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Publikowany tekst dramatu nie jest ostateczną wersją sceniczną. 



CZĘŚĆ PIERWSZA 



KAPLICA 

KONRAD cały czas na scenie, niezauważany przez inne postacie 

WETERAN!: muszę się jednak do czegoś przyznać 
jednak rzeczywiście było tak 

że bardzo zaskoczyła nmie ta publikacja 

i to zaskoczyła nmie pozytywnie 
bardzo pozytywnie 

że jednak zdarza się czasami coś o czym już w ogóle się nie pamięta 
na co już w ogóle się nie liczy 

przestało się liczyć 

a tutaj proszę 

wszedłem do księgarni 

postać chwilę i pomyśleć 
że o tylu ludziach napisano książki 
o ludziach młodszych ode nmie 

często o takich którzy nie byli tego warci 
często tacy którym się to po prostu nie należało 

często za te książki przyznawano nagrody 

dla autorów tych książek 
bo dla bohaterów książek sarna książka jest już nagrodą 
tylko pytam czasami za co ta nagroda? 

tyle pięknych kartek o niczym 
czasami kartek w twardych okładkach 
a o nmie nikt nie napisał 

nikt taki się nie znalazł 

kto by o nmie napisał 
nikt taki się nie urodził 
i to gdzie? 

w tym kraju 
w moim kraju 
oczywiście autobiografię planowałem napisać 

ale autobiografia to nie to samo 
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to coś innego 
jakby się bali 
jakby nie urnieli 
jakby przestały się liczyć rLeczy ważne 
tak myślałem 
że już się nie liczą rzeczy ważne 
do tego dnia w księgarni 
do której wszedłem nawet nie kupować książek 

tylko na nie popatrzeć i pomyśleć która ewentualnie książka 
nadawałaby się do kupienia 

którą mógłbym kupić 

aż tu nagle 
kiedy miałem wychodzić 
patrzę że jest książka o tamtych czasach 

o t a m t y c h trudnych czasach 
kiedy wszystko było inaczej niż dzisiaj 
a dzisiaj w ogóle by nie było gdyby nie t a m t e czasy 
patrzę że jest wydawnictwo którego jeszcze nie znam 
za to wydawnictwo zna mnie 
ale po kolei 
pięknie wydana - w twardych oprawkach 

na papierze pierwszej jakości 
na bardzo drogim papierze 
pierwszej jakości 
mogłem tej książki nie zauważyć 

bo z oczywistych względów nie patrzę na drogie książki 
ale spojrzałem 

delikatnie ją otworzyłem 
pachniała farbą drukarską 

tak jak czasami pachniała podłoga w domu mojej matki służącej 
kiedy ją napastowałem 
patrzę na spis postaci 
na alfabetyczny spis postaci 
i popatrzyłem wtedy na swoje odbicie w szybie księgarni 

widzę siebie w szybie 1 widzę siebie w książce 
swoje imię 
i swoje nazwisko 

uśmiechnąłem się - ale nie tak że bardzo 
po prostu tak ciepło się uśmiechnąłem 
jak ojciec się uśmiecha kiedy syn mówi mu przepraszam 
tato miałeś rację 
miałem rację 

i tak stałem przez chwilę 

przez dłuższą chwilę 
nie miałem w kieszeni pieniędzy 
nie noszę przy sobie dużych sum 

musiałem ją odłożyć na półkę 

chociaż podejrzewam że gdybym powiedział że to jest książka o mnie 
i pokazał dowód tożsamości powinienem taką książkę dostać za darmo 
dostać ją w prezencie od księgarni 
biegnę do domu 

oczywiście raczej nie biegnę tylko szybko maszeruję 
chcę być już z powrotem 

otwieram szafkę w kuchni - gdzie pod puszką z herbatą mam odłożoną 
pewną drobną swnę na lekarza 
gdyby coś się stało 
tak na wszelki wypadek 

oczywiście teraz też idę po lekarstwo 
dlatego nie mam wyrzutów sumienia że wydaję pieniądze na lekarza 
bo to jest najlepsze lekarstwo 
ta książka 

to jest lekarstwo 
na moje złe samopoczucie 
na moje bóle 
na moje zmiany nastrojów 
i na melancholię 

za tym czego już nie ma 
i nie będzie 

chociaż mogłoby być 

w księgarni biorę książkę z półki 
są tylko dwa egzemplarze 
zostaje więc już tylko jeden 
dużo ludzi musiało czekać na tą książkę 
jeżeli już tak mało zostało egzemplarzy 
idę do kasy 
kupuję 

już chcę wychodzić 

chcę stanąć na ulicy i czytać 
ale nagle mówię do sprzedawczyni 
właśnie sprzedała mi pani książkę o mnie 
ona się uśmiecha i mówi 

naprawdę? 

ja mówię - nie wierzy pani? 
ona mówi - to były ciężkie czasy 
ja mówię nie wierzy pani? 
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wierzę 

oo? nie wierzy? 

więc ja to udowodnię 
wyciągam dowód osobisty z kieszeni 

i pokazuję jej dowód osobisty i listę nazwisk 
listę bohaterów książki 

widzę że czyta 
i patrzy na mnie 
i mówi do mnie 
ale tutaj jest inna litera 
inna litera w nazwisku 

ja patrzę i mówię - że to pomyłka drukarska 
właściwie dwie litery - mówi 
ja mówię to jest pomyłka w druku i nie dwie litery 

bo właściwie „rz" to jest jedna litera 

jak dwie litery jak się mówi jedną 
przecież to jest nasza polska litera jedna 

a ona mówi 
niewiem 
aja mówię 
na pewno jest errata - a jak nie ma to napiszę żeby ją dostarczyli 

ona mówi że errata może nie być potrzebna 

bo niby imię też jest inne 
no to mówię jej że to imię wnieszcwne w książce 

to jest moje drugie imię 
które widocznie uznano za pierwsze 

bo ja używałem obu imion 
bo jak się ma dwa imiona to dlaczego używać tylko jednego 

jak są dwa? 
i się pytam czy tylko jednej ręki używa jak ma dwie ręce 
suka do mięsnego głowiznę sprzedawać gnaty 

jednąręką 

jak nie używa drugiej to może niech sobie utnie na co jej taki kłopot 
będzie lżej 

po prostu drugie imię 
imię z chrztu świętego którego ja się używać nie wstydzę 

i nigdy się nie wstydziłem 
suko głupia mówię na pocztę znaczki lizać lepiej 

a nie książki sprzedawać 
kible czyścić 
kury szczać prowadzać 
włoszczyzną lepiej handlować 
dupy dawać suko jedna lepiej 

WETERAN2: 

WETERANI: 

WETERAN2: 

WETERANI: 

WETERAN2: 

WETERANI: 

WETERAN2: 

do kierownika sklepu chciałem iść 
ale go nie było 
ciekawe 

że nigdy ich nie ma kiedy są potrzebni 

gdyby to była żydowska księgarnia 

to byłoby inaczej 

Żydzi potrafią sprzedawać 
Żyd znalazłby jeszcze dwie książki 
i usiłował mi powiedzieć że w nich też jest moje nazwisko 
oczywiście kłamstwo to jest źle 

ale przynajmniej żaden Żyd w księgarni by mnie nie obrażał 
i mimo że nie przez szacunek 

to bym nie wyszedł zdenerwowany 
i ręce by mi się nie trzęsły 
a ta książka to miało być lekarstwo 

a mnie serce rozbolało i plamy przed oczami miałem ciemne 
jak kiedyś 

i kiedy wezwana policja zaczęła mnie spisywać 
to już sam nie wiedziałem jak się nazywam 
pamiętam tylko że krzyczałem 
żeby mnie aresztowali 
że się nie boję 

że w moim wieku ja niczego się nie boję 
choćby areszt to dostoję 

pierwszy 

otóż tak ci się tylko wydaje - ja jestem pierwszy 

kto? 

ja jestem pierwszy 

ja byłem pierwszy - ja byłem tutaj już wczoraj pierwszy 

po co wczoraj? - liczy się kto jest pierwszy dzisiaj 

głupio się do tego przyznać 

ale wczoraj kiedy się obudziłem 
nie jak zwykle około ósmej tylko wcześniej 
zerwałem się przed piątą 

a przecież wiecie wszyscy że ja jednak lubię spać 
co właściwie można robić teraz 
czekać aż się coś przyśni 

aż się coś przypomni we śnie 

9 



bo wczoraj myślałem że jest dzisiaj 

ale wczoraj to jednak było wczoraj a nie jutro 

czyli właściwie dzisiaj a nie jutro czy tam 
w każdym razie od raz.u szybko wszystko co miałem do zrobienia 

to zrobiłem 

usiadłem przy oknie 
zrobiłem sobie herbatę 
i siedziałem cały dzień już ubrany jak dzisiaj i jak przyszła pora 

a właściwie znacznie wcześniej 
o wiele wcześniej wyszedłem z domu i już jadę tramwajem 

a tutaj zamknięte 

no to postałem 

ciemno jak w grobie 

cicho jak w grobie 

kaplica zamknięta 
popatrzyłem i wróciłem spać 

chociaż to wcale nie jest łatwo tak od razu zasnąć 

v.vłaszcza teraz 

zwłaszcza wczoraj 
przed tym dniem który mi.al być dzi$iaj 

ale już jest dzisiaj 

ja przecież nie narzekam 

WETERAN 1: dzisiaj nie można narzekać - dzisiaj nie ma takiej potrzeby narzekać 
- dzisiaj nie ma okazji żeby narzekać - słowo narzekać dzisiaj nie 

istnieje jak wiele innych słów - dzisiaj należy się cieszyć 

WETERAN 2: ja się przecież cieszę 

WETERAN 1: ja też się bardzo zwłaszcza że mam pewną taką rzecz którą chciałbym 

się jednak pochwalić 

WETERAN 2: ja się tak cieszę że nie mogę spać - mimo że bardzo lubię spać -

to jest moja ulubiona czynność która mi jeszcze wstała 

WETERAN 1: ja też nie śpię - ja ostatnio po nocach czytam 

WETERAN 2: to jest naprawdę bardw dobrze - że chociaż tak raz w roku można 

WETERAN 1: właści'ł.~e nie mam takiej natury - żeby się chwalić 

- ale dzisiaj jednak z tej okazji jednak chyba to zrobię 

WETERAN2: co? 

WETERAN 1: chociaż - podkreślam to nie leży w mojej naturze - chwalenie 

\VETERAN 2: po piątej się obudziłem - myślę cholera - zaczęło się - co tam masz? 
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WETERAN2: 

WETERANl: 

WETERAN2: 

WETERAN3: 

WETERANl: 

WETERAN2: 

WETERANl: 

WETERAN2: 

WETERAN3: 

WETERAN2: 

WETERAN3: 

WETERAN2: 

WETERAN3: 

WETERANl: 

WETERAN2: 

WETERAN!: 

WETERAN3: 

WETERAN!: 

WETERAN3: 

WETERAN3: 

WETERAN!: 

WETERAN3: 

WETERAN2: 

no właśnie właśnie - mam - ale poczekajmy jeszcze na trzeciego 

ja bym się nie spóźnił- mnie to się nie mieści w głowie że się można spóźnić 

może mu coś wypadło 

są dni kiedy nic nie powinno wypadać - są takie dni - tylko niektórzy 

jak widać o tym zapominają 

pierwszy 

drugi 

dru '? gi. 

trzeci 

on jest pierwszy 

ja jestem trzeci - do trzech razy sztul<a 

co chcesz przez to powiedzieć? 

nic 

trzy lata temu o tej porze - kiedy się spotkaliśmy - podobno zdarzyło się 

ja nie pamiętam - cztery lata temu zresztą to było 

co się zdarzyło? 

wiesz co się zdarzyło 

rok temu nic się nie zdarzyło - dwa lata temu też nic 

no właśnie 

to jest taki dzień że my decydujemy co się ma wydarzać -

to jest nasze 5więto 

to znaczy ja uważam 

że to jest lepsze niż urodziny 

chociaż ja bardzo lubię swoje urodziny o ile ktoś się do mnie odezwie 
kiedy nie było telefonu to on milczał 

ale nikt przynajmniej nie musiał na milczenie telefonu v.vracać uwagi 
w każdym razie 

to jednak urodziny to jest coś zupełnie innego 
to jest raczej jak pogrzeb 

ale pogrzeb szczególny 

to jest taki pogrzeb wiecznie żywy 

zamknijcie te drzwi od kaplicy 

to jest ostatnia rzecz którą chcę dziś robić - zamykać drzwi 

kto właściwie o tym zdecydował 

o czym zdecydował? 
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WETERAN3: 

WETERAN!: 

WETERAN2: 

WETERAN3: 

WETERANI: 

WETERAN2: 

WETERAN3: 

WETERA.i"-12: 

WETERANI: 

WETERAN3: 

WETERAN!: 

WETERAN3: 

WETERAN!: 

WETERAN2: 

WETERAN!: 

WETERAN3: 

WETERANl: 

WETERAN2: 

WETERAN!: 

WETERAN2: 

WETERANl: 

WETERAN3: 

WETERAN!: 

12 

że tutaj - że w ogóle - że w ogóle w kaplicy 

bez ludzi którzy mają zamykać drzwi 

to są ostatnie drzwi które dziś zamykam - to jest ostatnia rzecz którą 

dziś robię - powinien tu być ktoś i zamykać i otwierać te drzwi - przed 

nami i za nami - ale oczywiście nikogo nie ma - gdzie są ludzie którzy 

powinni tu być? 

tutaj 

ja nie jestem od zamykania 

a kto?- ja -jestem od zamykania? 

czy ksiądz wie? - czy nie będzie z tego żadnych kłopotów 

- ja nie mogę sobie pozwolić na kłopoty 

na nic nie musisz sobie pozwalać 

ja nie mogę sobie pozwalać - pozwolić 

ja nie chcę dzisiaj o tym mówić - ja chcę wyrzucić z głowy te wszystkie 

wydatki na tramwaje te wszystkie niezapłacone rachunki - te torebki 

z herbatą które się suszą na kaloryferze - te ekonomiczne wyrzeczenia 

- to całe zaciskanie pasa - jakiego pasa? - ja mogę jakiś pas zacisnąć 

- ale czemu to ma być mój pas - to jest jakby pas na mojej szyi 

nie uwierzycie co mi się dziś zdarzyło 

ja też mam coś do powiedzenia - ja mam nawet coś do pokazania 

no dobrze - ale to mnie nikt nie słucha 

mnie też nikt nie słucha - chcę żebyście mnie w końcu posłuchali 

ja uważam - że 

może by mnie ktoś jednak tak posłuchał jakoś? - ja na przykład zawsze 

słucham - albo przynajmniej udaję że słucham - bo powiedziano mi że 

jak się słucha to ludzie cię lubią i poważają i opowiadają swoje historie 

i co i pewnie słuchałeś? 

ja słuchałem 

czego słuchałeś? od sh.ichania do podsłuchiwania jaka jest droga niedługa? 

nie no - chciałem żeby ludzie mnie lubili 

jacy ludzie? 

ja nie wiem - ja też nie słucham - ostatnio policjant chciał mnie 

zaaresztować bo udawałem że nie słyszę na przejściu dla pieszych 

no dobrze 

niedobrze 

WETERAN3: 

WETERAN2: 

WETERAN3: 

nie - dobrze - ja też chcę powiedzieć - gdybym mógł 

gdybym wniał być młodszy to by to wyglądało inaczej 
gdyby to były przynajmniej owczarki niemieckie 
a to były dwa psy rasy której nie znam 

mieliśmy wspominać - ja nie mam za dużo czasu 

o których się mówi 

że to są psy powszechnie uważane za niebezpieczne 

to że one są powszechnie tak uważane to mnie to nie obchodzi 
powszechnie mówi się dużo rzeczy 

powszechna to może być szkoła 
powszechne to znaczy niczyje 

powszechny to sobie może być gazeta-tygodnik 
ale w każdym razie 

ja rzadko wychodzę z domu 

ja mam w mieszkaniu wszystko co mi jest potrzebne 
ja nie muszę wychodzić więc nie wychodzę 

chyba że nadarza się taka okazja jak dzisiaj 

a przecież wszyscy wiemy i się nie oszukujmy że to się zdarza 
wystarczająco często 

gdyby tak się przyjrzeć - to można by to robić - się spotykać 
przynajmniej raz w miesiącu 

ktoś może powiedzieć 

że urodziny też są raz w roku ale ja się wtedy zapytam 
zależy jakie urodziny 
moi panowie 

zależy kurwa jakie urodziny 

i chociaż to słowo kurwa tutaj wcale nie jest na miejscu 
to ja jednak - ja je tutaj powiem 

bo są takie chwile kiedy takie słowa można powiedzieć 
kiedy takie słowa należy wypowiedzieć 

tak samo jak są ludzie normalni i o nich tak nie mówię 
ale są tacy o których nie sposób 
nie ma takiej możliwości 

żeby powiedzieć inaczej 

inaczej jak kurwa 

no więc w każdym razie 

jeżeli kogoś z was to nie obchodzi 
to nie musi słuchać 

ale przecież dzisiaj nie ma innego wyjścia 
teraz nie ma tutaj innego wyjścia 

dzisiaj trzeba słuchać i to jest jednak dobrze 
że może być taki dzień 
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WETERAN2: 

WETERANI: 

WETERAN3: 

WETERAN2: 

WETERAN3: 

WETERAN2: 

WETERAN3: 

WETERAN2: 

WETERANI: 

WETERAN2: 

WETERAN3: 

WETERAN2: 

WETERAN3: 

WETERANI: 

WETERAN3: 

WETERANI: 

WETERAN2: 

WETERANI: 

WETERAN3: 

WETERAN2: 

I4 

przecież mieliśmy wspominać 

ja mam ostatni autobus niedługo - mieliśmy wspominać - mieliśmy 

świętować 

a co ja robię? przyszłość przepowiadam? - dwa psy rasy uważanej 
powszechnie za niebezpieczną zostały na mnie dziś poszczute 
- musiałem uskoczyć przed nimi - a taki młody gówniarz mówi 
- niech się pan nie boi one nie gryzą - one tylko tak - dwie mordy 
uzębione w moją stronę - musiałem uciekać - znowu na ludzi szczuje 
się psy - gdyby to były niemieckie owczarki wiedziałbym co robić 
- znalazłbym się w tej ~-ytuatji - a tak odskoczyłem - uderzyłem 
kroczem w słupek na parkingu - zabolało - ale się przewróciłem 
- i trudno było mi się podnieść - leżałem tak starając się złapać słupek 
który mnie przewrócił - a ludzie patrzyli na mnie jak na pijaka - może 

ja lubię się napić - kto nie lubi się napić? - jak są pieniądze i czas to 
c;i:emu nie - ale nie pokazuję tego - nigdy nie leżałem - a patrzyli na 
mnie jak na jakiegoś - no nieważne - to jest udręka - to jest coś co boli 
- kiedy się leży - dlatego się spóźniłem - musiałem - wrócić do domu 
żeby się przebrać - w domu po tym wydarzeniu płakałem ale krótko 

czasem takie wrażenie odnoszę - jakby jakoś tak 

co? 

nic 

nic? 

nic - tak jakby ktoś tam - ale 

no tak - ale to jest jednak święto 

dlaczego ale? 

to jest święto bez żadnego ale 

to jest święto ale nasze 

ale nie tylko nasze 

tak - to jest też święto tego kraju 

tego kraju gdzie kruszynę chleba 

tego kraju gdzie przyszło żyć umierać i nie pozwalać 
żeby ktoś pluł nam w twarz 

tego kraju gdzie jest 

ja na przykład bardzo się cieszę że mogliśmy się spotkać a ty? 

ja się bardzo cieszę 

tego kraju gdzie jest - ja też się bardzo cieszę - że możemy się wreszcie 
spotkać - tego kraju gdzie jest - tego kraju gdzie jest - gdzie w ogóle 

ważne że w ogóle jest - kraj 

WETERAN3: 

WETERAN2: 

WETERANI: 

WETERAN2: 

WETERANI: 

WETERAN3: 

WETERAN2: 

WETERAN3: 

WETERAN2: 

WETERAN3: 

WETERANI: 

WETERAN2: 

WETERANI: 

WETERAN2: 

WETERANI: 

WETERAN3: 

WETERAN2: 

WETERANI: 

WETERAN3: 

WETERANI: 

WETERAN2: 

WETERANI: 

WETERAN2: 

WETERANI: 

WETERAN2: 

WETERANI: 

WETERAN2: 

WETERAN3: 

po co już to mówić więcej 

bo jest - bo ma być uroczyście 

no tak - może byśmy je zaczęli wreszcie to święto 

no tak 

no tak 

no tak 

tak 

tak 

co? 

co? 

tak - zaczynamy 

ten kraj jest 

ile razy? 

co? 

ile razytak? 

co ile razy? 

co razy? 

no dobrze 

już dosyć - niedobrze 

kurwa mać - nic nie rozumiem - ja tutaj przychodzę ja się martwię 
żeby było dobrze 

ja się nie martwię 

a ja się właśnie martwię - ja tutaj przyszedłem - chciałem żeby nikt się 
nie martwił - żeby nikt się nie martwił - nikt - żebym ja też się nie 
martwił 

ja się nie martwię 

a ja tak - ja nie jestem nikt - dlatego o tym mówię - ja mam tego dosyć 
- kiedy byłem mały - zawsze bałem się wigilii - wigilia była najbardziej 
przerażającym dniem w roku - zawsze się bałem krzyku mojej matki 
przy wigilii - nie chcę już takiej wigilii - ja nie po to tu jestem 

wigilia jest dniem kiedy wszyscy mogą się 

ja tego więcej nie chcę 

wiem co mogą się w wigilię - wiem co mogą się 

dobra - nie po to to wszystko żebyśmy teraz musieli się tłumaczyć z wigilii 

IS 



WETERAN!: 

WETERAN2: 

WETERAN3: 

WETERAN2: 

WETERAN3: 

WETERAN2: 

WETERAN!: 

WETERAN3: 

WETERAN2: 

WETERAN!: 

WETERAN2: 

WETERAN3: 

właśnie 

właśnie 

właśnie tak 

ja nie po to tu przyszedłem żeby się kłócić 

ja też nie 

ja też nie 

ja mogę opowiedzieć 

ja mogę opowiedzieć po co tu przyszedłem 

ja też mogę - CV/ drzwi są dobrze zamknięte 

to ja zamknąłem te drzwi - już zamknąłem - już zaczynamy 
- właśnie - więc - zanim zaczniemy - chciałem tylko pokazać - bo to 

się jednak jakoś wpisuje - w ten wieczór fa'iąteczny - bardzo dobrze 

- chciałem pokazać na stronie 384 

jakby mam takie wrażenie jakby 

co? 

Wchodzi X PIOTR z PANIĄ ROLLISON 

X.: 

WETERAN!: 

X.: 

WETERAN!: 

X.: 

WETERAN!: 

X.: 
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co tu się dzieje? - co tutaj się właściwie - CV( ja mam gdzieś dokądś 
zadzwonić - gdzie jest ochrona - ochrona - ochrona 

przecież mówiliśmy 

jaka była umowa? 

ale że właściwie jak? 

no jaka była umowa·! 

no-że 

przecież - moi drodzy - przecież nie tak się umawialiśmy 
- umawialiśmy się że beze mnie się nie zaczyna - niczego się 

tutaj beze mnie nie zaczyna - przecież ja jestem gospodarzem 

- ja tutaj wam gościa przyprowadzam - chcę przedstawić gościa 
- jak to tak? - ja tutaj właściwie wszędzie jestem gospodarzem 

-jak to tak? 

Akcja śmierć kliniczna 

WETERAN 2 wpada w stan śmierci klinicznej 

X. PIOTR zaczyna się modlić - WETERAN 1 i WETERAN 3 - rutyna 

PANI ROLLISON stoi i patrzy 

PAN1 ROLUSON: jakoś tak zimno się zrobiło jakby- boli go? 

