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Witam Państwa w Teatrze Na Woli im. Tadeusza Łomnickiego, 
którego nowym hasłem jest: WOLNA WOLA. „Wyścig spermy" 
jest pierwszym spektaklem, odsłaniającym nowe oblicze teatru 
Wolnej Woli, rozumianej nie jako wolności od wszystkiego i po
zwalania sobie na wszystko, łącznie z łamaniem zasad moralnych 
i zasad fair play. Wolną Wolę rozumiem jako prawdziwie świadomy 
wybór ludzki i odważny wybór artystyczny, właśnie z powodu 
posiadania wolnej woli. Pisząc „Wyścig spermy': a potem wysta
wiając go na scenie, efekt czego za chwilę Państwo zobaczycie, 
postanowiłem użyć w praktyce swojej wolnej woli, traktując ją ja ko 
coś do używania, a nie do mówienia o niej w teorii, że się ją ma, 
ale tak nie do końca. „Wyścig spermy" jest więc praktycznym 
i bezkompromisowym wykorzystaniem boskiego instrumentu. 

Życzę Państwu wszystkiego najlepszego w życiu i zapraszam 
na wszystkie spektakle i premiery do Teatru Na Woli. 

Maciej Kowalewski 



INIEKCJA SPERMY ŚRÓDCYTOPLAZMATYCZNA 

40 % problemów płodności 

Leży po stronie tatusiów 

30 % tatus iów 

Nie w pełni płodnych próbuje 

Mamę przekonać do siebie 

A 2 % po prostu kłamie 

I tylko droga injekcja spermy 

śródcytop l azmatyczn a 

Daje tatusiom nadzieję 

Lecz nie kłamczuchom 

Bo kłamstwo to grzech. 

Wszystko by mogło się zmien ić na lepsze 

Gdyby mój tata był mąd ry 

No i un ikał czynników 

Wpływ negatywny mających 

Na li czbę wszystkich plemników 

Do mamy doc i erających : 

Bo tata mój jest za stary 

Albo za gruby po prostu 

Pa li i pije i majtki za cieple 

Nosi uparcie i skrycie 

Wąsy zapuszcza i genetycznie 

Często niesprawny też jest. 

A j uż na pewno nie daje mi szansy 

W gumowej prezerwatywie. 
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ORAZ WSZYSTKIM BIORĄCYM UDZIAŁ W SETKACH CASTINGOWYCH 

„Miarą cywilizacji - miarą uniwersalną,ponadczasową, 
obejmującą wszystkie kultury - jest jej stosunek do życia". 

Jan Paweł// 
Kalisz, 04.06. 7 997. Homilia podczas Mszy św. przed sanktuarium św. Józefa 

„Kiedy upadniecie najniżej, wtedy przyjdę was zbawić". 

Bóg do Izraela 
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ki lkunastu in nych KANDYDATÓW, którym nie powiodło się w castingu 
oraz GŁOS OFF 

Na pustą i ciemną scenę wchodzi w nastroju wielkiej powagi, klasycznie i pięknie ubra
na, posągowa GRAżyNA. Powoli podchodzi do mikrofonu oświetlonego tylko punktowym 

światłem. 

GRAŻYNA 
Jam je t Pan Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej z domu niewoli. 
Pierwsze: Nie będz iesz miał bogów cudzych przede mną. Drugie: Nie będziesz 

brał imienia Pana Boga swego na daremno. Trzecie: Pamiętaj, abyś dzień 

święty św ięcił. Czwarte: Czcij ojca swego i matkę swoją. Piąte: Nie zabijaj. 
Piąte: Nie zabijaj . Piąte: Nie zabijaj. Właśnie, nie zabijaj. Dobry wieczór. 
Nazywam się Grażyna Ropa i poprowadzę dziś dla pań stwa to wielkie wydarzen ie. 
Dekalog - Dziesięć Słów, a piąte brzmi: Nie zabijaj? Czy pani kiedyś zabiła? 
Czy pan k iedyś dał przyzwolenie swojej żonie, nie wiem, dziewczynie może , 

czy dał pan jej przyzwolenie na aborcję ? Czy jes teści e zabójcami? C isza. 
Nie ma tu zbrodniarzy. Nikt z zebranej tu publiczności nie zabił. To dobrze. To bardzo 
dobrze. W tej sali nie będziemy zabijać . Nie będziemy zabijać bez względu 
na kolor skóry, wyznanie czy status społeczny. W tej sali obowiązuje tolerancja ... 
i ŻYCIE ! 

GRAŻYNA nieco rozluźnia się. 

GRAŻYNA 

Dziś będziemy dawać życie! Będziemy dawać życie! Jeszcze raz dobry wieczór 
Świecie ! Życie to wielkie święto adoracji życ ia. Czy pani dała kiedyś życ ie? 
Czy pan dał kiedyś życie? Czy jesteśc ie dawcami życia? Tak. To dobrze, 
to bardzo dobrze. W tej sali są sami dawcy życ ia . Więc powtórzcie za mną: 

Życie jest piękne, życ ie jest święte! Życ ie jest zdrowe! Śmierć jest niezdrowa! 
Jesteśc ie cudowni. Przez wiele miesięcy nasi eksperci organ izowali nawet 
w najmniejszych miejscowościach na całym świecie castingi do dzisiejszego 
święta, żeby wyłowić tych sześciu najszybszych. A oto kilka migawek: 

GRAŻYNA zwraca się w stronę wielkiego telebimu, na którym widać montaż z typowych 
castingowych setek, który powinien się rządzić mniej więcej takimi zasadami: 



KANDYDAT 1 czyta z kartki 
Dla mnie najw iększym autorytetem jest Jan Paweł II . 

GŁOSSOFF 

Proszę to powiedzieć z w iększym przekonaniem. 

KANDYDAT 1 
No przecież mów ię . 

GŁOSSOFF 

Nie mówi pan niestety, tylko czyta. 

KANDYDAT 1 
To ja już nie wiem. 

KANDYDAT 2 śpiewa z gitarą 

Nie zab ijaj mnie 
Bo każde życie cudem jest 
Nie zabijaj mnie 
W twym łonie dobrze czuje się. 

KANDYDAT 3 
Największym autorytetem. Hm. Na pewno Jan Paweł II , Robert Małysz, 

no i ostatn io Adam Kubica. 

GŁOS OFF 

Bardzo dobrze . 

KANDYDAT3 
Czy to znaczy, że przeszedłem? 

GŁOS OFF 

Zadzwonimy do pana. 

KANDYDAT 2 śpiewa z gitarą 
Bierz życie, bierz życie 
Pełną garścią czerp 
Bierz życie, bierz życ ie 

życie piękne jest. 

KANDYDAT 4 czyta z kartki 
Dlatego, że był normalnym chłopakiem jak każdy, a potem nawet mężczyzną, 
więc jak został papieżem, wiedział, o czym mówi . Był też świetnym sportowcem, 
l ubił góry. Ja też lubię góry i wyczyn i też głęboko wierzę . Wierzę, że się do tego 
nadaję i mi się uda. 

GŁOS OFF 

Świetnie. Proszę to samo z pamięc i . 

KANDYDAT4 
Ale to nie do końca jest takie moje. 

KANDYDAT 5 
Bo lubię wyzwania i interesuje mnie ekumenizm męsko-damski . To mój tak i 
konik. A przec ież wiem, że konkurs jest międzynarodowy. Jeszcze chcę dodać, 
że podobam się kobietom, tak samo jak Jan Paweł II. 

KANDYDAT6 
Ponieważ potra fi ł dawać dobry przykład . Wiem, że modlił się w synagodze 
i w meczecie. Ja też chcę dać świadectwo, że życie jest takie samo wszędzie, 
ponad podziałam i religijnymi i rasowymi. K iedyś powiedział: „Prawo do życ i a 

nie jest tylko kwestią światopog l ąd u , nie jest ty lko prawem religijnym, ale jest 
prawem człowieka. Jest prawem najbardziej podstawowym". Zależy mi na życi u . 



GŁOS OFF 

Tę ostatnią kwestię „zależy mi na życiu" powinien pan powiedzieć z większym 
wzruszeniem. 

KANDYDAT 6 
Nie, no bez przesady. 

KANDYDAT2 
Nie ma takiej sprawy 
Dla której by warto było 
Zabić . 

KANDYDAT7 
Wszyscy trąbią piąte przykazanie i piąte przykazanie, a rzeczywistość jest inna. 
Swoim przykładem chcę to zmienić, a poza tym wierzę w swój materiał, że warto 
go przekazać dalej . Chcę coś od siebie dać cennego. 

GŁOS OFF 

A co takiego miałoby to być? 

KANDYDAT7 
Ja uważam, że najlepszą obroną życia jest atak na życie. A tak w ogóle, gdybym 
nie był tym kim jestem, to byłbym papieżem. W ogóle ja to jestem święty. 

KANDYDAT2 

Nie zabijaj mnie 
Chcę tak jak ty oddychać też 
Nie zabijaj mnie 
Niech krzyk mój opamięta cię. 

KANDYDATS 
Uważam, że antysemityzm jest głupi. 

KANDYDAT9 

Smutne jest to, że nie wszyscy rozumieją Arabów, a przecież oni walczą za wolność 
waszą i naszą. Ja sam jestem pacyfistą i chciałbym tym zarazić. 

GŁOS OFF 

Bardzo dobrze. A teraz coś od siebie. 

KANDYDAT 9 czyta z kartki 

Oczywiście, że drugiego takiego jak Jan Paweł Wielki to już nie będzie. I ze świecą 
go szukać. Możemy tylko żałować, że nie stoi teraz tu gdzie ja, że nie jest mu 
dana ta szansa. 

KANDYDAT 9 podnosi wzrok i kontynuuje. 

KANDYDAT9 

Z tą „szansą" to właśnie tak dodałem od siebie. 

KANDYDAT2 
Nie ma takiej sprawy 
Ważnej, najważniejszej , 

Żebyś tak jak Kain 
Podniósł rękę , żeby zabić 

Żeby ukraść życie 
Które dał mi Pan. 

KANDYDAT 10 

Jakich bym nie miał idoli , prawda jest taka, że jeżeli nie będę dostatecznie 
szybki, to żaden autorytet mi nie pomoże. Taka jest prawda. Ja przez ostatni 
miesiąc piłem bardzo dużo śmietany. 

Wypija szklankę śmietany. 



GŁOS OFF 
O papieżu m i ał pan mówić 1 

KANDYDAT 10 
A czemu? 

KANDYDAT2 
Bierz życ i e, bierz życie 
Pełną garści ą czerp 
Bierz życ i e, bierz życie 
Życie piękne jest. 

KANDYDAT 11 wchodzi do sali. 

KANDYDAT 11 
Przepraszam, czy tu wybieraj ą do „Małych bohaterów cichej codzienności" 
czy do „Pomieszania pupki z mózgiem"? 

KANDYDAT2 
Nie ma takiej wojny 
Ni takiego skarbu 
Nie ma takiej biedy 
I radośc i takiej 
Nie ma nic takiego 
Dla którego warto 
Zabić. 

