys emocjonalny! 

HARPER 

Joe będzie wściekły. Obiecałam mu. Żadnych tabletek. 

PRIOR 

O jakich tabletkach mówimy? 

--.o -
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HARPER 

Valium. Biorę valium. Mnóstwo valium. 

PRIOR 

I bawisz się na całego. 

HARPER 

Nie jestem uzależniona . Nie wierzę w uzależnienia i nigdy„. tak, nigdy nie piję. 
I nie biorę narkotyków. 

PRIOR 

Tak, a jak wrzucał, to kucał. 

HARPER 

Tylko valium. 

PRIOR 

Tylko valium, małymi garściami. 

HARPER 

To okropne. Mormonom nie wolno się uzależniać . Jestem mormonką. 

PRIOR 

A ja homoseksualistą. 

HARPER 

Aha! W moim kościele nie wierzymy w homoseksualistów. 

PRIOR 

W moim kościele nie wierzymy w mormonów. 
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HARPER 

W jakim kościele ... och! (Śmieje się) Chyba zajarzyłam . 
Nie rozumiem tego. Jeżeli cię nigdy wcześniej nie spotkałam, a nie sądzę, żeby 

było inaczej, to nie powinno cię tu w ogóle być, w tej halucynacji, bo według 

mnie umysł, który halucynacje produkuje, nie jest w stanie przetworzyć czegoś, 

czego by wcześniej nie doświadczył, co by się wcześniej nie zdarzyło w świecie 

realnym. Wyobraźnia nie umie stworzyć czegoś zupełnie nowego, prawda? Ona 

tylko przetwarza elementy rzeczywistości i wykorzystuje je w wizjach ... Czy to 

się trzyma kupy? 

PRIOR 

Biorąc pod uwagę okoliczności, tak. 

HARPER 

I kiedy nam się wydaje, że uciekliśmy od nieznośnej banalności i zafałszowania 

naszego życia , okazuje się, że to ta sama banalność i ten sam fałsz , tyle że prze

robione na obraz nowości i prawdy. To, co nieznane, jest nie do poznania. Nie 

przygnębia cię to? 

PRIOR 

Ograniczoność wyobraźni? 

HARPER 

Tak. 

PRIOR 

Godzisz się z tym po drugiej imprezie pod tytułem: Przeżyjmy To Jeszcze Raz. 

HARPER 

Ten świat. I jego ograniczenia. Okropne, okropne ... Niestety ... To jest najbar 

dziej dołująca halucynacja w moim życiu. 
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PRIOR 

Wybacz. Próbuję być zabawny. 

HARPER 

No co ty, nie przepraszaj, ty przecież ... Nie mogę od kogoś aż tak chorego ocze

kiwać, że mnie rozbawi. 

PRIOR 

Skąd, do cholery, wiedziałaś? 

HARPER 

Zdarza się. Przebłysk iluminacji. Zdarza się, że widzisz coś ... na przykład choro 

bę. Widzisz coś we mnie? 

PRIOR. 

Tak. 

HARPER 

Co? 

PRIOR 

Jesteś nieprawdopodobnie nieszczęśliwa . 

HARPER 

Rewelacja. Spotykasz uzależnioną od valium i odkrywasz Amerykę, że jest nie 

szczęśliwa. To się nie liczy. Oczywiście ... Coś innego. Coś zaskakującego . 

PRIOR 

Zaskakującego. 

HARPER 

Tak. 



( 

- An~oly w Ameryce I CZĘŚĆ Pl ERWSZA I Millenruum nadchodzi -

PRIOR 

Twój mąż jest homo. 

Pauza. 

HARPER 

Och, to jest śmieszne. 

(Pauza, potem bardzo cicho) 

Naprawdę? 

PRIOR 

(Wzrusza ramionami) Przebłysk iluminacji. 

HARPER 

Nie podoba mi się twoja iluminacja. Nie wierzę w twoją intuicję. Joe jest nor-

malnym facetem, on .. . 

O Boże . O Boże. On ... Czy homoseksualiści często chodzą na długie spacery? 

PRIOR 

Tak. Chodzimy. W elastycznych spodniach i lawendowych włosach. Tylko na 

ciebie spojrzałem i od razu poczułem ... 

HARPER 

Smutną nić porozumienia 

PRIOR 

Tak. 

HARPER 

Jakbyś mnie dobrze znał. 

PRIOR 

Tak. 

1:1ARPER 

Tak. 

-Anwlr w Amery·ce I CZĘŚĆ Pl ERWSZA I Millennfo.m nadchodu -

Muszę już iść, muszę wracać, właśnie coś się ... zawaliło. 

O Boże, jest mi tak strasznie smutno ... 

PRIOR 

Przykro mi. Zawsze mówię „Mam w dupie prawdę", ale najczęściej to prawda ma 

nas w dupie. 

HARPER 

Widzę u ciebie coś jeszcze. 

PRIOR 

Tak? 

HARPER 

Głęboko w tobie jest cząstka, bardzo głęboko ukryta, zupełnie niedotknięta 

chorobą. 

PRIOR 

Czy to? ... To nieprawda. 

HARPER 

Przebłysk iluminacji. 

Do domu .. . 

(Znika) 

PRIOR 

Ludzie uciekają stąd tak szybko, jak się pojawili ... 

(Do siebie w lustrze) Nie wierzę , żebym miał w sobie jakąś zdrową cząstkę . Moje 

serce pompuje zatrutą krew. Czuję się brudny. 
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Zaczyna usuwać make-up, rozmazując go rękami . Z sufitu opada duże, szare pióro. 

Prior przestaje usuwać make-up i patrzy na pióro. Podchodzi i podnosi je. 

GWS 

(Niewiarygodnie piękny) Spójrz w górę! 

PRIOR 

(Patrzy w górę, ale nic nie widzi) Co? 

GWS 

Spójrz w górę! 

PRJOR 

Kto tam? 

GŁOS 

Przygotuj drogę! 

PRJOR 

Nic nie widzę .. . 

Dramatyczna zmiana światła, z góry: 

GWS 

Spójrz w górę, spójrz w górę, 

przygotuj drogę 

wieczne zstępowanie 

ożywczy powiew 

spływający w dół 

Chwała .. . 

Cisza. 
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pRJOR 

I co? I tyle? Hej! 

Co to kurwa .. . ? (Obejmuje się rękami) 

Biedny. Boże, jaki ja jestem biedny. Czemu ja? Czemu właśnie ja? O, nie jest ze 

mną dobrze. Nie jest dobrze . 

SCENA8 

Ta sama noc. Dwie równoległe sceny: Harper i Joe w domu; Prior i Louis w łóżku . 

HARPER 

Gdzie byłeś? 

JOE 

Na spacerze. 

HARPER 

Gdzie? 

JOE 

Po prostu na spacerze. Myślałem . 

HARPER 

Tak długo? 

JOE 

Musiałem wiele przemyśleć. 

HARPER 

Spaliłam kolację. 

JOE 

Przykro mi . 

-ss -
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HARPER 

Nie moją kolację . Moja była OK. Twoją kolację. Wsadziłam ją z powrotem do 

pieca, włączyłam wszystko na full i patrzyłam , jak się spala na węgiel. Jeszcze 

ciepła. Bardzo ciepła. Chcesz? 

JOE 

Nie musiałaś tego robić. 

HARPER 

Wiem. Ale tak właśnie zachowuje się doprowadzona do obłędu wygłodniała sek

su nafaszerowana tabletkami kura domowa. 

JOE 

Aha . 

HARPER 

Dlatego to zrobiłam. Kto wie, co jeszcze mogę zrobić. 

JOE 

Ile tabletek? 

HARPER 

Całą garść. Nie zmieniaj tematu . 

JOE 

Nie będę z tobą rozmawiał, gdy ... 

HARPER 

Nie. Nie. Nie rób tego! Jestem ... Jestem przytomna, tabletki to nie jest problem, 

to nie jest nasz problem, CHCĘ WIEDZIEĆ GDZIE BYLEŚ! CHCĘ WIEDZIEĆ 

CO SIĘ DZIEJE! 
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-AruolywArneryce l CZĘŚĆ PIERWSZA I Milten.ruum nadchodzi-

JOE 

Co się dzieje gdzie? W pracy? 

HARPER 

Nie w pracy. 

JOE 

Powiedziałem, że potrzebuję więcej czasu. 

HARPER 

Nie w pracy! 

JOE 

Pan Cohn - rozmawiałem z nim przez telefon - powiedział, że muszę się po 

śpieszyć ... 

HARPER 

Nie w ... 

JOE 

Ale nie da się z tobą logicznie rozmawiać, więc ... 

HARPER 

STUL PYSK! 

JOE 

I co? 

HARPER 

I trzymaj się tematu. 

JOE 

Nie wiem, co jest tematem. Chcesz mnie o coś spytać? To mnie spytaj. Proszę. 
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HARPER 

Nie ... mogę . Boję się ciebie . 

JOE 

Jestem zmęczony. Idę spać. 

HARPER 

Powiedz to sam, nie zmuszając mnie do pytania. Proszę. 

JOE 

To jakiś obłęd, nie jestem ... 

HARPER 

Kiedy w nocy stajesz w drzwiach. twoja twarz jest inna niż kiedyś. Uderza mnie 

coś złego, okrutnego w twoim spojrzeniu. Nawet twój ciężar w łóżku, sposób, 

w jaki oddychasz przez sen, wydają mi się obce. 

Przerażasz mnie. 

JOE 

(Chłodno) Wiem, kim jesteś. 

HARPER 

Tak. Jestem wrogiem. To proste. Ale to niczego nie zmienia. Myślisz, że tyl

ko ty nie lubisz się kochać; ja też, ja też nie lubię tego z tobą robić, nie znoszę. 

Wyobrażam sobie, że mnie tłuczesz tak długo, aż rozbijesz mi wszystkie stawy 

i będę cała z wosku, rozwałkowana. 

Za karę. Zrobiłam błąd. wychodząc za ciebie. Wiedziałam, że jesteś„ . (Powstrzy

muje się) To grzech, i on nas zabija. 

JOE 

Zawsze poznaję. że brałaś tabletki, bo masz wypieki na twarzy i brzydko się po

cisz, i szczerze mówiąc. właśnie dlatego nie mam ochoty ... 
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Ponieważ.. . 

JOE 
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Tak jest, ponieważ nie jesteś ładna. Nie w tym stanie. 

HARPER 

Chciałam cię o coś spytać. 

JIOE 

Więc PYTAJ! PYTAJ! Co do cholery chcesz„. 

HARPER 

Jesteś homo? 

(Pauza) 

Jesteś? Jeżeli teraz wyjdziesz, przysięgam, że znów wsadzę twoją kolację do pie

ca, włączę wszystko na full, aż cały budynek wypełni się dymem i wszyscy się 

zaczadzą na śmierć . Tak mi dopomóż Bóg. 

Więc odpowiedz mi . 

JOE 

Aco jeśli„. 

Krótka pauza. 

HARPER 

To mi powiedz. I wtedy zobaczymy. 

JOE 

Nie. Nie jestem. 

Zresztą, co za różnica. 
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LOUIS 

Żydzi nie mają żadnej pisanej wskazówki o życiu po śmierci, ani nawet czy ono 

istnieje. Niewiele wiem na ten temat . Wyobrażam je sobie jako niekończące się 

deszczowe czwartkowe popołudnie w marcu. Martwe liście . 

PRIOR 

Hm. To bardzo grecko-łacińskie. 

LOUIS 

Wiesz, dla nas nie liczy się wyrok, ale akt jego wydawania. Dlatego nie mógłbym 

być sędzią. W sądzie liczy się tylko wyrok. 

PRIOR 

Nie mógłbyś być sędzią, bo jesteś zbyt pochłonięty seksem. Zbyt rozkojarzony. 

LOUIS 

Nie rozkojarzony, tylko roztargniony. A więc: 

PRIOR 

Mianowicie: 

LOUIS 

A więc sędzia w swoim gabinecie, z nosem w książkach, rozważający za i przeciw, 

badający dowody, swobodnie poruszający się wśród takich pojęć, jak: dobro, zło, 

niewinność, wina; sędzia w gabinecie powściągliwości, a nie sędzia siedzący 

w sali rozpraw z młotkiem w ręku . Kształtowanie prawa, a nie jego egzekucja. 

PRIOR 

Puenta, kochanie, puenta ... 

LOUIS 

Że w ostatecznym rachunku liczą się czyjeś dylematy i obraz całego życia, jego 

ogromna złożoność zebrana, pogrupowana i poddana ocenie, a nie jakiś głu-
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pi stempel zbawienia lub potępienia, ignorujący tę złożoność przez swoją po

wierzchowną jednoznaczność - rozważenie wszystkich za i przeciw .. . 

PRIOR 

Podoba mi się, bardzo zen, krzepiąco niezrozumiałe i bezużyteczne. Dziękuję 
w imieniu tych, którzy umierają . 

LOUIS 

Ty nie umierasz. 

PRIOR 

Naprawdę nie jest dobrze. „ dwie nowe rany. Boli mnie noga. Lekarz mówi, że 

mam białko w moczu, ale chuj wie, co to oznacza. W każdym razie nie powinno 

go tam być, białka. Tyłek mnie piecze od sraczki, a wczoraj srałem krwią. 

LOUIS 

Nie znoszę tego, nie mów mi.„ 

PRIOR 

Za bardzo to przeżywasz, kończy się na tym, że to ja cię pocieszam. Tak łatwiej ... 

LOUIS 

O, dzięki. 

PRIOR 

Jak będzie bardzo źle, to ci powiem. 

LOUIS 

Sranie krwią brzmi raczej bardzo źle . 

PRIOR 

Dlatego ci mówię . 
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LOUIS 

I jakoś to znoszę. 

PRJOR 

Louis, dostajesz Nagrodę Publiczności. 

Louis zaczyna płakać. 

PRJOR 

Odbieram ci ją. Nie masz już Nagrody Publiczności . 

Nie układa nam się. 

Powiedz mi coś więcej o prawie . 

LOUIS 

Ty nie umierasz. 

PRIOR 

Prawo ... 

LOUIS 

. . . jest bezkresem. niepojętą otchłanią . Prawo jest Bogiem. 

Prior? 

PRJOR 

Hmmm? 

LOUIS 

Kochasz mnie? 

PRIOR 

Tak. 
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LOUIS 

A gdybym cię teraz opuścił? 

Znienawidziłbyś mnie? 

Prior całuje Louisa w czoło. 

PRIOR 

Tak. 

JOE 

Powinniśmy się pomodlić. Prosić Boga o pomoc. Razem ... 

HARPER 

Bóg nie chce ze mną rozmawiać . Muszę wymyślać ludzi, żeby ze mną rozmawia

li. 

JOE 

Musimy Go ciągle prosić . 

HARPER 

Już nie pamiętam o co . 

Aha. Boże , powiedz proszę. czy mój mąż jest ... 

JOE 

(Przeraźliwie) Przestań. Przestań . Ostrzegam cię. 

Jaka to różnica? Choćby nie wiem jak złe i obleśne było to, co tkwi gdzieś głęboko 

we mnie, jakie to ma znaczenie, skoro z całych sił walczę, żeby to w sobie zabić. 

Co jeszcze mam zrobić? Co jeszcze mam zrobić , Harper? Co jeszcze? Boże , tam 

już nic nie ma w środku, jestem pustą skorupą. Tarn nie ma już nic do zabicia. 

Dopóki moje czyny są zgodne z moim sumieniem. Przyzwoite. Poprawne. To 

tylko się liczy w oczach Boga. 
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HARPER 

Nie, nie. nie chcę tego, to Utah, to mormońskie gadanie, nie znoszę tego, Joe, 

powiedz mi. powiedz to .. . 

JOE 

Tak, powiem, że jestem bardzo dobrym człowiekiem, który ciężko pracował, 

żeby się stać dobrym, a ty chcesz to zniszczyć. Chcesz mnie zniszczyć, ale ja ci 

na to nie pozwolę. 

Pauza. 

HARPER 

Będę miała dziecko. 

JOE 

Kłamiesz. 

HARPER 

Ty kłamiesz. 
Dziecko uzależnione od prochów. Dziecko, które nie ma snów, tylko halucyna

cje, które będzie patrzyło na nas niewidzącym, lustrzanym spojrzeniem i które 

nie będzie wiedziało, kim jesteśmy. 

Pauza. 

JOE 

Naprawdę? 

HARPER 

Nie. Tak. Nie. Tak. Odpieprz się. 

Teraz oboje mamy tajemnicę. 
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PRIOR 

Jeden z moich przodków był kapitanem, który zbił majątek, przywożąc do Eu

ropy tran i zabierając z niej emigrantów - najczęściej irlandzkich, ściśniętych 

tak, że ledwo oddychali i za kupę kasy od łebka. Jego ostatni statek w czasie zi

mowej burzy zawadził o mieliznę i zatonął w okolicach Nowej Szkocji. Le Grand 

Geste - kapitan zatonął razem z nim - ale jego załodze udało się zabrać do dużej 

wiosłowej szalupy siedemdziesięciu rozbitków, głównie kobiet i dzieci; i kiedy 

pogoda się pogorszyła, marynarze, bojąc się przeciążenia łodzi, zaczęli wyrzu

cać ludzi za burtę . Dopóki łódź nie złapała odpowiedniego balastu. Chodzili tam 

i z powrotem ze wzrokiem wbitym w linię wody, i kiedy tylko łódź zaczynała to

nąć, chwytali najbliższego pasażera i wrzucali go do morza. Łódź nabierała wody 

i z siedemdziesięciu ludzi do Halifaxu dotarło dziewięciu. 

WUIS 

Jezu. 

PRJOR 

Ostatnio często myślę o tej historii. Wyobrażam sobie tych ludzi w szalupie, 

czekających, przerażonych, kiedy ci bezwzględni, nieodparcie silni faceci 

o kamiennych twarzach, chwytają ... może twojego sąsiada, a może ciebie, i bez 

ostrzeżenia, dając ci najwyżej czas na jeden haust powietrza, wrzucają cię do po

grążonej w ciemnościach, skłębionej, słonej wody, w której toniesz. 

Podoba mi się twoja kosmologia, kochanie. Czując zbliżający się koniec, gustuję 

we wszystkim, co jest w zawieszeniu, co nie ma fmału - ale wydaje mi się, że 

w ten sposób chciałbyś się wymigać. 

LOUIS 

Wymigać od czego? 

PRJOR 

Od sądu, winy, odpowiedzialności . 
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LOUIS 

Że ja chcę się wymigać? 

PRIOR 

Każdy. To „chciałbyś" było bezosobowe. 

LOUIS 

Wyzdrowiej. Proszę. 

Proszę. niech ci się nie pogorszy. 

SCENA9 

Trzeci tydzień Listopada. Roy i jego lekarz, Henry, w gabinecie tego drugiego. 

HENRY 

Nie wiadomo, jaka jest przyczyna. Ani jak to leczyć. Najwybitniejsi specjaliści 

twierdzą. że winny jest retrowirus, HIV - Human Immunodeficiency Virus. Za

rażenie możemy poznać po obecności bezużytecznych antyciał, które są reakcją 

organizmu na jego wniknięcie do krwi poprzez przecięcie lub otwór w skórze. 

Antyciała nie są w stanie obronić organizmu. Dlaczego tak jest, nie wiemy. 

System odpornościowy przestaje działać. Zdarza się, że organizm atakuje sam 

siebie. W każdym razie jest całkowicie bezbronny wobec bardzo licznych infek

cji, wywołanych przez mikroby, przed którymi normalnie nas chroni. Jak mię

sak Kaposiego . Te zmiany skórne. Albo twoje problemy z gardłem. Albo węzły 

chłonne . 

Podejrzewamy też, że jest w stanie przedrzeć się przez naturalną barierę ochron -

ną do mózgu. Co jest bardzo złą wiadomością . 

I nie wiemy też, dla jakiego procenta osób z osłabioną odpornością jest to prak

tycznie wyrok śmierci . 

Pauza. 
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ROY 

To bardzo ciekawa historia, Panie Czarodzieju, ale po co mi ją kurwa opowia -
dasz? 

Pauza. 

HENRY 

Ponieważ właśnie usunąłem ci jedną z tych zmian skórnych, których biopsja 

najprawdopodobniej potwierdzi, że to mięsak Kaposiego. Masz też wyraźnie 

powiększone węzły chłonne na szyi, w pachwinie i pod pachami-to jest kolejny 

znak. I masz grzybicę jamy ustnej, oraz nieco większą pod paznokciami dwóch 

palców prawej dłoni. Właśnie dlatego ... 

ROY 

Ta choroba ... 

HENRY 

Syndrom. 

ROY 

Wszystko jedno. Atakuje głównie homoseksualistów i narkomanów. 

HENRY 

Głównie. Hemofilicy też są w grupie ryzyka. 

ROY 

Homoseksualistów i narkomanów. Dlaczego więc sugerujesz ... 

Pauza. 

Właśnie, co sugerujesz, Henry? 
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HENRY 

Ja niczego ... 

ROY 

Nie jestem narkomanem. 

HENRY 

Daj spokój, Roy. 

ROY 

Co, co daj spokój, Roy? Myślisz, że jestem ćpunem, widzisz jakieś nakłucia? 

HENRY 

To absurd. 

ROY 

Powiedz to. 

HENRY 

Co mam powiedzieć? 

ROY 

Powiedz, „Roy Cohn, jesteś ... " 

HENRY 

Roy. 

ROY 

„Roy, jesteś ... " No dalej . Nie „Roy Cohn, jesteś ćpunem". Roy Marcus Cohn, je

steś ... " 

Dalej, Henry, zaczyna się na „H''. 
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HENRY 

Nie, nie mam zamiaru ... 

ROY 

Na „H'', Henry, i to nie jest hemofilik . No proszę bardzo.„ 

HENRY 

O co ci chodzi? 

ROY 

Nie, powiedz to. Proszę . Powiedz: „Roy Cohn, jesteś homoseksualistą". 

Pauza. 

Aja przystąpię do systematycznego niszczenia twojej reputacji, praktyki i twojej 

kariery w całym stanie Nowy Jork . Co, jak wiesz. mogę zrobić . 

Pauza. 

HENRY 

Roy, leczę cię od i958 . Oprócz liftingu twarzy, leczyłem cię ze wszystkiego, po 

cząwszy od syfilisu ... 

ROY 

Od dziwki w Dallas. 

HENRY 

Od syfilisu do brodawek wenerycznych. W odbytnicy. Których mogłeś nabawić 

się od dziwki w Dallas, ale z pewnością nie była to dziwka żeńska. 

Pauza. 

•.. 
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ROY 

Powiedz to. 

HENRY 

Roy Cohn, jesteś ... 
Miałeś stosunki z mężczyznami, wiele, wiele razy, i jeden z nich, albo kilku, 

sprawiło, że jesteś bardzo chory. Masz AIDS. 

ROY 

AIDS. 

Twój problem, Henry, polega na tym, że kurczowo trzymasz się słów, etykietek, 

które twoim zdaniem są tym, czym się wydają. AIDS. Homoseksualista. Gej. 

Lesbijka. Myślisz, że te słowa powiedzą ci, z kim ktoś sypia, a one wcale tego 

nie mówią. 

HENRY 

Nie? 

ROY 

Nie. Jak wszystkie etykietki, powiedzą ci tylko jedno: w jakim miejscu łańcu

cha pokarmowego znajduje się tak oznaczony osobnik, na której jest pozycji 

w kolejce do koryta. Nie światopogląd ani nie skłonność seksualna określają 

człowieka, ale coś o wiele prostszego: układy. Nie kogo posuwam, ani kto posu

wa mnie, ale kto, mający wobec mnie dług wdzięczności, podniesie słuchawkę, 

kiedy zadzwonię. Tak właśnie jest z etykietkami. Jeśli ktoś tego nie rozumie, 

nazywa mnie homoseksualistą, ponieważ odbywam stosunki z mężczyznami. 

A to jest błąd. Homoseksualiści to nie są mężczyźni sypiający z mężczyzna

mi. Homoseksualiści to ci, którzy przez piętnaście lat nie potrańą przepchnąć 

w Radzie Miasta gównianej ustawy antydyskryminacyjnej. Homoseksualiści to 

ludzie, którzy nikogo nie znają i których nikt nie zna. Którzy mają zero układów. 

Czy to do mnie pasuje? 

HENRY 

Nie. 

ROY 
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Nie. Ja mam układy. Potężne. Mogę podnieść słuchawkę, wystukać piętnaście 
cyferek, i wiesz, kto zgłosi się po drugiej stronie w ciągu najwyżej paru minut? 

HENRY 

Prezydent . 

ROY 

Nie, lepiej, Henry. Jego żona . 

HENRY 

Jestem pod wrażeniem. 

ROY 

Nie chodzi o to, żebyś był pod wrażeniem . Chodzi o to, żebyś zrozumiał . To nie 

jest sofistyka. Ani hipokryzja. To rzeczywistość. Sypiam z facetami. Ale w prze

ciwieństwie do niemal wszystkich, o których można powiedzieć to samo, mogę 

zaprosić mojego kochasia do Białego Domu, a prezydent Reagan uśmiechnie się 

do nas i serdecznie uściśnie mu rękę. Ponieważ to , czym jestem, jest całkowicie 

określone przez to, kim jestem. Roy Cohn nie jest homoseksualistą . Roy Cohn 
jest heteroseksualistą, który się zabawia z chłopakami. 

HENRY 

OK, Roy. 

ROY 

Więc jaka jest diagnoza? 

HENRY 

Masz AIDS. 
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ROY 

Nie, nie. AIDS mają homoseksualiści. Ja mam raka wątroby. 

Pauza. 

HENRY 

Dobra, cokolwiek masz, to jest bardzo poważne , a ja nie mam żadnego spo

sobu, żeby ci pomóc. Klinika Bethesda ma nowy lek, AZT i dwuletnią kolejkę 

oczekujących , której nawet ja nie mogę przeskoczyć . Więc podnieś słuchawkę, 

wystukaj piętnaście cyferek i powiedz First Lady, że musisz się dostać na eks

perymentalną kurację raka wątroby, bo możesz to nazwać, jak ci się podoba, ale 

sprowadza się to i tak do jednego, że to jest bardzo zła wiadomość. 
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AKT II 
~ INVITRO ~ 

Grudzień 1985-styczeń 1986 
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SCENA1 

Noc, trzeci tydzień grudnia. Prior leży na podłodze w sypialni; jego stan się wyraźnie 

pogorszył. 

PRIOR 

Louis, Louis, obudź się, Boże. 

Wbiega Louis. 

PRIOR 

Chyba coś strasznego chyba źle ze mną nie mogę oddychać . 

LOUIS 

(Chce wyjść) Dzwonię na pogotowie. 

PRIOR 

Nie, poczekaj, już ... 

LOUIS 

Poczekaj? Pojebało cię? Boże, masz straszną gorączkę, masz rozpaloną głowę . 

PRIOR 

Boli, boli ... 

LOUIS 

Dzwonię na pogotowie 

PRIOR 

Nie chcę iść do szpitala, nie chcę iść do szpitala. Proszę pozwól mi tu poleżeć, 

to tylko ... 
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LOUIS 

Nie, nie, Boże, Prior, wstań ... 

PRIOR 

NIE D01YKAJ MOJEJ NOGI! 

LOUIS 

Musimy ... Boże, to jest jakiś koszmar. 

PRIOR 

Będzie dobrze, jak tylko tu trochę poleżę, prześpię się ... 

Louis wychodzi. 

PRIOR 

Louis? 

NIE! NIE! Nie dzwoń, wyślesz mnie tam i więcej stamtąd nie wrócę, proszę, pro

szę Louis, błagam cię, kochany. proszę .. . 

(Krzyczy) Louis!! 

LOUIS 

(Z offu, histerycznie) KURWA ZAMKNIJ SIĘ! 

PRIOR 

(Próbuje wstać) Aaaa. Muszę .. . iść do łazienki . Poczekaj. Poczekaj, ja tylko ... och. 
Boże. (Robi pod siebie) 

LOUIS 

(Wchodząc) Prior? Będą za ... 

O Boże. 

PRIOR 

Przepraszam, przepraszam. 

•· „ 
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LOUIS 

Co się stało? 

PRJOR 

Mały wypadek. 

Louis podchodzi do niego. 

LOUIS 

To jest krew. 

PRJOR 

Chyba nie powinieneś dotykać tego ... mnie ... ja .. (Mdleje) 

LOUIS 

(Cichutko) Pomóż mi. Pomóż mi. Boże Boże Boże pomóż mi nie mogę nie mogę 

nie mogę. 

SCENA~ 

Tej samej nocy. Harper siedzi w domu sama w kompletnych ciemnościach. Prawie jej 

nie widać. Wchodzi Joe , nie zapala światła. 

JOE 

Czemu siedzisz po ciemku? Zapal światło. 

HARPER 

Nie. Znowu słyszałam kogoś w sypialni. Jestem pewna, że ktoś tam był. 

JOE 

Nikogo nie było. 
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HARPER 

A może właśnie był w łóżku, pod kołdrą, z nożem. 

O Boże. Joe. Myślę o wyjeździe. To znaczy, że znowu odlatuję. Rozumiesz ... rozu 

miesz, co mam na myśli? 

JOE 

Proszę. nie. Zostań. Możemy to naprawić. Modlę się o to . To moja wina. ale 

mogę to naprawić. Ty też powinnaś o to walczyć ... 

Włącza światło , ona je wyłącza . 

HARPER 

Kiedy się modlisz, to o co? 

JOE 

Modlę się, żeby Bóg mnie roztrzaskał, rozbił na drobne kawałki i poskładał od 

nowa. 

HARPER 

Och. Błagam . Nie módl się o to . 

JOE 

W dzieciństwie miałem książkę z historiami z Biblii. Była tam ilustracja, którą 

oglądałem dwadzieścia razy dziennie. Jakub walczący z aniołem. Nie pamiętam 

tej historii ani o co walczyli - tylko ilustrację. Jakub jest młody i bardzo sil

ny. Anioł to ... piękny mężczyzna ze złotymi włosami i oczywiście ze skrzydłami. 

Wciąż mi się śni. Niemal każdej nocy. Jestem ... to ja tam jestem. W tych zapa

sach. Wściekłych i niesprawiedliwych. Jakie ma szanse człowiek w walce z uży

wającym nadludzkiej siły i gotowym na wszystko aniołem, co to w ogóle jest za 

walka? To nie fair. Przegrana to zepchnięcie twojej duszy w popiół , oderwanie 

twojego serca od Boga. Nie wolno ci przegrać. 
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HARPER 

Na całym świecie jesteś jedynym człowiekiem, którego kocham, którego kie

dykolwiek kochałam . I kocham cię tak strasznie. Strasznie. To jest przerażająco 

i nieusuwalnie realne . Mogę sobie wyśnić prawie wszystko, ale tego jednego nie 

mogę . 

JOE 

Czy naprawdę ... naprawdę będziesz miała dziecko? 

HAR.PER 

Nie dostałam okresu. Nie jestem pewna. Może to nic takiego. Może nie mam 

okresu, bo biorę za dużo tabletek. Może urodzę tabletkę . To będzie nowy roz

dział w historii brania prochów, co? 

Myślę, że powinieneś wyjechać do Waszyngtonu. Sam. Czas na zmiany, sam mó

wiłeś. 

JOE 

Nie opuszczę cię . Harper. 

HARPER 

Ty może nie. Ale ja opuszczę ciebie. 

SCENA3 

Pierwsza nad ranem tej samej nocy. Louis i pielęgniarka, Emily. siedzą przy łóżku 

Priora w szpitalu. 

EMILY 

Wyjdzie z tego. 
„ 

LOUIS 

Nie wyjdzie. 
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EMILY 

Nie. Raczej nie. Dałam mu coś na sen. 

LOUIS 

Głęboko śpi? 

EMILY 

Orbituje po księżycach Jowisza. 

LOUIS 

Pięknie tam musi być. 

EMILY 

Wszędzie jest piękniej niż tu. Pan jest jego ... tym? 

LOUIS 

Tak. Jestem jego tym. 

EMILY 

To musi być dla pana piekło. 

LOUIS 

O tak. Piekło . Życie po życiu. I to nie jest jednak deszczowe czwartkowe popo

łudnie w marcu, Prior. O wiele bardziej kolorowe, niż myślałem. Martwe liście, 

tak, ale te szeleszczące. Ostre, suche powietrze. Bardzo dziwne uczucie długiej. 
komfortowej agonii, które rozdziera serce. 

EMILY 

Taa. Zdaje się, że on nam wszystkim porozdziera serca. Wygląda na miłego fa
ceta. Ładny. 
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LOUIS 

Teraz nie. 

Tak, ładny. Kiedyś. Nieważne. 

EMILY 

Dziwaczne imię . Prior Walter. Jak ,,Walter przed tym tutaj". 

LOUIS 

Jak wielu Walterów przed tym tutaj . Prior to bardzo stare nazwisko bardzo starej 

rodziny. Znamy Walterów jeszcze sprzed Mayflower. Ich historia sięga czasów 

podbojów normandzkich. On twierdzi, że Prior Walter widnieje na gobelinie 

z Bayeilll'.. 

EMILY 

Mam być pod wrażeniem? 

LOUIS 

Rzecz w tym. że jest stary. Bardzo stary. W niektórych kręgach to robi wrażenie . 

EMILY 

Nie w moich kręgach. Jak się nazywa ten gobelin? . 

LOUIS 

Gobelin z Bayeilll'.. Utkany przez królową Matyldę. 

EMILY 

Opowiem mamie. Też tka. Wkurza mnie to. 

LOUIS 

Terapia manualna dla nerwowych rąk. 

EMILY 

Powinien pan tego spróbować. 
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LOUIS 

Matylda tkała, kiedy Wilhelm Zdobywca był na wojnie . Była ... nie tylko wierna. 

Ona całe życie poświęciła jemu. 

Czekała na niego i tkała przez lata. I gdyby wrócił z wojny jako przegrany, złama -

ny człowiek, kochałaby go jeszcze bardziej. Gdyby wrócił okaleczony, brzydki, 

chory i straszny, wciąż by go kochała, karmiąc się współczuciem, dzieląc z nim 

jego ból, kochałaby go mocniej i mocniej, i nigdy nie modliłaby się, żeby Bóg 

pozwolił mu umrzeć, gdyby nie miał powrócić cały, zdrowy i zdolny do normal

nego życia ... A gdyby zmarł , pogrzebałaby z nim swoje serce. 

Więc co jest kurwa ze mną nie w porządku? 

Krótka pauza. 

Będzie spał całą noc? 

EMILY 

Co najmniej. 

LOUIS 

Idę. 

EMILY 

Jest pierwsza w nocy. Gdzie pan musi iść o takiej ... 

LOUIS 

Wiem, która jest godzina. Spacer. Nocne powietrze, zdrowe na . .. Do parku. 

EMILY 

Niech pan uważa. 

LOUIS 

Wiem. Niebezpiecznie. Jeżeli się obudzi, a pani wciąż tutaj będzie , niech mu 

pani powie „żegnaj", niech mu pani powie, że musiałem iść. 

-8 1 ... 
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SCENA4 

Godzinę później. Dwie równoległe sceny: Joe i Roy w modnym barze (hetero) ; Louis 

i Mężczyzna w zaroślach Central Parku. Joe z Royem siedzą. przy bardzo jasno oświe

tlonym barze. Joe ma przed sobą. pełny talerz, ale nie je. Roy od czasu do czasu sięga 

przez blat i podbiera ką.ski z jego dania . Roy dużo pije, Joe ani trochę. Louis i Męż

czyzna łapią. kontakt wzrokowy, przechodzą. od zainteresowania do obojętności i tak 

w kółko. 

JOE 

Tabletki zaczęły się, kiedy poroniła, choć raczej .. . nie, chyba już wcześniej bra

ła. Miała ciężkie dzieciństwo, wychowywała się w koszmarnym domu. Alkohol 

i przemoc. Nie lubi o tym mówić, częściej o ... katastrofach kosmicznych, face 

tach czyhających z nożem pod kanapą. Upiory. Mormoni. Ludzie myślą, że mor

moni nie wywodzą się z takich domów, nam nie wolno robić takich rzeczy, ale je 

robimy. To nie jest hipokryzja ani dwulicowość. Wszyscy staramy się żyć według 

boskich przykazań, które są bardzo ... hm„. 

ROY 

Surowe. 

JOE 

Niepotrzebnie zawracam ci głowę. 

ROY 

Ależ proszę. Szczerość za szczerość. Chcesz następnego ... Co to jest, mineralna? 

JOE 

Najbardziej w życiu boli nas to, że nie umiemy sprostać naszym ambicjom. 

Cierpimy, ponieważ bardzo pragniemy być dobrzy, ale czujemy, że od prawdzi

wej dobroci dzieli nas przepaść. Przeraża mnie, że najbardziej kocham w niej 

to, co dalekie od światła, od Boga; może to mnie najbardziej w niej pociągało. 

I podsycam to, bo właśnie tego potrzebuję. 

ROY 

Potrzebujesz? 

JOE 
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Są rzeczy. „ Nie wiem, jak dobrze możemy poznać samych siebie. Zastanawiam 

się, co by było, gdyby? Ożeniłem się z nią, bo. „ bo pokochałem w niej to, że 

zawsze źle myślała, zawsze coś źle robiła , jakby o jeden krok za daleko. W Salt 

Lake City to się wyróżnia. Ja nigdy się nie wyróżniałem, tak zewnętrznie, ale 

wewnętrznie było mi zawsze trudno . Udawać ... 

ROY 

Udawać? 

JOE 

Tak. 

ROY 

Udawać kogo? 

JOE 

No. Wiesz ... Kogoś pogodnego i silnego. Ci, którzy kochają Boga otwartym, kry

stalicznie czystym sercem, są pogodni . Ponieważ Bóg kocha ich prostą, zwyczaj 

ną miłością , daje im siłę i szczęście. To święci. 

ROY 

A ty miałeś swoje tajemnice? Swoją wewnętrzną wojnę ... 

JOE 

Chciałem być wybrańcem, Błogosławionym. Ludziom się wydaje, że powinni 

być tacy lub inni, że ich wady są wynikiem ich własnego wyboru, ale w rzeczy

wistości tak nie jest. Harper nie jest smutna, tak bardzo, bardzo smutna, z wła

snego wyboru. A przecież jest smutna. 
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ROY 

Ale to nie jest twoja wina. 

JOE 

Nie. 

ROY 

Mówisz tak, jakbyś czuł się winny. 

JOE 

Jestem za nią odpowiedzialny. 

ROY 

Ponieważ jest twoją żoną . 

JOE 

Tak. I ponieważ ją kocham. 

ROY 

Wszystko jedno. Jest twoją żoną. A to jest obowiązek. Wobec niej . I wobec siebie 

samego. 

JOE 

W Waszyngtonie by nie wytrzymała. 

ROY 

To niech zostanie tutaj. 

JOE 

Beze mnie też by nie wytrzymała. 

ROY 

To zabierz ją do Waszyngtonu. 
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JOE 

Nie mogę, Roy. Ona mnie potrzebuje. 

ROY 

Posłuchaj, Joe . Jestem najlepszym adwokatem rozwodowym w branży. 

Krótka pauza. 

JOE 

Waszyngton nie może poczekać? 

ROY 

Joe, rób to, co jest dobre dla ciebie . Dobre dla ciebie. Dla ciebie . Niech jej życie 

biegnie swoją drogą. Obojgu wam będzie lepiej. Każdy powinien mieć to, czego 

pragnie . 

MĘŻClYZNA 

Czego chcesz? 

LOUIS 

Chcę, żebyś mnie zerżnął, mocno, aż do krwi. 

MĘŻClYZNA 

Dobra. 

LOUIS 

Taa? 

MĘŻClYZNA 

Chcę, żeby cię bolało. 

LOUIS 

Zerżnij mnie. 
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MĘ'ŻC'ZYZNA 

Tak? 

LOUIS 

Ostro. 

MĘ'ŻC'lYZNA 

Tak? Byłeś niegrzecznym chłopcem? 

Pauza. Louis się śmieje, delikatnie. 

LOUIS 

Bardzo niegrzecznym. Bardzo niegrzecznym. 

Mf;ŻC'lYZNA 

Chłopczyk zasłużył na dobrą karę? 

LOUIS 

Tak. Zasłużył. 

Mf;ŻClYZNA 

Tak zasłużył co? 

Krótka pauza. 

LOUIS 

Eeee ... 

Mf;ŻClYZNA 

Tak zasłużył co, chłopcze? 

LOUIS 

Och. Tak, tatusiu . 
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Mf;ŻC'lYZNA 

Chcę, żebyś mnie zabrał do siebie, chłopcze . 

LOUlS 

Nie, nie mogę. 

MĘ'ŻClYZNA 

Nie co? 

LOUIS 

Nie, tato, nie mogę. ja ... 

Nie mieszkam sam, tato. 

MĘ'ŻC'lYZNA 

Twój kochaś wie, że jesteś z innym? 

LOUIS 

Nie, tato, on ... 

Mój kochaś nie wie. 

MĘ'ŻC'lYZNA 

Twój kochaś wie , że ... 

LOUIS 

Zmień płytę, OK? Możemy iść do ciebie? 

Mf;ŻC'lYZNA 

Mieszkam z rodzicami. 

LOUIS 

Och. 
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ROY 

Jeśli ktoś do czegoś doszedł na tym świecie , to tylko dlatego, że ktoś starszy, ma -

jący władzę, tego sobie życzył. Dla mnie najcenniejszą cnotą w życiu jest zdol

ność do bycia dobrym synem. Ty ją masz, Joe. Dobrym synem dla ojca, który 

może tak tobą pokierować . że zajdziesz znacznie dalej , niż gdyby go nie było . 

Miałem wielu ojców, zawdzięczam im życie, potężni , potężni panowie. Walter 

Winchell, Edgar Hoover. A szczególnie Joe McCarthy. Cenił mnie, bo jestem 

dobrym prawnikiem, ale przede wszystkim dlatego , że byłem i jestem dobrym 

synem. Był trudnym człowiekiem, nieufnym i podejrzliwym; ale ja wydobyłem 

z niego coś dobrego. coś czułego. Umarłby za mnie. A ja za niego. Czy to cię za

wstydza? 

JOE 

Było mi ciężko z ojcem. 

ROY 

Czasem tak się zdarza. Wtedy trzeba sobie znaleźć innych ojców, zastępczych . 

Związek ojca i syna jest w życiu fundamentalny. Kobiety potrzebne są do pro 

kreacji, na początku , ale potem potrzebujemy ojca. Syn poświęca ojcu swoje 

życie jako narzędzie realizacji jego marzeń. Twój ojciec żyje? 

JOE 

Eee. umarł. 

ROY 

On był ... Kim? Trudny człowiek? 

JOE 

Był wojskowym. Bywał bardzo ostry. I zimny. 

ROY 

Ale kochał cię . 
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JOE 

Nie wiem. 

ROY 

Nie, nie, Joe, kochał cię, czuję to. Miłość ojca musi być czasem twarda, nawet 

okrutna i zimna, żeby zahartować syna do życia na tym świecie . To nie jest dobry 

świat. 

MĘŻC'ZYZNA 

No to tutaj. 

LOUIS 

Hmm ... Masz gumki? 

MĘŻClYZNA 

Nie używam . 

LOUIS 

To nie będzie seksu. (Chce iść) 

MĘŻC'ZYZNA 

Zaraz, poczekaj. 

Załóż mi ją. chłopcze. 

LOUIS 

Dajmy sobie spokój. Muszę iść do domu. Chyba mi odwaliło . 

MĘŻClYlNA 

No co ty proszę on się nie dowie. 

LOUIS 

Jest zimno. Za zimno . 
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MĘŻCTYZNA 

Nigdy nie jest za zimno. Rozgrzeję cię . Proszę. 

Zaczynają się pieprzyć 

MĘŻCTYZNA 

Rozluźnij się. 

LOUIS 

(Trochę go to rozśmieszyło) Nie da się. 

MĘŻCTYZNA 

Chyba .. . 

LOUIS 

Co? 

MĘŻClYZNA 

Chyba pękła. Gumka. Lecimy dalej? 

(Krótka pauza). Wyciągnąć? Mam przestać .. . 

LOUIS 

Dalej . 

Zaraź mnie. 

Wszystko jedno. Wszystko jedno . 

Pauza. Mężczyzna wyciąga. 

MĘżC'lYlNA 

Hmm .. . wiesz co, sorry, ale chyba pójdę do domu. 
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LOUIS 

Tak tak. 

Pozdrów mamusię i tatusia. 

Mężczyzna uderza go w twarz. 

LOUIS 

Auu! 

Patrzą na siebie. 

LOUIS 

To był żart. 

Mężczyzna wychodzi. 

ROY 

Jak długo się znamy? 

JOE 

Od 1980. 

ROY 

Tak. Kawał czasu. Jesteś mi bliski, Joe. Czy daję ci dobre rady? 

JOE 

Jesteś wspaniałym przyjacielem, Roy. Ja ... 

ROY 

Chcę być rodziną . Famiglia, jak mówią moi włoscy przyjaciele. La Famiglia. 

Cudowne słowo. To dla mnie ważne, żebym ci pomógł, tak jak kiedyś mnie po 

magano. 
t·· 
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JOE 

Zawdzięczam ci prawie wszystko, Roy. 

ROY 

Ja umieram. Rak. 

JOE 

Boże święty. 

ROY 

Proszę. Pozwól mi dokończyć . Prawie nikt o tym nie wie, a tobie mówię dlatego, 

że„. nie boję się śmierci. Czy śmierć może mi przynieść coś gorszego? Żyłem; 
życie jest najgorsze . (Trochę drwi z siebie) Posłuchaj, mówi do ciebie ńlozof. Joe . 

Musisz to zrobić. Musisz musisz musisz . Miłość to pułapka . Odpowiedzialność 

to pułapka. Mówię ci to jak ojciec do syna: życie jest przerażające, nikt tego nie 

uniknie, nikt; ratuj się. Cokolwiek się ciebie uczepi , będzie stawiać żądania, 

będzie ci zagrażało . Nie bój się, ludzie tak bardzo się boją, nie bój się iść na

przeciw ostrym wiatrom nagi, samotny„ . Musisz wiedzieć jedno: do czego jesteś 

zdolny. Nic nie stanie na twojej drodze . 

SCENA5 
Trzy dni później. Prior i Belize w pokoju szpitalnym Priora. Prior jest bardzo chory, ale 

jego stan się nieco poprawił. Belize właśnie wszedł. 

PRIOR 

MissThing. 

BELIZE 

Ma cherie bichette. 

PRIOR 

Stella. 
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BELIZE 

Stella jak gwiazda. Pokaż no się. (Ogląda go badawczo) Wyglądasz strasznie, do 

kładnie comme la merde! 

PRIOR 

Merci. 

BELIZE 

(Wyciąga z torby plastikowe buteleczki i podaje Priorowi) Nie rozpaczaj, Belle 

Reeve . Voila, magiczna mikstura! 

PRIOR 

(Otwiera buteleczkę, wącha) Pffu! A cóż to za gówno? 

BELIZE 

Czy ja wiem. Posmarujemy twoje owrzodziałe ciało i zobaczymy, co będzie. 

PRIOR 

Te buteleczki to nie jest zachodnia medycyna ... 

BELIZE 

Maść voodoo . Od zielarza za rogiem. 

PRIOR 

I to ma być wykwalińkowana pielęgniarka . 

BELIZE 

(Wącha specyfik) Wosk pszczeli i tanie perfumy. Z odrobiną balsamu do ciała. 

Pełen pozytywnych wibracji i miłości od małej kubańskiej wiedźmy z Miami. 

PRIOR 

Weź ode mnie to gówno, mam osłabioną odporność . 



-Anioty w Ameryce I CZĘŚĆ Pl ERWSZA I Millennium nadch.odu -

BELIZE 

Jestem wykwalifikowaną pomocą medyczną. Wiem, co robię. 

PRIOR 

To cuchnie. Żadnych wiadomości od Louisa? 

Pauza. Belize delikatnie masuje Priora. 

PRIOR 

Przepadł. 

BELIZE 

Wróci. Znam ten typ. Lubi trzymać dziewczynę w niepewności. 

PRIOR 

To już .. . 

Pauza. 

BELIZE 

(Próbuje liczyć w pamięci) Jak długo? 

PRIOR 

Nie pamiętam . 

BELIZE 

Jak długo tu jesteś? 

PRIOR 

(Gwałtowna zmiana nastroju) Nie pamiętam, mam to w dupie. Chcę Louisa. Chcę 

mojego chłopaka, gdzie on kurwa jest. Ja zdycham, zdycham. Gdzie jest Louis? 
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BELlZE 

Ciiii, ciii .. . 

PRIOR 

To lekarstwo to narkotyk. Emocjonalna labilność dla początkujących. 

BELIZE 

Zostaw mi tabletkę albo dwie. 

PRIOR 

O nie, tego nie, ce n'e pas pour la joyeu.x noel et la bonne annee, to jest bardzo 

trująca chemia, ma pauvre bichette. 

I nie tylko otępiająca . Słyszę coś. Głosy. 

BELlZE 

Głosy. 

PRIOR 

Głos. 

BELIZE 

I co mówi? 

Pauza. 

PRIOR 

Nie wolno mi powtarzać. 

BELIZE 

Lepiej powiedz lekarzom. Albo ja im powiem. 
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PRJOR 

Błagam cię , nie. Chcę słyszeć ten głos, jest cudowny. Tylko on trzyma mnie przy 

życiu. Nie chcę o tym rozmawiać z jakimś głupim stażystą. I wiesz, co się dzieje? 

Kiedy go słyszę. staje mi. 

BELIZE 

O kurczę . 

PRJOR 

Comme f<a . (Pokazuje ręką) Asam wiesz, jak mi to wolno idzie. 

BELIZE 

Na samą myśl szczęka mi puchnie. 

PRJOR 

I mógłbyś odmówić mi tej małej pociechy - zdradzić moją żądzę pielęgniarom? 

BELIZE 

W życiu , ma bebe. 

PRJOR 

Zmieniliby lekarstwo, żeby tylko popsuć mi zabawę. 

BELIZE 

Ty i twój sterczący kutas możecie na mnie liczyć . 

PRJOR 

]'adore, ma belle negre. 

BELIZE 

Całe to babskie szczebiotanie jest politycznie niepoprawne. Powinniśmy z tym 

skończyć, kiedy przestaliśmy bawić się w drag. 
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PRJOR 

Jestem chory, mogę być politycznie niepoprawny, jeśli mi to przynosi ulgę . Mó
wisz jak Lou. 