WETERAN!: 

WETERAN3: 

nie - nic się nie stało 

nic się nie stało 

PAN1 ROLLISON: nie boli go? 

WETERAN!: 

WETERAN3: 

X.: 

nie - to zupełnie normalne 

w sensie że się zdarza 

co się zdarza niby- gdzie się zdarza? - może i się zdarza - ale nie tutaj 

- pod twoją obronę uciekamy się Święta Boża - ale kogo wy tu prą-
prowadzacie mi w ogóle? - chcecie żebym miał kłopoty przecież - co 

to za kościół w którym ludzie umierają? - w kościele się nie umiera w 

kościele się powstaje do życia 

PANI ROLLISON: do życia wiecznego też 

X.: 

WETERAN!: 

X.: 

WETERAN3: 

WETERANI: 

WETERAN2: 

WETE.RA.t'\! 1: 

WETERAN2: 

X.: 

WETERAN2: 

do wiecznego też ale później - co się dzieje z nim? 

- może go wynieść gdzieś trzeba 

trzeba poczekać chwilę 

na co poczekać? - tutaj nie będziemy czekać - ja miałem na bal 

pojechać - tylko wbaczyć - ja chcę pojechać na bal i was też zabrać 
- byście przynajmniej jakoś to fa'ięto - coś byście zjedli przynajmniej 

- zobaczyli porozmawiali - a tak teraz - ja nie wiem - ja nie jestem na 

to przygotowany - ja to powinienem jakoś przemyśleć 

to zawsze jest tak sarno 

założyliśmy się czy zdąży dobić do setki 

to jest zawsze tak samo - najpierw widać wszystko z góry - a potem jest 

tak jakby łąka zielona jakby z takiej perspek-tywy i wszędzie dalej zielone 

krzaki i taka ręka nalewa czerwony malinowy sok i słychać jak ten sok 

dulda do szklanki a potem jest jasność i wracam 

która to już była? 

66 - 67 - 68 - sześćdziesiąta ósma 

co? 

śmierć kliniczna 
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X.: no to może trzeba mnie byto uprzedzić - albo się zastanowić dlaczego 

właściwie się wraca - to są takie pytania - może jeszcze coś do zrobienia 

- może Bóg uznał że jeszcze nie czas 

WETERAN 2: to ma nerwowe podłoże 

X.: no dobrze - jak to mówią stracha mi napędziliście - ale dobrze 

- mam gościa - nic pani nie jest? 

PANI ROLLlSON: nie - nie wiem 

X.: 

WETERAN3: 

X.: 

WETERAN2: 

WETERANI: 

WETERAN2: 

X.: 

WETERANI: 

WETERAN3: 

WETERANI: 

IS 

pani też się nie do końca czuje - miała osiem operacji w ciągu ośmiu 
miesięcy - zaczyna się dziewiąty miesiąc i nic właściwie nie wiadomo 

no dobrze więc ja bym proponował zacząć 

poczekamy jeszcze na chórzystki 

na chórzystki? 

na chórzystki - będą śpiewać - przynajmniej raz ładnie zostanie 

wszystko odśpiewane 

w mieście pomyślą że to śpiewają w kościele 

bo śpiewają - wnuczki podobno twoje tak? 

tak 

przecież ty nie masz wnuczki 

czy ja ci coś wymawiam - czy ja tobie kiedyś zaglądałem tam gdzie 
ty byś sobie tego nie życzył? - więc może się zamkniesz i posłuchasz 

- proszę 

DZIADY - URoczysTOŚĆ 

KONRAD cały czas na scenie, nw..auważany przez inne postacie 

WETERANI: 

X.: 

WETERAN2: 

to jest święto 

to jest raczej uroczystość 

tak - raczej uroczystość 

WETERAN 3: ja nie wiem jak to ludziom wychodzi - mnie nigdy nie wychodzi żeby 

się wódka paliła 

WETERAN \: jak kogoś stać żeby się paliła - to niech pali - ja bym nie pozwolił na 

takie rzeczy - mnie czasem jak coś tam zostanie w segmencie to ja się 

lubię natrzeć taką wódką - tu w okolicach krzyża - ja się boję że to rak 

- ale się nacieram i wtedy mi przechodzi - kiedyś raka nie było - kiedyś 

były tyiko zawały serca 

PANI ROLLISON: kiedyś był tyfus - kiedyś mnie zęby bolały - albo dur brzuszny - dur 

brzuszny to był jedyny sposób żeby do szpitala - a ze szpitala łatwiej się 
uciekało - chyba że ktoś tego nie przetrzymał - takiego <luru 

WETERAN 2: jak mój szwagier umart na raka - to jakoś wstyd było o tym mówić 

X.: 

WETERAN!: 

X.: 

WETERAN3: 

- taki rak to jest jednak obce ciało - a obce ciało to ja rozumiem że to 

może być nóż - albo obcy pocisk - ale nie takie rzeczy - przecież taki 
rak to jakby ciało to samo - ale jakoś toczy - jakoś tak boli 

mówmy co jest ważne - po co się w ogóle tutaj spotkaliśmy - to jest 

spotkanie że Polska to jest naród - to jest ta ziemia w której jest tyle 

krwi polskiej - to jest właśnie taka okazja 

co by się chciało - czego nie ma - co byśmy chcieli teraz mówi.ć 

co się widzi - co jest do zobaczenia - to czego nam wszystkim brakuje 

ja bym tylko jeszcze raz chciał przeżyć ten moment - jak to jest jak się 
wychodzi na ulicę - a naprzeciwko są oni - a ty masz w rękach tylko - i 

ręce ci się trzęsą ale z podniecenia a nie ze strachu 
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PANI ROLLISO N: ja nie wiem czy ja tutaj jestem 

X.: nie nie - wszystko dobrze 

PANI ROLL!SON: tak się czuję jakby nikogo nie było - jakby całe miasto spało - jakby 

trzeba je było obudzić 

WETERAN I : no tak - ale po co mówić o chorobach? 

PANI ROLLISON: a o czym innym trzeba mówić? jak jest choroba to trzeba o tym mówić 

WETERAN 2: jaka choroba? 

PANI ROLLISON: trLeba mówić o tej chorobie 

X.: pani przeszła tyle operacji 

PANI RO LLISON: nie o tym mówię! mówię o tym dlaczego trzeba to miasto obudzić - tak 

- bal - tak bal 

WETERAN 2: 

WETERAN I : 

WETERAN3: 

WETERAN2: 

WETERAN I: 

WETERAN 2: 

WETERAN 3: 

WETERAN2: 

WETERAN I: 

WETERAN3: 

WETERANI: 

WETERAN2: 

WETERAN 3: 

WETERAN2: 

WETERANI: 

WETERAN 2: 

WETERANI: 

\X'ETERAN 3: 

\X!ETERAN 1: 
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ja widzę te wierzby - ja widzę te liście - te jabtka - te okrągłe - ja widzę 

te bielejące łydki dziewczyn w polu ja widzę 

ja widzę 

ja widzę 

ja też widzę 

ja widzę jak się to powietrze trzęsie nad ścierniskiem nad tą 

jak to już się pochyla jak te pełne całe takie płowe jakby się miały 

wysypać 

ja widzę to kwaśne mleko - te krople - co jeszcze zostały na brodzie 

co się jakoś tak w nich można 

tak jakoś 

jaki tam się kurz unosi 

ja!< się wchodzi do rzeki 

jak na wozie 

jak pod wozem 

jaki tam jest skwar 

jaki upał 

jaki gorąc 

jakie plecy są spocone kiedy się człowiek wyprostuje 

kiedy wreszcie stanie na dwóch nogach i tak się zaprze i tą kosą kosi 

a to zboże spada i jest taki jakby szum - tak w głowie czasem szumi 

PIOSENKA - POŁUDNICA 

Słońce ziemią kołysze 

Clumu-y z nieba wytarło 
Zda się słychać jak w ciszy 
Z kłosów sypie się ziarno 
Babom łydki bieleją 
W podl<asanych spódnicach 
Ziemia pęka nadzieją 
Rodzi się południca 

Ptaki w jej warkoczach drzemią 
Gdy spełniona słońcem ziemia 
Jak ta wola co od Boga 
Chodzi gdzieś po swoich drogach 

Nikt nie dowie się o tym 
Dokąd idzie skąd przyszła 
Czyje ciężkie żywoty 
Dźwiga na koromysłach 
Idzie dalej wciąż dalej 
Gdzie na chwilę przystanie 
Baba świecę tam pali 
Chłopskie tam umieranie 

Ptaki„. 

Przyjdzie po mnie gdy lato 
Za lat ile - sam nie wiem 
Przyjdzie stanie przed chatą 
Powie „Czas już na ciebie" 
Dzieci ziemią obdzielę 
Zrobię jeszcze póki co 
I w pachnącą niedzielę 
Pójdę za południcą 
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WETERAN 2: no to ta ludowszczyzna już chyba zaliczona - niezaliczona? 

PAN1 ROLLISON: no to umarł Maciej umarł i leży na desce gdyby mu zagrali zatańczyłby 

jeszcze 

WETERAN2: 

X.: 

WETERANl: 

WETERAN3: 

WETERAN2: 

WETERANl: 

X.: 

WETERANl: 

dobrze ja jednak uważam - że powinniśmy przejść dalej - przejść do 

apelu 

tak ja też czekam na apel - oczywiście - na apel 

ja tak myślę - że może jeszcze przed apelem zdążyłbym wam pokazać 

co jest na 384 stronie 

nie nie - to po apelu 

tak jest po apelu 

a może ksiądz 

jak po apelu to po apelu 

no dobrze - w takim razie - ja mam tutaj taką listę - którą też by 

można 

PAN1 ROLLISON: jaką listę? 

WETERAN I : no tutaj na 384 stronie jest publikacja 

X.: nie ma żadnej nowej listy- są tylko ci których pamiętamy - albo tych 

których powinniśmy pamiętać - i o nich trzeba mówić i po to jest ten 

apel - listy raczej nie 

WETERANI: 

WETERAN2: 

X.: 

WETERAN2: 

WETERAN3: 

WETERAN2: 

WETERANI: 
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no dobrze 

kto zacznie? 

jak to kto? 

ja zacznę - baczność 

wzywam was do apelu - polegli na polu chwały 

polegli 
do was wołam 
stańcie do apelu 

cześć pamięci 

chwała pamięci - chwała bohaterom i pamięci 

was wzywam 

polegli 

skrytobójczo zamordowani 

stańcie do apelu 

obecny 

obecny 

obecny 

ja nie mogę - przecież nie może być tak że przez jedną literę 

WETERAN3: 

X.: 

WETERANl: 

WETERAN3: 

WETERAN2: 

\VETERANl: 

X.: 

WETERANI: 

WETERAN3: 

WETERANI: 

\X!ETERAN 2: 

WETERANl: 

X.: 

WETERANI: 

ZJAWA li 
WETERANI: 

X.: 

a co tu jest? 

nie no panowie ja was proszę 

ja przepraszam - ale ja nie mogę - jeżeli tego nie powiem - to ja po 

prostu nie mogę się skupić 

a jak ty masz na imię? 

pokaż 

no tak ale to był mój pseudonim - więc w dowodzie też mam 

pseudonim 

masz pseudonim w dowodzie? 

tak mi zostało 

no ale tu „rz" 

no i co że „rz" 

no co? - no to że -jest inaczej 

to jest poL~ka litera 

panowie długo jeszcze? 

ja tylko jeszcze chciałem się wytłumaczyć i przeczytać co tam napisano 

o mnie - no i co się tak patrzysz że jest inna litera - to jest polska litera 

taka sama jak „eh" - i to dobrze to są takie słowa - na „rz" -
r z eczpospolita 

r z ymskokatolicki 
rzeka WJSła 

rzeczywarzne 

rz yto 

przeżegnać 

p r z erażenie 

r z ekomo polskiego pochodzenia 

r z ołdacy 
r z aden się nie ostanie 

rzeź 

rz araza 
p r z epraszam 

r ze r z yje 

No więc słowo się rzekło 

Kobyłka u płotu 

nie rozumiem 
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ZJAWA li 
WETERANl: 

WETERAN3: 

WETERAN2: 

ZJAWA 1/ 
WETERANl: 

ZJAWA2/ 
X. PIOTR; 

ZJAWAl/ 
WETERANl: 

Nie chciałem żadnego słowa 
Ale przyszedłem 

wiek - data - przynależność? 

front - nwner akcji - pseudonim? 

Nie chciałem żadnego słowa 
1 września 39 roku zastał mnie 
W domu 
Za młody byłem na powołanie do wojska 
Za chory na powołanie do wojska 
Wojo wojo - miałem ołowiane wojo 

A potem już ołowianą kulę 
W łydce 
Kiedy się uciekało przed 
Kie<fy stałem tyłem plecami 
I mieli do mnie strzelać 
Najpierw wagony 
Potem strzał w głowę 
)a uciekłem 
Po rodzinie został mi tylko zegarek 
Niesłusznie sądzony 

Przez komunistyczne władze 
Przetrzymywany w karcerze 

Bity 
Polewany wodą 
Podłączano mi prąd elektryczny 
Za co nie wiem 
I nikt tego nie powie 
Za co? 
Potem trzeba się był urządzić 
Jakoś to przetrzymać 
Oto dziś dzień krwi i chwały 
Oby dniem wskrzeszenia był 

Pod twoją obronę uciekamy się Święta Boża Rodzicielko 

Oddałem się całkowicie w opiekę 

ZJAWA2/ 
X.PIOTR: 

WETERAN2: 

Pod twoją obronę - racz nie gardzić w potrzebach naszych - ja umiem 
do końca - naprawdę ja jestem Polakiem nie jestem Niemcem 
- umiem do końca 

no i wiedziałem - ja się nie mogę denerwować 

ZJAWA 2/X. PIOTR: Hej ty w czyją opiekę się oddałeś? pamiętasz? 

ZJAWA2/ 
WETERANl: 

X.: 

ZJAWA2/ 
WETERAN3: 

Z)AWA2/ 

KSIĄDZ: 

ZJAWA li 
WETERANI: 

ZJAWA2/ 
WETERAN3: 

WETERAN2: 

ZJAWAl/ 
WETERANI: 

Z)AWA2/ 
WETERAN3: 

ZJAWA li 
WTERANl: 

ZJAWA2/ 
WETERAN3: 

WETERAN2: 

ZJAWA2/ 
WETERAN3: 

WETERAN2: 

Jeden, obecny, zwei, obecny, drei, obecny 

zamknijcie drzwi do kaplicy 

Zamknijcie drzwi do domu - przyszli po nas 

Hej panie Ignac pamiętasz mnie? 

Nie pamiętam - nie pamiętam 

Obecny- od kiedy mnie wyrwano z domu - wyrzucono żeby zrobić 
miejsce w moim domu - zamknięto w obozie przejściowym - ty tam 
byłeś pan - panie Ignac - co rano - czołgaliśmy się w błocie - ja też 
się nie cieszyłem że się wojna skończyła - przesiedleńcy zajęli nasze 
mieszkania 

nie wiesz za co? 

Nie żałuję - nawet tych wrzasków nie słyszę - za grzechy nie żałuję 

Wrzask był 

Od was się nauczyłem 

W obozie nie byłeś 

ale to byli komuniści 

Jacy komuniści 

sowieccy 
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ZJAWA2/ 
WETERAN3: 

ZJAWAl/ 
WETERAN: 

ZJAWA2/ 
WETERAN3: 

ZJAWA li 
WETERANl: 

ZJAWA2/ 
WETERAN3: 

WETERAN2: 

Z)AWA2/ 
WETERAN3: 

ZJAWA li 
WETERANl: 

WETERAN2: 
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Pan lgnac jeździł jak polski pan - w bryczkę nas zaprzęgano - jak 
prawdziwe polskie pany - piłą odciął nogę piekarza z Bielic 

Bo chora była - mi matkę w obozie zabili - braci w lesie - od razu 
chciałem Niemców tępić jak się nadarzyła i co? 

Zawył się człowiek z bólu - po obozie pałętały się głodujące dzieci 
- umierały po cichu - to był polski obóz - polskich panów - bito i 
zabijano - co najmniej dziesięciu dziennie takie życzenie komendanta 
- wymyślili pożar - wrzucali ludzi do ognia - podpalili mi brodę 
- żebym nie wyglądał jak Żyd - wkręcili brodę w imadło i podpalili 
- krzyczałem ze mam dzieci 

Moja matka też miała dzieci 

Resztki skóry z twarzy odcięli nożem - \vy1wali paznokcie obcęgami -
jeden po drugim - wkręcili mi jedno ramię w imadło i połamali 
- drugie tak samo - zaczęli pukać kluczami w głowę - puk puk 
- jest tam kto? - potem łupać w tą czaszkę - chlupało - trzeszczało 

- wywracały mi się oczy nic nie widziałem - potem jak mózg wypłynął 
- '"'yglądał jak kisiel ze śmietaną - wcześniej widziałem ekshumację 

zwłok radzieckich żołnierzy - kazali nam wyciągać z ziemi te trupy 
- mężczyznom i kobietom - od tych trupów śmierdziało jak z piekła 
- rozlazłe były tak że ich części właziły w buty - kobietom kazali żreć 
to błoto - kłaść się na wyciągnięte z grobu na półzgniłe zwłoki - kłaść 

się na nich całować - kładły się i wymiotowały a oni wbijali ich czaszki 
w czaszki radzieckich żołnierzy - całe usta - nosy miały w trupach 
- tak zginęło kilkadziesiąt kobiet i dziewczyn - w niektórych grobach 
zwłoki były rozłożone tak - że kiedy ktoś tam wpadł - już z tej mazi nie 
wyszedł 

a co dziwnego? czemu tutaj się dziwić - to był stalinizm -
to był komunizm - to był totalitaryzm - to nie byliśmy my 

Gdzie była wtedy twoja matka? 
Kim był wtedy twój dziadek? 
Kim była wtedy cała twoja &więta rodzina? 

Nie żyli - przez was zabici 

jak się jest Niemcem - to trzeba wiedzieć co to znaczy 

ZJAWA2/ 
WETERAN3: 

WETERAN2: 

WETERANl: 

WETERAN3: 

X.: 

ZJAWA3/ 
WETERAN2: 

WETERANl: 

ZJAWA3/ 
WETERAN2: 

WETERAN3: 

ZJAWA3/ 
WETERAN2: 

Miałem tam dom mój dziadek go jeszcze wybudował - na swojej 
parceli - na swojej parceli - co to jest być Niemcem - ja miałem polską 
żonę - mój brat wchodził na Zaolzie i za co panie lgnac? - za co? 

no chyba nie za złe maniery 

to nie jest moja przeszłość 

to nie jest moja przeszłość 

co może mamy iść na wschód - już nie wrócimy chociaż może i by się 
chciało - tam był dom na wale hetmańskim 

Gdzie? Gdzie na wschód.? 
Nie ma tam miejsca na wschód 
Nigdy nie było miejsca na wschód 
Jak chcesz to chodź 
Chodźcie czekamy 
Chcecie przyjść po swoje? 
Czekamy jesteśmy gotowi 
To będzie gorzej niż Jugosławia 
Chcesz swoje miejsce na wale hetmańskim 
Wytniemy aż do ziemi 
Jak na Wołyniu 
Przybijanie rąk do progu mieszkania 
Wyrywanie żył od pachy aż do stóp 
Rąbanie siekierą całego tułowia na części 
Pieczenie żywcem w piecu chlebowym 
Wrzucanie do klozetowego szamba żywych ofiar 
Bicie żelaznym narzędziem po głowie 
I ciskanie ciał w głąb szamba 
Ściągnięcie skóry z głowy i twarzy 
Wybranie oczu, obcięcie uszu, przecięcie krtani 
I wyciągnięcie przez krtań języka 

nie ja nie będę tego słuchał - niech ksiądz coś zrobi - co to ma być 
- żeby ktoś mnie tutaj 

Ja czekam - czego jeszcze nie pamiętasz - ja przypomnę - ja 
przypomnę - palone cerkwie - stare w cieniu polskich brzóz - te 
brzozy też się zajmowały ogniem 

jakie cerkwie? 

PrawoslaW!le 
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WETERANI: 

WETERAN2: 

X.: 

ZJAWA4/ 
WETERANI: 

ZJAWA3/ 
WETERAN2: 

ZJAWA4/ 
WETERANI: 

co? co to w ogóle? 

ja nie chcę do tego wracać - niech ksiądz coś zrobi 

zamknijcie drzwi do kaplicy 

do cerkwi 

do kaplicy 

do stodoły 

do kaplicy 
do stodoły 

Po co wam te swary głupie 
Toć i tak zginiemy w zupie 

Ty się dziecko nie odzywaj 
Ty z tymi ludźmi nie rozmawiaj 

TY się pomódl lepiej za ojca duszę bo ja zaraz 

Tato ja byłam w wianuszku 

Ja pamiętam wianuszek 
Tak się podobno mówi wianuszek 
Kilkoro dzieci naokoło drzewa 

Wianuszek z dzieci 
Podobno to nasi wymyślili 

Dzieci dookoła drzewa 

Ale Polacy wymyślili nazwę 

To nie byli Polacy 
To byli ludzie z drugiej wsi 

Gdzie jest o tym napisane? 

Dzieci w wianuszku 

Są przybite do drzewa 
Drzewo musi mieć gruby pień 

Żeby było dla dzieci miejsce 

Dla ciał dzieci 
Które są przybite albo powieswne 

Wtedy mówi się karuzela 

Kiedy się dzieci przybija 
Owija się też drutem kolczastym 

Żeby nie pospadały 
Za takim drutem 
jeszcze przed wojną był mój ojciec 

W obozie 
W Berezie 

X.: 

Z)AWA3/ 

WETERAN2: 

X.: 

ZJAWA4/ 
WETERAl"l"'l: 

ZJAWAS/ 

WETERAN2: 

To się zaczynało wcześniej 

Dużo wcześniej 

Potem ojca gonili gdzieś po lesie 

Gdzieś z siekierami 

Potem on gonił 

Jedno drzewo w lesie go zabiło 

Drzewo z wianuszkiem dzieci 

Ja byłam w wianuszku 

On mnie zobaczył w lesie 

I umarł 
Nagie dziecko przybite do drzewa 

zamknijcie drzwi -
jakie drzwi -

zamknijcie drzwi do kaplicy 

Co jeszcze przecież to wszystko było inaczej cerkwie stawiał car -

a Ukraina to przecież wiadomo? 

czego ty chcesz? 

Niewiem 

Rozcinanie brzucha kobiecie w zaawansowanej ciąży i w miejsce płodu 

Wkładanie żywego kota i zaszywanie brzucha 

Wlewanie do brzucha wrzątku 

Wkładanie do brzucha kamieni 

Wrzucanie do brzucha potłucwnego szkła 

Języczek małego dziecka przybity do stołu 

Potem dziecko wisi na tym języczku 
Krajanie dziecka nożem na kawałki i rozrzucanie wokół 

Rozpruwanie dzieciom brzuszka 

Nevimproć 

Ale pry je to smesny jazyk 

Pry smesne zni 

Velmi to było smesne 

Praha, 5edesatyosmy rok 

Tanky na ulicich, take Polske tanky 
Polska slechta take była V tancich 

Polska slechta smeje se ćestine 

Polska slechta vali se smichy 

Kdy nas sJYSi 
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WETERAN3: 

ZJAWAS/ 
WETERAN2: 

WETERAN3: 

WETERAN!: 

ZJAWAS/ 
WETERAN2: 

WETERAN!: 

WETERAN3: 

WETERAN!: 

WETERAN3: 

ZJAWA6/ 
X.PIOTR: 

WETERAN2: 

WETERAN!: 

ZJAWA6/ 
X.PIOTR: 

WETERAN3: 

WETERAN2: 
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Ja se smichy neva!im 

Armada je armada 

Kulka je kulka 

Ten vojak je polsk)f vojak 

Takova tradice je5te od doby tesinsl<a 

Smat se a sti'ilet 

to nie były polskie wojska - to były sowieckie wojska - to byli inni 
ludzie 

A kdo by! tehdy tvUj soused? 