Więhęc ... 
Bierz życ i e, bierz życie 
Pełną garścią czerp 
Bierz życie, bierz życie 
Życie piękne jest. 

KANDYDAT 11 
A czy w takim razie można s ię jeszcze tutaj zapisać? Ja bardzo chętnie. W końcu 
każdy jest i ndywidualnością. 

Koniec montażu. 

GRAŻYNA 
Efektem pracy naszych ekspertów jest dzisiejszy wieczór. Otóż wyłonili oni 
sześcioosobową grupę , nie boję się użyć tego kontrowersyjnego słowa, nosicieli 
życ i a, którzy dzisiaj , na oczach państwa i milionów telewidzów na całym glo
bie z pełnym zaangażowaniem po raz pierwszy w Polsce a trzeci na świec i e 

poddadzą się niecodziennem u eksperymentowi . 

Odbywa się projekcja, uzupełniona KOMENTA RZEM z offu. 

GŁOS OFF 
Wszyscy wiemy, jakim kłopotem w dzisiejszym, nowoczesnym świec ie jest 
bezpłodn ość. Wiele par boryka się z tym prob lemem na codzień i łapie 
się praktycznie każdej możl iwości. Niestety bezpłodność w lwiej częśc i wynika 
nie tylko ze względów biologicznych, ale przede wszystk im cywilizacyjnych. 
Taką bezpłodność nazywamy bezpłodności ą urojoną. Przyczyną bezpłodnośc i 

urojonej jest strach przed przyjęciem na siebie odpowiedz ia l nośc i , chęć 

przyjemności bez konsekwencji wychowania dziecka, uprzedzenia wyn ikające 

z groźnych chorób zakaźnych , ods uwan ie założen ia rodzi ny w imię kariery 
aż do wieku pokwitania, co bardzo często okazuje s ię decyzją daleko spóźnioną. 
Czasami też przyczyną bezpłodnośc i urojonej jest po prostu zwykła wygoda, 
nieudolnie usprawiedli wiana szkodliwym wpływem modyfikowanej żywności. 

Nie pomagają apele autorytetów religijnych i moralnych, nie pomaga cały 
kompleks działań podatkowo-socjalnych, które można by opisać lapidarny m 
określeniem: polityka prorodzinna. Nie pomaga wreszcie wyważona krytyka 
społecznej akceptacji dla aborcji czy homoseksual izmu. Życie na ziemi powol i 
zanika, a męska potencja, rozumiana jako instynkt przedłużania gatunku ludzk iego, 
słabn ie, słabnie siła życia. Czy nie czas powiedzieć sobie stop? Czy nie czas na 



bardziej radykalne działan ia w obronie życia? 

Kończy się projekcja. GRAŻYNA kontynuuje. 

GRAŻYNA 

Szokujący materiał i jakże trudne odpowiedzi . Ale dzisiejszego wieczoru nie 
będziemy płakać nad rozlanym mlekiem, tylko podejmiemy bardzo konkretne 
działanie, które, jak mam nadzieję, pociągn ie za sobą lawinę. Lawinę życia. 

Szanowni państwo, witam państwa na pierwszym w Polsce Międzynarodowym 

Wyścigu Spermy. Tak jak wcześniej wspomn iałam, nie jesteśmy pierwsi, 
ale pierwszymi będziemy, gdyż w naszym wyścigu wabikiem dla spermy nie 
będzie substytut chemiczny komórki jajowej, lecz prawdziwa komórka jajowa. 
Zwycięzca wyścigu nie odjedzie Porsche, jak w zagranicznych edycjach. 
Nagrodą dla zwycięzcy trzeciego Międzynarodowego Wyścigu Spermy 
w Polsce będz ie nowe, święte, nieprzezwyciężone życ ie: Dziecko. Ludzkie 
niemowlę. Drodzy państwo, a oto sześciu przystojnych mężczyzn, którzy ręczą, 
że mają najszybszą spermę na świecie. Zapraszam sześciu wspaniałych . 

Na scenę wchodzi sześciu mężczyzn. 

GŁOS OFF 

The pride of all mank.ind. The fastest humans. Mighty, powerfull, excellent. 
The best of the best. The saviours of our existence. Here are the six. 

GRAŻYNA 
Oto pierwszy z nich. Rajmund Hitler. Zapraszam Rajmunda. 

RAJMUND podchodzi do GRAŻYNY. GRAŻYNA jes t poliglotką. Rozmawiają 
po niemiecku. 

GRAŻYNA 
Guten Abend, Rajmund. 

RAJMUND 
Guten Abend Grażyna, Guten Abend liebe Damen und Herren. 
(Guten Abend Grażyno, dobry wieczór mili państwo) 

GRAŻYNA 

Wie geht es dir? 
(Jak s ię czujesz?) 

RAJMUND 
Gut. Ich weiB, dass ich mich auf meinen Samen verlassen kann. 
(Dobrze. Jestem pewien swojej spermy.) 

GRAŻYNA 
Du hast meine Frage missverstanden. Ich wollte mal wissen, wie du dich fuhlst 
in solch einem fi.i r die Zukunft der Welt schwerwiegendem Moment? 
(Nie to dokładnie miałam na myśli. Zapytałam się, jak się czujesz, ponieważ to ważna 
chwila dla przyszłości świata.) 

RAJMUND przerywa 

Ich spi.ire die Last der Verantwortung. Ich habe halt zu schnell auf deine 
Frage reagiert. Ale ein Speedwayfa hrer handleich immer, bevor ich denke. 
(Wiem. W pełni czuję tę odpowiedzialność. Po prostu jestem za szybki 
w działaniu . Jako speedway'owiec zawsze działam przed myśleniem, stąd ten 
skrót myślowy.) 

GRAŻYNA 
Du bist also Sandbahnrennfahrer - ein modemer Gladiator. 
(Czyli jeździsz na żużl u. Prawdziwy współczesny gladiator.) 

RAJMUND 
Das stimmt. Ich bin aber eher demi.itig ais draufgangerisch, weil ich aus Markt! 
in Bayern komme. Dort ist unser deutscher Papst - Benedict der XVI - geboren. 



Immer denke ich daran mitten im Rennen. 
(Tak, rzeczywiście, ale pochodzę też z Markt! w Bawarii, miasta, gdzie przyszedł 
na świat nasz niemiecki papież Benedykt XVI, w związku z tym więcej we mnie 
pokory niż gladiatorstwa. Zawsze staram się o tym pamjętać, kiedy pędzę po torze.) 

GRAŻYNA 

In die Kirche gehst du aber nie. 
(Wiem jednak, że nie chodzisz do kościoła.) 

RAJMUND 
Das stimmt auch. Ich fre ue mich, dass das Sperma - Rennen nicht am Samstag 
stattfindet, weil ich am Samstag immer mit meiner GroBmutter Eva in die Synagoge 
gehe. Der Sabbat ist fur mjch sehr wichtig. Es ist die Zeit der Erholung. żartuje 
Auch for die Sperma. 
(To prawda. Cieszę się, że Wyścig Spermy nie wypadł w sobotę, bo zawsze wtedy 
jestem z moją babcią Ewą w synagodze. Szabas jest dla mnie bardzo ważny. 
Jest to czas odpoczynku. ) żartuje (Także dla spermy.) 

GRAŻYNA 
Jude und Deutscher zugleich, dazu noch Sandbahnrennfahrer - wie kommst du 
damit zurecht? Was sagst du dazu, dass wir ins Hebraisch umsteigen? 
(To chyba trudne godzić bycie Niemcem, speedway i wyznanie mojżeszowe. 

Może przejdziemy na hebrajski?) 

RAJMUND przechodzi na hebrajski i dalsza rozmowa odbywa się w tym języku. 

RAJMUND 
dialog - (zapis fonetyczny) 
Ze nahon, awal Jan Paweł ha-szeni azar li hu patar afilu baajot joter gdolot. 
(Rzeczywiście, ale pomaga mi w tym wzór Jana Pawła II, który potrafił godzić 

trudniejsze sprawy.) 

GRAŻYNA 

Lemaszal? 
(Jak i ś przykład?) 

RAJMUND 
Lemaszal: Io mizman hajta alifut Eropa beofnoim, be-Auszwic. 
Ze Jo haja li kal. Achrej ha-kol ani gennani. Keszechalafti bimhirut habazak 
derech haszaar nizkarti badwarim szeamar Jan Paweł : „Der genocyd in der 
cwajter welt milchume yz gewen a tej! fyn a brejter program fyn rasn has! ... 
dort wu s'yz gesztanen gots gebot- Io tircech, di zolst niszt hargenen hot men 
gesztelt a naj gebot, di megst hargenen, di darfst afi le hargenen. Fyn ale hatuym 
yz der het fyn genocyd der ergster. Idn un cigajner hot men derharget nor cylib 
dem wus zej zenen fyn dem oder jenem folk". Sof citut. Toch kedej hameruc 
chaszafu belibi, ani kan Germani, awal Germani filoszemi . Sztej neszamot beguf 
echad - korban wetal ian, li sznej hem matara achad - nicachon. Maszehu nikra 
betohi. Maszehu niszbar. Wenicahti . 
(Niedawno odbywał się Puchar Europy na żużlu w Oświęcimiu. Nie było to dla mnie 
łatwe. Jestem Niemcem. Kiedy pędziłem po torze w głowie kołatały mi się słowa 

Jana Pawła II: „( ... )ludobójcze skutki ostatniej wojny zostały przygotowane 
całymi programami nienawiści rasowej oraz etnicznej !( ... ) 
Na miejsce Bożego: „Nie zabijaj" postawiono ludzkie: "Wolno zabijać", a nawet: 
"Trzeba zabijać" . Wśród tych zbrodni szczególnie wstrząsające pozostają 

systematyczne zabójstwa całych narodów - przede wszystkim Żydów czy też grup 
ludnościowych, jak Cyganie - tylko z motywów przynależnośc i do tego narodu 
czy też rasy". Koniec cytatu. Wtedy, w trakcie morderczej walki bark w bark 
o zwycięstwo, pomyślałem, że jestem teraz tutaj, ja, Niemiec, ale przecież filosemi
ta również, że oto w jednym ciele kat i ofiara łączą się wreszcie we wspólnym 
celu jakim jest zwycięstwo. Coś wtedy we mnie pękło, coś się przełamało . 

No i wygrałem .) 

GRAŻYNA 
Beeindriickend. Und das SpermienRennen? Warum nimmst du daran teil ? 
(Imponujące . A udział w tym w Wyścigu Spermy?) 



RAJMUND 
Ich traume davon, ein eigenes Kind zu haben. Nachdem ich die ganze Zeit wegen 
Rennen, SpeadwayRennen nati.irlich, durch die Welt reise, habe ich kaum Zeit 
dafiir, ein Kind zu zeugen. Ich hoffe, dal3 es heute klappt. 
(Marzę o własnym dziecku. Częste wyścig i , te żużlowe oczywi ście, łączą się 
z ciągłym przemieszczaniem po całym świecie. Trudno mi w tej sytuacji zrobić 
sobie dziecko. Mam nadzieję, że dzi ś mi się powiedzie.) 