(Krótka pauza) 

Przynajmniej mam satysfakcję, że siedzi gdzieś i się zadręcza . Uwielbiałem, 

kiedy się zadręczał. Patrzeć, jak pakuje swoją głowę w tyłek i odgryza sobie flaki 

z powodu jakiejś moralnej błahostki - to dopiero było widowisko . A mama za

wsze mi powtarzała , że jak ktoś załamuje ręce nad jakąś duperelą .. . 

BELIZE 

To jak przyjdą prawdziwe kłopoty, się pochlasta. 

PRJOR 

Mama mnie ostrzegała . 

BELIZE 

A one właśnie przyszły. 

PRJOR 

Ale jej nie posłuchałem . 

BELIZE 

No nie. (Udaje Hepburn) Mężczyźni to bestie. 

PRJOR 

(Także Hepburn) Najpodlejszego gatunku. 

BELIZE 

Muszę już iść. Gdybym chciał całe swoje samotne życie spędzić, opiekując się 

białasami, okazałoby się, że jestem za tani. 
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PRIOR 

Jesteś chrześcijańskim męczennikiem. 

BELIZE 

Cokolwiek się stanie, będę przy tobie, kochanie. 

PRJOR 

Je t'aime. 

BELIZE 

Je t'aime. Tylko nie świruj, błagam, kochana. Mam już dość popieprzonych ciot . 

Starczyłoby na dwa życia. Szkoda mi czasu na czyjąś demencję. 

PRJOR 

Obiecuję. 

BELIZE 

(Doty ka go , łagodnie) Auć. 

PRIOR 

Nie da się ukryć , że auć. 

BELIZE 

Dlaczego właśnie na ciebie trafiło? 

Jedz więcej, dziewczynko, wyglądasz naprawdęfatalnie . 

Belize wychodzi. 

PRIOR 

(Po krótkiej pauzie) Poszedł sobie. 

Jesteś jeszcze ... 
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GWS 

Nie mogę zostać . Ale wrócę. 

PRIOR 

Jesteś jednym z tych głosów „Chodź, przeprowadzę cię na drugą stronę"? 

GWS 

Nie . Nie jestem ptakiem nocy. Jestem posłańcem ... 

PRIOR 

Masz piękny głos, jak ... perfekcyjnie nastrojona altówka, czysto brzmiąca, 

o mocno naciągniętych strunach; jak prawda. Zostań ze mną. 

GWS 

Nie teraz. Niedługo wrócę i objawię ci się, moje oblicze i moje posłanie. Bądź 

gotowy. 

PRJOR 

Na co? Nie chcę ... 

GLOS 

Nie na śmierć , nie: 

Czeka nas wielka, cudowna praca, krzywej wieży przywrócimy pion, wielkie Kłam -

stwo obalimy, wielki błąd naprawimy, prawem, mieczem i miotłą Prawdy! 

PRIOR 

Co ty mówisz, nie .. . 

GWS 

Jestem w drodze, kiedy się objawię, zacznie się Praca: 

Bądź gotowy na rozstąpienie powietrza, 

Na oddech, na wstąpienie, 

Chwała ... 
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SCENA6 

Drugi tydzień stycznia. Martin, Roy i Joe w modnej restauracji na Manhattanie. 

MARTIN 

W Waszyngtonie rewolucja. Mamy nowy program i mamy wreszcie prawdziwe 

go lidera . Oni odbili nam Senat, ale to my mamy sądy. Do dziewięćdziesiątego 

cały skład Sądu Najwyższego będzie mianowany przez Republikanów, w sądach 

federalnych - republikańscy sędziowie będą wszędzie, jak miny lądowe, gdzie 

się ruszysz - tam mina. Akcje stowarzyszeń walczących z dyskryminacją? Spra

wa idzie do sądu. Bum! Mina. Wszystko poukładamy tak jak chcemy: aborcję , 

obronę narodową , Amerykę Środkową, wartości rodzinne, klimat dla inwesty

cji . Biały Dom mamy do ~ooo roku. I dłużej . Stałe zameldowanie w Gabinecie 

Owalnym? Proszę bardzo. Do 9~ odzyskamy Senat, a za dziesięć lat Południe 

odda nam w ręce Kongres. To jest prawdziwy koniec liberalizmu. Koniec No 

wego Socjalistycznego Ładu. Koniec tak zwanego laickiego humanizmu. To świt 

nowego, prawdziwie amerykańskiego indywidualizmu politycznego . A jego oj 

cem jest Ronald Wilson Reagan. 

JOE 

Piękna wizja. panie Heller. 

MARTIN 

Martin. A Ministerstwo Sprawiedliwości jest naszą bazą. Zwłaszcza od kiedy Ed 

Meese przejął pałeczkę . Nie rozumie niuansów prawa. Ma ciężką łapę, to gli 

niarz. Przypomina mi Teddy'ego Roosevelta . 

JOE 

Nie mogę się doczekać, żeby go poznać . 

MARTIN 

Spóźniłeś się , Joe , nie żyje od sześćdziesięciu lat. 
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Mała konsternacja. Joe nie odpowiada. 

MARTIN 

Teddy Roosevelt. Powiedziałeś, że chciałbyś go ... To tylko żart. To mi przypomi

na historię o ... 

ROY 

(Uśmiecha się , ale wali prosto z mostu) Weź się kurwa Martin zamknij. 

(Do Joego) Widzisz, Joe? Tu obecny pan Heller jest w grupie trzymającej władzę 

i w stolicy siedzi po prawicy tego, który siedzi po prawicy Naszego Najjaśniej

szego. I mimo to mogę mu powiedzieć „weź się kurwa zamknij" - a on się nie 

obrazi . Lojalność . On .. . 

Martin? 

MARTIN 

Tak, Roy? 

ROY 

Podrap mnie po plecach. 

MARTIN 

Roy„. 

ROY 

Nie, nie, mówię poważnie, mam podrażnienia , robią mi się teraz takie, te ... Po

drap mnie, kochany, możesz to dla mnie zrobić? 

Martin drapie Roya po plecach. Obaj patrzą na Jo ego. 

ROY 

(Do Joego) Jak myślisz, dlaczego garstka bolszewików w jedną noc zmieniła Sankt 

Petersburg w Leningrad? Towarzysze . Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. 

Marks i Engels. Lenin i Trocki. Józef Stalin i Franklin Delano Roosevelt. 

.,, 
' 
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Martin się śmieje. 

ROY 

Towarzysze, nie, Martin? 

MARTIN 

Ten facet, Joe, to jest Święty Prawicy. 

JOE 

Wiem, panie Heller, ja ... 

ROY 

Martin, rozumiesz teraz, o czym ja mówię? Czy on nie jest wyjątkowy? 

MARTIN 

Nie zawstydzaj go, Roy. 

ROY 

Poważny, przyzwoity, bystry! Jego siła jest siłą dziesięciu, ponieważ ma czyste 

serce! I jest chłopakiem Roya, w stu procentach. 

MARTIN 

Do roboty, Joe. Do roboty. 

JOE 

Panie Heller, ja jeszcze .. . 

MARTIN 

(Kończy drapać plecy Roya) Nie możemy już dłużej czekać na odpowiedź. 

Krótka pauza. 
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JOE 
Och, eeee, więc ... 

ROY 

Joe jest żonaty. 

MARTIN 

Aha. 

ROY 

Ma żonę. Jej się nie chce przenosić do Waszyngtonu, więc Joe nie może tam je

chać. Trzyma nas w niepewności. Już to kiedyś przerabialiśmy, co? Ci panowie 

i ich żony. 

MARTIN 

O tak, lepiej uważać. 

JOE 

Nie mogę o tym dyskutować pod taką ... 

MARTIN 

Więc nie dyskutuj. Powiedz tak, Joe. 

ROY 

Teraz. 

MARTIN 

Powiedz tak, pojadę . 

ROY 

Teraz. 

Teraz. Wstrzymuję oddech, dopóki tego nie powiesz, robię się siny ... Teraz do 

kurwy nędzy! 
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MARTIN 

Roy, spokojnie, to nie jest ... 

ROY 

Pierdolę to. (Wyciąga z kieszeni list i wręcza Joemu) 

Czytaj. Dzisiaj przyszło. 

Joe czyta wstęp, po czym spogląda na nich. 

JOE 

Roy. To jest ... Roy, to straszne. 

ROY 

Dobrze, że mi mówisz. 

To list od Rady Sądownictwa Stanu Nowy Jork, Martin . 

Chcą mnie poddać weryńkacji i pozbawić licencji. 

MARTIN 

O Jezu. 

JOE 

Dlaczego? 

ROY 

Dlaczego, Martin? 

MARTIN 

Zemsta. 

ROY 

Calutka elita. I ich małe zasady. Bo ja nie mam zasad. Bo dla mnie Prawo nie jest 

martwym zbiorem sztywnych, staroświeckich przepisów, zezwala się, zabrania 
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się , bo, bo ja uważam , że Prawo jest elastycznym, oddychającym, pocącym się 

organem, bo, bo ... 

MARTIN 

Bo pożyczył od klientki pół miliona. 

ROY 

Właśnie. 

MARTIN 

I zapomniał oddać. 

JOE 

Roy, to ... Pożyczyłeś pieniądze od klientki? 

ROY 

Jest mi naprawdę wstyd. 

Krótka pauza. 

JOE 

(Bardzo pojednawczo) Roy, wiesz, jak cię podziwiam. Rozumiem, że twoje meto

dy są czasem niekonwencjonalne, ale jestem pewien, że zrobiłeś dokładnie to, 

co w danym momencie było słuszne . I wierzę, że ... 

ROY 

Nie tak żałośnie, proszę . Wyprę się pożyczki. Nie ma żadnych papierów. Nie 

może nic udowodnić. 

Krótka pauza. Martin studiuje menu. 
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JOE 

(Oddaje list, mówi bardziej oficjalnym tonem) Doceniam, że mi to mówisz i zrobię 

wszystko, co będę mógł, aby ci pomóc. 

ROY 

(Podnosz<J:c rękę, ostrożnie) Powiem ci, co możesz zrobić . Będą mnie sądzić lu

dzie, którzy nie są z mojej kasty. Rada Sądownictwa: arystokraci i bramini pra

wa, najwyższa półka . Urągam im, jestem dla nich ... Czym, Martin, małym świń

skim żydowskim gnomem? 

MARTIN 

No nie, aż tak daleko bym się nie posunął .. . 

ROY 

No nie, a ja tak. 

Rada Sądownictwa to bardzo wykwintni prawnicy z wykwintnymi korporacyjny

mi klientami, prowadzący bardzo skomplikowane sprawy. Antymonoplistyczne 

pozwy. Prywatyzacje. Ochrona środowiska. Tak skomplikowane sprawy wyma

gają współpracy Ministerstwa Sprawiedliwości jak kwiaty słońca . Nie uważasz, 

że to dobre porównanie, Martin? 

MARTIN 

Mnie tu nie ma, Roy. Ja nic nie słyszałem. 

ROY 

Nie, oczywiście, że nie . 

Bez słońca te sprawy i ci wykwintni prawnicy uschną i poumierają. Dobrze 

wstrzelony przyjaciel, na przykład w Ministerstwie Sprawiedliwości, może to 

słońce zgasić, rzucić w moim imieniu głęboki cień. Sprawić, że będą się trzęśli 

z zimna. Gdyby się posunęli za daleko . I oni się nie posuną. 

Pauza. 
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Nie rozumiem. 

ROY 

Rozumiesz. 

JOE 
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Nie prosisz mnie chyba„. 

ROY 

Cicho„ . Sza. 

JOE 

(Krótka pauza) Nawet gdybym przyjął tę posadę, to byłoby nielegalne, żebym in

gerował w przesłuchania komisji śledczej. To nieetyczne. Nie. Nie mogę . 

ROY 

Nieetyczne. 

Mogę cię przeprosić, Martin? 

MARTIN 

Przeprosić za co? 

ROY 

Pospaceruj sobie. Mówię poważnie. 

Martin wychodzi. 

ROY 

Nieetyczne. Chcesz mnie zawstydzić przed kolegą? 

JOE 

Nie, ale to jest nieetyczne, nie mogę„ . 

··~ 
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ROY 

Urwałeś się z choinki , chłopcze? Co to kurwa jest, szkółka niedzielna? 

JOE 

Nie, to jest ... 

ROY 

To jest ... wydzielanie soków trawiennych, to są enzymy i kwasy, to są flaki, to 

jest to, ruchy jelit i ociekające krwią mięcho , to cuchnie, to jest polity ka, Joe , gra 

o życie. A ty myślisz, że jesteś .. . Co? Ponad tym? Ponad życiem jest co? Śmierć! 
W chmurach! Żyjesz kurwa na ziemi! Stań twardo na gruncie, pobądź trochę. 

Jestem chory. Czują, że jestem słaby. Chcą mojej krwi. Muszę mieć wtyczkę 

w ministerstwie. W ministerstwie będziesz mnie chronił. 

JOE 

Dlaczego Heller nie może ... 

ROY 

Dorośnij, Joe . Administracja nie może być zamieszana. 

JOE 

Ale ja też byłbym częścią administracji. Tak jak on. 

ROY 

To co innego. Martin jest człowiekiem Eda. Ed jest człowiekiem Reagana. Czyli 

Martin jest człowiekiem Reagana. A ty moim. (Krótka pauza. Pokazuje list) To się 

nie może stać . Rozumiesz? (Targa list) 

Będę prawnikiem, Joe, będę prawnikiem, będę kurwa pierdolonym legalnie li

cencjonowanym prawnikiem, tak jak mój tatuś, aż do ostatniego dnia mojego 

smutnego życia , mój drogi, dopóki nie umrę. 

Martin wraca. 
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ROY 

O, jest Martin. 

MARTIN 

Dogadaliśmy się? 

ROY 

Joe? 

Krótka pauza. 

JOE 

Przemyślę to. 

(Do Roy a) Przemyślę. 

ROY 

Ha. 

MARTIN 

Strach przed konsekwencjami powstrzymuje nas przed działaniem. 

ROY 

Amen. 

MARTIN 

Ale z konsekwencjami z reguły da się żyć. 

SCENA7 
Popołudnie. Na granitowych schodach Pałacu Sprawiedliwości na Brooklynie. Jest 

zimno i słonecznie . Z przy czepy sprzedają hot dogi. Louis w wyciągniętym swetrze sie

dzi na schodach, pochłonięty spożywaniem jednego z nich. Wchodzi Joe z trzema hot 

dogami i puszką coli. 
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JOE 

Można ... ? 

LOUIS 

No pewnie. Oczywiście. Niesamowicie rześkie słońce. 

JOE 

(Siadajqc) Trzeba korzystać z jego dobrodziejstw. 

Jak tam pański przyjaciel? 

LOUIS 

Mój ... ? Ach. Gorzej. Jest mu gorzej. 

JOE 

Przykro mi. 

LOUIS 

No tak. Dzięki za troskę. To miłe. Jesteś bardzo miły. Nie mogę uwierzyć, że gło

sowałeś na Reagana. 

JOE 

Mam nadzieję, że mu się poprawi. 

LOUIS 

Reaganowi? 

JOE 

Twojemu przyjacielowi. 

LOUIS 

Nie poprawi mu się. Reaganowi też nie. 

-Ani.o tywAmeryce I CZĘŚĆ PIERWSZA I Mi.Uenn.ium nadch.od:i::ł-

JOE 

Nie gadajmy o polityce, OK? 

LOUIS 

(Wskazujqc na lunch Joego) Zjesz aż trzy? 

JOE 

No ... Jestem ... głodny. 

LOUIS 

To trucizna. Szczurze kupy, robaki i trociny. 

JOE 

Ha. 

LOUTS 

Aha ... I ten ... Iryd, zdaje się. Bardzo toksyczny. 

JOE 

Jesz to samo. 

LOUIS 

Nie mogę się oprzeć ze względu na kształt , a poza tym próbuję popełnić samo

bójstwo. A ty jaką masz wymówkę? 

JOE 

Żadnej. W dodatku popijam syropem na zgagę. 

Joe wyciąga buteleczkę i popija. Louis głośno parska z obrzydzeniem. 

JOE 

Tak, wiem, ale potem to wszystko przepłukuję colą . 
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Pije colę. Louis udaje. że wymiotuje mu na kolana. 

JOE 

Zawsze taki jesteś? 

LOUIS 

Martwię się o jego dzieci. 

JOE 

Czyje? 

LOUIS 

Reagana. O Maureen, Mike'a, sierotkę Patty i Ronaldę Reaganównę Juniorkę, 

znaną, że się tak wyrażę , heteroseksualistkę . 

JOE 

Ron Reagan Junior nie jest ... Nie powinieneś mówić takich rzeczy o ludziach. 

Skąd możesz wiedzieć? O nim? Że jest taki? Nie wiesz tego na pewno. 

LOUIS 

(Robi minę skandalizującej gwiazdy) Wiesz, kochanie , wprawdzie nie robił mi 

laski. .. 

JOE 

Słuchaj , jeżeli masz być wulgarny ... 

LOUIS 

Nie nie, mówię poważnie ... Jak to jest być dzieckiem Ducha Czasu? Mieć za ojca 

Amerykańską Obojętność? Reaganowie nie są prawdziwą rodziną, czytałem 

w „People", nie ma między nimi żadnych więzi, miłości, nawet ze sobą nie roz 

mawiają, tylko przez agentów. Więc jak to jest być dzieckiem Reagana? Docie 

kliwe umysły chcą wiedzieć. 
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JOE 

Ty chyba nie wierzysz we wszystko, co ... 

LOUIS 

(Patrząc w dal) Ale my wszyscy dobrze wiemy, jak to jest. Dzisiaj. Żadnych wię

zi. Żadnej odpowiedzialności. Wszyscy ... stoimy w rozkroku między egoizmem 

i miłością. 

JOE 

Ty po prostu .. . Cokolwiek ci przyjdzie do głowy, żeby to powiedzieć albo zrobić, 

nie przejmujesz się, tylko ... robisz to . 

LOUIS 

Robię co? 

JOE 

To. Cokolwiek. Cokolwiek ci przyjdzie do głowy. 

LOUIS 

Próbujesz mi coś powiedzieć? 

Krótka erotyczna pauza. Gapią się na siebie. Joe spogląda w dal. 

JOE 

Nie, tylko widzę, że jesteś ... 

LOUIS 

Impulsywny. 

JOE 

Tak, nie można się czuć zbyt pewnie ... 
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LOUIS 

(Wzrusza ramionami) Wolny kraj . Ojczyzna dzielnych. Niech będzie, że jestem 
wariatem. 

JOE 

Można się przestraszyć . 

LOUIS 

O tak. Na przykład wolności. I bezduszności. 

JOE 

Nie , nie jesteś bezduszny. 

LOUIS 

A co ty tam wiesz? 

Dokończ swojego peniska. 

Klepie Joego w kolana, zbiera się do odejścia . 

JOE 

Eeee ... 

Louis się odwraca, patrzy na niego. Joe zastanawia się, co powiedzieć. 

JOE 

Wczoraj była niedziela, ale ponieważ ostatnio jestem rozkojarzony, myślałem , 

że to poniedziałek. I przyszedłem do pracy. Sąd był pusty. Z początku nie rozu -

miałem dlaczego, i ogarnął mnie taki niesamowity ... strach .. . Bo pomyślałem, 

że Pałac Sprawiedliwości został wyludniony i zamknięty. Na zawsze. Że ludzie, 

którzy go ożywiali, spakowali manatki i wyjechali. 

LOUIS 

(Patrzy na budynek) Nieprzyjemne. 

-1 14-

-An.iotywAmeryce I CZĘŚĆ PIERWSZA I MLll en.n.wm n.adchodu-

JOE 

Owszem. Chciałem krzyczeć. Ale nie dlatego, że to nieprzyjemne, ale dlatego, że 

ta pustka była taka nagła. 

I.. . wiesz co, ten krzyk... byłby krzykiem szczęścia. 

Pomyślałem sobie, co by było, gdyby ... nagle w jedną noc przestało istnieć 

wszystko, co mi ciąży, prawo, miłość. Wolność. 

To byłby ... Bezduszny terror. Tak. Potworne, i... Bardzo piękne. Zrzucić skó

rę, zedrzeć wszystkie stare warstwy, j edną po drugiej i oddychając pełną piersią 

wejść w nowy dzień. 

(Krótka pauza. Patrzy na budynek sądu) 

Nie mogę tam dzisiaj iść. 

LOUIS 

To nie idź . 

JOE 

(Nie słuchając Louisa) Nie mogę tam iść, potrzebuję ... 

(Zastanawia się, czego potrzebuje. Pije kolejny łyk syropu na zgagę) 

Nie mogę być dłużej taki. Potrzebuję ... zmiany, muszę po prostu ... 

LOUIS 

(Niekoniecznie podrywająca, naprawdę nie chce być sam) Potrzebujesz towarzy

stwa? Wszystko jedno, do czego? 

Pauza. Joe patrzy na Louisa, po czym spogląda w dal, boi się. Louis wzrusza ramio

nami. 

LOUIS 

Czasem, nawet jeśli cię to śmiertelnie przeraża, musisz umieć złamać prawo. 

Rozumiesz, co mam na myśli? 

Kolejna krótka pauza. 
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Kolejna krótka pauza. 

LOUIS 

Wyprowadziłem się. Wyprowadziłem się do ... 

Źle sypiam. 

JOE 

Ja też . 

Louis zbliża się do ]oego. ślini swoją serwetkę i wyciera mu usta. 

LOUIS 

Dezynfekcja wąsów. (Wskazuje na budynek sądu) Być może sąd już się nie zbierze. 

Nigdy. Być może jesteśmy wolni. Możemy robić, co chcemy. 

Dzieci nowego dnia, przestępcze umysły. Samolubni i chciwi, pozbawieni mi

łości i ślepi. Dzieci Reagana. Boisz się. Ja też. Każdy cieszy się wolnością . Boże, 

miej nas w swojej opiece. 

SCENA8 

Późną nocą tego samego dnia. Joe dzwoni z budki telefonicznej do Hanny w Salt Lake 

City. 

JOE 

Mamo? 

HANNAH 

Joe? 
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Cześć. 

HANNAH 
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Dzwonisz z ulicy. Jest .. . musi być koło czwartej rano . Co się stało? 

JOE 

Nic, nic, chciałem ... 

HANNAH 

To Harper. Czy Harper ... Joe? Joe? 

JOE 

Tak, cześć . Nie, z Harper w porządku . To znaczy nie, z nią ... nie jest w porządku. 

Co słychać, mamo? 

HANNAH 

Co się stało? 

JOE 

Chciałem z tobą porozmawiać . Och, chciałem coś na tobie sprawdzić. 

HANNAH 

Joe , czy ty ... czy ty piłeś? Joe? 

JOE 

Tak, moja droga . Jestem pijany. 

HANNAH 

To do ciebie niepodobne. 

JOE 

Nie. A skąd wiesz? '•,, 
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HANNAH 

Co robisz o czwartej rano na ulicy? W tym chorym mieście. To niebezpieczne. 

JOE 

Ale ja nie jestem na ulicy, mamo. Jestem obok stawu, w parku. 

HANNAH 

W jakim parku? 

JOE 

W Central Parku. 

HANNAH 

W CENTRAL PARKU! Boże święty! Ale co ty robisz o tej porze w Central Parku? 

Czy ty ... Joe , powinieneś w tej chwili iść do domu. Zadzwoń do mnie z domu. 

(Krótka pauza) 

Joe? 

JOE 

Przychodzę tu czasem, żeby popatrzeć, mamo. Tylko popatrzeć . 

HANNAH 

Na co? Co tam jest do oglądania o czwartej nad ... 

JOE 

Czy tata mnie kochał? 

HANNAH 

Co? 

JOE 

Kochał? 
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HANNAH 

Masz iść do domu i zadzwonić stamtąd. 

JOE 

Odpowiedz. 

HANNAH 

Widzieliście go. Pijackie sentymenty. Nie podoba mi się ta rozmowa. 

JOE 

Tak, a teraz będzie jeszcze gorsza. 

Pauza. 

HANNAH 

Joe? 

JOE 

Mamo . Mamusiu. Jestem homoseksualistą , mamusiu . 

Kurczę, jak to głupio zabrzmiało. 
(Pauza) 

Halo? Halo? 

Jestem homoseksualistą. 
(Pauza) 

Mamusiu, proszę cię. Powiedz coś . 

HANNAH 

Jesteś wystarczająco dorosły, żeby wiedzieć, że ojciec cię nie kochał i nie robić 
z siebie pośmiewiska . 

JOE 

Czego? 

·· .. 

"· 
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HANNAH 

Pośmiewiska . Jesteś śmieszny. 

JOE 

Jestem„. 

Jaki? 

HANNAH 

Proszę, żebyś poszedł do domu, do swojej żony. Ja muszę iść spać. Ta cała roz 

mowa .. . Po prostu o niej zapomnimy. 

JOE 

Mamo. 

HANNAH 

Koniec rozmowy. Na dzisiaj. To„ . 

(Nagle bardzo zła) Picie to grzech! Grzech! Lepiej cię wychowałam. (Odkłada 

słuchawkę) 

SCENA9 

Wczesny poranek naza1utrz. Dwie równoległe sceny : Harper i Joe w domu; Louis i Prior 

w szpitalnym pokoju. Joe i Louis właśnie weszli. Akcja powinna być szybka i wściekła; 

nakładanie się dialogów jak najbardziej wskazane; na początku może to być mylące i 

trudne, ale ostateczny rezultat już nie. 

HARPER 

O Boże. W domu. Nadeszła chwila prawdy. 

JOE 

Harper. 
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LOUIS 

Wyprowadzam się . 

PRJOR 

Chyba kurwa na Marsa . 

JOE 

Harper. Posłuchaj. Wciąż bardzo cię kocham. Jesteś moim najlepszym kum
plem, nie odejdę od ciebie. 

HARPER 

O nie, nie podoba mi się ten ton. Odchodzę. 

LOUIS 

Odchodzę . 

Już odszedłem . 

JOE 

Posłuchaj, proszę . Zostań. To jest naprawdę trudne. Musimy porozmawiać. 

HARPER 

Rozmawiamy. Nie zauważyłeś? A teraz j uż się zamknij. OK? 

PRIOR 

Gnida. Ulatnia się, kiedy jestem przykuty do łóżka, to skurwysyństwo . 

Gdybym teraz mógł wstać, tobym cię zabił . 

JOE 

Brałaś tabletki? Ile? 

HARPER 

Żadnych tabletek. Niezdrowe dla ... (klepie się po brzuchu) 
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JOE 

Nie jesteś w ciąży. Dzwoniłem do twojego ginekologa. 

HARPER 

Zmieniłam ginekologa. 

PRIOR 

Nie masz prawa. 

LOUIS 

Nie bądź śmieszny. 

PRIOR 

Nie masz prawa. To przestępstwo. 

JOE 

Nieważne. Posłuchaj mnie. Chciałaś znać prawdę . Oto ona. 

Wiedziałem o tym, kiedy się z tobą żeniłem. Wiedziałem o tym, odkąd w ogóle 

wiedziałem cokolwiek, ale ... Po prostu wydawało mi się, że jeśli będę z całych sił 

pragnął i pracował nad tym, to może uda mi się zmienić ... Ale nie mogę ... 

PRIOR 

Kryminalista. 

LOUIS 

Jest takie prawo. 

PRJOR 

Jest takie prawo. Zobaczymy. 
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JOE 

Tracę grunt pod nogami, wiesz, gdzie chodzę na spacery ... do parku, albo tam 

i z powrotem po 53 Ulicy, albo tam, gdzie .. . I ciągle obiecuję sobie, że więcej już 

tam nie pójdę , ale nie mogę. 

LOUIS 

Potrzebuję być sam. 

PRIOR 

Coś nowego. 

LOUIS 

Wszystko jest nowe, Prior. 

JOE 

Próbuję zamknąć swoje uczucia w klatce , zakneblować, próbuję żyć, jakbym był 

martwy, sparaliżowany. ale nagle widzę kogoś, kogo pragnę. i to jest jak gwóźdź, 

jak paląca szpila przeszywająca mi serce i wtedy wiem, że przegrywam. 

PRJOR 

Mieszkanie za ciasne dla trzech? Louis z Priorem obleci, ale Louis z Priorem 

i HIV-em już nie? 

LOUIS 

Można tak powiedzieć. 

Nie będziesz mnie osądzał . To nie przestępstwo, tylko nieodwracalna logika 

zdarzeń dla ludzi, którzy się wypalili , których ograniczenia .. . 

PRJOR 

Bum bum bum. Teraz sąd ogłosi wyrok. 

.· 
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LOUIS 

Co do spraw praktycznych, możemy ustalić, że jeśli będziesz chciał, mogę cię 

odwiedzać, zostawać u ciebie na noc, o ile będę mógł, mogę ... 

PRIOR 

Czy przysięgli ustalili werdykt? 

LOUIS 

Robię co mogę. 

PRIOR 

Żałosne. Kogo to obchodzi? 

JOE 

Całe moje życie doprowadziło mnie do tego punktu. I nie mogę pogardzać sa

mym sobą. Kiedy cię poznałem, wierzyłem, że jeśli nie siebie, to przynajmniej 

ciebie mogę ocalić, ale ... 

Nie czuję do ciebie pożądania i nie sądzę, żebym kiedykolwiek czuł. 

Krótka pauza. 

HARPER 

Myślę, że powinieneś wyjechać . 

JOE 

Gdzie? 

HARPER 

Do Waszyngtonu. Wszystko jedno. 

JOE 

O czym ty mówisz? 
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HARPER 

Beze mnie . 

Beze mnie , Joe . Czy nie to chciałeś usłyszeć? 

Krótka pauza. 

JOE 

Tak. 

LOUIS 

Można kogoś kochać i zawieść go. Można kogoś kochać i nie być w stanie „ . 

PRIOR 

Można, teoretycznie tak. Ktoś może, ogólnie rzecz biorąc , „ktoś" może kochać, 

Louis, ale nie ty, konkretnie ty jesteś wyłączony z tej kategorii . 

HARPER 

Chciałeś mnie ocalić, ale ciągle mnożyłeś kłamstwa. Nie rozumiem tego. 

PRIOR 

Teoretycznie ktoś może kochać i pewnie wielu tak ma, ale obaj wiemy, że ty nie 
umiesz. 

LOUIS 

Umiem. 

PRIOR 

Nawet nie umiesz tego powiedzieć. 

LOUIS 

Kocham cię , Prior. 

- ·~s -
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PRJOR 

Powtarzam. Kogo to obchodzi? 

HARPER 

To jest okropne, niech to się wreszcie skończy, niech znowu ... 

PRJOR 

Tak, Wysoki Sądzie, ustaliliśmy werdykt. Ten człowiek ma serce z defektem. 

Kocha, ale jego miłość jest gówno warta. 

JOE 

Harper ... 

HARPER 

Mr Ściemniacz, chcę stąd wyjechać. Daleko. Natychmiast. Zanim on znowu coś 
powie. Proszę. proszę ... 

JOE 

Od kiedy cię znam, zawsze bałaś się mężczyzn czyhających pod łóżkiem, ukry
wających się pod kanapą, mężczyzn z nożami. 

PRIOR 

(Zdruzgotany, błagaj4c niemal, próbuj4c dotkn4ć Louisa) Ja umieram! Ty głupia 

kurwo! Wiesz co to znaczy! Miłość! Wiesz co to jest miłość? Żyliśmy razem czte

ry i pół roku, ty gnoju, ty idioto. 

LOUIS 

Muszę ratować siebie . 

JOE 

Kim są ci mężczyźni? Nie rozumiałem tego. Teraz wiem. 

HARPER 

Co? 

JOE 

To ja. 

HARPER 

Ty? 

PRIOR 
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WYJDŹ Z MOJEGO POKOJU! 

JOE 

Ja jestem tym mężczyzną z nożem. 

HARPER 

To ty? 

PRJOR 

Gdybym teraz mógł wstać, tobym cię zabił. Zabiłbym . Wynoś się. Wynoś się albo 
będę krzyczał. 

HARPER 

O Boże ... 

JOE 

Przepraszam ... 

HARPER 

To ty. 

LOUIS 

Proszę cię, nie krzycz. 
:~ 



PRIOR 

Wyjdź. 

HARPER 

Poznaję cię. 

LOUIS 

Proszę ... 

JOE 
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Och. Poczekaj .. . Och! 
(Przykłada rękę do ust, zakrywa je, potem ogląda dłoń i widzi na niej krew) 

Krew. 

Prior krzyczy. 

HARPER 

Mr Ściemniacz! 

MR ŚCIEMNIACZ 

(Zjawia się, jest ubrany w strój polarnika) Jestem. 

HARPER 

Chcę wyjechać . Nie chcę go więcej widzieć. 

MR ŚCIEMNIACZ 

Dokąd? 

HARPER 

Gdziekolwiek. Daleko . 

MR ŚCIEMNIACZ 

Absolutamento. 
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Harper i Mr Ściemniacz znikają. Joe podnosi wzrok i widzi, że jej nie ma. 

PRJOR 

(zamyka oczy) Kiedy otworzę oczy, nie będzie cię. 

Louis wychodzi. 

JOE 

Harper? 

PRIOR 

(Otwiera oczy) Ha. To działa. 

JOE 

(Woła) Harper? 

PRIOR 

Wszystko mnie boli. Chciałbym umrzeć . 

SCENA10 

Tego samego dnia. Zachód słońca. Hannah i jej najlepsza przyjaciółka, agentka nie

ruchomości Siostra Ella Chapter, przed domem Hanny w Salt Lake City. 

SIOSTRA ELIA CHAYfER 

Spójrz na ten widok! Jak w niebie. Jak żywe miasto w niebie, co? Lekko poły

skuje w słońcu . 

HANNAH 

Połyskuje. 

- 1::&9-
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SIOSTRA ELI.A CRAPTER 

Nawet kamienie i cegły połyskują i skrzą się jak nieboskłon w słońcu . Masz taki 

piękny widok z samej krawędzi kanionu. Cudowne miejsce. 

HANNAH 

To tylko Salt Lake City. a ja za twoim pośrednictwem sprzedaję. a nie kupuję ten 
dom. 

SIOSTRA EL!A CRAPTER 

Lubię wzbudzić w sobie entuzjazm dla nieruchomości, którą mam w ofercie. 

HANNAH 

Po prostu daj mi dobrą cenę i już. 

SIOSTRA ELIA CRAPTER 

Widzisz , popyt jest bardzo słaby. 

HANNAH 

Co najmniej pięćdziesiąt. 

SIOSTRA ELIA CRAPTER 

Maksimum coś koło czterdziestu. 

HANNAH 

Pięćdziesiąt . 

SIOSTRA EL!A CRAPTER 

Powinnaś trochę poczekać. 

HANNAH 

Niestety nie mogę . 
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SIOSTRA ELIA CRAPTER 

Szkoda. Właściwie jesteś moją jedyną przyjaciółką . 

HANNAH 

Widzieliście ją. 

SIOSTRA EL!A CRAPTER 

Wiesz, czemu postanowiłam cię polubić? Postanowiłam cię polubić, bo jesteś 

jedyną niesympatyczną mormonką, jaką w życiu spotkałam . 

HANNAH 

Peruka ci się przekrzywiła. 

SIOSTRA ELI.A CRAPTER 

To mi popraw. 

Hannah poprawia perukę Elli Chapter. 

SIOSTRA EL!A CRAPTER 

New York City. Mają tam tylko małe nory. Zawsze mówiłam, że ludzie powinni 

siedzieć na miejscu. Dlatego sprzedaję nieruchomości. To tak, jakby mówić: 

Kup sobie dom! Siedź na miejscu! To tak, jakby mówić, że podróże nie przy

noszą nic dobrego . Oczywiście chciałam też dobrze zarabiać. (Wyciąga paczkę 

papierosów, zapala jednego, częstuję Hannę) 

HANNAH 

Nie tutaj, ktoś może przechodzić . 

Były dni, kiedy stałam nad tą przepaścią i chciałam zrobić ten jeden krok. Tu 

jest ciężko. w Salt Lake: wszystko wyschnięte na wiór. Nadmiar energii i defi

cyt inteligencji. Bardzo wycieńczająca dla organizmu kombinacja. To nie grzech 

poszukać sobie innego miejsca. Nie potrzebuję tyle przestrzeni. 

Moja bratowa Libby twierdzi, że w piwnicy ulatnia się gaz, rad . 

.. · 
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SIOSTRA ELIA CHAPTER 

Ulatnia się gaz ... 

HANNAH 

Ależ skąd. Libby jest głupia. 

SIOSTRA ELLA CHAPTER 

Bo musiałabym to umieścić w opisie. 

HANNAH 

Nic się nie ulatnia, Ella . (Krótka pauza) Daj pociągnąć. (Konspiracyjnie zaciąga 

się papierosem Elli) A teraz to wyrzuć. 

SIOSTRA ELLA CHAPTER 

Wygląda na to, że się rozstajemy. 

~ HANNAH 

Nic ci nie będzie, Ella, nie byłam dobrą przyjaciółką. 

SIOSTRA ELLA CHAPTER 

Powiem ci coś, ale się nie śmiej, dobrze? Mówią, że to siedziba świętych, naj

pobożniejsze miejsce na ziemi, i mają rację. To nie znaczy, że tu nie ma zła. Zło 

jest wszędzie. Grzech jest wszędzie . Ale tu bije źródło słodkiej wody na pustyni, 

kwiat pustyni. Każdy krok, z którym Wierzący oddala się od niego, naraża go na 

niebezpieczeństwo. Boję się o ciebie, Hanno Pitt, ponieważ jesteś moim przy

jacielem. Zostań tutaj. To jest właściwe miejsce dla świętych . 

HANNAH 

Świętych Dnia Ostatniego. 

SIOSTRA ELLA CHAYJ'ER 

Tylko oni przetrwali. 

-An.ioływAmer:rce I CZĘŚĆ PIERWSZA I Millenruu.m n.adchodu-

HANNAH 

Mimo wszystko . Robi się późno ... dla świętych i wszystkich innych. To tyle. 

To tyle . 
Pięćdziesiąt tysięcy dolarów, droga Siostro Ello Chapter, i ani grosza mniej. 

Widok jest naprawdę cudowny. 
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AKT III 
~JESZCZE NIEŚWIADOMY ŚWIT~ 

Styczeń 1986 

-Anioły w Ameryce I CZĘŚĆ PIERWSZA I Mit!en.niu.m na.dchodz:ł-

SCENA1 

Późną nocą, trzy dni po Akcie II. Scena tonie w ciemnościach. Prior w łóżku w swoim 

mieszkaniu, ma senne koszmary. Budzi się, siada i zapala lampkę nocną. Patrzy na 

zegar. Przy stole obok łóżka siedzi mężczyzna ubrany w strój brytyjskiego szlachcica 

z XIII wieku. 

PRIOR 

(Przestraszony) Kim j esteś? 

PRIOR I 

Nazywam się Prior Walter. 

Pauza. 

PRIOR 

Ja też nazywam się Prior Walter. 

PRIOR1 

Wiem. 

PRIOR 

Wyjaśnij. 

PRJOR1 

Ty żyjesz . Ja nie. Tak samo się nazywamy. Co mam ci wyjaśnić? 

PRIOR 

Duch? 

PRIOR1 

Przodek. 
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PRJOR 

Ale chyba nie ten Prior Walter? Ten z gobelinu z Bayeux? 

PRJOR1 

Jego pra-pra-prawnuk. Piąty o tym samym imieniu. 

PRIOR 

Ja chyba jestem trzydziesty czwarty. 

PRJOR1 

Trzydziesty drugi. 

PRIOR 

Mama mówiła co innego. 

PRJOR1 

To znaczy, że doliczyła dwóch bękartów; ja ich nie liczę. Nie ma miejsca dla bę

kartów. To co połykasz, te małe okrągłe .... 

PRJOR 

Tabletki. 

PRIOR i 

Tabletki. Na zarazę. Ja też ... 

PRJOR 

Na zarazę ... Co ty też? 

PRIOR1 

W moich czasach zaraza była o wiele gorsza niż teraz. Całkiem wymarłe wioski. 

Gdybyś wyjrzał z domu, zobaczyłbyś Śmierć spacerującą o poranku, rosę zwilża
jącą postrzępione fałdy jej czarnej sul-pii. Tak wyraźnie, jak teraz widzę ciebie. 
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PRIOR 

Zmarłeś na epidemię. 

PRIOR1 

Morowe powietrze. Sam, tak jak ty. 

PRIOR 

Nie jestem sam. 

PRIOR1 

Nie masz żony ani dzieci. 

PRIOR 

Jestem gejem. 

PRIOR I 

To co? Bądź gejem, lataj sobie po łąkach na golasa, jeżeli tak lubisz, ale co ci to 

przeszkadza mieć dzieci? 

PRJOR 

Gej w innym znaczeniu tego słowa, nie wesołek, nie rozrywkowy koleś, tylko 

homoseksualista ... zresztą nieważne. 

PRIOR I 

Kiedy umierałem miałem dwanaścioro. 

Zjawia się drugi duch, ubrany w strój XVI I-wiecznego londyńskiego eleganta. 

PRIOR I 

(Wskazują.cna Priora:.?) A byłem trzy lata młodszy od niego. 

Prior widzi nowego ducha, krzyczy. 

.,. 
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PRIOR 

O Boże, jeszcze jeden. 

PRIOR> 

Prior Walter. Przed tobą o jakieś siedemnaście pokoleń . 

PRIOR1 

Liczy bękartów. 

PRIOR 

Czy to jest jakiś sabat? 

PRIOR> 

Wysłano nas, żebyśmy zapowiedzieli jego cudowne zstąpienie. Oni lubią uro

czyste wejścia, z heroldami, i ... 

PRIOR1 

Przybywa posłaniec. Przygotuj drogę. Wieczne zstępowanie, ożywczy powiew ... 

PRIOR> 

Wybrali nas z powodu śmiertelnego podobieństwa. W tak starej rodzinie, jak 

Walterowie, musi znaleźć się choć kilku, których zabiła zaraza. 

PRIOR1 

Morowe powietrze. 

PRIOR> 

Dżuma . Przez kanalizację. pół Londynu, wyobraź sobie. On dostał od pcheł. Ty, 

jak rozumiem, w wyniku pożałowania godnej rozpusty ... 

PRIOR1 

Szczurze pchły, kto by przypuszczał? 
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PRIOR 

Czy ja umrę? 

PRIOR> 

Nie wolno nam o tym rozmawiać ... 

PRIOR1 

Nie oczekuj od przodków, że przeprowadzą cię na drugą stronę . Mógłbyś tego 

oczekiwać jedynie od dzieci, dlatego umrzesz sam. 

PRIOR 

Boję się. 

PRIOR1 

I słusznie. Nie ma latarni, a ścieżka jest skalista, ciemna i stroma. 

PROR> 

Nie strasz go. Mamy dwie wiadomości: dobrą i złą, najpierw dobra. 

Przybyliśmy tutaj, by płatkami róży umościć tryumfalny pochód, rozwiesić pal

mowe liście. Proroku. Wizjonerze. Objawicielu. To wielki zaszczyt dla rodziny. 

PRIOR1 

On nie ma rodziny. 

PRIOR> 

Mam na myśli Walterów, dla naszej rodziny. 

PRIOR 

(Śpiewa) 

All I want is a room somewhere, 

Far away from the cold night air ... 

''c. 



y,· 

- Aruo t.y w Ameryce I CZ ĘŚĆ PIERWSZA I Mi!Lenn~um ł'\adchodu -

PRIOR• 

(Kładzie rękę na czole Priora) Dobrze, już dobrze, to nie jest zapalenie mózgu ... 

Prior się uspokaja, ale oczy ma wciąż zamknięte. Zmienia się światło . Z oddali sły

chać cudowną muzykę. 

PRIOR1 

(Śpiewa cicho) Adonai, Adonai, 

Olam ha-yichud, 

Zeń.rot, Zazahot, 

Ha-adam, ha -gadol 

Córko Światła, 

Córko Splendoru, 

Fluor! Fosfor! 

Lumen! Wosk! 

PRIOR• 

(Równocześnie) Właśnie dziś, 

Z jaśniejących na niebie lustrzanych komnat, 

Przez lodowatą i martwą otchłań kosmosu, 

Ciągnąc za sobą świetliste kule, 

Przybywa cudowny 

Zwiastujący Posłaniec, 

Do ciebie, 

Proroku ... 

PRIOR 1 i PRIOR• 

Bądź gotowy, bądź gotowy, 

Wieczne Zstępowanie, 

Powiew, pióro, 

Chwała.„ 

Znikają. 
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SCENA~ 

Następnego dnia. Dwie równoległe sceny: Louis i Belize w kawiarni; Prior w przy

chodni szpitalnej razem z pielęgniarką, Emily, która mu podaje kroplówkę. 

LOUIS 

Dlaczego w Ameryce przyjęła się demokracja? To znaczy przyjęła się relatywnie, 

nie dosłownie, nie obecnie; ale jak to jest, że jednak są warunki do poszerzania 

się i rozwoju jakiejś radykalnej formy demokracji? Jak to jest, że władza- kie

dyś tak rygorystycznie usytuowana przez zapisy Konstytucji, na samym szczycie 

piramidy - nieuchronnie stacza się do coraz niższych warstw i staje się coraz 

bardziej powszechna, i to wbrew wściekłym wysiłkom prawicy, aby to zahamo -

wać? Ciężko jest być lewicowcem w tym kraju, amerykańska lewica kurczowo 

trzyma się skamieniałych fetyszy: wolności na przykład, ta jest najgorsza; i ta 

cała Jeane Kirkpatrick może sobie wciąż pleść o wolności, ale jakie to słowo ma 

znaczenie w jej ustach, albo prawa człowieka; Bush też ciągle mówi o prawach 

człowieka , ale o czym oni wszyscy mówią, mogliby całkiem spokojnie mówić 

o rytuałach godowych Wenusjan, oni nawet się nie ocierają o rozumienie, czym 

- ontologicznie - jest wolność, albo prawa człowieka, bo oni rozumieją je na 

tyle, na ile pozwala im ich burżuazyjne pochodzenie , nie jako równoupraw

nienie, czy demokrację, nie jako potencjał najgłębiej tkwiący w tej idei i jej 

namacalność. To tylko liberalizm w swojej najgorszej postaci, to burżuazyjna 

tolerancja, dlatego myślę, że AIDS właśnie pokazuje nam granice tolerancji, 

samo bycie tolerowanym to jest nic, bo kiedy się zaczynają prawdziwe kłopoty, 

okazuje się , ile tolerancja znaczy. Nic. A pod skorupą tolerancji czai się głęboka 

i wściekła nienawiść . 

BELIZE 

Ach tak. 

LOUIS 

Nie sądzisz? 
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BELIZE 

Ach tak. Sądzę . 

LOUIS 

Więc nie chodzi o to, żeby być tolerowanym. ale żeby mieć Władzę. Do diabła 

z asymilacją. Ameryka ma to do siebie, że jednak różnimy się znacznie od 

wszystkich narodów świata, bo składając się z tylu ras, nie możemy„ . Tak na

prawdę określa nas nie rasa, ale przekonania polityczne. W przeciwieństwie 

do Europy, gdzie mamy do czynienia z wszechpotężnym rasowym, etnicznym 

monopolem, czy raczej monolitem, no bo taki Holender, w ogóle Holendrzy. są 

po prostu Holendrami, ale już na przykład Żydzi europejscy nigdy nie byli Eu

ropejczykami, tylko małym problemem. W ramach monolitu. A tutaj mamy całą 

rzeszę małych problemów, archipelag małych problemów, monolit nie istnieje. 

Choć pewnie istnieje monolit Białej Ameryki. Jest nią Biała Męska Heterosek

sualna Ameryka. 

BELIZE 

Która jednak robi wrażenie, nawet na tle innych monolitów. 

LOUIS 

No nie, ale gdyby pominąć problemy rasowe, oczywiście nie po to, żeby je zba

gatelizować, bo ja dobrze znam ich ciężar, według mnie to jest naprawdę choler

nie rasistowski kraj, ale spójrz na Brytyjczyków. Na tych doskonale niebiesko

okich, różowych ludzi. Dziwne, bo ja przecież nie wyglądam na Żyda, a może ... 

może wyglądam, jak zresztą wszyscy w Nowym Jorku ... to znaczy może nie wszy

scy, ale bardzo wielu, ale, ale w Ang1ii właśnie, w Londynie, wchodzę do baru 

i czuję się jak Tewje Mleczarz, albo jak Woody Allen w „Annie Hall", z pejsami 

i w chałacie - jak jeszcze nigdy i nigdzie - rozumiesz, nie żeby mnie jakoś czyn

nie Żnieważyli, czy coś, do tego musieliby być Niemcami, którzy nadal są po

twornymi antysemitami i w ogóle rasistami, zwłaszcza wobec czarnych, choćby 

nie wiem jak mocno udawali, że nie są, ale w każdym razie w Londynie panuje 

po prostu„. poznałem tam kiedyś czarnego geja z Jamajki, i on opowiadał mi 

z takim śmiesznym akcentem, że jego rodzina mieszka w Londynie od czasów 
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wojny domowej - tej amerykańskiej- ale Anglicy nawet na moment nie pozwa

lają mu zapomnieć, że nie jest niebieskooki i różowy, wtedy mu powiedziałem, 

że czuję dokładnie to samo, że oni są antysemitami, a on na to, że brytyjscy Żydzi 

zmonopolizowali cały przemysł tekstylny i dla czarnych przedsiębiorców nie ma 
na rynku miejsca. No i zrobiło się nieprzyjemnie„. Bo siedzimy sobie w tym 

gejowskim pubie, wiesz: belki wypełnione tynkowanym murem i te okropne co 

najmniej dwudniowe kanapeczki z sardynką i jajkiem - a to jest takie British, 

takie historyczne, i poczułem, że to jest sytuacja bez wyjścia, ponieważ obaj po 

uszy tkwimy w tej historii, z której na skutek jej starości wyparowała cała na

dzieja. i że w tym beznadziejnym miejscu liczy się głównie rasa, bo ich prze

znaczenie jest w tej rasie zakodowane, inaczej niż w Ameryce, gdzie liczą się 

głównie przekonania polityczne ... 

BELIZE 

W Ameryce nie liczy się rasa? 

LOUIS 

Nie, nie, nie to„ . Nie o to chodzi„ . 

BELIZE 

Ja„. 