A kdo był tehdy tvtij pntel? 

Kdo by! tehdy tviij ucltel? 

ja nie rozumiem - ty rozumiesz? - u nas też bili ludzi zabijali w 68 

zabijali 

to nie jest moja przeszłość - to są obcy w tej historii 

Koho u vas bili? - To byla mała skupina lidi 

To vżdy byla mała skupina lidi 

Ostatni se schovavaji za zadony za oknem 

Ostatni se divaji na jej ich sti'elajid do 

Cechu armadu 

ViS narod se na to diva 

no to o tej grupie to jest po prostu śmieszne 

ja go w ogóle nie rozumiem - ty rozumiesz? 

ja nie umiem po czesku - nikt mnie nie nauczył 

ale co to w ogóle jest - to jest nasz apel - to jest nasze święto - to jest o 

tych którzy polegli 

Jestem Polakiem 

no właśnie - gość w dom Bóg w dom 

grupa osób - to się tak nie liczy to się liczy w rodzinach 

Jestem Polakiem 

wiek - data - przynależność? 

front - numer akcji - pseudonim? 

ZJAWA6/ 
X. PIOTR: Byłem u lekarza kiedy się to zaczęło 

Taki był nastrój pogromov.'Y 

Lekarz był Żydem 
Weszli 

Zdążyłem uciec 

Uciekałem przez całe miasto 

Za rzekę 

Już się robiło spokojnie 

Wbiegłem do rzeki tak jak wbiegałem żeby popływać 

Już byłem na drugiej stronie kiedy krzyknęli do mnie 
Nie odwróciłem się 

Pierwszy kamień 

Drugi kamień 

Polacy bez winy rzucają kamieniem 

Polacy bez winy rzucają we mnie kamieniem 

I przewracają do wody nie mam siły 

Krzyczę 

Tylko 
Nie jestem Żydem 

Nie jestem Żydem 
To ijest mój pogrom 

46rok 

To był taki nastrój pogromo\'.'Y 
Nie jestem Żydem 

Trzeci kamień nie mam siły uciekać 

Nie jestem Żydem 
To na żydowskie groby się rzuca kamienie 
Widzę że rozmawiają na brzegu rzeki 

Już im się nie chce 

Rzucają od niechcenia bo i tak już nie ucieknę 
Co jakiś czas kamień 

Stoję na \'.'Ysepce klęczę na \'.'Ysepce 

Nikomu nie chciało się po mnie wejść do wody 
Wystarczyło rzucać kamieniami 

W końcu zdechnie 

Płynąłem z prądem przez rzekę 

Ciała nikt nie zauważył 

Kamienie są na dnie rzeki 

Dom w którym byłem Polakiem 

Został zburzony 
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WETERANI: 

WETERA.i'l' 3: 

WETERANI: 

PANI ROLLISON: 

WETERAN3: 

WETERANI: 

WETERAN3: 

WETERANI: 

WETERAN3: 

WETERANI: 
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co to jest? 

ile to jeszcze ja zaraz stąd wyjdę - co ty mówisz - po co to mówisz 

_ to jest komunizm to jest to całe - czy to ja rzucałem? ciekawe czy do 

Niemców też przychodzicie? 

a co ja jestem jakiś Niemiec 

żeby się bać? 

kto jest Niemcem ma o czym myśleć całe życie 

ja nie jestem Niemcem i nie mam o czym myśleć 

jeżeli ktoś mnie zapyta czy nie mogę spać 

to odpowiem że nie mogę 
ale nie mogę spać tylko dlatego że mam nadciśnienie 

kiedy nie miałem nadciśnienia 

spałem jak zabity 

spałem jak trup 

spałem jak dziecko 

jak zabite dziecko 

nie wiem jak zręczniej mógłbym to określić? 

mały chłopiec ciągnięty za rękę przez starego mężczyznę 

małe miasto 

tuż po wojnie 

stary mężczyzna jest Żydem 
na to wygląda 

dziecko się \4.')'l)Wa 

do tej pory nie wiadomo czy Żyd nie chciał porwać dziecka 

i go zamordować 

podobno się mścili 

do tej pory 

się zastanawiam za co się mścili 

i czy był jego dziadkiem 

czynie 
mało ludzi na ulicy 
pokrzyczeli do niego i poszli 

to była wojna 

na wojnie się cierpi 

kto nie cierpiał? 

to byty okrutne czasy 

czasami nie można 

czasami 

ZJAWA?/ 
WETERAN3: Co? 

WETERAN2: tak łatwo rzucać oskarżenia - a to wszystko było inaczej - to przecież 
jest o wiele bardziej 

ZJAWA 7/ 
WETERAN3: 

WETERANI: 

ZJAWA 7/ 
WETERAN3: 

ZJAWA8/ 

Jakie? 

o co pytasz? 

Nie wiem - jak trzeba o tym mówić - jak trzeba myśleć 
Bo na to trzeba uważać 

Lepiej się nie wypowiadać 

Nie pochowano mnie w poświęconej ziemi 

Nie zgodzono się na katolicki pogrzeb 

Ludzi o pewnych poglądach się w tym kraju nie chowa 

Ludzi pewnego pochodzenia i pewnych poglądów 

Chowa się za cmentarzem 

Tak jakby pewne pochodzenie albo pewne poglądy 

Miały oznaczać samobójstwo 
Nie pozwolono 

Chciałem w poświęconej 

Na grób wylewano mocz 

Na grób wylewano błoto 

Pluto 

Kazano psom się załatwiać na moim grobie 

Bo był za płotem 

PANI ROLLISON: Mamo 

Mamo! 
Mamo! 

ZJAWA9/ 
WETERAN2: Rozwodnik 

Dziwka 

Samotna matka 

To są słowa która zabijają 

To są słowa które wypychają z okien 
Pod pociągi 

Pod belki stropowe 

Pod żyletki 
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WETERAN3: 

Z)AWA7/ 
WETERANl: 

ile jeszcze tego? kto się chce jeszcze czepiać tego narodu? tych ludzi tej 

krwi tych tragedii - to jest ziemia która jak żadna inna na świecie nie 

podejmowała tylu wrogów tyle gwałtów na tym narodzie 

Niepolski 

Zły Polak 
Zdradziecki Polak 

Nieprawdziwy Polak 
Niesłuszny Polak 
Podobno moja matka nie była 
Mój ojciec nie był albo moja matka nie była 

W każdym razie 
Nie jest słuszny 

WETERAN 3: otóż to jest bardzo określić łatwo - ja nie chcę tego słuchać - ja nie 
słucham tych kłamstw - chociażby z powodu mojego wieku - mnie nie 

powinno się takich rzeczy mówić - ja mam swoje zmartwienia 

X.: ja w ogóle się nie zgadzam 
no i co - wielkie rzeczy 
naród ma zawsze marginesy 
albo zabłocone drogi 

ZJAWA 10/ 

naród ma zawsze zabłocone buty 
ale to są drogi do wolności 

to jest właśnie tak 

PANI ROLLISON: Powiedzcie mojej matce że mnie zabili 

W bramie 
Tłukli pałkami 

A ja chciałem wracać do domu 

Już byłem w bramie 
To była brama mojego domu 

Miałem w plecaku książkę 
Książką też mnie bili po głowie 
Dlaczego nikt nie wie 
Teraz mówią że zaginąłem 

Że wyjechałem 
Że uciekłem 

WETERAN 2: no właśnie ja zawsze uważam - uważałem 

ZJAWAlO/ 
PANI ROLLISON: Milczycie 

WETERAN2: staram się powiedzieć 
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ZJAWAlO/ 
PANI ROLLISON: Nic nie powiesz - znam cię 

WETERAN 2: mnie? 

ZJAWA I O/ 
PANI ROLLISON: Znam cię 

WETERAN 1: mnie? 

ZJAWAlO/ 
PANI ROLLISON: Nie ciebie nie 

WETERAN 3: mnie? 

ZJAWAlO/ 
PANI ROLLISON: Wiecie kogo znam? 

WETERAN 1: nie 

ZJAWAlO/ 

PANI ROLLISON: Jak można 

Kto to zrobił 

WETERANI: 

WETERAN2: 

WETERANl: 

WETERAN3: 

Kto do tego dopuścił 

Że nikt nie wie że mnie zamordowano 
Że mordercy chodzą po ulicy 

W tym kraju chodzą mordercy po ulicy 
Jedzą śniadanie i kolację 
I nawet nie mają procesu? 
W bramie ekipa 
Komu przebaczyć 

Za co prosić o przebaczenie? 

Ja nie proszę 
O żadne przebaczenie 

chyba już przeszło - to jest tak - co oni zrobili - co się zrobiło z tymi 

ludźmi - te wojny ta komuna - ale po to są takie święta jak to żeby 
przecież jakoś to tak 

nikt nie zabierze takiego święta - mogą próbować 

mogą mówić że jesteśmy chorzy - chorzy byli niektórzy 

nie mogą mówić że jesteśmy chorzy 
wystarczy że powie się komuś że jest chory 

to od razu zaczyna się czuć jak chory 
zaczyna patrzeć w lustro i wypatrywać chorób 
zwłaszcza jeżeli jest wrażliwy 

a wypatrywać chorób to znaczy wypatrywać tak jakby śmierci 
albo długich lat cierpienia 
cierpienia i bólu 
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WETERANI: 

WETERAN2: 

ZJAWAll/ 
WETERAN3: 
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ja już mam za sobą 

jak to jest że w naszym kraju że mnie - że w ogóle - że się coś takiego 

Właśnie jak to możliwe że w naszym kraju 
Po prostu mnie wyrzucono 
Nie ma miejsca dla czerwonych 
Nie ma miejsca dla partyjnych 
Dawno już spaliłem legitymację 
Spaliłem 

Całe życie 

Mieszkanie 
Wiosny 
Wstawanie do pracy i wychodzenie z pracy 
Wszystko 
Najszczęśliwszy dzień w życiu 
Najpiękniejszy dzień w życiu był przed 89 rokiem 
Co na to można poradzić? 
Trzeba było wykreślić 
Zlekceważyć 

Powiedzieć że nie istniało 
Że nie żyło się w PRL 
A jak się żyło to się walczyło cały czas 
Śpiewało się mury i nosiło bibułę 
l było się bitym 
Ja się bardzo bałem bicia 
I miałem pracę 
Dom samochód wakacje 
Nic wielkiego ale jakoś tam działałem 
Byłem na zebraniach 
Nawet raz widziałem Gierka 
Potem na spokojnej wsi 
W małym wesołym miasteczku 
Pluli na mnie 
O wszystko 
O morderstwo księdza 
O pożyczki w dolarach które trzeba spłacać 
Nagle nie wiedziałem gdzie żyję 
Trzeba było zacisnąć pasa 
Cały czas zaciskać pasa 
Nie odnalazłem się 
Nie umiałem 
Więc zaciskałem pas 

X.: 

ZJAWAll/ 
WETERAN3: 

X.: 

ZJAWAll/ 
WETERAN3: 

X.: 

ZJAWAll/ 
WETERAN3: 

X.: 

WETERANI: 

WETERAN2: 

WETERAN3: 

ZJAWA 12/ 
X. PIOTR: 

Coraz bardziej 
Ja chciałem swój kraj wtedy budować 
A to przestał być już mój kraj 
W końcu kiedy w miasteczku w 90 roku 
Klimat był dziwny 
Krzyczeli wmo 
Podobno coś mówili w kościele 
Krzyczeli w końcu zamiast liści 
Będą wisieć komuniści 

Mieli rację 

Pas zacisnąłem 
Najlepiej jak umiałem 
Na szyi 

ja też jestem Polak - nie takie rzeczy z nami robiono 

Z kim z nami? 

z nami z Polakami 

Z tobą robiono? 

nie ze mnie ale z moim narodem rodziną 

Jak nie tobie~ to jak się tak tłumaczysz z czego? że innym też robiono? 
co z ciebie za ksiądz - inni gwałcili to i ty możesz 

ja się nie wdaję w takie rozmowy - z komunistami 

nie rozmawiam 

nie rozmawiam 

wyrwij murom zęby krat - nie rozumiesz tego? 

No dobra 
O rany może miałem takie skłonności 
Ale były głęboko ukryte 
Ja jestem chłopak 
Prosty 
Przyjacielu 
Ja ci powiem 
Ja szczerze powiem tylko na wino 
Albo na co tam 
Na bilet może 
Zanim go poznałem byłem raz w więzieniu 
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WETERANl: 

WETERAN2: 
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Bałem się że mnie przecwelują 
Chcieli 
Ale nie przecwelowali 
Jak pierwszy raz siedziałem 
Za co? za co? 
Za kradzenie 
I włamania za to co zawsze 
Drugi raz to już w ogóle było inaczej 
Posadzili mnie z politycznym 
Starszy taki książki pisał 
Mówił że trzeba walczyć 
Z komuną z zomo 
Z milicją 
A co ja niby nie walczyłem 
Ile razy im spierdoliłem? 
Milicji 
Ale nie 
Chodzi o to że mnie zaczął uczyć 
Dawać książki do czytania 
To czytałem 
Aon patrzył 
Dotknął czasem niby przypadkiem 
Patrzył jak na brandzel szmacie jechałem 
W końcu mi stanął 
l mu obciągnąłem 
l te rzeczy- o rany no? 
Bo on te rzeczy bardzo tak 
Mówił że w Grecji to wszyscy tak 
Nie wiem nie byłem 
Ale bym się tam znalazł 
Wyszliśmy razem jak była amnestia w 86 
Chciałem mu imponować to czytałem 
Z milicją się biłem 
W opozycji byłem 
Dwa razy potem się widzieliśmy 
Byłem jednym z pierwszych którzy umarli na AIDS 
W ośrodek w którym miałem umrzeć ludzie rzucali kamieniami 
A on mówił kiedyś w telewizji o Bogu rodzinie 
I że pedały są zbocwne 
Sam pedał i to jaki 

o kim mówisz? 

to nie ja mówię 

WETERANl: 

WETERAN3: 

WETERAN2: 

WETERANl: 

ZJAWAll/ 

kto to mówi? 

to nie jest zwykły dzień przecież 

nie - to nie jest zwykły dzień 

taki dzień może się zdarzyć raz w roku - i jakiś dewiant będ:zie tu 
przychodził ja bym go nie wpuścił 

PANI ROLLISON: Mamo 
Mamo 
Mamo 
Mamo 

WETERANl: 

WETERAN3: 

ZJAWAll/ 

ty już byłeś 

wracaj do siebie 

PANI ROLLISON: Mamo 
Mamo 
Mamo 

WETERAN2: 

ZJAWA13/ 
WETERAN3: 

WETERANl: 

WETERAN2: 

WETERANl: 

ZJAWA13/ 
WETERAN3: 

do siebie już - już już już 

Ołowiane żołnierzyki 

Ołowiane krzy'qki 

już już już 

już mam dosyć 

ja mam zaraz autobus 

Ołowiana kula 
Już się tak nie mówi 
Ołowiana kula w brzuchu 
Zastrzelono mnie 
Bo na wsi najpierw prqszli 
Niemcy 
Potem 
Rosjanie 
Zabrali wszystko do jedzenia 
Zostały ziemniaki 
Przyszli partyzanci 
Partyzanci byli •vściekli 
Jak Polak głodny to zły 
Nie najedli się bo były tylko zienmiaki 
Nie mogliśmy dać żołnierzom mięsa 
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WETERAN2: 

WETERAN3: 

WETERANI: 

WETERAN2: 

WETERAN3: 

WETERAN2: 

WETERAN3: 

WETERAN2: 

WETERAN3: 

WETERAN!: 

WETERAN2: 

WETERAN3: 

WETERANI: 

WETERAN2: 

WETERAN3: 

WETERANI: 

WETERAN2: 

WETERAN!: 
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Nie mieliśmy dla żołnierzy jedzenia 
Dla polskiego żołnierza nie mieć mięsa? 
Który walczy w lesie za waszą i naszą? 
Byli pijani 
Jak się człowiek upije to jest głodny 
Jak Polak jest pijany i Polak jest głodny to jest naprawdę zły 
Strzela na wiwat 
Strzela w bok 
Strzela w brzuch 
Podobno była jeszcze świnia w phvnicy 
Ale nie chcieli dać 
Miała być dla mnie żebym 
Za mały nie wyrósł 
Nie wyrosłem 
46 roku nie dożyłem 
Miałbym wtedy 5 lat 

zaraz zaraz zaraz - szlag by to trafił czego się doczekałem w mojej 
kochanej Polsce że mnie ktoś obraża 

że co że niby dziecko zastrzelili? 

może i zastrzelili 

ale to pewnie była pomyłka - broń się czyści 

ja tu przychodzę - ja nie chcę żeby mnie ktoś obrażał 

dla mnie to jest jednak ważne - żeby tak wszystkiego nie niszczyć - ja 
już mam swoje lata 

proszę księdza 

czemu ksiądz nic nie robi 

dlaczego ksiądz nic nie zrobił? 

jak to jest 

ja już mam swoje lata ja już mam dosyć 

ja też chciałem mówić ale nie mogłem - dlaczego się usta zamyka? 

ja też chciałem się wypowiedzieć 

ja też chciałem - jakoś tak 

ja też bym chciał 

ja 

co to jest za ksiądz? 

jaki to jest ksiądz? 
to jest dobry ksiądz?! 

WETERAN2: 

WETERAN!: 

WETERAN2: 

WETERAN3: 

X.: 

WETERAN3: 

X.: 

WETERAN3: 

X.: 

WETERAN!: 

WETERAN3: 

WETERAN2: 

WETERAN!: 

WETERANI: 

WETERAN3: 

WETERANI: 

WETERAN3: 

WETERAN2: 

\VETERANl: 

WETERAN3: 

to jest dobry ksiądz? 

żeby polskie wojsko tak 

żeby tak polskie wojsko 

ja byłem w lesie 

co? 

ja byłem w 1 e s i e 

co ty też? 

ja też 

kto jeszcze kto jeszcze może coś powiedzieć? 
kto jeszcze? 
tak was mało? 
więcej was nie było? 
to mnie właściwie w żaden sposób nie poruszyło 
bo mnie nie jest w stanie za bardzo nic poruszyć 
ja się pytam tak was mało 
to tak jakby nie było nic 
jakby nikt już do mnie nie mówił? 
ja już jestem stary ja mogę nie pamiętać 
no kto jeszcze? 
no co? 
to nie jest koniec świata 
ja więcej powiem 
to dopiero początek skurwysyny 
co ja nie umiem noża ostrzyć? 
ja nie umiem noża ostrzyć? 
jak trzeba będzie to ja umiem nóż zaostrzyć 

ja już nie mogę 

ja tego nie rozumiem 

dla mnie jest tego za dużo 

ja chyba wracam 

już jest czas na mnie 

ja się chyba wypisuję 

nikt oczywiście nic nie zrobił 

na mnie już czas jest 

ja mam dosyć - ja chcę wracać 

ja już wolę sam siedzieć chociaż się cieszyłem 

już chyba to był 
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WETERAN2: 

WETERANI: 

WETERAN2: 

WETERAN3: 

WETERAN2: 

WETERA.t"l'I: 

WETERAN2: 

WETERANI: 

WETERAN3: 

WETERAN2: 

WETERANI: 

WETERAN3: 

WETERAN2: 

WETERAN3: 

WETERAN2: 

WETERANI: 

WETERAN3: 

WETERANI: 

WETERAN2: 
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co? 

niewiem 

ja też bym chciał poopowiadać 

mnie nigdy nie zapisano na lekcje pianina - chociaż się bardzo do tego 

nadawałem - gdybym brał lekcje pianina to bym grał i może ktoś by 

o mnie nakręcił film - jak gram w czasie wojny - taką sobie 

wyobraziłem scenę - że kiedy już Ochota pada i oni nie mają sił -

i bronią ostatniego progu - ostatniego domu to ja tak gram że nagłe 
zmienia się przysłowiowy bieg hi:>torii - i wszystko jest inaczej 

- i nawet brytyjskie mys1iwce słyszą tą muzykę - bo ja nadaję przez radio 

- i lecą i bombardują - ale tylko tam gdzie wiedzą że mają bombardować 

- ale nikt mnie nie zapisał - więc kiedy sobie to wyobrażam muszę się 

cofnąć bardzo daleko w przeszłość - kiedy chodziłem jeszcze do gim
nazjum - to mieliśmy tylko rysunki - w domu nikt nie grał - nikt nie 

znał żadnego nauczyciela muzyki - więc sobie wyobrażałem że w szkole 

stoi pianino ja na nim gram - i ktoś to słyszy - a potem to już konkursy 
- koncerty - koprodukcje - kopulacje - poza tym u mnie w domu 

zawsze się mówiło że muzycy to ludzie o nieskazitelnej kulturze 

osobistej i bardzo dobrze wychowani - zawsze chciałem być jednym 

z nich - no ale co? - ale co? - ale co z tym zrobić dalej - w każdym 

razie to pianino powinno stać na środku sali gdzie się odbywały apele 

ja już nie chcę apeli 

ja byłem człowiekiem - jak kazali iść to szedłem - jak nie to nie 

nigdy z przodu i nigdy z tyłu orkiestry - zawsze w środku 

w rodzinie były różne przypadki 

zdarzało się - ale zawsze chciałem 

ja też gdyby tylko coś 

dlaczego nie można urodzić się wcześniej? 

dlaczego nie można urodzić się później? 

dlaczego w ogóle trzeba 

jak trzeba było wyjechać to wyjechałem - kilka lat na emigracji 

- wróciłem chciałem żeby było dobrze 

więzienie - ale krótko - nic mnie tam nie spotkało 

mam taką rękę kurczącą się w pięść po tym jak dostałem pałą 

i jeszcze tyle złości 

ja też 

ja też 

PANI ROLLISON: trzeba obudzić 

X.: co? 

PANI ROLLISON: trzeba krzyczeć - jak oni mogą krzyczeć to my musimy 

WETERANI: ja niewiem 

PANI ROLLISON: a dlaczego było ich trzynastu? co to znaczy- że ich było trzynastu? 

WETERAN 2: ja już nie mam siły 

WETERAN 3: ja bym wolał w kawiarni a nie w tym błocie - w tym gnoju - ja jeszcze 
ich znajdę 

WETERAN I: dlaczego się śmiejesz? 

WETERAN 2: nie wiem po co 

CHóRzySTKI: - no ale ja nie wiem 

- my nie wiemy 

- bo właściwie miała być część oficjalna 
- a tutaj się tylko kłócicie 

- ja myślałam że to będzie wieczór kawalerski albo co 

- a to jest chyba rany - jakiś pogrzeb jakby 

- bo ksiądz mówił żeby zaśpiewać 
- to zaśpiewamy 

- no bo jest zapłacone a potem jedziemy 

- proszę księdza śpiewać? 
- a na bal potem 

- czy już nie na bal? 

- no bo nie wiem 

- dwie pary butów zabrałyśmy ze sobą 
- to śpiewać? 