GRAŻYNA 

Ich wiinsche es dir und lade dich in das SpermienZimmer ein. 
(Życzę ci tego i zapraszam do sperm-roomu.) 

RAJMUND schodzi ze sceny. GRAŻYNA przechodzi na język polski. 

GRAŻYNA 
To był Rajmund Hitler, niemiecki Żyd, jak można się wyrazić . A teraz poznajmy 
Henryka Sienkiewicza. Zapraszam. 

Dalej HENRYK i GRAŻYNA rozmawiają po amerykańsku. 

GRAŻYNA 

Hi, Henryk. 
(Cześć, Henryk) 

HENRYK 
Good evening, Gra, good even.ing, ladys and gentelnam, good moming Wietnam. 
HENRYK śmieje się z dowcipu Just jockeing. 
Witam was ciule. I love you, people all over the world. łamaną polszczyzną 
Siekaście szowie dżnak pokołu . 

(Dobry wieczór, Gra, dobry wieczór panie i panowie, dzień dobry Wietnamie ) 
HENRYK śmieje się z dowcipu (Żartowałem.) łamaną polszczyzną (S iekaście szowie 

dżnak pokołu.) 

Dalej oczywiście rozmowa toczy s ię po angielsku. 

GRAŻYNA 

Where did you leam to speak so well in Polish? 
(Gdzie nauczyłeś się tak świetn ie mówić po polsku?) 

HENRYK 
I have seen almost all of John Paul II's pilgiramges on TV He 's a great man 
who always gave me hope that a better world is possible. I still believe that otherwise 
I wouldn 't be here. I can also say: znów łamaną polszczyzną „Nie lękajcie się 

and niech zstąpi Duch Twój i odmieni oblicze ziemi. Tej ziemi ." 
(Śledziłem w tv prawie wszystkie pielgrzymki Jana Pawła Il. To wielki człowiek, 
który zawsze dawał mi wiele nadziei, że świat może być lepszy. Ja wciąż w to 
wierzę, inaczej by mnie tu nie było. Umiem jeszcze:) znów łamaną polszczyzną 

(Nie lękajc ie się and niech zstąpi Duch Twój i odmieni oblicze ziemi. Tej ziemi.) 

GRAŻYNA 

You said „almost all of the pilgrimages". I understand that more important things 
were going on in your life. 
(Powiedziałeś : Prawie wszystkie pielgrzymki. Rozumiem, że w twoim życiu 
działy się rzeczy ważniejsze . ) 

HENRYK 
Definately more important, but were they more essential? 
I don't know. Painful for sure. I'm an American citizen, but I love Allah as well. 
(Ważniej sze z pewnością, ale czy istotniejsze? Nie wiem. Na pewno bolesne. 
Jestem obywatelem amerykańskim, ale kocham także Allacha.) 

HENRYK niespodziewanie przechodzi na język Arabski. 

HENRYK 
dialog - (zapis fonetyczny) 

Allahu akbar. Uhibbu Amrika, lakin uhibbu-Llaha ajdan. Ana ka-Amriki ładżaba 



alejja an aqum bi-ładżibil-łatani fa-dahabtu ilal-harb, lakin li-kaun i musliman 
lam urid an ahmilas-silah dydda i chłati fid-din i min Taliban. Lakin indama 
szahadtul-burdżejni janharan ... Ana radża' tu achiran min Afghanistan. Ufaddilu 
an la adkura lakum tafasila hikajatil-harb, fa-hada ma nuszahiduhu jaumijjan 
fil-achbari ła l-atlam . Ala kulli halin ana la astati'u an ahkil-qisas. Ana a'malu 
fi hajatil-madanijjati musallihan lis-sajjarat, fa-ana insanun adi . 
(Allach jest wielki. Kocham Amerykę, ale i kocham Allacha. Jako Amerykanin 
musiałem spełnić swój patriotyczny obowiązek i stawić się na wojnie, jako islamista nie 
chciałem stawać pod bronią przeciwko moim braciom w wierze, Talibom. Jednak 
kiedy patrzyłem na wieże walące się .. Niedawno wróciłem z Afganistanu. 
Wolałbym oszczędzić wszystkim szczegółów opowieści o wojnie. Akurat to mamy 
na co dzień w wiadomościach lub w fi lmach. Zresztą nie umiem opowiadać . 

W cywilu naprawiam samochody, więc nie jestem kimś wyjątkowym.) 

GRAŻYNA też oczywiście mówi po arabsku. 

GRAŻYNA 
Afhamuka. 
(Rozumiem.) 

HENRYK 
La tafhaminani, ja Grażyna, lakin ana afhamuki. Mada tastati'ina an taquli, 
ła-anti Jam tadhabi ila hunak. Indama alimtu bi-sibaqil-mani atejtu fauran 
li l-muszarakati fit-tasfijat. 
(Nie rozumiesz, Grażyno, ale ja cię rozumiem. Cóż możesz powiedzieć, 

nie było cię tam. Dowiedziałem się o tym Wyścigu Spermy i natychmiast 
przyjechałem, żeby wziąć udział w eliminacjach.) 

GRAŻYNA 
Li mada? 
(Powód?) 

HENRYK 
Hasab ilmi, tamma achdul-bułejda min mutatałłi' a madżhula? 

(Z tego co wiem, komórka jajowa została pobrana od anonimowej woluntariuszki?) 

GRAŻYNA 

Hada sahih. 
(To prawda.) 

HENRYK 
Atasałłaru annaha Afghanijja dżamil a, raghma anni lam ara ładżhaha. Ła- l a 
szeklaha. Lakin a'rifu ła-uhissu annaha kanat dżamila. Kanat. Rubbama kana 
ismuha Jasmina? 

(Wyobrażam sobie, że jest nią pewna Afganka, piękna, choć nie widziałem jej twarzy. 
Ani figury zresztą też . Jednak wiem, czuję to, że była piękna. Była. Może miała na 
imię Jasrnina?) 

GRAŻYNA 

Mada hadasa? 
(Co się stało?) 

HENRYK 
Ra-ajtuha, ła-hija tadusu ala lughmin mudaddin lid-dabbabat, zara'ahu ichłati 
fid-din. Kanat tamilu ilas-simnati qalilan, hadihil-fatatu tab' an, lakin ufaddilu 
an la adkura tafas ilal -in fidżar. La astati' u an ahk.il-qisas bi-szekl i n dżami!. 
(Widziałem, jak weszła na minę przeciwczołgową, zainstalowaną przez moich 
współbraci w wierze. Ona była dosyć pulchna, ta dziewczyna, oczywiście, ale wolę 
oszczędzić szczegółów wybuchu. Nie umiem ładn ie opowiadać . ) 

GRAŻYNA 
Afhamuka. 
(Rozumiem.) 



Znów HENRYK przechodzi na angielski. 

HENRYK 
I don 't thi nk so, but ok. I fi gured that if my sperm is good enough for her then 
our symbolic child will finall y put an end to the bloodshed around the world, 
that its innocent ex istence wi ll, and I'm not afraid to say this, halt the continuing 
killing for oil. Allah is great, but so is Jesus as is Buddah and John Paul the Great. 
I hope this sperm race will create a new world in which the fi fth Commandment 

„Do not ki l!" will have no exceptions. 
(Nie sądzę, ale ok. Pomyślałem, że jeżeli moja sperma będzie dostatecznie dobra 
dla niej , wtedy nasze symboliczne dziecko położy wreszcie kres rozlewowi 
krwi na całym świecie , swoim niewi nnym istn ien iem zdepcze, nie boję s ię tego 
powiedzieć, szerzenie na świec ie śmierci za ropę. Allach jest wielki , Jezus 
też, tak samo jak Budda i Jan Paweł Wielki. Mam nadziej ę, że ten Wyścig 
Spermy stworzy nowy świat , gdzie pi ąte przykazanie „Nie zabij aj" nie będzie 
miało wyj ątków.) 

GRAŻYNA przechodzi na język polski. 

GRAŻYNA 
To był Henryk Sienkiewicz, amerykański islamista. Dziękuję, Henryku. Zapraszam 

do sperm-roomu. 

HENRYK schodzi ze sceny. 

GRAŻYNA 
Powiedziałam na początku , że dzisiaj będziemy świadkami narodzin nowego 
życia. Ale życie rodzi s i ę w bólach. I nie są to tylko bóle porodowe. Cóż, nikt 
nie obiecywał, że będzie wyłącznie przyjemnie. Kolejnym uczestnikiem trzeciego 
Międzynarodowego Wyścigu Spermy jest Abdul Alibaba Nowak-Husajn. 

Zapraszam. 

ABDUL AL/BABA NO WA K - HUSAJN podchodzi do GRAŻYNY. GRAŻYNA wita go po arab

sku. 

GRAŻYNA 

Salam Alejkum, Abdul. 
(Witaj, Abdul.) 

ABDUL czystą polszczyzną 
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wolę mówić w języku mojego ojca, 
gdyż zawsze w tym j ęzyku myś l ałem. 

GRAŻYNĄ 

A twoja matka? 

ABDUL 
Jest Irakijką. Teraz mieszka w Bagdadzie. Niestety, w trakcie ostatn iej inwazji 
na Irak, rodzice rozwiedli s ię. Ja zostałem z ojcem. Cała rodzina mojej mamy 
Szherezady poniosła śmierć w trakcie amerykań skich nalotów na Bagdad. 
Rodzice maj ą bardzo rozbieżne zdania na temat współczesnośc i . 

GRAŻYNA 
A ty, Abdul? 

ABDUL 
Jako katolik, czuję s ię Europejczykiem. Studiuję religioznawstwo na uniwersy
tecie w Warszawie. Jestem dumny, że ten Wyścig odbywa się właśnie w tym 
kraju , w mojej ojczyźn ie . Chyba w takim razie nie jest jeszcze tak źle z naszą 
demokracją. Na Bliskim Wschodzie byliśmy z rodz icami ty lko kilka razy 
i na krótko, więc religia Islamu jest dla mnie mało zrozumiałą ciekawostką. 

Trudno jednak nie darzyć tej re ligii szacunkiem, tak samo, jak trudno nie kochać 
własnej matki. „Czcij ojca swego i matkę swoj ą" , mówił Bóg, a Jan Paweł II 
w Encyklice Ut Unum Sint mówił, że jako wierzący nie mogę się uchy lać od, cytuję: 
cytuje po łacinie 

„Quomodo namque omnia, quae fieri possunt, facere recusent ut, Deo adiu vante, 
divisionis ac diffidentiae diruant muros, impedimenta superent et praeiudicia, 



quae Evangelii salutis per Iesu Crucem, unici Redemptoris hominis, cuiusvis 
homin is." 
(„Uczynienia z Bożą pomocą wszystkiego, co możliwe , aby obal ić mury 
podziałów i nieufnośc i , aby przezwyciężyć przeszkody i uprzedzenia, które 
utrudniają głoszenie Ewangeli i Zbawienia przez Krzyż Jezusa, jedynego Odku
piciela człowieka, każdego człowieka". ) 

dalej po polsku 

Koniec cytatu. Więc jak ważny jest ekumenizm, czyli rozwijanie międzyreligijnego 

dialogu. Dlatego postanowiłem wziąć udział w tym Wyścigu z pewną trudnością 

Spermy. Dziękuję. 