LOUIS 

Nie - posłuchaj, rasa, tak, ale tutaj rasa jest kwestią polityczną, prawda? Nasi 

rasiści usiłują tylko wykorzystać rasę jako narzędzie w walce politycznej. Tu nie 

chodzi o rasę . Spirytualiści na przykład używają takich pojęć, jak: oświecony, 

skupiony, zbalansowany, itd., co nas odsyła do duchowego dziedzictwa kraju. 

w którym nie występują żadne miejscowe duchy - oczywiście oprócz Indian, 

Pierwszych Amerykanów, których wymordowaliśmy, tak że dzisiaj w Ameryce 

nie ma żadnych bogów, ani duchów, ani dusz, w Ameryce nie ma aniołów, ani 

duchowej. ani rasowej historii, jest tylko polityka i tysiące sztuczek i pułapek 

w nieustępliwej walce politycznej, jest schodzenie władzy politycznej do coraz 

niższych i szerszych warstw społecznych„. 
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BELIZE 

WŁADZA dla Ludu! Amen! (Patrzy na zegarek) O MÓJ BOŻE! Wiesz, która godzi 

na, muszę.„ 

LOUIS 

Czy chcesz mi .. . Myślisz, że to jest co, rasistowskie, naiwne, czy jakie? 

BE~ 

No wiesz, to zapewne jest jakieś. Właśnie przypomniałem sobie, że się umówi

łem ... 

LOUIS 

Co? Nie chciałbym, żeby to, co mówię. zabrzmiało protekcjonalnie, ale .. . 

BELIZE 

Siedzę tutaj i zastanawiam się, kiedy wreszcie stracisz parę, ale czekam cierpli

wie, aż się wygadasz, pomimo że powiedziałeś co najmniej siedem, osiem ewi

dentnie obraźliwych rzeczy. 

LOUIS 

Co? 

BELIZE 

Ale znam cię, Louis, i wiem, że poczucie winy, które napędza tę dziwaczną tyra

dę, musiało już urosnąć bardziej niż twoje hemoroidy. 

LOUIS 

Nie mam hemoroidów. 

BELIZE 

Słyszałem co innego. Mogę dokończyć? 
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LOUIS 

Tak, ale nie mam hemoroidów. 

BELIZE 

Więc kiedy ... 

LOUIS 

Ten chuj Prior ci powiedział, co za chamstwo ... 

BELIZE 

Obiecałeś, Louis. Mieliśmy nie rozmawiać o Priorze. 

LOUIS 

To ty o nim zacząłeś . 

BELIZE 

Mówiłem o hemoroidach. 

LOUIS 

Nie bezpośrednio, ale jednak. Pasywno -agresywnie. 

BELIZE 

W przeciwieństwie do ciebie, który mnie walisz po łbie swoimi teoriami, że 

w Ameryce nie ma problemów rasowych. 

LOUIS 

Nie przekręcaj , nie powiedziałem tego. 

BELIZE 

Nie bezpośrednio, ale jednak„. 

LOUIS 

Powiedziałem ... 
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BELIZE 

. . . prawie to powiedziałeś, a gdybyś to powiedział dosłownie, już dawno by mnie 

tu nie było ... 

LOUIS 

Specjalnie przekręcasz! 

BELIZE 

Przestań mi ciągle przerywać! Nie mogę dokończyć ani jednego ... 

LOUIS 

Ale pozwól mi ... 

BELIZE 

NIE! Co powiedzieć? Mielesz ozorem odkąd tu przyszedłem, ble ble ble bla bla 

bla, w tę i we w tę. tam i z powrotem o tym swoim MONOLICIE ... 

LOUIS 

(Mówi jednocześnie) Mogłeś w każdej chwili coś powiedzieć, zamiast ... 

BELIZE 

aednocześnie) ... i powiem ci laseczko, że to wyjebisty spektakl, ale mam o wiele 

ciekawsze zajęcia, niż siedzieć tu i słuchać tych rasistowskich bredni, tylko dla 

tego, że mi cię żal .. . 

LOUIS 

Nie jestem rasistą! 

BELIZE 

Błagam cię ... 

LOUIS 

Być może jestem rasistą, ale ... 
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BELIZE 

O jak ja tego nienawidzę! Znęcanie się nad tobą nie daje żadnej satysfakcji, masz 

tak duże poczucie winy, że to tak, jakbym strzelał rzutkami do kupy żelu, żad

nych trafień, tylko plask i trzęsąca się galareta pochłania rzutkę. 

LOUIS 

Sądzę. że każda rozmowa o dyskryminacji jest trudna i skomplikowana ... 

BELIZE 

Coś podobnego? Wyobraź sobie, że my czarne drag queens mamy bardzo in

tymną wiedzę na temat tej skomplikowanej ... 

LOUIS 

Czarna ex-drag queen. 

BELIZE 

Tak się składa, że ex-ex. 

LOUIS 

Znowu się przeginasz? 

BELIZE 

Nie ... Może. Nie musisz wszystkiego wiedzieć. Może. 

LOUIS 

To jest seksizm. 

BELIZE 

Nikt cię nie pyta o zdanie . 

LOUIS 

Ale tak jest. Geje powinni mieć do drag queens taki sam stosunek, jaki mają 

czarne kobiety do czarnych śpiewaczek bluesa. 

"· 
„ . 
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BELIZE 

O kurde, naprawdę robi się niebezpiecznie. 

LOUIS 

To jest taki oswojony ucisk, nie , masochizm, schematy myślowe ... 

BELIZE 

Louis, czy ty specjalnie robisz wszystko, żebym cię znienawidził? 

LOUIS 

Nie , ja ... 

BELIZE 

Czy ty specjalnie na moją cześć stajesz się arogancką seksualno-polityczno-sta

liniowsko- rasistowską mendą? 

Pauza 

LOUIS 

Wiesz, co ja myślę? 

BELIZE 

No co? 

LOUIS 

Nienawidzisz mnie , bo jestem Żydem . 

BELIZE 

Wychodzę. 

LOUIS 

Taka jest prawda. 
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BELIZE 

Nie dałem ci żadnego powodu, to tylko ... 

Dobrze wiedzieć , Louis , że w ogóle się nie zmieniłeś , wciąż jesteś honorowym 

obywatelem Strefy Mroku, i wygłosiwszy właśnie tę ultrabiałą rasistowską ora

cję, przypierdalasz się do mnie, że jestem antysemitą. 

Teraz już naprawdę muszę iść . 

LOUIS 

Powiedziałeś do mnie Louis Żydek. 

BELIZE 

To był żart. 

LOUIS 

Mnie nie rozbawił. Był nieprzyjemny. 

BELIZE 

To było trzy lata temu. 

LOUIS 

To co? 

BELIZE 

Sam przed chwilą powiedziałeś o sobie Tewje Mleczarz. 

LOUIS 

To nie to samo. 

BELIZE 

Czym Tewje Mleczarz różni się od Louisa Żydka? 

LOUIS 

Różni się . 
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BELIZE 

Mam nadzieję, że kiedyś mi o tym opowiesz, a póki co ... 

Nienawidzisz mnie, bo jestem czarny. 

LOUIS 

Nieprawda. Ale faktycznie uważam, że większość czarnych to antysemici. 

BELIZE 

„Większość czarnych", no właśnie, Louis, to się nazywa rasizm. A ja uważam, że 

większość Żydów ... 

LOUIS 

Louis Farrakhan. 

BELIZE 

Ed Koch. 

LOUIS 

Jesse Jackson. 

BELIZE 

Jackson ... Mój Bożę, Louis, ty chyba naprawdę ... 

LOUIS 

Zażydzone miasto! Zażydzone miasto! 

BELIZE 

Głosowałeś na Jesse Jacksona. Wysyłałeś czeki do Tęczowej Koalicji 

LOUIS 

Mam ambiwalentne poglądy. Czeki były bez pokrycia. 

- 150 -
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BELIZE 

Wszystkie twoje czeki są bez pokrycia, jesteś ambiwalentny na wielu polach. 

LOUIS 

Co chcesz przez to powiedzieć? 

BELIZE 

Choćbyś był głupi jak but, w życiu nie uwierzę, że nie wiesz, co chcę powiedzieć. 

Strzelaj. 

LOUIS 

Nigdy nie byłem ambiwalentny w stosunku do Priora. Kocham go. Naprawdę. 

Nie, nie. Naprawdę. 

BELIZE 

Nikt nie mówi, że nie. 

LOUIS 

Miłość i ambiwalencja nie mają ... Prawdziwa miłość nigdy nie jest ambiwalent

na. 

BELIZE 

„Prawdziwa miłość nigdy nie jest ambiwalentna". To chyba jest cytat z mojej 

ulubionej książki, „Miłość z nieznajomym kochankiem", to bestseller, ale dam 

głowę, że nie czytałeś. 

Pauza 

LOUIS 

Nie, nie czytałem. 

-151-
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BELIZE 

A powinieneś. Zamiast spędzić resztę życia, próbując zgłębić „Demokrację 

w Ameryce". 

Więc to jest o białej kobiecie, której tatuś ma plantację na Południu w czasach 

przed wojną domową - tą amerykańską - ma na imię Margaret i jest zakochana 

w najlepszym tatusiowym niewolniku, który ma na imię Thaddeus, niestety jest 

mężatką, a jej biały mąż - właściciel niewolników - cierpi na AIDS: Abomi

nacyjny Instrument Dostępny Sporadycznie. Podczas z trudem wykradzionych 

wspólnych chwil Margaret i Thaddeus przy blasku księżyca przeżywają gwałtow

ne uniesienia, niestety nagle przybywająjankesi, którzy wyzwalają niewolników, 

a ci wieszają biednego starego tatusia, i tak dalej. Fikcja oparta na faktach. Mar

garet i Thaddeusowi mimo wszystko udaje się znaleźć chwilę, żeby porozmawiać 

o naturze miłości; jej twarz - jak to u białych - skąpana jest w blasku płonącej 

plantacji, a jego czarna twarz jest w nocy niewidoczna, i ona mówi mu, „Wiesz. 

Thaddeus, prawdziwa miłość przenigdy nie jest ambiwalentna". 

Krótka pauza. Wchodzi Emily i zatrzymuje kroplówkę. 

BELIZE 

A Thaddeus spogląda na nią, zastanawia się nad jej tezą; i nie jest pewien, czy 

może się z nią zgodzić. 

EMILY 

(Wyjmuje wenflon z ręki Priora) Zabieg numer (sprawdza w karcie) cztery. 

PRIOR 

Cud farmakologiczny. Łazarz wstał z grobu. 

LOUIS 

Aon ... Źle z nim? 

BELIZE 

i. Podać ci całe menu? 
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EMILY 

Zdejmij koszulę, obejrzymy ... 

Prior zdejmuje koszulę. Emily oglqda jego rany. 

BELIZE 

Jest problem wagi, problem kupy i problem moralny. 

EMILY 

Tylko sześć. Dobrze. Spodnie. 

Prior zdejmuje spodnie. Jest nagi. Emily go bada. 

BELIZE 

Poza tym twierdzi, że wariuje. 

EMILY 

Jest dobrze. Coś jeszcze? 

PRIOR 

Mam spuchnięte kostki, ale z nogami lepiej . Nudności w zasadzie ustały, od kie

dy biorę te pomarańczowe tabletki. Wypróżniam się wciąż na rzadko, ale już nie 

ma krwi, póki co, okulista mówi, że wszystko jest OK, póki co, dentysta krzywi 

się na widok mojego obłożonego języka, i teraz już zawsze na kciuk i wskazują

cy zakłada małe kondomki. I maskę. No to co? Dermatolog jest na Hawajach, 

a moja matka ... lepiej jej do tego nie mieszać . Co zresztą jest dla niej wygodne, 

ona nigdy się do niczego nie miesza. Węzły chłonne urosły do wielkości orzecha, 

moja waga od jakichś dwóch tygodni jest stabilna, a dwa dni temu mój przyjaciel 

zmarł na ptasią gruźlicę. Ptasia gruźlica; przestraszyłem się i nie poszedłem dziś 

na jego pogrzeb, bo on był irlandzkim katolikiem, oni otwierają trumny, a ja się 

boję ... nie wiem, czy ptasiej gruźlicy, czy jego widoku, czy ... Reasumując: chyba 

jest OK. Oczywiście poza tym, że wariuję. 
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EMILY 

Badania w kierunku toksoplazmy nie wykazały ... 

PRIOR 

Wiem, wiem, ale czuję. że zbliża się coś przerażającego, jak pocisk kosmicz

ny, który pędzi w kierunku ziemi, a ja jestem ground zero. Wśród tych, którzy 

mnie znają. uchodzę za wyluzowanego, poukładanego pedałka. Aja umieram 

ze strachu. 

EMILY 

Nie ma powodu do strachu. Sądzę. że shochen bamromim hamtzeh menucho 

nechono al kanfey haschino. 

PRJOR 

Co? 

EMILY 

Wszystko jest w porządku . Bemaalos k'doshim ut'horim kezohar horokeea ma

zhirim ... 

PRJOR 

Nic nie rozumiem ... 

EMILY 

Es nishmas Prior sheholoch leomoloh, baavur shenodvoo z'dokoh b'ad hazko 

ras nishmosoh. 

PRJOR 

Dlaczego mi to robisz? Przestań! Przestań! 

EMILY 

Co mam przestać? 
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PRJOR 

Przed chwilą .. . wydaje mi się, że mówiłaś po hebrajsku. 

EMILY 

Po hebrajsku? (Śmieje się) Jestem Amerykanką włoskiego pochodzenia. Nie. Nie 
mówiłam po hebrajsku. 

PRIOR 

O Boże, proszę , ja chyba naprawdę ... 

EMILY 

Wybacz, ale mam wielu pacjentów w poczekalni, więc ... Myślę , że należysz do 

szczęściarzy, wygląda na to, że będziesz długo żył - j esteś bardzo zdrowy, jak 

na kogoś bez systemu odpornościowego . Spotykasz się z kimś? Samotność jest 

niebezpieczna. Masz terapeutę? 

PRIOR 

Nie, nie chcę się z nikim spotykać, wystarczy ... 

EMILY 

Pomyśl o tym. I wcale nie wariujesz. Jesteś tylko w dużym stresie. Nic dziwne

go ... (Zaczyna pisać w jego karcie) 

Nagle pojawia się zdumiewający strumień światła, rozbrzmiewa śpiew giganty cz

nego chóru, spod podłogi wyjeżdża ogromna stalowa księga umieszczona na szczycie 

rozgrzanej do czerwoności kolumny. Księga otwiera się, na jej stronicach zapisana 

jest wielka płonąca litera Alef Księga gwałtownie zamy ka się i znika pod podłogą. 

a światło wraca do swojej poprzedniej postaci. Emily niczego nie zauważyła i ciągle 

pisze. Prior jest roztrzęsiony. 

EMILY 

(Śmiejąc się wychodzi) Po hebrajsku ... 

(Prior zmy ka) 

„ „ 
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LOUIS 

Pomóż mi. 

BELIZE 

Co takiego? 

LOUIS 

Jesteś pielęgniarzem, daj mi coś, ja już nie wiem, co robić .. . W zeszłym tygo

dniu spieprzyłem ksero w pracy, na amen, potem potknąłem się na schodach 

w metrze, potłukłem okulary i rozciąłem czoło, tutaj, i teraz słabo widzę. to na 

moim czole ... jak znamię Kaina, wiem, że to głupie, ale nie goi się, codziennie 

rano, kiedy na to patrzę, mam same biblijne skojarzenia, znamię Kaina, Judasz 

ze swoimi srebrnikami i ze swoją pętlą, ludzie .. . zdradzający tych, których naj

bardziej kochają, zdradzają najprawdziwszych siebie, i teraz nie czuję nic, poza 

chłodem, tylko chłód, a nocą tęsknię za nim, tak strasznie za nim tęsknię, ale 

kiedy wyobrażę sobie .. . te rany i ten smród i .. . to wszystko, czego się obawia

łem ... Ja też ... ja też mogę być chory, może nawet jestem. Nie wiadomo. 

Belize, powiedz mu, że go kocham. Możesz to zrobić? 

BELIZE 

Wiele o tym myślałem i ciągle nie wiem, czym jest miłość. Prawo to pryszcz. 

Demokracja to pryszcz. One nie są ambiwalentne. Ale miłość jest trudna. Jeżeli 

pogwałcisz jej twarde prawa, obróci się przeciwko tobie. 

LOUIS 

Ja zdycham. 

BELIZE 

On zdycha. Ty byś tylko chciał. Głowa do góry, Louis. Spójrz, ile się dzieje na 

niebie. 

LOUIS 

Fiolet. 
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BELIZE 

Fiolet? I ty jesteś ciotą? To nie jest fiolet, Marysiu, ten kolor to jest (upojnie) 

wrzos! 

Od rana mam wrażenie, że jest Święto Dziękczynienia . Już niedługo ta cała ... 
katastrofa pokryje się bielą. Już czuć w powietrzu jej zapach- czujesz? 

LOUIS 

Czuję co? 

BELIZE 

Miękkość, poddanie się, przebaczenie, wdzięczność. 

LOUlS 

Nie ... 

BELIZE 

No wiesz, ja cię tego nie będę uczył. Nie umiem ci pomóc, Louis. Jesteś z innej 
bajki. (Wychodzi) 

Louis chowa twarz w dłoniach, niechcący uderzając w ranę na czole. 

LOUlS 

O KURWA! (Wstaje powoli i patrzy tam, dokąd odszedł Belize) Czuję co? 

(Rozgląda się, czy nikt nie widzi, robi głęboki wdech i nagle rozumie) 

Aha. Śnieg. 

SCENA3 

Ten sam dzień. Harper znalazła się w bardzo białej i zimnej przestrzeni, sklepionej 

krystalicznie czystym błękitem nieba; prószy bardzo delikatny śnieg. Ma na sobie 

piękne, zimowe ubranie. Słychać niewyraźny szum morza. 
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HARPER 

Śnieg! Lód! Góry lodu! Gdzie ja jestem? Czuję ... czuję ulgę, naprawdę ... czuję 
się lepiej. W płucach mam kryształki lodu, cudowne i ostre. A śnieg ma zapach 

mrożonej brzoskwini. I jest jeszcze to dziwne krążenie krwi w powietrzu, które 

nie wiadomo dlaczego ma taki metaliczny smak. 

MRŚCIEMNIAC'l 

Ozon. 

HARPER 

Ozon! O kurcze! Gdzie ja jestem? 

MR ŚCJEMNIAC'l 

Królestwo Lodu, na samym spodzie świata. 

HARPER 

(Rozgląda się i zaczyna rozumieć) Antarktyda. To jest Antarktyda! 

MR ŚCIEMNIAC'l 

Lodowate schronienie dla rozbitków. Rozpacz tu nie występuje, łzy zamarzają. 

HARPER 

Antarktyda, Antarktyda, o jejku, POPATRZ tylko ... Wow, chyba wreszcie zerwa

łam się ze smyczy, co? 

MR ŚCI EMNIAC'l 

Wygląda na to, że tak ... 

HARPER 

Cudownie. Chcę tu zostać na zawsze. Założyć obóz. Zbudować coś. Zbudować 

miasto , olbrzymie drewniane miasto fortecę z zielonymi dachami, z wielką 

bramą z pali o ostrych końcach, a na każdym rogu będzie płonąć ognisko. Będę 

budować nad rzeką . Gdzie są lasy? 
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MR ŚCIEMNIACZ 

Nie ma drewna. Za zimno. Albo lód - albo las. 

HARPER 

Detale! Nienawidzę detali! Zasadzę je i wyhoduję. W wysokim kielichu z koziego 

rogu będę piła roztopiony nad ogniskiem tłuszcz karibu. To będzie piękne . Chcę 

założyć tu nowy świat. Żeby już nigdy nie trzeba było wracać do domu. 

MR ŚCIEMNIACZ 

Przynajmniej przez jakiś czas. Lód jednak topnieje ... 

HARPER 

Nie. Na zawsze. Będę miała wszystko, czego potrzebuję - może nawet kogoś, 
kto ... będzie mnie pragnął. Na przykład pana. 

MR ŚCIEMNIACZ 

Wchodzenie z klientami w relacje jest sprzeczne z zasadami International Order 

of Travel Agents. Zasady to zasady. A poza tym, pani potrzeba kogoś innego. 

HARPER 

Ale nikogo nie ma ... Chyba że jakiś Eskimos. Będzie nam łowił ryby w przerę

blach. I pomoże zbudować gniazdo dla mojego dziecka. 

MR ŚCIEMNIACZ 

Na Antarktydzie nie ma Eskimosów. A pani przecież nie jest w ciąży. Chyba że 
w urojonej. 

HARPER 

Tu wszystko jest urojone. Więc jeśli ten śnieg jest zimny, to ja jestem w ciąży. 

Prawda? Tutaj mogę być w ciąży. I mogę mieć takie dziecko, jakie będę chciała. 
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MR ŚCIEMNIACZ 

To jest odludzie, pustka. Jego zaletą jest brak czegokolwiek, emocjonalna za

mrażarka. Tu można nie czuć nic i być bezpiecznym. Dlatego pani tu jest. Proszę 

docenić subtelną ekologię swojej wizji. 

HARPER 

Czyli na Antarktydzie nie ma Eskimosów. 

MR ŚCIEMNIACZ 

Correcto. Jest lód i śnieg. Ale bez Eskimosów. Halucynacje też mają swoje pra

wa. 

HARPER 

To kto to jest? 

Ukazuje się Eskimos. 

MRŚCIEMNlACZ 

Eskimos. 

HARPER 

Antarktyczny Eskimos. Rybak polarnych głębin. 

MR ŚCIEMNIAC'l 

Coś nie gra w tym obrazku. 

Eskimos wykonuje zapraszający gest .. 

HARPER 

Polubię to miejsce. To będzie moje świąteczne wydanie National Geographic! 

O! O! (Chwyta się za brzuch) Zdaje się ... zdaje się, że kopie. Może urodzę dziew

czynkę pokrytą grubym białym futrem, żeby nie było jej zimno. Moje piersi wy

pełnią się gorącym kakao, które będzie ją rozgrzewać od środka . A kiedy zrobi 
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się naprawdę zimno, schowam się w jej futrzanej torbie. Jak mały torbacz. Bę

dziemy złączone . Tak, będziemy złączone. 

SCENA4 

Tego samego dnia. Opuszczona okolica w Południowym Bronksie. Bezdomna Kobieta 

stoi obok olejaka, w którym płonie ogień. Pada śnieg. Pełno śmieci. Wchodzi Hannah, 

ciągnąc dwie ciężkie walizy. 

HANNAH 

Przepraszam? Powiedziałam przepraszam? Może mi pani powiedzieć, gdzie ja 

jestem? Czy to jest Brooklyn? Wie pani, gdzie jest Pineaple Street? Czy jest tu 

jakiś autobus, albo metro ... ? Zgubiłam się, właśnie przyleciałam z Salt Lake. 

City. W Utah? Wsiadłam do autobusu, który mi wskazano, a kiedy dojechaliśmy 

do ostatniego przystanku, wysiadłam, bo nie miałam innego wyjścia, i zapyta

łam kierowcę, czy to Brooklyn, a on przytaknął, ale pochodził chyba z jednego 

z tych krajów, gdzie ludzie przytakują z grzeczności, nawet kiedy nie mają poję

cia, co się do nich mówi, bo on raczej nie wyglądał na kogoś, kto mówi po an

gielsku, co według mnie nie kwaliń.kuje go do pracy w transporcie publicznym. 

Przecież pasażerowie mówią głównie po angielsku. Pani mówi po angielsku? 

Kobieta przytakuje. 

HANNAH 

Syn miał mnie odebrać z lotniska. Ale się nie zjawił, a ja na nikogo nie czekam 

dłużej niż trzy godziny czterdzieści pięć minut. Powinnam pewnie być cierpliw

sza ... Czy to jest ... 

KOBIETA 

Bronx. 
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HANNAH 

To jest ... ten Bronx? Więc jakim cudem znalazłam się na Bronksie, skoro kie

rowca twierdził ... 

KOBIETA 

(Mówi do siebie) Siorb siorb siorb SKOŃczysz z tym obleśnym siorbaniem?! TY 

OBRZYDLIWASIORBIĄCANIENAżARTASUKO! Żreć, nic tylko żreć, nie byłoby 

lepiej dla ciebie i dla ŚWlATA, gdybyś po prostu przestała? Żreć. I ZDECHłA? 

Pauza. 

HANNAH 

Czy może mi pani powiedzieć, gdzie ja ... ? 

KOBIETA 

Dlaczego Most Kościuszki nazwali imieniem jakiegoś Polaczka? 

HANNAH 

Nie widzę związku między ... 

KOBIETA 

To był żart . 

HANNAH 

A puenta? 

KOBIETA 

Nie wiem. 

HANNAH 

(Desperacko się rozglą;da) Na miłość boską, może jednak jest tu ktoś, kto mi po

może ... 
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KOBIETA 

(Znowu do siebie) Nie zbliżaj się do mnie ty tłusta stara kurwo, wara od mojej 

zupy, ty siorb siorb siorbiąca suko, i tak wiem, że wyszczasz wszystko i to gdzie? 

Za krzakiem? Jest KUREWSKI MRÓZ i co ... 

Bo to przecież mieli robić ten tunel, nie?! 

Nie ma się z czego śmiać. 

Czytałaś przepowiednie Nostradamusa? 

HANNAH 

Czyje? 

KOBIETA 

Takiego gościa, z którym miałam randkę, Nostradamus. Prorok, wyrzutek, 

z oczami jak. .. Kurwa straszny, on .. . 

HANNAH 

Zamknij się. Proszę. Teraz na chwilę przestań bredzić , weź się w garść i powiedz 

mi, jak mam się dostać na Brooklyn. Bo ty to wiesz! I dlatego mi powiesz! Bo nie 

ma nikogo innego, a ja jestem mokra, zmarznięta i wściekła! Dlatego przykro 

mi, że jesteś psychopatką, ale skup się-weź głęboki wdech- ZRÓB TO! 

Hannah i Kobieta oddychają; wspólnie. 

HANNAH 

Dobrze. Teraz wydech. 

Robią; to. 

HANNAH 

Dobrze. A teraz słucham, jak mam się dostać na Brooklyn? 

KOBIETA 

Nie wiem. Nie byłam . Sorry. Chcesz zupy? 

'··. ... 
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HANNAH 

Manhattan? Znasz może? ... Pewnie nie masz pojęcia, gdzie mieści się Dom Go

ścinny Mormonów? 

KOBIITA 

Broadway 65. 

HANNAH 

Skąd wiesz ... 

KOBIITA 

Chodzę tam. Darmowe fi.lmy. Nuda, ale możesz siedzieć cały dzień . 

HANNAH 

Dobrze ... A teraz, jak można się tam ... 

KOBIITA 

Metro D. Następna przecznica w prawo. 

HANNAH 

Dziękuję . 

KOBIITA 

Dobra. W następnym wieku wszyscy będziemy wariatami. 

SCENA5 

Tego samego dnia. Joe i Roy w gabinecie znajdującym się w kamienicy Roya. Roy ma 

na sobie elegancki szlafrok. Włożył wiele wysiłku, żeby dobrze wyglądać. Nie czuje się 

dobrze i pomimo starań nie zdołał tego ukryć. 

JOE 

Nie dam rady. Moja odpowiedź brzmi nie. Przykro mi. 

-Aruoty w Ameryce I CZĘŚĆ PIERWSZA I Millenmu.m nadchodzi -

ROY 

Ach tak, przeprosiny ... 

Nie zauważyłem, żeby ktoś oczekiwał przeprosin. 

Pauza. 

JOE 

Przepraszam, Roy. 

ROY 

Ach tak, przeprosiny. 

JOE 

Moja żona zniknęła, Roy. Moja mama przyjeżdża z Salt Lake, zdaje się, że .. . chce 

jej szukać. Powinienem teraz być na lotnisku, żeby ją odebrać, ale ... właśnie 

spędziłem dwa dni w szpitalu z krwawiącym wrzodem, plułem krwią. 

ROY 

Krew, ha? Niestety jestem zajęty, i ... 

JOE 

To tylko praca. 

ROY 

Praca? Praca? Waszyngton! Ty tępy mormoński buraku z Utah! 

JOE 

Roy .. . 

ROY 

WASlYNGTON! Kiedy mnie wezwali do Waszyngtonu, byłem młodszy od ciebie, 

i myślisz, że im powiedziałem „Kurwa nie mogę jechać, bo se do dupy wsadzi

łem dwa palce, a z nosa puściła mi się krew"!? Kiedy Waszyngton wzywa, mój 

'\ 
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śliczny mały chłopczyku, to albo się jedzie, albo się kurwa obgryza paznokcie 

na bocznicy, bo pociąg już odjechał, a ty zostałeś na lodzie, na szarym końcu, 

z niczym. Więc kurwa wypierdalaj stąd, Mary Jane. 

JOE 

Pozwól, że ci ... 

ROY 

Wyjaśnię? Mimozo. Złamałeś mi serce. Wyjaśnij. Wyjaśnij . 

JOE 

Kocham cię. Roy. 
Tak strasznie chciałbym być tym ... co we mnie widzisz, należeć do tego świata, 

do twojego świata, Roy, umieć mu sprostać, starałem się, próbowałem, ale ... nie 

dałem rady. Nie dlatego, że nie wierzę, ale że tak bardzo wierzę w ciebie, w to, co 

reprezentujesz, ład, przyzwoitość. Oddałbym wszystko, żeby cię chronić, ale ... 

Są prawa, którym nie mogę się przeciwstawić. Tkwią zbyt głęboko. To nie zależy 

ode mnie. Wyrządziłem już tyle zła . 

Może masz rację, może jestem trupem. 

ROY 

Nie jesteś trupem, chłopcze, jesteś lalą. 

Kochasz mnie, wzruszające, jestem wzruszony. Miło jest być kochanym. Ostrze

gałem cię przed nią, prawda? Ale ty mnie nie słuchasz, dlaczego, bo ty myślisz 

sobie, Roy to mądry gość i dobry przyjaciel, ale Roy ... niestety nie jest miły, a ty 

chcesz być miły. Prawda? Miły, sympatyczny człowiek! 

(Krótka pauza) 

Wiesz, co było moim największym życiowym sukcesem, Joe, z czego, patrząc 

wstecz, jestem najbardziej dumny? Wynosiłem i strącałem prezydentów i bur

mistrzów i więcej sędziów niż w całym pieprzonym New York City- i zarobiłem 

na lewo kilkanaście milionów dolarów-ale wiesz, co jest dla mnie najdroższe? 

Słyszałeś pewnie o Ethel Rosenberg? Jpe? 

- An.,oływAn~e ryce l CZĘ-ŚĆ PIERWSZA I MiUenni.um nadchodzi-

JOE 

No tak, myślę, że ... Tak. 

ROY 

Tak. Tak. Na pewno słyszałeś o Ethel Rosenberg. Tak. Może nawet uczyłeś się 

o niej z podręcznika historii. 

Gdyby nie ja, Joe, Ethel Rosenberg żyłaby do dziś i prowadziła rubrykę porad 

życiowych w jakimś kobiecym piśmie . Ale nie żyje. Ponieważ podczas procesu 

codziennie wisiałem na telefonie i gadałem z sędzią ... 

JOE 

Roy ... 

ROY 

Codziennie robiłem to, w czym jestem najlepszy, rozmawiałem przez telefon, 

upewniając się, że ta wystraszona żydowska fujara, występująca w roli sędziego, 

spełni swój zasrany obowiązek wobec Ameryki i wobec historii. Ta mała nie

atrakcyjna kobita, dwoje dzieci, ajajaj, przypominająca nasze żydowskie ma

muśki - była tak blisko dożywocia, ale ja stawałem na głowie, żeby ją posadzić 

na krześle. Ja. Ja to zrobiłem. Jeszcze bym kurwa pociągnął wajchę, gdyby mi 

pozwolili. Dlaczego? Bo kurwa nienawidzę zdrajców. Bo kurwa nienawidzę ko

munistów. To nie było legalne? Jebać legalne. Czy jestem miłym człowiekiem? 

Jebać miłym. Piszą o mnie straszne rzeczy w „Nation". Jebać „Nation". Wolisz 

być Miły czy Skuteczny? Tworzyć prawo czy go grzecznie przestrzegać. Wybieraj. 

Twoja żona wybrała. Za tydzień będzie w domu. ONA wie, jak się walczy o swoje. 

Może ją powinienem wysłać do Waszyngtonu. 

JOE 

Nie wierzę ci. 

ROY 

Przysięgam . 

'~ ,.· 
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JOE 

W życiu nie uwierzę. żebyś to mówił na serio. 

W czasie procesu Rosenberg byłeś asystentem prokuratora generalnego. tajne 

kontakty z sędzią prowadzącym sprawę byłyby ... co najmniej naganne, nawet 

uznane za spisek, a„. w przypadku egzekucji, to by było„ . 

ROY 

Co? Morderstwo? 

JOE 

Po prostu źle się czujesz i tyle. 

ROY 

O czym ty mówisz? Kto się źle czuje? 

Pauza. 

JOE 

Mówiłeś .. . 

ROY 

Nic podobnego. A co mówiłem? 

JOE 

Że masz raka, Roy. 

ROY 

Nie mam. 

Pauza. 

JOE 

Mówiłeś, że umierasz. 
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ROY 

O czym ty do mnie mówisz, Joe? Nic takiego nie mówiłem. Jestem w doskonałej 

formie. Nie mam najmniejszego problemu ze zdrowiem. 

(Uśmiecha się) 

Strzałka? 

Joe się waha. Wyciąga jednak rękę do Roya. Roy przyciąga go do siebie i mocno przy
trzymuje. 

ROY 

(Bardziej do siebie niż do Joego) Możesz mi zadawać ból, bo cię kocham, Józiu. 

Dlatego jestem dla ciebie taki szorstki. 

Roy go puszcza. Joe odsuwa się o krok, dwa. 

ROY 

Synu marnotrawny. Świat powyciera sobie o ciebie brudne łapska . 

JOE 

Już to zrobił. 

ROY 

Idź już. 

Roy popycha go mocno. Joe odwraca się w stronę drzwi. Roy go zatrzymuje i odwraca 
do siebie. 

ROY 

(Gładzi klapy jego marynarki, jest czuły) Będę na ciebie czekał ... 

(Znów bardzo gwałtownie przyciągaJoego do siebie) 

Czego ode mnie chciałeś, o co ci chodziło, czego chcesz, ty mała, zdradziecka 

gnido ... 
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Joe, niemal gotowy sprać Roya, chwyta go za fałdy szlafroka i popycha przez całą dłu

gość pokoju. Trzyma go jedną ręką, druga w gotowości do ciosu. 

ROY 

(Uśmiecha się lekko , niemal prosi się o lanie) Przekrocz coś wreszcie, Josephie. 

Joe puszcza go. 

ROY 

Jest tyle praw, złam chociaż jedno. 

Joe waha się, po czym wychodzi. Gdy zamykają się za nim drzwi, Roy zwija się z bólu, 

który ukrywał przez całą scenę z Joem. 

ROY 

O Chryste ... 

Andy! Andy! Chodź tutaj! Andy! 

Otwierają się drzwi, ale to nie Andy. W drzwiach staje drobna, skromnie ubrana ży

dowska kobieta w kapeluszu i płaszczu. W pokoju robi się ciemno. 

ROY 

A to kto znowu? Nowa pielęgniarka? 

Osoba stoj4ca w drzwiach nic nie mówi. Patrzy na Roya. Pauza. Roy bacznie się jej 

przygl4da, wstaje, zbliża się do niej. Wraca i ciężko opada w fotelu . 

ROY 

Ja pierdolę. Ethel. 

ETHEL ROSENBERG 

(Jest serdeczna, ale mówi lodowatym tonem.) 

Nie wyglądasz najlepiej, Roy. 

-Anio tyw Arnerrce I CZĘŚĆ PIERWSZA I Mill en.n.ium nadchodzi.-

ROY 

No wiesz, Ethel. Nie czuję się dobrze. 

ETH EL ROSENBERG 

Ale bardzo schudłeś. Dobrze ci z tym. Dawniej byłeś okrągły. Zaftig, mit pupa. 

ROY 

Zeszczuplałem jeszcze w latach sześćdziesiątych . Przedtem wszyscy byliśmy 

grubsi, zanim zaczęła się ta cała moda na ńtness . Ale teraz wyglądam jak szkie

let. Gapią się na mnie. 

ETHEL ROSENBERG 

Przyszła kryska na Matyska, co, Roy? 

Krótka pauza. Roy przytakuje. 

ETHEL ROSENBERG 

Zaczyna się prawdziwa zabawa. 

ROY 

Co to, Wszystkich Świętych, Ethel? Chcesz mnie postraszyć? 

Ethel milczy. 

ROY 

Szkoda czasu! Jestem sto razy bardziej przerażający niż ty! Wyjazd, Ethel! Sio! 

LEPSzyTRUP NIŻ KOMUCH! Chcecie mi napędzić stracha? CO?! CO?! Wszy

scy od niebieskiego majestatu, po samo dno piekieł, możecie mi wylizać, bo 

NIE BOJĘ SIĘ WAS ANI ŚMIERCI ANI PIEKIAANI NICZEGO! 

ETHEL ROSENBERG 

Niedługo się zobaczymy, Roy. Julius cię pozdrawia . 
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ROY 

Też go ode mnie pozdrów! 

Pokazuje jej fucka , wstaje i zbliża się do niej. W połowie drogi przewraca się i ciężko 

sapiąc, zwija się z bólu. 

ETHEL ROSENBERG 

Jesteś bardzo chory, Roy. 

ROY 

O Boże ... ANDY! 

ETHEL ROSENBERG 

Hmmm. Chyba cię nie słyszy. Powinniśmy wezwać karetkę . 

(Podchodzi do telefonu.) 

Ha! Guziki! Takie teraz mają . 

Jaki numer mam wykręcić? 

Pauza. Roy patrzy na nią. 

ROY 

911 . 

ETHEL ROSENBERG 

(Wykręca numer) Śpiewa! (Powtarza tony klawiszy) La la la ... 

Ha. 

Tak, chciałam wezwać karetkę do domu pana Roya Cohna, tego sławnego praw

nika. 

Jaki tu jest adres, Roy? 

-Antały w Ameryce I CZ ĘSć PIERWSZA I Mitle nruum nad chodzi -

ROY 

(Krótka pauza) 

Osiemdziesiąta siódma East 244 . 

ETHEL ROSENBERG 

Osiemdziesiąta siódma East 244. Nie ma numeru mieszkania, on ma całą ka

mienicę. 

Moje nazwisko? (Krótka pauza) Ethel Greenglass Rosenberg. 

(Lekki uśmiech) Ja? Nie krewna. Dawna przyjaciółka . 

(Odkłada słuchawkę) 

Będą za minutę . 

ROY 

Mam mnóstwo czasu. 

ETHEL ROSENBERG 

Jesteś nieśmiertelny. 

ROY 

Jestem nieśmiertelny. Ethel. (Zmusza się, żeby wstać) Wśliznąłem się do historii. 

Nigdy nie umrę . 

ETHEL ROSENBERG 

Niedługo historia się skończy . Nadchodzi nowe Millennium. 

SCENA6 

Późno tej samej nocy. W sypialni Priora. Prior i przygląda się Priorowi, który leży w 

łóżku, on z kolei przerażony przygląda się tamtemu. Tym razem Prior i ubrany jest 

w dziwaczną szatę alchemika i równie dziwaczny kapelusz, w ręku trzyma wiązkę 

palmowych liści . 

·~ „ 
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PRIOR1 

Dziś w nocy! Nie cieszysz się? Tej nocy zstąpi! Przez dach! Ha-adam, Ha-ga

dol... 

PRIOR• 

(Pojawia się, w podobnym ubraniu) Lumen! Fosfor! Fluor! Wosk! Nieskończony 

kłębiasty szkarłat .. . 

PRIOR 

Proszę. Czosnek. Lustro. Święcona woda. Krucyfiks. WYPIERDALAĆ! Wypier

dalać z mojego domu! WON! 

PRIOR i 

(Do Priora 2) Założę się, że stwardniał jak stal .. 

PRIOR• 

Wszyscy nabrzmiewamy, kiedy zstępują. Wypełniamy się, jak Księżyc w pełni . 

PRIOR1 

Tańcz . 

PRIOR 

Tańcz? 

PRIOR1 

Wstań do cholery, podaj nam ręce i tańcz! 

PRIOR• 

Słuchaj ... 

Pojedynczy obój gra delikatną melodię do tańca. 

-Anfoty w Ameryce l CZĘŚĆ PIERWSZA I Millennium nadchodzi -

PRIOR• 

Cudowna melodia. Zatańczysz? 

PRIOR 

Błagam was, zostawcie mnie w spokoju, dajcie mi spać ... 

PRIOR• 

On chce kogoś znajomego. Partnera, który by znał jego kroki. (Do Priora) Za

mknij oczy. Wyobraź sobie .. . 

PRIOR 

Nie chcę ... 

PRIOR• 

Ciii. Zamknij oczy. 

Prior zamyka. 

PRIOR• 

Teraz otwórz. 

Prior otwiera. Pojawia się Louis. Wygląda genialnie. Muzyka stopniowo urasta do 

pełnokrwistej, romantycznej muzyki tanecznej. 

PRIOR 

Lou. 

LOUIS 

Zatańcz ze mną. 

PRIOR 

Nie mogę, nocą boli mnie noga ... 

Jesteś ... duchem, Lou? 

''·. 
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LOUIS 

Nie. Tylko zjawą . Pogubiłem się. Całymi dniami marznę na ławkach w parku. 

I marzę, żeby być z tobą. Zatańcz ze mną, kochany ... 

Prior wstaje. Noga już go nie boli. Zaczynają tańczyć. Muzyka jest przepiękna. 

PRIOR1 

(Do Priora 2) Aaa. Teraz już wiem, dlaczego nie ma dzieci. To sodomita. 

PRIOR o 

Milcz, ty średniowieczny gnomie, niech tańczą. 

PRIOR 1 

Nie moja sprawa. zrobiłem swoje. Przybył posłaniec, ja odlatuję. Nie podoba 

mi się tu. 

Prior 1 znika. 

PRIOR o 

Dwudziesty wiek. O rany, świat zrobił się taki strasznie stary. 

Prior 2 mika. Louis i Prior tańczą rozanieleni. Światło mów robi się zwyczajne. Louis 

mika. Prior tańczy sam. Nagle w całym pokoju słychać uderzenia skrzydeł. 

SCENA7 

Dwie równoległe sceny: Prior sam w swoim mieszkaniu; Louis sam w parku. 

Ponownie słychać uderzenia skrzydeł. 

PRIOR 

Nie przychodź więcej, błagam cię, nie przychodź ... LOUIS! 

Nie . Nazywam się Prior Walter, jestem potomkiem prastarej dynastii, jestem ... 

sam ... nie, nazywam się ... Prior i jestem ... tu i teraz, i ... pośród ciemności, po-
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śród ciemności, Anioł Sądu otwiera setkę oczu i łamie kark Księgi Życia i ... ci
cho! Cicho! 

Gadam bzdury, ... 

Nie chcę już więcej odjazdów, ciii, ciii ... 

Louis na ławce w parku. Zbliża się Joe i staje w pewnej odległości. Patrzą na siebie, po 
czym Louis się odwraca. 

LOUIS 

Znasz historię Łazarza? 

JOE 

Łazarza? 

LOUIS 

Łazarza. Nie pamiętam dokładnie, jak to było. 

JOE 

Nie wiem ... Łazarz, on umarł , a Jezus tchnął w niego życie. Wskrzesił go. 

LOUIS 

Często tu przychodzisz? 

JOE 

Nie. Tak. Tak. 

LOUIS 

Wskrzesił go. Wierzysz w to? 

JOE 

Już sam nie wiem, w co wierzyć. 
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LOUIS 

Ale zbieg okoliczności. Że się spotkaliśmy. 

JOE 

Śledziłem cię. 
Z pracy. No ... śledziłem cię. 

Pauza. 

LOUIS 

Śledziłeś mnie. 

Pewnie zobaczyłeś mnie wtedy w toalecie i pomyślałeś sobie: jaki fajny koleś, 

wrażliwy, użala się nad przyjacielem. 

JOE 

Tak. 

LOUIS 

Pomyślałeś, że nad tobą też bym się użalał. 

JOE 

Tak. 

LOUIS 

Nabrałem cię . Krokodyle łzy. Nic .. . (Kładzie rękę na sercu, wzrusza ramionami.) 

Joe bardzo ostrożnie wyciąga dłoń, aby dotknąć twarz Louisa. 

LOUIS 

(Odsuwając się) Co robisz? Nie rób tego. 

JOE 

(Zabierając dłoń) Przepraszam. Przepraszam cię. 

- An ,olyw Ameryce I CZĘŚĆ PIERWSZA I Mitlenruum nadch.odn -

LOUIS 

Ja„. nie jestem„. Boję się, że jeśli mnie dotkniesz, może ci odpaść dłoń, albo 

nie wiem co. Gorsze rzeczy przydarzyły się tym, co mnie dotykali. 

JOE 

Proszę . 

O, Boże„. 

Mogę„ . 

Chcę ... cię ... dotknąć. Czy mogę cię po prostu dotknąć ... tutaj? 

(Kładzie rękę na policzku Louisa. Przytrzymuje ją dłużej.) 

Pójdę za to do piekła. 

WUIS 

No to co. Myślisz, że tam może być gorzej niż w Nowym Jorku? 

(Kładzie dłoń na dłoni ]oego. Zdejmuje ją ze swojej twarzy, przytrzymuje przez mo

ment) Chodź. 

JOE 

Gdzie? 

LOUIS 

Do domu. Do mnie. 

JOE 

To niemożliwe. Przecież cię nie znam. 

WUIS 

Ani ja ciebie. 

JOE 

A to, co we mnie znasz, nie podoba ci się. 
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LOUIS 

Republikanizm? 

JOE 

Na przykład. 

LOUIS 

Nie nie podoba, tylko nienawidzę. 

JOE 

Więc dlaczego mielibyśmy ... 

Louis podchodzi do Joego i całuje go. 

LOUIS 

Dziwna z nas para. Sam nie wiem. Jeszcze nigdy nie robiłem tego z wrogiem. 

Nie chcę być sam tej nocy. 

JOE 

Jestem okropnym człowiekiem, Louis. 

LOUIS 

Lou. 

JOE 

Ale naprawdę naprawdę okropnym. Nie zasługuję na miłość. 

LOUIS 

Proszę? Widzisz? Już mamy wiele wspólnego. 

Louis wstaje, zaczyna odchodzić. Odwraca się, patrzy na ]oego. Ten idzie za nim. Wy

chodzą. 
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Prior nasłuchuje. Najpierw nic nie słychać, po chwili uderzenia skrzydeł znów prze

rażająco się zbliżają. 

PRIOR 

Ten dźwięk, ten dźwięk„. Co to, ptaki, czy co, jakieś naprawdę wielkie ptaszy

sko, boję się, nie, nie boję się, mam w sobie agresję, mam .. . agresję, moja krew 

jest czysta, mój mózg jest zdrowy, umiem sobie radzić ze strachem, jestem ge

jem, jestem przyzwyczajony do strachu, do presji, jestem zahartowany i silny„. 

Och! O Boożee. (Ogarnia go wielkie seksualne podniecenie) 000000„. Ale gorąco, 

jestem„. taki„. Ooo Jeezuu co się ze mną dzieje„ . mam straszną gorączkę„. 

Lampka nocna zaczyna intensywnie mrugać, łóżko przesuwa się tam i z powrotem. 

Sufit wydaje niepokojąco niskie odgłosy, jak deski statku naprężające się pod naci

skiem jakiejś potężnej siły, na podłogę spada pył kruszącego się tynku. 

PRIOR 

OCH! 

BŁAGAM, BŁAGAM NIE! Coś nadchodzi, boję się, nie podoba mi się to, coś się 

zbliża„. OCH! 

Rozbrzmiewa potężna tryumf al na, zwiastująca muzyka. Błysk niezwykłe ostrego, 

zimnego, jasnoniebieskiego światła, potem olśniewająco złotego i ciepłego, potem 

wściekle zielonego, i w końcu porażająco purpurowego. Cisza. 

PRIOR 

(Szepce oniemiały z wrażenia) Przenajświętszy Boże„. Bardzo spielbergowskie. 

Dochodzący jakby z kosmosu dźwięk podobny do meteorytu pędzącego z nieprawdo

podobną prędkością prosto do SJPialni Priora; równocześnie ze zbliżającym się poci

skiem z pokoju zostaje jakby wyssane całe światło. Kiedy robi się kompletnie ciemno, 

słyszymy przerażający HUK zderzenia potężnego obiektu z powierzchnią ziemi, cały 

budynek się trzęsie, az sufitu spadają wielkie kawałki tynku, desek i instalacji. I wte-
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dy w strumieniach nieziemsko białego światła do pokoju zstępuje Anioł, i rozpoście

rając swoje ogromne opalizujące srebrnoszare skrzydła, unosi się ponad łóżkiem. 

ANIOŁ 

Witaj, proroku; 

Zaczyna się Wielka Praca: 

Przybył Posłaniec. 

Ciemność. 

KONIEC CZĘŚCI PIERWSZEJ 

- 18!1: -

„ 

TONY KUSHNER 

ANIOŁY w AMERYCE 
[Gejowska fantazja na motywach narodowych) 

CZĘŚĆ DllUGA: 

PlERESTROJKA 

Because the soul is progressive, I it never quite repeats itself, I but in every act attempts 
the production I of a new and fairer whole. 

Ralph Waldo Emerson, On Art 

PRZEKŁAD 

~ Ja cek Poniedziałek~ 
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OSOBY 

ANIOŁ, cztery boskie emanacje, Fluor, Fosfor, Lumen i Wosk; manifestujące 

Jedność: Kontynentalnego Władcę Ameryki. Ma olśniewające stalowoszare 

skrzydła. 

PRIOR WALTER, były chłopak Louisa. Zanim okazało się, że ma AIDS, pracował 

dorywczo w klubach jako projektant wnętrz i dostawca, utrzymuje się ze 

skromnego funduszu powierniczego. Przez całą PIERESTROJKĘ wyraźnie 

kuleje, co zaczęło się już w MILLENNIUM. 

HARPERAMAIT PITT, żona Joego, cierpiąca na agorafobię i uzależniona od 

valium, żyjąca w świecie fantazji. 

JOSEPH PORTER PITT, pierwszy asystent sędziego Teodora Wilsona w Drugim 

Okręgu Federalnego Sądu Apelacyjnego. 

HANNAH PORTER PITT, matka Joego, poprzednio rezydująca w Salt Lake City, 

obecnie na Brooklynie, utrzymuje się z wojskowej renty po zmarłym mężu. 