CHÓRZYSTKI śpiewają. patriotycznq. piosenkę - po piosence wchodzi KONRAD 
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cz:ęść DRUGA 



PRZED BALEM 

KONRAD: 

KONRAD: 

RZECZNIK: 

KONRAD: 

RZECZNIK: 

KONRAD: 

RZECZNIK: 

KONRAD: 

RZECZNIK: 

KONRAD: 

RZECZNIK: 

ja chciałbym stąd wyjść tylko z jednym 

osiągnięciem 

i jak do tej chwili mam przekonanie 

że z nim wychodzę - wyjdę 

chciałbym mianowicie wtedy 

kiedy ten gmach opl'ISzczę 

kiedy skończy się dla mnie 

ten nie ukrywam strasznie dolegliwy czas 

kiedy po ulicach mojego miasta mogłem 

poruszać się tylko samochodem 

albo w towarzystwie torującej mi drogę 

i chroniącej od kontaktu z ludźmi eskorty 

że wtedy kiedy się to wreszcie skońc:Zy 

będę mógł na ulicę tego miasta wyjść 

i popatrzeć ludziom w oczy 

czego sobie i państwu życzę 

ludzie 

ludzie już się zbierają 

ludzie? 

goście 

wszyscy? 

wszyscy 

wszyscy? 

to znaczy zaproszeni 

tylko zaproszeni? 

tylko 
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KONRAD: 

RZECZNIK: 

KONRAD: 

RZECZNIK: 

KONRAD: 

RZECZNIK: 

KONRAD: 

RZECZNIK: 

KONRAD: 

RZECZNIK: 

KONRAD: 

RZECZNIK: 

KONRAD: 

RZECZNIK: 

KONRAD: 

RZECZNIK: 

KONRAD: 

RZECZNIK: 

KONRAD: 

RZECZNIK: 
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mało 

otóż myślę - że 

co mi po tych ludziach z zaproszeniami - chciałbym żeby tu byli ludzie 
bez zaproszeń - żeby tu byli wszyscy - czuję się jakiś taki - gdzie są 

wszyscy którzy na mnie głosowali? 

wszyscy będą przed telewizorami 

albo wszyscy albo nikt - chcę żeby byli wszyscy - po co ja robię bal jak 
nie ma wszystkich? 

ale wszyscy są 

nie ma wszystkich - mieli być wszyscy - dzwoń po ludziach - ile masz 
numerów w telefonie? 

trochę mam 

to dzwoń 

ale to prywatne 

tu nie ma prywatne - tu wszystko jest państwowe 

no nie - no w pewnym sensie - właśnie nie jest - ja bym na takie słowa 
uważał - i raczej przy zdaniach oznajmujących należałoby zrobić pauzę 

- otworzyć pozycję i tak dalej 

ja się nie nadaję do tego jak mówię że kurwa państwowe - to znaczy że 
jest kurwa państwowe - jak jest polskie to jest kurwa polskie - jak ja 

mówię kurwa to znaczy że jest kurwa - ja się na te sztuczki nie nabiorę 
- dzwoń - nie wiem - obudź tych ludzi na dworzec idź - do sklepów 
- do burdeli - do knajp - na trybuny - oznajmij że za danno - jak za 

danno to wszyscy przyjdą 

może ja zadzwonię do księdza - jakichś tam lumpów ksiądz zawsze 
przyprowadzi - w sensie wiernych 

komu wiernych? 

no w ogóle wiernych 

w ogóle - ja już dzwoniłem do księdza - ile tych księży - z księżmi nie 
muszę rozmawiać i tak przybędą i tak tu stoją i tak żjadają moje ciastec

zka i uśmiechają się do moich chórzystek - tam się uśmiechają - gdyby 
tylko się uśmiechali 

muszę jeszcze przyznać że jedna rzecz mnie niepokoi - ja jeszcze nie 

czytałem przemówienia - z dużą przyje1TU1ością bym przeczytał 

ja też nie czytałem 

no tak - ale ja jednak nalegałbym żełly 

KONRAD: ja też nie czytałem - przemówienia 
nie składam żadnej rezygnacji 
ja nie złożę nigdy nic takiego 

jak chcecie to możecie po mnie przyjść 
jak chcecie to ja was kurwa urządzę 
ja ciebie też mogę urządzić 
i ciebie mogą urządzić 
i ciebie 

kto was tak urządzi? 
jak już mnie tutaj nie będzie 
sami się urządzicie? 

nie możecie się sami urządzić 

no chodźcie do mnie - no skąd jeszcze wychodzicie - skąd wyleźliście 
z jakich dziur 

co ksiądz czy nie ksiądz 
komunista czy nie komunista 
no już czekam 
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X. PIOTR - SEN 

X.: Przyszedł do mnie list 
To nie jest zwykły list 
I nie chodzi nawet o to że jest polecony 
Oczywiście nie tak po prostu polecony 
Ale polecony 
W sensie nie przez pocztę 
Nie przez znaczek 
Nie przez pieczątkę 
Alewłaśnie polecony 
Jakby też polecający 
Polecający mnie 
I nie powiem że się nie cieszę 
Każdy by się cieszył z takiego listu 
Każdy jeden 
Każdy z nas wszystkich 
Ucieszyłby się na takie wezwanie 
Nie tylko sam list bo oczywiście 
W pewnym sensie ten list 
Jest oczywistością 
Ten list 
Jeżeli komuś się należy 

To właśnie mnie się należy 
Komu się może należeć? 
Oczywiście są ludzie którzy powiedzą inaczej 
'Że wydaje im się że jest inaczej 
Ale mnie to nie obchodzi 
To ich całe wydawanie się 
W obliczu takiego listu mogą sobie krzyczeć 
Ten list to jest list żelazny 
'Żelazny argument zamykający usta 
'Żelazny list wybija zęby moich przeciwników 
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Bez przed.nich wybitych zębów mogą co najwyżej seplenić 
Ale ja już nie słucham 
Ubieram się 
Specjalnie na tę okazję 
Został mój strój wymyślony 
Zaprojektowany 
Tak samo jak całe moje pojawienie się 
Jak cała moja życiowa droga 
Z dziur z wiejskich nor 
Bez szacunku dla mnie i dla krów które pasałem 
Jedyna droga była taka żeby pasać ludzkie owieczki 
Żeby im przewodniczyć 
Więc poszedłem - matka odbierała sobie od ust żebym się znalazł w 
seminarium 
Odebrała sobie i ja się znalazłem 
Powoli 
Wbrew intrygom 
Układałem się żeby być gdzie jestem teraz 
Żeby pasać pasać jak teraz 
A teraz ten list 
Nie zwykłe zaproszenie 
To są honory szczególne 
To są pieniądze na budowę świątyni 
To jest poparcie od ludzi 
Od narodu 
Od wiernego narodu 
Od narodu wiernych 
Więc idę 

Posłany samochód 
Jest już moim samochodem 
Posłany kierowca jest moim kierowcą 
A ja jego przewodnikiem 
Zajeżdżam od tyłu 
Budynku 
Spóźniam się chociaż chciałbym być pierwszy 
Najpierwszy 
I czekać na gości jako gospodarz 
Ale ja jestem zaproszony - dziś to ja jestem zaproszony 
Chociaż jest to oczywista droga żeby zapraszać 
Do siebie 
Tak jestem tutaj 
Na tym pięknym terenie u siebie 

Ale do rzeczy 
Ale do drzwi 
Otwierają się przede mną drzwi 
Idę do zapraszającego 
Do głowy państwa 
Witam się słowami 
Czymże ja jestem przed pańskim obliczem 
Chociaż doskonale zdaję sobie sprawę kim jestem 
I kto ma pańskie oblicze 
Moje oblicze jest zadowolone 
Z moim obliczem należy się liczyć 
Wszyscy się boją żeby mnie nie urazić 
Każda formacja zaprasza do siebie 
Kobiety wzdychają że jestem w sutannie 
Tak ta moja sutarma kobietom nie w smak 
W smak im byłoby co innego 
Ale nie 
Ja mam poważną minę - udaję że tych spojrzeń nie zauważam 
Idę do mównicy 
Uśmiechy lęki że nie poprę że się obrażę 
Tak tak 
Od krów aż tutaj 
Aż tutaj do rządu 
Do krzyża 
Zaczynam mówić o narodzie 
O trudzie 
O walce cierpieniu i roli kościoła 
O kościele jako matce 
O kościele jako ojcu 
Jes1i jest rzeczą słuszną aby dzieje narodu 
Rozumieć poprzez każdego człowieka 
W tym narodzie 
To równocześnie nie sposób zrozumieć człowieka inaczej jak w tej 
wspólnocie 
Którą jest jego naród 
Wiadomo, że nie jest to wspólnottI jedyna 
Jest to jednakże wspólnota szczególna 
Najbliżej chyba związana z rodziną 
Najważniejsza dla dziejów duchowych człowieka 
Otóż nie sposób zrozumieć dziejów narodu polśkiego 
Tej wielkiej tysiącletniej wspólnoty 
Która tak głęboko stanowi o mnie 
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O każdym z nas - bez Chrystusa 
Jeśl'i byśmy odrzucili ten klucz dla zrozumienia naszego narodu 

Narazilibyśmy się na zasadnicze nieporozumienie 
Nie rozumielibyśmy samych siebie 
Kończę bo jakoś tak nie trzymam uwagi? 
Może za dużo 

Może już czekają na honory 
Może powiedziałem za dużo o Chrystusie a za mało o narodzie? 

Niewiem 
Niewiem 

Martwię się 

'Że co że odchodzą 

'Że ministrant jakiś 
Ja? 
'Żeco 
Że się śmieją 

Że jakbym miał rozpięty rozporek 
Sprawdzam - nie jest zamknięty 

Że chcą żebym coś powiedział 
Że już nie chcą ode mnie 
Ode mnie 
Że niby nie praktykllją - kto nie prakiykuje? 
Że się nie żenią - kto się niby nie żeni'? 
'Że się skrobią - kto się przyzna że się skrobie? 

Że porno - kto nie ogląda porno? 
Że nie znajdują - kto nie znajduje autorytetu? 
No ki:o? 
'Że się nie modlą - kto się nie modli? 

Jakoś tak czuję jak nagle prącie które było podniecone opada 
Jak się robi małe i suche 
Jakbym nagle spadał 
'Że to taki dowcip? 
'Że wracam na wiejską parafię? 
Zaco? 
'Że nie jadę do Watykanu? 
'Że mam zakaz? 
Kto? 

Że się mam nie liczyć? 
Niech nikt na to nie liczy 
Jeszcze wam pokażę 
Nie ma innej drogi 

Jest inna droga? 

A to niby jaka? 
Polska jest katolicka do śmierci! 
Za trud za mękę taka zapłata ja wam pokażę 

Ja jeszcze pokażę 
Pójdę poskarżę 

Ludzie wam się do gardeł rzucą 

Ja mam swoje narzędzia 
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KOLEJKA 

X.: 

WETERAN2: 

WETERAN!: 

WETERAN3: 

WETERAN~: 

WETERAN2: 

X.: 

WETERAN2: 

WETERAN3: 

X.: 

WETERAN!: 

WETERAN3: 

WETERAN2: 

X.: 

WETERAN!: 

X.: 

WETERAN!: 

X.: 

WETERAN!: 

X.: 

WETERAN2: 

wsryscy tu będą - wsryscy tu prryszli żeby się spotkać i przynajmniej 
podać sobie - no nie wiem jak nie rękę to przynajmniej podpalić sobie 
papierosa - albo przynajmniej wspólnie papierosa wypalić - albo 

przynajmniej palą te same papierosy 

ja palę tanie papierosy 

nie no ja nie wiem - czy właściwie 

no właśnie cz;y to jest właściwe 

co my robimy? 

ja nie jestem odpowiednio ubrany 

nie przesadzajmy - poczekamy chwilę i proszę się nie rozchodzić 

ja właściwie w ogóle nie jestem ubrany 

ja chyba zapomniałem wyłączyć żelazko albo sam już nie wiem co 

zapomniałem 

żelazko nie zając nie ucieknie 

ja się czuję jakby nago ja nawet nie mam halsztuka 

a ja nie mam spodni 

a ja nie mam butów 

to jak wy po ulicy chodzicie? 

jak to jak chodzimy - jak dziady chodzimy 

trzeba to jakoś odcierpieć - to stanie 

ale my w ogóle nie chcemy 

trzeba przebaczyć i prosić o przebaczenie 

otóż ja jestem przeciw 

przebaczamy i prosimy o przebaczenie 

oni nie proszą 
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WETERAN3: 

X.: 

\'</ETERAN 1: 

X.: 

WETERAN3: 

WETERAN2: 

WETERANl: 

WETERAN3: 

WETERAN2: 

WETERAN3: 

WETERANl: 

WETERAN3: 

ja nie przebaczam 

prosimy o przebaczenie 

ja nikogo nie proszę o przebaczenie - ja nikogo nie proszę o przebacze

nie - ja nikomu nie przebaczam 

przebaczenie jest drogą do miłosierdzia które uosabia osobowy Chrys

tus 

mnie nikt nie uosabia - mnie uosabia moja renta i rany w sercu i 

zastawki w sercu 

ja nie chcę tam iść - ja wolałbym nie 

niech on idzie - on go zna 

jago znam? 

no a kto? - ja chyba nie - prawda? 

ja też go nie znam 

ja go nie znam 

ja mu tylko listy na emigracji wysyłałem - czy tam do więzienia - ja nie 

pamiętam 

PANI ROLLISON: do więzienia 

WETERAN 3: ja nie pamiętam 

PANI ROLLISON: do więzienia 

WETERAN 3: może to były kartki z wakacji albo nwnery telefonów w konspiracji 

PANI ROLLISON: do więzienia - do więzienia 

X.: kurwa - zaraz - zaraz 

CHóRzySTKI: - ja właściwie coś bym odpierdoilla 

- ja bym coś pokalała 

- ja chętnie zaznaczyłabym w świecie swoją obecność 

- mnie mało interesuje - ja chcę jalwś zaznaczyć swoją obecność 

- ja nie wiem czy to dzisiaj jest okazja 

- jaka to dziś jest okazja? 

- nie wiem jakieś wyzwolenie - albo opętanie - nie wiem sama - nie 

wiem jal<0ś tak mi się nie chce 
- ja nie wiem - ale Polska jako teren mnie w ogóle nie interesuje 

- jako teren mnie też nie 
- jako teren nie 

- jako kredyt z niskim oprocentowaniem tak 

- albo w ogóle bez oprocentowania 

- no właśnie jako pożyczka bezzwrotna 
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PANI ROLLISON 
CHCE JUŻ WEJŚĆ NA BAL 

RZECZNIK: otóż miesiąc wcześniej zostały rozesłane zaproszenia - niektóre 

internetem - niektóre w kopertach - do wszystkich gości - poza tym 

zaproszenia trzeba było potwierdzić najpóźniej tydzień temu - taki jest 

u nas zwyczaj - chyba że się jest 

PANI ROLLISON: u nas? 

RZECZNIK: u nas - chyba że się jest w obsłudze - ale pani nie wygląda jakby była w 

obsłudze 

PANI ROLLISON: nie jestem 

RZECZNIK: poza tym to nie jest bal maskowy 

PANI ROLLISON: słucham? 

RZECZNIK: to nie jest bal maskowy 

PANI ROLLISON: ale ja byłam z księdzem 

RZECZNIK: proszę pani 

PANI ROLLISON: ja naprawdę byłam z księdzem 

RZECZNll(: ale w jakim sensie pani była z księdzem? - chce pani o tym 

opowiedzieć? 

PANI ROLLISON: jestem z księdzem 

RZECZNIK: proszę pani - jak pani z księdzem może być? 

PANI ROLLISON: byłam wnówiona 

RZECZNIK: ale to my wszyscy jesteśmy z księdzem - jeżeli tak można powiedzieć 

PANI ROLLISON: ja też 

RZECZNIK: panie artystki były z księdzem - ja byłem z księdzem - ja nawet byłem 

ministrantem - każdy tutaj był z księdzem - bez księdza ani rusz - z 

księdzem to jest jednak warunek podstawowy 

PANI ROLLISON: no ale ja daję słowo 
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RZECZNIK: no ale na słowo to wejść nie można chyba że tak powiem do królestwa 
niebieskiego - amen 

PANI ROLLISON: ale ja wyszłam tylko na chwilę 

RZECZNlK: powiedziałem - amen 

CHóRzySTKI: - z księdzem była 
- Boże to niech to do prokuratury może zgłosi 
- a ty zgłosiłaś 
- co? 
-tak pytam 
- ja nic nie zgłaszałam - poza tym ksiądz to się żenić tylko nie może 
- tak powiedział 
- oni są od tego jacyś tacy grubi 
- tacy jakby napuchnięci 
- bo muszą jeść 
- dużo jedzą i tęsknią za domem 
- za domem rodzinnym 
- dlaczego chcą mieć dom w każdym dom? 
- trochę mnie to denerv.ruje 
- jak się siada na moje łóżko 
- albo pije z mojego kubeczka 
- albo je z mojej miseczki 

KONRAD: ktoś tu był? 

RZECZNIK: był - taka pani co mówi że była z księdzem 

KONRAD: ico? 

RZECZNIK: zastanawiałem się przez chwilę czy nas nie obraża 

KONRAD: obrażała? 

RZECZNIK: poszła 

KONRAD: ksiądz jej szuka 

RZECZNIK: ale ja nie wiem kto to jest - taka była jakby trochę podobna - sam nie 
wiem do kogo była podobna 

KONRAD: podobno ona jest lekko - nie wiem jak to powiedzieć 

RZECZNIK: no właśnie 

KONRAD: co no właśnie? 

RZECZNIK: pójść po nią? 

KONRAD: nie chyba nie trzeba 

RZECZNIK: a jak ksiądz będzie pytał? 

KONRAD: czy ja się z każdej baby muszę rozliczać przed księdzem - z kobiety 
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w sensie - z człowieka - niech on się rozlicza - jak z nią przyszedł to 

niech się teraz zajmuje jak mu jakaś owca uciekła czy tam krowa - to 

niech jej szuka - czy tam sam nie wiem - właściwie - dlaczego jest tak 
mało ludzi - ja posiadam inne problemy - inne problemy posiadam 
- no chodźcie - kto jeszcze kto jeszcze może coś powiedzieć? 
kto jeszcze? 
tak was mało? 
więcej was nie było? 
to mnie właściwie w żaden sposób nie poruszyło 
bo mnie nie jest w stanie za bardzo nic poruszyć 
ja się pytam tak was mało? 
to tak jakby nie było nic 
jakby nikt już do mnie nie mówił? 
ja już jestem stary ja mogę nie pamiętać 
no kto jeszcze? 
no co? 
to nie jest koniec świata 
ja więcej powiem 
to dopiero początek skurwysyny 

CHóRzySTKJ: - ja tam nie wiem - ale tu jest jakoś staro 
- jakby jakieś trupy wyszły 
- oj trupy od razu 
- nie wiem ja nie lubię takich starych 
- ja tam mogę polubić 

- w życiu - ja się ze starymi nie - nie no chyba że tak 
- chyba że tak 
- no dobra - ale to jest męczące - to długo trwa 
- swojego kurestwa nie wiążę z pochodzeniem ani z klasą społeczną 
- moje kurestwo jest właściwie uniwersalne - ja nienawidzę jak 
śmierdzi gotowaną kapustą w całym domu dlatego musiałam się z 
niego jak najszybciej wyprowadzić to jest ten zapach przez który czuję 
się jakby bezrobotna nieadekwatna i zawsze trzy kroki do tyłu za całą 
wolną Europą 

- tłumaczę swoje kurewst\vo problemami 
- tłumaczę swoje kurewstwo depresją 
- tłumaczę swoje kurewstwo załamaniem 
- tłumaczę swoje kurewstwo samotnością 
- tłumaczę swoje kurewstwo tłumem 
- tłumaczę swoje kurewstwo złym wychowaniem 
- w ogóle się tłumaczę 
- byłam nawet raz na spotkaniu dla kobiet żeby - tłumaczyć swoje kurestwo 
wyzwoleniem kobiecości - nikt mnie właściwie nie bierze poważnie 
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KONRAD - IMPROWIZACJA 

KONRAD: Miałem sen 

Pewnego dnia 

Miałem sen 

Ten sen to był dobry sen 

To był sen w którym 

Jedyna moja wina 

Jedyne co byłem winny 

Byłem winny 

Komuś 

Byłem winny mojej matce to że nmie urodziła 

Nic więcej 

Chociaż ona też 

Moja matka 

Też była winna 

Była to winna temu krajowi 

Tym ludziom którzy tutaj żyli a jeszcze bardziej 

Umierali 

Przyszli do niej trzej mężczyźni 

Przyszli ci mężczyźni 

I mówili rzeczywiście 

Dług został spłacony 

Nie jesteś już nic winna 

Przynieśliśmy w tych trudnych czasach prezenty 
Podarunki 

Każdy z nas trzech 

Przyniósł trzy podarunki 

Szliśmy z daleka 

Szliśmy z bardzo dawna 

Sens naszej historii to przyjść tutaj 

Wejść na oddział położniczy 

Odnaleźć to dziecko 
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Odnaleźć jego matkę 
Wyprosić na chwilę pielęgniarki 
Które nie bardw chcą wychodzić w takiej chwili 
W takiej podniosłej chwili 
Przynieśliśmy podarunki 
Dla tego dziecka 
Dla tego dziecka 
Które jeszcze nie jednego za sobą porwie 
Które kiedyś stanie 
Żeby śpiewać hymn 
Żeby obniżać podatki 
Żeby projektować projekt dla tego kraju 
Żeby wprowadzać kraj w wojny których chcemy 
Żeby wyprowadzać ten kraj z wojen których nie chcemy 
O którym mówi się nasz kraj 
Ci trzej mężczyźni stoją przy łóżku 
Ci trzej mężczyźnie mają w końcu wyprostowane plecy 
Przed nikim tych pleców już nie schylają 
Przed niczym 
Przed nikim 
Mówią że wiedzą 

Że nie będę podawał ręki wrogom 
Nie będę chodził na wrogie przyjęcia 
Do wrogów ojczyzny nie będę mówił po ich zdradzieckim imieniu 
Dlatego wszyscy będą chcieli przychodzić na moje przyjęcia 
Na moje bale 
I zostanie tak że wroga nie będzie 
Nie będzie nikogo kto nie przyjdzie na mój bal 
Na moje urodziny 
Pod moje pomniki 
Stawiane obok pomników papieskich 
Obok pomników polskich królów 
Ci trzej mężczyźni 
Trzej starcy 
Stoją i patrzą na moją matkę 
Moja matka już nie jest zawstydwna 
Moja matka nie ma blizn na łonie 
Moja matka nie ma krwi menstruacyjnej 
Moja matka rodziła w trzy minuty 
W trzy słodkie minuty 
Moja matka nie krzyczała 
Starcy pochylają się nade mną 

I patrzą 
Cała przeszłość wymalowana na ich twarzach 
Wypisana cała historia 
Historia ich rodzin 
Historia tej ziemi 
Ziemi na której ich rodziny żyją od pokoleń 
Historia emaliowanych misek w mieszkaniach 
Marynarek brązowych z wojennych filmów 
Chociaż w kinie puszczano wtedy raczej pani minister tańczy, zapomniana 
melodia wybuchy - jakieś cegłówki -wybuchy kartofli - wybuchy cebuli 
Polskie niemieckie słowa - halt - schneller - ausweiss - auschwitz 
Wszystko było tak jak się wydaje 
Wszystko inaczej się rozegrało 
Ale znaki na twarzy zostały te same 
To byli inni ludzie pili 
Albo nie pili 
To było bardw wesoło żyć w tamtych czasach 
To było bardw smutno żyć w tamtych czasach 
Nie wiadomo w których czasach żyło się lepiej 
Gdzieś tam po bramach po mieszkaniach 
Po komendach 
Po lasach po wagonach 
W lasach gdzie zabili mnie 
Gdzie zabili cię 
To nie jest moja przeszłość 
To jest twoja przeszłość 
To są obcy w tej przeszłości 
To nie są obcy 
Syrenka duży fiat mały fiat - polonez - hyundai - opel - volkswagen 
A potem - albo wcześniej - albo później 
Jest nagle sopot molo 
Sopot zakopane nagle są czarne swetry 
Albo pomarańczowe spodnie 
Są kolorowe pocztówki 
W technikolorze 
A jeansy indygo 
Jest to całe słoneczne cierpienie 
Ludzi którzy nie jedzą bananów 
Którzy nie jedzą szynek 
Którzy nie jedzą cytrusów 
Którzy witaminę C przede wszystkim spożywają 
Jako kiszoną kapustę 
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Ludzie którzy stoją w kolejkach 
Ludzie którzy nie mają mebli 
Pralek 