GRAŻYNA 
No właśn ie, dlaczego, Husajnie? Powiedz nam coś o Husajnie. 

ABDUL 
Drugi człon mojego nazwiska jest dość niefortunny: Husajn. Ale i Rajmund ma 
niefo11unne nazwisko: Hitler. Nie każdy jednak Hitler będzie zbrodniarzem, 
tak samo jak nie każdy Husajn stanie się Hitlerem. Ród mojej matki, mamy 
pochodzi od Husajna Nakkasza, XVI-to wiecznego malarza żyjącego na dworze 
islamskiego cesarza Indii, Akbara. To właśn ie Husajn w swoim malarstwie 
połączył Wschód i Zachód, które na jego miniaturach stopiły się w jedno dzieło 
jednego Boga. Mam nadzieję, że moja sperma, tak tato, sperma właśnie, spełn i 

dzisiejszego wieczoru funkcję Nakkaszowego pędzla: Połączy Zachód ze Wschodem 
i nie tylko we mnie nastąpi pogodzenie się z moim wewnątrzreligijnym konfliktem, 
ale i na całej Ziemi . A wszystko to za sprawą dziecka, którego mam nadzieję 
być ojcem. Amen. 

GRAŻYNA 
Abdul, myślę, że nie tylko ja, ale wszyscy tu zebrani chrześcijanie są pod wielkim 
wrażen iem głębokiego, ekumenicznego wyrazu twojej wypowiedzi. Dziękuję 
i zapraszam do sperm-roomu. Poproszę teraz do siebie nastepnego, że się tak 
wyrażę, szlachetnego jeżdżca spermy, czyli Kim Dzong Huia. 

KIM DZONG HUI podchodzi do mikrofonu, a GRAŻYNA płynnie przechodzi na koreański. 

GRAŻYNA 
dialog - (zapis fonetyczny) 

Młorago sogeheja haldzi morygessymnida. 
(Kim, przyznam się szczerze, że nie bardzo wiem, jak odmien iać twoje nazwisko.) 

KIM 
Maymi phjonhamjon modyn mundzega hegjori t*ł*enda. 
(Kiedy masz spokojne serce, rozwi ążesz każdy problem.) 

GRAŻYNA 

Kyrejo. Dzungguge sasinym Kim dzon hłi imnida. 
(A więc dobrze. Przed państwem Kim Dzon Hui, który mieszka w państwie 

środka.) 

KIM 

Matsymnida. Ćigym dzungguge samnidaman, rossijaeso theonaso ilbonyro 
isahesymnida. Ilbone uri appaga salgodynjo. Uri ommaga hanguksaramidziman 
dzie orin sidzoryl rossijae ponessojo. Uri pumonimgła dzonyn siberijae innyn, 
łondzarjok jonguso kynczhoe, kogyp aphathye sarassojo. Pumonimyn tongne 
sikphum kagje eso ćhidzyryl phasiossojo. Dzonyn łolle hłahakyl dzonggongharo 
pukkjong tehage kago siptanyn jamangyl kadziossojo. 
(To prawda, mieszkam w Chinach, ale urodziłem się w Rosji , skąd przeniosłem 
się do Japonii , gdzie mieszka mój tato. Moja matka jest Koreanką, jednak całą 
młodość spędziłem w Rosji, gdzie mieszkaliśmy z rodzicami na dalekiej Sybe
rii w luksusowym strzeżonym osiedlu w sąsiedztw ie Instytutu Energii Atomowej. 
Rodzice pracowali w pobliskim sklepiku spożywczym, gdzie handlowali serem. 
Ja jednak miałem wyższe ambicje i postanowiłem skończyć studia chemiczne 
w Pekinie.) 



GRAŻYNA 
Lał, adzu phokphaldzogin honhapmul imnida. 
(Wow. Prawdziwie wybuchowa mieszanka.) 

KIM 
Dzul kosi opsymjon usymyl dzusejo. 
(Kiedy nie masz nic do ofiarowania, ofiaruj u śmiech.) 

GRAŻYNA 

Siberija ... adzu igukdzogi ndejo 
(Syberia. Brzmi bardzo egzotycznie.) 

Niespodziewanie KIM przechodzi na język rosyjski. 

KIM 
dialog - (zapis fonetyczny) 

W samam dielie, wot eta nastaj aśc i aja egzotika. Sibir' tak bal'szaja, shto 
jesli Jietisz nad niej w samal iotie, tiebie każets ia, szto nikagda nie zakoncitsia . 
Nastaj asciaja si ła nie isporciennoj prirody i natural'nych riesursow. 
Bieskaniec 'nych . 
(Rzeczywiście , to prawdziwa egzotyka. Syberia jest tak wielka, że jak lecisz 
nad nią samolotem, masz wrażenie, że nigdy s ię nie skończy. Prawdziwa potęga 
nieskażonej natury. I bogactw naturalnych. Nieskończonych.) 

GRAŻYNY nic nie jest w stanie zaskoczyć i płynnie podejmuje dialog w języku rosyjskim. 

GRAŻYNA 
Ja nie znała, szto gawarisz pa russki. 
(Nie wiedziałam, że mówisz po rosyjsku.) 

KIM 
Eta błagadaria wierie. Oba moi raditieli - buddisty, adnaka ja priedałsia russkoj 

prawasławnaj cerkwi. Dieduszka majewo atca, hatia był kariennym jeponcem, 
ispawiedawał driewniuju nauku wieli.kawa mudrieca Lao Tsy i liubił gawarit ' 
mnie na kitajskam: 
(To z powodu wiary. Moi obydwoje rodzice są buddystami, ja jednak oddałem 
się rosyjskiej cerkwii prawosławnej. Dziadek mojego ojca, choć był rodowitym 
Japończyk iem, wyznawcą pradawnej nauki wielkiego mędrca Lao Tsy i lubił 

do mnie maw iać po chiń sku :) 

KIM mówi po chińsku 
dialog - (zap is fonetyczny) 

Mejge śingdong toł huej jinći śiangtangde fanj ing. 
(Każdemu dz i ałaniu odpowiada wprost proporcjonalna reakcja do siły owego 
działania.) 

GRAŻYNA odpowiada również po chińsku 

Ni szłode szy nejge dżumingde pingheng j ilenli ma? 
(Mówisz o słynnej zasadzie równowagi?) 

KIM po chińsku 

Grażyno, ni de syśiang śiang szamo de pinglęng fąng ijang cungrning. 
(Twój umysł jest przenikliwy jak mroźny powiew na pustyn ii, Grażyno.) 

Do końca rozmowy mówią po rosyjsku. 

GRAŻYNA 

Eta mnie ocien' prijatna. To, szto ty skazał, prazwuciało ocien' w wastoćniem stilie. 
(Cała przyjemność po mojej stronie. To, co pow iedziałeś, zabrzmiało niezwykle 
wschodnia.) 

KIM 
Imienna tak . Majo prawasław ije eta straptiwaja rieakcja, a wied' liubaja 
rieakcja straptiwa, daże jesli pajawliajetsia w riezul'tatie, s adnoj starany, 
mieszajuściewa kariejskawa zen kwan urn at matieri i surowawa , jeponskowo 
zen rinzai at atca s drugoj starany. W takoj situacji wybar dlia mienia był prost: 



russkaja prawasławnaja cerkow ". 
(Właśnie. Moje prawosławie jest przekorną reakcją, a przecież każda reakcja 
jest przekorna, nawet jeśli stanowi wynik na doskwi erający, z jednej, matczyny 
koreański zen kwan urn i surowy, ojcowski japoński zen rinzai z drugiej strony. 
W tej sytuacji dla mnie wybór był prosty: prawosławna cerkiew rosyjska.) 

GRAŻYNA 
Wsio eto rassużd ienije dawol' no prastoje, tak szto pazwol' mnie zadat' adin 
prastoj wapros: Paciemu ty ri eszyłsia priniat ' uciastije w Gonkie Spiermy? 
(Ten cały wywód brzmi stosunkowo prosto, więc pozwol mi na zadanie 
prostego pytania: Dlaczego zdecydowałeś się na udział w Wyścigu Spermy?) 

KIM 
Pakojnyj Joann Pawieł wtaroj hatieł pałomn iciat' w Rassiju. Pa mnogim 
pricinam eta akazałas' niewazmożnym. Kagda w jeżedniewnaj priessie ja uwidi eł 

fatagrafiju dwuch starszych ijerarhaw w gołuboj miecietie w Stambulie 
katoryje pacełujem zakanciwali katal icieska-prawasławnyj dialog, ja padumał 
- prajdiot mnogo wriemieni, sztoby nasz patrijarch Alieksiej wtaroj i drugi je 
prawasławnyje cerkwi priznali primat rimskawa papy. Skażu inacie: u mienia jest' 
obosnowannyje padazrienija, szto maja spierma radioaktiwnaja, abłuc iennaja 

pałonijem. Nawierna imienno paetamu ana ciortowski bystra. Haciu adnaka 
prawierit', szto maja spierma pałnacennaj a , szto magu byt' atcom i dat' żyzn' , 

katoraj li uboje prajewlienije tak cenił Joann Pawieł wtaroj . 
(Świętej pamięci Jan Paweł II chciał pielgrzymować do Rosji. Z wielu powodów 
okazało się to niewykonalne. Kiedy wreszcie zobaczyłem w codziennej prasie 
fotogra fi ę dwóch starszych hierarchów w błęki tnym meczecie w Stambule 
przypieczętowujących pocałunkiem dialog katolicko-prawosławny, 

pomyślałem, że jeszcze dużo wody musi upłynąć, by nasz patriarcha Aleksy II 
i pozostałe cerkwie prawosławne uznali prymat papiestwa. Może powiem 
inaczej: Mam uzasadnione podejrzenie, że moja sperma jest radioaktywna, 
napromieniowana polonem. Prawdopodobnie z tego powodu jest diablo szybka. 
Chcę jednak sprawdzić, czy moja sperma jest pełnowartościowa, czy mogę być 
ojcem i dać życie , którego każdy przejaw tak cenił Jan Paweł II.) 

GRAŻYNA 

Żełaju tiebie udaci, Ki m i prigłaszaju w spierm-room„ Dumaju, szto put ' najdiosz 
daże w tiemnatie. Możesz uże nacinat' gatowitsia. 
(Życzę ci powodzenia, Ki m i zapraszam c ię do sperm roomu. Sądzę , że drogę 
odnajdziesz nawet w c iemnościach. Możesz już zacząć się przygotowywać.) 

GRAŻYNA przechodzi na język polski. 

GRAŻYNA 

Przedostatnim uczestn ikiem Wyścigu Spermy jest Paul McCarteny. Zapraszam. 

PA UL McCARTNEY podchodzi do mikrofonu, s kłada ręce i wykonuje charakterystyczny 
buddyjski ukłon, a GRAŻYNA zaczyna rozmawiać z nim po francusku. 