BELIZE, była drag queen i były kochanek Priora . Profesjonalny pielęgniarz. 

Belize dawniej nazywał się Norman Ariaga, a jego obecne imię przylgnęło do 

niego od czasu drag. 

ROY M. COHN, wzięty nowojorski prawnik, a prywatnie wpływowa szara 

eminencja, obecnie poddany weryfikacji przez Radę Sądownictwa 

i umierający na AIDS. 

LOUIS IRONSON, wklepywacz tekstów w Drugim Okręgu Sądu Apelacyjnego. 

INNE OSOBY CZĘŚCI DRUGIEJ 

ALEKSIFJ ANTEDILIUWIANOWICZ PREIAPSARIANOW, najstarszy 

bolszewik świata, grany przez tę samą aktorkę co Hannah. 

MR ŚCIEMNIACZ, urojony przyjaciel Harper, agent turystyczny, który w ubiorze 

i sposobie mówienia przypomina jazzmana, w klapie marynarki zawsze nosi 

plakietkę z napisem „JOTA'' (International Order of Travel Agents). Gra go 

ten sam aktor co Belize. 
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HENRY, lekarz Roya, grany przez tę samą osobę co Hannah. 

ETHEL ROSENBERG, grana przez tę samą aktorkę co Hannah. 

EMILY, pielęgniarka, grana przez tę samą aktorkę co Anioł. 

MANEKINY W AKCIE TRZECIM W SALI DIORAMY DOMU GOŚCINNEGO MORMONÓW 

GRANE SĄ PRZEZ NASTĘPUJĄCYCH AKTORÓW 

OJCIEC MORMON, aktor grający Joego. 

GŁOS KALEBA, głos aktora grającego Belize. 

GŁOS ORRINA, głos aktorki grającej Anioła. 

MATKA MORMONKA, grana przez tę samą aktorkę co Anioł. 

W AKCIE V KONTYNENTALNI WIADCY, NIEWYOBRAŻALNIEWSZECHWIADNI NIEBIAŃSCY 

URZĘDNICY/BIUROKRACI -ANIOŁY, KOLEDzy ANIOlA AMERYKI, 

GRANI PRZEZ NASTĘPUJĄCYCH AKTORÓW 

ANIOŁ EUROPY, grany przez tego samego aktora co Joe. 

ANIOŁ AFRYKI, grany przez tę samą aktorkę co Harper. 

ANIOŁ OCEANII, grany przez tego samego aktora co Belize. 

ANIOŁ AZJI, grany przez tę samą aktorkę co Hannah. 

ANIOŁ AUSTRALII, grany przez tego samego aktora co Louis. 

ANIOŁ ANTARKIYDY, grany przez tego samego aktora co Roy. 

RABBI IlYDOR CHEMELWITZ, ortodoksyjny rabin żydowski , grany przez tę 

samą osobę co Hannah. 

SARAH IRONSON, zmarła babcia Louisa, której ceremonię pogrzebową 

w I Akcie MILLENNIUM odprawiał Rabbi Chemelwitz, grana przez tego 

samego aktora co Louis. 
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GŁOS Z TAŚMY, głos zapowiadający Prelapsarianowa w scenie i Aktu I i Radę 
Władców w scenie 5 Aktu V, oraz głos zapraszający do obejrzenia dioramy, 

i będący jej narratorem, powinny być głosem tej samej osoby, która gra 

Anioła. Te zapowiedzi powinny brzmieć podobnie, być dalekie od parodii, 

piękne i poważne, jak głos niewidocznego Anioła w MILLENNIUM. 

Wyjaśnienie: 

Prawdziwy Roy Cohn zmarł w sierpniu i986. Dla celów mojej sztuki uśmierciłem go w lutym. 
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r 
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AKT I / ,. 
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~SPERMA~ ·~ 
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'· '., Styczeń 1986 '.' 
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SCENA1 

Głos w ciemności: 

GŁOS 

W Sali Delegatów na Kremlu. Styczeń i986. Aleksiej Antediliuwianowicz Pre 

lapsarianow, najstarszy żyjący bolszewik na świecie. 

Światło oświetla Prelapsarianowa, stojącego na podium na tle ogromnej czerwonej 

flagi. Jest nieprawdopodobnie stary i kompletnie ślepy. 

Al.EKSIĘJ ANTEDIUUWIANOWJCl PREI.APSAR.IANOW 

Musimy sobie odpowiedzieć na Wielkie Pytanie: Czy jesteśmy przeklęci? Wiel

kie Pytanie: Czy wyzwolimy się od Przeszłości? Wielkie Pytanie: Czy umiemy się 

Zmienić? Iść z duchem Czasu? Bo przecież wszyscy pragniemy Zmiany. 

(Krótka pauza, potem z gwałtowną pasją) 

A Wizja? Cóż możemy począć bez Wizji? Jaką Filozofię proponują Reformato

rzy temu rozpędzonemu kosmicznemu chaosowi, tej Niezbornej Plątaninie 

zdarzeń, faktów, zjawisk, katastrof? Czy mają Wizję tak piękną jak my, tak zu

chwałą, tak Doskonałą, tak całkowitą i spójną? Wy nie macie pojęcia, co to było, 

gdy po raz pierwszy czytaliśmy Klasyczne Teksty, gdy w ponurych ciemnościach 

naszej dręczącej ignorancji, w nocy terroru, nasiona słów zakiełkowały w nas, 

uwalniając nas od naszej tępoty, kiedy ta niewiarygodna krwawa bulwa, która 

wystrzeliła i rozpleniła się, jak Czerwony Krzew, dała nam owoc Praktyki, Praw

dziwej Praktyki, Wielka Wizja poślubiona Prawdziwemu Życiu ... Wy, dzieci tej 

Małej Gnijącej Epoki, nie macie pojęcia, jak dalekosiężna była perspektywa, 

w którą się wpatrywaliśmy: jakbyśmy stali na samym szczycie potężnego Kaukazu 

i jednym wszechwiedzącym spojrzeniem ogarniali skalisty, granitowy porządek 

stworzenia. Nie jesteście w stanie tego pojąć. Dlatego płaczę nad wami. 

I cóż wy dziś możecie zaproponować, dzieci tej pięknej Teorii? Co proponujecie 

w jej miejsce? Czarodziejską rękę Wolnego Rynku? Amerykańskie Cheesburgery? 

Rozcieńczony, prowizoryczny tymczasowy kapitalizm Bucharina! NEP-owcy! 

Pigmejskie dzieci gigantycznej rasy! 
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Zmiany? Tak, musimy się zmienić, dajcie mi Wizję , a pójdę w pierwszym szere

gu, pokażcie mi Biblię innej Pięknej Teorii, a daję wam słowo, że te ślepe oczy 

przejrzą na nowo, aby ją przeczytać , aby ją pożreć. Pokażcie mi słowa, które 

zmienią porządek świata , albo milczcie. 

Kiedy wąż zrzuca starą skórę. to zanim pokryje się nową, będzie niczym nagie 

bezbronne dziecko oddane siłom chaosu. Pozbawiony skóry, rozreguluje się, 

straci spójność i zginie. Czy wy. moje młode węże, macie nową skórę? 

Przerażający hałas, jakby coś się rozdzierało i roztrzaskiwało, wielka czerwo

na flaga znika; światła ukazują ten sam obraz, którym kończyło się Millennium: 

Prior skulony ze strachu na łóżku. pokrytym gruzem z sufitu jego sypialni: nad nim 

w powietrzu unosi się majestatyczny bosy Anioł. w oślepiająco białej sukni, i patrzy 

na niego. 

ALEKSIEJ ANTEDILIUWIANOWJCl PRELAPSARIANOW 

A zatem nie ośmielimy się, nie jesteśmy w stanie, NIE WOLNO NAM iść dalej! 

ANIOŁ 

Witaj , Proroku. 

Zaczyna się Wielka Praca. 

Przybył Posłaniec. 

PRIOR 

Wynoś się. 

SCENA~ 

Tej samej nocy, co w końcówce Millennium. Słychać szum wiatm, skrzypiący śnieg 

i magiczną antarktyczną muzykę; Mr Ściemniacz siedzi sam na urojonej Antarktydzie 

Harper i gra na oboju. Kończy grę i unosi obój. 
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MR ŚCIEMNIACZ 

Obój: oń.cjalny instrument International Order ofTrave!Agents. Gdyby kaczka 

umiała śpiewać, jej śpiew brzmiałby właśnie tak. Nosowo, smętnie, jak nawo

ływania koczowników. 

Wchodzi Harper, ciągnąc małą sosnę, którą gdzieś ścięła . Jej fantazyjny ubiór po

larnika z Millennium przepadł; ubrana jest niedbale w rzeczy, w których zniknęła 

z mieszkania w Akcie II Millennium; już trzy dni przebywa poza domem, co widać 

- jest brudna i rozczochrana. 

HARPER 

ZIMNO MI! JEST ZA ZIMNO! Co z globalnym ociepleniem? 

MR ŚCIEMNIACZ 

(Wskazując na drzewo) Skąd pani to ma? 

HARPER 

Z wielkiego polarnego lasu sosnowego. Tam za wzgórzem. 

MR ŚCIEMNIACZ 

Nie ma sosnowych lasów na Antarktydzie. 

HARPER 

Odgryzłam to drzewko. Zębami. Jak bóbr. Jestem głodna, nie jadłam od trzech 

dni! Użyję go do budowy ... albo na opał. 

(Siada na sośnie) 

Nie mogę pojąć, dlaczego jeszcze żyję. Człowiek ze złamanym sercem powinien 

natychmiast umrzeć. A ty jeszcze masz całą resztę. Piersi i genitalia, które są tak 

przeraźliwie głupie jak dzieci, wierne jak psy, i ciągle niezaspokojone pragną 

go. Pragną go. 

Wchodzi Joe, ubrany jak w scenie 7 III Aktu Millennium, kiedy poderwał Louisa. 

Rozgląda się. nie pojmując. gdzie się znalazł, dopóki nie zauważy Harper. 

MR ŚCIEMNIACZ 

Wrócił Eskimos. 

HARPER 
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Wiem. Chodziło mi o prawdziwego Eskimosa, rześkiego, w futrze z foki, a nie 

takiego, to jest ... jakiś prawnik, po prostu ... 

JOE 

Cześć, mały. 

HARPER 

Cześć. 

JOE 

Szukałem cię. Wszędzie. 

HARPER 

No to mnie znalazłeś. 

JOE 

Nie nie ... teraz już nie szukam. Chyba przeżywam przygodę . 

HARPER 

Z kim? 

Jest pięknie? 

JOE 

Przerażająco pięknie. 

HARPER 

Mogę iść z tobą? Nie podoba mi się tu. Zimno mi. 
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JOE 

Nie chcę, żebyś to widziała. 

HARPER 

Myślisz , że to by było gorsze, niż sobie wyobrażam? Nie sądzę. 

JOE 

Muszę iść. 

HARPER 

Chuj . Nie kochasz mnie . 

JOE 

(Szczerze) To nieprawda , Harper. 

HARPER 

(Przerywa mu) TO WRÓĆ DO MNIE! 

Krótka pauza. 

JOE 

Nie mogę. 

Znika. Mr Ściemniacz wykonuje krótki, dziki utwór żałobny na obój. Magiczna an

tarkty czna noc ustępuje miejsca przy kremu blaskowi uliczny ch latami, zwyczajnym 

odgłosom parku i dochodzącym z oddali dźwiękom miasta. 

MR ŚCIEMNIACZ 

Lament po śmierci nieba. 

HARPER 

(Wstrząśnięta, przerażona) Nie! 
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MR ŚCIEMNIACZ 

Chyba się przeliczyłaś. Zrobiłaś wielką dziurę w niebie. 

HARPER 

Gdybym była prawdziwą mormonką, tobym dała radę . 

MR ŚCIEMNIACZ 

Próbowałem ci wytłumaczyć. Nie ma Eskimosów na Antarktydzie. 

HARPER 

Nie. Ani drzew. 

MR ŚCIEMNIACZ 

(Wskazując na odgryzioną sosnę) To skąd to wzięłaś? 

HARPER 

Z Ogrodu Botanicznego. Tu zaraz. Prospect Park. Zdaje się, że wciąż jesteśmy na 

Brooklynie. 

Światła policyjnego radiowozu. 

MR ŚCIEMNIACZ 

(Znikając) Nadchodzi prawdziwe prawo. 

HARPER 

(Podnosi ręce do góry) Zapuszkują mnie. Cholera. Popaprane wakacje. 

SCENA3 

W mieszkaniu Pittów na Brooklynie. Dzwoni telefon. Wchodzi Hannah w tym samym 

płaszczu , w którym widzieliśmy ją w scenie 4 Aktu III Millennium, rzuca walizki 

i biegnie do telefonu. 

;.:: 
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HANNAH 

(Wycieńczona i wściekła) Rezydencja Pittów, słucham. 

Nie, nie ma go. Tu matka . Nie, nie wiem, gdzie jest. Nie wiem. Miał mnie ode 

brać z lotniska, ale ja nigdy nie czekam dłużej niż trzy godziny i trzy kwadranse .. . 

Co? 

ŚWlĘTY BOŻE! Czy ona ... Pan .. . Chwileczkę , panie oficerze, nie rozumiem ... 

Ona co? Sosnę? Dlaczego miałaby odgryzać ... 

(Bardzo surowym tonem) Nie ma się z czego śmiać, więc bardzo proszę , żeby pan 

w tej chwili przestał. To bardzo niegrzeczne. 

Nie wiem, gdzie to jest, właśnie przyleciałam z Salt Lake i cudem znalazłam 

Brooklyn. Wezmę tę ... taksówkę. Oczywiście , że natychmiast! Nie. Do żadnego 

szpitala. Nie ma takiej potrzeby. Ona nie jest nienormalna, jest po prostu inna. 

Proszę jej powiedzieć, że Mama Pitt już jedzie . 

Odkłada słuchawkę. 

SCENA4 

Tej samej nocy. Prior jest sam w łóżku, śpi. Mieszkanie jest nietknięte, sufit bez śladów 

zniszczeń. Prior ma zły sen. Budzi się. 

PRIOR 

HA!Ha. 

(Zagląda pod kołdrę. Odkrywa, że jego piżama w kroku jest mokra od nasienia.) 

Ja pierdolę. 

Cudownie! Pierwszy orgazm od miesięcy i przespałem go. 

Bierze do ręki telefon i wystukuje numer. 

Na stanowisku Belize, na dziesiątym piętrze New York Hospital, dzwoni telefon. Belize 

odbiera. 

BELIZE 

Dziesiątka, słucham. 

PRIOR 

Poleciałem. 

BELIZE 

Poleciałeś? 

PRIOR 
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Spuściłem się . Jeeezu. Miałem polucję. Mokry sen. 

BELIZE 

Najwyższy czas. Miss Thing żyła w celibacie. Zmagazynowała dużo soków. 

PRIOR 

To była kobieta . 

BELIZE 

Prowokujesz mnie na hetero? 

PRIOR 

To nie była zwykła kobieta . 

BELIZE 

Grace Jones? 

Krótka pauza. Prior spogląda na sufit. 

BELIZE 

Halo? 

PRIOR 

Anioł. 
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BELIZE 

To WSPANIALE. 

PRIOR 

Mam ... jazdę na seks. Przyjedź do mnie. 

BELIZE 

Siedziałem z tobą cały dzień, mam swoje życie na głowie, sam wiesz. 

PRIOR 

Mam depresję. 

BELIZE 

Myślałem, że masz jazdę na seks. 

PRIOR 

Więc mam depresyjną jazdę na seks. Czuję się bosko i strasznie zarazem, jak

by ... jakbym toczył wewnętrzną wojnę. Moje oczy robią sobie jaja, ja ... 

(Dotyka oczu) Ojej. 

Płaczę. 

BELIZE 

Prior? 

PRIOR 

Boję się. Ale czuję jakąś dziwną Radość, czy nie wiem ... 

Nadzieję. 

Szpital. Wchodzi Henry, lekarz Roya. 

HENRY 

Pan ma dyżur? 

BELIZE 

No. 

-AMoływAmeryce l CZF;ŚĆ DRUGA l Pi.eresiro1ka-

Słuchaj, kochanie, musimy kończyć. Zadzwonię ... 

HENRY 

Pan ma dyżur? 

BELIZE 

(Do Henry'ego) No, mówiłem przecież. 

PRIOR 

Ale najpierw zaśpiewaj. Zaśpiewaj ze mną. 

HENRY 

W takim stroju? 

BELIZE 

Nie podoba się panu? 

PRIOR 

Tylko jedną piosenkę. Hymn. 

HENRY 

Pielęgniarze powinni się ubierać na biało. 

BELIZE 

Lekarze powinni już być w swoich domach w Westchester i spać. 

(Do Priora) Jaki hymn? 

PRIOR 

Hmmm ... „Hark the Herald Angels ... " 
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HENRY 

Proszę pana. 

BELIZE 

Chwileczkę. Proszę pana. To jest nagły przypadek. 

(Do Prioria, śpiewając) 

Hark the Herald Angels sing ... 

PRIOR 

(Przyłącza się) 

Glory to the newborn king, 

PRIOR I BELIZE 

Peace on earth and mercy mild, 

God and sinners reconciled ... 

HENRY 

(Przekrzykując śpiew) Pana nazwisko? 

BELIZE (Glośniej) I PRIOR 

JOYFUL all ye nations rise, 

Join the triumph of the skies! 

WithAngelic Hosts proclaim: 

Christ is born in Bethlehem! 

Hark the herald angels sing, 

Glory to the newborn king! 

BEUZE 

Zadzwonię później. Jakiś człowiek mnie nęka. 

PRIOR 

Je t'aime. 
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Belize odkłada słuchawkę. 

BELIZE 

Więc w czym mogę pomóc, doktorze , wyrywa mnie pan? 

HENRY 

Przyjęcie na ostry dyżur, pokój 1013. To jest karta choroby. (Wręcza kartę Belize) 

Proszę mu dać kroplówkę gammaglobuliny, zrobić tomografię, a od jutra rano 

naświetlania i ścisła dieta ... 

BEUZE 

(Czyta kartę) „Rak wątroby"? Onkdlogia na szóstym, skarbie. 

HENRY 

To jest właściwe piętro. 

BELIZE 

Tu pisze rak wątroby. 

HENRY 

(Agresywnie) W dupie mam, co tu pisze. Powiedziałem, że to właściwe piętro. Ja 
sne? 

BELIZE 

Uuuch, jaki ostry ... 

HENRY 

To jest VIP. 

BELIZE 

Aha, dobra. Czyli mam nie pomylić dawek? 
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HENRY 

Wrócę rano. 

BELIZE 

Szerokiej drogi. 

Henry wychodzi. 

BELIZE 

Kutasie. 

Belize bierze telefon i wykręca numer; Prior odbiera. 

BELIZE 

To jest dopiero news. 

PRIOR 

News, o trzeciej nad ... ? 

BELIZE 

Przymknij się i posłuchaj. 

Zgadnij, kogo właśnie przyjęliśmy w ciężkim stanie? 

Jej Wysokość Królową Ciemności we własnej osobie. Pierwszą na liście krypto

ciot Nowego Jorku. 

PRIOR 

Koch? 

BELIZE 

NIE! Nie Koch . (Mówi szeptem do słuchawki) 

PRIOR 

(Osłupiały) Niezbadane są wyroki niebios. 
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BELIZE 

Dajcie mi młotek i zaostrzony kołek. Wchodzę w to. 

SCENA5 

Roy w szpitalnym łóżku, jest chory i mocno wystraszony. Wchodzi Belize z kroplówką. 

ROY 

Wypierdalać stąd, nie ma tu czego szukać ... 

BELIZE 

Wykonuję swoje ... 

ROY 

Domagam się białej obsługi. To moje konstytucyjne prawo. 

BELIZE 

Jesteś w szpitalu, nie masz żadnych konstytucyjnych praw. 

Belize przygotowuje rękę Roya do założenia wenflonu, szuka żyły. dezynfekuje skórę 

itd. 

ROY 

(Stremowany widokiem igły) Lepiej znajdź tę w dupę jebaną żyłę i nie wtykaj mi 

tej szpicy do ręki , dopóki jej nie znajdziesz, imbecylu, albo cię tak załatwię, że ci 

komornik zajmie uzębienie, ty kurwa czarna małpo .. . 

BELIZE 

(Ma dość, jest naprawdę wściekły) Uważaj, co mówisz. Poważnie. 

Zwłaszcza, kiedy mam w ręku coś ostrego. Mogę źle wcelować i wbić w serce. 

O ile je masz. 
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ROY 

O tak, mam. Twardy mały mięsień. Nigdy nie krwawi . 

BELIZE 

Nie wątpię. 

Podaję kroplówki od wielu lat. Mogę to zrobić tak delikatnie, że nawet nie po

czujesz, jakbyś się z tym urodził. Albo tak, jakbyś był podłączony do butelki 

kwasu solnego . 

Więc lepiej, żebyś był dla mnie miły, albo do rana zostanie z ciebie kawałek mo

krego ścierwa. 

ROY 

Miły. 

BELIZE 

Miły i cichutki. 

Belize wbija wenflon w rękę Roya. 

BELIZE 

Proszę . 

ROY 

(mciekle) Bolało. 

BELIZE 

Dam ci środek przeciwbólowy. 

ROY 

Czy to mnie zwali z nóg? 
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BELIZE 

Oby. 

ROY 

To mi nie dawaj . Ból. .. jest niczym. ból jest życiem. 

BELIZE 

Opowiedz mi o tym, skarbie . 

ROY 

Kiedy mi robili lifting, kazałem anestezjologowi, żeby mnie znieczulił miejsco

wo. Naciągali mi gębę jak serwetkę, a ja spokojnie się temu przyglądałem . 

BELIZE 

Bzdura. Żaden lekarz by się na to nie zgodził . 

ROY 

Mogę każdemu kazać robić, co chcę. Na przykład , żebyśmy zostali przyjaciółmi. 

(Śpiewa) „We shall overcome ... " 

Żydzi i kolorowi, historyczna liberalna koalicja, nie? 

Nasi ludzie pierwsi z wami handlowali, wy pierwsi byliście przez nas zatrud

niani do sprzątania naszych sklepów w sobotę rano, potem braliśmy się za ręce 

i jechaliśmy razem autobusem do Selmy. Oczywiście nie ja, ja nie jeżdżę auto

busem, biorę taksówki. Ale najbardziej Amerykańskich Murzynów wyróżnia to, 

że nigdy nie byli komunistami. Żydowskie patałachy były. Wy zawsze mieliście 

Jezusa, dlatego czerwoni nie mieli do was dostępu. Za to was cenię. 

BELIZE 

W twojej karcie nie pisało, że masz omamy. 

ROY 

Jestem niebezpiecznym wariatem. Siadaj. Gadaj ze mną. 
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BELIZE 

Wolałbym wysysać ropę z gnijącej rany. Pić wodę z kibla w metrze. Odgryźć sobie język 

i plunąć nim w twoją połataną twarz. Więc dzięki za propozycję, ale nie skorzystam. 

Belize wychodzi i gasi światło. 

ROY 

O Jezu. Co mam kurwa robić? Błagać? Nie chcę być sam. 

Belize zatrzymuje się. 

ROY 

Jak ja kurwa nienawidzę szpitali, pielęgniarek, tego marnowania czasu i. „ mar

nienia i bezradności, chciałbym zabić tego„. 

Tego się nie da zabić , prawda? 

Pauza. Belize nic nie mówi. 

ROY 

Nie. To by było za proste. On dobrze wie, czym jest. Trudniej jest zabić coś, co 

wie, czym jest. 

Jak wszy łonowe. Miałeś kiedyś wszy łonowe? 

BELIZE 

Nie twój zasrany ... 

ROY 

Złapałem kiedyś supermendy od jakiegoś dzieciaka, musiałem zrobić ze dwa

dzieścia okładów kwella, a potem jeszcze się wygolić, żeby się pozbyć skurwieli. 

Nic ich nie ruszy. I zawsze, kiedy się musiałem podrapać, śmiałem się, że na

brałem respektu dla tych nieśmiertelnych robali, bo ... utożsamiłem się z nimi. 

Rozumiesz? Dożarte gnidy. Jak ja. 

Widziałeś wielu z tym ... 
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BELIZE 

(Krótka pauza) Wielu. 

ROY 

Jak wyglądam na ich tle? 

BELIZE 

Nie jest dobrze. 

ROY 

Niedługo umrę. 

To było pytanie. 

BELIZE 

Tak. Raczej tak. 

ROY 

Aha. 

Doceniam twoje ... twoją szczerość, i tak dalej„. 

Gdybym przeżył. mógłbym cię oskarżyć o doprowadzenie mnie do kryzysu ner

wowego. cały szpital, ale„. 

Nie mam uprzedzeń, ja nie mam uprzedzeń. 

Pauza. Belize mu się przygl(/:da. 

ROY 

Rasiści to matoły, nie ma z nich żadnego pożytku - za sztywni. Trzeba uważać na 

tych, którzy są prawdziwymi wrogami. Swoją nienawiść trzymam na lepsze okazje. 

BELIZE 

Jasne. Też tak myślę, zdaje się, że właśnie tak powinno się robić. 

(Krótka pauza. Potem z wielkim wysiłkiem i niesmakiem) 
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To nie moja sprawa, ale chociaż cię nie lubię, powiem ci dwie rzeczy: 

Skierowali cię na naświetlania mięsaka , ale nie gódź się na to, bo lampy niszczą ko

mórki T, a w twojej sytuacji nie możesz sobie na to pozwolić. Więc grzecznie podzię

kuj doktorowi za lampy. Nie będzie chciał cię słuchać. Upieraj się . Albo cię zabije. 

ROY 

Jesteś tylko zasranym pielęgniarzem . Dlaczego mam słuchać ciebie, a nie moje 

go wyspecjalizowanego, bardzo drogiego i anglosaskiego lekarza? 

BELIZE 

On nie jest ciotą . Ja jestem ... 

Belize mruga do niego. 

ROY 

Nie mrugaj do mnie . 

Powiedziałeś : „dwie rzeczy". To była jedna . 

BELIZE 

Nie wiem, jakim cudem załapałeś się na testy AZT. 

ROY 

Ma się swoje sposoby. 

BELIZE 

Mhm. 

Więc uważaj na ślepą próbę . Dadzą ci do podpisania papier, że zgadzasz się na 

przyjmowanie M&M'sów, zamiast prawdziwego leku. Ty umrzesz, a oni będą 

mieli statystyki, które potem opublikują w „New England Journal of Medicine". 

I nikt nie będzie mógł ich zaskarżyć, ponieważ podpisałeś zgodę. A jeśli jej nie 

podpiszesz, nie będzie leku. Więc jeśli wciąż ma się swoje sposoby, to niech się 

je wykorzysta, bo ślepej próbie podlegają wszyscy, a tak się składa, że czas działa 

na twoją niekorzyść i nie możesz się pierdolić z placebo. 
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ROY 

Nienawidzisz mnie. 

BELIZE 

Tak. 

ROY 

Więc dlaczego mi to mówisz? 

BELIZE 

Sam chciałbym wiedzieć. 

Pauza. 

ROY 

<Wyjątkowo obleśnie) Ty pokręcona czarna szpitalna cioto. Nie masz najmniej
szego powodu mi pomagać. 

BELIZE 

Solidarność. Jak ciota z ciotą. 

Belize pstryka, odwraca się i wychodzi. Roy krzyczy za nim. 

ROY 

Jeszcze słowo, gówniarzu, a od jutra będziesz smażył Big Maki na jakimś Zasra
nym Zadupiu. 

(Podnosi słuchawkę telefonu, który stoi przy jego łóżku) 

I daj mi porządny telefon, z guzikiem „hold", co to jest, to ma tylko jedną linię , 

jak mam tym podtrzymywać podstawowe procesy życiowe? 

(Przez chwilę się zastanawia, podnosi słuchawkę, kilkanaście razy przy ciska wi 
dełki) 
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Tak, kto tam, centrala? Proszę mi włączyć miasto. Więc wykręć sama. To na

gły przypadek, kochanie, więc wykręć kurwa ten pierdolony numer, albo w tej 

chwili powieszę się na tym kablu. 202 733 8525 
(Krótka pauza) 

Z Martinem Hellerem. O cześć, Martin. Tak, wiem, która godzina, nie mam cza

su spać, jestem zajęty umieraniem. Słuchaj, Martin, ten lek, który mam dosta 

wać, ten azyto-tymi-kurwawdupęjebanycośtam. Taaak. AZT. 

Chcę mieć swój prywatny zapas . Tak, Martin, zapas prawdziwego leku na praw

dziwą kurację. Który będę miał pod kontrolą, tu, w moim pokoju. Żadnego 

placebo, Martin, nie nadaję się do testów, mógłbym oszukiwać . Więc wyślij mi 

te tabletki z życzeniami szybkiego powrotu do zdrowia, i to MIGIEM albo za

dzwonię do CBS i zaśpiewam Mike'owi Wallace'owi śliczną piosenkę (półgłosem, 

z wielką rozkoszą), historię słynnego Ollie Northa i jego tajnego funduszu łapów

kowego. 

(Trzyma słuchawkę daleko od ucha, Martin jest bardzo wzburzony.) 

Tylko ci się zdaje, że wiesz, co ja wiem. Ja sam nie wiem, co ja wiem. Nawet to, 

co wymyśliłem, w końcu okazuje się prawdą! Nauczyliśmy się tego w pięćdzie

siątych. Więc jutro, mój mały obesrany lachociągu ty pachołkowaty wysuszony 

liżydupku. Piękną dużą paczuszkę dla Wuja Roya. Albo rozpętam takie piekło, że 

do śmierci się z tego nie wygrzebiesz. 

(Odkłada słuchawkę z furią) 

SCENA6 

Tej samej nocy. Joe z Louisem w nowym mieszkaniu Louisa, pośród arktycznych odlu

dziAlphabetlandu; pełnym bezużytecznych sprzętów, od lat niemalowanym, zapusz

czonym, ponurym. 

Pełna napięcia pauza. Louis, zawstydzony, wchodzi do pokoju. 

LOUIS 

Alphabetland. Tutaj mieszkali pierwsi Żydzi . A teraz, po stu latach, udają się ich 

najbardziej nieudane prawnuki. (Z żydowskim akcentem) I to ma być postęp? 

Straszny chaos. 
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JOE 

Trochę brudno. 

LOUIS 

Chaos, nie brud. Trzeba to rozróżnić. To kurz, nie brud, chemicznie przekształ 

cone minerały, nic organicznego, żadnych bakterii, coś jakby ... Mogę ci zdjąć 
krawat? 

Louis zbliża się do ]oego. 

JOE 

(Odsuwa się) Nie, poczekaj, wiesz, jestem trochę spięty. 

LOUIS 

Wiesz, ja też. Bycie spiętym mnie podnieca. 

JOE 

Twój, eee, chłopak. 

Jest chory. 

LOUIS 

Bardzo. Nie jest moim chłopakiem, myśmy się ... 

Wszystko, co przecieka, pokryjemy lateksem, nasze ciała posmarujemy specjal

nym żelem, będziemy uprawiać chemiczny seks. Chaos, nie brud. 

(Krótka pauza) 

Wiesz, bardzo tego chcę, ale nie będę błagał . 

JOE 

Nie, ja .. . 

LOUIS 

No dobra . Chodź .. 
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JOE 

Pójdę już . 

LOUIS 

OK! Ohblahdee, ohhlahdah, life goes on. Rah. 

JOE 

Co? 

LOUIS 

Do domeczku i żoneczki. 

(Wskazuje na lewą dłoń Joego) Żonaci powinni przed pikietą zdejmować swoje 

złote kajdany. 

Jeżeli masz iść, to idź. Idź . 

Joe zmierza do wyjścia. Kiedy jest przy drzwiach, waha się chwilę, Louis mu się przy

gląda. Joe podchodzi do Louisa i obejmuje go po kumpelsku. 

JOE 

Nie zostaję. 

LOUIS 

(Pociągając nosem) Co to za woda? 

JOE 

(Po krótkiej pauzie) Faherge. 

LOUIS 

Uuuu! Bardzo maczowata. Hetero dla licealistów. Faberge. 

Louis delikatnie uwalnia się z uścisku i cofa się. 

-Anrnty w Ameryce I CZĘŚĆ DRUGA I Pieresirojka -

LOUIS 

Ładnie pachniesz. 

JOE 

Ty też. 

LOUIS 

Zapach jest. .. niesamowicie złożonym i niedocenionym ń.zycznym fenomenem. 

Nierozerwalnie związanym z seksem. 

JOE 

Nie ... wiedziałem. 

LOUIS 

Tak, tak. Nos też jest organem płciowym. 

Wąchasz, kiedy pożądasz. Mamy pięć zmysłów, ale tylko dwa przekraczają gra

nice ... naszych ciał . Kiedy na kogoś patrzysz, widzisz tylko odbicie promieni 

światła, kiedy słuchasz, słyszysz fale radiowe, czyli drgające powietrze, kiedy 

dotykasz, czujesz po prostu mrowienie w końcówkach nerwów. A wiesz, czym 

jest zapach? 

JOE 

To ... jakiś rodzaj ... Nie wiem. 

LOUIS 

Zapach składa się z molekuł tego, co wąchasz. 

Ta część ciebie, która bezpośrednio styka się z powietrzem, unosi się w nim. 

(Podchodzi bardzo blisko) 

Drobne molekuły Joego ... (Głęboko wciąga powietrze) W moim nosie. Mmmm .. . 

Piękne. Spróbuj. 

JOE 

Spróbuj? 
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·-:, LOUIS 

Wdech. 

Joe wdycha. 

LOUIS 

Piękne? 

JOE 

Tak. 

Ale ... 

LOUIS 

(Cicho) Ciiiii. 

-AruolywAmeryce I CZĘŚĆ DRUGA I Pierest ro1ka -

Zapach. I smak. Najpierw nos. potem język. 

JOE 

Ale nie wiem, czy ... 

LOUIS 

Współpracują ze sobą. Nos informuje ciało - serce, mózg. palce, kutasa - cze

go chce, wtedy język zaczyna badać, co jest jadalne, co niejadalne, co bogate 

w minerały. pożywne dla krwi, dla kości, co najsmaczniejsze. 

(Liże policzek Joego) 

Sól. 

Louis całuje Joego, który najpierw trochę się opiera, po czym odpowiada tym samym. 

LOUIS 

Mmmm . Żelazo . Glina. 

Louis wciska rękę do spodni Joego. Przytulają się jeszcze mocniej. Louis wyciąga rękę, 

sprawdza zapach i smak, potem daje powąchać ]oemu. 

-~l:I-

LOUIS 

Chlor. Miedź. Ziemia. 

Znów się całują . 

LOUIS 

Jak to smakuje? 

JOE 

Eee ... 

LOUIS 

Jak? 

JOE 

Jak ... Noc. 

LOUIS 

Zostajesz? 

JOE 

Tak. 

(Krótka pauza) 

Louis? 

LOUIS 

-Anioły w Ameryce I CZĘŚĆ DRUGA I Pierestrojka -

(Rozpinając koszulę ]oego) Hmm? 

JOE 

Co to było ohblahdee ohblah ... 

LOUIS 

Ciii. Słowa są najgorsze. Oddychaj. Wąchaj. 



-Antoł7w A mer:rce I CZĘŚĆ DRUGA I Pieresi rojka- -A n io łrwAmeryct I CZĘŚĆ DRUGA I Pierewojka-

JOE 

Ale ... 

LOUIS 

Nie gadaj już . A jeśli musisz, to gadaj świństwa . 

AKT II 
~ ~ EPISTOIA~ ~ 

1'/'. (Dla Sigrid) 
I 

Luty 1986 

- :us-



-AnaołrwAmuycc l CZĘŚĆ DRUGA I P~eresiro;ka -

SCENA1 

Prior i Belize po pogrzebie ich wspólnego przyjaciela, największej drag queen Nowego 

Jorku. Stoją przed rozpadającym się domem pogrzebowym na południowo-wschod

nim Manhattanie. Belize ubrany jest wyzywająco jaskrawo, ale pięknie. Prior jest 

ubrany dziwacmie: ogromny, bardzo długi. czarny płaszcz i wielka, frędzlowata 

chusta w tym samym kolorze, która sprawia wrażenie kaptura. Jego wygląd wzbudza 

zakłopotanie, jest niepokojący i nasuwa biblijne skojarzenia. We wszystkich kolejnych 

scenach Prior jest ubrany tak samo - czasem dołoży jakiś detal, czasem coś niemacz

nie zmieni, niemniej zasadniczo pozostaje wciąż trochę podejrzany, łachmaniarski i 

upiorny. Powinien wyglądać dziwacznie, ale bez przesady. 

Od Aktu I upłynęły trzy tygodnie. 

PRIOR 

To było upiorne. 

BELIZE 

To było boskie. Był Wielką Królową Splendoru. Nie mógł mieć cywilnego po 

grzebu. Urodził się wśród cekinów i kadzideł, i wśród cekinów i kadzideł od

szedł. I chwała mu za to! 

PRIOR 

Na mój gust, dwadzieścia zawodowych sycylijskich płaczek , to przesada. 

(Krótka pauza) 

Wielka Królowa, jestem kurwa pod wrażeniem. To niedorzeczne widowisko 

było tylko parodią pogrzebu kogoś naprawdę ważnego. My cioty jesteśmy tylko 

złym snem, który się przyśnił prawdziwemu światu, i ten świat właśnie się budzi 

do życia. A Wielka Królowa jest trupem. 

Krótka pauza. 

BELIZE 

Zdziwaczałeś ostatnio, kochanie. Wyluzuj trochę. 

- :116 -

-An.~oty w Ameryce I CZĘŚĆ DRUGA I Pieresrro1ka. -

PRIOR 

Bardzo przepraszam, w końcu to był tylko pogrzeb, nie, zajebiście dobra okazja 

do zabawy, więc przepraszam, że się nie przyłączę do waszego fanklubu śmierci 

i nie będę się przed jego ... żałosną trumną chełpił, że jeszcze żyję, bo w przeci

wieństwie do ciebie nie mam najmniejszego powodu się chełpić. Nieważne. 

Krótka, napięta pauza. 

BELIZE 

A ty wyglądasz jak Morticia Addams. 

PRIOR 

Jak Gniew Boży. 

BELIZE 

Tak. 

PRIOR 

Zamierzony efekt. 

Mam spieprzone oczy. 

BELIZE 

Jak to spieprzone? 

PRIOR 

Wszystko .. . się zamyka. Niepokojąca dziwność peryferii . 

BELIZE 

Od kiedy? 

PRIOR 

Od trzech tygodni . Od tamtej nocy. Od tej nocy, kiedy ... (Przerywa) 



-An~o ływ A meryce I CZĘŚĆ DR UGA t P'eresi ro1ka-

BELIZE 

A co mówi okulista? 

PRIOR 

Nie byłem. 

BELIZE 

Jezu Chryste. Dlaczego? 

PRIOR 

Poprawiało mi się. Przedtem. 

Pamiętasz mój mokry sen? 

BELIZE 

Z aniołem? 

PRIOR 

To nie był sen. 

BELIZE 

Oczywiście, że był. 

PRIOR 

Nie. Myślę, że nie. Myślę, że to się stało naprawdę. 

Jestem prorokiem. 

BELIZE 

Aha? 

PRIOR 

Zostało mi dane proroctwo. Księga. Nie materialna księga, to znaczy była, tylko 

mi ją zabrali - ale wciąż jakoś jest we mnie. W środku. Proroctwo. To się .. . zda-

~ rzyło naprawdę, jestem ... tego prawie pewny. 

- :u8 -

-A ruo ływAmeryce I CZ ĘŚĆ DRUGA l Pie resi.ro1ka-

(Spoglą.da na Belize) 

Nie patrz tak na mnie. 

BELIZE 

Przerażasz mnie. 

PRIOR 

To się zaczęło , jak Louis mnie rzucił. Co noc miałem okropne, całkiem realne 

sny.Aż .. . 

Krótka pauza. 

BELIZE 

Aż co ... ? 

PRIOR 

Aż pojawiła się Ona. 

SCENA~ 

Prior i Anioł w sypialni Priora, trzy tygodnie wcześniej: sufit zdewastowany. Prior 

idzie do łóżka (po drodze przebiera się w piżamę - to powinno mu zają.ć ty le czasu, ile 

to naprawdę trwa) , Anioł unosi się w powietrzu. Belize obserwuje z ulicy. 

ANIOŁ 

Witaj Proroku! 

Zaczyna się Wielka Praca: 

Przybył Posłaniec. 

PRIOR 

Wynoś się. 



ANIOŁ 

Uważaj: 

PRIOR 

-AMoły w Ameryce I CZĘŚĆ DRUGA I Picresirojka -

O Boże , coś wisi w powietrzu, coś, coś. 

ANIOŁ 

Ja Ja Ja Ja 
Jestem Ptakiem Ameryki, Białym Orłem, 

Panem Kontynentu, 

LUMEN FOSFOR FLUOR WOSK! 

Rozwijam swoje skrzydła jak dwa stalowe ostrza, 

Aby ci złożyć hołd: 

PRIORZE WALTERZE 

Od dawna wyczekiwany, dobrze przygotowany ... 

PRIOR 

Nie, nie jestem na nic przygotowany, mam mnóstwo roboty ... 

ANIOŁ 

(Kolejna fala muzyki) 

Prorokiem Ameryki staniesz się tej nocy, 

Okiem Ameryki, które przeszywa Ciemność, 

Sercem Ameryki, które się kocha w Prawdzie, 

Wielkim Mówcą i Wielkim Rozumem, 

Językiem-tej-Ziemi, Wizjonerem! 

PRIOR 

A sioo! Kurwa, boję się ciebie, wypierdalaj z mojego pokoju. Proszę cię, proszę ... 

ANIOŁ 

A teraz: 

Wyciągnij z depozytu Święte Narzędzia Proroka . 

-Aniolr w Am"'T" I CZĘŚĆ DRUGA I Pimwojka -

Krótka pauza. 

PRIOR 

Święte co? 

ANIOŁ 

Wyciągnij z depozytu Święte Narzędzia Proroka. 

(Krótka pauza) 

Twoje sny ci je objawiły. 

PRIOR 

Jakie sny? 

ANIOŁ 

Miałeś sny, które ci objawiły ... 

PRIOR 

Już od miesięcy nie miałem żadnych snów. 

ANIOŁ 

Nie miałeś„. snów, jesteś .. . Jesteś pewien? 

PRIOR 

Tak. Było tylko dwóch zmarłych Priorów, oni ... 

ANIOŁ 

Nie, nie heroldowie, nie oni. Inne sny. Narzędzia, musiałeś przecież o nich ... 

Chwileczkę. 

PRIOR 

To teraz to jest sen, założę się, po prostu jestem chory i. .. No dobra, to jest nawet 

bardzo widowiskowy sen, ale to nie zmienia faktu ... 

-~i·-



- Aruo ły w Ameryce I CZĘŚĆ DRUGA I Pie resrrojka -

ANIOŁ 

Ciszej. Proroku. Chwileczkę, proszę, ten ... Ten bałagan jest ... 

(Kaszle, spogląda w górę) Mówi, że nie miał żadnych ... 

(Kaszle) 

Tak. 

W kuchni. Pod zlewem pod kaflami. 

PRIOR 

Chcesz, żebym ... rozbił podłogę w kuchni? 

ANIOŁ 

Weź łopatę albo kilof, albo jakieś ... inne przyrządy, aby zerwać kafle i fugi, 

i wydobyć Święte Narzędzia. 

PRIOR 

Nie ma kurwa mowy! Wystarczy mi jazda z suntem, wyrzucą mnie, stracę kaucję, 

obudzę sąsiadów z dołu, ich histerycznego psa, nie ... Zrób to sama. 

ANIOŁ 

(Naprawdę przerażającym głosem) PODDAJ SIĘ, PODDAJ SIĘ WOLI NIEBA! 

Priora uderza potężny podmuch wiatru. Obrzuca Ją wściekłym spojrzeniem i kręci 

głową, jakby mówił „nie". Chwila wyczekiwania. Anioł lekko kaszle. W kuchni za 

sceną słychać małą, zduszoną eksplozję. Pojawia się chmura pyłu. 

PRIOR 

Coś ty tam ... Co ... ? (Idzie do kuchni) 

ANIOL 

I oto, Prorok, wiedziony przez swoje prorocze sny, udał się tam, gdzie ukryte 

były Święte Narzędzia, i .. . Korekta tekstu: Anioł pomógł mu je wydobyć, gdyż był 
wątłego zdrowia, chociaż mężnego ducha. 

-:i:n. -

-A rnot,- w Ame,,.ce l CZĘŚĆ DRUGA l Pieres1 ro1ko -

Prior powraca ze staroświecką skórzaną walizką, jest cały w py le. 

PRJOR 

Rozwaliłaś lodówkę , na pewno uwolniłaś chmurę freonu , który jest fatalny ... dla 
środowiska. 

ANIOŁ 

Potęga mojego gniewu jest równa wspaniałości mojego oblicza. Otwórz walizkę. 

Prior otwiera. Wyciąga ze środka okulary z brązu, z kamieniami zamiast soczewek. 

PRIOR 

O, a to co? (Zakłada je) 

Człowieku, to jest prawdziwy paleozoik. To jest ... 

(Gwałtownie przerywa, podrzuca głowę do góry. Coś widzi.) 

O! O BOŻE NIE! OCH ... (Zdziera okulary) 

To było straszne! Nie chcę tego widzieć! 

ANIOŁ 

Wyciągnij Księgę. 

Prior wyciąga z walizki wielką księgę ze stalowymi kartkami. Uderzenie nieprawdo

podobnie uroczystej muzy ki, więcej światła, więcej wiatru. 

ANIOŁ 

Słowa Rady Władców Kontynentalnych 

W czasie Kryzysu i Pomieszania: 

Oto Niebo pochyla się nad tym upadkiem 

A dotykając ciebie, dotyka całej Ziemi. 

Muzyka. Sięga po okulary i wręcza mu je. 

- 2:1.3 -
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- An~o ty w Amerrce I CZĘŚĆ DRUGA I Pteresl ro1Jrn -

ANIOŁ 

Oczy proroka. 

Prior ostrożnie zakłada okulary, podczas gdy: 

ANIOŁ 

Otwórz mnie Proroku. Ja Ja Ja Ja jestem 

Księgą . 

Czytaj. 

PRIOR 

Zaraz. Zaraz. (Zdejmuje okulary) 

Jakim cudem ... Jakim cudem mam tę .. . no , erekcję? Nie mogę się skoncentro 

wać. 

ANIOŁ 

Sztywność twojego penisa jest bez znaczenia . 

PRIOR 

Może dla ciebie, ale ... 

ANIOŁ 

CITTAJ! 

Ty jesteś Marnością Ciała . Ja Ja Ja Ja Ciała Doskonałością, 

Gęstością Pożądania , Przyciąganiem Skóry: 

Co jest Źródłem, Energią Kreacji? 

Nie Fizyka Ale Rozkosz Jest Kreacji Źródłem: 

W tym fragmencie Anioł mówi bez przerw. Słowa Priora nakładają się na słowaAnio 

ła. Są coraz bardziej podnieceni. 

PRIOR 

(Ogarnięty potężną falą podniecenia) Hmmmm .. . 

-An•otr wAnwyce I CZĘŚĆ DRUGA I PimSl rojko-

ANIOŁ 

Tętno, Zew, Uderzenie, Wyciek. .. 

PRIOR 

Chwila, moment ... Proszę cię, poczekaj , poczekaj ... OK ... 

ANIOŁ 

Sztywność, Rozwarcie, Napełnienie , Przepływ: 

Kosmos Rozpalony Anielskim Wytryskiem ... 

PRIOR 

(Traci panowanie nad sobą. zaczyna posuwać Księgę) O kurwa ... 

ANIOŁ 

Nieba Przygrywają Rui Serafmów, 

Ognistym Zapasom ... 

PRIOR 

O Boże ... 

ANIOŁ 

Powietrzne Zespolenie Najwyższych Porządków, 

Wieczny, Niezniszczalny Krwiobieg Kreacji! 

PRIOR 

OCH! OCH! ... OCH! Och! Och, och ... 

ANIOŁ 

(Równocześnie) ŚWIĘTA Ruja! ŚWIĘTY Otwór! 

Ecstatics in Excelsis! AMEN! 

Pauza. 
„. 
' .„ 



- Aru otyw Arneryce I CZĘŚĆ DRUGA I Pie res lrojka -

PRIOR 

Och. O Boże . 

ANIOŁ 

Ciało jest Ogrodem Duszy. 

PRIOR 

Co to było? 

ANIOŁ 

Plasma Orgasmata. 

PRIOR 

Nie wątpię. 

BELIZE 

Zaraz zaraz zaraz momento poczekaj trochę. Wydupczyłeś tego anioła? 

PRIOR 

To ona mnie wydupczyła. Miała ... ten, miała osiem wagin. 

ANIOŁ 

REGINA VAGINA! 

Hermafrodytyczna jednia z Bukietem Niezawodnych Penisów ... 

Ja Ja Ja Ja Jestem Patronem Twej Uwolnionej Żeńskiej Esencji. 

PRIOR 

(Do Belize) Porządek seksualny jest tu bardzo powikłany. Na przykład Bóg jest 

mężczyzną. To znaczy nie mężczyzną, tylko płonącą hebrajską literą, ale literą 

rodzaju męskiego . 

ANIOŁ 

Litera Alef. Deus Erectus! Pater Omnipotens! 

-Aniolrw Ameryce I CZĘŚĆ DRUGA I Pimsirojka-

PRIOR 

W czasie orgazmu anioła powstaje pramateria, która jest Źródłem Kreacji. Daw

niej bez przerwy kopulowały ... 

Każdy anioł jest nieskończonym zbiorem miriadów istnień, one są właściwie 

wszechwładnymi biurokratami, bez wyobraźni, mogą zrobić wszystko, ale ni

czego nie mogą wymyślić, stworzyć, są cudowne i tępe zarazem: 

ANIOŁ 

Stworzone dla Jego Radości, możemy jedynie WIELBIĆ: 
Szukając Nowości .. . 

PRIOR 

Bóg podzielił Świat na dwie Połowy ... 

ANIOŁ 

I stworzył WAS: 

PRIOR I ANIOŁ 

Ludzi: 

Jednogenitalnych: Kobietę . Mężczyznę . 

ANIOŁ 

Stwarzając Was, Nasz Ojciec-Kochanek wyzwolił 

Uśpioną Twórczą Energię Postępu. 

To z WAMI narodził się Wirus CZASU! 