Lodówek 
Ciepłych butów na zimę 
Mają tylko wczasy pracownicze 
Na które jeżdżą zatłoczonymi pociągami 

Którzy nie mają grilli 
Którzy nic znają reklam 
Nie znają muzycznych telewizji 
Którzy chodzą do kościoła 
Nie po mistyczne prLeżycia związane z Bogiem osobowym 
Ale po to żeby czuć to 

Co żydowscy intelek"tualiści nazywają wolnością 
Żeby posłuchać 

Tak jak słuchali ich ojcowie 
W czasie wojny 
W czasie ucisku 
Kiedy kajdany i bat nie były zerwane 
Ludzie k-t:órych Polska jest tylko wesołym barakiem 

Ludzie którzy nie mają prawa do strajku 
Do sprzeciwu do wolnej prasy 
Do niezależnych san10rządnych związków zawodowych 
Do związków w ogóle 
Do związków międzyludzkich opartych nie na strachu 
Ta historia jest wypisana na twarzach trzech starców 

Którzy przyszli do mnie 
Do tego dziecka 
Którzy w oczach mają lęk przed cwłgami 
PrLed milicyjną pałką 
Przed prześladowaniem 
Przed tchórzostwem 

Przed politycznym zaangażowaniem 
Przed zrozumieniem w jakim kraju się żyje 
Którzy na twarzach mają zapisane zdziwienie 
Kiedy słyszą datę 17 września 
Kiedy słyszą nazwy 

Katyń 

Ostaszków 
Starobielsk 

Na policzkach 
Albo w okolicach warg wysuszonych 

Niesłusznym 

Kurewskim 
Zdradzieckim 
Nikczemnie głupim przekonaniem 
Że są w stanie budować oficjalnie ten kraj pod jarzmem komunizmu 

Ta świadomość 
Ta świadomość błędu zostawiła ślad gdzieś w okolicach trzęsącego się 

podbródka 
Który trzęsie się cały czas z niedowierzaniem 

Nad głupotą której są świadomi 
Ten podbródek pamięta listy które podpisywali 
Kiedy zrozumieli że żyli w kraju podłym 

Bandyckim 
W kraju w którym ich życie też było 

Tylko podłe i bandyckie 
Więc piszą listy 

Jest ich garstka 
Polskie słoneczne społeczeństwo 
Nie wie o takich listach 
Polskie słoneczne społeczeństwo nie jest polskie 

Jest zniewolone 
Ręce starców piszą te listy z drżeniem 
Polskie słoneczne społeczeństwo 
To jebane społeczeństwo 
Tocwne zawiścią 

Toczone strachem 
Toczone wyrzutami sumienia 
Toczone dbałością o kupowanie mięsa 
Toczone alkoholizmem 
Toczone rozwodami 

Zdradami 
Nieślubnymi dziećmi które chcą się mścić 
Toczone świąteczną nauką kościoła katolickiego 

Której nikt nie rozumie 
Wyzwie starców od Żydów 
Wyśle ich na Madagaskar 

Wyśle ich na Synaj 
Czy gdzieś tam 
Jeszcze później kiedy coś około 164 osób 
Zostanie wyzwanych od kurew Żydów i wrogów 
Coś około 164 osób będzie starało się pomóc ludziom którzy 

Przeszli ścieżki zdrowia 
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Więzienia 

Za to że chcieli jeść kotlety 
Że chcieli jeść niedrogie kotlety 
I starcy będą walczyć o te kotlety 
Ale od tamtego momentu 
Starcy mają 
Jednak błysk w ok'U 
Mają to przeświadczenie 
Mają wdzięczność ludzi za te kotlety 
Za te pieśni 
Za mury 
Za zerwane kajdany 
Za złamane baty 
Zaśpiew 

Za niedowierzanie tym 

Którzy słyszeli o Ameryce 
Tym "1:órzy marzą o Ameryce 
Marzą o siedmiu wspaniaJych którzy przyjdą i rozstrzelają zdrajców 
Ochronią ich wioskę 
Ich rodzinną wieś 
Którzy w samo południe rozstrzelają zdrajców 
Ołowianymi kulami 
Które to kule 
Temu narodowi pozwolą w końcu kupować 
W końcu zarabiać wymienialne pieniądze 
W końcu uczestniczyć w promocjach 
W końcu pozwolą ludziom 
Na to żeby byli klasą średnią 
Żeby mieli kredyty 
Żeby jedli spaghetti 
Żeby jedli kurczaki z rożna 
I karkówki z grilla 
Starcy mają wydłużone nosy od wąchania 
Jak pachnie karkówka z grilla 
Która nie jest na kartki 
Która jest dostępna 
Która jest smaczna i pożywna jak nic innego 
Karkówka na grilla z polskich świń 
Ale zanim te niby polskie świnie zostaną zajebane 
Zanim te świnie zdechną 
Zanim poderżnie im się gardła 
Zanim zaleją się swoją czerwoną krwią 

Starcy muszą jeszcze sobie poradzić z nimi - poradzić 

Muszą jeszcze być nieomylni 
Muszą działać z laserową precyzją 
Muszą wyprzedzać świat o trzy kroki do przodu 
Muszą być nieomylni 
Ale nie są 
Oczywiście nie są 
Oczywiście 

Chodzą do chlewa 
Oczywiście świnie nie dają się zajebać 
Oczywiście polskie świnie 
Budzą respekt 
Oczywiście polskich świ.Il. jest zbyt dużo 
Oczywiście polskich świń jest jakieś pół narodu 
Pół narodu to świnie 
Chociaż mało kto o tym wie 
Świnie raczej nie wiedzą 
Świnie raczej się nie utożsamiają 
Świnie chcą jeść tanie kotlety 
Świnie chcą zaciągać kredyty 
Świnie chcą w końcu nie stać w kolejkach 
Świnie mają ochotę na Europę 
Na europejskie dziwki i na europejską muzykę 
Na to wszystko co Amerykanie posiadają w ilości nadmiernej 
Więc jest kłopot 
Starcy nie wiedzą kogo się słuchać 
Kogo nie słuchać 
Starcy szukają człowieka 
Który odmieni 
Oblicze 
Ich oblicze 
Oblicze ich pamięci 
Oblicze ich historii 
Oblicze ich ziemi 
Jak już mówiłem 
Ichwłasneoblicze 

Dlatego tutaj przyszli 
Dlatego nachylają się nade mną 
Dlatego przynieśli kwiaty i orła w koronie mojej matce 
Przynoszą mi trzy podarunki 
Po trzy prezenty 
Mądrość 
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Sprawiedliwość 

Nieomylność 

Patriotyzm 

Katolicyzm 

Wierność 

Dobroć 

Piękno 

I dar przemawiania 

Tak 

Tak się właśnie stało 

Kiedy była mowa o tym żebym zstąpił i odnowił 

To zstąpiłem 

Odnowiłem 

Przyszedłem i odnowiłem 

Nie stało się nic co lekceważy kogokolwiek 

Ni11: nie został pominięty 

To jest kraj w którym nie ma żadnych podłych kompromisów 

W którym nie mówię do wrogów po imieniu 

W którym wrogowie nie istnieją 
Bo zostali przeze mnie czujnie wyeliminowani 

Nie ma z przeszłości żadnej krzywdy 
Bo przeszłość jest nieważna 

Każda przeszłość jest nieważna 

Bo w pewnym momencie czas się zatrzymał 

W pewnym momencie zaczęliśmy wszystko od nowa 

Wstrzymaliśmy oddech na tyle długo 

Że wystarczyło żeby udusić całą przeszłość 
Całą przeszłość która była zła 

Która nas hańbi 

Która nas kala 

Przez to że na moje słowa 

Ludzie przestali oddychać 

Samochody w tym kraju przestały jeździć 
Ludzie chodzić 

A dzieci płakać 

Na tyle długo że przeszłość się udusiła 
Zniwelowała 

Kwestia tamtego czasu 

Została ostatecznie rozwiązana 

Na naszą korzyść 

Na korzyść każdego z nas 

Jesteśmy 

Czujemy się 

Odczuwamy 

Jesteśmy pewni 
Że złe już minęło 
Że po nocy przychodzi dzień 

A po burzy spokój 

Że domy są drewniane 
A trawa zielona 

Że stajemy razem 

Że razem palimy świece 
Że razem modlimy się do Boga w Trójcy jedynego 

Że nasz hymn 

Jeszcze Polska 

Że jeszcze 

Jeszcze nie 

Że starcy nachylają się 
I mówią nasza rola została spełniona 
My już mamy wszystko za sobą 

Teraz to już jest nie nasza piosenka 

Już nie jest nasza 
Teraz to jest twoja piosenka 

Uważaj żeby się nie skurwić 

Żeby nie podawać ręki tym którym się ręki nie pcxlaje 

Więc nie podawałem 

Ani ręki ani nogi 

Ani niczego 
A w domach słychać śmiech 

I jak ogień wesoło trzaska w kominkLI 
A ogień w tym kraju nie kojarzy się z niczym złym 

Z niczym czego byśmy nie chcieli 

Więc poszedłem 

Więc śpiewałem 

Więc ogień palilem 

lco? 
Polacy okazali się kamieniem pleśnią pokrytym 

A nie ładunkiem dynamitu 

Chcą 

Tego o czym mówią niepodległość 

Lecz pragnęliby aby ta niepodległość 

Kosztowała dwa grosze i dwie krople lm "'i 

A niepodległość jest dobrem nie tylko cennym 

Ale i bardzo kosztownym 
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Jak to jest kurwa strasznie 
Jak to jest kurwa strasznie śpiewać ten hymn 
Jak nikt go nie śpiewa 
Razem zemną 

Jak ci co go śpiewają stoją po drugiej stronie 
Jak ci co go śpiewają nie śpiewają ze mną 
Ale śpiewają przeciwko mnie 
Polski hymn przeciwko mnie 

Mój hymn przeciwko mnie 
I stoją i śpiewają 
I będą tak stać dopóki się nie rozejdą do domów 
Gdzie będą mówić 

Ja bym tego chuja już dawno zajebał 
A tutaj marsz marsz marsz 
Póki my żyjemy 
Aja co? 
Ja oczywiście też 
Ja też bym wolał protestować 
Ja bym wolał stać i rzucać kamieniami 
Śrubami i kawałkami nakrętek 
I chuj w dupę policji 
Ja chcę krzyczeć chuj w dupę policji! 
Chuj w dupę milicji 
To jest ten moment którego się nie zapomina 
Który jest najlepszy 

Ten moment 
Kiedy się wychodzi na ulicę 
I ma się w ręku 

I się krzyczy 
I trzeba krwi 
Trzeba walczyć 
Zemsta 
Zemsta - zemsta na wroga 

Z Bogiem a nawet mimo Boga 
I ja teraz tak krzyczę 
Ale to nie jest to samo 

To jest tylko moja przeszłość 
To jest tylko moja przeszłość 
To jest przeszłość w której nagle okazuje się że nie wiadomo 
Co z tym zrobić dalej 
Co właściwie trzeba zrobić 
że nie wiadomo 

Już tak bardzo 
Komu tak a komu nie 

Na przykład rękę 
Na przykład jeszcze ważniejsze rzeczy 
że nagle mimo że się nie ma szabli 

To już nawet nie jest 
Ta szabla 
To już nie jest właśnie ta szabla 
Mimo że szabla istnieje 
Mimo że szablą można jeszcze porozcinać 

Wszystkie te świnie pozarzynać 
Jeszcze nie działa się w próżni 
Niech zstąpi duch twój i zarżnie te świnie 
Zarżnie obojętnych 

Zstąpi i zarżnie niezdecydowanych 
Tych po stronie drugiej 

Po stronie przeciwnej 
Po stronie która rzuca kamieniami 

I najchętniej chce rozstrzelać 
Ja jestem od tego żeby mnie słuchać 
żeby zstępować 
Żeby pojawiać się znienacka 

Tak 
Mówię kurwa 
Mówię pizda 
Mówię chuj wam w dupę 
Mówię wszyscy pokutujemy za to że żyjemy 

Za to że żyliśmy 
Że trzeba było wstać rano i bać się 

Za to że się nie wiedziało 
Za to że być może w pewnym takim momencie 

W momencie wyjątkowo trudnym 
W momencie kiedy nie wiadomo było co właściwie 
Zrobić 

Kiedy ręka drżała 
Jak podbródki starców ze snu 
Kiedy być może tak 

Złożyłem podpis 
Złożyłem podpis 
Chociaż nie bardzo wiedziałem co podpisuję 

Być może stąd jest ta rana 
Być może dlatego się jątrzy 
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Być może hynm śpiewa się przeciwko mnie 
Być może tak 

Ale kto nigdy nie żył 

Kto w tamtych czasach 

W tamtych trudnych czasach nie wiedział 
Nic nie wiedział 

I tak dalej 

Może trzy ludzkie życia 

Zresztą nie wiem 

Zresztą kogo to teraz nagle obchodzi? 

Ile osób nie przeżyło powstania warszawskiego? 
Nikt tych ofiar ni.komu nie wytyka 

Może parę ludzkich spraw jest ważniejszych 
Też bez przesady 

Co to jest wobec taki.ego cierpienia 
Wobec spojrzeń 

Wobec błota które rzuca mi się teraz prosto w twarz 
Ja was jeszcze nauczę 

Ja wam jeszcze pokażę 

Ja się do niczego nie przyznaję 
Bo nikt nie zrozumie teraz 

O co naprawdę chodziło wtedy 
Wtedy wam chodziło 

O meble i buty na zimę 

Więc jakie macie prawo 

Jakie macie moralne prawo mnie 

W jakikolwiek 

Sposób 

Oskarżać 

No więc czekam 

No więc 

Chodźcie 

Chodźcie chodźcie 

Przeklęci 

Może trzeba będzie płacić jeszcze więcej 

Być może trzeba będzie płacić 
Nie tylko krwią 

Nie tylko pieniędzmi 

Być może trzeba będzie płacić 

Swoim życiem 

Swoją historią 

Swoją przeszłością 

Ja płacić pieniędzmi mogę 

Ja krwią mogę płacić i zawałami serca 

Ale żeby moje imię 
Żeby moja przeszłość 

Historia mojej matki 

Święta historia mojej rodziny 

żeby była pokalana 

Na to nie będę miał zgody 

Nie będzie Polak pluł mi w twarz 
Nie będzie Polak moich dzieci obrażał 

Żaden Polak nie będzie obrażał mojej rodziny 

Otóż nie każdy wyrok przyjmę twardy 

Nie przed każdym wyrokiem się ukorzę 

Otóż nie 

Może jest jakieś niezmierzone dobro 

Może tak 

Może ktoś mnie zachowa od nienav.iści 

Kto mnie zachowa? 

Ja mam pogardę 
I nienawiść też mam 

I to do tego kraju 

I jedno i drugie 
Miałem sen ale już nie mam 

Miałem sen 

Ale mało 
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KSIĄDZ NA POMOC 

RZECZNIK: 

X.: 

RZECZNIK: 

X.: 

RZECZNIK: 

X.: 

RZECZNIK: 

X.: 

RZECZNIK: 

X.: 

RZECZNIK: 

KONRAD: 

X.: 

RZECZNIK: 

KONRAD: 

X.: 

KONRAD: 

X.: 

KONRAD: 

X.: 

KONRAD: 

RZECZNIK: 

KONRAD: 

wydaje się bardzo zdenerwowany 

w pewnym sensie to miło że się przejmuje 

nie nie - on jest no wie ksiądz poważnie podkurwiony 

no tak jest gospodarzem - to się zdarza denerwować się w takiej sytu
acji - zwłaszcza z taką pozycją 

no tak - tak - ale to chyba jest coś innego 

ja nie wiem czy ja bym się denerwował - chyba tak 

on się denerwuje - proszę księdza on szaleje i krzyczy 

bądź co bądź taka okazja 

rok temu było inaczej 

rok temu była inna okazja 

aha - a dlaczego inna? 

czy ksiądz znowu czegoś zapomniał 

nie dlaczego? 

pomyślałem że dobrze będzie jeżeli 

czy ja już czegoś księdzu nie mówiłem? 

nie rozumiem 

nie słyszał ksiądz? 

słyszałem wszystko co zostało wypowiedziane 

no co? niby co zostało wypowiedziane? 

słyszałem 

słyszał? 

niewiem 

no i co? 
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KONRAD: 

RZECZNIK: 

KONRAD: 

RZECZNIK: 

KONRAD. 
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KONRAD: 

X.: 

KONRAD: 

X.: 

KONRAD: 

RZECZNIK: 

KONRAD: 

RZECZNIK: 

KONRAD: 

RZECZNIK: 

X.: 

KONRAD: 

X.: 

RZECZNIK: 

KONRAD: 

X.: 

X.: 

KONRAD: 

X.: 

KONRAD: 
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patrzę z troską 

na co? 

patrzę z troską i zatroskaniem i pasterskim zaniepokojeniem 

co ja jestem krowa? albo owca? 

panowie 

co panowie - co panowie? 

ale już jest niewiele czasu - po co się kłócić? 

no co podoba się księdzu że bal - że się przyszło na bal? 

ja nie jestem od tego żeby się podobało - ja jestem żeby prostować 
drogi i zakręty 

to niech ksiądz jakąś autostradę wybuduje może lepiej 

jeżeli autostradę - to tylko do nieba 

ja mam już dosyć - ja nie chcę żadnego balu - co ja jestem jakaś mała 
dziewczynka? - żeby się na bal cieszyć 

przecież nie o to chodzi - chodzi o święto - o obchody 

no i co - że obchody? 

ja chciałem powiedzieć że jeżeli chodzi o wizerunek to nie możemy 
sobie pozwolić żeby to odwołać 

ty może pójdziesz sobie znaleźć jakieś inne zajęcie - co? 

no ale bal to jest właśnie moje zajęcie 

bo może będziesz musiał zaraz znaleźć sobie inne zajęcie i to nie u mnie 

nie nie to ja sobie zaraz znajdę jakieś inne zajęcie 

złość niszczy tego kto się złości - po co to wszystko? 

po co przyprowadziłeś tę kobietę? to ma być prostowanie dróg? 

jaką kobietę? 

ja nie przyprowadzałem - to ksiądz przyprowadzał 

wiesz jaką kobietę przyprowadziłeś 

miałem przyprowadzić ludzi więc przyprowadziłem - każdy powinien 
się cieszyć z takiej okazji - z takiej uroczystości - nie można ludziom 
zamykać drzwi przed nosem 

co może być złego w tej dobrej cierpiącej kobiecie - jej się należy szacunek 

a mnie się co należy? 

przyjęcie 

nie robię przyjęcia - kupiłem bilet i wyjeżdżam - wylatuję 

X.: 

KONRAD: 

X.: 

KONRAD: 

X.: 

KONRAD: 

X.: 

KONRAD: 

X.: 

KONRAD: 

X.: 

KONRAD: 

X.: 

KONRAD: 

X.: 

KONRAD: 

X.: 

KONRAD: 

X.: 

KONRAD: 

X.: 

KONRAD: 

X.: 

KONRAD: 

X.: 

KONRAD: 

X.: 

KONRAD: 

nie można tak robić 

chce mnie ksiądz przekonać? 

chcę - takie jest księdza zadanie 

no to proszę 

słucham 

jak mnie ksiądz przekona? - jak mnie ksiądz chce przekonać? 

ja jestem tylko pokornym sługą bożym 

to jak chce mnie ksiądz przekonać - pokorą? 

nie wiem 

nie wiesz ksiądz - nie wiesz? 

mam dar przekonywania 

wystarczający? 

takmniemam 

może ksiądz by chciał mieć jednak większy - jak to tak pokornie? 
- może ksiądz powinien mniej pokornie - może jakieś narzędzia 

przekonywania jednak - może na przykład wyższe stanowisko 

jeszcze wyższe 

tylko trochę wyższe 

może 

może jakiś dostęp do większej liczby osób co? żeby było więcej wiernych 
- im wyżej tym więcej ludzi słucha 

ja nie narzekam 

trzeba być skutecznym - trzeba się piąć - do góry? żeby być skutecznym 

być może trzeba 

a może by tak - na przykład gdzieś w okolicach Watykanu - tam się 
jest skutecznym - no czekam - z Watykanu to jest widok na ten kraj 
- stamtąd widać jak się słuchają - co? - słowa stamtąd są słuchane - ale 
nie niemieckie - raczej polskie - co? - tam polskie słowa są święte - to 
tak jakby mówiący był święty a nawet jak nie jest to się zaraz stanie co? 

nie ma potrzeby mówić takich rzeczy 

a co nie chciałbyś mówić z Watykanu'? 

wszystko co mam pochodzi od Boga 

ale nie odmówiłbyś? gdyby Bóg zaproponował? 

jedyne co teraz zostaje to modlitwa 

nie - nie modlitwa - to co zostaje jest o wiele bli7..ej - jest tutaj na 
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wyciągnięcie ręki to są tamte drzwi 

mocllitwa - trzeba tego ducha wypędzić - trzeba go rozpoznać 
przyznać się i pokutować 

ja cały czas pokutuję - pokutuję jak te wasze przesądy 

pod twoją obronę uciekamy się Święta Boża Rodzicielko 

ja nie chcę żeby ktoś się za mnie mocllił 

trudno mogę się modlić za kogo chcę i kiedy chcę to jest katolicki kraj 
i nie jest nim tylko dlatego że ogromna większość jego ludności jest 
katolicka i nie jest katolicki w takim czy innym procencie - ten kraj 
jest katolicki w pełni znaczenia tego wyrazu, bo państwo nasze jest 
państwem narodowym, a naród nasz jest narodem katolickim i dlatego 
mogę się modlić za kogo chce i kiedy chce 

dlaczego przyprowadziłeś tę kobietę? 

nie rozwniem 

no właśnie - dlaczego się nie przyznasz że masz do czego się przyznać? 

ja nie mam ja nie 

dlaczego? 
dlaczego? 
ta wasza pokora - ta wasza pokora jest gorsza od najgorszej pychy 
- może pokornie - pełen przejęcia objąłbyś jakiś urząd w państwie? 
co? objąłbyś? 
gdzie byliście gdy się rzucało kamieniami w ludzi? 

po stronie właściwej 

to znaczy po której? 

po właściwej 

gdzie byliście kiedy trzeba było przepraszać leżeć krzyżem 
i dawać jakiś przykład? gdzie wtedy byłeś? - dlaczego mnie nikt nie 
broni - dlaczego bronicie takich zawistnych kobiet - dlaczego nie 
przyznacie się do milczenia - do niepodejmowania decyzji 
- do strachu przed utratą zaufania które i tak zaraz stracicie 
- dlaczego chcecie rządzić ciałami tych ludzi - dlaczego nie 
stanęliście po stronie oplutych - spalonych - zagazowanych 
- odrzuconych - prześladowanych słusznie pomówionych 
- dlaczego nie stanęliście po stronie słusznie pomówionych 
dlaczego ich nie wytłumaczyliście - dlaczego nic nie tłumaczycie? 
dlaczego chowacie się po kątach - dlaczego wkładacie głowy 
w chrzcielnice i udajecie że nic nie widać jak widać? 

to jest katolicki kraj - to jest zaufany Bogu - lepiej się mocllić 

- zawierzyć Chrystusowi 

KONRAD: jaki masz w tym interes żeby przyszła? 