GRAŻYNA 

T'habites a Paris ? 
(Mieszkasz w Paryżu ?) 

PAUL 
Oui, depuis !' age de douze ans. 
(Tak, od dwunastego roku życia.) 

GRAŻYNA 
T'aimes bien cette ville ? 
(Lubisz to miasto?) 

PAUL 
J' habite au creur de l'Europe. Oui, je l' aime bien. Mai s en tant que bouddhiste, 
je tiens a di re que !es nations ne sont pas toutes egales, en matiere de karma 
heureux. Jean-Paul II le savait tres bien, en tant que representant d' une nation 
dont le karma ne s'est pas encore epuise. 
(Mieszkam w sercu Europy. Tak, lubię . Lecz jako buddysta chcę powiedzieć , 
że nie wszystkie narody mają równie szczęśl iwą karmę. Wiedz i ał o tym dosko-



n ale Jan Paweł II jako Polak, jako przedstawiciel narodu, którego kanna jeszcze 
się nie wypaliła. ) 

GRAŻYNA 

Mais toi-meme tu viens d'un pays ... 
(Ale przecież ty też pochodzisz z kraju ... ) 

PAUL 
Je sais ce que tu vas dire . Oui , c 'est vrai, mes parents sont nes dans J'ceil du 
cyclone de la pauvrete et du malheur, mais ils ont pris la bonne decision en 
quittant I' Albanje pour la France. Grace a eux, je peux maintenant tranquillement 
peindre des tableaux aux motifs fteuris et me dedier a la meditation visuelle. 
(Wiem, co chcesz powiedzieć. Tak, to prawda, moi rodzice przyszli na świat 
w oku cyklonu biedy i nieszczęści a, ale podjęli słuszną decyzję o wyjeździe 

z Albanii do Francji. Dzięki nim mogę swobodnie malować obrazy z kwiatowy
mi motywami i oddawać się wizualizacyjnej medytacji.) 

GRAŻYNA 

Mais il me semble que tu n' as pas encore .. . 
(Rozumiem jednak, że nie osiągn ąłeś .. . ) 

PAUL 
Oui, je n'ai pas encore atteint cet etat ou l'on se defait de tous desirs, ou I 'on se 
libere de la souffrance. Je voudrais avoir une fi lie et retoumer avec elle au pays 
de mes parents. Je voudrais tout recommencer des le debut, la ou il n'y a rien. 
(Tak, nie dostąpiłem jeszcze stanu wyzbycia się wszelkich pragnień i wolności 
od cierpienia. Chciałbym mieć córkę i wrócić wraz z ni ą do kraju moich 
rodziców. Chciałbym wszystko zacząć od początku , tam, gdzie jeszcze nic nie ma. ) 

GRAŻYNA 
C'est un dróle de reve . 
(To dziwne marzenie.) 

PAUL mówi po albańsku 
dialog - (zap is fonetyczny) 

Jo per francezin-njeriun nga vend i ku nuk mungon asgje. Do te deshiroja t'i 
mesoja vejzes simeate qe me eshte mohuar mua: si te ndertoje cdo gje qe nga 
themelet me duart e veta. 
(Nie dla Francuza - człowi eka z kraju, w którym wszystko jest. Chciałbym 
nauczyć moją córkę tego, co mi zostało odebrane: jak budować wszys tko 
od podstaw własnymi rękami .) 

GRAŻYNA bez zmrużen ia oka dialoguje również po albańsku 
Une do te Jutem vazhdimisht per ty. 
(Będę trzymała za ciebie kciuki.) 

PAUL znów przechodzi na francuski 

Merci, mais tu n'es pas obligee. Je compte sur mon sperme. Mes am.is fran~ais 
me disent que je su is peu expressif, en tant qu 'arti s te bien sur. J' espere qu' ils 
changeront d'avis, comme ils ont change d'avis au su jet de Jean-Paul II, 
ce grand homme qui n' a pas une seule fois ren ie ce pauvre pays du fin fond 
de !'Europe, mais qui l'a eleve sur un piedestal de richesse spiri tuelle. 
(Dziękuję, ale nie musisz. Polegam na swojej spermie. Moi francuscy koledzy 
mówią mi, że jestem mało wyrazisty, jako artysta, oczywiście. Mam n adzieję, 
że zm ienią zdanie, tak jak zm ienili zdanie o Janie Pawle, wielkim człowieku, 
który ani razu nie zaparł się biednego kraju na krańcu Europy, lecz wywyższył 
go i wzniósł na piedes tał bogactwa duchowego.) 

GRAŻYNA 

Je te souhaite bonne chance, et je t'invite a entrer dans le sperm-room. 
(Życzę ci szczęścia i zapraszam do sperm-roomu.) 

PAUL zajmuje miejsce w sperm-roomie. GRAŻYNA po polsku. 

GRAŻYNA 

Zanim wysta1t ujemy, zanim wyselekcjonowana sperma ruszy do walki o naj-



cenniejsze trofeum, jakim jest życie, najbardziej kruche z jednej, a przecież 
nieprzezwyciężone i wieczne z drugiej strony, poznajmy jeszcze ostatniego 
uczestn ika dzisiejszego Wy' cigu Spremy. Poznajmy Alexa Schulza. Zapraszam. 

ALEX SCHULZ podchodzi do mikrofonu. Zaczyna migać do GRAŻYNY. GRAŻYNA robi to 
samo. Po chwili zwraca się do publiczności. 

GRAŻYNA 
Właśnie przywitaliśmy się z Alexem. Alex powiedział do państwa: Dobry wieczór ! 
Powiedział, że nie może mówić, ale doskonale słyszy. 

GRAŻYNA 
Dlaczego postanowiłeś wziąć udział w Wyścigu Spermy? 

ALEX miga nieprzerwanie, a GRAŻYNA tłumaczy. 

ALEX 
Nie chcę dużo mówić na ten temat, ale oczywiśc ie kilka słów wyjaśnien ia 
dla państwa. Po pierwsze jestem tu trochę z przypadku, ale dlatego, że nie 
wierzę w przypadki myślę, że jestem tu, bo tak musi być . 
(Nie chcę się rozgadywać na ten temat, ale oczywiście kilka słów wyjaśnienia 
jestem państwu winien. Po pierwsze znalazłem się tu trochę z przypadku, 
ale ponieważ nie wierzę w przypadki, więc pewnie trafiłem tu, bo jest mi 

to przeznaczone.) 

GRAŻYNA 
Opowiesz nam o tym przeznaczonym przypadku? 

ALEX 
Oczywiście. Mieszkam w RPA, gdzie schowali się moi niemiecko-polscy, 
nieżyjący już z powodu faszyzmu rodzice. Nie rozmawiali ze mną o tamtych 
dniach. Nie wiadomo dlaczego nie żyją. Umarli po kilku Jatach z niewiadomych 

przyczyn, ale zostawili mi bardzo duży majątek w szwajcarskim banku i to, 
że nie mówię. Przyjąłem, że jestem Żydem, ale z niewytłumaczalnych przyczyn 
nigdy nie przyjąłem tej religii za swoją. Chciałem, jak moi rodzice, być lutera
nem. Bardzo dużo ludzi mówi, że protestantyzm jest niedobry, ale ja zawsze 
będę wierny Marcinowi Lutrowi, który nie pozwolił zniszczyć tej religi i. 
(Oczywiście. Mieszkam w Republice Południowej Afryki, gdzie znależli 

schronienie moi niemiecko-polscy, niestety nieżyjący już rodzice z pożogi , 

jaką zgotował Berlinowi faszyzm. Nie rozmawiali ze mną o tamtych dniach, 
zaginęli zresztą po kilku latach w niewyjaśnionych nigdy okoliczności ach, 

pozostawiając mi całkiem pokażny majątek w szwajcarskim banku i milczenie 
w spadku. Przyjąłem, że jestem Żydem, choć z niewytłumaczalnych przyczyn 
nigdy nie uznałem tej religii za własną. Wolałem, tak jak moi rodzice, być 
luteranem. Wielu zarzuca protestantyzmowi skostnienie i marazam, ja jednak 
zawsze będę trzymał stronę tego, który butem przybił do drzwi kościoła 95 tez, 
ratując w gruncie rzeczy całe chrześcijaństwo od zepsucia.) 

GRAŻYNA 

No tak. A ten przypadek? 

ALEX 
Jak zawsze niespodziewany. Nasz kraj, mam na myśli RPA, jest piękny i bogaty, 
a Apartheid to już nie tylko przeszłość, ale także strach, który dla świata był dużo 

większy niż naprawdę. Robi się u nas bardzo dużo reklam i filmów, bo tanio 
i zawsze mamy słońce oraz niezapomniane widoki. Pół roku temu pracowałem 
jako pomocnik od języka migowego do filmu o cudach Jana Pawła II. To była 
historia o młodym głuchoniemym mężczyźnie, który mieszkał w Kanadzie 
i dlatego, że bardzo modlił się do JPII, wyprosił dla siebie cudowne uzdrowie
nie i zaczął mówić . 

(Jak zwykle niespodziewany. Nasz kraj, mam na myśli RPA, jest piękny i bogaty, 
a apartheid to już nie tylko przeszłość , ale także strach, który w świadomośc i 

świata miał dużo większe oczy niż w rzeczywistośc i . Robi się u nas wiele 
reklam i filmów, bo tanio i zawsze mamy słońce oraz niezapomniane widoki. 
Pół roku temu zostałem zaangażowany jako konsultant od języka migowego 



do filmu o cudach Jana Pawła Il. To była historia o stosunkowo młodym 
głuchon iemym mężczyźnie, który mieszkał w Kanadzie i dz ięki intensywnym 
modlitwom do Jana Pawła II o wstawiennictwo u Boga, wyprosił dla siebie 
cudowne uzdrowien ie i zaczął mów ić.) 

GRAŻYNA 

To przepiękna historia . 

ALEX 
Ktoś z filmu powiedział mi, że j uż niedługo w ojczyźnie tego świętego 
człowieka będzie zbiorowy cud, cud życia . Chcę widzieć te cudowne wydarzenia . 
Ja też chcę, by zrobił się cud narodzin. Chcę, aby ktoś powiedział słowo 

i z całego serca chcę, żeby to było słowo mojego dziecka. 
(Ktoś z ekipy fil mowej powiedział mi, że wkrótce w ojczyźnie tego wiekiego 
świętego człowieka będzie miał miejsce zbiorowy cud, cud życia . Postanowiłem, 

że będę uczestn ikiem tych niezwykłych wydarzeń. Ja też chcę, by dokonał 

s i ę cud narodzin , chcę, by zabrzmiało słowo, tak jak na początku zabrzmiało 
i z całego serca chcę, żeby to było słowo mojego dziecka.) 

GRAŻYNA 

Dziękuję ci, Alex i zapraszam do sperm-roomu. Szanowni państwo, zanim nasi 
konkursowicze wystartują , kilka słów, czyli spermatozoid w pigułce. 

Rozlega się komentarz z offu, a do tego odpowiednia animacja. 