PRIOR 

Bóg, stwarzając ludzi, uruchomił potrzebę ciągłych zmian, zdarzeń, postępu. 

ANIOŁ 

MACIE Myśli. I Macie WYOBRAŹNIĘ! 
Przemieszczacie się i Poszukujecie , a kiedy to czynicie: 



-Anto tr w Ameryce I CZĘŚĆ DRUGA I Pierestrojka -

PRIOR 

Kiedy ludzie ulegli pokusie postępu. podróży, mieszania się, świat zaczął się 

rozpadać. Pierwszym objawem były wstrząsy w Niebie . 

ANIOŁ 

Niebo podobne jest do San Francisco. 

Dom za domem rosną tam na wzgórzu, 

Od Szczytu aż po brzegi. 

Zielonej Lustrzanej Zatoki: 

PRIOR 

I są tam trzęsienia ziemi, czy raczej trzęsienia nieba. 

ANIOŁ 

Jakże radosny w Zamkniętym Ogrodzie: 

Falujący Krajobraz, nad którym 

Zawisła Groźba Sejsmicznej Katastrofy: 

Tym piękniejszy, że jutra niepewny. 

POTĘŻNE : chociaż UŚPIONE : Zgubne Ścieżki Kreacji! 

BELIZE 

Postęp ludzkości. .. 

PRIOR 

Migracje. Nauka. Rozwój. 

BELIZE 

„. wstrząsają Niebem. 

ANIOŁ 

Nawet Raj Trzęsie się i Rozpada, 

Codziennie, gdy się budzicie, jak gdybyśmy BYLI 

Tylko WASlYM Snem! 

POSTĘP! ROZWÓJ! 

To porusza GO: 

PRIOR 

Boga. 

ANIOŁ 

Zaczął Nas opuszczać! 

-AMoływAmeryce I CZ~Sć DRUGA I P~eres irojka -

Znudzony Aniołami, Odurzony Ludzkością, 

W poniżający sposób imitując Was, swoje nieudane dzieci, 

Wyprawiać zaczął się w nieznane. 

Wstrząs goni wstrząs, 

Pustka goni Pustkę: 

Niezamierzona Cnota i Wieczny Chaos: 

Utrata Libido, Deficyt Pramaterii : 

Jesteśmy jego Funkcjonariuszami; na to 

NIE MAMYWPŁYWU: 

At. wreszcie: 

i8 kwietnia i906 roku. 

Tego Dnia: 

PRIOR 

Wielkie Trzęsienie Ziemi w San Francisco. A także ... 

ANIOŁ 

Tego dnia: 

PRIOR 

(Równocześnie) i8 kwietnia i906 roku ... 

ANIOŁ 

Nasz Kochanek o Milionie Niewymownych Imion, 

Litera Alef od Której Wszystko się Zaczęło: • r. 



-AruolrwAmeryce I CZĘŚĆ DRUGA I P~eres iro1ka. -

Król Wszechświata: 

Odszedł ... 

PRIOR 

Porzucił. 

ANIOŁ 

I nie powrócił. 

Nie wiemy, dokąd poszedł. I może już nigdy ... 

Sfrustrowani, niechciani, zastygliśmy w oczekiwaniu; 

Nasze najpiękniejsze domy, najsłodsze winnice, 

Zszarzały i uschły, z tęsknoty za NIM. 

(Kaszle) 

BELIZE 

Porzucił. 

PRIOR 

Tak. 

BELIZE 

Kumam czaczę. Facet, który odszedł. 

PRIOR 

No właśnie, kojarzy mi się . Z Louisem. 
(Bardzo smutny) Nawet teraz, gdyby wrócił, tobym ... (Wzrusza ramionami) 

BELIZE 

Posłuchaj swojej dziewczynki. 

Myślę, że już czas, żebyś go olał. 

-~30-

-Aruoly w Ameryce I CZĘŚĆ DRUGA I Pierest rojka -

PRIOR 

Anioły są innego zdania, one myślą ... To zaszło za daleko, to jest zbyt duża strata, 

powinniśmy to zatrzymać, odwrócić. 

BELIZE 

Ale świat tak nie działa. Świat biegnie do przodu. 

PRIOR 

Do przodu, ale do czego? 

ANIOŁ 

Więc widzisz, do czego Zmierzamy: 

Materia nieba jest rozpruta: 

Anioły jakby w zawieszeniu, nerwowymi palcami 

Szarpią podarty brzeg. 

Zanim zetnie się krew, zanim spali się skóra 

Nadejdzie Cicha katastrofa: 

Zanim życie na ziemi stanie się wręcz 

Niemożliwe, 

O wiele wcześniej stanie się absolutnie nieznośne. 
(Kaszle) 

WYPĘDZILIŚCIE GO! MUSICIE SIĘ ZATRZYMAĆ! 

PRIOR 

(Cichy, wystraszony) Zatrzymać. 

ANIOŁ 

Porzućcie Nieutarte Ścieżki : 
Nie Mieszajcie się i nie Krzyżujcie: Zapuśćcie Głębokie Korzenie: 

Gdy przestaniecie się MIESZAĆ, zahamujecie Postęp: 
Nie starajcie się Pojąć Świata ani jego Unikalnej, 

Subtelnej Logiki: 

Wy nie Rozumiecie, Wy tylko Niszczycie, 

- ~31 "" 
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- Anio ły w Ameryce I CZĘŚĆ DRUGA I P~e resi rojka -

Wy nie Idziecie do przodu, tylko Tratujecie . 

Porzucone ślepe Dzieci, zagubione, 

W przerażeniu błądzące po omacku, 

Wśród trupami usłanych pól Rzezi, w bagnie Krwi: 

ZATRZYMAJCIE SIĘ! 

Nie ma innego Syjonu niż w Was! 

Jeżeli swego Szczęścia nie poszukasz ... 

PRIOR 

W sobie ... 

ANIOŁ, PRIOR I BELIZE 

Nie stracisz go, bo nawet nie poznasz. 

Anioł kaszle. 

ANIOŁ 

Opamiętajcie się . Zatrzymajcie. 

Dopóki ON nie powróci. 

PRIOR 

Proszę cię. Proszę. Kimkolwiek jesteś, nie wiem, o co ci chodzi, nie jestem pro

rokiem, jestem samotnym, chorym facetem, nie rozumiem, czego ode mnie 

chcesz. 

Anioł zabiera Księgę. 

PRIOR 

Mamy się zatrzymać. Tego chcesz, tak? Odpowiedz! Chcesz mojej śmierci. 

Pauza. Anioł i Prior przyglądają się sobie. 

- 23:1-

ANIOŁ 

Dosyć. 

PRIOR 

- Anio lr w A meryce I CZĘŚĆ DRUGA I Pi"es&rojka -

CHCĘ. Żebyś sobie poszła. Jestem śmiertelnie zmęczony, wyczerpany, opusz

czony, zarażony, wydupcony, a teraz jeszcze prześladowany przez jakiegoś po

mylonego , reakcyjnego anioła, jakiegoś ... 

Anioł ląduje przed Priorem. 

ANIOŁ 

Nie Uciekniesz przed swym Powołaniem, Jonaszu. 

Gdziekolwiek się przede mną skryjesz, znajdę cię. 

Ja Ja Ja Ja stanę przy drodze i zaczekam na ciebie. 

Delikatnie go dotyka, przekręca, przytula jednym ramieniem. 

ANIOŁ 

Znasz Mnie, Proroku: Twoje udręczone serce, 

Krwawiące Życie wśród Otchłani Ran. 

Anioł przyciska Księgę do jego piersi. Razem odczuwają coś niewyrażalnego - bole

snego i radosnego zarazem. Przeszywaj4cydźwięk. Anioł delikatnie, z czułością, kła

dzie Priora na podłodze. 

ANIOŁ 

Naczyniem KSIĘGI dziś się stałeś: O Exemplum Paralyticum: 

Na tobie w tobie w twojej krwi piszemy zapisaliśmy: 

STAGNACJĘ! 

KONIEC. 



- Anioły w Am eryce l CZĘŚĆ DRUGA I Pierest rojka -

Anioł unosi się i oddala przy dźwiękach muzyki, w górze trzymając Księgę . SJPialnia 

znika. Prior wstaje, wkłada ubranie, które wcześniej zdjął i staje mów obok Belize. 

Znowu są na ulicy obok domu pogrzebowego. 

BELIZE 

Za długo byłeś sam. 

PRIOR 

Nie na własne życzenie. Nic na własne życzenie. 

BELIZE 

To jest ... gorsze niż obłęd , .. . co, nie migrować , nie mieszać się. to ... jakiś ponu 

ry żart, nie wszyscy migrowali z własnej woli, wiesz, co mam na myśli .. . 

PR IOR 

(jednocześnie) Nie widzę powodu. żeby się obrażać, nie wymyśliłem tego , samo 

do mnie przyszło .. 

BELIZE 

(Jednocześnie od „ obrażać") Bo to jest obraźliwe, albo co najmniej monumen

talnie bez sensu, i to wcale do ciebie nie ... przyszło , Prior. W jaki sposób? To 

pochodzi od ciebie , nie od kogoś innego. 

PRIOR 

Od kogoś innego. 

BELIZE 

To wariactwo. 

PRIOR 

Więc jestem wariatem. 

- AniolywAme.,-ce I CZĘŚĆ DRUGA I Pim moiko-

BELIZE 

Nie, jesteś ... 

PRIOR 

A więc to był anioł . 

BELIZE 

Nie był... 

PRIOR 

Więc jestem wariatem. Świat jest pełen wariatów, dlaczego nie miałbym być 
jednym z nich? 

Jest rok 1986. mamy plagę, połowa moich znajomych nie żyje, a ja mam tylko 

trzydzieści jeden lat i kurwa codziennie, kiedy się budzę, myślę, że Louis leży 

obok mnie i mija dużo czasu, zanim sobie uświadomię ... że to się dzieje na 

prawdę, że to niestety nie jest żaden niewiarygodny, koszmarny sen, więc może 

rzeczywiście mi odbija. 

BELIZE 

(WSciekły) Lepiej nie. Lepiej. żeby ci nie odbijało. To nie jest demencja. Ani rze

czywistość. To tylko ty, Prior, ty i twój strach przed przyszłością. strach przed 

czasem. A świat tak nie działa , świat się nie kręci do tyłu. Posłuchaj świata, jak 

on zapierdala . 

Stoją i słuchają, a odgłosy miasta stają się coraz głośniejsze i ogarniają całą scenę 

- ruch ulicmy, gwizdki, sygnały karetek, ludzkie głosy, wszystkie w biegu, wszystkie 

skomplikowane i wszystkie w nieubłaganej gonitwie przed siebie. 

BELIZE 

To głos Nowego Jorku, kochanie, głos energii, głos czasu. Choćbyś nie wiem, 

jak cierpiał, nie zawróci. Nie ma anioła . Rozumiesz? Jeśli o mnie chodzi .. . Dla 

ciebie zniosę wszystko, ale nie to . 



- Aruoly w Ameryce I CZĘŚĆ DRUGA I Pu:restro;ka -

GLOSANIOtA 

Szepcz Światu na ucho, Proroku, 

Wytarzaj się do żywego mięsa w falach jego snu, 

I wypluj krwawe słowa aż po śniące niebo. 

PRJOR 

Może jestem prorokiem. Nie tylko ja, ale wszyscy, którzy umieramy. Może zła

paliśmy wirusa proroctwa. Zatrzymać się . Nie trudzić . Może świat wygnał Boga 

z Nieba, ściągając na nas gniew aniołów. 

Może widziałem koniec świata . A kiedy zobaczyłem, oślepłem, jak inni prorocy. 

To się układa w całość. 

GLOSANIOtA 

NA CZAS ZAMĘTU : NOWE PRAWO! 

Objawione tej nocy, tej cichej nocy, Tobie, Proroku, 

Przez Niebo. 

PRJOR 

Nienawidzę nieba . Nie mam siły z nim walczyć. Mogę tylko uciekać. 

' . 

-An.ioly w Ameryce I CZĘŚĆ DRUGA I Pierestrojka -

AKT III / 

~ BURCZENIE W BRZUCHU ~ 

(Subtelne fakty umykają ciemnym umysłom) I, 

Luty 1986 



- An•o ly w Am<rye< I CZĘŚĆ DRUGA I Pimsirojko -

SCENA1 

Dwie równoległe sceny: tydzień później, miesiq,c po Akcie I. Joe i Louis w łóżku, 

nowa pościel, czyściej. przytulniej. Joe się obudził. Louis jeszcze śpi. Joe widzi Harper 

w domu na Brooklynie, w brudnej koszuli nocnej. Harper zdejmuje koszulę . stoi 

w staniku, figach i pończochach i trzęsq,c się, patrzy na Joego. Wchodzi Hannah 

w szlafroku, niosq,c sukienkę i parę butów. Kładzie buty przed Harper. 

HANNAH 

Umyłaś się? 

Harper potakuje. 

HANNAH 

Chwała Bogu. zdjęłaś tę koszulę. po trzech tygodniach. Już było ją czuć. 

HARPER 

(Obojętnie) Nic dziwnego. 

HANNAH 

Teraz włożymy tę . 

Wkładają, Harper sukienkę. 

HANNAH 

Świetnie. Ładna. 
Buty? 

Harper wchodzi w nie. 

HANNAH 

Świetnie. Teraz włosy. 

Harper się nachy la; Hannah czesze włosy Harper. 

HANNAH 

Na początku trudno pogodzić się z faktem, że życie jest pasmem rozczarowań, 

ale takie ono jest, Harper, i trzeba się z tym pogodzić . Z wiarą . ciężką pracą, 

a przede wszystkim z czasem dochodzisz do punktu .. . w którym rozczarowanie 

już nie boli i w którym da się z nim żyć. Da się żyć. Co samo w sobie jest rozcza
rowujące . Ale. Proszę. 

HARPER 

Nienawidzę tej sukienki, Mamo Pitt. Jest piąta rano. 

HANNAH 

Muszę być pierwsza. Otwieram. 

Zostawiam wiadomości w pracy. Mówią. że go nie ma, ale ja wiem, że jest, tylko 
nie chce ze mną rozmawiać. Wstydzi się. 

Harper przyglq,da się Joemu. 

HARPER 

Tęsknię za jego penisem. 

HANNAH 

Doskonale wiesz, że niezręcznie mi o tym rozmawiać. 

Ogarnę się . I możemy iść . 

Hannah wychodzi. 

HARPER 

Joe? 

Przechodzi do sypialni Louisa. Joe cofa się, ale ostrożnie, żeby nie obudzić Louisa. 



-Anio ły w Ameryce I CZĘś C DRUGA I Pie reurojka -

HARPER 

Nie bój się, mnie tu nie ma. 

Mam straszną władzę . Widzę więcej, niż chcę. Może jestem czarownicą . 

JOE 

Nie jesteś. 

HARPER 

Mogę być. Czemu nie? Wyszłam za elfa. 

JOE 

Harper, proszę, idź już ... 

LOUIS 

(Budzi się , ale nie całkiem) Joe ... ? 

Co jest? 

JOE 

Nic, nic, tylko żołądek, nic. 

HARPER 

Gednocześnie) Mów ciszej, obudzisz go . Dlaczego przyszłam? Bo mnie wołałeś. 

JOE 

Nie wołałem . .. 

HARPER 

Wołałeś mnie. Jeżeli jesteś taki szczęśliwy, to kurwa daj mi wreszcie spokój . 

JOE 

Nie wołałem cię . 

- i+o -

-A nio ły w Amerrce I CZĘŚĆ DRUGA I Pierestrojko -

HARPER 

WIĘC PO CO TU PRZYSZłAM? 

Pauza. Patrzą. na siebie. 

HARPER 

Żeby cię zobaczyć . Chyba mogę , nie? 

BOŻE JAK JA CI żyCZĘ ... Nie, nie życzę . ŚMIERCI. O tak, właśnie tak. 

LOUIS 

Joe .. . ? 

HARPER 

Kochasz go . 

JOE 

Tak? 

HARPER 

Nie utrzymasz go. Nigdy nikogo nie utrzymałeś . Zakochany Joe, czy to nie 

śmieszne . 

JOE 

Co? 

HARPER 

Zmieniasz się we mnie. 

JOE 

IDŹ! 

Harper znika, Louis się budzi. 



.. 

( 

LOUIS 

Co? 

JOE 

Dobry. 

Dobrze spałeś? 

LOUIS 

Nie . A ty? 

JOE 

Ta jest. 

LOUlS 

- Aruoty w Am errce I CZĘŚĆ DRUGA I p,eresi rojka -

Miałem nieprzyjemny sen. Obchodziliśmy pierwszą miesięczną rocznicę spa -

nia ze sobą i postanowiliśmy iść do restauracji, chociaż ja nie byłem pewien, 

czy to jest dobra okazja, w każdym razie kiedy tam przyszedłem , okazało się, że 

to nie restauracja, tylko dom pogrzebowy albo jakaś bardzo podejrzana kaplica, 

oprócz nas była tam jakaś monumentalnie wściekła kobieta , okazało się, że na

leżysz do pewnej dziwacznej sekty religijnej, jak Mun, Falung Gong, mormoni, 

czy coś takiego. tylko mi o tym nie powiedziałeś, i poczułem, jakbym cię w ogóle 

nie znał . 

Joe? 

Krótka pauza. 

JOE 

Jestem. Jestem mormonem. 

LOUIS 

(Krótka pauza) Aha. 

- :r.4:r. -

- A1uoly w Amel)'Ct I CZĘSĆ DRUGA I Piere$iro1ka -

SCENAl 

Ten sam ranek, ciqgle piqta rano. Roy w pokoju szpitalnym. Ból w jego ciele jest te

raz nieustanny i coraz silniejszy. Rozmawia przez bardziej zaawansowany telefon niż 

w poprzedniej scenie. 

ROY 

Żadnych dokumentów żadnych dokumentów głuchy jesteś powiedziałem już 

żadnych dokumentów dla ich zasranej komisji, ja tak nie pracuję ... 

Ma potężny skurcz w jamie brzusznej, ból jest nie do wytrzymania. Oddala słuchawkę 

od twarzy, robi przeraźliwe grymasy, zwija się w kłębek, potem gwałtownie się prostu

je, wszystko bezgłośnie . 

Zjawia się Et hel w płaszczu i z kapeluszem na głowie, podchodzi do krzesła przy łóżku 

i siada, bez słowa przygląda się Royowi. Ten obserwuje jej wejście, po czym wraca do 

rozmowy telefonicznej, nie spuszczając jej z oka. 

ROY 

Zginęły mi te papiery. ZGINĘŁY. W pożarze, powodzi, nie wiem„. 

Wchodzi Belize z tacq lekarstw. 

ROY 

(Do Belize) Rzygałem dziś piętnaście razy! LICZ'YLEM. 

(Pauza. Do Ethel.) A ty co się gapisz? 

(Do Belize) Piętnaście razy. (Wraca do rozmowy) Tak? 

BELIZE 

Odłóż telefon, mam pilnować, żebyś zażywał te„ . 

ROY 

Co, LIMUlYNA? Na Miłość Boską już mnie dwa razy uniewinnili, prześladują mnie, 

chcą mnie wykończyć, mam różne rzeczy na sumieniu, ale nikogo nie zabiłem. 

. .. 



-~ 

-Anio ly w Am.eryct I CZĘŚĆ DRUGA I Pierestrojko -

(Do Ethel.) Z wyjątkiem tu obecnej . Zasłużyłaś na to . 
(Do Belize) Wypierdalaj. 

(Do telefonu) Przeciągaj. Jak się nie stawimy, to nie zaczną, więc nie stawiaj się, 
spłacę starą raszplę i już. Muszę mieć ... 

BEUZE 

Odłóż telefon. 

ROY 

Wyliż mi pałę, Matko Tereso, to sprawa życia i śmierci . 

BELIZE 

Odłóż ten ... 

Roy bierze z tacy naczyńko lekarstw i urrzuca je na podłogę. Belize sięga po telefon. 
Roy przerywa połączenie i trzyma telefon z dala od Belize. 

ROY 

Dotkniesz słuchawki i ugryzę . A mam wściekliznę. Od dzisiaj zażywam własne 

tabletki . Już im powiedziałem, żeby swoje landrynki dawali frajerom z końca 
korytarza. 

BEUZE 

Własne tabletki. 

ROY 

Żadnej ślepej próby. Mój skowronek mnie ostrzegł. Hieny ... (Kolejny gwałtowny 
skurcz. Tym razem Roy wydaje dżwięk.) Jezu Chryste, te skurcze, teraz rozumiem, 

dlaczego kobiety świrują w czasie .. . O KURWA! 

Kolejny spazm. Ethel się śmieje. 

- Aniolr wAmerrce I CZĘŚĆ DRUGA I Pierwrojko -

ROY 

Proszę, rozbawiłem ją . 

(Ból się zmniejszyi. Roy spokojniejszy) 
Nie wierzę w ten szpital. Jak ją znam, sama Lillian kurwa Hellman siedzi 

w piwnicy i podmienia tabletki - nie, zaraz, ona chyba nie żyje. Skleroza - ty, 

Ethel, Lillian już umarła, co, nie widziałaś jej tam, taka brzydka, brzydka rasz

pla, z takim nosem .. . że nawet Żydówka by się wstydziła takiego kartofla . Nie 

spotkałaś nikogo, kto pasowałby do tego opisu, w tym waszym Czerwonym Nie

bie? Co? Nie chce ze mną rozmawiać. Wydaje jej się , że jest strażniczką śmierci, 

albo nie wiem co. 

BELIZE 

Do kogo mówisz? 

ROY 

Leczę się sam. 

BELIZE 

Czym? 

ROY 

(Próbuje sobie przypomnieć) Azyto coś tam. 

BELIZE 

AZT? 

ROY 

Gesundheit. 

Roy rzuca Belize pęk kluczy. 

BELIZE 

AZT? Załatwiłeś sobie ... ? 



- Arnoty w Ameryce I CZĘŚĆ DRUGA I Pitresi ro1ka -

Belize otwiera lodówkę; jest wypełniona po brzegi AZT. 

ROY 

Stuprocentowo prawdziwy eliksir życia. 

Dawaj klucze. 

BELIZE 

Udało ci się. 

ROY 

Nadzwyczajnie . 

BELIZE 

Starczyłoby na całe życie . 

Najwyżej trzydzieści osób w tym kraju ma dostęp do tego leku . 

ROY 

Teraz już trzydzieści jeden. 

BELIZE 

A potrzebuje go sto tysięcy. Spójrz na siebie . Smok na górze złota. To chyba nie 

jest fair? 

ROY 

Nie, ale jak powiedział Jimmy Carter, życie też nie jest. Więc nie wytrzeszczaj tych 

swoich czarnych gał, kochanie, bo nie wzrusza mnie nierówny podział dóbr na 

tym świecie. To historia . Nie ja ją napisałem, chociaż pochlebiam sobie, że dopi

sałem tam parę stron. A ty jesteś pielęgniarką, więc zmień basen i spadaj. 

BELIZE 

Nawet przez pięćdziesiąt lat nie zjadłbyś tylu tabletek. 

(Pauza) 

Daj mi trochę. 

-An i o ły w Ameryce I CZĘŚĆ DR UGA I P1 eresi rojka -

ROY 

To nielegalne . 

BELIZE 

Dziesięć flaszeczek. 

ROY 

Doniosę na ciebie. 

BELIZE 

Jest niedobór pielęgniarzy. Należę do związku. Aleś mnie wystraszył. 
Mam przyjaciół, którzy bardzo potrzebują . Bardzo. 

ROY 

Lojalność . Doceniam. Ale nie. 

BELIZE 

(Zaskoczony. zbity z tropu) Dlaczego? 

Pauza. 

ROY 

Bo się tobą brzydzę. „DIACZEGO? " Bo znów będziesz o nie żebrał. „DIACZE

GO?" Bo nienawidzę ciebie i twoich przyjaciół, dlatego . „Daj mi!" Jakby ci się 
kurwa należało. Ajak przyjdzie rachunek, będzie rozpacz. 

BELIZE 

Wszyscy mówią, że ty kurwa w życiu nie zapłaciłeś żadnego rachunku. 

ROY 

Nikt nie pracował ciężej ode mnie. A teraz znokautowany, rozłożony na łopatki ... 

,. 
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-AMołrwAme.ryce I CZĘŚĆ DRUGA I Piere.!l rojka -

BELIZE 

Cóż, życie jest ciężkie. 

ROY 

A ty przyłazisz tu i mówisz nie fair? (Do Ethel) Nie mogli mnie tknq,ć, póki byłem 

żywy, a kiedy umieram, wyjeżdżają z tym: (podnosi papiel)'"W obu pięściach) Teraz! 

Kiedy jestem ... 

(Do Belize) Czyto jest fair? No czym jestem? Trupem! 

(Potworny skurcz, krótki, gwałtowny, skręca się z bólu) 

Kurwa! O czym ja mówiłem Boże nie pamiętam ... A tak, trupem. 

Jestem kurwa trupem. 

BELIZE 

Oczekujesz współczucia? 

ROY 

(Po krótkiej pauzie) Oczekuję, żebyś mi oddał te klucze i zabrał swoją murzyńską 

dupę z mojego pokoju. 

BELIZE 

Coś ty powiedział? 

ROY 

Żebyś zabierał tę swoją czarną śmierdzącą pedalską pizdę z mojego pokoju, pa

chołku. 

BELIZE 

(Równocześnie od „ czamq,") Ty gównomózga szczynousta samolubna cichaczem -

-ciągnąca-druta śmierdząca parówo. 

ROY 

(Równocześnie) Kundel. Asfalt. Niewolnik. Małpa . 

BELIZE 

Parch. 

ROY 

-Aniol7 wAmerrce I CZĘŚĆ DRUGA I Pimstrojko-

Teraz mówisz jak człowiek! 

BELIZE 

Skąpy parch. 

ROY 

Teraz możesz sobie wziąć buteleczkę. Ale tylko jedną. 

Belize rzuca klucze Royowi, za mocno. Roy łapie. Belize bierze buteleczkę, potem drugą, 

i trzecią,, po czym wychodzi. 
Kiedy tylko znika, Royem wstrzq,sajq, kolejne skurcze, które powstrzymywał wcze

śniej. 

ROY 

BOŻE już myślałem, że w życiu nie wyjdzie! 

(Do Ethel) I co? Będziesz tu siedziała całą noc? 

ETHEL 

Do rana. 

ROY 

Aha. Kiedy zapieje kogut, wracasz na mokradła. 

ETHEL 

Nie. Jadę 7:05 do Yonkers. 

ROY 

A co kurwa będzie w Yonkers? 



- Aruoty w Ameryce I CZĘŚĆ DRUGA I P~eres tro1k a -

ETHEL 

Przesłuchania w komisji weryfikacyjnej. Gadasz o tym w kółko od tygodnia. Po

patrzę sobie . 

ROY 

Nie wpuszczą cię głównym wejściem. Jesteś skazanym i straconym zdrajcą. 

ETU EL 

Przejdę przez ścianę. 

Zaczyna się śmiać. Po chwili on też . 

ROY 

Pieprzona WIEDŹMA! Stary kurwa wampir nietoperz! 

(Roy bierze do ręki telefon, przyciska kilka guzików, po czym odkłada go 

z rezygnacją) 

Najgorszą wadą chorowania w Ameryce, Ethel, jest to, że cię wyrzucają poza na 

wias. Amerykanie nie potrzebują chorych. Taki Reagan na przykład: jest tak zdro

wy, że aż nieludzki, ma już może ze sto lat, ale dostaje kulkę w pierś, a dwa dni póź

niej jest już na swoim rancho i w piżamie jeździ na kucyku. Czy normalny człowiek 

robi takie rzeczy? Taka jest Ameryka. To nie jest kraj dla słabych . 

SCENA3 

Później tego samego dnia. Sala Dioramy w Domu Gościnnym Mormonów. Diorama 

mieści się w sali teatralnej z proscenium, kurtyna jest zasunięta . Za kurtyną. na tle 

draperii z namalowanym krytym wozem, znajduje się rekonstrukcja starego taboru 

z mormońską rodziną, podczas ich pionierskiej wyprawy z Missouri do Salt Lake. 

Członkowie rodziny to ubrane w tradycyjne stroje manekiny: dwóch synów, matka, 

córka i ojciec (którym jest aktor grający Joego). Widownia składa się z wygodnych 

foteli . W jednym z nich siedzi Harper, ubrana jak w poprzedniej scenie. Obok niej 

na podłodze leżą opakowania po chipsach i M&M'sach oraz puszka wody sodowej. 

Wchodzi Hannah z Priorem. 

- ~so -

- Aruoty w Ameryce I CZĘŚĆ DRUGA I P~eres i ro1 ka -

HANNAH 

To jest Sala Dioramy. 

(Do Harper) Chyba już ustaliłyśmy, że ... 

(Do Priora) Zobaczę, czy da się to uruchomić . 

Wychodzi. Prior siada. Przygasają światła. Głos z taśmy. 

GLOS 

Witamy w Sali Dioramy Domu Gościnnego Mormonów. Za chwilę roz 

pocznie się pokaz. Mamy nadzieję, że każdy znajdzie w nim istotne dla sie

bie przesłanie. Informujemy, że palenie papierosów, spożywanie posiłków 

i napojów jest zabronione. (Wyższym głosem z kręcącej się za szybko taśmy) Wita

my w Sali Dioramy ... 

Taśma kręci się coraz szybciej, po czym niespodziewanie zwalnia, aż w końcu zatrzy

muje się w środku nagrania, ze złowróżbną, metaliczną czkawką, która przestrasza 

Priora. 

HARPER 

Mają problemy z techniką. 

Otwiera paczkę chipsów i częstuje Priora. 

PRIOR 

Tutaj nie wolno jeść .. . 

HARPER 

Ja mogę. Mieszkam tutaj. Czy my się nie znamy? 

PRIOR 

Nie, nie ... sądzę. Mieszkasz tu? 
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HARPER 

(Wskazujq,c kukłę ojca) Jak się rozsunie kurtyna , zobaczysz rodzinę manekinów. 

Główny manekin, wielki tata manekin, wygląda dokładnie jak mój mąż, Joe. 
Jak się przyciśnie guzik, zacznie mówić. Nie należy mu wierzyć, choć jego głos 

brzmi bardzo wiarygodnie. I to uderzają.ce podobieństwo . 

PRJOR 

Jesteś mormonką? 

HARPER 

Czarną mormonką. 

PRJOR 

Czarną? 

HARPER 

Czarna mormonka. Wybrakowany egzemplarz. Mormonka drugiej kategorii. To 

chyba pochodzi od czarnej owcy, no wiesz, urwałam się. 

PRIOR 

Wierzysz w anioły? W Anioła Mormona? 

HARPER 

Moroni, nie Mormona, Anioł Moroni. Jak będziesz wychodził, spytaj się mojej 

teściowej, to ta straszna pani w recepcji, dlaczego, skoro on się nazywał Moroni, 

nie nazywają siebie moronitami? Właśnie z powodu takich pytań zostałam czar

ną owcą. Ty nie jesteś mormonem. 

PRIOR 

Nie, jestem ... 

HARPER 

Wiem .. . pogrążony w smutku. 
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PRJOR 

Nie. Przechodziłem obok i ... 

HARPER 

Tu przychodzi wielu zagubionych, pogrążonych w smutku ludzi. To nasza spe

cjalność. 

PRJOR 

Nie jestem zagubiony, robię badania. 

HARPER 

Mormonów? 

PRJOR 

Aniołów. Jestem ... angelologiem. 

HARPER 

Nigdy nie spotkałam angelologa. 

PRIOR 

To tajemnicza dyscyplina. 

HARPER 

Wyobrażam sobie. Angelologia. Poruszasz się po grząskim gruncie. Żeby spo

tkać pierwszy okaz, musisz najpierw paść trupem. 

PRJOR 

Widziałem ... widziałem jednego. Anioła. Wpadł do mnie przez sufit w sypialni. 

HARPER 

Ha. Mnie ciągle zdarzają się takie rzeczy. 
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PRIOR 

Mam gorączkę . Powinienem leżeć w łóżku, ale za bardzo mnie nosi. Wyglądasz 
bardzo znajomo. 

HARPER 

Ty też. 

Ale to niemożliwe. Ja nigdzie nie bywam. Tylko tu i jeszcze tam, gdzie jest bar

dzo podobnie , sama, w ciemności. czekając na manekina. 

W sali zapada ciemność, dramatyczna muzyka. rozsuwa się kurtyna, a na małej sce

nie zapalają się światła . Ponownie słychać głos z taśmy. 

GŁOS 

W roku i847 poprzez ciągnące się dwa tysiące siedemset kilometrów odludzia, 

przez ostre szczyty gór, stawiając czoła pustynnym burzom i zbuntowanym In

dianom, pierwszy tabor mormonów przebył swój pionierski szlak do Królestwa 

Bożego. 

HARPER 

Chcesz chipsa„ . Cześć, Joe. 

Diorama się ożywia . Melodii z IX Symfonii Dworzaka towarzyszą odgłosy jadącego 

taboru. Kukły chłopców - Kaleba i Orrina - są nieme, ich głosy puszczane są z taśmy, 

punktowce oświetlające ich twarze informują nas, kto mówi. co stwarza niezamierzo

ny efekt obcości. Ojciec wprawdzie rusza ustami, ale jego ciało jest nieruchome. 

KALEB 

(Z taśmy) Boję się, tato. 

OJCIEC 

Cicho bądź, Kaleb. 
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ORRIN 

Odludzie jest takie bezkresne. 

OJCIEC 

Orrin, Kaleb, cicho bądźcie. Musicie być oparciem dla mamy i waszej małej sio

strzyczki. 

KALEB 

Będziemy się starać, tato, 

chcemy. żebyś był z nas dumny. 

Chcemy być odważni i silni jak ty. 

ORRlN 

Kiedy dojedziemy do Syjonu, 

tato? Kiedy skończy się 

nasz wielki exodus? Ta 

tułaczka„. 

OJCIEC 

Niedługo, chłopcy, niedługo, 

Dokładnie tak, jak powiedział Prorok. 

Pan jest naszym drogowskazem. 

KALEB 

I będzie tam dużo jedzenia, 

tato? Pustynia spłynie 

mlekiem i miodem? 

HARPER 

Matce i córce nie dali 

żadnej kwestii. 

I tylko on rusza ustami. 

To nie fair. 

HARPER 

Nigdy. Umrzesz od 

ukąszenia jadowitego węża, 

a twój brat 

idealnie pasuje do roli 

ofiary skorpiona. 

PRIOR 

Ciiiiiiiii ... 

HARPER 

Nie . 

Tylko piasek 
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Będzie woda? 

OJCIEC 

Pan się zatroszczy o wszystko, 

synu, jak zawsze. 

ORRIN 

Jednak nie zawsze„. 

OJCIEC 

On czasem nas wystawia na próbę, 

synu, ma w tym swój cel, ale ... 

KALEB 

(Na„woda") 

A, będzie wielkie jezioro, 

ale słone, to taki żart, 

przeczołgają was na 

kolanach przez piekło, 

a kiedy tam dotrzecie 

okaże się, że woda jest 

niezdatna do picia. Sól. 

Ziemia Obiecana, ale 

niespełniona ta obietnica! 

t Opowiedz, tato, opowiedz nam tę historię! 

OJCIEC 

(Chichocze) Znowu? 

SYNOWIE 

Tak! Tak! Historię! 

Historię! Historię! 

Proroka! 

OJCIEC 

Dobrze, chłopcy, dobrze. 

HARPER 

Historię! Historię! 

Historię Proroka! 

Jest rok 1823, Prorok, który był pięknym młodzieńcem, jak wszyscy w tamtych 

czasach, poszukiwał Boga, istniało wtedy wiele skłóconych ze sobą kościołów, 

ale który z nich był tym Prawdziwym? Istnieje tylko Jeden Prawdziwy Kościół. 

Poza nim - ciemność„. 
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Nagle w dioramie pojawia się Louis. 

LOUIS 

OK, tak tak tak, ale powiedz mi, jak fundamentalistyczna, teokratyczna religia 

może czynnie uczestniczyć w pluralistycznej, laickiej demokracji? Przeszka

dzam ci? 

JOE 

Rzeczywiście mam dużo pracy, ale ... 

LOUIS 

Nie mogę uwierzyć, że jesteś mormonem! Nie mogę uwierzyć, że spędziłem cały 

miesiąc w łóżku z mormonem! 

JOE 

Hmm, mógłbyś mówić trochę ciszej ... 

LOUIS 

W dodatku jesteś prawnikiem! Prawdziwym prawnikiem! 

PRIOR 

O Boże o mój Boże. 

Co„. Co tu się dzieje? 

PRIOR 

JOE 

Pierwszy asystent Naczelnika 

Sądu Najwyższego jest 

mormonem, Louis, proszę, 

nie kłóćmy się teraz, możemy 

porozmawiać w domu, wieczorem .. . 

(Zamyka oczy) Halucynacje, mam halucynacje. 

LOUIS 

Nie uznaję sekt . 
„. 
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JOE 

Kościół Jezusa Chrystusa Świętych Dnia Ostatniego nie jest sektą . 

WUIS 

Każda wiara, która ma mniej niż dwa tysiące lat, jest sektą 

PRIOR JOE 

CO ONTU ROBI? Chodź do mnie, Louis ... 

LOUIS 

A znam ludzi, którzy uważają, że to i tak nadmiar dobroci . Nienawidzę, kiedy 

udajesz, że nie jestem dla ciebie okropny. 

PRIOR 

CO ON TU ... 

HARPER 

Kto? Menda? On tu tylko wpada. Nienawidzę go. On absolutnie nie ma z tym nic 

wspólnego. 

Joe całuje Louisa. 

PRlOR 

Możesz to wyłączyć? To jest ... Wychodzę , nie mogę na to ... 

LOUIS 

Dlaczego mi nic nie powiedziałeś, że jesteś ... 

JOE 

Tak cię to zaskoczyło? 

- AniolywAmetyce I CZĘŚĆ DRUGA I P1<«stro1ka-

WUIS 

Nie , coś ty, prawie wszyscy faceci, z którymi idę do łóżka, okazują się ... oczy
WIŚCIE, że mnie to zaskoczyło! Byłem pewien, że wszyscy siedzicie na Dzikim 

Zachodzie, na słonej pustyni, wśród kaktusów. To jest kompletne pomylenie 
miejsc, ja ... 

PRIOR 

Louis ... 

LOUIS 

(Słyszy go) To ty ... 

JOE 

Co? 

LOUIS 

Wydawało mi się, że słyszałem ... Kogoś . Prior. 

(Do Joego) Musimy porozmawiać. 

JOE 

Ale ja nie mogę tak po prostu wyjść z biura. 

LOUIS 

Kurwa mać! To jest kryzys. Teraz albo nigdy. 

Louis wychodzi. Joe wzdycha i idzie za nim. 

HARPER 

Manekin nigdy nie wychodził z tą mendą, jeszcze nigdy nie wychodził. Jak przyj

dą i zobaczą, że go tu nie ma, będą mieli do mnie pretensje. 

Harper wchodzi na scenę dioramy i zaciąga czerwoną., aksamitną. kurtynkę. Odwra
ca się i widzi, że Prior płacze. 
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HARPER 
Nie powinieneś tego robić, to nie jest miejsce na prawdziwe uczucia, jesteś 

w świecie fikcji, przestań. 

PRIOR 
Nie wyobrażałem sobie , że popadanie w obłęd może być takie trudne. 

HARPER 

Ależ jest, jest. 
Poszukaj sobie innego miejsca na rozpacz. To moje miejsce i nie życzę sobie, 

żebyś to robił tutaj. 

PRIOR 
WIDZIAŁEM MOJEGO KOCHANKA, MOJEGO„. byłego kochanka z„. z twoim 

mężem, z tym„ . Kenem z wystawy, i to„ . tutaj„. widziałem go„. 

HARPER 
Nie rób takiej afery, mówiłam ci, że to się psuje, to tylko„. magia teatru i takie 

tam. Słuchaj, gdybyś spotkał mendę, to mu powiedz, żeby oddał Joego„. żeby 
przyniósł manekina z powrotem, wywalą mnie, co akurat mam w nosie, ale to 

jest moje jedyne miejsce na ziemi. Nie mogę wrócić na Brooklyn. 

Wchodzi Hannah. 

HANNAH 

Co się tu dzieje„. 
(Zauważa, że Prior płacze. Przypatruje mu się) 

Coś ty mu zrobiła? 

HARPER 
Nic! On po prostu nie może się przystosować, to wszystko, on tylko .. . 

Hannah przechodzi do dioramy. Odsłania kurtynkę. 

- i6o -
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HARPER 

NIE, POCZEKAJ! Nie„. 

Manekin Ojca siedzi na swoim miejscu - tym razem prawdziwy. 

HARPER 

O. (Do Priora) Widzisz. zdawało nam się. 

HANNAH 

Przez grzeczność, tylko przez grzeczność dali mi tę pracę, a ty ciągle urządzasz 

sceny, popatrz na ten bajzel, ten cały śmietnik! 

HARPER 

(Równocześnie z Hanną, do Priora) Teraz już nie jest taki podobny. Zmienił się. 

Znowu. 

HANNAH 

(Równocześnie) Czy ty już zawsze będziesz tutaj siedzieć i produkować sterty 

śmieci, codziennie, aż do ... No właśnie, do kiedy? 

HARPER 

(Równocześnie) Gadasz jak on. Ty nawet tak samo jak on zgrzytasz zębami przez sen. 

HANNAH 

(Równocześnie) Gdyby mi się udało namówić go do powrotu, nawet jutro wróci

łabym do Salt Lake, ale póki co wiem gdzie jest moje miejsce, i gdybyście razem 

z Joem umieli powiedzieć to samo ... 

HARPER 

(Równocześnie) Nie możesz wrócić do Salt Lake, bo sprzedałaś dom! (Do Priora) 

Moja teściowa! Sprzedała dom! Syn dzwoni do niej, żeby jej powiedzieć , że jest 

homo, i co ona robi? Sprzedaje dom! A potem mówi, że to ja jestem wariatką! 

Jesteś jeszcze bardziej bezdomna na tym świecie niż ja, o ile to możliwe. 
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PRIOR 

Czy to jest sen, nic nie rozumiem. 

HARPER 

Widział anioła. 

HANNAH 

To jego sprawa . 

HARPER 

Jest angelologiem. 

PRIOR 

Nie musisz wszystkim paplać. 

HANNAH 

~. (Do Priora) Jeżeli to kpiny, to niepotrzebnie pan przyszedł . 

HARPER 

(Równocześnie) Chyba że jest wariatem. 

PRIOR 

Dom jest otwarty dla zwiedzających, więc zwiedzam . 

HARPER 

Jeden zero . 

HANNAH 

(Do Harper) Cicho bądź! 
(Do Priora) Tylko poważni goście są mile widziani, to jest poważna religia. 

PRIOR 

Czy oni pani płacą? 

-Aruo ły w Ameryce I CZĘŚĆ DR UGA I P~eresirojka -

HARPER 

Jest ochotniczką . 

PRIOR 

Bo nie jest pani gościnna. Widziałem anioła. 

HANNAH 

I co ja mam na to poradzić? Mam swoje zmartwienia. 

Zamykamy z powodu awarii . Proszę wyjść . 

(Do Harper) A ty posprzątaj po sobie. (Wychodzi) 

Harper i Prior patrzą na siebie. 

HARPER 

(Wskazując mormońską Matkę) Jego żona. Jego niema żona. Czekam, aż przemówi. 

Chociaż nie ma nic wesołego do powiedzenia. 

PRIOR 

Wyobraźnia to niebezpieczna rzecz. 

HARPER 

(Przyglądając się kukle Ojca) W niektórych przypadkach zabójcza. Jak cios między 

oczy. Kiedy się ucieleśnia. Przebłysk. .. 

PRIOR I HARPER 

... iluminacji. 

Przyglądają się sobie. 

PRIOR 

To jest obłęd. Ale wydaje mi się„. to niemożliwe. Ale wydaje mi się ... to nie 

możliwe. Nigdy się nie spotkaliśmy, a ja czuję, że mnie dobrze znasz. 
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HARPER 

To jest obłęd. Drzwi obory otwarte, wszystkie krowy uciekły. 

Nie wyglądasz najlepiej. Powinieneś siedzieć w domu, w łóżku. 

PRIOR 

Umrę tam. 

HARPER 

Lepiej w łóżku niż na ulicy. Każdy ci to powie. To do następnego razu. 

Prior wychodzi. Harper przez chwilę siedzi sama, po chwili: 

HARPER 

Zgorzkniała pustynna damo, pogadaj ze mną. Powiedz mi, co mam robić. 

Monnońska Matka odwraca się do Harper, potem wstaje i schodzi ze sceny. Skinie

niem głowy pokazuje Harper, żeby poszła za nią. 

HARPER 

Jestem sparaliżowana . Moje serce jest pułapką. 

MORMOŃSKA MATKA 

Uwolnij się od niej. Nie musisz dźwigać więcej, niż jesteś w stanie. 

Monnońska Matka opuszcza dioramę. Harper siedzi przez chwilę . Wchodzi na scenę i 

zajmuje miejsce Monnońskiej Matki. 

HARPER 

(Do kukły Ojca) Spójrz na nas. W tak idealnym miejscu. Pustynia góry sto 

lat temu. Wtedy pewnie bym ci uwierzyła. Może nie trzeba było wyjeżdżać na 

Wschód. 

MORMOŃSKA MATKA 

Daj spokój. 

Wychodzą. 

SCENA4 
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Późne popołudnie tego samego dnia. Joe i Louis siedzą razem na wydmach Jones Be

ach twarzą do oceanu. Jest zimno. Szum fal , krzyk mew i oddalony zgiełk uliczny na 

Belt Parkway. Romantyczny Nowy Jork . Joe jest bardzo zmarznięty, Louis jak zwykle 
nie rejestruje pogody. 

LOUIS 

Zimowy Atlantyk. Nieźle , co? 

Kolesie chodzili po wydmach, nawet jak padał śnieg. Nic nie mogło powstrzy
mać naszego dążenia do celu. 

JOE 

Czyli czego? 

LOUIS 

Eksploracji. Niezbadanych terenów. Ciała homoseksualnego osobnika płci mę

skiej . Tutaj, albo w Ramble, albo wśród karłowatych sosen Fire Island, albo w 
łaźni Saint Mark. Prawdziwi pionierzy. Jak twoi przodkowie. 

JOE 

Niezupełnie. 

LOUIS 

Wielu po drodze odpadło. 

Pierdoliłem się na prawo i lewo, o wiele częściej niż on. To niesprawiedliwe. 

Krótka pauza. 
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JOE 

Lubię odwiedzać miejsca, gdzie widać, jak było kiedyś . Tak wyglądał kiedyś cały 

kraj. Jak w Raju. 

LOUIS 

Obecnie w upadku. 

JOE 

To wciąż wspaniały kraj . Najlepsze miejsce na ziemi. Najlepsze miejsce, żeby 

być. 

LOUIS 

(Przyglq,da mu się chwilę) AHA. Mormon. 

JOE 

Nigdy mnie nie pytałeś. 

LOUIS 

Czego mi jeszcze nie powiedziałeś? 

Joe? 
Ta twoja ponętna bielizna . 

JOE 

Ubranie świątynne. 

LOUIS 

O Boże . Po co? 

JOE 

Dla ochrony. Druga skóra. Mogę ją przestać nosić, jeśli .. . 

LOUIS 

Jak można przestać nosić skórę? Twoja przeszłość, twoja wiara, twoja.„ 

-•66-
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Joe mierzwi włosy Louisa. Ten się odsuwa. 

JOE 

Wiem, co czujesz, ale chociaż czeka mnie kara boska, „. jestem szczęśliwy. Je

stem szczęśliwy. 

LOUIS 

Nie jesteś szczęśliwy, nikt nie jest szczęśliwy . Co ja robię? Co ja z tobą robię? 

W ogóle z kimkolwiek, powinno się mnie zastrzelić, ale z tobq,: żonatym pewnie 

biseksualnym republikańskim mormońskim kryptogejem. Naprawdę bardzo 

cię lubię, ale„. 

Uoe kładzie rękę na ustach Louisa) 

JOE 

Ucisz się, OK? 

Louis przytakuje. Joe zdejmuje rękę z ust Louisa i całuje go, namiętnie. 

JOE 

Wierzysz, że świat może być doskonały, dlatego on cię mierzi. 

Znowu całuje Louisa, rozpina mu koszulę. 

JOE 

Musisz pogodzić się z ułomnością świata, uczestnicząc w nim, a nie poddając 

mu się. 

Gryzie sutki Louisa 

LOUIS 

O Boże„. 



-A ruolr wA meryu I CZ f;ŚĆ DR UGA I P~e res rrojka -

JOE 

Na tym polega mormonizm. 

LOUIS 

Na tym polega schizofrenia. 

Joe rozgląda się, żeby sprawdzić. czy nikt nie podgląda, sadza Louisa na swoich kola

nach, rozpina mu rozporek i wkłada rękę do majtek. Louis jęczy. 

JOE 

Historia toczy się powolnym rytmem. Musisz się z tym pogodzić. I z tym, że masz 

prawo do szczęścia, które cię spotkało. 

LOUIS 

Ale ... Poczekaj. O Boże. Ale republikanie ... Mmmmmm ... są .. . Na przykład ... 

Newt Gingrich, Jesse Helms ... Nienawidzę demokratów, ale republikanie ... 

JOE 

Są odpowiedzialni za wszystkie nieszczęścia i zło tego świata. 

LOUIS 

Żebyś wiedział, na przykład Reagan. 

JOE 

Gdybyście nie mogli demonizować Reagana, to nie wiem, co byście mieli do 

roboty. 

LOUIS 

Gdybyśmy go nie mogli demonizować, to nie wiem, co on miałby do roboty. 

Chyba prowadziłby Wielką Grę. 

Louis całuje Joego , jest bardzo podniecony. 
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LOUIS 

To niezłe. Tonę w ideologicznym sadomasochizmie. Im bardziej odpychają 
mnie twoje poglądy, tym bardziej mam na ciebie ochotę. 

JOE 

Nie jestem twoim wrogiem, Louis . 

LOUIS 

Nigdy nie mówiłem, że jesteś ... 

JOE 

W gruncie rzeczy pragniemy tego samego. 

Przyglądają się sobie. Louis delikatnie uwalnia się z objęć. 

LOUIS 

To nieprawda. 

JOE 

Prawda. 

Wiem, że było ci ciężko zerwać z nim, opuścić go. Ludzie na pewno tego nie ro

zumieją i nie akceptują, ale zrobiłeś tak, bo tego potrzebowałeś. To wielka od
waga z twojej strony. 