X.: lepiej się mocllić 

KONRAD: za siebie się módl 

X.: modlę się za ciebie 

CHóRzySTKI: - proszę księdza bo ja chciałam zapytać 
- no właśnie proszę księdza 
- proszę księdza 
- a czemu były wyprawy krzyżowe? 
- a dlaczego palono czarownice? 
- a dlaczego są kapelani? 
- a dlaczego nie można się skrobać? 
- a dlaczego księża mają samochody? 
- no i tyle jest pytań proszę księdza 
- tyle pytań cały czas bez odpowiedzi 
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SZTUKA PRZEKONYWANIA 

RZECZNIK: proszę księdza ... Trzeba wierzyć w to, co się mówi. Tak słuchałem tej 

księdza rozmowy z Konradem i jakoś tak ksiądz nie miał ily przebicia. 
Ksiądz musi być przekonujący! A o tYm· czy się jest przekonujący, 
decyduje wiele czynników. Może ja księdzu udzielę kilku takich 
praktycznych porad z zakresu wywierania wpływu na ludzi, żeby nas 
słuchali i nam wierzyli. O tym, że jesteśmy przekonujący, decyduje cała 
nasza sylwetka, a więc: nogi - w lekkim rozkroku, stopy na zewnątrz 
otwarte na słuchacza, a dla księży to ja bym nawet proponował pozycję 
bardziej ekspansywną, z wykrokiem, to dynamizuje przekaz. Teraz 
dalej - ramiona - opuszczone, nie tak do góry, jakbyśmy się czegoś 
bali, my się niczego nie boimy. Klatka piersiowa - nie zapadnięta, tylko 
do przodu, byle nie za bardzo do przodu zwłaszcza kobiety, he, he, 
he ... I głowa - lekko uniesiona do góry, tylko nie za wysoko, po prostu 
naturalnie. Teraz wzrok - bardzo istotny element, wzrok na linii oczu 
i łapiemy kontakt ze słuchaczem. Trzeba tylko pamiętać, że w kontakcie 
mężczyzna - mężczyzna nie można zatrzymywać spojrzenia na dłużej 
niż 5-7 sekund, bo to powoduje napięcie, a my nie chcemy żadnych 
konfliktów„. z kobietą za to można dłużej oczywiście ... ale dla księdza 
to chyba nie był dobry przykład„. I tak, jak mówiłem, łapiemy kontakt 
ze słuchaczem Wybieramy sobie kogoś - 3-4 osoby i na zmianę 
na nie patrzymy, tylko nie w pierwszym rzędzie, ale na przykład w 
ostatnim - wtedy każdy będzie myślał, że patrzymy właśnie na niego. 
A jak już patrzą i słuchają, to kotwiczymy. Tu kotwiczymy wszystko, 
co dobre, a tu kotwiczymy wszystko, co złe. Czyli na przykład: miłość, 
szczęście, piękno, czystość, niebo, dziewictwo, niepokalanie. A tutaj 
wszystko co złe: cierpienie, rozpacz, grzech, przekleństwo, piekło, 
szatan, ogień piekielny. A teraz zastosowanie - opowiadamy historię: 

ksiądz z naszej parafii zorganizował ostatnio pielgrzymkę do Lichenia, 
natomiast ksiądz z konkurencyjnej parafo zrobił w tym czasie ognisko 
z kiełbaskami. Rozumie ksiądz? Dobre, dobre, dobre, złe, złe, złe, ogień 
piekielny - ognisko z kiełbaskami. Możemy też w inny sposób W}'\Vołać 
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negatywne skojarzenia, mianov.':icie przez negowanie. Na przykład: 

nieprawdą jest, że ksiądz z konkurencyjnej parafii sypia z gosposią. 
To nieprawda, że kradnie z tacy i że b)'ł na odwyku. Albo bardziej prozaiczny 
przykład: proszę sobie nie wyobrażać, że tutaj skacze różowa świnia, 
nie ma tu żadnej różowej świni . I dlaczego sobie ksiądz wyobraża 
różową świnię?! A widzi ksiądz! Aaaaaa! Teraz najważniejszy gest w tym 
całym interesie - gest kompetencji, wiarygodności i prawdomówności 
- kopułka. Ręce luźno, palce razem, nie za nisko, nie za wysoko, tak 
w sam raz. Może być kopułka uniesiona, może być kopułka opuszczona. 
No i to w wielkim skrócie by było wszystko. To powoduje, że ludzie nas 
chętniej słuchają i że jesteśmy wiarygodni. A teraz, żeby słowo stało się 
ciałem, to może poćv.':iczymy. Proszę bardzo - może ksiądz. 

w jakim kraju my żyjemy? 

w Polsce 

no i co to za kraj jest? 

wreszcie wolny - niepodległy - demokratyczny 

i jaki jeszcze? 

spada bezrobocie - rośnie PKB - są tanie kredyty na mieszkania 
- sam wiem bo ostatnio sobie kupiłem 

a co to jest? 

Matka Boska Pocieszenia z Wittiga 

a to? 

Matka Boska Nieustającej Pomocy 

a to? 

Matka Boska Królowa Polski z Częstochowy 

nie nie - to wcześniej 

Matka Boska 

Królowa? 

Polski 

byłeś ministrantem? 

nie - ale w sumie chciałem 

a chodzisz do kościoła? 

nie - jakoś nie 

nawet raz w roku? 

no na pasterkę 

a modlisz się czasami? 

RZECZNIK: 
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RZECZNIK: 
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RZECZNIK: 
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RZECZNIK: 

X.: 

RZECZNIK: 

X.: 

nie 

w ogóle? - jak trwoga to do Boga? - nie 

no tak - no czasami może 

wieczny odpoczynek racz im dać Panie? 

a światłość wiekuista niechaj im świeci - na wieki 

moja wina - moja wina? 

moja bardzo wielka \\IDa 

Pan zwami? 

i z duchem twoim 

Módlmy się 

I zapamiętaj 
To są proste rzeczy 
O których się zapomina w Polsce i w Europie 
Dla zlaicyzowanej Europy będziemy kościołem 
Na czym ma się oprzeć liberalny system wartości 
Na grzechu i nieprawdzie 
Na smutku i niespełnieniu 
Na rozbuchanym życiu seksualnym ki:6re do niczego nie prowadzi 
Bo każdy tak naprawdę szuka miłości ciepła i bliskości 
Na relatywizmie 
Na tym że trzeba się liczyć że każdy nas oszuka dla swojego zysku 
Dlatego trzeba bronić prawa Boga do uczestniczenia w życiu publicznym 
Nie będzie tak że będzie się Bogu zabraniać uczestniczyć w życiu 
publicznym 
Nikt Bogu nie może zabronić uczestniczyć w debacie publicznej 
Wielki naród - jak już było gdzie indziej powiedziane 
Musi nosić wysoko sztandar swej wiary 
I musi go dzierżyć tym mocniej 
Im wyraźniejsze są dążności do wytrącenia mu go z ręki 
Dlaczego i za co nas atakuje? 
Co bez nas zrobi? 
Czym się będzie kierował? 
Jak ma żyć? 
Ma żyć jak w cywilizacji śmierci 
Czy w duchu niedzielnej mszy świętej 
Która daje nadzieję i wiarę w ludzi 
I w Boga który kocha każdego 
Takim jakim jest? 
Opowiem jeszcze jedną rzecz 
Jest niedziela 
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Mały chłopiec na pomoście 
Łowi okonie na wierzbinową wędkę 
Wcześniej był na mszy świętej 

Okonie nie łapią się na haczyki kupione przez ojca na urodziny 
Chłopiec prosi Jezusa żeby mógł złapać chociaż jednego 
Łapie ich pięć - pięć dużych okoni 
Za każdy obiecuje zmówić Ojcze nasz 
Zmawia 
Potem wiadomo 

Coś się kończy 

Ale cały czas tęskni za tym pomostem 
To było po kolejnym nawróceniu chłopca 
Nawrócenie miało miejsce po nocy 
Kiedy samobójstwo było blisko 
O 4.48 nad ranem 

Teraz Bóg go nie opuszcza 
Chociaż on jest słaby 
Bywa bardzo słaby 
Ale Bóg nie odpuszcza 

Chłopak idzie do sklepu rano 

I spotyka anioła chociaż nikt nie wie że to jest anioł 
- niech się pan nie smuci - piękne jest życie - mówi anioł 
Módl się jak wtedy na pomoście 
Chłopiec się modli 

Potem kapsel 

Na kapslu od Tymbarku jest napisane 
Potrzebne mi twoje serce 
Nie byto serii z takim napisem 

A kapsel istnieje 
Kapsel jest cały czas w kieszeni 

Bóg się porozumiewa na różne sposoby 
Bóg prowadzi chłopca 
I to jest właśnie tak 

Kto nie chce żeby go Bóg prowadził 
Żeby towarzyszył 
Żeby był cały czas obecny 
No kto? 

SALON WARSZAWSKI 

CHóRzySTKA 2: i to tak było? 

ROLLISON: no jakoś tak 

CHÓRZYSTKA 1: o kurwa - ale historia 

CHóRzySTKA 2: nie no - ja jebię - ale że on wtedy ją a potem - tak? 

RZECZNIK: no tak - ale właściwie - gdyby na to spojrzeć 

·cHÓRZYSTKA 1: no taka historia - naprawdę - ja nie wiem 

CHÓRZYSTKA 2: ja nie wiem czy ja to bym jakoś tak 

RZECZNIK: ale nie no co to on nie potrafił bardziej jakoś tak wiesz - jakoś tak po 
prostu - no takie rzeczy się dzieją - ale żeby książkę pisać od razu czy 

tam sztukę - to bez przesady 

CHóRzySTKA 2: poza tym w Warszawie to się nie sprzeda 

RZECZNIK: nie no na Warszawę to to nie jest 

CHóRzySTKA 1: nie no chyba nie 

CHóRzySTKA 2: no właśnie - gdzieś tam może na prowincji 

RZECZNIK: ale w Warszawie to nie 

CHÓRzySTKA 1: ale czy to ktoś jest w stanie wiedzieć jak to się wydarzyło? 

RZECZNIK: no właśnie nie ot tak - ale po prostu - jak to się wydarzyło naprawdę 

CHÓRzySTKA 1: nie no chyba nie 

CHóRzySTKA 2: po co się tym zajmować - to będzie tylko tania publicystyka a nie teatr 

CHÓRzySTKA 1: to jednak trzeba mieć dystans 

CHÓRzySTKA 2: to jednak trzeba trochę poczekać 

CHóRzySTKA 1: no właśnie 

CHóRzySTKA 2: ja sama nie wiem ile poczekać 

CHóRzySTKA 1: ale jednak jakoś tak odejść na kilka kroków do tyłli 

CHóRzySTKA 2: jakoś tak nie bezpośrednio - poczekać aż się ucukruje 
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CHÓRZYSTKA 1: właśnie - jakoś tak - bard7.iej - ja nie wiem - ile ty masz lat ''~aśc.iwie 
- żeby o tym pisać? 

CHÓRZYSTKA 2: no właśnie 

RZECZNIK: to chyba właściwie nie jest temat bo kogo to obchodzi 

CHÓRZYSTKA 2: ja bym na przykład chciała zobaczyć sztukę o sobie 

CHóRzySTKA 1: ja najbardziej się wzruszam kiedy ktoś zrobi sztukę o mnie 

CHÓRZYSTKA 2: ale nie tak ot 

CHÓRZYSTKA 1: raczej tak bardziej uniwersalnie 

CHóRzySTKA 2: no właśnie sztukę o tym że człowiek się rodzi - potem żyje wniera 

CHÓRZYSTKA 1: właśnie za mało jest takich uniwersalnych przesłań 

CHÓRZYSTKA 2: za mało uniwersalnych pytań 

CHÓRZYSTKA 1: o Boga - o miłość 

CHÓRZYSTKA 2: i odpowiedzi na te pytania - że miłość jest trudna - a kondycja 
człowieka ogólnie mówiąc marna 

CHóRzySTKA 1: właśnie - teatr to jednak świątynia - to jednak jest jakieś rnisteriwn 

CHóRzySTKA 2: żeby były pełnokrwiste postaci tak jak ja 

CHÓRZYSTKA 1: i dynamiczna fabuła 

CHóRzySTKA 2: i żeby dialogi się dobrze układały w ustach 

RZECZNIK: ja to raczej kino wolę - jakieś takie żeby się rozerwać raczej - komedie 
raczej a nie dramaty 

CHóRzySTKA 1: nie no ja też się pośmiać lubię 

CHóRzySTKA 2: no ale ta twoja historia jest mało śmieszna 

CHóRzySTKA 1: znmvu jakieś straszne rzeczy 

CHóRzySTKA 2: ja już mam dosyć - ja po pracy chcę się rozerwać - a nie tam jakieś 
problemy - ja mam własne problemy i to wystarczająco dużo 

CHóRzySTKA 1: poza tym kogo to obchodzi 

RZECZNIK: mnie wcale 

CHÓRZYSTKA 2: mnie też nie właściwie 

ROLLISON: 

RZECZNIK: 

ale co? - w ogóle 

no ile można 

CHóRzySTKA 1: no ale to jakieś takie jest chyba nie - cały czas tylko o tym samym się mówi 

RZECZNIK: poza tym tych ludzi to mało w swnie obchodzi - przecież ich to nie 
nakarmi ani nie zapłaci kredytu ta sztuka 

CHÓRZYSTKA 2: właśnie - wiesz - ten naród ma już dosyć 
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CHÓRIYSTKA 1: vMsz ten naród jest jak la.wa - wszystko op~inic 

CHÓRZYSTKA 2: obok każdego problemu opłynie 

CHÓRZYSTKA 1: może czasem z tej lawy jakiś pomnik się zrobi 

CHÓRZYSTKA 2: ale mało 

ROLLISON: ja jeszcze zobaczę - dam sobie trochę czasu 
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PANI ROLLISON PRZED BALEM 

CHóRzySTK.A 1: już niedługo 

CHóRzySTK.A 2: pani się nie denerwuje 

CHóRzySTKA 1: już zaraz wszyscy przyjdą 

PANI ROLLISON: nie da się tego tak 

CHóRzySTK.A 2: da się chyba - spokojnie 

CHóRzySTKA 1: chyba tak - teraz to da się wszystko 

PANI ROLLISON: nie da się wyrzucić - potem podkłada się bomby - potem ludzie płaczą 

zamknięci w pokojach - w więzieniach - prq świątecznych stołach 
- kiedy się opłatek łamie to jest taka cisza przypomni sobie czy nie? 
- zacznie mówić czego się nie chce? i zawsze zaczyna - chyba że są 
goście - wtedy prosisz żeby zostali - ale goście to są goście i w końcu 

wychodzą i tego się boi 

CHÓRZYSTKA 1: ja nie lubię gości - po gościach trzeba zmywać - a wigilia jest dniem 

pojednania i miłości 

CHÓ~STKA 2: a poza tym ja lubię święta bo w wigilię jestem śnieżynką i małe 
niepełnosprawne maleństwa mają chwilę dla siebie 

CHóRzySTK.A 1: te maleństwa - akurat 

PANI ROLLISON: dlaczego jest tak że mnie nie słuchacie? 

CHóRzySTKA 2: nie no ja słucham 

PANI ROLLISON: nie 

CHóRzySTKA 2: już słuchamy - ja się tam tylko rozmarzyłam o wigilii 

CHóRzySTK.A 1: ale co pani chce po·wiedzieć? 

PANI ROLLISON: jeszcze nie 

CHÓRZYSTKA 2: no to ja - właściwie 
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PANI ROLLISON: ja nie powiem o co chodzi 
jeszcze nie powiem 
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ale ja się na to nie zgadzam 
ja się na to nie zgadzam 
żeby to miasto spało 
ja nie przebaczam 
temu miastu nie przebaczam 
nie powiem czego nie przebaczam 
bo gdybym powiedziała 
WSVfSCY chodziliby z tym przez dwa - trzy dni 
przez dwa - trzy dni 
mówiliby i o mnie rozmawiali i ze mną rozmawiali 
ale przecież to są trzy dni 
znowu by było milczenie 
po dwóch dniach zostałabym sama 
to miasto trzeba obudzić na dłużej niż dwa dni 
to miasto trzeba obudzić na zawsze 
ja chcę obudzić to miasto na stałe 
bo teraz to jeszcze nie jest moje miasto 
to nie jest moja przeszłość w tym mieście 
miasto ma mieć moją przeszłość 
ma moją przeszłość znać 

BAL 

RZECZNIK: Witam państwa bardzo serdecznie 
Bardzo się cieszymy że możemy państwa tutaj gościć 

Natym 
Balu 
Na tej uroczystości 
W dniu tego święta 
Tego święta które jest drogie dla każdego z nas 
Dla każdego z nas kto umie sobie wyobrazić 

Jak dużo szczęścia marny 
Że możemy się tutaj spotkać i świętować 
Świętować właśnie to 
Że mieliśmy dużo szczęścia 

Mieliśmy strasznie dużo szczęścia 
Naprawdę mieliśmy strasznie dużo szczęścia 
Mieliśmy naprawdę strasznie dużo szczęścia 

Potwornie 
Dużo szczęścia 

Naprawdę potworne 
Szczęście 

Naprawdę 

Potworne szczęście 
I stąd właśnie ten dzień dzisiaj 
Stąd ten dzisiejszy dzień 
Dzisiejszego dnia o tym pamiętamy 
Nie zapomnimy 

CHÓRzySTKI: - na czym to jest zbudowane? 
- na czym? 
- na pysze 
-na dumie 
- na zaciekłości 
- na zacietrzewieniu 
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- na pijaństwie 

- na dumie z pijaństwa 

- na dumie z krzywdy 

- na ignorancji 

- na dumie z ignorancji 
- na zacofuniu 

- na historii 

- na dumie z historii 

- co to jest za historia? 

- to jest historia klęski 

- to jest historia milczenia 

- chociaż każdy mówi że krzyczał 

- każdy krzyczy że krzyczał 
- to jest historia krzyku 

- to jest historia krzyku - jazgotu i wycia 

- to jest historia która teraz jest wzruszająca 
- teraz jest bardzo 

- uwielbiam się wzruszać 

- uwielbiam wzruszać się w czyichś butach 
- nawet w butach z Ośviięcimia 
- tak 

- w butach tych którzy zastrzeleni 

- tych których pamiętamy 

- tak to są buty które chcemy 
- ale też nie zawsze 

- tak naprawdę można by te buty sprzedać 
- gdyby ktoś je kupił 

- ale nie wiadomo kto 

- nie wiadomo po co 

- chyba nie ma kupców 
- chyba nie 

- dlaczego nie ma 

- co ja mogę mieć jeżeli nie mam kupca 
- nie wiem 

- chce mi się krzyczeć 
- bo to jest taka właśnie 

- to jest taka właśnie historia krzyku 

- to jest historia jazgotu 

- to jest historia wycia 

- to wycie jest chyba wspólne 
- czasami jest wspólne 

- czasami tak 

94 

PANI ROLLISON: to nie jest prawda 

WETERAN3: co? 

PANI ROLUSON: to z tą pamięcią - to nie jest prawda 

KONRAD: no dobrze ja wiem - ja tylko czekam - czekam jestem gotów 

PANI ROLUSON: na co? 

KONRAD: wszyscy wiedzą na co 

X: no właśnie 

RZECZNIK: ale ja ten bal przygotowałem - chyba jednak 

powinienem wiedzieć na co tu wszyscy czekają 

X: tak ci się tylko wydaje 

RZECZNIK: że oo? 

PAi'\JI ROLLlSON: że powinieneś wiedzieć 

X.: no więc właśnie - pani Rollison przygotowała coś specjalnego 

- coś specjalnego żeby uczcić to święto dzisiejsze 

RZECZNIK: wiem - ale chciałem 

X: ale ona właśnie chciała pokazać 

RZECZNIK: co pokazać - ja nie wiem - ale nie było o tym właściwie mowy 

X.: no właśnie - nie było mowy - ale 

PANI ROLLlSON: ale teraz będzie o tym mowa - w końcu będzie mowa 

RZECZNIK: o czym właściwie? 

X: o czym nie ma mowy przez cały czas 

KONRAD: o czym niby nie ma mowy? 

PANI ROLLISON: nie wiesz? to dlaczego się boisz 

KONRAD: ja wiem - ty nie wiesz 

X: ja wiem - w każdym razie - niespodzianka - krótkie przedstawienie 

- przedstawione przez kolegów a napisane przez panią Rollison 

- przedstawienie - które uczci ten dzisiejszy dzień - bez tego przed-

stawienia święto byłoby niepełne - jakby wigilia bez na przykład - bez 

na przykład - jak wigilia bez mycia szyb w oknach - i przez te czyste 

szyby widać wtedy pierwszą gwiazdkę i to jest gwiazdka wolności 

- proszę - Pani Rollison prezentuje 

95 



DLACZEGO MORDERCY MOJEGO SYNA 
CHODZĄ PO ULICACH 

AKTOR I : 

AKTOR2: 

AKTOR I : 

AKTOR2: 

AKTOR!: 

AKTOR2: 

AKTOR!: 

AKTOR2: 

AKTOR!: 

AKTOR2: 

AKTOR!: 

AKTOR2: 

AKTOR!: 

AKTOR2: 

AKTOR!: 

AKTOR2: 

AKTOR!: 

AKTOR2: 

AKTOR I : 

Af<iOR2: 

AKTOR!: 

AKTOR2: 

ja nie wiem gdzie jest ten pies pogrzebany 

słucham? 

gdzie pies jest pogrzebany 

w szczegółach 

pies jest pogrzebany w szczegółach - w jakich szczegółach 

w ogóle w szczegółach 

jak to się stało? 

ja nie wiem - jakoś tak go wzięliśmy 

wzięliśmy go pod uwagę - jeżeli chodzi o straty 

no tak ale jaka to strata? 

właściwie żadna strata - po prostu trochę nerwów - bardziej nerwów 

śledczych niż nasza 

mnie powiedziano co mam mówić 

ja też mówiłem co mam mówić 

potem b)'ło trochę nerwów czy ta gruba kreska nas oddzieli czy nie oddzieli 

ale nie oddzieliła 

nie oddzieliła nas i pojednała zupełnie w polskim duchu wigilijnym 

inaczej to by było święto zmarłych 

a właściwie jednego zmarłego 

jednego zabitego 

przez nas 

ale w konieczności 

zrobiono z niego bohatera - chociaż pewnie gdyby przeżył byłby opluty 

bardziej niż my 



AKTOR I: 

AKTOR2: 

AKTOR I : 

AKTOR2: 

AKTOR I: 

AKTOR 2: 

AKTOR!: 

AKTOR 2: 

AKTOR I: 

AKTOR2: 

AKTORl: 

AKTOR2: 

AKTORl: 

AKTOR2: 

AKTOR l: 

AKIOR2: 

AKTOR I : 

AKTOR2: 

AKTOR I: 

AKTOR 2: 

AKTOR I: 

AKTOR2: 

AKTORl: 

AKTOR2: 

AKTOR I: 

AKTOR2: 

AKTORl: 

AKTOR2: 
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no tak 

zabity 

zakatowany 

zepclmięty do rzeki 

obciążony kamieniami 

bratobójstwo które się zdarzyło na kilka lat przed Jugosławią 

przed wojną w Jugosławii 

ale tak się na szczęście nie mówi 

że sąsiad sąsiada - brat brata - przyjaciel przyjaciela 

prawdziwego przyjaciela poznaje się w biedzie 

on nas chyba nie poznał chociaż w biedzie był 

był 

zabroniono na szczęści mówić w ten sposób 

kawalki ludzkich zwłok, fałszywe dokumenty, listy nazwisk, taśmy z 
nagraniami rozmów telefonicznych, wideokasety - raporty psychiatrów 
potwierdzające jego inteligencję świadkowie wybuchają płaczem - nie 
kończą zeznań 

na szczęście 

na szczęście w narodzie Konrada nie ma na to miejsca - w tym 
wykształconym narodzie nie ma miejsca na trupy w szafach 

to nie były polskie 

co? 

szafy 

to nie byliśmy my Polacy - to byli sowieccy okupanci 

jak dobrze że nas wyzwoliło 

bardzo dobrze że nas wyzwoliło 

w końcu wzięło i wyzwoliło - to dobrze 

że Konrad mówi za wszystkich jednym językiem - że jesteśmy już w Unii 

za takie rzeczy jak Unia płaci się słoną cenę 

taka to była historia 

historia całkiem niesłychana 

historia zabiła pana 

CHÓRZYSTKI: - no i co? 
- ale co - to już koniec jest? 
- już koniec 
- czy nie koniec? 
- jaki koniec właściwie? 
- a jest jakiś morał tej historii? 