GŁOS OFF 
Spermatozoid, czyli po prostu nasz dobry znajomy- plemnik. Kojarzy nam 
się niezwykle sympatycznie ze swoją ruchl iwą witką. Jest najmn iejszą i najmilszą 
l udzką komórką, bo przec ież wszyscy kochamy maluchy, szczególn ie takie, 
których 500 milionów wygodnie mieści się na łyżce od herbaty. „Hop, hop 
maluchy" , woła tata, „chodźcie do mamusi" i w jednym wytrysku wystrzeli
wuje 750 milionów mi lusińskich drylasków. Nasze niepoprawne urwisy, 
wyruszając z naj ądrza tankuj ą do pełna paliwo rakietowe - fruktozę, nie bacząc 

na wygórowane ceny ropy. Jednak zwracają uwagę na ograniczenia prędkości, 
bo po wytrysku nie przekraczającą 45 kilometrów na godz i nę. W ustroju kobiety 
są jeszcze bardziej ostrożni . Nie są j uż jednak bezpieczni. Na szczęśc i e tata 
buduje im wygodną autostradę z płynu , którego większość to substancje zasadowe, 
które, jak najlepsi mechanicy, wspomagaj ą naszych samotnych jeźdźców apo
kalipsy. Niestety nie każdy tata stosuje odpowiednio zbal ansowaną di etę. 

)piewa CHÓR CHŁOPIĘCY poważnym tonem. 

CHÓR CHŁOPIĘCY 
40 % problemów płodnośc i 

Leży po stronie tatusiów 
30 % tatusiów 
Nie w pełni płodnych próbuje 
Mamę przekonać do siebie 
A 2 % po prostu kłamie 

I tylko droga injekcja spermy 
Śródcytoplazmatyczn a 
Daje tatusiom nadzieję 
Lecz nie kłamczuchom 

Bo kłamstwo to grzech. 

Wszystko by mogło s i ę zm ien i ć na lepsze 
Gdyby mój tata był mądry 

No i unikał czynników 
Wpływ negatywny mających 

Na liczbę wszystkich plemników 
Do mamy doc ierających : 

Bo tata mój jest za stary 
Albo za gruby po prostu 
Pali i pije i majtki za ciepłe 

Nosi uparcie i skrycie 
Wąsy zapuszcza i genetycznie 
Często niesprawny też jest. 



A już na pewno nie daje mi szansy 
W gumowej prezerwatywie. 

GRAŻYNA 

Nieco żartobliwy, ale znów szokujący materiał. Przemyślcie to przyszli tatusio
wie, nim założycie dom. Moi drodzy Jan Paweł II pisze: „Glebą naszej miłości 
jest każdy człow i ek . Ale Drogą i Źródłem jest Ojciec". Szanowni państwo , 
a więc pozwólmy naszym konkursowiczom wyprom ieniować ojcostwo. 
Tylko dajmy im kilka chwil w sperm-roomie na umieszczen ie materiału gene
tycznego w tubach startowych, a my tymczasem obejrzyjmy frag ment filmu 
przyrodniczego. Brawa dla wci ąż doskonal ącego się życia!! ! 

Odbywa się projekcja filmu przyrodniczego o jeleniach albo o życiu rafy koralowej , 
albo o misiach polarnych lub o porze deszczowej w Amazonii, może o kazuarze 
albo jeszcze o czymś innym. Pod koniec projekcji pojawia się odliczanie od 7 O do O i sper
ma wyrusza w podróż. Wkrótce pojawia się na scenie. Jako sperma mówi tym samym 
językiem - polskim, bo sperma mówi po polsku właśnie. 

RAJMUND 
Boże Abrahama, Izaaka i Jakuba ' Rozstąpcie się wody przede mną' !! 

HENRYK 
Allach Akbar! Nie ma Boga prócz Allacha ! Zulejka, nadciągam !!! 

ABDUL 
O Boże Jedyny w Trójcy Przenajświętszy ! O Jezu! O Matko Boska! !! 

PAUL 
Nirwana! Nirwanę mam' Jestem w źród le!!! 

KIM 
Hospodi pamiłuj !! ' 

ALEX 
Ja wierzę ! Boże, ja mów ię! !! 

Sytuacja nieco tylko porządkuje się z chaosu. 

RAJMUND 
Ale jestem napa lony, ale jestem napalony. Czuję tu gdz ieś jajo w pobl i żu . 
Lizanko. 

ALEX 
Ja mówię! 

RAJMUND 
Lizanko, lizanko. 

ABDUL 
Będzie niepokalane poczęcie zaraz. Mam moc, mam moc. 

ALEX 
Ja mogę mówić. 

HENRYK 
Jestem pewien, że będzie barabara, będzie barabara. 

ALEX 
Ja mogę rozmawiać głosowo . Sprawne me ręce jakby bezużyteczne się stały. 

KIM 
Ale pełny jestem. Gdzie tu jest ujście jakieś seksualne? Dorwę tu jakąś żeńską 
gametę i zmasakruję ją miłośnie. Wyła będzie z rozkoszy, aż w zygotkę się prze
mieni, suczka. Nadlatuje mój czerwony ptak. 



ALEX 
Witkę mam. Mogę to pow iedzieć, więc mówię : Witkę mam ruchliwą. 

PAUL 
Nie ma sensu walka z prądem rzeki , która i tak płyn ie do źródła rozkoszy. 

RAJMUND 
Gdzie tu jest wejśc ie jakieś? Lizanko , li zanko. 

ABDUL 
Wpust, wpust, gdzie jest wpust? 

HENRYK 
Gdzie jest dziurka, gdzie jest dziurka? 

KIM 
Węszę, węszę, zaraz znajdę. Mój niebiański złoty ogon za chwilę zagości w otwartym 
kwiecie peonii. 

PAUL 
Porwij mnie prądz ie do jamy. 

ALEX 
Widać światełko w tunelu! Tutaj jest światłość! 

Wszyscy ruszają w kierunku tego samego wyjścia, ale nie mogą s ię tam zmieścić 

jednocześnie, co wywołuje przepychankę. 

RAJMUND 
Gdzie si ę pchasz? Spieprzaj , Żydzie . 

ALEX 
Do mn ie to było? 

RAJMUND 
Do ciebie, pedale. 

ALEX 
Powtórz to. 

RAJMUND 
Głuchy jesteś żydowski pedale? 

ALEX 
Do mnie to było? 

RAJMUND 
A widzisz tu gdzieś innego spedalonego Żyda? 

ALEX 
Ty Hitlerze. 

ABDUL 
Panowie , chciałbym przej ść. 

ALEX i RAJMUND ignorują ABDULA. 

RAJMUND 
Sam jesteś hitlerowcem, cioto. 



ALEX 
Tylko nie cioto, pedale. 

KIM 
W imieniu chińskiej komunistycznej partii ludowej mój pęczniejący grzyb, 
przeszedłszy z wolna złoty wąwoz i salę oględzin, chc iałby wśliznąć się tylnym 
drzwiami inkrustowanego tarasu, aby zażyć na czarodziejskim polu. 

ABDUL 
Panowie, chciałbym przejść, przejść spokojnie. 

KIM 
Towarzysze naziści , w imieniu komunistycznej partii ludowych Chin proszę 
o usunięcie się z placu Niebiańskiego Wejścia, by mój słup jaspisowy mógł 
spenetrować obiecujący rozerwanie chmur ów lazurowy staw. 

HENRYK 
Spójrzcie na mnie. 

Wszyscy mówiący patrzą na HENRYKA. 

HENRYK 
Mam największą witkę i najbardziej ruchliwą mam. Wprowadźmy tu pewne 
zasady demokracji, bo inaczej dam po ryju. 

ABDUL 
Panowie, chciałbym przejść, można? 

RAJMUND do HENRYKA 
Powtórka z Iraku ci się marzy? 

ALEX tak samo 

Sztuczna demokracja? 

HENRYK 
A dziwne? Witkę mam największą. Chcecie w ryj z lotniskowca? 

PAUL trochę z boku pozostający 
O, mamo, witka mi słabn ie . 

KIM 
Nie histeryzuj, buddyjski pedale. 

ALEX 
Zabij pedała buddystę, jeszcze się zarazisz. 

KIM 
Ej, bo za chwilę użyję czołgów do rozpędzenia tego nielegalnego zgromadzenia 
gwałcicieli ustroju przytulnej werandy. Moja pulsująca jaspisowa łodyga z całą 
surowością upomni się o swoje cynobrowe wrota. 

ADBUL 
Ja tylko chciałem przejść . 

KIM 
Zamknij się ! 

HENRYK 
Milczeć! Nie negocjujemy z te1Torystami. Ja ci zaraz sprawię wyprawę 
krzyżową! 



ABDUL 
Jeśl i mnie nie przepuścici e, to zaraz wszyscy wylecimy w powietrze. 

HENRYK 
On ma bombę ! 

PAUL 
Ma brudną bombę nuklearną przy sobie' 

HENRYK 
To jakiś spisek pedofilsko-arabski w imię Boga w Trójcy! 

ABDUL 
Tak, mam i nie zawaham się jej użyć, jeśli nie uzyskam dostępu do źródła. 

Precz, niewierni. To jest moja baza. 

Wszyscy się odsuwają na bezpieczną odległość. 

RAJMUND 
Jakim prawem chcesz zrobić nam holokaust?! 

ALEX 
Właśnie. Od tego są profesjonaliści . 

KIM 
Ze strachu mam przedwczesny wytrysk. Jasna cholera. 

ABDUL 
Ani kroku, bo wszyscy wylecimy w powietrze! 

PAUL 
Ała, moja witka ! 

ABDUL 
Allach Akbar !! ! 

ABDUL odpala brudną bombę nuklearną. Po chwili pył opada. Są wszyscy i o dziwo żyją. 

RAJMUND 
Wszyscy cali? 

HENRYK 
Dzięki Bogu ja tak. 

PAUL 
Moja witka cała . 

RAJMUND 
Kto jeszcze żywy? 

ALEX 
Ja. Wydaje się, że wszystkie członki mam całe . 

KIM 
Ja też, ale, zbiera mi się na wytrysk. Przepraszam. 

RAJMUND 
Czyli wysadził się tylko wysadzony? 



ABDUL 
A skąd. Żyję. 

RAJMUND 
Chwała . Panowie, chłopaki, że się nawet tak wyrażę. Ustalmy priorytety i zezna
nia. Jesteśmy spermą, tak? 

WSZYSCY 
Tak. 

RAJMUN D 
Właśnie to do mnie dotarło . 

ABDUL 
Wiem, co chcesz powiedzieć, Rajmund. 

HENRYK 
Chyba już każdy wie. 

RAJMUN D 
No tak. Ludzie to ludzie, a sperma to sperma. Kurczę, nigdy po wytrysku 
właściciela nie mogę do siebie dojść. 

ALEX 
Mam to samo. 

RAJMUND 
Nigdy. Ta burza hormonów miesza mi w głowie, mąci tożsamość, nie pamiętam, 

że jestem spermą. Nie pamiętam , że jestem, który jestem. Wciąż daję się na to 
nabrać. Przepraszam, Abdul. 