LOUIS 

Jeszcze nikt nie zrobił tego, co ja, Joe. Nikt. 

JOE 

Ale może wielu by chciało. 

Pozwól mu odejść . Do końca. Louis . 
Kocham cię . 



.· LOUIS 

Nie, nie kochasz. 

JOE 

Kocham. 

LOUIS 
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NIE, NIE KOCHASZ. To niemożliwe, minął miesiąc, potrzeba lat, żeby kogoś 
pokochać, co najmniej cztery i pół roku. Tak ci się zdaje, bo jesteś gejowską 

dziewicą, to„ . 

JOE 
Ty i ja, Louis, jesteśmy tacy sami. Obydwaj chcemy tego samego. 

LOUIS 

Chcę się zobaczyć z Priorem. 

Joe wstaje, odsuwa się. 

LOUIS 

Tęsknię za nim .. . 

JOE 

Chcesz wrócić do„ . 

LOUIS 

Po prostu„. muszę go znów zobaczyć. 

A ty ... też na pewno chcesz zobaczyć swoją żonę. 

JOE 
Tęsknię za nią, mam wyrzuty sumienia ... i boję się jej. 

LOUIS 

Tak. 

JOE 
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Dlatego tym bardziej chcę być z ... 

LOUIS 

Muszę. Spotkać się z nim. 

Minął miesiąc, martwię się . Po prostu. 

Błagam cię, nie patrz na mnie z takim smutkiem. 

Rozumiesz , co ja„ . 

JOE 

Nie chcesz już ze mną być . 

LOUIS 

(Niepewnie) Nie, tylko„. 

JOE 

Louis . 

Wszystko. 

LOUIS 

Co? 

JOE 

Wszystko. Czego tylko chcesz. Mogę się wyrzec wszystkiego. Tej skóry. 

Joe zaczyna się rozbierać. Kiedy Louis orientuje się, do czego Joe zmierza, usiłuje go 

powstrzymać. 

LOUIS 

Co robisz, ktoś zobaczy, to nie jest plaża nudystów, jest mróz. 
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Joe odpycha Louisa, Louis upada, a on zdejmuje całe ubranie, rozdzierając świątyn

ną bieliznę. Jest nagi. 

JOE 

Zrzuciłem skórę. Nie ma przeszłości. Mogę się wyrzec wszystkiego. Może .. . po 

tym, co robiliśmy. ja też jestem zarażony. 

LOUIS 

Nie jesteś ... 

JOE 

I nie chcę być. Teraz chcę żyć. Wreszcie mogę być, kim chcę. I chcę być z tobą. 

Louis ubiera Joego. 

JOE 

Masz wielkie serce, więc wydaje ci się, że trzeba mieć poczucie winy i być do

brym, ale bycie dobrym nie zawsze oznacza miękkość i delikatność, zdarza się, 

że miękkość i słabość są bardziej brutalne. Czasem wspaniałomyślnie jest być 

egoistą . 

Zastanów się nad tym. 

LOUIS 

Dobrze. Zastanowię się . 

JOE 

Pomyśl też o tym ... co mi robisz. Albo nie ... Czego pragniesz. Zastanów się, cze

go ty pragniesz. Miej odwagę. 

Louis się oddala. Joe woła za nim. 

JOE 

A potem wróć do mnie. 
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Louis zatrzymuje się. ale nie patrzy na Joego. Joe woła głośniej i z większą pasją. 

JOE 

A POTEM WRÓĆ DO MNIE! 

SCENA5 

Nocą tego samego dnia. Louis i Joe wciąż pozostają na scenie. Roy śpi w swoim szpi 

talnym pokoju. Wchodzi Belize z tacą i szklanką wody. Budzi Roya. 

BELIZE 

Czas na leki. 

ROY 

(Budzi się) Co? Która jest .. . 

Woda. 

Belize podaje mu szklankę z wodą. 

ROY 

Gorzkie . 

Patrz. Czarna noc . 

BELIZE 

Potrzebujesz czegoś? 

ROY 

Stamtąd niczego. Jeśli o mnie chodzi, możecie se to wszystko zabrać. 
(Zauważa Belize) O„. 

BELIZE 

Co? 
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ROY 

(Opuszczając ręce) O. Łapiduch wrócił. Widzisz, mamełe, schwartze toyten

mann. 

Chodź, skarbie, co tak długo cię nie było? 

BELIZE 

Odlatujesz, Roy. Morfina. Dali ci morfmy do kroplówki, żeby powstrzymać ... 

Nie śpisz? Poznajesz mnie? 

ROY 

O tak, wiele lat temu przyszedłeś po moją mamusię . Teraz na mnie kładziesz 

swoje łapy . Żeby wyssać ze mnie resztę życia. TAK? 

BELIZE 

Hm, nie, to nie TAK. Jesteś naćpany, Roy. 

~ ROY 

Czarne silne łapska, weź mnie. Mocno i szczerze, ale nie brutalnie, dobierz się 

do mnie na amen. 

BELIZE 

Wiesz, kim jestem, Roy? 

ROY 

Czarną nocną pielęgniarką, moim negatywem. Przyszedłeś, żeby przeprowadzić 

mnie na drugą stronę. (Z poważną seksualną ofertą) No chodź! 

BELIZE 

Mam iść z tobą do łóżka, Roy? Chcesz, żebym cię przeprowadził. 

ROY 

Jestem gotów ... 
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BELIZE 

Niedługo po ciebie przyjdę. Wszystko, czego chcę , to twój koniec . 

Belize oddala się od Roya. 

ROY 

Mogę pana o coś spytać, proszę pana? 

BELIZE 

Proszę pana? 

ROY 

Jak tam jest? Po? 

BELIZE 

Po ... ? 

ROY 

No jak już się skończy ta męka. 

BELIZE 

W piekle czy w niebie? 

Roy patrzy na niego z wyrazem twarzy: ., Co za głupie pytanie". 

BELIZE 

Jak w San Francisco. 

ROY 

Miasto. Dobrze. Bałem się, że będzie ogród. Nienawidzę tego gówna. 



BELIZE 

Mmmm. 
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Wielkie miasto, porośnięte chwastem, ale kwitnącym. Na każdym rogu wy

burzają domy, a naprzeciwko budują coś nowego i pokracznego . W każdym 

budynku okna bez szyb, jak braki w uzębieniu, gwałtowne burze piaskowe 

i kruki krążące na tle szarego wysokiego horyzontu. 

ROY 

Izajasz. 

BELIZE 

Prorocze ptaki. 

Sterty śmieci, wygładzone jak rubin, jak obsydian, i powiewające na wietrze 

girlandy w kolorze diamentu . 

I urny wyborcze. 

ROY 

I smok siedzący na górze złota. 

BELIZE 

A wszyscy w ubraniach od Balenciagi, w czerwonych gorsetach, pełne świateł 

i muzyki sale balowe, mieszanka rasowa i pomieszanie płci. 

Roy śmieje się delikatnie, zachwycony. 

BELIZE 

I wszyscy bogowie są kreolami, mulatami, śniadymi, jak ujścia rzek. 

Roy znów się śmieje. 

BELIZE 

Rasa, gust i historia obalone 

A ciebie tam nie ma. 
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ROY 

(Z satysfakcją zgodnie przytakuje) A Niebo? 

BELIZE 

To było Niebo, Roy. 

ROY 

O kurwa było. 

(Podejrzliwy, wystraszony) Kim jesteś? 

Krótka pauza. 

BELIZE 

(Szeptem) Twoim negatywem. 

ROY 

Taaa. Znam cię. Nic. Burczenie w brzuchu, które budzi w nocy. 

Wchodzi Ethel. 

BELIZE 

Pogadaliśmy sobie. A teraz idź spać, kochanie . Jestem tylko cieniem na twoim 

grobie. 

SCENA6 

Harper i Monnońska Matka. Noc. Promenada Brooklyn Heights . Wszystkie osoby 

z poprzednich dwóch scen zostają na miejscach. 

HARPER 

W tej okolicy nie jest bezpiecznie, wszędzie kręci się mnóstwo wariatów. 
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MORMOŃSKA MATKA 

(Patrzy na panoramę miasta) Rozpalone wieże. Wielki Niebyt. 

HARPER 

Manhattan. Ciężko było przejechać pustynię? 

MORMOŃSKA MATKA 

Nie jesteś głupia . Nie zadawaj głupich pytań. Zapytaj naprawdę. 

HARPER 

(Krótka pauza) Znając życie, tak jak ty je znasz. Jak człowiek może się zmienić? 

MORMOŃSKA MATKA 

To się wiąże z Bogiem, więc nie jest to miłe . Bóg paznokciem kciuka rozcina 

skórę od gardła do brzucha, zanurza w tobie swoją wielką brudną łapę, chwyta 

twoje krwawiące flaki, a ponieważ one wyślizgują się z tego uścisku, więc je ści 

ska mocniej, bezlitośnie , i szarpie, szarpie, aż wyrwie ci wszystkie wnętrzności, 

co za ból! Tego się nie da opisać. A potem wpycha je z powrotem, brudne, po 

skręcane, poszarpane. Sama musisz je pozszywać. 

HARPER 

A potem wstać . I iść na spacer. 

MORMOŃSKA MATKA 

Na spacer z poskręcanymi flakami. 

HARPER 

Tak się zmieniają ludzie. 

Pojawia się Prior. Jest w domu, powoli zdejmuje kolejne warstwy ubioru proroka. Jest 

bardzo chory i smutny. 

MORMOŃSKA MATKA 

Słony wiatr. 

HARPER 

Od oceanu. 

MORMOŃSKA MATKA 
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Znaczy, że wraca. Teraz już wiesz. Teraz możesz jeść ogień. 
(Śpiewa) 

Bring back, bring back, 

Oh bring back my bonnie to me, to me ... 

HARPER 

(Przyłącza się) 

Bring back, bring back, 

Oh bring back my bonnie to me. 

W czasie ich śpiewu Louis zostawia]oego samego na plaży. Jest znów na Manhattanie 

i dzwoni z budki telefonicznej. Prior sam w swojej sypialni. Zażywa lekarstwa. Dzwo
ni telef on. Prior odbiera. 

PRIOR 

Chwileczkę , muszę przełknąć lekarstwa ... 

LOUIS 

Prior? Tu Lou. 

Prior przełyka. 

LOUIS 

Chcę się z tobą zobaczyć . 
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SCENA1 

Dzień później. Dwie równoległe sceny: Louis zmarznięty siedzi na ławce w parku: Roy 

i Joe w szpitalnym pokoju. Roy leży w łóżku jak zwykle podłqczony do kroplówki. Jego 

stan się pogorszył. Joe siedzi obok na krześle. 

ROY 

Jeżeli mówimy o mydleniu oczu, to posłuchaj Kissingera, Schulza i tych wszyst

kich gości, a jeśli chcesz wiedzieć, gdzie bije prawdziwe serce współczesnego 

konserwatyzmu, to popatrz na mnie . Wszyscy podwinęli ogony, popijają herbatkę 

z Nixonem i z Mao, to było niesmaczne, widziałeś? Byłeś już wtedy na świecie? 

JOE 

Oczywiście ... 

ROY 

Moje pokolenie miało jasność. Nie baliśmy się patrzeć prosto w czarną otchłań 

świata, co za piekło, co za koszmar - ja to widziałem, całe życie próbowałem 

dotknąć absolutnego dna, i dotknąłem go, naprawdę: Styks. Jak tragiczne, bru

talne i krótkie jest życie. Jak grzeszni są ludzie. Choćbyśmy nie wiem kim byli, 

w głębi naszego krwawiącego serca jesteśmy tacy sami. Cała reszta to pozór. 

Teraz już nie znam świata. 

(kaszle) 

Jak umrę, powiedzą, że wszystko robiłem dla pieniędzy i sławy. A ja nic nie ro

biłem dla pieniędzy i sławy. Dla mnie liczy się charakter. Ja nigdy się nie zawa

hałem. Ty- zapamiętaj to sobie. 

JOE 

Dobrze, Roy. 

Bałem się, że nie będziesz chciał ze mną rozmawiać. Że mi nie przebaczysz. 

Że cię zawiodłem. 

., 
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ROY 

Przebaczenie. Nie widziałeś tu takiej pańci, dupiastej, w takim głupim ... ka 

pelusiku? Ona ... O rany. O rany, przecież jej nie ma, siedzi na przesłuchaniu. 

Uparta dziwka. 

JOE 

Kto? 

ROY 

Czy twój oj ciec przed śmiercią dał ci błogosławieństwo? 

JOE 

Błogosławieństwo? 

ROY 

Tak. 

JOE 

Nie 

ROY 

Powinien ci dać. Życie. To właśnie powinno się błogosławić. Życie . 

Roy gestem przywołuje ]oego, pokazuje mu, żeby ukląkł. Kładzie dłoń na jego czole. Joe 

składa głowę na dłoni Roya. Obydwaj zamykają oczy i oddają się magii eh wili. 

JOE 

(Cichutko) Roy .. . Muszę ci coś powiedzieć ... 

ROY 

Ciiiii ... Szmendrik. Nie psuj magii. 

(Zabiera dłoń) Brokhe . Nawet nie musisz mnie próbować przechytrzyć, jak ten 

~. z Biblii jak-mu-tam. 

JOE 

Jakub . 

ROY 
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No właśnie. Bezwzględny skurwysyn. Nieowłosiony gówniarz, zębami, pazura

mi uczepił się pierworództwa. A jego ojciec, jak on się nazywał? 

JOE 

Izaak. 

ROY 

Tak. Ofiara . Ten świr. 

Mama czytała mi tę historię. 

Widzisz bliznę na moim nosie? Jak miałem trzy miesiące, miałem tu taką narośl, 

i mama kazała ją zoperować, usunąć. Powiedzieli, że jestem za mały na operację 

i że z wiekiem mi przejdzie , ale ona się uparła. Chciała mnie zahartować. I udało 

się jej . 

Jestem twardy. Bardzo trudno mnie ... złamać. 

Wchodzi Prior i siada na ławce, jak najdalej od Louisa. 

PRIOR 

Zapowiada się gorzej, niż myślałem. 

LOUIS 

Witaj. 

PRIOR 

Spierdalaj, ty kupo gówna. 

LOUIS 

Nie trać energii na dopieprzanie mi, OK? Wystarczy, że sam to robię . 
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PRIOR 

Nie widzę ran. 

LOUIS 

Są w środku. 

PRIOR 

Jakiś ty szlachetny. W środku . Nie pochlebiaj sobie. No. Podobno chciałeś po

gadać . To mów. 

LOUIS 

Dobrze cię widzieć. Stęskniłem się . 

PRIOR 

Mów. 

LOUIS 

Chciałbym ... Naprawić. 

PRIOR 

Naprawić. 

LOUIS 

Tak.Ale ... 

PRIOR 

Aha. Ale. 

LOUIS 

Ale nie musisz być taki negatywny. Chyba mam jakiś plus, że próbuję coś napra

wić? To, co zrobiłem, jest może niewybaczalne, ale ... 

PRIOR 
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Jest. 

LOUIS 

Ale. Staram się być odpowiedzialny. Prior. Są przecież jakieś granice . Normy. 

Musisz być racjonalny. 

Dlaczego się tak ubrałeś? 

Krótka pauza 

PRIOR 

Mówiłeś coś o racjonalności . 

LOUIS 

Dużo o tym myślałem. Tak, to prawda, że dałem dupy. Ale może ty też dałeś. Ni

gdy mi nie ufałeś. Nie miałem w tobie oparcia, nigdy, najchętniej atakowałeś ... 

w końcu zrobiłeś z siebie ofiarę . Pasywną. Uzależnioną. A ja uważam, że ludzie 

w każdej sytuacji mają prawo wyboru, jak sobie radzić ... 

PRIOR 

Chcesz wrócić. A dlaczego? Pokuta? Ekspiacja? 

LOUIS 

Nie powiedziałem, że chcę wrócić . 

Pauza. 

PRIOR 

O. 
Rzeczywiście , nie powiedziałeś . 

LOUIS 

(MU(kko, prosząco) Nie mogę. Wprowadzić się, zacząć od nowa. To by nic nie zmieniło. 
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Krótka pauza. 

PRIOR 

Masz kogoś innego. 

LOUIS 

(Zszokowany) Co? Nie. 

PRIOR 

Masz. 

LOUIS 

NIE MAM. Tylko z doskoku„. on jest. „ z pikiety, skąd wiesz„. 

PRIOR 

Przebłysk iluminacji. Teraz: zapytaj mnie jeszcze, skąd wiem, że jest mormo-

nem. 

Pauza. Louis gapi się na niego. 

PRIOR 

Jest? Mormonem? 

(Krótka pauza) 

Dobrze, kurwa. Spytaj mnie, skąd wiem. 

LOUIS 

Skąd? 

PRIOR 

Spierdalaj. Jestem prorokiem. 
(Z furią) Racjonalność? Normy? Powiedz to moim płucom, idioto, moim ranom, 

tamponom na moich oczach! 

- •86 -
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LOUIS 

Prior„. już od paru dni go nie widuję„ . 

PRIOR 

Idę, też mam granice. 

Prior wstaje. Ma atak duszności i kaszlu. Ciężko opada na ławkę, Louis się przysuwa, 

ale Prior mu nie pozwala, patrzy na niego. 

PRIOR 

Płaczesz, ale ten płacz niczego w tobie nie narusza. To taka idea płaczu. 

Albo idea miłości. 

ROY 

Teraz idź. 

JOE 

Zostawiłem żonę . 

(Krótka pauza) 

Musiałem ci powiedzieć. 

ROY 

Zdarza się. 

JOE 

Mieszkam z kimś . Innym. Od miesiąca . 

ROY 

Zdarza się. 

JOE 

Z mężczyzną. 



Pauza. 

ROY 

Z mężczyzną? 

JOE 

Tak. 

ROY 

Jesteś z mężczyzną? 

JOE 

Tak ... 
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Roy siada na łóżku . Stawia nogi na podłodze po przeciwnej stronie łóżka, niż siedzi 

Joe. 

ROY 

Muszę .. . 

JOE 

Musisz .. . co ... eeee, do łazienki, czy ... 

Roy wstaje, niepewnie. Odchodzi od łóżka . Rurka kroplówki napina się do całej dłu

gości i ciągnie. Roy to zauważa i przypomina sobie o niej. Spokojnym. obojętnym ge

stem naciąga ją jeszcze bardziej i wyrywa z ręki, która zaczyna obficie krwawić. 

ROY 

Ooo. 

JOE 

Roy, co ty ... 

-288-
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Joe biegnie do drzwi. Roy stoi nieruchomo i patrzy na ciemną, krew spływającą, z jego 
ręki. 

JOE 

<Woła) Eeee, pomocy, proszę, on chyba ... 

Wchodzi Belize z przenośnym tlenem, zanważa Roya. 

BELIZE 

O kurwa. 

Belize zakłada gumowe rękawiczki. podbiega do Roya. 

ROY 

Spierdalać. 

JOE 

(Podchodzi do Roya) Roy, proszę cię, wracaj do ... 

ROY 

ZAMKNIJ MORDĘ! 

I posłuchaj mnie. 

Joe kiwa głową, . 

BELIZE 

Zabieraj swój ... 

ROY 

POWIEDZIAŁEM, ZAMKNIJ MORDĘ. 

(Do Joego) Masz wrócić do domu. Do żony. W cokolwiek się wpakowałeś, skończ 
z tym. 
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JOE 

Nie mogę. Roy, muszę z nim ... 

Roy łapie Joego za koszulę, zostawiają.cna niej krwawe plamy. 

ROY 

MUSISZ! Posłuchaj mnie. Zrób, co ci każę. Albo będziesz tego żałował. 

I nie chcę więcej o tym słyszeć. Nigdy. 

Belize podchodzi, zabiera Roya do łóżka i opatruje ranę. 

ROY 

Nigdy .. . nie widziałem, jak tryska. Zabijacie mnie. 

BELIZE 

(Do Joego) Proszę zdjąć tę koszulę i wyrzucić, i absolutnie nie dotykać krwi. 

JOE 

Dlaczego? Nie rozu ... 

ROY 

WON! WON! Dostałeś błogosławieństwo - CZEGO JESZCZE CHCESZ ODE 

MNIE? 

Ma straszliwy atak skurczów. 

BELIZE 

(Do Joego) Wypierdalaj stąd. 

JO E 

Ale .. . Roy, błagam cię .. . 
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ROY 

(Wyczerpany) Co, chcesz tu stać i gapić się na to? Też się pierdol. 

Joe wychodzi. Belize kończy opatrunek. 

PRlOR 

A więc. Twój nowy kochaś ... 

LOUIS 

Nie jest moim .. . 

PRlOR 

Gdzie go poznałeś? 

LOUIS 

W parku. To znaczy najpierw w pracy, on ... 

PRIOR 

Prawnik, sędzia? 

LOUlS 

Prawnik. 

PRlOR 

Gej Prawnik Mormon. 

LOUIS 

Tak. I republikanin. 

PRIOR 

A więc Gej Prawnik Mormon i Republikanin. (Z pogardą.) Louis .. . 



... Ari1olr w Ameryce I CZĘŚĆ DRUGA I Pi eres1ro1ka -

LOUIS 

Tak, ale on jest w pewnym sensie, nie wiem, czy to odpowiednie słowo, ale on 

jest wrażliwy. i ... 

PRIOR 

Aha. Wrażliwy gej republikanin. 

LOUIS 

Do towarzystwa. To ktoś, żeby nie być samemu. 

Pauza. 

PRIOR 

Samemu. Aha . 
Wiesz co. zawsze kiedy mi się wydaje, że nie jesteś już w stanie powiedzieć cze

goś gorszego, ty to właśnie robisz. Samemu. Cudownie. No nie chciałbym, żebyś 

był samotn_r· 
Tysiące homoseksualistów w tym mieście chorują na AJDS. i prawie każdym 
opiekuje się ... przyjaciel albo ... kochanek. którzy przechodzą z nimi o wiele 

gorsze rzeczy niż moje . .. Jak na razie. Wszyscy to mają. tylko nie ja. Bo ja mam 

ciebie. Dlaczego? Czym sobie na to zasłużyłem? 

(Louis płacze) 

PRIOR 

Louis? 

Naprawdę masz rany w środk'U? 

LOUIS 

Nie mogę już o tym rozmawiać. 

PRJOR 

Jeszcze jedna rzecz, której nie możesz. Taki kruchy! Odpowiedz mi: W środku: 

Rany? 

LOUIS 

Tak. 

PRIOR 

- An.to(r t.u Amerrce I CZĘŚĆ DRUGA I Ptut~t ro1kri -

To przyjdź, kiedy będą widoczne. Chcę zobaczyć ich kolor, chcę zobaczyć, jak 

krwawią. Bo nie uwierzę, że masz w żyłach krew, dopóki jej nie zobaczę. Więc 

nie zbliżaj się do mnie, dopóki nie będziesz miał co pokazać. (Wychodzi) 

ROY 

(Patrząc na drzwi. którymi wyszedł Joe) Zabrali mi wszystko, czego najbardziej 

w życiu pragnąłem. Wyśmiany i poniżony. Całkowicie. 

BELIZE 

Witaj w klubie. 

ROY 

Nie należę do żadnego klubu, do którego mógłbyś wejść głównymi drzwiami. 

Nie pozwalaj sobie. 

Jak masz na imię ? 

BELIZE 

(krótka pauza) Norman Ariaga. Dla przyjaciół Belize, ale dla ciebie Norman 

Ariaga. 

ROY 

Powiedz mi, Norman, wynająłeś kiedyś prawnika? 

BELIZE 

Nie, Roy. Nigdy. 

ROY 

Wynajmij prawnika. zaskarż kogoś. to robi dobrze na duszę. Prawnicy są Wiel 

kimi Kapłanami Ameryki. Tylko my znamy słowa, 1.--tóre stworzyły Amerykę. 
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Z powietrza. Tylko my znamy siłę Słów. Prawo : to jedyny klub , do którego kiedy

kolwiek chciałem należeć. I prędzej umrę, niż zdążą mnie z niego wyrzucić . 

Roy ma kolejne gwałtowne skurcze. Belize zbliża się do niego. Roy chwyta Belize za 

ręce . Belize usiłuje się od niego uwolnić, ale Roy wiesza się na nim, przez co wstrząsają 

nimi te same drgawki. W czasie tej sceny pojawia się Ethel. 

ROY 

Sssio. Wynoś się . Przestań. (Nie przestaje. Kolejny gwałtowny skurcz.) Boże, zlituj 

się . To okropne tak kończyć. 

BELIZE 

Boże, zlituj się. 

ROY 

(Widzi Ethel) Patrz, kto wrócił. 

BELIZE 

(Rozglądając się, nikogo nie widząc) Kto? 

ROY 

Pani Czerwony Kilowat. 

Jak kurwa z horroru. Jak tam było ... WYonkers? 

BELIZE 

Prawie mi cię żal. 

ET HEL 

Nie ma powodu. 

-A ruolywAmeryct I CZĘŚĆ DR UGA I Pitres 1.ro1ka.-

ROY 

Yhy. Żal. Obrzydliwa rzecz . 

(Do Belize) Ty. Ja. (Pstryka palcami) Nic. Wspólnego. 
Teraz już ... jestem tylko ja . I trupy. 

SCENA~ 

Następnego dnia. Joe w swoim biurze w sądzie na Brooklynie. Siedzi przy biurku zre

zygnowany , z głową opartą na dłoniach. Prior i Belize wchodzą na korytarz. 

PRIOR 

(Szeptem) Tu ma biuro. 

BELIZE 

(Też szeptem) Głupota . 

PRIOR 

(Szeptem) Boisz się, to idź do domu. 

BELIZE 

To ty powinieneś siedzieć w domu. 

PRIOR 

Mam nowe hobby: straszę ludzi. W dupie mam dom. Czekaj tutaj. Chcę zobaczyć 
mojego następcę. 

Prior podchodzi do drzwi Joego. wchodzi. 

PRIOR 

Och. 

JOE 

Tak, w czym mogę .. . 
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PRIOR 

Dokładnie jak manekin . Miała racj ę . 

JOE 

Kto? 

PRIOR 

Twoja żona. 

Pauza. 

JOE 

Co? 

Zna pan moj ą „ . 

PRJOR 

Nie. 

JOE 

Mówił pan o mojej żonie . 

PRIOR 

Nie mówiłem. 

JOE 

Mówił pan. 

PRIOR 

Przesłyszałeś się. Jestem prorokiem. 

JOE 

Ki ? m. 

- Aniolr w Ame')'et I CZĘŚĆ DRUGA I Pimmo1ka -

PRIOR 

PROROKIEM PROROK PRZEPOWIADAM MAM DAR WIDZENIA WIDZĘ. 

Aty co robisz? 

JOE 

Jestem asystentem. 

PRIOR 

Wielka mi rzecz. Asystent . I co , przekładasz teczki? To se lepiej załóż teczkę zła 

manych serc, na końcu tylko to się będzie liczyć, więc zapłacisz za to , ty i twój 

przyjaciel, Wielka Dziwa Babilonu . 

(Pauza) 

Przepraszam, pomyliłem piętra. 

Prior wychodzi, podchodzi do Belize. 

PRIOR 

(Rozpaczliwie) Marlboro Man. 

BELIZE 

Uuu. Też chcę zobaczyć. 

Belize idzie do gabinetu Joego . Joe stoi zdezorientowany. Belize patrzy na niego i od 

razu go rozpoznaje. 

BELIZE 

CHRYSTE Panie Miłosierny! 

JOE 

Co tu się ... 

Jesteś pielęgniarzem Roya. Poznaję cię. Jesteś„. 
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BELIZE 

Nie, nie jestem. 

JOE 

Ze szpitala. Jesteś pielęgniarzem Roya Cohna. 

BELIZE 

Nie, nie jestem. Żadnym pielęgniarzem. My wszyscy dla was wyglądamy tak 

samo. Wy wszyscy dla nas wyglądacie tak samo . Tak zwana ludzkość w obłędzie. 

Miłego dnia. 

Wychodzi, idzie do Priora. 

PRIOR 

Siedzi na swoim rancho? 

BELIZE 

W kowbojkach i z ostrogami. Teraz, kochana, zaprowadzimy cię do domu, do ... 

PRIOR 

Megasamiec. Czułem się jak dziewica . Jakby mi z uszu wyrastały kępki stokro 

tek. Małe oklapnięte wysuszone kępki. .. 

Joe wychodzi z gabinetu. 

BELIZE 

Wyjazd! Wyjazd! 

JOE 

Chwileczkę! 

Joe zastępuje im drogę. Belize odwraca i zasłania twarz. 

- Aruo ly w Ameryce I CZĘŚĆ DRUGA I P,eresirojka -

JOE 

Co to za figle, to jest Sąd Federalny. Mówił pan ... o mojej żonie. Więc co ... Skąd 

pan ją zna ... 

PRIOR 

Jestem ... Niczym. Jestem chory psychicznie. To mój pielęgniarz . 

BELIZE 

Nie jestem jego pielęgniarzem, w ogóle nie jestem p .. . 

PRIOR 

Przyszliśmy tu z powodu podważenia testamentu. Eee, jak to się nazywa, kiedy 

się kwestionuje testament? 

JOE 

Zakwestionowanie? Ale to jest Sąd Apelacyjny. 

PRIOR 

Więc apeluję do wszystkich, wszystkich w całym kosmosie, którzy mnie mogą 

usłyszeć , o ... Łaskę ... Niektórzy są chciwi, jak świnie, mają wszystko, są zdrowi, 

dosłownie wszystko , a chcą jeszcze więcej. 

JOE 

Pan mówił o mojej żonie. Chcę wiedzieć, czy ona ... 

PRIOR 

SAM Z NIĄ POGADAJ, OGIERZE! C'lY JA WYGLĄDAM NA POGOTOWIE MAŁ

ŻEŃSKIE? 

Kochana siostro, daj mi zastrzyk, czuję, że zbliża się atak. 

BELIZE 

Pardons, Monsieur l'Avocat, nous sommes absolutement Desolee. 
·. 
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Prior posyła ustami pierda. 

BELIZE 

Zachowuj się, cherie, albo niania będzie musiała dać ci klapsa . 

Prior wychodzi. 

BELIZE 

(Do foego , odsłaniają.c twarz) Jestem w pułapce białych . Taki mam problem. 

Wychodzi. 

SCENA3 

Nazajutrz, zimny burzowy dzień pod koniec lutego. Przy Fontannie Bethesda 

w Central Parku. W trakcie sceny zmienia się front atmosferyczny i robi się bardzo 

ciemno. Louis siedzi na murku okalają.cym fontannę. Wchodzi Belize i siada obok 

niego. 

BELIZE 

Piękny anioł. 

LOUIS 

Jaki anioł? 

BELIZE 

Na fontannie. 

LOUIS 

(patrzy) Bethesda. 

BELIZE 

Co upamiętnia? Założę się, że wiesz. 

- 300-

- AniolywAmeryce I CZĘSĆ DRUGA I Pie re.urojka -

LOUIS 

Morskie ofiary wojny secesyjnej. 

BELIZE 

Wojny secesyjnej . Byłem pewny, że będziesz widział . Louis jest przede wszyst
kim dobrze poinformowany. 

LOUIS 

Posłuchaj . Widziałem się wczoraj z Priorem. 

BELIZE 

Prior jest wściekły. 

LOUlS 

Posłuchaj, ten facet, z którym się spotykam, więc już się z nim nie spotykam. 
Prior źle zrozumiał, od razu na mnie .. . 

BELIZE 

Tak. Twoja nowa zabawka. Poszliśmy z Priorem do sądu. Obejrzeliśmy sobie. 

LOUIS 

Nie mieliście prawa tego robić. 

BELIZE 

Ach, pogwałciliśmy twoje prawa. Po coś mnie tu ściągnął, Louis, nie mam dla 

ciebie czasu. Rzucasz swojego chłopaka. Mija parę dni, a ty bujasz się z nowym. 
Ale to .. . 

LOUIS 

Nie bujam się z ... Chcę, żebyś powiedział Priorowi ... 

BELIZE 

To już jest dno: spać w jednym brudnym wyrze z przydupasem Roya Cohna. 
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Pauza. 

LOUIS 

Co znowu? 

BELIZE 

Czy to ci nie przeszkadza? 

LOUIS 

Roya Cohna? Co ty kurwa ... Nie śpię z żadnym jego ... 

BELIZE 

Twój picuś ci nie powiedział? Ty i twój Brad Pitt nie lubicie za dużo gadać, po 

prostu zrzucacie buciory i w sianko. 

LOUIS 

Joe Pitt nie jest żadnym przydupasem Roya Cohna. To bardzo uczciwy czło

wiek. Nawet nie jest aż tak prawicowy, a ... w każdym razie nie jest tego rodzaju .. . 

I nie będę już o tym rozmawiać. 

BELIZE 

(Zbiera się do odejścia) Pa pa. 

LOUIS 

Nie moja wina, że Prior cię rzucił dla mnie. 

BELIZE 

Błagam cię. 

LOUIS 

Nienawidzisz mnie. Bo jesteś zakochany w Priorze i byłeś, kiedy go poznałem, 

a on się we mnie zakochał, dlatego wymyślasz te bajki ... Skąd wiesz, że to praw

da? ŻeJoe i RoyCohn są ... 

- Anio ly w Ameryce I CZĘŚĆ DRUGA I Pieresiro1ka -

BELIZE 

Nie wiem, czy Cohn spenetrował coś więcej niż jego zwieracz duchowy. Ale 

módl się, żeby nie istniał wirus PRAWICY, bo jeżeli istnieje, to na pewno go 

masz. 

LOUIS 

Nie wierzę ci. Nie Roy Cohn. On jest Gwiazdą Polarną ludzkiego zła , on jest naj

ohydniejszą istotą , jaka kiedykolwiek żyła na tym świecie, on nawet nie jest czło

wiekiem, on jest ... Uwierz mi przynajmniej w to jedno, błagam, zostaw mi cho

ciaż to, to, to jedno ziarenko wiary, dobra zgadza się, spieprzyłem, spieprzyłem 

wszystko, może spieprzyłem wszystko bardziej niż wszyscy przede mną, którzy 

coś spieprzyli, ale przecież. „ przecież jeszcze nie zwariowałem, nie jestem 

psychiczny, jestem ... jestem potwornie potwornie nieszczęśliwy. pogubiony, 

jestem .. . nienawidzę siebie, totalnie , tak kurewsko i całkowicie, ale przecież 

w życiu nie poszedłbym do łóżka z kimś, kto ... z kimś, kto jest jego ... 
(Przerywa) 

BELIZE 

Przydupasem. 

LOUIS 

(Całkowicie zrozpaczony, cichutko) Boże. Jestem taki mokry i nieszczęśliwy. 

BELIZE 

Wiesz, na czym polega twój problem, Louis? Twój problem polega na tym, że 

jesteś wypełniony tak monstrualną ilością gówna, że na samą myśl o tobie zla

tują się stada much. Więc chcesz powiedzieć, że nie wiesz Najważniejszej Rzeczy 

o jego życiu? 

Louis przecząco kręci głową. 
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BELIZE 

Aha. Czy to nie żałosne? 

A tak na przyszłość: wprawdzie kocham Priora, ale nigdy nie byłem w nim za

kochany. Mam faceta na przedmieściu i byłem z nim na długo, zanim mój wzrok 

pierwszy raz spoczął na twojej - przepraszam - dupie. 

WUlS 

Nie „ . nie wiedziałem, że„. 

BELIZE 

Nie, bo ci nigdy nie przyszło do głowy, żeby zapytać . Zawsze w chmurach, jak 

ten anioł, za daleko od ziemi, żeby zobaczyć szczegóły. Louis i jego Wielkie Idee. 

Wielkie Idee to twoja jedyna miłość, bo Louis kocha „Amerykę". 

Krótka pauza. 

LOUIS 

Aco? Może właśnie tak. Nie masz pojęcia, co kocham. Żadnego. 

BELIZE 

Ja w każdym razie nienawidzę Ameryki, Louis . Nienawidzę tego kraju. Ten kraj 

to tylko wielkie idee, legendy, umierający ludzie i ludzie tacy jak ty. 

Ten białas , który napisał nasz hymn, dobrze wiedział, co robi. Słowo „wolnych" za

pisał na tak wysokiej nucie, żeby nikt nie mógł go zaśpiewać. On to zrobił specjalnie. 

Nie ma dla mnie gorzej brzmiącego słowa niż wolność. Przyjdź do mojego szpitala, 

do pokoju 1013, a pokażę ci Amerykę. Umierającą, szaloną i podłą. 

Grzmi. Zaczyna padać. Belize otwiera swoją rozpadającą się parasolkę. Louis stoi 

w deszczu . 

BELIZE 

Ja nie muszę kochać Ameryki, Louis, ~ieszkam w niej, a to i tak jest przerąbane . 

Kochaj ją sobie. Każdemu wolno kochać. 

- Aoiołr w Amerrci I CZĘSć DRUGA I Pimsirojka -

LOUIS 

To miłości słodkie prawo. 

SCENA4 

Tego samego dnia. Hannah w Domu Gościnnym. Wchodzi Joe, dłuższą chwilę patrzą 

na siebie. 

JOE 

Co u niej? 

HANNAH 

Nic nowego. 

JOE 

Wszystko w porządku? 

HANNAH 

Ato by było coś nowego . Nie sądzisz? 

Mogę„ . 

JOE 

Wolę sobie wyobrażać , co tu robisz, mamo. Nie powinnaś tu przyjeżdżać . 

HANNAH 

Dosyć jasno dałeś mi to do zrozumienia. Przez cały miesiąc . Nawet nie raczyłeś 

odebrać głupiego telefonu. 

JOE 

Telefon od ciebie, mamo„. to nie jest bułka z masłem. 



t 
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HANNAH 

Dzwoniłam, aby mieć jej coś do powiedzenia. Wiedziałyśmy tylko tyle, że miesz

kasz na jakimś przeciekającym poddaszu. To okrucieństwo . 

JOE 

Niezamierzone. 

HANNAH 

Jesteś tego pewien. 

JOE 

(Krótka pauza) Zabieram ją do domu. 

HANNAH 

Myślisz, że to dla jej dobra, myślisz, że ona .. . 

JOE 

Wiem, co robię. 

HANNAH 

Nawet nie masz pojęcia, co robisz. Ale nie ma się czemu dziwić. Jesteś mężczyz

ną, a wy wszystko chrzanicie, co nie jest znów takie straszne, ale ona ... 

JOE 

Bycie mężczyzną nie znaczy ... 

HANNAH 

Trudniej być kobietą. Popatrz na nią. 

JOE 

(Pauza , potem delikatnie) To jest straszne, mamo, chrzanić wszystko. Mogłabyś 

mi przynajmniej okazać trochę ... 

HANNAH 

Ciepła? 

(Krótka pauza) 

-A ruoływAmeryce I CZĘŚĆ DRUGA I Pi.eres irojka -

Nawet, gdybym umiała, ty byś je po prostu odrzucił. Potrzebujesz ciepła? To po 

co tu przyjechałeś? 

JOE 

Przejechałem cały kontynent, żeby uciec przed ... (Przerywa sobie) Czy ona ... ? 

HANNAH 

Tu jej nie ma. 

JOE 

Ale ... W domu też jej nie ma ... 

HANNAH 

(Krótka pauza) Więc uciekła. Lepiej dla niej. Zastanów się, przed czym tak ucie 

kałeś. Już najwyższy czas. Nie przede mną. Ja to nic. Przed czym? I przed czym 

uciekasz teraz? 

JOE 

Ty i ja. Jakbyśmy znów byli w Salt Lake. Jakbyś przywiozła ze sobą pustynię. 

(Krótka pauza) 

Ty ... Nie płacz. 

HANNAH 

Nigdy. I przysięgam, że ty nie dostąpisz zaszczytu, żeby to zobaczyć . 

JOE 

To był błąd. W życiu nie powinienem do ciebie dzwonić, mamo. A ty nigdy nie 

powinnaś tu przyjeżdżać. Nie wiem, po co to zrobiłaś. 

Joe wychodzi. Hannah siada. 
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Wchodzi Prior w ciemny ch okularach i kapeluszu . 

PRIOR 

Ten mężczyzna, który wyszedł przed chwilą. 

HANNAH 

(Nie patrzq,c na niego) Zamknięte. Proszę wyjść. 

PRIOR 

To pani syn. 

Hannah patrzy na niego. Krótka pauza. Prior odwraca się do wyjścia . 

HANNAH 

Zna go pan. Tego mężczyznę? 

(Krótka pauza) 

Skąd pan wie? 

PRIOR 

Mój były chłopak go zna, więc - chciałem ostrzec pani syna przed tym, co bę

dzie, kiedy wypadną mu włosy, będzie miał brzuch, drugi podbródek 

i wszystkie te ... ludzkie rzeczy, że ta biedna łajza skończy jako tłusty, wystraszo

ny i samotny ludzki wrak, ponieważ Louis nie umie sobie radzić z ciałem. 

HANNAH 

(Krótka pauza) Pan jest ... homoseksualistą? 

PRIOR 

Och, czy to aż tak widać? Tak. Jestem. Dlaczego pani pyta? 

HANNAH 

Czy może pan siebie nazwać typowym ... homoseksualistą? 

-An•o ly w Amerrce I CZĘSć DRUGA I P.eres1ro1ka -

PRIOR 

Ja? Jestem wręcz stereotypowy. Ale co, czy jestem na przykład fryzjerem, albo ... 

HANNAH 

Jest pan fryzjerem? 

PRIOR 

To byłby pani szczęśliwy dzień , bo szczerze mówiąc ... 

Jestem chory. Jestem chory. To dużo kosztuje . 

(Zaczyna płakać) 

Kurwa, znowu nie będę mógł przestać , znowu się zaczyna. Bardzo źle się czuję, 

mam gorączkę? (Niecierpliwie wystawia czoło) 

Mam gorq,czkę ? 

Hannah się waha, po czym kładzie rękę na jego czole. 

HANNAH 

Tak. 

PRIOR 

Wysoką? 

HANNAH 

Tu gdzieś powinien być termometr .. . 

PRIOR 

Bardzo wysoką, bardzo wysoką, może mnie pani odprowadzić do taksówki, chy

ba muszę ... (Opada ciężko na podłogę) Proszę się nie obawiać, jest gorzej niż się 

wydaje, znaczy ... 

HANNAH 

Niech pan ... Niech pan spróbuje wstać, albo ... zobaczę , czy ktoś mógłby ... 
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PRIOR 

(Wsłuchuje się w swój oddech) Świszczący oddech, nie jest ... (Kiwa głową, że nie 

jest dobrze) Chyba ... przeholowałem. Znowu źle ze mną. 

Proszę mnie zabrać do Szpitala Świętego Vincenta, znaczy, niech mi pani po

może do taksówki ... 

Krótka pauza, Hannah wychodzi, po czym wraca w płaszczu. 

HANNAH 

Może pan wstać? 

PRIOR 

Niech się pani nie ... Proszę tylko wezwać ... 

HANNAH 

Nie mam tu nic do roboty. 

Pomaga mu wstać. 

PRIOR 

Proszę, jeśli próbuje mnie pani nawrócić, to nie jest najlepszy moment. 

Odległy piorun. 

HANNAH 

Wielki Boże, patrz, co się dzieje. Egipskie ciemności . 

Idzie burza. Musimy się spieszyć. 

Wychodzą. Piorun. 

-A ruoływ Am eryce I CZĘŚĆ DRUGA I Pierestrojka -

SCENA5 

Tego samego dnia, po południu. Harper mimo mroźnego marcowego wiatru stoi 

oparta o balustradę na Promenadzie Brooklyn Heights; wpatruje się w rzekę 

i panoramę Manhattanu. Pada deszcz. Ubrana jest w sukienkę nieodpowiednią do 

pogody, jest boso. Wchodzi Joe z parasolem. Przyglądają się sobie. Po chwili Harper 

odwraca się znów w stronę panoramy. 

HARPER 

Zbliża się koniec świata. Witaj, blada twarzy. Burzowe chmury nad Manhatta

nem doskonale wprawiają w nastrój Sądu Ostatecznego. 

Grzmot. 

JOE 

Jest zimno, pada, gdzie twoje buty? 

HARPER 

Wrzuciłam do rzeki. 

Sąd Ostateczny. Teraz już wszyscy będą myśleli, że zwariowali. nie tylko ja, wszy

scy będą mieli wizje. Chorzy mężczyźni będą widzieli anioły, kobiety, które mają 

domy, będą je sprzedawały, manekiny z tanich sklepów staną na swoich drew

nianych szpachlowanych nogach i będą wędrowały po całym kraju w poszuki 

waniu narzeczonych. 

JOE 

Chodźmy do domu. 

HARPER 

A gdzie to jest? 

(Wskazuje na Manhattan) Chcesz kupić wyspę? Traci na wartości . Parę groszy 

i jest twoja. Gorączkowa wyprzedaż. Ceny oszalały. 



JOE 

Harper. 

HARPER 

Joe . Tęskniłeś? 

JOE 

Ja ... wróciłem . 

HARPER 

Widzę. 

-A ruo łr w Ameryce I CZĘŚĆ DRUGA J Pieresiro1ka -

Właśnie dlatego chciałam zostać na Brooklynie. Widok z promenady. 

Woda sobie z tym nie poradzi. Choćbyś nie wiem ile łez wylała. Powódź nic tu 

nie pomoże, ludzie będą się unosić na powierzchni. 

Chodźmy do domu. 

Ogień załatwi sprawę. Oto Wielki Dzień Trwogi. Nareszcie . 

SCENA6 

Noc. Prior, Emily (pielęgniarka Priora) i Hannah w sali diagnostycznej na ostrym dy

żurze Szpitala Świętego Vincenta. Emily osłuchuje Priora, Hannah siedzi na krześle 
obok. 

EMILY 

Schudłeś ponad trzy kilo. Trzy kilo! Tylu ludzi marzyłoby, żeby być w twojej for

mie, twój stan się poprawiał, a ty wszystko popsułeś. 

PRJOR 

Tu nie chodzi o WAGĘ, ale o PŁUCA, HM .. . ZAPALENIE PŁUC . 

EMILY 

Tego jeszcze nie wiemy. 

-An•olrwAmery-ce I CZĘŚĆ DRUGA I Pi"""ojka -

PRIOR 

KURWA NIE WlEMY KONOWAŁY NIE WlEDZĄ ALE JA WlEM ŻE NIE MOGĘ 
ODDYCHAĆ. 

HANNAH 

Mógłbyś lepiej oddychać, gdybyś się tak nie pieklił. 

PRIOR 

(Spoglci:da na nici:) To jest matka kochanka mojego byłego kochanka, mormonka. 

Krótka pauza. 

EMILY 

Nawet jak na Nowy Jork w połowie lat osiemdziesiątych jest to ekscentryczne . 

Oddychaj. Nie ruszaj się. SIEDŹ TUTAJ. (Wychodzi) 

HANNAH 

(Wstaje, żeby wyjść) Pójdę już . 

PRJOR 

Nie jestem szalony. 

HANN Ali 

Nie powiedziałam ... 

PRIOR 

Widziałem anioła. To szaleństwo . 

HANNAH 

Cóż, to jest... 
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PRIOR 

Szaleństwo. Ale nie jestem szalony. Więc dlaczego to sobie zrobiłem? Bo zosta

łem doprowadzony do szaleństwa przez twojego syna i tego oszusta„. Bo od cza

su Jej przybycia, od tego czasu czuję. jakby wbijała się we mnie lodowata szpica 

i terroryzuje mnie nieustanny krzyk: „Ruszaj się! Biegnij!". Więc biegłem tak 

długo„. Aż upadłem. Właśnie tak, jak zapowiedziała. 

Była taka realna. Co się ze mną stało? 

Krótka pauza. 

HANNAH 

Miałeś wizję. 

PRIOR 

Wizję. Pani już dziękujemy. Nie jest ze mną aż tak źle, żebym dał się pocieszyć 

litością i kłamstwem. 

HANNAH 

To nie litość. Nie znam tego uczucia. 

(Krótka pauza) 

Sto siedemdziesiąt lat temu, czyli całkiem niedawno, Anioł Pański ukazał się 

Josephowi Smithowi na północ od Nowego Jorku, niedaleko stąd. Ludzie mie

wają wizje. 

PRIOR 

To niedorzeczne. To jest... 

HANNAH 

Niegrzecznie nazywać czyjąś wiarę niedorzeczną. On bardzo pragnął zrozumieć. 

Nasz Prorok. Z tego pragnienia zrodziła się modlitwa. Z tej modlitwy zrodził się 

anioł . Anioł był realny. Wierzę w to. 
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PRIOR 

Ja nie. Nic na to nie poradzę, ale brzydzę się tym. Tym wszystkim, w co wierzysz. 

HANNAH 

A w co ja wierzę? 

PRJOR 

Jestem homoseksualistą. Z AIDS. Mogę sobie wyobrazić, co o mnie„. 

HANNAH 

Nie możesz. Sobie wyobrazić. Co mam w głowie. Nie stwarzaj sobie żadnych wy

obrażeń na mój temat, drogi panie, a ja nie będę ich tworzyła na twój. 

PRIOR 

(Krótka pauza. Patrzy na nią) W porządku . 

HANNAH 

Mój syn jest ... No wiesz, jak ty. 

PRIOR 

Homoseksualistą. 

HANNAH 

(Przytakuje) Dostałam szału, kiedy mi powiedział, byłam chora ze złości. Wtedy 

byłam pewna, że to z powodu tego„. (wzrusza ramionami) 

PRIOR 

Homoseksualizmu. 

HANNAH 

Ale to nie było to. Homoseksualizm. To jakieś takie„ . niezgrabne. Dwóch męż

czyzn razem. Niezbyt apetyczny obrazek, ale dla mnie mężczyźni w ogóle są . .. 

przyciężkawi i głupi . A głupota wyprowadza mnie z równowagi . 
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PRIOR 

Wolałbym, żebyś trochę bardziej pasowała do swojej grupy społecznej. Życie jest 

wystarczająco poplątane . 

Krótka pauza. Patrzą na siebie. 

PRIOR 

Znasz Biblię ... 

HANNAH 

Dość dobrze, tak. .. 

PRIOR 

Czy w Biblii były takie przypadki, żeby ... żeby prorocy odrzucali swoją wizję? 

HANNAH 

Tak, był taki precedens. 

PRIOR 

I co Bóg z nimi robił? Jeśli się nie poddali. 

HANNAH 

Nooo ... Karmił nimi wieloryby. 

Obydwoje się śmieją . Śmiech powoduje u Priora problemy z oddychaniem. 