PANI ROLLISON: mój syn 

WETERAN 3: syn? 

PANI ROLLISON: mój syn - zabity- zakatowany 

\X'ETERAN 1: w walce zabity? 

PANI ROLLISON: zabity przez donos - przez jeden podpis - z podłego niewyobrażalnego 
tchórzostwa - haniebnie 

WETERAN 2: ja nie wiem 

PANI ROLLISON: ale ja wiem 

WETERAN 3: ja nie wiem - jak się walczy to trzeba się z tym liczyć - prawda? 

\X'ETERAN 2: trzeba się z tym liczyć - że zdarzają się takie rzeczy - gdybym ja 
na przykład miał syna i mój syn w czasie wojny by nie zginął - to 
znaczy gdyby mój syn w czasie wojny poszedł na studia a nie na front 
- wyrzekłbym się go 

PANI ROLLISON; ale to nie była wojna 

WETERAN 2: ale to była walka 

PANI ROLLJSON: ty nie walczyłeś 

KONRAD: nie? 

PANI ROLLISON: ty nie walczyłeś- to nie chodzi o to że on zginął- to chodzi o to że 
winni nie zostali pomszczeni - że chodzą po ulicy - kiedy jego zabito 

KONRAD: ludzie którzy mnie bili też chodzą po ulicach 

PANI ROLLISON: bo się z nimi znasz - bo piłeś z nimi wódkę - bo się ułożyliście - ja się 
układać nie będę - ja nie mogę się układać 

KONRAD: tak znam się z nimi - bo mnie śledzili - bo mnie prześladowali przez 
tyle lat - nawet wiem czy mają dzieci czy nie - znam szczegóły ich życia 

PANI ROLLISON: ja już dziecka nie mam - nie mam męża - nie mam dziecka - gdzie ty 
byłeś kiedy go zabito - moje dziecko 

KONRAD: 

X.: 

niewiem 

ale do rzeczy - nie chodzi tutaj o to gdzie on był - gdzie ty byłeś kiedy 
ta śmierć miała miejsce - chodzi o to - gdzie byłeś wcześniej - a gdzie 
jesteś teraz - jakie masz prawo teraz to miejsce zajmować? 
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KONRAD: 

X.: 

KONRAD: 

X.: 

KONRAD: 

X.: 

KONRAD: 

X.: 

KONRAD: 

X.: 

a może nie było innego wyjścia? 

zawsze jest inne wyjście 

jakie inne 

po prostu inne wyjście 

skąd wiesz 

zawsze jest inne wyjście 

gdzie ty wtedy byłeś - kon:ystałeś z tego wyjścia? 

nie - ale na pewno bym skorzystał 

gdzie ty wtedy byłeś? - więc jak cię wtedy nie było - to jak teraz możesz 
być - krowy pasać - w kolejkach stać - salceson jeść - z telewizora się 

cieszyć - prezenterki podziwiać - sportowców - a nie do polityki się 
pchać - a nie teraz debatować - na debaty się zebrało - gdzie ty wtedy 

byłeś? - gdzie ty byłeś całe życie ? 

na swoim miejscu 

KONRAD: ja też byłem na swoim miejscu 

PANI ROLLISON: tak- tylko że ręka ci nie zadrżała - nie zad.r'Lała ci ręka - po wyjściu z 
więzienia - ręka ci nie zadrżała - kiedy podpisałeś wyrok na siebie - ale 

przede wszystkim na innych - podpisałeś 

KONRAD: wtedy wszyscy podpisali 

X.: ja nie podpisałem 

KONRAD: wszyscy podpisali - Mickiewicz też podpisał - oni mieli takie metody 

że trzeba było podpisać - albo zginąć albo się powiesić - o tak by było 

najlepiej - tyle krwi przelanej za ciebie i za ciebie - a teraz takie rzeczy 

- nie było innej możliwości - kto mógł wiedzieć - wiedziałem tylko 

X.: 

KONRAD: 

X.: 

KONRAD: 

X.: 
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że dla Polski - a dla Polski z samym szatanem - oj nie za daleko? - co 

ksiądz mi da popalić? co? z każdym innym i z rogami - jeśli będzie 

trzeba dla Polski dla Polski nic nie ma nie - nic nie ma nie - nic nie ma 
nie - jest też ból - łzy - i zaciskanie pasa 

no właśnie tyle krwi - to cierpienia 

tylko że ja to cierpienie - to moje cierpienie - to za miliony było cierpienie 

no i co? - bądź wierny idź - tylko komu wierny? kto ci powiedział bądź 
wiemy idź - oni jak już podpisałeś 

myślałem już nieraz - że umierając przeklnę Polskę - dziś wiem - że 

tego nie zrobię - ale gdy po śmierci stanę przed Bogiem - będę go 

prosił - aby nie przysyłał Polsce wielkich ludzi - bo potem tak im się 
płaci 

to jest pycha - gdyby tu byli ludzie wielcy - gdyby tacy wielcy ludzie 

KONRAD: 

wzięli ten kraj w swoje ręce - gdyby Kościuszko 

powoływać się na Kościuszkę, posługiwać się jego imieniem, zachwycać 

się nim i solidaryzować się z jego ideałami może każdy bezkarnie bez 
konsekwencji i kosztów bo Kościuszko nie żyje kiedyś gdy mnie już 
nie będzie będę miał także miliony równie zapalczywych i podobnie 

nieryzykujących wielbicieli - bo teraz trzeba się zastanowić - pomyśleć 

jak to właściwie było - jak to było że działy się takie rzeczy - że niby 

wszyscy byli podli - wszyscy są zawsze podli 

PANI ROLLISON: na każdego przyjdzie pora żeby płacić 

KONRAD: a na ciebie kiedy przyjdzie? 

WETERAN3: 

WETERANl: 

WETERAN2: 

KONRAD: 

WETERAN2: 

KONRAD: 

X.: 

to ja nic nie wiedziałem 

ja też nic nie wiedziałem - a ty wiedziałeś? 

nie ja się tylko domyślałem 

czego się domys1ałeś? 

· notego 

no czego? 

no dobrze - więc wydaje mi się że teraz trzeba by się zastanowić co 

zrobić 

PANI ROLLISON: jak to co? 

WETERAN 2: no właśnie co? 

KONRAD: no i co niby zrobisz? 

X.: niewiem 

PANI ROLLISON: znOY\'ll się dogadujecie - nie macie prawa - ja mam moralne prawo 
postanowić co się wydarzy - ja nie pozwolę - jak już powiedziałam 

WETERAN3: 

RZECZNIK: 

- jak już rzuciłam to oskarżenie - to ja jestem oskarżycielem i nie tylko 

posiłkowym ja jestem sędzią głównym - naraz 

nic nie zrobisz - nic nie poradzisz 

Wydamy komunikat 
Nawet jeżeli cokolwiek takiego miało miejsce 

To jednak to w pewnym sensie 
Nie jest to takie proste że to miało miejsce 

To jest trudniej~ niż się wydaje 
Gdyby na to spojrzeć 

Kto nigdy nie żył 
W tamtych okolicznościach 
Wtedy kiedy każdy właściwie 
Na swój sposób musiał powiedzieć to nie jest tak 
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Jak ja teraz mówię bo nie da się tego opowiedzieć 
Chciałbym powiedzieć że nie ma właściwie takich 

rzeczy jak te o których ja teraz opowiadam 
Jest tylko jeden czas a nie dwa 

I jeżeli ktoś powie ktoś do mnie powie 

Ktoś powie do moich bliskich 
Do moich wiernych 

To ja właściwie nie wiem 

Co miało miejsce 

Bo z tej perspektywy miejsce miało to coś zupełnie innego 

I dlaczego nie można wtedy było powiedzieć nie będę 
stał po kawę w kolejce 

Tylko będę stał na przesłuchaniu? 
To jest wszystko 

Nie takie proste jak się wydaje 

PANI ROLLISON: tak łatwo n ie b ę d zie 

WETERAN 3: co się nie wydaje 

X: ty widzisz to wszystko - ty widzisz tę kobietę i co? 

PANI ROLLISON: jak tak można 

WETERAN 2: no właśnie - jak tak można? 

WETERAN 1: ja nie wiem jak tak można 

WETERAN3: 

X: 

KONRAD: 

X: 

KONRAD: 

ja też nie wiem 

coś trzeba zrobić - niech się ludzie dowiedzą - ten naród ma prawo 
- ten naród musi się 

a ja co jestem? żeby się o mnie tak mówiło - w ten sposób? 

no właśnie - trzeba jakoś na to poradzić - żeby naród może 

tak tak tak - naród wspaniały - tylko ludzie kurwy 

CHóRzySTKI: - o rany ludzie kurwy- dobre co? - naród wspaniały a ludzie -
- ale on nas nie obraża? 

-nie 

- no ale skąd wie? 

- ale nie - on mówi że my jesteśmy w porządku 
-aha? 

- no tak tak 

no i co ja chcę tylko wyjść stąd z takim przeświadczeniem że 
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KONRAD: 

X : 

KONRAD: 

X: 

KONRAD: 

ROLLISON: 

RZECZNIK: 

ROLLISON: 

WETERAN3: 

WETERANI: 

ROLLISON: 

WETERAN2: 

ROLLISON: 

WETERANI: 

ROLLISON: 

sprawiedliwość - bo jeżeli niesprawiedliwość - to tu nic nie urośnie 

- to dopiero na tamtym świecie dowiemy się prawdy a prawda ma nas 

wyzwolić tutaj - w tym miejscu 

ja byłem już kilka razy na tamtym świecie - za każdym razem 

- kiedy dostaję w twarz - ·edy .... ~dzę że to w co wierzyłem jest 

niedobre - kiedy zrobiłem błąd - to jest iakbym musiał wszystko na 
nowo - ja już byłem kilka razy na tamtym świecie 

i może będziesz jeszcze raz - bo w korku się coś wy larzy - jest napięcie 

- które może zostać uwolnione i wtedy będzie kłopot - wtedy brat brata 

ty mi grozisz? 

ojciec syna - sąsiad sąsiada - to nie trzeba Y.~ele - to trzeba trochę 
kłamstwa i podłości - o! 

to jest groźba? 

dzień dobry - ja przepraszam - jakoś tak się spóiniłem bo ml się samolot 
spóźnił 

zaraz - zaraz - to jest prywatne przyjęcie 

a ja myślałem że państwowe i dlatego właśnie 

kto to jest? 

niewiem 

mamo - ja cię już dzi.ś \\~działem 

nie no - ja już myślałem że się skończyło - że już dzisiaj do nas 
przychodzili 

ja się zastanawiałem czy tu przyjść - ale postanowiłem napisać książkę 

i postanowiłem wrócić tak jakby stamtąd - mamo 

kto to jest? 

jak to kt o? - no ja wiem - ja wiem - że to taka historia jakby trochę ale 

dlatego warta opisania - mamo 

PANI ROLLISON: kto go tu przysłał? jak można takie rzeczy robić? mnie ja j uż dawno 

zwariowałam mnie nic nie zaszkodzi tak? 

KONRAD: 

ROLLISON: 

KONRAD: 

ja nie mam z tym nic wspólnego 

on nie ma z tym nic wspólnego 

to raczej 

X.: czego ty chcesz człowieku właściwie? 

PANI ROLLISON: gdzie jest ochrona? - gdzie jest ochrona? 

ROLLISON: ja tylko chciałem powiedzieć 
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nie było innej możliwości 

nie było miejsca na inną możliwość 
tak się złożyło 

że w tym domu nie było miejsca na inną możliwość 
nie było miejsca na żyletki 

na kompot na punk rocka 

czy w ogóle na rzeczy w tym stylu 
czy coś innego 

kiedy matka mnie budziła 

mówiła ty nie jesteś złe dziecko 

to jest wszystko tylko przez te rzeczy 

przez te rzeczy które się stały z twoim ojcem 

ja to rozumiem nas to wszystkich przejmuje 
mówiłem wtedy 

tak właśnie tak 

jest nie mogę tego wybaczyć 

nie mogę tego zrozumieć 
jak mogli 

jak mogli 

ale tak naprawdę nie o to chodziło 
ojca 

zakatowano rzeczywiście 
na komendzie 

czy tam zastrzelono 
wersje były różne 

jedna wersja gorsza od drugiej 
no a przynajmniej inna 
bo potem nie było różnicy 

matka wymyślała różne wersje 
matka ma raka 

matka ma nerwicę 
ma melancholię 

matka dostała raka w prezencie 
rak czekał zapakowany 

wyskoczył jak diabeł z pudełka 

chociaż diabłem w tej rodzinie byłem ja 
więc były diabły dwa 

nic specjalnego się nie działo 

kiedy głód heroinowy każe ci wymiotować opłatek i kolędy 
i zaatakować choinkę 
niewiem 

jakoś to się może odbija 

może ta szabla na ścianie 
którą postanowiłem sprzedać 

chociaż trochę wstyd okradać własną matkę 
chociaż szabla była chyba dziadka 
sam nie wiem czyja 
przecież też moja 
sprzedałem ją tanio 
ale też z drugiej strony nic mnie nie kosztowała 
i właściwie wyszedłem na swoje 
nie no dobra to nie była moja szabla 
to były jakieś rzeczy mojej matki 
ale też po dziadku 
takie rzeczy których się potrzebowało 
żeby je sprzedać 
a potem sobie coś kupić 
to był biedny dom 
po śmierci ojca to był bardzo biedny dom 
nie było pieniędzy 
a ja miałem jednak swoje galopujące potrzeby 
zwłaszcza kiedy się widzi 
jak inni swoje galopujące potrzeby zaspokajają 
jakoś tak się to wszystko nie opłaciło 
ta śmierć zwłaszcza że ja ojca mało pamiętam 
bo go mało było w domu 
w każdym razie 
potem te rzeczy które zasadnicw nie odbiegają od normalnego 
porządku rzeczy 
to się nazywa zaginął 
albo go wyrzucono 
dwie małe torby z moimi rzeczami 
tak się zaczyna odwyk 
ale odwyk od domu 
miasto było niby szare ale jednak miało swoje kolorowe miejsca 
zwłaszcza że można było też na tej ojca śmierci 
trochę pojechać w towarzystwie 
jakieś dziewczyny poderwać 
jakieś tam aktorki albo malarki 
to jednak wtedy robiło 
potem mnie pobito 
potem zacząłem się jakoś tam lekko zapominać 
a jeszcze bardziej potem 
dowiedziałem się że nie żyję 
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to znaczy kiedy mnie spisywali na posterunku 
okazało się że nie żyję 

miałem z tego powodu trochę kłopotów 
ale nie jest tak 
żeby sobie nie poradzić 
zwłaszcza że to była śmierć polityczna 
na inną śmierć w tym domu nie było miejsca 
na granicy jakoś się tam mi w papiery nie patrzyli 
tam to się działo 

za tą granicą 
ale jakoś w końcu się zadziało 
jeżeli ktoś by mnie zapytał 
jak było? 
to powiem że ciężko 

to nie są przecież proste historie 
cię7..ko się wraca 
z tamtego świata 
no ale jednak 
matka podobno wariuje 
podobno matka ma dosyć. 

podobno choruje ciężko 
chciałem jakoś tak przyjechać 

tak jak by lubiła 
żeby się pojawić 

żeby wrócić właśnie takiego dnia jak ten dzisiejszy dzień 
no to znaczy tak naprawdę 
to ja wróciłem wcześniej 
znacznie wcześniej 
no ale 

no ale 
no ale ale ale 
takie się zdarzają rzeczy 
pomyślałem żeby może książkę napisać 

żeby może jakoś się udało tak na tym wszystkim coś zrobić 
to znaczy ja nigdy nie pisałem książek 
ale mam taką historię 
to może coś tam napiszę 

tylko nie wiem czy ktoś wyda 
bo to nie było proste życie 

to było dosyć trudne życie 
no w każdym razie 

wywiadu jakiegoś bym udzielił 
czy co 

X.: 

WETERANI: 

WETERAN3: 

RZECZNIK: 

WETERAN2: 

jak to taka okazja 
i dlatego tu przyszedłem 

nie to przechodzi ludzkie pojęcie 

to przechodzi ludzkie pojecie 

udowodnij 

co ma udowodnić? 

w ogóle coś udowodnij 

WETERAN 1: to nie jesteś ty 

PANI ROLLISON: to jest perfidna sprawa - to jest sprawa podła - to jest sprawa w którą 
nikt wam nie uwierzy - jak to udowodnisz 

WETERAN2: 

WETERAN3: 

WETERAN2: 

ROLLISON: 

X.: 

ROLLISON; 

X.: 

RZECZNIK: 

ROLLISON: 

no ale może i trochę podobny? 

jak podobny? 

nie? 

ja jestem do ojca bardziej podobny podobno 

kto was inspirował? kto za wami stoi właściwie? k1:o was inspiruje żeby 

chłopaka ożywiać? 

ale o co wam chodzi właściwie? - ja mam dowody ja mogę udowodnić 

to jest naprawdę tanie - to jest źle wymyślone - to jest niewiary
godne - to jest papierowe - to jest jakieś słabe - tu nie ma żadnego 
prawdopodobieństwa 

nie no gdybym ja to wymyślał - ja bym to lepiej wymyślił - ja bym to 
jakoś uwiarygodnił - że niby jak to tak po latach 

po latach 

PANI ROLLISON: po co mi to robisz 

ROLLISON: tak sobie pomyślałem że - chciałem po prostu 

PANI ROLLISON: dlaczego mi to robisz - ty nic nie wiesz - nie wiesz jak to jest 

ROLLISON: 

RZECZNIK: 

X.: 

RZECZNIK: 

PANI ROLLISON: 

X.: 

RZECZNIK: 

ja wiem - właśnie wiem jak to jest - nie no ja nie wiem - no to co by 

było lepiej? jakbym nie przyszedł - jakbym nie przyjechał? 

ja go mogę zabrać stąd - w każdej chwili - jeden ruch i go zabieram 

już go nie zabierzesz jak go stąd zabierzesz to pójdzie tam 

nie to naprawdę tylko chwila - pstryk i już - jedna chwila 

wszystko byście chcieli unieważnić - całe cierpienie wszystko - i po co? 
i dla waszego zysku? tak dla swojego zysku? 

że już się nic nie liczy - popatrz jak ona wygląda 

aż się smutno jakoś tak robi 
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WETERANI: 

RZECZNIK: 

X: 

RZECZNIK: 

WETERANI: 

no smutno 

no i co teraz? 

ty tu nie przyszedłeś - ciebie tu nie było - ty nas stawiasz w trudnej 
sytuacji rzeczywiście 

z punktu widzenia ideologicznego też 

jak to wytłumaczysz? 

PANI ROLLISON: jak mi to teraz wytłumaczysz? co ja mam zrobić? 

ROLLISON: wytłumaczę 

WETERAN2: 

X.: 

ROLLISON: 

X : 

WETERAN2: 

WETERANI: 

ROLLISON: 

KONRAD: 

I08 

właśnie - masz się wytłumaczyć 

czego się tak bałeś - przecież to jest pomysł głupi - to jest poniżej 
elementarnej godności - ja nie mówię o czymś innym - to jest poniżej 

mnie się jednak wydaje że mnie się c.oś należy- ja i tak z tym do gazet pójdę 

nie pójdziesz 

nie pójdziesz 

nie pójdziesz 

ja wytłumaczę i pójdę - ja bym z tego jednak chciał coś mieć - coś że 

tak powiem wymiernego - a nie tylko jakieś takie niezręczne pytania 
- ja już bytem na tamtym świecie a teraz bym sobie jednak trochę pożył 

nie pójdziesz - ja wytłumaczę - takie rzeczy się działy to były inne czasy 
- to były czasy kiedy się nie •,viedziało - zwłaszcza na początku - powie
dzieli mi żeby jej powiedzieć o śmierci syna - że go zatłukli w bramie - że 

go zatłukli za jej działalność - żeby przestała - więc jej powiedziałem 
bo się bałem - bo mys1ałem że tak będzie lepiej - potem przy następnej 
okazji - przy następnym spotkaniu - powiedzieli że żyje - że chcieli 
żeby ją bolało - że tym razem nie musieli przynajmniej brudzić sobie rąk 
bo gdzieś zniknął - już jej nie powiedziałem - ale co myślisz że to jest 
takie proste - takie rzeczy się dzieją - takie rzeczy miały prawo się dziać 
- małżeństwa się rozpadały- ludzie się zabijali - dzieci się nie rodziły 
- albo rodziły się niechciane dzieci - potem się dowiadywali że to nie ich 
dzieci - a myśleli że to ich dzieci - tak to się właśnie rozwalało - ludzie 
kłamali matkom - ludzie kłamali dzieciom - ludzie kłamali sami sobie 
- kłamali sami przed sobą - to był strach - ale czy to miało być tchó
rzostwo - to był strach - żeby nie być tchórzem musisz być bohaterem 
- a ja jestem bohaterem - bo ja już mówiłem ale powtórzę raz jeszcze dla 
Polski z samym szatanem - jeśli będzie tneba dla Polski - dla Polski nic 
nie ma nie - nic nie ma nie - nic nie ma nie - no to jaka jest moja wina? 
taka sama jak to co moją winą nie jest? 

Tu jest miejsce na hiswrię 

ROLLISON: no i co? - i co dalej - co dalej będzie - jak to z tymi wywiadami będzie? 
- będzie czy nie będzie? 

X.: to jest niepojęte - chyba tak chyba tylko dzięki zaiste niepojętej a tak 
wielkiej i niezbadanej litości boskiej ludzie w tym kraju nie na 
czworakach chodzą a na dwóch nogach udając człowieka 

PANI ROLLISON: ja nie rozumiem - ja tego nie przyjmuję - ja się nie zgadzam - ja jeszcze 

coś wymyślę 

X: to są sily to są takie siły 

WETERAN I: ja nie wiem 

WETERAN 2: ja nie wiem 

WETERAN 3: ja też nie wiem - ktoś coś wie? 

WETERAN I : no i co? coś się zmieniło? nic się nie zmieniło - wszystko tak samo 

zostało 

WETERAN 2: ja nie chcę żeby tak samo zostało 

WETERAN 3: ja też nie chcę 

PANI ROLL!SON: dla mnie się nic nie zmieniło - wszystko jest tak samo - możesz mówić 
- możecie mi mówić że to nie jest bal maskowy - ale ja tutaj zostanę 
- ja tutaj będę patrzeć - ja w to wszystko nie wierzę - ja mogę tu stać 
- ja mogę czterdzieści cztery razy przychodzić i więcej 

CHÓRzySTKI: - o Boże wielkie mi coś - czterdzieści cztery to jest przecież numer 
kierunkowy na Wyspy - wielkie mi zagadki 
- nie no to jest zdaje się jakieś oszołomstwo 
- ja nie wiem - patrzysz w lewo - patrzysz w prawo 
- nic nie jedzie ruszasz żwawo a tu zawsze jakiś oszołom ci wylezie 

i opowiada 
- ja już mam dosyć gdzie jest mój pilot 
gdzie jest mój pilot 
gdzie jest mój pilot który mnie stąd wywiezie? 
który mnie stąd wyleci 
- Polska robotnikiem narodów 
- Polska robotnikiem narodów 
wzlatuję - już - już prawie już się odbiłam już jestem gdzieś przy linii 
czy ktoś wiedział co się zdarzy za lat 200? 
że już lecę już to wszystko zostaje w tyle jak na teledysku Aerosmith 
już mam ręce w górze już mam ręce na boki jak na Titanicu 
i nic mnie tu już nie przygwoździ już mnie nie 
chyba że słaba znajomość języków 
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i patrzę jak z tych chmur to się wszystko śmiesznie układa 
jakie to bałwany 

jakie to oswłomy 

jakie to wszystko jest zabawne 

może i ci Francuzi się poddali w czasie wojny 

może z odsieczą nie przybyli 

może wąchali kwiatki pamiętam takie zdjęcie z książki do historii 
i jak pachną! 