ABDUL 
To ja przepraszam. Ja też przez chwilę nie byłem sobą. 

ALEX 
Rajmund, wybacz tego hitlera . 

RAJMUND 
Nie ma o czym rozmawiać. 

HENRYK 
Abdul, wielkie sorry. 

ABDUL 
Heniu, to ja przesadziłe m. 

KIM 
Przeci eż ja nigdy nie miałem przedwczesnego wytrysku. To ten komunista 
nosiciel z góry. Paul, wybacz mi tego pedała buddystę. 

PAUL 
Kim, luzik. W ogóle nic nie mów. A swoj ą drogą obawiam się , że mój nosiciel 
z góry to nie tylko pedał, ale wolę nie plotkować na temat tego palanta. 

KIM 
Jasne. 

RAJMUND 
Miło znaleźć się w waszym towarzystwie, panowie. To dla mnie prawdziwy 
zaszczyt. Jednak nie ulega wątpliwości, że mamy si ę ścigać. Jak zwykle. 



ABDUL 
Sam powiedz i ałeś, że sperma to sperma. W drogę . 

Wszyscy ruszają w drogę. 

HENRYK 
Nikt mi nie będzie dyktował, co mam robić. 

KIM 
Ani mnie. 

PAUL 
Ja też się czuję wolny, jako sperma. 

ALEX 
Na górze obserwują nas tłumy ludzi i chcą wiedzieć, który z nas jest najszybszy. 

HENRYK 
Na jakiej górze? 

ALEX 
Tej w skali makroludzkiej. 

HENRYK 
A co mnie obchodzi ich skala? 

RAJMUND 
I tu jak zwykle dochodzimy do nudnego już pytania acz odwiecznego: Co było 
pierwsze, sperma czy człowiek? 

ALEX 
Ta. Filozof grecki nie wiedział, że ma na dupie przedział. 

RAJMUND 
Zamknij ryj , niemowo! 

ALEX 
Mówisz to do mnie jako spermy, Rajmundzie? 

RAJMUND 
Przepraszam. Oczywiście, że nigdy bym się tak do ciebie nie odniół jako spermy, 
Alex. Szacunek, oczywiście. Ale twój nosiciel to nie tylko, że niemowa, ale i Żyd, 
i pedał, i faszysta. 

ALEX 
Nie przeczę. Lecz po co zadawać pytania oczywiste; co było pierwsze. Wiadomo. 

PAUL 
Rajmund, Alex ma rację . 

KIM 
Zgadzam się . 

RAJMUND 
No dobra, zapędziłem się. Oczywiście, żadne tak zwane nierozwiązywalne 

pytania nie zmieniają faktu naszej supremacji . 

HENRYK 
Jak to nie zmieniają? Już dawno zmieniły. 



RAJMUND 
Niby kiedy? 

HENRYK 
Kiedy tylko człowiek określił się koroną stworzenia pod opieką czujnego oka 
stwórcy. Potem przypieczętował jeszcze swoje zwycięstwo, odkrywając 

najmniejszą komórkę świata, czyli nas. 

RAJMUND 
Ale ludziom tylko wydaje się , że są ważn iej si od spermy. 

HENRYK 
Tak, tylko oni nie wiedzą o tym, że im się wydaje. Dla nich jesteśmy tylko kolejnym 
płynem ustrojowym, z którego robi się dzieci, jeśli wpuścić go do odpowiedniej 
dziurki, oczywiście. 

RAJMUND 
Ale przecież to my robimy im dobór naturalny i decydujemy o materiale. 

HENRYK 
Oczywiście . Jednym robimy dobór naturalny, innym dziedziczenie cech naby
tych, jasne. Zależy w kogo tam sobie wierzą lub nie. Ale nie zmienia to faktu, 
że nasza kapitalna działalność dla człowieka jest bez znaczenia. Mój dziadek 
lubił mawiać, oczywiście dziadek sperma, że owszem, zapładnia ludzi, ale czyni 
to z pewnym obrzydzeniem. Zrozumiałem to dopiero po swoim pierwszym 
dziecku. 

PAUL 
Ajaką miało płeć? Chłopiec , czy dziewczynka? 

HENRYK 
Nie. 

KIM 
To co? 

ABDUL 
Arab, pewnie. 

HENRYK 
Nie, lesba. Ale usunęli. 

PAUL 
Zgadzam s ię z Heniem. Mój nosiciel, na przykład jest ciotą do kwadratu. 
Do tego bezpłodną ciotą. Żeby wszystko było jasne, nie mam nic przeciwko 
temu, kto, co i gdzie sobie wkłada, choć niejednokrotnie ten indyferentyzm 
stawiał mnie w niezręcznej sytuacji, niejednokrotnie w sytuacji bez wyjścia . 

RAJMUND 
Każdy z nas był kiedyś w dupie. 

PAUL 
Będę kontynuował. Otóż mój nosiciel ponad wszystko pragnie dziecka. Kupił 

materiał genetyczny, który p17..enoszę od znajomego heteryka i wylał mnie tu prosto 
z probówki. Myśli , że jest cwany, że oszukał los i załatwi sobie córkę. Pewni 
Judzie jednak nie powinni mieć dzieci. 

RAJMUND 
Szczególnie pedały. 

PAUL 
Nie o to chodzi. Akurat to co i gdzie sobie wkładają rodzice nie ma najmniejszego 
wpływu na to co i gdzie wkładają sobie dzieci. Mam nadwiedzę. Jestem spermą. 
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KIM 
A jaki masz dla swojego nosiciela materi ał? 

PAUL 
Córkę, hetero nawet, z rakiem kości . 30 lat temu dostarczałem materiał dla mojego 
nosiciela i zrobiłem go pedałem, żeby zabezpieczyć go przed posiadaniem 
potomstwa, ponieważ serce mu pęknie w dniu śmierc i dziecka. 

RAJMUND 
Czyli widzisz, Heniu, że człowiek, w tym twój nosiciel, Paul , ma prawo sądz ić, 

że jest koroną stworzenia, skoro dziecko potrafi sobie podstępem stworzyć . 

PAUL 
Nic mu z tego nie wyjdzie. Nie mam zamiaru wygrywać tego wyścigu . 

RAJMUND 
Nie rozumiem cię. Czemu? 

PAUL 
Bynajmniej nie dlatego, żeby uchron ić mojego nosiciela przed pękn ięc iem 

serca. I tak wkrótce umrze. W Albani i nie lubią ani pedałów, ani buddystów, 
choć z niego buddysta jak z koziej dupy trąba. 

HENRYK 
A ja uważam , że powinieneś walczyć dla niego o jego Buddę, nawet jeśli ktoś 

miałby mu zaryć krzyżem w serce. Z mojego nosiciela też islamista taki, że lepiej 
nie komentować. Ale wiem, że dałby sobie jaja odciąć za Jezusa. 

ABDUL 
Heniu, ja cię proszę, żebyś się nie zapędził w stąpaniu po cienkim lodzie 

HENRYK 
Taka jest prawda, Abdul , że trzeba być facetem z ja jarill , żeby dać się ukrzyżować 

za taką ludzkość . 

ABDUL 
Heniu, bredzisz i zwróć jednak uwagę, proszę, na nieco właściwszy dobór słów. 

HENRYK 
To ja cię proszę, Abdul. Za mojego nosiciela, któremu wydaje się, że jest isl amistą, 

a który w Iraku był bardziej sumienny w zabijaniu Arabów niż jakikolwiek inny 
jego amerykański kolega chrześcijanin, szczególnie właśnie dla niego Jezus 
poświęcił się cały w nadziei, że któryś z ludzi w końcu zmądrzeje. 

PAUL 
Po prostu przejdę się z wami. 

HENRYK 
Jak sobie chcesz. 

RAJMUND 
A ty jaki masz materiał, Heniu? 

HENRYK 
Syn. Hetero, ale gender kobiecy. Za dwadzieści a lat, oczywiście jeśli wygram, 
będzie rekordzistą świata w wybałuszan iu gałek ocznych. Będzie je potrafił 

wybałuszyć na 14 milimetrów poza obręb czaszki. Jak jego ojciec też będzie 
islamistą, jednak w głębi duszy zawsze pozostanie chrześcijaninem. Umrze 
z odciętą głową przez islamskich terrorystów. O ironio, podczas tego aktu 
pobije swój własny rekord. 

ABDUL 
Henryk, z całym szacunkiem, proszę cię. Wszystko co złe to tylko islam i terroryści . 



Szlag mnie trafia. Mało kto zdaje sobie sprawę, jak różnorodny, bardziej 
rozległy i szerszy w czas ie jest świat islamu. Il eż w nim łagodności , hu
moru i tolerancji. Zrozumcie, że różnice z chrześciaństwem, czy, Rajmundzie, 
z judaizmem, zdają się być tylko kosmetyczne. 

HENRYK 
I właśnie te kosmetyczne różnice obetną potencjalnemu dziecku mojego nosiciela 
łeb. 

ABDUL 
Popatrz na to z innej perspektywy. 

HENRYK 
Z jakiej? 

ABDUL 
Sam powiedziałeś, że w trakcie użynania głowy pobije swój własny rekord. 

HENRYK 
To prawda. Wybałuszy oczy na 17 milimetrów. Kiedy już zostanie obwołany 

świętym, ludzie będą mówić, że wytrzeszczył tak oczy, bo w ostatnim tchnieniu 
objawił mu się Bóg. 

KIM 
Który? 

HENRYK 
Ojciec. 

ABDUL 
I o tym mówię. Mało, że syn twojego nosiciela pobije swój własny rekord, 
to, dzięki egzekucji, nie popełn i czynu, który zdaje się, celowo przemjlczasz. 

KIM 
O co chodzi? 

HENRYK 
Nie ma o czym specjalnie mówić, skoro rzeczywiście nie popełn i tego czynu. 

ABDUL 
A właśnie, że jest. Co z tego, że nie stanie się, co by się mogło stać, skoro poz
wala ci to mieszać z błotem pogodny islamizm. 

KIM 
No powiedz. 

HENRYK 
Przecież i tak się tak nie stanie. 

ABDUL 
A skąd wiesz? Tylko jeden z nas zapłodni dzisiaj jajo i w ten sposób podejmiemy 
decyzję o przyszłości świata. 

HENRYK 
Nic wielkiego. Zaczęłoby się od całkowicie niewinnego seksu z koleżanką 

z pracy, co skończyłoby się dzieckiem, do którego mój rekordzista zajęty 
wybałuszaniem oczu nigdy by się nie przyznał. Dziecko wychowywałoby 
się z borykającą się z trudnościami materialnymi, sfrustrowaną odrzuceniem 
matką, która wlałaby synowi do serca nienawiść do islamu i chrześcijaństwa 
w formie czystej. Dziecko to okazałoby się genialnym chemikiem i wymyśli

łoby formułę zabijającą wszystkich ludzi wierzących w cokolwiek, nawet takich, 



którzy marzą o dużych niedzielnych zakupach. 

ABDUL 
I jak ma s ię jeden ucięty łeb wobec zagłady świata. 