HANNAH 

Leż spokojnie. Dojdziesz do siebie. 

PRIOR 

Nie. Nie dojdę. Moje płuca się zaciskają. Wzrasta gorączka i przychodzą majaki. 

Całe dni majaków, strasznego bólu i lekarstw, zaczynam odlatywać itd. Napraw

dę ... spierdoliłem to. Boję się. To się nie może powtórzyć. 
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HANNAli 

Nie wolno tak mówić . Powinieneś trzymać fason. 

PRIOR 

Obejrzyj sobie ten ... horror. 

(Podnosi koszulę, na jego torsie widoczne są trzy-cztery mięsaki) 

Widzisz? Nieludzkie. Właśnie dlatego uciekam. Ty byś nie uciekała? Każdy by 

uciekał. 

HANNAH 

To rak. Nic więcej. Nic bardziej ludzkiego niż to. 

PRIOR 

Boże, niech to się wreszcie skończy. 

HANNAH 

Anioł to po prostu wiara, ze skrzydłami i ramionami, które cię mogą unieść . Nie 

trzeba się go bać . Jeżeli cię zawiedzie, odrzuć go. Poszukaj czegoś innego. 

Pll!OR 

Ja ... 

Kręci się, czując dyskomfort , poprawia się w kroku. 

PRIOR 

O Boże. 

HANNAH 

Co? 

PRIOR 

Posłuchaj. 
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Oddalony grzmot. 

PRIOR 

To Ona. O mój Boże. 

HANNAH 

To tylko wiosenny deszcz i tyle. 

PRIOR 

Zostań ze mną. 

HAN AH 

O nie, muszę ... 

PRIOR 

Dodajesz mi otuchy, naprawdę, dajesz mi siłę. 

HANNAH 

Kiedy się rano budziłam , nie spodziewałam się , że ten dzień tak się skończy. 

Właściwie nie mam nic ważnego do roboty. 

PRIOR 

Będziesz przy mnie czuwać, gdybym zasnął? 

Zbliża się. 

HANN AR 

Ona? 

PRIOR 

(Przytakuje) Wstyd nie pozwala, żebym ci wyjaśnił, skqd wiem, ale ... mam nie 

omylny barometr jej bliskości . A on się podnosi. 

- Aruotyw Ameryce l CZ ĘŚĆ DRUGA l P& ereurojko -

SCENA7 

Tej samej nocy. Harper i Joe w domu, w łóżku. Cisza. 

HARPER 

Kiedy się kochamy. Dlaczego zamykasz oczy? 

JOE 

Nie zamykam. 

HARPER 

Zawsze. Możesz mi powiedzieć, znam odpowiedź. 

JOE 

Więc po co mam ci ... 

AARPER 

Wyobrażasz sobie . Mężczyzn. 

JOE 

Tak. 

HARPER 

Wyobrażasz sobie , tak jak ja, tylko że ty jesteś jedyną osobą, przy której nie mu

siałam tego robić. Bo jesteś jedynym elementem realnego świata, na który nie 
miałam alergii. 

JOE 

Proszę. Przestań. 

HARPER 

Ale tylko mi się zdawało, że to nie sen. 
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Joe gwałtownie siada, odwraca się do niej tyłem . Potem wkłada spodnie. 

H.A.RPER 

O. O. Znów na Brooklynie. znowu razem ... (Niedokończone słowo to „z Joe") 

JOE 

(Nie patrzy na nią) Wychodzę. Idę po rzeczy. które tam zostawiłem. 

HARPER 

Popatrz na mnie . 

On nie patrzy. Nadal się ubiera. 

HARPER 

Popatrz na mnie. 

Popatrz na mnie . 
(Gfośno) TU! PATRZ TU„. 

JOE 

(Patrzy na nią) Co? 

HA.RPER 

Co widzisz? 

JOE 

Co ... 

HA.RPER 

Co widzisz? 

JOE 

Nic . ja ... 

- 3:10 -

Krótka pauza. 

HARPER 

Dziękuję. 

JOE 

Za co? 

HARPER 

W końcu. Za prawdę. 

JOE 

-AnioływAmeryu I CZĘŚĆ DRUGA I P~erescrojka-

(Krótka pauza) Wychodzę. Po prostu ... Wychodzę. 

Wychodzi . 

HARPER 

Jesteś wolny. 

Żegnaj. 

SCENA8 

Później tej samej nocy. Louis w swoim mieszkaniu. Ma gruby plik skserowanych do

kumentów. Czyta je. Wchodzi Joe. Przyglądają się sobie. 

LOUIS 

Nie ma pan przyzwoitości? Nawet za grosz? Czy nie ma pan za grosz przyzwo

itości? 

Kto to powiedział? 

JOE 

Kto powiedział ... ? 

-3:0 -
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LOU IS 

Kto powiedział ,.Czy nie ma pan ... "? 

JOE 

Nie wiem„. Wróciłem. Mogę wejść? 

LOUIS 

Już wszedłeś. 

JOE 

Jest mi ciężko, Louis. 

Dobrze cię znowu widzieć. 

LOUIS 

Naprawdę nie wiesz, kto powiedział „Nie ma pan przyzwoitości"? 

JOE 

Co się stało? Dlaczego jesteś taki ... 

LOUIS 

OK, drugie pytanie: Czy ty nie masz przyzwoitości? 

Zgadnij, nad czym przesiedziałem to deszczowe popołudnie. 

JOE 

Nad czym? 

LOUIS 

Odrabiałem lekcje. Badania nad sądownictwem. Proszę bardzo: Orzeczenia 

sędziego Teodora Wilsona w Drugim Okręgu Sądu Apelacyjnego. i981-1984. 

Czasy Reagana. 

JOE 

Eeee, czytałeś moje orzeczenia. 
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Krótka pauza. 

LOUIS 

Twoje orzeczenia. Tak . 

Bibliotekarz jest gejem, ma kilka ciekawych historii do opowiedzenia, stwier

dził, że sędzia Wilson napisał te orzeczenia w równym stopniu co Nixon swoje 
„Si.x Crises"„. 

JOE 

A Kennedy „ Prońles in Courage". 

LOUIS 

A Reagan ,.Where's the Rest of Me?" Albo ja i ty Księgę Miłości. 

JOE 

(Próbuje rozładować napięcie , podchodzi do Louisa) Proszę cię, nie róbmy tego te 

raz . Naprawdę, proszę cię, przestań mnie atakować. 

Louis go odpycha, mocno. 

JOE 

Hej! 

LOUIS 

Te kwiatki zasiał pewien dobry duszek. Którym jesteś ty, jego posłuszny, gorliwy 

asystent. A ja równie gorliwie się z nimi zapoznałem. 

JOE 

Wolny kraj. 
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LOUIS 

Szczególnie podoba mi się orzeczenie na niekorzyść tych kobiet ze Staten 

Island, które zaskarżyły fabrykę pasty do zębów w New Jersey, bo emitowała po

marańczowy dym, od którego oślepły ich dzieci ... 

JOE 

Nie oślepły, tylko miały podrażnione oczy. 

LOUIS 

Trójka wylądowała w szpitalu. Joe. To na swój szatański sposób genialne, kiedy 

wywodzisz, że one nie mogły się powoływać na Prawo o Ochronie Wody i Powie

trza, ponieważ ono nie chroni ludzi. tylko wodę i powietrze! Genialne! 

(Kartkuje orzeczenia) Czy nie masz przyzwoitości, nie masz ... 

JOE 
To się nie mieści w głowie. Że moje orzeczenia kwestionuje facet, który zmienia 

filtry do kawy w sekretariacie! 

LOUIS 

Ale moim absolutnym faworytem jest ten: Stephens przeciw Stanom Zjednoczo-

nym: żołnierz zwolniony z armii za to, że był gejem. Z tego. co wiem, powiedział 
im o tym już wtedy, gdy się zaciągał, ale kiedy miał przejść na emeryturę, nie 

przyznali mu jej. Pozbawili ciotę środków do życia. 

JOE 

Zgadza się. Zaskarżył ich. I wygrał. Dostał emeryturę. Więc o co ci ... 

LOUIS 

W pierwszej instancji przyznali mu, tak, ponieważ uznali, że geje są pełnopraw-
ną mniejszością, podlegającą specjalnej ochronie na podstawie Czternastej 

Poprawki do Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Konstytucyjna Równość Praw. 

Wtedy zebrał się sąd drugiej instancji i ... 

„ Anioływ Ameryce I CZĘŚĆ DRUGA I Pierełiro1ko -

JOE 

I wygrał ponownie. 

LOUIS 

Ale ale ale! 

Na podstawie słusznego zarzutu. Musiałem dobrze sprawdzić , pan od kawy nie 

może się na tym znać, nie? Nie zmienili wyroku, ale zmienili jego uzasadnienie. 

Tak? Podtrzymali go z przyczyn czysto formalnych: Ponieważ armia wiedziała 

o jego homoseksualizmie od czasu, gdy do niej wstąpił. I tyle , tylko dlatego wy

grał . Nie z powodu niekonstytucyjności dyskryminacji gejów. Gdyż, jak uznał 

sąd, homoseksualistom nie przysługują równe prawa do ochrony. 

JOE 

Jak zwykle jesteś melodramatyczny, jak zwykle ... 

LOUIS 

Tylko że to nie sąd tak uznał. Ale ty. O opinię poprosili Wilsona, o którym 

świetnie wiedzieli, że jest warzywem niezdolnym do napisania ala-ma-kota, 

i że zrobi to za niego jego nadgorliwa mrówka. To nie jest ewidentny przypadek 

prawnej dyskryminacji gejów? Wiedzieli, że mogą na ciebie liczyć. I nie zawie

dli się . 

JOE 

To prawo, a nie sprawiedliwość, władza, a nie przyjemność jej sprawowania, to 

nie wyraz idealizmu, ale ... 

LOUIS 

Więc kto powiedział „Czy nie ma pan przyzwoitości"? 

JOE 

Idę. 
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LOUIS 

Ty mule, jak możesz tego nie wiedzieć? 

JOE 

(równocześnie) Idę, ty .. . skurwysynu, zejdź mi z ... 

LOUIS 

To najważniejsza puenta w historii Ameryki . 

JOE 

Zejdź mi z drogi, Louis . 

LOUIS 

„Nie ma pan przyzwoitości, za grosz, czy nie ma pan za grosz przyzwoitości?" 

JOE 

NIE WIEM KTO TO POWIEDZIAŁ! DIACZEGO MI TO ROBISZ! KOCHAM CIĘ. 

KOCHAM CIĘ! DIACZEGO ... 

LOUIS 

JOSEPH WELCH, PRZESŁUCHANIA WOJSKA PRZED KOMISJĄ MCCARTHY'EGO. 

Zapytaj ROYA. On ci powie. On wie. On tam był. 

Roy Cohn. Chcę wiedzieć, czy się z nim pieprzyłeś. 

JOE 

Czy co? 

LOUIS 

Jak często pokryty lateksem chuj, którego miałem w ustach, był w ustach naj

obrzydliwszego, najbardziej pokręconego i rozpustnego skurwysyna, jaki 

kiedykolwiek wciągał kokę w Studio 54, bo usta, które całowały jego usta 

w życiu nie dotkną moich. 
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JOE 

Nie ma obawy. zejdź mi z ... 

Joe chce odepchnąć Louisa; Louis się stawia, z całej siły. 

LOUIS 

Pierdoliłeś się z nim, płacił ci, żebyś go ... 

JOE 

ZJEŻDŻAJ! 

Louis rzuca papiery w twarz Joego. Kartki unoszą się w powietrzu. Joe odpy cha Lo 
uisa, Louis chwytaJoego. 

LOUIS 

Okłamałeś mnie , kochasz mnie, pierdol się , ty śmierdzący mały ... 

Joe uderza Louisa w brzuch, mocno. Louis upada na kolana, po czym próbuje wstać, 
bez tchu. 

LOUIS 

On ma AIDS! Wiedziałeś o tym? Głupi, zakłamani bigoci, pewnie nawet nie wie 
dzieliście tego, że obaj jesteście ... 

JOE 

Zamknij się. 

Joe znowu uderza Louisa. 

LOUIS 

Fałszywe faszystowskie świnie .. . 
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Louis próbuje uderzyć Joego, na co Joe zaczyna go bić. Louis mocno chwyta Joego, gdy 

ten wykonuje kolejne ciosy. 

LOUIS 

(Upadając na ziemię) Ooo jeeezuuu, ooo jeeezuuu, o .. · 

Upada na ziemię. Joe staje nad nim. 

JOE 

Dosyć już .. . Dosyć już ... ja ... 
Proszę cię. Powiedz, że nic ci nie jest, proszę. Proszę. 

LOUIS 

(Bez ruchu) To ... Boli. 

JOE 

Nigdy tego nie zrobiłem, nigdy nikogo nie uderzyłem.·· 

Louis siada. Ma przeciętą wargę i skórę przy oku. 

JOE 

Możesz otworzyć? Widzisz? 

LOUIS 

Widzę krew. 

JOE 

Pójdę po ręcznik, pójdę po ... 

LOUIS 

(Odpycha go) Mogę cię za to wsadzić do pierdla, ty ... Mendo. 

Myśleliby, że to za pobicie. 
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JOE 

Jeszcze nigdy nikogo nie uderzyłem, ja ... 

LOUIS 

Ale to byłoby za te orzeczenia. 

To była scena erotyczna w stylu Ayn Rand, co? 

JOE 

Zrobiłem ci krzywdę! Przepraszam, Louis, jeszcze nigdy nikogo nie uderzyłem, ja ... 

LOUIS 

Dobra dobra spadaj. Zanim stracę cierpliwość i ci oddam. 

Chcę tu poleżeć i pokrwawić. To mi dobrze zrobi. 

SCENA9 

Później tej samej nocy. Roy leży w bardzo poważnie wyglądającym łóżku, z kilkoma 

urządzeniami monitorującymi stan pacjenta, podłączony do kroplówki itd. Pojawia 

się Ethel. 

ROY 

(Śpiewa cichutko) 

John Brown's Body Lies a-moulderin'in the grave, 

John Brown's Body Lies a-moulderin'in the grave, 

John Brown's Body Lies a-moulderin'in the grave, 

His truth is marching on ... 

ET HEL 

Jaki piękny uśmiech. Z czego się tak cieszysz, Roy? 

ROY 

Odpływam, Ethel. Wreszcie, wreszcie kończę z tym światem, ostatecznie. Wszy

scy moi wrogowie będą z głupio rozdziawionymi gębami stali na drugim brze-

„, 



- Amotyw Ameryce I CZĘŚĆ DR UGA I Puires rro1ka -

gu rzeki, kiedy Wszechmogący otworzy Wrota Śmierci i wpuści swojego małego 
Roya, aby pokonał wody Jordanu. Suchą stopą i wciąż jako prawnik. 

ETHEL 

Nie chwal dnia przed zachodem słońca, Roy. 

Już po wszystkim. 

ROY 

Po wszystkim? 

ETHEL 

Chciałam, żebyś się dowiedział ode mnie. 

Wydali niekorzystny dla ciebie werdykt, Roy. 

ROY 

Nie, nie, oni dopiero od dwóch dni obradują. 

ETHEL 

Zarekomendowali odebranie ci licencji. 

ROY 

Ale sąd musi teraz orzec zgodnie z rekomendacją. co zajmie im kolejny tydzień. 

a do tego czasu ... 

ETHEL 

Sąd czekał specjalnie i orzekł raz, dwa, trzy. Przychylił się do rekomendacji komisji. 

ROY 

Nie jestem ... 

ETHEL 

Jeden z głównych sędziów nachylił się do kolegi i powiedział: „Nareszcie . Trzy

dzieści sześć lat nienawidziłem tego małego pederasty". 
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ROY 

Nie jestem ... Oni ... 

ETHEL 

Wygrali, Roy. Już nie jesteś prawnikiem. 

ROY 

Ale czy ja umarłem? 

ETHEL 

Nie. Pokonali cię. Przegrałeś . 

(Pauza) 

Postanowiłam tu przyjść, żeby sprawdzić, czy mogłabym ci wybaczyć. Tobie, 

którego nienawidziłam do tego stopnia, że tę nienawiść uniosłam aż do nieba, 

gdzie narodziła się z niej ostra jak igła gwiazda. To Gwiazda Nienawiści Ethel 

Rosenberg, świeci tylko raz do roku, Dziewiętnastego Czerwca. Jaskrawozielo

nym światłem. 

Przyszłam, żeby przebaczyć, ale mogę tylko czerpać rozkosz z twojego cierpie

nia. Z nadzieją, że będę mogła patrzeć, jak umierasz śmiercią jeszcze gorszą od 

mojej. Co się właśnie spełnia, bo umierasz w gównie, Roy, pokonany. Zabiłeś 

mnie, ale nigdy nie mogłeś mnie pokonać. Nigdy nie wygrałeś. A kiedy umrzesz, 

powiedzą tylko: Lepiej żeby się w ogóle nie urodził. 

Pauza. 

ROY 

Mama? 

Muddy? To ty ... ? 

(Siada, patrzy na Ethel) Mama? 

ETHEL 

(Niepewnie) Ethel, Roy. 
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ROY 

Muddy? Źle się czuję . 

ETHEL 

(Rozglądając się) Do kogo mówisz, Roy, to ... 

ROY 

Miło cię widzieć, mamo, kopę lat. 

Źle się czuję. Zaśpiewaj mi. 

ETHEL 

Nie jestem twoją matką, Roy. 

ROY 

Zimno mi, już późno, a ja ciągle nie śpię. 

Nie złość się, mamo, boję się ... ? Trochę. 

Nie złość się. Zaśpiewaj mi. Proszę. 

ETHEL 

Nie chcę , Roy, nie jestem twoją .. . 

ROY 

Proszę, tak tu strasznie. (Zaczyna płakać) 

(Powoli traci kontakt) O Boże. O Boże, tak mi przykro ... 

ETHEL 

(Śpiewa bardzo cicho) 

Shteit a bocher 

Un er tracht, 

Tracht un tracht 

A gantze nacht: 

Vemen tzu nemen 

Urn nit farshemen 

Vemen tsu nemen, 

Urn nit farshem . 
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Tum-ba-la, Tum-ba-la, Tum-balalaike, 

Tum-ba-la, Tum-ba-la , Tum-balalaike, 

Tum Balalaike, shpil balalaike .. . 

(Pauza) 

Roy ... ? Czy ty ... ? 

(Podchodzi do łóżka, przygląda mu się . Wraca na swoje krzesło.) 

No. 

Wchodzi Belize, podchodzi do łóżka. 

BELIZE 

Wstawaj. czas na ... 

O. O, czy ty ... 

ROY 

(Siada gwałtownie) Nie właśnie że NIE! 

Nabrałem cię, Ethel, cały czas wiedziałem, kim jesteś , to cudowne, że uwierzy

łaś w tę bajeczkę o mamusi, byłem ciekaw, czy w końcu , w końcu kiedyś uda mi 

się zmusić Ethel Rosenberg, żeby mi zaśpiewała! WYGRAŁEM! 

(Znów opada na łóżko) 

O kurwa, o kurwa, ja ... 

(Bardzo słabym głosem) Następnym razem nie chcę być człowiekiem . Chcę być 

ośmiornicą. Pamiętajcie, OK? Pieprzoną .. . (przy ciska wyimaginowany guzik) 

Chwileczkę. 

Umiera. 
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SCENA1 

Bardzo późno tej samej nocy. Pokój Priora w szpitalu. Hannah śpi na krześle . Prior stoi 

na łóżku , w bardzo niepokojqcym świetle. Hannah porusza się trochę, pojękuje , budzi 

się nagle i zauważa go. 

PRIOR 

Zbliża się. 

Robi się ciemno. 

HANNAH 

Zapal światło, zapal światło .. . 

W ciemności rozlegają; się dźwięki trqb i oddalony ch bębnów. Cisza. Grzmot. Nagle na 

wszystkich ścianach pojawiają; się płonqce hebrajskie litery. Scena oświetlona jest ich 

blaskiem. Zjawia się Anioł. Ubrany jest na czarno i wyglqda groźnie . Hannah krzyczy 

i ukrywa twarz w dłoniach. 

ANIOŁ 

JAJA JA JA Przybyłem ponownie, Proroku, 

(Grzmot) 

I to niezgodnie z Planem. 

PRIOR 

Weź ją sobie . 

(Wielki grzmot) 

Tę Księgę, cokolwiek we mnie umieściłaś , nie będę tego przechowalnią, odma

wiam. 

(Grzmot. Do Hanny) 

Pomóż mi. POMÓŻ MI! 

-335-
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HANNAH 

(Starajq.c się nie mieć z tym nic wspólnego) Ja nie, ja nie, to sen to jest sen to ... 

PRIOR 

Nie sądzę , żeby w tych okolicznościach miało to jakieś znaczenie. 

HANN AR 

Nie wiem, co mam .. . 

PRIOR 

aednocześnie) To był twój pomysł, żebym odmówił, powiedziałaś ... 

HANNAH 

aednocześnie) Tak, ale to było raczej ... metaforycznie ... Ja .. . 

PRIOR 

aednocześnie) Powiedziałaś, że był taki precedens, powiedziałaś ... 

CO MAM TERAZ ... 

HANNAH 

aednocześnie) Musisz .. . musisz ... z nią walczyć. 

PRIOR 

ŻECO? 

HANNAH 

To anioł, musisz ... ją ... schwycić i powiedzieć . .. eeee, jak to było, zaraz, zaraz, 

hmm ... O! Złap ją i powiedz „Nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz! " . 

I walcz z nią, dopóki się nie podda. 

PRIOR 

SAMA z nią walcz, nie umiem się bić, ja .. . 
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Anioł unosi się w powietrzu i lq.duje tuż przed Priorem. Prior ją. łapie - ona reaguje 

przeraźliwym, niewiarygodnie głośnym, przyprawiają.cym o dreszcze orlim krzykiem. 

Prior i Anioł walczą. . 

PRIOR 

Nie ... puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. Weź swoją Księgę . Nie migro

wać- co za brednie, żałosne, że nie stać was na nic więcej , uwolnij mnie, odczep 

się ode mnie, pobłogosław albo nie wiem co, ale daj mi wreszcie spokój. 

ANIOL 

(Cały chór głosów) 

JAJAJAJAjestem 

KONTYNENTALNYM PANEM AMERYKI 

JAJA JAJA 

JESTEM PANEM DRAPIEŻCĄ KTÓRY NIE ZNA LITOŚCI, JA ... 

Wielka fala muzyki i snop białego światła przebijają.cy błękit mroku. W tej niewiary

godnie białej kolumnie światła widać drabinę z jeszcze jaśniejszego i jeszcze czystszego 

światła, sięgają.cą. w górę ku nieskończoności. Na połq.czeniach szczebli płoną. litery 

Alef 

ANIOL 

Wejście zostało zesłane . Zwróć Księgę Niebu. 

PRIOR 

(Przestraszony) Będę mógł wrócić? Nie pójdę, jeśli ... 

ANIOL 

(zły) Twoje jest zwycięstwo, Proroku. Twój„. Wybór. 

I puść mnie. 

Naderwałem sobie mięsień uda. 
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PRIOR 

Wielkie rzeczy. mnie od miesięcy boli noga. 

Puszcza Anioła. Waha się. Wchodzi. Pokój niemal błyskawicznie agamia prawie zu 

pełny mrok. Anioł zwraca uwagę na Hannah. 

HANNAH 

Co? Co? Ze mną nie masz nic do załatwienia, nie wzywałam cię, jesteś jego 

majakiem. nie moim, a ponieważ wyszedł , ty też już idź, ja się teraz obudzę„. 

TERAZ! 

Nic. Anioł rozwija skrzydła. Pokój robi się wściekle czerwony. Anioł wyciąga ręce 

w stronę Hanny. Hannah podchodzi do niego, rozdarta między potężnym nieznanym 

pragnieniem i strachem. Klęka. Anioł cału1e ją w czoło, potem w usta - długi, namięt 

ny pocałunek. 

ANIOŁ 

Ciało jest Ogrodem Duszy. 

Hannah ma bardzo silny orgazm. a Anioł odfruwa przy dźwiękach wykonywanego 

na małej barokowej trąbce glissanda. 

SCENA~ 

Prior Walter w Niebie. Ma na sobie szaty Proroka, przypomina Charltona Hestona 

w roli Mojżesza w „Dziesięciorgu przykazaniach". W ręku trzyma Księgę zAntymigra

cyjnym Przesłaniem. Niebo przypomina San Francisco po Wielkim Trzęsieniu Ziemi 

w i906 roku. Jest wyludnione i opustoszałe, wszędzie zwały gruzu. Na rogu ulicy, na 

drewnianej skrzynce, siedzi Harper i bawi się z kotkiem. 

HARPER 

O! To ty! Mój urojony przyjaciel. 

-AnwlywAmeryce I CZĘŚĆ DRUGA I P~ertstro1ka -

PRIOR 

Co ty tu robisz? Umarłaś? 

HARPER 

Nie, właśnie uprawiałam seks, nie umarłam! A co? Gdzie my jesteśmy? 

PRIOR 

W Niebie. 

HARPER 

W Niebie? Jestem w Niebie? 

PRIOR 

Ten kot. To Saba! 

HARPER 

Włóczyła się . Wszyscy tu się włóczą. Albo siedzą na drewnianych skrzynkach 

i grają w karty. Niebo. I buch! w drzewo. 

PRIOR 

Jak Saba zmarła? 

HARPER 

Otruła się trutką na szczury, wpadła pod ciężarówkę, pogryzła się z dachowcem, 

dostała raka, jeszcze raz wpadła pod ciężarówkę, ze starości, utopiła się w East 

River, miała wirus Coxsackie, i jeszcze jedna ciężarówka. 

PRIOR 

Czyli to prawda? Koty naprawdę żyją dziewięć razy? 

HARPER 

To był żart. Nie wiem, jak umarła, nie gadam z kotami, niej estem aż tak trzaśnię

ta . Tylko wściekła. Uprawialiśmy seks i nagle „ . musiał wyjść. Wielką szklanką 
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wody popiłam dwie tabletki valium. A może sześć . Może przedawkowałam jak 

Marilyn Monroe. 

A ty umarłeś? 

PR TOR 

Nie, jestem w interesach. 

Mogę wrócić. Jeśli będę chciał. 

HARPER 

Chcesz? 

PRIOR 

Nie wiem. 

HARPER 

A ja wiem. Niebo to deprecha , sami zmarli i w ogóle wszystko oprócz życia . 

PRIOR 

Pogodzić się ze stratą. Bezboleśnie. To jest chyba klucz, ale tak się nie da. Nic 

tylko straty. 

HARPER 

A jeśli się nie pogodzisz , to cię zmasakruje . 

PRIOR 

Świat jest bardzo trudny. Zostań tutaj . Ze mną. 

HARPER 

Nie mogę . Jestem w dupie, ale nigdy nie czułam się bardziej żywa. W końcu od -

kryłam sekret tak zwanej mormońskiej energii. Dewastacja. To przez nią ludzie 

migrują, tworzą coś. Ludzie o złamanych sercach, ludzie, którzy utracili miłość. 

Bo nie wierzę, żeby Bóg kochał Swój lud mocniej, niż Joe kochał mnie. Zerwano 

'• więzy i rozpierzchli się . 
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Muszę już iść do domu. Mam nadzieję. że wrócisz. Popatrz na to. Wyobrażasz so
bie spędzić tu całą wieczność? 

PRIOR 

Miało wyglądać jak San Francisco. 

HARPER 

(Rozglądając się) Uuuhhh. 

PRIOR 

Ale prawdziwe, ziemskie San Francisco jest zniewalająco piękne . 

HARPER 

Zniewalająco piękne. 

To właśnie chcę zobaczyć. 

Harper i Saba mikają. 

PRIOR 

O! Ona .. . zabrała kota . Chodź tutaj, zabrałaś mojego ... 
(Krótka pauza) 

Pa, Sabuniu. Pa. 

Sceneria rozpływa się w powietrzu, teraz jesteśmy we wnętrzu. Wielki hall, prowadzący 

do sal Pałacu Najwyższych Porządków. Jest bardzo podobny do ratusza San Francisco, 

z bardzo popękanym tynkiem. W środku stoi Anioł. 

ANIOL 

Witaj Proroku. Czekaliśmy na ciebie. 
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SCENA3 

Druga nad ranem. Pokój Roya w szpitalu. Ciało Roya leży na łóżku. Ethel siedzi na 

krześle. Wchodzi Belize i woła szeptem: 

BELIZE 

Szybciej. 

Wchodzi Louis w płaszczu i okularach słonecznych . 

LOUIS 

O, mój Boże, o mój Boże - och, to jest tak niesamowite, że brak słów, to jest Roy 

Cohn, tu jest ... nieprzyjemnie, nie znoszę szpitali ... 

BELIZE 

Przestań jojczyć. Musimy się spieszyć, muszę zawołać dyżurną , jeśli jego stan się 

zmieni, a ... (patrzy na Roya) on się zmienił. 

Zdejmij te okulary. wyglądasz idiotycznie. 

Louis zdejmuje okulary. Ma podbite oczy, jedno przecięte. 

BELIZE 

A tobie co się stało? 

Belize dotyka opuchlizny wokół oka Louisa. 

LOUIS 

AU AU! (Odtr4ca rękę Belize) Pokuta. Za grzechy. 

Co ja tu robię? 
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BELIZE 

Pokuta za grzechy. Sam nie mogę tego wynieść, muszę ich zawiadomić o śmier
ci, wypełnić druki, a nie chcę , żeby skonf:tskowali lekarstwo. Potrzebowałem 
tragarza, więc zadzwoniłem po ciebie . 

LOUIS 

Dlaczego po mnie? Nienawidzisz mnie. 

BELIZE 

Potrzebowałem Żyda. Ty pierwszy mi wpadłeś do głowy. 

LOUIS 

Do czego potrzebowałeś ... 

BELIZE 

Podziękujemy mu. Za tabletki. 

LOUIS 

Podziękujemy mu? 

BEl..lZE 

Jak się nazywa żydowska modlitwa za zmarłych? 

LOUIS 

Kadysz. 

BELIZE 

O, właśnie. Dawaj. 

LOUIS 

Ummm, chwileczkę. 
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BELIZE 

Zrób to, zrób to, mogą tu zaraz przyjść, a on ... 

LOUIS 

Nie zmówię kurwa żadnego kadyszu za niego. Tabletki OK, jasne, w porządku, 

ale w życiu się kurwa za niego nie pomodlę. Moi lewicowi rodzice nigdy by mi 

tego nie wybaczyli, już i tak mają za swoje: „Jest pedałem, pracuje dorywczo 
w biurze, a teraz proszę, odmawia kadysz za Roya Cohna". Nie wierzę, że mógłbyś 

się za niego ... 

BELIZE 

Pomodliłbym się nawet za ciebie. 

Był strasznym człowiekiem. Umarł straszną śmiercią. Więc może ... Jej Wyso

kość przebaczy swojemu pokonanemu wrogowi . To nie jest łatwe, ale co łatwe, 

to nieistotne, a to jest najtrudniejsze. Przebaczenie. W końcu w nim spotyka

j ą się miłość i sprawiedliwość. Pokój, przynajmniej tyle. Czy nie o tym właśnie 

mówi kadysz? 

LOUIS 

Jest po hebrajsku, to kto wie, o czym mówi'. 

Krótka pauza. Louis i Belize patrzą; na siebie, po czym Louis spoglą;da na Roya, dopie

ro teraz po raz pierwszy patrzy na niego bez lęku. 

LOUIS 

(Patrzą;c na Roya) Mam trzydzieści dwa lata, a jeszcze nigdy nie byłem w jednym 

pokoju z trupem. (Dotyka czoła Roya) Jest taki ciężki i mały. Obawiam się. że 

znam kadysz jeszcze gorzej od ciebie, jestem wyjątkowo świeckim Żydem, nie 

miałem nawet bar micwy. 

BELIZE 

Dasz radę . 

' Od autora: Wiem. wiem, jest po aramejsku, ale to tak dla żartu. 
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Louis kładzie sobie na głowę chusteczkę do nosa. 

LOUIS 

Yisgadal ve'yiskadash sh'mey rabo, sh'mey de kidshoh, uch .. . Boray pre hagof

fen. Nie, to ma być kadysz, a nie ... Uch, shema Yisroel adonai ... To głupie , Be
lize, nie mogę ... 

ETHEL 

(Wstają;c, cichutko) 

B'olmo deevro chiroosey ve'yamlich malchusey ... 

LOUIS 

B'olmo deevro chirooseyve'yamlich malchusey ... 

ETHEL 

Bechayeychon uv'yomechechon uvchayey d'chol beys Yisroel... 

WUIS 

Bechayeychon uv'yomechechon uvchayey d'chol beys Yisroel. .. 

ETHEL 

Ba'agolo uvizman koriv ... 

LOUIS 

Ve'imroo omain. 

ETHEL 

Yehey sh'mey raho m'vorach ... 

LOUIS i ETHEL 

L'olam ulolmey olmayoh. Yisborach ve'yishtabach ve'yispoar ve'yisroman ve'y
isnasey ve'yis'hadar ve'yisalleh ve'yishallol sh'mey dekudsho ... 
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ETHEL 

Berich hoo le'eylo min kol birchoso veshiroso ... 

LOUIS i ETHEL 

Tushh'choso venechemoso, daameeron b'olmo ve'imroo omain. Y'he sh'lomo 

rabbo min sh'mayo v'chayim ole nu v'al kol Yisroel, v'imru omain ... 

ETHEL 

Oseh sholom bimromov, huya -aseh sholom olenu v'al col Yisroel... 

LOUIS 

Oseh sholom bimromov, hu ya -aseh sholom olenu v'al col Yisroel. .. 

ITHEL 

V'imru omain. 

LOUIS 

V'imru omain. 

ITHEL 

Ty sJ....-urwysynu. 

LOUIS 

Ty sk-urwysynu. 

Ethel znika. 

BELIZE 

Dzięki Louis, dałeś radę . 

LOUIS 

Dałem radę? O czym ty mówisz, dałem radę? To było 1..-urwa piękne . 
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SCENA4 

Druga nad ranem. Joe wchodzi do swego brooklyńskiego mieszkania z walizką od Louisa. 

JOE 

Już jestem. Harper? 
(Włącza światło) 

Harper? 

Od strony sypialni wchodzi Roy w przepięknym, długim, powłóczystym, czarnym ak 

samitnym szlafroku. Joe przestraszony odwraca się, po czym patrzy ponownie. Roy 

ciągle tu jest. Joe jest całkowicie sparaliżowany. 

JOE 

Co ty tu robisz? 

ROY 

Umarłem , Joe, wszystko jedno. 

JOE 

Nie , nie , ciebie tu nie ma, ty. „ 

Okłamałeś mnie . Mówiłeś , że to rak, mówiłeś„ . 

ROY 

Mogłeś sobie przeczytać w gazetach. AIDS. Nie chciałem, żebyś to źle zrozumiał. 

Masz wyrzuty sumienia, że kogoś zbiłeś. 

JOE 

Chcę, żebyś„. 

ROY 

Zasłużył na to. 
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JOE 

Nieprawda, on ... 

ROY 

Każdy zasłużył. Każdemu należy się dobre lańsko. 

JOE 

Skrzywdziłem go. Nie ... chciałem , nie miałem zamiaru, ale ... pobiłem go do 

krwi. I on .. . nie chce mnie więcej widzieć, już go nigdy ... 

Louis. 

(Joe płacze) 

Boże, odejdź Roy, proszę. boję się ciebie , proszę proszę cię odejdź . 

Harper. 

ROY 

Pokaż malutki, czego cię świat nauczył. Ten wielki świat. 

Roy delikatnie całuje Joego w usta. 

ROY 

Jasny gwint. 

Muszę wreszcie się pozbyć tych ziemskich nawyków. Mam nadzieję, że tam, 

w Wielkich Zaświatach, znajdą mi coś ciekawego do roboty, wszystko mnie nu

dzi. Zobaczysz, że to, co kochasz, zawiedzie cię do miejsc, o których w życiu nie 

śniłeś . 

Roy znika. Wchodzi Harper. Joe i Harper przypatrują się sobie. 

HARPER 

Chyba się nie martwiłeś. 

JOE 

Harper? 

Gdzie. „ Byłaś ... 

HARPER 

-An..:Otr w Ameryce I CZĘŚÓ DRUGA I Pi.eres,rojko. -

Wycieczka na Księżyc na skrzydłach z babiego lata. 

JOE 

Co? 

HARPER 

Musisz sobie zbadać słuch, często to powtarzasz. 

Byłam na spacerze. Z przyjacielem. W Raju. 

SCENA5 

Niebo: w Sali Rady Władców Kontynentalnych 

ANIOL 

Najczcigodniejsze Wysokości , Najdostojniejsi Aniołowie : wybaczcie mi moje 

spóźnienie , zatrzymano mnie. 

Pauza. 

AUSTRALIA 

Ach, to jest. „? 

ANIOL 

Prorok. Tak. 

AUSTRALIA 

Ach. 



Aniołowie kłaniają się. 

EUROPA 

Pracowaliśmy. 

AFRYKANIA 

Nad rozwojem. 

Grzmot. 

PRIOR 

Chciałbym ... chciałbym ją zwrócić. 

Wyciąga Księgę. Nikt jej nie odbiera. 

AUSTRALIA 

A co z nią nie tak? 

PRIOR 

(Krótka pauza) Po prostu ... Po prostu ... Nie możemy się zatrzymać. Nie jesteśmy 

skałami - rozwój, migracja , ruch , to ... nowoczesność. Jesteśmy ożywieni, jak 

wszystkie żywe istoty. Pragniemy. Nawet jeśli to, czego pragniemy. jest stagna

cją, to jednak czegoś pragniemy. Nawet, jeśli biegniemy za szybko. Nie możemy 

czekać . Bo na co? Bóg„ . 

Grzmot. 

PRIOR 

Bóg 

Grzmot. 

- Anioly u1Ameryce I CZĘŚĆ DRUGA I Pi eres 1ro1ka -

PRIOR 

Nie wraca. 

A nawet gdyby wrócił .. . 

Gdyby kiedykolwiek wrócił, gdyby miał czelność pokazać się w Ogrodzie albo dać 

jakiś Znak. .. gdyby po tych strasznych dniach tego straszliwego wieku destruk

cji, wrócił i zobaczył... ile cierpienia spowodowała Jego nieobecność, gdyby 

wszystkim, co może nam zaoferować, była śmierć, powinniśmy skurwiela za -

skarżyć. Oto mój wkład do tak zwanej Teologii. Zaskarżyć skurwiela za opusz
czenie nas. Jak On śmiał. 

Pauza. 

ANIOŁ 

Tako rzecze Prorok. 

PRIOR 

(Podchodzi z Księgą do stołu) Więc bardzo dziękuję„. za powierzenie mi jej, ale 
jej nie chcę. 

OCEANIA 

(DoAniołaAmeryki) On chce żyć. 

PRIOR 

Tak. 

Mam dopiero trzydzieści lat. (Oddalony grzmot) Jeszcze nic nie zrobiłem, jeszcze .. . 

Chcę być znów zdrowy. Tę chorobę trzeba zatrzymać. We mnie i wszędzie. Zrób
cie to. 

AUSTRALIA 

Próbowaliśmy. 

Cierpimy z wami 

Ale nie wiemy. Nie 

Wiemy jak. 
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Prior i Australia przyglądają się sobie. 

EUROPA 

To jest Foliał Bezruchu, spoczynku, zatrzymania. Wypij kielich jego goryczy, 

Proroku, a nigdy nie będziesz spragniony. 

PRIOR 

Nie„. mogę. 

(Kładzie Księgę na stole, zdejmuje szaty Proroka, zostaje w szpitalnej piżamie. Kładzie 

szaty obok Księgi) 

I proszę mnie ... pobłogosławić. Nawet chory. Chcę żyć. 

ANIOL 

Ach tylko ci się wydaje. 

Życie jest nawykiem. 

Nie widziałeś co będzie : 

Myśmy widzieli: 

Cóż takiego mogą przynieść te Ostatnie Dni? 

Żebyś ty lub Ktoś Inny pragnął ich doczekać? 

Śmierć tak powszechna że Niebu braknie łez aby ją opłakać, 
Powolny upadek Wielkiego Projektu, rozbicie Zegara Wieczności, 

Upadek pięknego wyjątkowego mechanizmu, 

Świat nieodwracalnie gasnący 
W bezgwiezdnej bezksiężycowej onyksowej nocy. 

Nie udało nam się, nie udało, 

I Ziemi i Aniołom. 

Dźwięk psującego się generatora. Światła przygasają. 

ANIOL 

Spójrz w górę, spójrz w górę, 

Oto Czas-Wielkiego-Niebytu. 

Któż to w obliczu Apokalipsy 

-A ruo ływArneryce I CZĘŚĆ DRUGA I Pierestro1ka -

Prosi o Błogosławieństwo? 

Któż prosi o Więcej Życia? 

Kiedy Śmierć jak Opiekun 

Oślepia nasze wrażliwe oczy 

Przed horrorem większym niż mogłyby znieść. 

Niechby wszystkie istoty którym się poszczęści, 

Zdołały się wkraść w objęcia Śmierci 
Zanim nastanie ten tragiczny świt 

W którym wschodzące słońce 

Przyniesie bezlitosną piekącą agonię : 

Kiedy poranek napęcznieje czerwienią 

Eksterminując co żywe, 

A wielka fala zabójczego ognia 

Ogarnie całą planetę 

I spustoszy Ziemię aż do kości. 

Pauza. 

PRIOR 

A jednak. Jednak. 

Pobłogosławcie mnie . 

Chcę się nażyć. Tak jest. Chcę tego. 

Przeżyłem straszne rzeczy, ale są ludzie, którzy przeżywają jeszcze jeszcze 

gorsze, a mimo to ... chcą żyć. Nawet gdy są obecni bardziej duszą niż ciałem, 

gdy ich skóra jest jedną wielką raną, nawet gdy poparzeni konają w mękach , 

a muchy składają jaja w kącikach oczu ich dzieci, oni żyją. Śmierć musi zabrać 
każde życie. Może to zwierzęcy instynkt. Może odważniej jest nie żyć. Ale ja je 

stem uzależniony. Uzależniony od życia. Żyjemy pozbawieni nadziei . Gdybym 

mógł odnaleźć nadzieję , w czymkolwiek, to by mi wystarczyło. To jest tak mało, 

tak niedoskonale, a jednak. .. Pobłogosławcie mnie. Chcę żyć . 

Zmierza do wyjścia. 

Anioły za jego plecami wykonują mistyczne znaki. Ponownie się do nich odwraca. 
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PRIOR 

A jeśli wróci, pozwijcie Go do sądu. Opuścił nas. Musi zapłacić. 

SCENA6 

Na ulicach Nieba. Rabbi Izydor Chemelwitz i Sarah Ironson siedzą na drewnianych 

skrzynkach, pomiędzy którymi ustawiona jest trzecia i grają w karty. Wchodzi Prior. 

(Scena opcjonalna) 

PRIOR 

Przepraszam, szukam wyjścia, czy możecie ... Och! Jesteś ... 

SARAH IRONSON 

(Do rabbiego) Vos vil er? [Czego on chce?] 

RABBI llYDORCHEMELWITl 

Di goyim, zey veysn nisht vi zikh oyftsuń.rn. [Ci goje nie mają manier.] 

PRIOR 

Ty jesteś Sarah Ironson? 

Ona patrzy na niego. 

PRIOR 

Byłem na twoim pogrzebie! Jesteś bardzo podobna do swojego wnuka, Louisa. 

Znam go. Louisa. On nie chciał ci się przyznać, ale wiedziałaś, że jest gejem? 

SARAH IRONSON 

(Nie rozumie) Vi? [Co?] 

RABBI IlYDOR CHEMELWITZ 

Dein aynickl, Louis? [Twój wnuk, Louis?] 

- 35+ -

SARAH IRONSON 

Taak? 

RABBI llYDOR CHEMELWITZ 

-An~otyw Amery-ce I CZĘŚĆ DRUGA I Piere.stro1ka. -

(Na stronie) Er iz a feygele. 

SARAH IRONSON 

Afeygele? Oj. 

RABBI IZY'DOR CHEMELWITZ 

(Do Sary) Itst gistu. [Twoja kolejka .] 

PRIOR 

Dlaczego tutaj wszyscy grają w karty? 

RABBI llYDOR CHEMELWITZ 

Dlaczego? (Do Sary) Dos goy vil visn far-Vos mir shpiln in kortn. [Ten goj chce 

wiedzieć, dlaczego gramy w karty.] 

OK. 

Karty to strategia, ale przede wszystkim gra przypadku. W Niebie wszystko jest 

oczywiste. Odpowiedzi na Wielkie Pytania leżą tutaj na ulicy, jak wczorajsze ga

zety. Więc skąd się bierze Radość bycia w Raju? Nieprzewidywalność! Ponieważ 

z aniołami, proszę pana, niech imię ich będzie czczone i wielbione, wszystko 

jest mroczne i przeklęte . A w talii kart wszystko jest Przypadkiem, Niewiadomą, 

Przyszłością. Rozumiesz? To nie jest takie mechaniczne, jak się wydaje. 

Masz jeszcze jakieś pytania? 

PRIOR 

Chcę iść do domu. 

RABBI llYDOR CHEMELWJTZ 

Nic prostszego. Proszę. Żeby to zrobić, każdy kabalista dałby sobie uciąć prawe 

jajo. 



- Aruotr wAmeryce I CZĘŚĆ DRUGA I Pieresirojka -

Penue, Penie!, Ja'akov Beth-Yisroel, Killeeyou , killemee, 000-00000000-
-0000- ooooooohrnayn ! 

Drabina, mUZJ'ka i światła. Prior zaczyna schodzić. 

SARAli IRONSON 

Hej! Zogt Loubeleh az di Bobe zogt : 

RABBI llYDOR CHEMELWITl 

Mówi, żebyś powiedział temu Louisowi, że babcia mówi że: 

SARAH IRONSON 

Er iz tomid geven a bossele farblonjet, shoin via boytshikl . Ober siz nisht keyn 

antshuldigunk. 

RABBI IlYDOR CHEMELWITl 

On od dziecka był trochę stuknięty. Ale to go nie usprawiedliwia . 

SARAH IRONSON 

Powinien był mnie odwiedzić! Ale nie mam żalu. Powiedz mu: az er darf ringen 

mit zain Libm Nomen. Yah?! 

RABBI IlYDORCHEMELWITZ 

Powinno się walczyć z Bogiem. 

SARAH IRONSON 

Azoi toot a Yid . 

RABBI llYDOR CHEMELWITl 

Tak postępuje Żyd. 

- An i.o ty w Am eryce I CZĘŚĆ DRUGA I Pi eres rro1 ka -

SCENA7 

Poranek następnego dnia. Prior zstępuje z Nieba i wchodzi do łóżka. Belize śpi na 
krześle. 

PRIOR 

(Budzi się) Och. 

Jestem wykończony. 

BELIZE 

(Budzi się) Głęboka praca poszła. 

PRIOR 

Czuję się strasznie. 

BELIZE 

Witamy na świecie. 

PRIOR 

A gdzie ja ... Och. Och ... 

Wchodzi Emily. 

EMILY 

Proszę proszę. Świt ludzkości . 

BELIZE 

Narodziny Wenus. 

PRIOR 

Jestem mokry. 
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EMILY 

Gorączka minęła. Dobry znak, za chwilę przyjdą cię przebrać i ... 

PRIOR 

(Rozglądając się) Pani Pitt? Czy ona ... 

BELIZE 

Eile fait sa toilette. Elle est tres formidable. i;a. Skąd ją wytrzasnąłeś? 

PRIOR 

Trafiliśmy na siebie, ona ... 

Miałem fantastyczny sen. Ty też tam byłeś, i ty ... 

(Wchodzi Hannah) 

PRIOR 

I ty. 

HANNAH 

Co ja? 

PRIOR 

To było straszne i cudowne zarazem, ale wciąż powtarzałem , że chcę wracać do 

domu. I w końcu mnie wysłali. 

HANNAH 

(Do Priora) O czym ty mówisz? 

PRIOR 

(Do Hanny) Dziękuję . 

HANNAH 

Ja tylko spałam na krześle . 

- An•o lr w Amerrce I CZĘSC DRUGA I Pimwo1h -

PRIOR 

(Do Belize) Uratowała mi życie . 

HANNAH 

Nic takiego nie miało miejsca , spałam na krześle. Szpitale mnie denerwują , 

przypominają mi różne rzeczy. 

Idę do domu. Miałam bardzo dziwny sen. 

Ktoś puka do drzwi. Otwiera je . To Louis. 

LOUIS 

Mogę wejść? 

Krótka napięta pauza, Prior patrzy na Louisa, potem na Belize. 

EMILY 

Muszę iść na obchód. 

(Do Priora) Jesteś szczęściarzem. Powinnam ci dać różę . Daj odpocząć swoim 

biednym kościom. 

PRIOR 

(Do Louisa) Co ty tu ... 

(Zauważa rany i sińce Louisa) Co ci się stało? 

LOUIS 

Widoczne rany. Mówiłeś ... 

PRIOR 

Louis, ty wszystko przyjmujesz tak dosłownie . 

HANNAH 

To ja wychodzę. 



PRIOR 

Ale przyjdziesz. 

HAN AH 

(Krótka pauza) Postaram się. Mam parę spraw do załatwienia. 

PRIOR 

Proszę. 

Zawsze potrzebowałem pomocy obcych ludzi. 

HANNAH 

To bardzo głupie. (Wychodzi) 

LOUIS 

Kto to był? 

PRIOR 

(Krótka pauza) Na pewno nie chciałbyś wiedzieć. 

BELIZE 

Zanim się pożegnam. Nagroda za powrót do domu. 

Belize kładzie na kolanach Priora torbę. Prior ją otwiera: jest pełna opakowań 

lekarstw. 

PRIOR 

(Wytężając wzrok) Co? Nie mogę odczytać nazwy ... Mój wzrok. Wcale się nie poprawił. 

(jeszcze bardziej urytęża wzrok) /:11,T? 

Skąd do cholery to ... Kradziony towar? Jestem w szok-u. 

BELIZE 

Wkład do funduszu służby zdrowia. Od złej wróżki. 

- Aruoly w Ameryce I CZĘŚĆ DRUGA I P1eresrro1lco -

LOUIS 

Po tych tabletkach ... będziesz zdrowszy. 

PRIOR 

To trucizna, powoduje anemię. 

Oto moje życie, Louis. Już nigdy nie będę „zdrowszy". 

(Do Belize) Nie wiem, czy mój szpik kostny ma na to ochotę. 