- nie no to w ogóle nie jest moja historia 
- co mnie to obchodzi właściwie? 

- to nie jest moja przeszłość 

- znowu tylko to samo 

- o co tutaj są te kłótnie właściwie? 

PANI ROLLISON: ja mam już dosyć tego 

KONRAD: ja po prostu wychodzę - ja mogę sobie kupić bilet 

PANI ROLLISON: ja nie mogę kupić sobie biletu i muszę tutaj zostać 

KONRAD: cieszę się - chociaż trochę mi ulżyło 

PANI ROLLISON: co cię cieszy? 
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no tak 

może ciebie tak 

mnie nie 

mnie chyba to mało cieszy 

jeżeli operacja się uda 

to przez jakieś dziesięć lat może nawet 15 lat nie zniknę z tego krajo
brazu 

potem zniknę 

potem będę w niebieskim królestwie 
na niebieskich łąkach 

wtedy możecie nawet jeździć po moim grobie 

zbudować na nim autostradę 
jak już będę na niebieskich łąkach to wam wybaczę 

ale teraz nie potrafię 

więc jeszcze będziemy się męczyć 
będziemy się wyzywać 

będziemy szydzić i wszystko 

tak swoją drogą to jest jakieś okropne 

czuć się jakoś tak jak pokolenie które musi wymrzeć 

może wy też musicie wymrzeć? 

żeby już żaden ślad pamięci nie został 

po naszych szyderstwach 

wyzwiskach 

RZECZNIK: 

kurewstwach 

kilka pokoleń 
no przynajmniej dwa 

muszą zdechnąć w ziemi 

w tej ziemi 

miniatury staropolskie 
albo - dworsko i szlachecka 

albo szlachecka i rycersko 
albo krakov..jacy i górale 

albo woje i wojówki 

albo wieczory Chopin i jego instrument 

albo lata 20- te - lata 30--te 

albo zaślubiny z morzem 

albo obchody rocznicowe z inscenizacją 

na przykład inscenizację - chleba i pracy - rodacy 

albo co nam zostało z tamtych lat 
albo tamten wspaniały świat z siedemdziesiątych lat 

albo impreza w stylu PRL 
albo jakaś piwnica pod baranami 

albo impreza statki z cytrusami już płyną 

albo nawet powstańcy i sanitariuszki 

albo paintball w strojach z powstania styczniowego 

albo innego 
·albo w małym dworku pan Tadeusz i Zosia 

no w ostateczności święto pierogów 

ale święto pierogów robiłem jako raz i to za pierwszym razem i wyszło 

takie eventy to tak 

to ja chętnie 

ale taki event 

kurwa 
nie 

nie nie 

nie nie nie nie nie 

ale nie taki event 

się mi trafiło 

kurwa 
jakbym wiedział że mi się tak trafi 

to bym nie brał 
bo nie muszę - ale pomyślałem - może się gdzieś tam jakoś 

tak 

jakoś 

no ale - jak się wszystkich wpuszcza 
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jak się nie segmentuje 

jak się nie sprawdza zaproszeń 
to sobie można na kulig pojechać bez zaproszeń 
albo na pieczenie dzika 
albo do indiańskiej wioski 

a nie na bal 
nie no ostatni raz 
ostatni raz 
ja nie po to to wszystko żeby mnie potem jeden z drugim 
o 
nie nie nie 
kurwa 
no naprawdę 

impreza była 

pierwszy raz mi się zdarza coś takiego 
wszyscy tacy byli 
orany 
jakby zdziwieni 

że ich żona nie jest dziewicą 
i że tam ma swoje za uszami 

czy tam za czymś innym 
ja to bym dziewicy nie brał 
bo kłopot potem 
ale też się specjalnie nie pytam narzeczonej 
co tam było 
wcześniej przede mną 
bo i tak mi nie powie 
jakby ktoś kiedyś chciał jakiś team building 
albo jubileusz 

albo event lojalnościowy to ja tak 
jakby taki lojalnościowy zrobić wcześniej 
to by to wszystko inaczej 
ale mnie nikt o zdanie nie pyta 
i potem się kończy jak się kończy 



CZĘŚĆ TRZECIA 



CHÓRZYSTKA 1: Boże ty patrz 

CHóRzySTKA 2: no widzę 

CHóRzySTKA 1: co on taki jest jakiś jakby 

CHóRzysTKA 2: jakby co? 

CHÓRZYSTKA 1: ja nie wiem - ale on chyba nie oddycha 

CHóRzySTKA 2: nie no oddycha 

CHÓRZYSTKA 1: nie oddycha i co ja teraz mam zrobić ja się boję - takich sytuacji się 
boje - kiedyś mi psa przejechali - to się też bałam podejść czy tam się 
brzydziłam - nie wiem - nie wiem 

CHóRzySTKA 2: przestań 

CHÓRZYSTKA 1: Boże się przestraszyłam że 

CHóRzySTKA 2: o chyba jest pan przed czasem 

KONRAD: przed czasem? 

CHÓRZYSTKA 2: no chyba tak - trzeba trochę poczekać 

KONRAD: dobrze ja umiem czekać - ja już jestem cierpliwy - cierpliwość to 
pierwszy krok do nieba tak mówią 

CHÓRZYSTKA 2: aha - no tak - no to może 

KONRAD: a może by się panie zgodziły usiąść na chwilę - porozmawiać 

CHÓRZYSTKA 1: ja nie wiem - właściwie czy nam wolno'! 

CHóRzySTKA 2: no właśnie - tutaj wszystko jest według odgórnych zasad 

CHÓRZYSTKA 1: my właściwie nie wiemy 

KONRAD: a ty wiesz dziecko - co to znaczy się bać? 

CHÓRZYSTKA 2: słucham? 

KONRAD: bać się - wiesz co to znaczy? 

CHóRzySTKA 1: no chyba wiem - na przykład jak pana zobaczyłam - jak pan tu 
drzemał 
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CHÓRZYSTKA 2: no dobrze - dobrze 

KONRAD: nic was już w ogóle nie obchodzi - właśnie niedobrze - niedobrze 
- dobrze to ja zadałem pytanie 

CHÓR2YSTKA 1: no to znaczy ja się różnych rzeczy bałam - ale potem stwierdziłam że 
lęk jest problemem z którym muszę sobie poradzić - i sobie radzę 

CHÓRZYSTKA 2: ja się czasami budzę i się martwię że będę biedna i skończę jak żul 

KONRAD: wy jesteście z Niemiec? albo z Palestyny - albo z Moskwy 

CHÓR2YSTKA 1: nie ja jestem stąd - tu niedaleko - a właściwie dlaczego? 

CHÓRZYSTKA 2: ja też prawie stąd 

KONRAD: nie - ja tylko tak pytam - a na przykład mój ksiądz znajomy to ma takie 
problemy z pamięcią że nie pamięta jakiego jest wyznania - ja mam 
pamięć dobrą - ja pamiętam - ja wszystko pamiętam - ja pamiętam o 
co zapytałem 

CHÓR2YSTKA 1: no ale ja już właściwie - bo wie pan - pan jest trochę za wcześnie -
a ja właściwie - a my właściwie 

KONRAD: my? 

CHÓRZYSTKA 1: my no my dwie 

KONRAD: my - ja kiedyś mówiłem że my ale potem przestałem - potem mi zabronili 

CHÓRZYSTKA 2: my jest właściwie określeniem które w tej nomadycznej rzeczywistości 
jest już nieużywane 

KOJ\.IRAD: jest używane - cały czas jest używane - ja cały czas używam tego słowa 

CHÓRZYSTKA 1: ja mało używam - raczej nie używam 

CHÓR2YSTKA 2: ja też nie - „my" z patriotyczno-nacjonalistycznego punktu widzenia to 
ludzie podobni do nas 

CHÓRZYSTKA 1: oczywiście nie znaczy to że oni różnią się od nas pod każdym względem 

CHÓR2YSTKA 2: ale jednak się różnią 

CHÓRZYSTKA 1: jeżeli na przykład państwo - pójdzie za daleko w kierunku jedności 
- to może przestać istnieć - albo będzie istnieć będąc blisko tego stanu 

CHÓR2YSTKA 2: poza tym ,,my' jest aktem samoobrony - pragnienie wspólnoty ma 
defensywny charakter - jest narzędziem obrony przed poczuciem 
zagubienia i wykorzenienia 

CHÓR2YSTKA 1: pan chyba nie jest wykorzeniony 

CHÓRZYSTKA 2: ja jestem - moją tożsamość określa moja zdolność nabywcza 
- różnie to jest z tą tożsamością moją 

CHÓR2YSTK.A 1: ja też tak się czuję - czy mnie tu coś trzyma·? - mnie tu nic w zasadzie 
nietrzyrna 
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KONRAD: 

CHÓR2YSTKA 1: 

KONRAD: 

mnie też nie 

ale pan jest tutaj zakorzeniony 

ja już sam nie wiem czy to ja pałowałem czy to mnie pałowali 
ale to już przecież nie jest ważne 
ważne jest że w Polsce są niepodległe 
wolne - i dogodne warunki dla swobodnej przedsiębiorczości 
słyszałem że Polska jest prawdziwym potentatem w dziedzinie kostek 

do gry 
w sejmie przegłosowaliśmy kiedyś 
to była moja zasługa 
przegłosowaliśmy ustawę żeby kostki do gry w Euro-biznes 
miały tylko narodowe numery: 89 - 44 - 21- 13 grudnia - 1410 

to są nasze narodowe numery w grze w Euro-biznes 
to będzie nasz wkład w losowość gier strategicznych 
zresztą ja już nie pamiętam czy dostałem k-ulą między łopatki czy 

łopatką między kule? 
najważniejsze jest że macie możliwość 
że możecie zarabiać prawdziwe wymienialne pieniądze 
że możecie obchodzić rocznicę Trzeciego Maja i macie długi weekend 
my nie mieliśmy długiego weekendu bo był tylko pierwszy maja 

i że - i że - i że - uczycie się języków 
macie dogodne kredyty 
nie ma godziny policyjnej 
żyjecie w państwie które jest państwem polskim 
państwem narodowym 
w którym można działać - ja o to walczyłem - krwią - wyrzeczeniem 

i blizną 
żebyście mogły działać 

CHÓR2YSTKA 2: współczesne państwo nie obiecuje sobie za wiele po mobilizacyjnej 

potencji narodu 

CHÓR2YSTKA 1: nie raczej nie 

CHÓRZYSTKA 2: bogactwo kraju nie zależy od ludzi którzy z tego państwa są - raczej od 
tego gdzie się to państwo znajduje 

KONRAD: jak to gdzie? ja mam zawsze taki sen - ja już jestem blisko śmierci -
i to jest taki właśnie obrazek - że wtedy - to jest zawsze ten sam obraz 
_ który się za każdym razem powtarza - tam widzę - jak z ganku biała 
jakby stąpa - jakby w las i łąki zielone i to leci - i jeszcze .zbo:'1 jakby 
w toni wody się kąpie - i ku nam z gór czy z góry rąk to 1akos leo -
i ta trwa - te łąki - to jest właśnie to bogactwo - to wspomnienie -
ta pamięć - taki sen - ja miewam sny - ja miałem kiedyś taki sen 
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CHóRzySTKA 2: no tak mnie też śnią rzeczy z dzieciństwa 

CHóRzySTKA 1: ale ja sobie powiedziałam koniec sentymentów 

CHÓRzySTKA 2: koniec myślenia o małej dziewczynce którą byłam - teraz jestem dużą 
dziewczynką 

CHÓRzySTKA 1: koniec sentymentu i łez nad niewykorzystanym dzieciństwem 

KONRAD: a ja się nie wstydzę- ja płaczę - że to wszystko tak się potoczyło - gdybym 

mógł jeszcze raz czego oczywiście nie mogę - nie mogę powtórzyć to 

byłoby inaczej - chciałbym żeby było dobrze - wtedy mi się zbiera na 

płacz - teraz jestem mądrzejszy niż kiedyś - i dlatego czasami płaczę 

CHÓRzySTKA 1: ja wiem jak tojest - mnie tez stają łzy w gardle 

CHÓRzySTKA 2: w gardle 

CHÓRzySTKAl: wgardle 

CHÓRzySTKA 2: właśnie 

CHóRzySTKA 1: zawsze jak Elfy przychodzą walczyć po stronie Rohanu 

we W1adcy Pierścieni - to się wzruszam 

CHÓRzySTKA 2: bo to jest zajebiście wzruszający moment w tym filmie 

CHÓRZYSTKA 1: prawda? 

CHÓRZYSTKA 2: ja też lubię - a pan widział? 

KONRAD: co? 

CHÓRZYSTKA 1: no ten film 

KONRAD: 

CHÓRZYSTKA 1: 

KONRAD: 

nie - chyba nie 

no to koniecznie puścimy panu 

nie rozumiem - ja mówię o czymś - ja nie będę już o tym mówił 

- to są rzeczy zbyt bolesne - to są rzeczy których właściwie sam nie 

rozumiem - ja już nie mam siły - ja już nie mam - ja taki jestem jakiś 
jal<by strachliwy - ja się boję chodzić po ulicach - ja po zmroku wolę 
nie wychodzić 

CHÓRzySTKA 2: ja nie lubię jeździć pociągami - ja się boję - że mnie okradną albo coś 
gorszego czego wolę nie V.')'ffiawiać 

CHÓRzySTKA 1: no tak - moją koleżankę też zgwałcili w pociągu właśnie - tak 

KONRAD: 
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kobieta to też jest nasz temat - żona w domu może stworzyć 

prawdziwy dom dla mężczyzny. Wszyscy mężczyźni za takim domem 

tęsknią. Wracając z pracy zawodowej, kobieta najczęściej jest zmęczona 
i rozdrażniona, nie zawsze jest więc w stanie stworzyć ciepło tak potr

zebne dla prawdziwego życia rodzinnego. Mężczyzna, wracając z pracy, 
też o wiele lepiej będzie traktował rodzinę, która jest prawdziwym 

domowym ogniskiem. Żadne gadanie o wyzwoleniu kobiet, postępie 

itd. nie może zaprzeczyć faktom. Rodzina nie jest dla kobiety niewolą, 

ale jej najszczytniejszym zadaniem i misją. To kobieta, wychowując 

dzieci, tworzy przyszłe społeczeństwo. Nie ma nic bardziej wzniosłego. 

O niewoli kobiet w rodzinie gada garstka frustratek, zrzeswnych w 

różnych ruchach feministycznych, które najczęściej wyładowują swoją 

agresję, wywołaną tym, że im życie rodzinne się nie powiodło 

CHóRzySTKA 1: mnie się powiodło 

CHóRzySTKA 2: ale tak osobiście? 

CHÓRZYSTKA 1: a jak inaczej? - tylko osobiście 

CHÓRZYSTKA 2: 

KONRAD: 

CHóRzySTKA 1: 

KONRAD: 

no więc ja się osobiście z panem zgadzam 

naprawdę? 

nie no ja myślę że każda dziewczyna się spełnia rodząc dziecko - tak 
nam to zostało - my nie jesteśmy przeciw - my chcemy tylko więcej 

zarabiać 

mnie najbardziej czasami przeraża - tak mówiąc nieoficjalnie 

- oczywiście że nieoficjalnie - oficjalnie bym niczego takiego nie 

powiedział - ale czasami - ja się teraz bardzo wcześnie budzę - i wtedy 

to mnie przeraża najbardziej - że ja w ogóle się zastanawiam - i to jest 

przerażające - a jeszcze bardziej to że ja już właściwie nie pamiętam 

- po co to wszystko? skąd ja się tu wziąłem w tej opowieści - skąd ja się 

tu wziąłem 

CHÓRzySTKA 2: no wie pan to zależy o jakiej narracji pan mówi 

KONRAD: o czym? 

CHÓRzySTKA 1: jakiej narracji się używa - generalnie historia to jest mnogość narracji 

CHóRzySTKA 2: o tym już na studiach uczą - zależy do jakiej narracji pan należy 

KONRAD: do jakiej? 

CHóRzySTKA 1: no właśnie do jakiej? 

KONRAD: do swojej 

CHÓRZYSTKA 2: no tak - ale to nie jest odpowiedź na to pytanie 

CHóRzySTKA 1: no właśnie 

KONRAD: 

ROLLISON: 

KONRAD: 

no właśnie i dlatego się budzę - a właściwie w ogóle nie śpię 

cze dziewczyny - no i gdzie jest delikwent'? gdzie jest - pewnie że tutaj 

jest - tak tylko pytam na powitanie - no dobra dobra - ja mam czas za

mówiony - tak mi się wydaje przynajmniej - ale jak chcecie to możecie 

popatrzeć - albo dotknąć - niezłe nie? - żartuję oczywiście - no dobra 

i kogo my tutaj marny - bo już nie wiem 

ja cię znam chyba 
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ROLLISON: 

KONRAD: 

ROLLISON: 

KONRAD: 

ROLLISON: 

KONRAD: 

ROLLISON: 

KONRAD: 

ROLLISON: 

KONRAD: 

ROLLISON: 

KONRAD: 

ROLLISON: 

KONRAD: 

ROLLISON: 

KONRAD: 

ROLLISON: 

KONRAD: 

ROLLISON: 

KONRAD: 

ROLLISON: 

KONRAD: 
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chyba? - pewnie że tak - nie pytaj czy ty mnie znasz - tylko czy ja znam 
ciebie - no więc znam 

no tak - trudno nie znać 

to znaczy poznałem - poczytałem teraz już luz - ale nie było łatwo 

właśnie - w ogóle nie jest łatwo - chociaż mówi się że w Polsce władza 

leży na ulicy - tylko naród nie chce jej podnieść - dopóki sily narodu 

nie ujawnią się w jednej - silnej organizacji - obce agentury i rodzime 

sprzedawczyki będą hulać bezkarnie i grać nam na nosach - możemy 

powiedzieć - jak za da'łmych Piastów - że wici zostały już rozesłane 

- od każdego z nas zależy - czy okaże się Polakiem - czy dezerterem 

nie rozwniem - chyba nie zaczęliśmy od początku 

ja już nie wiem od czego zacząłem - sam już właści\vie nie 'ł.>iem 
od czego zacząłem 

no wiec dobra - no bo wie pan ja piszę książkę 

o mnie? 

nie no w ogóle książkę 

o mnie? 

no i jak się panu tutaj właści'ł.>ie podoba? 

gdzie? 

tutaj - gdzie? - w Polsce 

nie 'ł.>iem - tak jak wszędzie - czyli - nie bardzo - proszę pana - nie 

bardzo mi się podoba - pan myśli że mi się może podobać? 

no nie wiem - mnie też się nie podoba 

no właśnie 

no 'ł.>ięc niech pan opowie trochę 

czego ty jeszcze chcesz człowieku? 

ja chcę tylko książkę napisać 

won - ty jesteś z tych którzy mieć poMnni bat nad sobą - nad sobą 

but - co ty myślisz nie takich jak ty żeśmy łamali - można było wtedy 

wszystko - korupcja w piłce nożnej to jest nic - to są rzeczy znacznie 

gorsze - ja odma'ł.>iam - ja bym kiedyś - ja kiedyś z tobą - to - z tobą 

- z takimi jak ty - z takimi właśnie 

no co? - no jeszcze trochę- no jeszcze fragment- ja nagrywam - ja 
lubię takie rzeczy słuchać takie rzeczy nagrywać - tak - tak - tak - od 
tego jednak bądź co bądź zależy mój sukces wydawniczy 

nie będę mówił to są bolesne sprawy 

ROLLISON: 

KONRAD: 

ROLLISON: 

KONRAD: 

ROLLISON: 

KONRAD: 

a ja co? - co ja mam po'ł.>iedzieć - co ja mam - co ja mam oprócz tej 

książki którą z takim uporem utrudnia mi się napisać? - którą pan mi 

utrudnia napisać - ja sam bym się kiedyś dzi'ł.>ił że tak się zachowam 

- ale teraz się temu nie dzi'ł.>ię - ja coś musze zrobić ze swoim życiem 

- ja już matki nie mam - już matka nikomu nie przeszkadza - już mi 

też nie przeszkadza - już nie wiem co mam zrobić? 

nie dam się tak 'instrumentalnie wykorzystywać - mojej historii 

- historii w ogóle 

a wy jak wykorzystujecie - to znaczy kiedyś - bo teraz już nie 

w słusznej sprawie 

ja też w słusznej - no ale na przykład - wyobraźmy sobie - że ktoś 

do pana przychodzi i pyta w ten sposób: 
Kogo to może dziś obchodzić że się tak bardzo w ogóle nie skurwiłeś 

Że się tylko trochę skurwileś 
Że brałeś pieniądze za powielanie podziemnych książek 

Że teraz za podziemne książki masz właściwie podziemne życie 

Że nie chciałeś do ludowego wojska polskiego 

A co to nie było wojsko? 
A jak inni szli do tego wojska to byli przecież kim? 

A kto wszedł na Czechosłowację? 

Twój mniej obrotny sąsiad z dzieciństwa? 

Kogo to wszystko obchodzi? 
Że miałeś malucha którym jeździłeś po kraju z bibułą 

I teraz twoje dziecko ma nerwicę 

I za jakiś czas do'ł.>ie się skąd to się bierze u niego 

Bo ojciec z matką drukowali ulotki 

I bito ich w więzieniach bito ich naprawdę 

Głupio ci teraz? 

Głupio? 

nie wiem - ja to często byłem w takiej sytuacji że miałem śmierć przed 
oczami - naprawdę i teraz tak myślę - że już tyle razy i nigdy naprawdę 

to się w końcu nie zdarzyło - chociaż bywało blisko - ale nigdy na tyle 

blisko żeby tak - ale teraz ja powiem szczerze w tym wszystkim co się 

nie zdarzyło - ja się boję urnrżeć - bo co to za śmierć będzie - ja się 

boję że umrę nagle i mnie nie odnajdą - że mnie odnajdą dopiero jak się 

rozłożę - że dowiedzą się że trup nie jest święty i śmierdzi - dlatego - ja 

się kładę i staram się umrzeć godnie - ale nie wychodzi - dzwoniłem 
już kilka razy i zawiadamiałem że umieram - kładłem się do łóżka i nic 

i nic i nic - jakoś cały czas nie wychodzi - ja się źle czuję - gdy tu mój 

trup pośrodku was zasiada w oczy zagląda \varn i głośno gada dusza w 

ten czas daleko ach daleka błąka się i narzeka ach narzeka 
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EPILOG 

Epilng nie jest sztywny. Na pewno epilogiem SfJ kolejne DZIADY - UROCZYSTOŚĆ 
Przychodzq wszyscy oprócz KONRADA. 

- pierwszy 

-drugi 
- drugi 
- tneci 

-czwarty 
- piąty 

- ja byłem piąty 

-ja byłem 
- no dobra nieważne 

- przyjdzie dziś? 
- może przyjdzie 
- jak przyjdzie to ja wiem co mam powiedzieć 
-ja też wiem 
- ja mu powiem 

- ja też 
- no i co przyjdzie? 

- przyjdzie przyjdzie 

Pomysł był taki żeby KONRAD po śmierci stai się święty - żeby po śmierci dla uczestników 
obrzędu był w pof'Zl/dku - że po imierci jest nietykalny - że po śmierci jest już w galerii pol
skie/i świętych Ale to nieprawda. Śmierć w Polsce nie chroni przed opluciem_ Przed atakiem. 
w Polsce wycU,ga się trupy z ziemi i opluwa. Tak jak kiedyś obcinało się trupom głowy. Żeby 
umarły naprawdę. Więc kolejny pomysł był taki, że postacie przychodztj na DZIADY. żeby 
KONRADA opluć. No, ale. Trudno jest ten spektakl skończyć. Ale jeszcze trudniej jest go nie 
kończyć. 
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