BELIZE 

(Zabiera torbę) Pogadamy o tym jutro. Idę do domu lizać rany. Pa, malutki, prze

śpij cały dzień. Pa, Louis, umiesz wystraszyć gości. (Wychodzi) 

LOUIS 

Prior. 

Chcę do ciebie wrócić. 

SCENA8 

Ten sam poranek. Dwie równoległe sceny: Lou i Prior w pokoju szpitalnym Priora: 

Harper i Joe na Brooklynie. jak w scenie 4 Aktu V. 

HARPER 

Chcę twoją kartę kredytową. 

To wszystko. Możesz śledzić moje kroki na podstawie wyciągów. O ile chcesz je 

śledzić. Mnie to obojętne. 

JOE 

Chcę porozmawiać. 

HARPER 

Nie będziemy rozmawiać. Tego już nie chcę. Karta kredytowa . 
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JOE 

Nie wiem, co ze mną będzie bez ciebie. Tylko ty. Tylko ty mnie kochasz. Na całym 

świecie. Narozrabiałem, tak mi wstyd. Ale zmieniłem się. Jeszcze nie wiem jak, 

ale ... Proszę cię , błagam, nie opuszczaj mnie teraz . 

Harper. 

Jesteś moim słońcem. 

Harper patrzy na niego. podchodzi i wymierza mu siarczysty policzek. 

HARPER 

(Ściszonym głosem) Bolało? 

Joe przytakuje. 

HARPER 

Tak. Zapamiętaj to sobie . Proszę. 

Jeśli znajdę pracę, albo coś , potnę kartę na kawałki. Wyciągi przestaną przycho

dzić. Karta. 

Joe wyjmuje kartę z portfela i daje jej. 

JOE 

(Ściszonym głosem, nie patrząc na nią) Zadzwoń albo .. . Zadzwoń . Musisz. 

HARPER 

Nie. Chyba już nigdy. Do tego doszliśmy. Czasem lepiej przepaść. Przepadnij. 

Joe. Poszukaj szczęścia gdzie indziej. 

Harper przeszukuje sofę . Znajduje opakowanie valium. Wyciąga dwie pigułki, pod

chodzi do Joego, chwyta go za rękę i kładzie je na jego otwartej dłoni. 

HARPER 

Popijać dużą ilością wody. (Odchodzi) 

-A niolr w Amer:rce i CZ~ŚĆ DRUGA I Pieremoj ko -

LOUJS 

Chcę do ciebie wrócić. 

Mógłbyś ... Coś odpowiedzieć , powiedzieć coś, wyrzucić mnie, zgodzić się, albo 

nie, albo powiedzieć dobra, co mi tam, albo .. . 
(Krótka pauza) 

Zawiodłem cię . Ale ... to jest trudne. Zawieść kogoś w miłości nie oznacza nie 

kochać. To jeszcze nie dyskwalifikuje człowieka, to jeszcze nie oznacza, że ... 

wolno nam się nie kochać. 

PRIOR 

Kocham cię, Louis . 

LOUIS 

To dobrze . Kocham cię. 

PRIOR 

Naprawdę . 

Ale nie możesz wrócić. Nigdy. 

Przykro mi. Ale nie możesz. 

SCENA9 

Roy w Niebie albo w Piekle. albo w Czyśćcu - zanurzony do pasa w rozżarzonym dole. 

zwrócony w stronę płonącej litery Alef. która oświetla go i cały teatr wulkanicznym, 

pulsującym, czerwonym światłem . W tle słychać głęboko basowy szum tysięcy kotłów 

wydobywający się spod ziemi. 
(Scena opcjonalna) 

ROY 

Proces o ustalenie ojcostwa? Porzucenie? Sąd rodzinny to moja specjalność, 

jestem kurwa demonem Prawa Rodzinnego. Powiedz mi tylko, kto prowadzi 

sprawę i j aką lubi biżuterię . Jeżeli ławnicy, to sprawa się komplikuje , z nimi 

z reguły trzeba więcej gadać , ale to się opłaca, bo można dużo zaoszczędzić na 
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łapówkach. Taak, będę twoim obrońcą, Królu Niebios, tak, będę śpiewał, pa

troszył, znęcał się i uwodził, wygram ten proces dla ciebie i sprawię, że zdrajcy, 

którzy cię oskarżyli , będą żałowali , że kiedykolwiek usłyszeli imię ... 
(Wielki grzmot) 

Umowa stoi. wchodzisz wto? Dobra, więc od razu muszę ci powiedzieć, że spra 

wa jest przegrana, j esteś stuprocentowo winny, nie ma wątpliwości, nie masz 

nic na swoją obronę , ale spokojnie , mój drogi, już ja coś wykombinuję. 

SCENA10 

Ciągle tej samej nocy. Loiiis i Prior pozostają po poprzedniej scenie. Joe siedzi sam na 

Brooklynie. Pojawia się Harper. Siedzi przy oknie w lecącym Jumbo Jetcie. 

HARPER 

Nocny lot do San Francisco. Przez Amerykę w pogoni za blaskiem księżyca. 

Boże. Tak dawno nie leciałam samolotem! Kiedy osiągniemy pułap dziesięciu 

tysięcy metrów, znajdziemy się w tropopauzie. Ogromnej strefie spokojnego 

powietrza. Znajdę się najbliżej warstwy ozonowej w moim życiu . 

Śniło mi się, że tam byliśmy. Samolot radośnie przekroczył warstwę tropopauzy. 

bezpiecznego powietrza, i dotarł do jej zewnętrznej , ozonowej warstwy. potar 

ganej i rozdartej na postrzępione jak stara gaza płachty, i to było straszne ... 

Ale zobaczyłam coś jeszcze, co dzięki temu zadziwiającemu darowi widzenia 

mogłam widzieć tylko ja: 

Z Ziemi ku górze unosiły się dusze tych, którzy zmarli i którzy zginęli od głodu, 

wojny, zarazy. Szybowały jak powietrzni akrobaci, tyle że w odwrotnym kierun 

ku , i wziąwszy się pod boki, kręciły się i wirowały w powietrzu. Widziałam, jak 

się złapały za ręce , sczepiły się stopami i uformowały sieć, ogromną siatkę dusz, 

jakby były molekułami trójatomowego tlenu, czyli tego, z czego składa się ozon, 

a wtedy warstwa ozonowa je wchłonęła i została naprawiona. 

Nic nie ginie na zawsze. Na tym świecie istnieje pewien bolesny postęp. 

Z tęsknoty za tym, co minęło , i za tym, co przyjdzie. 

Przynajmniej mnie się tak zdaje . 

-A ri.io ly ui An~c r:rce I CZĘŚĆ DRUGA I Pieres trojka -

EPILOG 
~BETHESDA~ 

Luty 1990 ' J 
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Prior, Louis, Belize i Hannah siedzą na murku okalającym Fontannę Bethesda 

w Central Parku. Dzień jest jasny, ale mroźny. Prior jest grubo okutany, ma bardzo 

grube okulary, podpiera się laską. Hannah jest wyraźnie odmieniona - wygląda jak 

newyorkerka i czyta .. New York Timesa". Louis i Belize sprzeczają się. Góruje nad nimi 

Anioł Bethesda. 

LOUIS 

Upadł mur berliński . Ceaucescu obalony. On buduje demokratyczny socjalizm. 

Nowy Internacjonalizm. Gorbaczow jest najwybitniejszym politycznym wizjo 

nerem od czasów Lenina. 

BELIZE 

Trochę za wcześnie. żeby go kanonizować. Rosjanie go nienawidzą. 

LOUIS 

Taak. ale . Pamiętasz, co było cztery lata temu? Wszyscy czuliśmy, że stoimy 

w miejscu, a w Rosji! Proszę bardzo! Pierestrojka! Odwilż! Koniec zimnej woj 

ny! Cały świat się zmienia! I to z dnia na dzień! 

HANNAH 

Ciekawe, co teraz stanie się w takich krajach jak Jugosławia . 

PRIOR 

(Do widowni) Przyciszmy ich trochę, dobrze? Oni tak będą przez parę godzin. 

Nie żeby to było nieistotne, ale ... 

To moje ulubione miejsce w Nowym Jorku. Nie, na całym świecie. Spośród 

miejsc, które widziałem. Szczególnie w takie dni jak ten. Słoneczne, zimowe, 

cieple i chłodne zarazem. Niebo jest nieco zamglone i promienie słoneczne są 

prawie namacalne, wyraziste. Jesienią drzewa po drugiej stronie są żółte i słoń

ce oświetla je najmocniej. Na tle błękitu nieba, tego smutnego jesiennego nie

ba, drzewa wydają się być bardziej światłem niż rośliną. To jankeskie drzewa, 

przeniesione z Nowej Anglii. Teraz już są bezpłodne. Jest styczeń i990 roku . 

Żyję z AIDS od pięciu lat. Sześć miesięcy dłużej niż z Louisem. 

- AruoływAmeryce I CZĘŚĆ DRUGA I Pie res,ro1ka -

LOUIS 

Cokolwiek się zdarzy, trzeba przyznać, że Gorbaczow i Rosjanie poważyli się na 

skok w nieznane. Nie można ciągle czekać na teorię. Rozrastanie się życia, te 
niesamowite ... 

HANNAH 

Współzależności ... 

LOUIS 

Dokładnie. 

BELIZE 

Może to po prostu ogrom terytorium. 

LOUlS 

Tego jest za dużo, aby dało się opisać przez jedną jedyną teorię. 

BELIZE 

Życie jest szybsze od myśli. 

LOUIS 

To jest polityka. Świat gna do przodu. I tylko w polityce zdarzają się cuda. 

BELIZE 

To właśnie jest teoria. 

HANNAH 

Nie można żyć w świecie bez idei świata, ale to samo życie tworzy idee. Nie moż

na ciągle czekać na teorię, ale jakąś teorię mieć trzeba. 

LOUIS 

Idź ucz się. Jak mawiała moja babcia. 
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PRIOR 

(Przyciszając ich ponownie) Ten anioł. To mój ulubiony anioł. 

Najbardziej lubię je, gdy są posągami . Upamiętniają śmierć, ale sugeru

ją nieśmiertelność. Zrobione są z najcięższych materiałów na ziemi, ze skał 

i żelaza, ważą tony, a jednak mają skrzydła. Są stworzone do latania. 

Ten anioł to Bethesda. Louis opowie wam jego historię. 

LOUIS 

O. Eeee, no więc, to właśnie jest anioł, który wylądował na placu przed Świątynią 
Jerozolimską w czasach Drugiej Świątyni. w środk-u tygodnia, zstąpił i dotknął 
ziemi stopą. I w tym właśnie miejscu wytrysnęło źródło. 

Kiedy Rzymianie zburzyli Świątynię , Źródło Bethesdy wyschło. 

PRIOR 

A Belize opowie wam o właściwościach Źródła Bethesdy, zanim wyschło . 

BELIZE 

Gdy ktoś cierpiący na ciele lub duchu wszedł do Źródła Bethesdy, wychodził 
z niego oczyszczony i uleczony z bólu . 

PRIOR 

Wiedzą, bo im mówiłem, wiele razy. Ja wiem to od Hanny. Ona powiedziała mi 

coś jeszcze: 

HANNAH 

Kiedy nadejdzie Millennium ... 

PRIOR 

Nie rok dwutysięczny, ale Millennium przez duże M. 

HAN NAH 

Właśnie. Źródło Bethesdy wytryśnie ponownie . I powiedziałam mu, że sama go 

tam zabiorę, żeby się wykąpał. Wszyscy się w nim wykąpiemy. 

-Anwly w Ameryce I CZĘŚĆ DRUGA I Pi.eresiro1ka -

LOUIS 

Nie dosłownie w Jeruzalem, nie chcemy mieć nic wspólnego z syjonizmem, chociaż ... 

BELIZE 

Znowu się zaczyna. 

LOUIS 

Chociaż z drugiej strony uznajemy prawo Izraela do istnienia. 

BELIZE 

Ale Zachodni Brzeg musi być ojczyzną Palestyńczyków, natomiast Wzgórza Golan ... 

LOUIS 

Chwileczkę, albo Zachodni Brzeg, albo Wzgórza Golan, oczywiście nikt bardziej 

nie popiera praw Palestyńczyków niż ja, ale ... 

BELIZE 

(Równocześnie) O taak, oczywiście, Louis, nawet Palestyńczycy nie są bardziej 

przywiązani do swoich praw niż . .. 

PRlOR 

Już kończę. 

Fontanna w tej chwili nie działa, wyłączyli ją na zimę. bo w rurach tworzy się lód. Ale 

latem to taki piękny widok. Chcę tu być, żeby to zobaczyć. Mam taki zamiar. Nadzieję. 

Ta choroba zabije wielu z nas, ale nie wszystkich, zmarli będą upamiętnieni 

i razem z żywymi będą walczyć dalej, i nie zginiemy. Nie będziemy już umierać 

w ukryciu. Świat idzie tylko do przodu. Będziemy obywatelami. Najwyższy czas. 

A teraz do widzenia. 

Jesteście cudowni, wszyscy. 

I błogosławię was: Niech Zycie Trwa. 

Zaczyna się Wielka Praca. 

KONIEC 
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Myśląc o fantastyczności 
Z Tonym Kushnerem rozmawia pisarz Mi chael [ unn ingham 

rm HAEL CU NNIN GHAM: 

Jedna z rze[zy, które najbardziej mnie uderzyły w Aniołach w Ameryce, to sposób, w jaki ta sztuka ogarnia -

jak przedstawia - zło [Zynione przez ludzi w najrozmaitszy[h forma[h, oraz fakt, że niemal wszyscy oni 

uzyskują przeba[zen ie. Oto mężczyzna, który opusz[za swojego ko[hanka w [harabie; oto Roy [ohn, [hyba 

najbardziej odrażająca postać dwudziestego wieku - a z pewnoś[ią mieszcząca się w pierwszej piątce. Ist

nieje spora konkuren[ja do tego tytułu. {Śmiech.} Właś[iwie jedyną osobą, która zostaje do pewnego stop

nia potęp iona, jest szeregowy działa[z partii republikańskiej. Zastanawiałem się: [zy by[ie posłusznym 

republikaninem to jedyny niewybaczalny grze[h? 

TONY KUSHNER: 

z pewnością należałoby go za taki uznać . Przebaczanie to bardzo złożona sprawa. Jak pi

sałem w Pierestrojce, bez wątpienia stało się ono na świecie istotną kwestią - poczyna

jąc od pierestrojki i wszystkich demokratycznych rewolucji wybuchających nie tylko 

w Europie Wschodniej, lecz także na przykład w Ameryce Łacińskiej. gdzie ludzie rze

czywiście musieli sobie zadać pytanie: „Czy o przeszłości można zapomnieć?". Czy moż

na wybaczyć komuś, kto nam wyrządził ogromną krzywdę? Lewica zbyt mało się nad 

tym zastanawia i zbyt mało o tym dyskutuje. W istocie nie posiadamy moralności zdol

nej się zmierzyć z tym problemem, ponieważ moralność chrześcijańska ze swym total 

nym przebaczeniem większości ludzi wydaje się emocjonalnie nie do przyjęcia. Na coś 

takiego, na taki akt większość nie potran się zdobyć . W pewnym sensie wydaje się on 

także niesprawiedliwy. W sztuce chciałem pytanie o przebaczenie zadać samemu sobie. 

Niepokoi mnie to, że Roy w pewnym sensie otrzymuje przebaczenie. Prawdę mówiąc, 

w sztuce uzyskuje je dopiero po śmierci . Wydaje mi się, że znacznie łatwiej wybaczyć 

zmarłym [śmiech] niż żywym. Nie o to jednak tutaj chodzi. To skomplikowane. Strata 

i wybaczenie są ze sobą ściśle związane; to bardzo złożony problem.( ... ) 

Zapewne istnieje bardzo, bardzo niewielu gejów, którzy opuszczają swoich kochanków 

cierpiących na AlDS. Prawdę mówiąc, nie znam nikogo, kto tak postąpił. Chciałem opi

sać to w Aniołach, bo czułem, że to rzecz, której wielu ludzi się obawia i o której wielu lu -

- Rozmowy z Tonym Kuah.nerem -

dzi nie mówi. To bardzo, bardzo trudne-jak sądzę, szczególnie dla mężczyzn, biorąc pod 

uwagę, jak w naszym społeczeństwie kształtowana jest męska psychika - opiekować się 

kimś drugim, szczególnie jeśli ten ktoś cierpi na poważną lub śmiertelną chorobę. Bar

dzo często mimo najlepszych zamiarów chęć pomocy słabnie . Albo górę bierze strach 

przed śmiercią i chce się uciec. Widziałem ludzi, którzy zostali, ale wycofali się ducho

wo; i widziałem takich, którzy zostali, ale ogromnym kosztem dla siebie. Chciałem oddać 

hołd ich odwadze. W tamtym czasie powstawało bardzo wiele sztnk o chorych na AIDS, 

więc napisałem Anioły, gdzie o samej chorobie niewiele się mówi. Naraz wszyscy wie

dzieliśmy, co robić, i tak jakbyśmy wiedzieli, jak się sobą nawzajem zajmować, bo byli

śmy, rozumiesz, tymi świetnymi gośćmi . Jeśli chodzi o mnie, to nie była prawda, i czu

łem, że także w odniesieniu do wielu innych nie jest to prawda. Widziałem, że powoduje 

to ogromny stres; nie tylko u gejów, ale u wszystkich, którzy muszą się opiekować chory

mi na alzheimera, czy chorym.i na raka. Dzisiaj wszyscy na coś chorują, więc to się stało 

niczym służba zdrowia, zarazem zinstytucjonalizowana i prywatna; to się stało głównym 

problemem naszych czasów. Albo jednym z głównych problemównaszych czasów. Uzna

łem, że napisanie o tym jest naprawdę ważną rzeczą. 

1, rozumiesz, myślę, że ci geje w Aniołach to moi przyjaciele. Stworzyłem ich na wzór mo

ich przyjaciół, na wzór siebie, na wzór ludzi, których lubię. Uwielbiam ich. Uważam, że 

Prior to wspaniały człowiek. Uważam, że Belize to wspaniały człowiek. Uważam, że Louis 

to wspaniały człowiek. To znaczy. Louis przechodzi przez piekło, ale się nie poddaje ista

je się na powrót przyzwoitym i moralnym facetem; okropnie zmaga się ze swoim.i wybo

rami i ośmiela się zrobić rzecz niewyobrażalną, by sprawdzić, co się wtedy stanie - i od

krywa, że kiedy się to zrobi, człowiek czuje się niewyobrażalnie nieszczęśliwy(. .. ) 

Teatr, powieści, a nawet ńlm traktujemy w taki sam sposób. w jaki traktujemy sny. Kie

dy przychodzimy do teatru, mamy gwarancję, że nie poniesiemy żadnego uszczerb

ku na ciele. Oglądając przedstawienie teatralne, nie musimy nic robić- może jedynie 

odczuwać znudzenie, irytacj ę lub skrępowanie -tak czy inaczej ńzycznie nie zostanie

my zranieni. Dlatego możemy się otworzyć na rozmaite doświadczenia, które - gdyby 

nas spotkały na ulicy- mogłyby się dla nas skończyć śmiercią lub uszkodzeniem ciała . 

Więc obawiamy się ich w realnym życiu, i zapewne słusznie, możemy jednak oglądać je 

w teatrze - pewnie z tej przyczyny nasze sny wyglądają tak, a nie inaczej. Mogę powie

dzieć widzom rzeczy, którym nie potrańliby stawić czoła, kiedy są świadomi i funkcjo -
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nują w świecie. Zatem mam nadzieję, że jeśli zdołałem ich poruszyć. zabiorą ten świat, 

który zobaczyli w teatrze, do świata realnego. Tak być powinno. Sądzę, że tym napraw

dę powinna być sztuka. Na tym polega pesymizm intelektu: optymizmu woli musicie 

dostarczyć wy: dostrzec, jak źle przedstawiały się dotąd sprawy, i uświadomić sobie po 

powrocie do świata, że waszym zadaniem jest nie pozwolić, by trwało to dalej. 

Ml: Pod koniec Aniołów w Ameryce następuje wspaniały, przynajmniej dla mnie, moment. Jeden 

z bohaterów odwraca się i jeden jedyny raz przemawia do widzów; mówi: „Jesteście fantastycznymi l udź

mi, wszyscy co do jednego. I błogosławię was: Niech Życie Trwa" . W tym momencie się rozkleiłem. Roz

płakałem się, spojrzałem na siedzącą obok parę i pomyślałem: „Mój Boże, więc wszyscy jesteśmy fanta

styczni! Nawet jeśli mamy fryzurę, za którą powinni nas zamknąć do więzienia, i dwa razy głosowaliśmy 

na Busha, i tak naprawdę siedząc tu, myślimy tylko o tym, w jaki sposób wydostać się z korka i dotrze[ do 

New Jersey, zanim godzina szczytu zacznie się na dobre. Wszystkim nam wybaczono. I jesteście mi bliscy, 

a ja wam". To była cudowna chwila. Od tamtej pory się zastanawiam, czy naprawdę to chciałeś powiedzieć? 

Naprawdę wszyscy jesteśmy fantastyczni? 

TK: Wiele myślałem o fantastyczności . [Śmiech.] Jeśli wielkim poprzednikiem teatru ge 

jowskiego był .. theatre of the ridiculous'", to ten nowy teatr .. . to wszyscy z nas, którzy są 

lesbijkami lub gejami i pracują teraz w teatrze. tworzą coś, co nazywam .. theatre of the 

fabulous". teatrem fantastycznych ludzi. Mógłbym się nad tym naprawdę długo rozwo 

dzić , ale nie będę. Jedną z rzeczy związanych z ową „fantastycznością" jest kwestia mia

nowania: stajemy się potężni, ponieważ w to wierzymy. W pewnym sensie widzowie sta

ją się fantastyczni w chwili, kiedy Prior, którego sami obdarzyli moralnym autorytetem 

i czymś na kształt zdolności proroczych, ich błogosławi - stają się fantastyczni, czy tego 

chcą, czy nie . Wielu widzów wcale tego nie chce. Jednak dopiero po powrocie do świa 

ta muszą zdecydować, czy zamierzają na to zasłużyć. Zapewne wielu się nie uda. Nikt nie 

potrafi być fantastyczny na okrągło . Istnieje wielu odrażających. okropnych typów: każ 

dego, kto głosował na Busha, należałoby wrzucić do rzeki. To znaczy, jeśli ktoś to zrobił, 

to musi jakoś ze sobą żyć, i prawdę mówiąc, nie wiem. jak ludzie to robią . 

Amerykanie jako naród są niezwykle wielkoduszni . Naprawdę tak uważam: większość 

z nas taka jest, albo przynajmniej 40 procent [śmiech] , a to bardzo dużo jak na taki kraj. 

1 Ekstremalny ki erunek w teatrze. oparty na łamaniu konwencji teatralnej oraz kwestionowaniu zasad dobrego sma

ku i moralności . 
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Co nie znaczy, że jesteśmy mądrzy albo postępujemy słusznie. Myślę jednak, że mamy 

w sobie pewną wspaniałomyślność . Umiejętność relatywizacji i szczerą chęć przebacze

nia. Niektórzy ludzie są przekonani, że Roy w Millennium uzyskuje przebaczenie, kie 

dy Ethel wzywa karetkę: moim zdaniem Ethel robi to tylko po to, by Roy nie umarł, za 

nim go wykluczą z adwokatury. [Śmiech] Uważam, że wybaczenie ma wartość tylko wtedy, 

kiedy wymaga wysiłku. I uważam, że nie powinniśmy się z nim śpieszyć. Nie wybaczy

łem Ronaldowi Reaganowi; nie wybaczyłem George'owi Bushowi; nie wybaczyłem Edo 

wi Kochowi. Nie wybaczyłem żadnemu z nich. Jeszcze nie mogę. Należy dążyć do prze 

baczenia, bo nie chcemy przecież, by modelem relacji międzyludzkich stało się to , co 

trwa obecnie w Bośni; kiedy jedna grupa , oskarżając inną, doprowadza do holokaustu 

i ludzie nie potrafią sobie wybaczyć do piątego pokolenia. Ale to naprawdę trudne. 



.. 
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Walka z aniołami 
Z Tonym Kushneren rozmawia rabin Norman J. Cohen 

NORMAN J. COHEN: 

Dziś na naszej uczelni przypada Erew Jom ha-Szoa, wigilia obchodów upamiętniających Holokaust. Prowa

dziliśmy w rnllege'u długie i zaciekłe spory na temat odpowiedniego programu i doszliśmy do wniosku, 

że najbardziej właściwy byłby program nawiązujący do kwestii kształtowania się żydowskiej tożsamości 

w epoce po Holokauście. W naszej ostatniej rozmowie wspomniałem Tony'emu, że w wywiadzie dla Forward 

przed mniej więcej dwoma miesiącami powiedział: „Świadomośt doświadczenia, które stało się udziałem 

Żydów w dwudziestym wieku, towarzyszyła mi w całym procesie rnming outu". Pomyśleliśmy więc, że za

czniemy po prostu od pytania, jaki był wpływ owego żydowskiego doświadczenia dwudziestego wieku na 

ciebie, na twoje życie, a w szczególności na twoje pisarstwo. 

TONY KUSHNER: 

To było trudne stulecie i niełatwo to określić. W tamtym wywiadzie chciałem powiedzieć 

- a sądzę. że jest to prawdziwe w odniesieniu do większości gejów żydowskiego pocho

dzenia - że będąc Żydem, z chwilą narodzin wkracza się w historię opresji i prześla

dowań; historię, która w różnych okresach oferowała coś w rodzaju fałszywej obietnicy 

asymilacji, wymagaiącej, jako jednego z warunków wstępnych, porzucenia żydowskiej 

tożsamości. Obietnicy niedostępnej, powiedzmy. ludziom, w których wypadku opresja 

wynika z różnicy rasy lub płci . Dla mnie, a jak sądzę można to powiedzieć o większości 

homoseksualistów żydowskiego pochodzenia, sprawa zdobycia tożsamości, problem 

„wyjścia z szafy", to kwestia przyswojenia sobie jednej z głównych lekcji Holokaustu, 

a mianowicie-jak to ujęła Hannah Arendt - że lepiej być pariasem niż parweniuszem. 

Jeśli jesteśmy znienawidzeni przez porządek społeczny. nie próbujmy zyskać jego ak

ceptacji. Uznajmy swoją inność i uznajmy określającą nas cechę charakterystyczną za 

przyczynę tego, że jesteśmy inni, nielubiani i pogardzani. To była dla mnie kwestia 

podstawowa. 
Był to również sposób, by wyjaśnić rodzicom, szczególnie ojcu, dlaczego nie wystarczyło mi 

bycie gejem w zaciszu własnej sypialni i własnego życia, i musiałem ogłosić to publicz

nie. Przez większą część dzieciństwa łączyły mnie z ojcem bardzo złożone, trudne relacje. 

Wyczuwał moją odmienność seksualną, odmienność moich preferencji. i próbował wy-
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ładowywać wywołane tym emocje w zaciekłych sporach politycznych. Kłóciliśmy się więc 

i spieraliśmy o wszystko . Jedyną rzeczą, co do której się zgadzaliśmy. było to, że Żydzi źle 

wychodzą na udawaniu, że nie są Żydami. W ten sposób mogliśmy się zbliżyć do czegoś, 

co emocjonalnie było dla niego bardzo, bardzo trudne do zaakceptowania. 

Oglądałem niedawno w Operze Nowojorskiej przedstawienie Harvey Milk , które zupełnie 

mi się nie podobało. Dokonano w nim dość upraszczającego zrównania. W pewnym mo

mencie z góry opuszcza się olbrzymi różowy trójkąt , a potem drugi, odwrócony- symbol 

opresji i wyzwolenia gejów, i razem tworzą ogromną, kilkudziesięciometrowej wielko 

ści gwiazdę Dawida. Wydało mi się to dziwaczne. Nikt nie chce rozmywać własnej spe

cyńki . bardzo szczególnego rodzaju opresji. w innej historii. Zawsze kiedy do czegoś ta

kiego dochodzi, budzi to mieszane uczucia. Widać to choćby wtedy. gdy Afroamerykanie 

krytykują lesbijki i gejów za zbyt bezpośrednie wykorzystywanie modelu walki o prawa 

obywatelskie jako modelu walki z opresją homoseksualistów. Ponieważ naturalnie każ

da forma opresji jest szczególna i jedyna w swoim rodzaju. Odkryłem , że homoseksuali

ści żydowskiego pochodzenia wykazują pewną skłonność do upolityczniania swojego co

ming outu, nieobecną u ludzi wywodzących się z innych kultur, o których nie myśli się 

jako podlegających opresji . 

NJC: W tym samym wywiadzie dla Forward przyznałeś, że uważasz Anioły za sztukę bardzo żydowską . Czyta

łem ją kilka razy i od samego początku moją uwagę przyciągnęła mowa pogrzebowa rabina na cześt Sary 

lronson oraz przedstawiona w niej żydowska podróż. jeśli pozwolisz, przeczytam przynajmniej niewielki 

fragment; zapewniam, że nie staram się o rolę w następnej inscenizacji. 

TK: Pierwszy raz zostanie wygłoszona przez prawdziwego rabina! 

NJC: Chcesz powiedzieć , że mam profesjonalne przygotowanie, tak? Na pogrzebie babki Louisa Rabin mówi 

nad trumną: 

Była„. 

nie tyle osobą, ile całą rasą - łych, którzy przemierzyli ocean i przynieśli ze sobą do Amery

ki wioski Rosji i Litwy; którzy poświęcali się i walczyli o nasz żydowski dom, żebyście nie do

rastali tutaj, w tym dziwnym miejscu, w tym tyglu, w którym nic się nie zmieszało. Potomkowie 

tej emigrantki, wy nie żyjecie w Ameryce, ani wy, ani wasze dzieci o imionach gojów. Nie żyje

cie w Ameryce. Takiego miejsca nie ma. Jesteście ulepieni z gliny litewskiego sztetła, oddycha

cie powietrzem pól - ponieważ ona ten stary świat przywiozła tutaj przez ocean na swoich bar-
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kach, statkiem, i złożyła go na Grand [oncourse Avenue, albo na Flatbush, i wbiła tę ziemię 

w wasze kości . a wy przekazaliście ją waszym dzieciom, tę starą, starą kulturę i ten dom. 

Wy nie pokonacie już tej drogi, bo dziś czas Wielkich Podróży się skończył. A jednak każdego dnia 

pokonujecie drogę z tamtego do tego świata. Każdego dnia. 

Rozumiecie? Ta podróż jest w was. 

Czytając te słowa, zadawałem sobie pytanie w jaki sposób owa podróż obecna jest w tobie. Jak postrzegasz 

siebie i w jaki sposób objawia się ona w twoim życiu, ta podróż z przeszłości, to żydowskie doświadcze

nie? Doświadczenie twoich przodków. Jak to się w tobie przejawia? 

TK: Wyraźnie to widać w mojej sztuce. Jednak kiedy siadałem do pisania i robiłem listę rze 

czy, o których będą opowiadać Anioły w Ameryce, nie miałem najmniejszego zamiaru.„ 

Świadomie nie umieściłem na niej judaizmu i bycia Żydem. To miała być sztuka o AlDS, 

gejach, Reaganie oraz Royu Cohnie, mormonach, aniołach, jak mi się zdaje ... 

NJC: Mógłbyś wymieniać jeszcze długo. 

TK: Właśnie, mógłbym wymieniać jeszcze długo. To były rzeczy, które zanotowałem na kart 

kach, rozpoczynając pisanie, i myślałem, rozumiesz, że stanowią w pewnym sensie od

rębne elementy, które chciałem połączyć . Już wprowadzenie postaci Roya, przesądziło , 

że pewna ilość energii zostanie poświęcona kwestii żydowskiej , ponieważ Roy jest ży

dowski w bardzo interesujący sposób. Potem natychmiast zacząłem budować postać Lo

uisa lronsona, bohatera najbliższego mnie samemu ze wszystkich, jakich dotąd stwo

rzyłem . A kiedy w obu częściach dramatu zaczęła mi się wyłaniać opozycja pomiędzy 

postaciami Louisa i Roya, przewidywałem już , jak sądzę, że całość w jakimś stopniu bę

dzie mówić o byciu Żydem. Trochę mnie to zaskoczyło, ponieważ nie pochodzę z religij 

nej rodziny i chociaż dorastałem w żydowskiej społeczności na Południu, większość mo

ich kolegów nie była Żydami. Prawdę mówiąc, przed przyjazdem do Nowego Jorku nie 

miałem żadnych żydowskich przyjaciół. Nie bardzo lubiłem dzieci z mojej wspólnoty re

ligijnej , więc nie miałem z nimi wiele wspólnego. Ta kultura przeniknęła do moich kości 

za sprawą jakiegoś osmotycznego procesu. 

Kiedy zaczynałem pracę nad Aniołami w Ameryce, po dziesięciu latach pobytu w domu 

opieki zmarła moja babka ze strony matki, Sarah Deutscher. Miało to wielki wpływ 

na sztukę. Prawdę mówiąc, postać Rabina jest wzorowana na duchownym. który przy

jechał z Żydowskiego Domu Starców w Bronksie, by się za nią pomodlić. Nie znali-
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śmy go. Nigdy go nawet nie spotkaliśmy podczas wizyt w domu opieki. To był po pro 

stu gość, którego nam przysłali; okazał się przerażającym starym rabinem i powiedział 

nam mniej więcej to samo, co mówi Rabbi Chemelwitz w mojej sztuce. Byliśmy bar

dzo wzruszeni, chodziło przecież o naszą babcię. Mam na myśli całą tę drażliwą kwestię 

przynależności i braku przynależności; z jednej strony uczucie wielkiej dumy, że się tu 

znalazła, i że spełniło się jej wielkie pragnienie asymilacji, co pod pewnymi względami 

odpowiadało rzeczywistości. A jednak do samej śmierci nie pozbyła się tego okropne 

go akcentu. Nie mówiła „vote" [głosować], tylko „wote". [Śmiech.] Całe życie była Ame

rykanką. a zarazem pozostała bardzo nieamerykańska. I moja matka , i ciotki, wujowie 

i ojciec to po niej przejęli, a potem również my. Nie znaliśmy jidysz, nie znaliśmy he 

brajskiego, nie znaliśmy modlitw. Chodziliśmy do bardzo. bardzo reformowanej - to 

znaczy zreformowanej do granic nieistnienia - żydowskiej wspólnoty. I mimo wszyst

ko to się gdzieś zachowało, więc kiedy czytam w tłumaczeniu Talmud ... to tak jakbym 

to wyczuwał. Żydowska esencja czy jakaś esencja kultury wciąż się zachowała i czeka, by 

rozkwitnąć. I przekonuję się , że ... 

NJC: I zaczynasz nią emanować . 

TK: Tak, to ma sens, trudno inaczej to wyjaśnić. (. .. ) 

TK: Jestem prawdziwym agnostykiem. 

NJC: Pytanie brzmi, w co wierzy prawdziwy agnostyk? 

TK: Taki agnostyk godzi się na coś , co wydaje mi się bardzo żydowskie; mianowicie, że jest 

uwikłany w zapewne niemającą końca walkę z niepoznawalnością Boga. To nie jest ate

ista; to nie to samo co ateizm. To nie to samo, co pewność , że Bóg nie istnieje, ani też 

obojętność w tej kwestii. To zgoda na udrękę z powodu tego, że mam trzydzieści osiem lat 

i Bóg nie ujawnił mi się lub nie ujawniła mi się w sposób na tyle jednoznaczny. bym mógł 

porzucić agnostycyzm i zająć się innymi sprawami. 

Rytuał to w istocie element czegoś, co wyobrażam sobie jako podążanie w kierunku co 

najmniej bardziej rozwiniętego agnostycyzmu, a może wiary. Modlitwa bardzo mnie 

ciekawi. Nie potrafię się modlić. Zastanawiałem się nad tym i rozważałem z różnych 

punktów widzenia. Modlitwy żydowskie zawsze bardzo mnie wzruszały. Myślę. że 

w Aniołach w Ameryce najbardziej poruszająca jest scena. w której Ethel Rosenberg od-
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mawia kadysz za Roya Cohna. Kadysz był zawsze modlitwą, która ... to znaczy. myślę, że 

to coś, co ma się w genach. Porusza mnie do głębi. Tak samo jak Szma. I wierzę - nie 

zajmowałbym się teatrem. gdybym w to nie wierzył - że pewne praktyki rytualne, za 

pośrednictwem gestów, za pośrednictwem kompozycji, za pośrednictwem obrzędów, 

mogą przemienić świadomość. To także kwestia dyscypliny, która. Bóg wie, stanowi 

w judaizmie ważny element . 

- Rozmowy z Tonym Ku shnerem ... 

AIDS, anioły, zaangażowanie i seks 
Z Tonym Kushnerem rozmawia dziennikarz Patrick R. Pacheco 

PATRI( PACH ECO: 

Czy da się określić, jaki wpływ na kształt twojej sztuki miał fakt, że jesteś seronegatywny? Czy pisanie wy

glądałoby inaczej, gdybyś był pozytywny? 

TONY KUSHNER: 

Jestem przekonany, że wywarłoby to wielki wpływ na mnie i w konsekwencji na moją pra

cę . Niedawno przeprowadzałem dla Vanity Fair wywiady z wieloma ludźmi seropozytyw

nymi; wszyscy co do jednego mówili, że zanim poznali wynik, nie wiedzieli, jak sobie 

z tym poradzą, i nauczyli się tego stopniowo, dopiero po upływie pewnego czasu. Jestem 

pewien, że byłoby tak także w moim wypadku. 

PP: Przyjrzyjmy się postaci Priora i temu, jak on sobie radzi ze swoim położeniem. Czy od początku pisania 

było jasne, że Prior nie umrze? 

TK: Wiedziałem, że umrze Roy. W moim zamierzeniu w momencie śmierci Roya sztuka 

miała w pewnym sensie osiągnąć punkt kulminacyjny, ale to chory na AIDS Prior jest 

centralną postacią dramatu. Moim celem było pokazanie, że ludzie naprawdę przeżywają. 

Zdecydowanie zbyt mało się o tym mówi. Nie chciałem obiecywać rzeczy niemożliwych, 

ale można mieć przed sobą wiele lat bardzo produktywnego życia. Pomyślałem, że bar

dzo niechętnie się o tym mówi. Że niezarażeni celowo tak często pokazują ludzi umiera

jących okropną śmiercią, ponieważ to wyciska łzy. Na nieszczęście w teatrze czy filmie to, 

czy potrafisz zmusić widzów, żeby na końcu zalali się łzami, uważa się za dowód sukcesu. 

Uważam to za odrażające. 

Jest niezwykle istotne, że Pierestrojka kończy się epilogiem wybiegającym pięć lat w przy

szłość, i że Prior nadal żyje. Nie jest z nim dobrze; nie jest pewne, czy pożyje o wiele dłu

żej. Ale to możliwe. Sztuka nie kończy się jego śmiercią. I niektórych ludzi to wkurza. 

PP: Dlaczego? 

TK: Mimo że literatura o AIDS stała się bardziej wyrafinowana, nadal pokutuje przekona -

nie, że AIDS oznacza śmierć bohatera w zakończeniu. Dlatego właśnie uwielbiam reak-



~. 

- Rozmo wy z Tonym Ku shne rem ..... 

cje widzów po obejrzeniu Mi!!ennium. Ponieważ jest rzeczą możliwą, że Prior na koń

cu umiera, ale z pewnością nie jest to scena, która pozwala ci siedzieć i płakać nad kimś, 

kto gaśnie cicho na szpitalnym łóżku. I myślę, że ludzie tak naprawdę wiedzą. że on nie 

umarł. Zdarzało się jednak, że po przedstawieniu widzowie przychodzili do mnie i mó

wili: „On nie umarł na końcu . Czy to realistyczne? ". 

PP: Chorzy na AIDS oskarżyli cię o fałszowanie prawdy? 

TK: Nie . Ale walka, jaką Prior toczy w Pierestro1ce, dotyczy częściowo właśnie teJ kwestii. 

Wiem, mówiłem. że nie zamierzam nikomu prawić kazań , ale powiem jedno: wedle mo 

jego doświadczenia z tą oraz innymi chorobami, wiele zależy od tego, w jaki sposób się 

żyje. Czy dbasz o siebie. Czy konsekwentnie i z determinacją szukasz dobrej opieki me

dycznej. To bardzo trudne. Trzeba walczyć zarówno z przekonaniem, że chorobę można 

całkowicie kontrolować siłą woli- co nie jest prawdą i sprawia jedynie. że niektórzy czu

ją, jakby nie stanęli na wysokości zadania, kiedy ich stan się pogarsza - oraz wyobraże 

niem, że to wyrok śmierci, który zostanie wykonany w ciągu paru miesięcy. W Pierestroj

ce chciałem przedstawić kogoś, k"to z ogromnym trudem zmusza się, by tego dokonać. 

t U Priora najbardziej podoba mi się to, że on nie uważa się za silnego człowieka, ale raczej 

za delikatną ciotę, która nie zniesie brzemienia grozy i opuszczenia. Jednak odkrywa. że 

jest naprawdę silnym człowiekiem, obdarzonym wielką odwagą . 

PP: Jeśli chodzi o Priora, zaintrygował mnie także pomysł, że oczekuje się od niego, by został kimś w rodzaju 

proroka. Dn jednak odrzuca tę rolę. prawda? [o to oznacza? 

TK: To bardzo skomplikowana kwestia i częściowo z tego powodu powstało tyle wersji Pie

restro1ki - nie potrafiłem zdecydować, na ile jednoznacznie mam to wyjaśnić. Przekona

łem się, że kiedy staram się wyjaśniać za dużo, sztuka traci pewną absurdalność i dzi 

waczność - na których mi zal eży. Odmowa Priora niesie w dramacie bardzo szczególne 

przesłanie: Prior musi odmówić pewnej części siebie, aby podjąć decyzję : nie jedynie 

o przeżyciu, ale o tym. że on chce przeżyć. Myślę, że to dwie zupełnie różne rzeczy. My

ślę, że gdyby każdy mógł sam podjąć decyzję, większość postanowiłaby, że tego chce. Ale 

kiedy się nie ma wyboru - wtedy decyzja że się rzeczywiście chce żyć, może być bardzo 

trudna. Ponieważ czasami śmierć - śmierć dla świata, w pewnym sensie - staje się po

ciągającym wyjściem. Poprzez postać Priora staram się zgłębić jedną z wielkich tajem 

nic. Trudno to wyjaśnić, żeby nie zabrzmiało sentymentalnie, ale to z tego powodu lu -
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dzie wytrzymują rzeczy, które wydają się nie do zniesienia . Nie chodzi o przetrwanie za 

każdą cenę. Nie chodzi o „pieprzyć innych, ja przeżyję". To kwestia woli życia: Czy to tyl

ko biologia? Czy to tylko strach? Czy to uzależnienie Qak to w którymś momencie nazy

wa Prior)? Czemu nie chcemy się poddać, nawet kiedy jest jasne, że życie nie sprawia już 

radości? Właśnie o tym wszystkim jest Pierestrojka, o to chodzi w walce Priora z aniołami. 

Ofiarowują mu to, co daje nam religia - pociechę po śmierci. 

PP: I to jest przeciwstawione zmianie, prawda? Anioły są reakcyjne; domagają się paraliżu . 

TK: Tak. Chcą bezruchu, choroby, końca zmiany i postępu. Anioł Historii chce się cofnąć 

i przywrócić wszystko, co zostało zniszczone . Lecz wiatr zmiany w nieunikniony sposób 

popycha go naprzód. 

Fragmenty wywiadów pochodzą z książki Tony Kushner in Conversation pod redakcją Roberta Vorlicky'ego 

(The Univeristy of Michigan Press, 1998). 
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TONY KUSHNER urodził się w 1956 roku na Manhattanie w Nowym Jorku. Wkrótce po

tem jego rodzice, oboje muzycy. przenieśli się do Luizjany w Nowym Orleanie, aby roz

począć pracę w tamtejszej filharmonii. To od nich Kushner przejął zainteresowanie li

teraturą. operą i teatrem, a jego poglądy na religię, politykę i seks. którym dał wyraz 

w swoich dramatach. zaczęły się kształtować juź we wczesnym dzieciństwie. Teatrem 

zaraziła go matka, która brała udział w amatorskich przedstawieniach. W udzielonym 

w 1996 roku wywiadzie wspominał: „Byłem pod silnym wrażeniem jej mocy, siły, z jaką 

oddziałuje na ludzi„. Były też inne oczywiste sprawy. Wychowywałem się w dużym od

osobnieniu i cała ta teatralna przebieranka, ta teatralna dwoistość i nieco tandetna este

tyka bardzo mnie interesowały". 

Kushner był uczniem żydowskiej szkoły. Tam zakochał się w jednym ze swoich nauczycie 

li, ale jeszcze przez lata usiłował walczyć ze swoim homoseksualizmem. Dorastając na 

amerykańskim Południu, gdzie antysemityzm był na porządku dziennym, czuł się tak

że wyobcowany jako Żyd. Gdy opuszczał Lake Charles, by rozpocząć studia na Colum

bia University w Nowym Jorku . był - jak sam twierdzi - zaciekłym syjonistą-liberałem, 

ukrywającym swoją orientację seksualną . 

Okres studiów w Columbii przyniósł nowe fascynacje. które zmieniły jego światopogląd 

i z czasem wpłynęły na kształt twórczości. Zagłębił się w średniowiecze i przez pewien 

czas żył w przekonaniu, że zostanie mediewistą. Po uzyskaniu dyplomu Kushner ujaw 

nił swoją orientację, rozpoczynając życie otwarcie homoseksualnego studenta i arty

sty. W czasie studiów reżyserskich w Tisch School of Arts przy New York University po 

raz pierwszy zetknął się z utworami Bertolta Brechta i pismami Karola Marksa. To wła

śnie wtedy zdał sobie sprawę z ogromnego potencjału, jaki niesie teatr polityczny. Lek

turze utworów Brechta, zwłaszcza Matki Courage i jej dzieci , Kushner przypisuje najwięk 

szy wpływ na decyzję o zostaniu dramatopisarzem. W wywiadach podkreślał też , że jest 

pod wielkim wpływem Tennessee Williamsa, który jako pierwszy z amerykańskich dra

maturgów tak odważnie pokazał seksualność swoich bohaterów. 

Pierwszą próbą Kushnera zmierzenia się z profesjonalnym teatrem była wystawiana przez 

krótki czas w Bush Theatre w Londynie sztuka A Bright Room Cal!ed Day (1985), uka

zująca realia nazistowskich Niemiec. Krytycy nie obeszli się z nią łagodnie, zwłaszcza 

w USA, gdzie nazwano ją „kandydatem do tytułu najbardziej irytującej sztuki roku". 

Kushner, który sam nazwał tę produkcję katastrofą, zajął się adaptacjami. Wtedy powstały 

~ The fllussion (1988) na podstawie L'il!usion comique Pierre'a Corneille'a oraz Widows 

- Tony Kushn er -

opracowane wspólnie z autorem tej powieści, Arielem Dorfmanem. Kolejne dzieło 

Kushnera przyniosło mu sukces w Ameryce i międzynarodową sławę: Anioły w Amery

ce (premiera części I - 1991, części II - 19911,) zostały okrzyknięte przez krytykę „mo

numentalnym osiągnięciem" i „ najlepszą amerykańską sztuką lat dziewięćdziesiątych". 

a autora chwalono za umiejętność uchwycenia atmosfery epoki Reaganowskiej . Dwuczę

ściowy dramat, za który Kushner dostał ro.in. Nagrodę Pulitzera, okazał się nie tylko roz

liczeniem z błędami i grzechami Ameryki, ale też dokonanym nad nią egzorcyzmem. Jego 

centrum stanowi nie epidemia Al DS i kryzys lat osiemdziesiątych, ale problem uwiedze

nia Amerykanów przez ich własny mit . Od 19911, roku, kiedy Anioły w Ameryce zdobyły 

teatry na całym świecie, Kushner kontynuuje pracę nad adaptacjami (m.in. Dybukiem) 

i dziełami autorskimi (ro.in. Slavsf Thinking of the Long-standing Problems of Virtue and 

Happiness, Homebody!Kabul i Henry Box Brown, or the Mirror of Slavery). Wszystkie jego 

sztuki łączy ścisły związek między określonymi problemami umiejscowionymi w danym 

historycznym momencie a swoistą uniwersalizacją . w której prywatne losy postaci spla

tają się z szerokim i niejednokrotnie skomplikowanym kontekstem kulturowym. 

Po sukcesie Aniołów Kushner stał się powszechnie szanowanym rzecznikiem praw wie 

lu dyskryminowanych grup - nie tylko gejów i lesbijek, lecz także Afroamerykanów 

i Żydów - które. podobnie jak bohaterowie jego dramatu, walczą o godność i szacunek. 

Tony Kushner napisał scenariusz do telewizyjnej wersjiAniołów wAmel)'Ce, wyreżysero

wanej przez Mike'a Nicholsa (11,003), jest też współautorem scenariusza do filmu Mona

chium Stevena Spielberga. Mieszka i pracuje w Nowym Jorku. 



Nagranie 

Alina Mleczko (saksofon sopranowy) 

Paweł Stankiewicz (gitara) 

Kornel Jasiński (kontrabas, gitara basowa) 

Piotr Maślanka (perkusja) 

Paweł Mykietyn (obój chiński. fortepian) 

Realizacja nagrania 

Jarek Regulski 

Utwory wykorzystywane w spektaklu 

John Leno n Imagine. wykonanie Paweł Myki etyn 

George Gershwin Summertime 

Francis Scott Key Star-Spangled Banner. wykonanie Jimmy Hendrix 

Dziesięć prz:;-kazań dla kobiety z inspiracji Prince'a Bustera. wykonanie Prince Buster 

Asystent produkcji filmu 

Piotr Partyka 

Dyrektor naczelny i artystyczny Grzegorz Jarzyna 

Zastępca dyrektora naczelnego Tomasz Janowski 

Konsultant programowy Agnieszka Tuszy11ska 

Kierownik dramaturgiczny Piotr Grnszczyński 

Koordynacja pracy artystycznej Małgorzata Mazur 

Produkcja/impresariat Joanna Szwajcowska 

Promocja Magdalena Majewska 

Biuro Obsługi Widzów Beata Zaborek-Sroka 

Kierownik widowni Dariusz Pabjańczyk 

Główna Księgowa Wanda Dorant-Podgórska 

Kierownik administracyjny Michał Goździk 
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