HENRYK 
Czepiasz się, Abdul. Może lepiej ty się pochwal swoim materiałem. 

ABDUL 
Nie ma czym. Potomek mojego obecnego nosiciela będzie pierwszym człowiekiem, 
który nie tylko udowodni istnienie życia poza ziemią, ale też nawiąże 
bezpośredni kontakt z pozaziemską inteligencją, czym wprowadzi w osłupienie 
wszystkie ziemskie religie. 

KIM 
Ciekawe jak się z nimi skontaktuje? 

ABDUL 
Normalnie. Odkryje to, co do tej pory jest zakryte. 

KIM 
Co niby? 

ABDUL 
Wszystk.ie te Arabki zakryte od stóp do głów to nie ludzie przecież tylko kos
mici, ale on pierwszy na to wpadnie podczas próby gwałtu na jednej z nich. 

KIM 
To się zacznie, co? 

ABDUL 
Nic się nie zacznie. Kosmici okażą się bardziej ortodoksyjnie wierzący niż jacykol
wiek ortodoksyjni ziemianie. Wkrótce hierarchowie ziemscy i pozaziemscy 
dojdą do porozumienia, że w gruncie rzeczy Bóg jest ten sam dla wszystkich, 
tylko nieco inaczej nazwany i pojmowany i usankcjonują w ten sposób dog
mat Latającego Potwora Spagetti, stworzyciela nieba, ziemi i innych ciał 
niebieskich. Od tamtej pory wymieszają się rasy międzyplanetarne i będziemy 

przenosić nieco bardziej skomplikowany materiał. 

KIM 
To znaczy? 

ABDUL 
Trochę więcej chorób, nieco dłuższe życie, zmodyfikowane DNA, powiększona 
sprawność mózgu, takie tam. Aha i zaniknie klasyczny podział płci, Paul, co sta
nie się dosyć dużym wyzwaniem poznawczym, bo i klasyczne pojęcie ojcostwa 
i macierzyństwa odejdzie do lamusa. 

KIM 
Słuchajcie, ja mam zajebisty materiał. Radioaktywny. 

RAJMUND 
Też mi wielkie aj waj . 

KIM 
Ale ja rzeczywi ście mam radioaktywny materiał, tak jak przypuszcza mój 
nosiciel. Jeśli będę pierwszy przy jaju, to urodzi mu się dorodna córeczka 
o skośnych oczkach, alabastrowej skórze, przezgrabnych długich nogach. 
Jako jedyna przetrwa nietknięta katastrofę nuklearną, która wybuchnie na tle 
religijnym, oczywiście, z powodu fundamentalnych różnic we wprowadzaniu 
w życie dogmatu ustanawiającego Latającego Potwora Spageni jedynym Bogiem. 



RAJMUND 
Czyli udział mojego materiału w tym wyścigu staje się nieco zbędny. 

KIM 
Co ty? Czemu? 

RAJMUND 
Bo mój nosiciel tyl ko udaje fi losemityzm. Tak naprawdę jest zagorzałym 
neofaszystą i swojemu synowi wleje do serca wszystk ie najgorsze faszyst
kowskie ideały. Kiedy dorośn ie, ludzkość okrzyknie go Besti ą WWW. 
W przeciwi eń stwie do Hitlera, dla którego też przenosi łem materiał, Bestii 
WWW uda się holocaust, ale jak i to ma sens wobec zagłady nuklearnej? 

HENRYK 
Nie załamuj się , Rajmund. Warto przenosić każdy materiał i walczyć o jego za
sianie, no i szczęśliwy poród. 

RAJMUND 
Lecz po co multipl ikować zagłady, Heniu? 

HENRYK 
Dla zasady. Mój nosiciel deklaruje miłość do Islamu, a jest chrześc ij ańskim 

nowokrzyżowcem, którego przeżarła j uż dawno n ienawiść do ludzi wschodu 
podrasowana zamiłowaniem do ropy naftowej. 

ABDUL 
A mój nosiciel, pobożny katolik jest przywódcą najokrutniejszej europejskiej 
siatki terrorystycznej islamistów bengalskich. Sam urżnął j uż łeb ponad stu 
chrześcijan. 

PAUL 

A mój nos iciel buddysta to pedał, ale gender ma kobiecy, czyli w sumie hetero 
pedał. M i ał co prawda żonę, z którą jednak czuł się jak lesba, więc ją zostawił, 
bo lesbijstwa się brzydzi . 

RAJMUND 
Pedał to pedał, a nie jakieś gendery. 

PAUL 
Ale ja jestem hetero. 

KIM 

Panowie, mój Kim-nosiciel udający prawosławnego chrześcijanina po
chodzenia koreańsko--j apońskiego to w istocie nieprzejednany komunista 
północnokoreański. Przepraszam za wyrażenie , ale to pieprzony kom unista. 

RAJMUND 

W każdym razie pospaceruję z wami, przynajmniej dla towarzystwa, podobnie 
jak Paul. 

PAUL 
Dzięki, Rajmund, miło. 

RAJMUND 
A co ty tak Alex zamilkłeś? 

ALEX 
Bo tak. 

RAJMUND 
Ale czemu? 



ALEX 
No bo temu. 

PAUL 
Co się tak nabzdyczyłeś jakbyś co najmniej niósł materiał 
a'la Budda? 

HENRYK 
Albo Jezus. 

ABDUL 
Albo Mahomet. 

KIM 
Albo Włodzim ierz Ilicz Lenin . 

RAJMUN D 
Albo Hitler. 

ALEX 
A bo w dupie byliście, gówno widz ieli ście. 

RAJMUND 
Jeszcze lepiej? Co masz? 

ALEX 
Moja sprawa. 

KIM 
Nie no, Alex, materiał materiałem , ale wiesz. 

ALEX 
Sperma spermą, wiem. Szacunek. 

ABDUL 
To co masz? 

HENRYK 
HIV? 

PAUL 
Papieża? 

ALEX 
A żebyście wiedzieli. 

RAJMUND 
Papieża z HIV? 

ALEX 
Chcielibyście . Papież z HIV to byłoby coś. 

KIM 
Co? 

ALEX 
No skandal i pole do popisu dla wszystkich przeciwników chrześcijaństwa. 

KIM 
Właśnie, że nie. Papież z HIV to banał byłby. Nawet nikogo nie mógłby 
zakazić , bo przecież celibat ma. 



ABDUL 
Papież z HIV to byłoby niebezpieczne. To mi pachnie odnową chrześcijaństwa. 
Znów mieliby męczennika. 

HENRYK 
Panowie, po pierwsze nikt z HIV nie zostałby papieżem . 

RAJMUND 
A coś jest taki pewien, Heniu? Testów na HIV takim ludziom chyba raczej 

się nie robi. Ja się nie spotkałem. 

PAUL 
No to ma HIV, czy nie ma? 

ALEX 
Nie ma. 

ABDUL 
I całe szczęście. Ale papież? 

ALEX 
Tak, nowego papieża niosę ludzkości, a w zasadzie starego. 

ABDUL 
Którego? 

ALEX 
Tego najlepszego. 

KIM 
Znowu? Przeczuwam w tym jakieś nieszczęście dla komunizmu w Korei Północnej. 

ALEX 
Mylisz się jednak, Kim. Tym razem urodzi się jako Chińczyk i doprowadzi 
do upadku komunizmu w Chinach. 

KIM 
Mnie osob iście to lata, ale Chinole mają przerąbane . 

ALEX 
Niestety, kłopot w tym, że zostanie rozpoznany jako Jan Paweł Il, pomimo 
skośnych oczu i żółtej skóry. 

ABDUL 
Uła. 

ALEX 
Właśnie. 

KIM 
Co z nim zrobią? 

HENRYK 
No, Jezusa najpierw ukrzyżowali, a potem dopiero obwołali Synem Bożym. 

Przypuszczam, że gdyby i On drugi raz się pojawił na ziemi, to by Go drugi raz 
ukrzyżowali , ewentualnie dopiero potem ganiali by tych Żydów, którzy po raz 
kolejny popełnili błąd. Zgodzisz się, Abdul. 

ABDUL 
Oczywiście . To niezaprzeczalne. 

KIM 
Czemu? Skoro byłby prawdziwym mesjaszem? 



ABDUL 
Dlatego, że tamten pierwszy też był prawdziwym. 

KIM 
Ale po ukrzyżowaniu drngiego Jezusa w końcu ludzie by odkryli, że ten pierwszy 
Jezus po prostu przyszedł drugi raz i sypaliby sobie popiół na głowę z żalu. 

ABDUL 
Wszystko się zgadza. Ajak myślisz, Kim, co by ludzie zrobili z trzecim mesja
szem? 

KIM 
Matko Boska. 

ABDUL 
No właśnie. 

ALEX 
No właśnie . Dociekliwi ludzie w końcu odkryj ą, że ojcem tego prawdziwie 
świętego człowieka, który obali komunizm w Chinach; co zresztą pociągnie 
za sobą upadek komunizmu na całym świecie„ 

KIM 
Cholera, czyli w Korei też? 

ALEX 
Tak. Kim, twój nosiciel przyjmie chrzest na starość. 

KIM 
Nie no, mnie to lata w sumie. 

ALEX 
Dociekl~wi lu,dzie odkryją, że ojcem tego świętego człowieka, który realnie znie
sie rnerownosc~ rasowe, da Afryce wędkę i wprowadzi dialog międzyreligijny 
~a 01espotykan_1e ?o tej pory zaawansowany poziom oraz zwróci Arabii ropę, 
ze Ojcem te.go s:.v1ętego człowieka, który będzie się mieniał być drugim Janem 
Pawłem II jest Zyd, pedał i faszysta z genderem homoseksualnym, czyli pedał 
w czystej formie, bo taki jest w istocie mój nosiciel, chociaż niemowa. 

KIM 

Czyli ukrzyżują Go? 

ABDUL 
No raczej . 

KIM 

Ale to dobrze, czy i le? 

ALEX 
Wiesz, Kim, chyba i le. Żadna inna rasa przez nas stworzona nie podnosi tak często 
h~seł o.brony życia jak ludzie i żadna jednocześnie tak często jak ludzie tego życia 
01e urncestwrn bez potrzeby. 

HENRYK 
Mówiąc krótko, nie ma nic silniejszego w człowieku od wiary oprócz jednej 
rzeczy. 

KIM 

Czego? Może mi powiecie, zamiast się mądrować . 

HENRYK 
Agresji w krzewieniu i obronie wiary. 



ALEX 
Ta agresja jest najsilniejsza, bo wynika ze strachu. 

KIM 
Przed czym zaś? 

ALEX 
Że wierzący może się mylić w swej wierze. 

ABDUL 
To prawda. Lepiej zabić punkt odniesienia albo go przekonać do miłości 
Boga, argumentując mieczem przystawionym do szy i. 

RAJMUND 
To wszystko, co wy tam mówicie, stanie się pod jednym warunkiem: Jeś li 
wygra Alex . 

ALEX 
Nie chcę być nietaktowny, spermą jesteśmy w końcu , więc szacunek przede 

wszystkim. 

POZOSTALI 
Szacunek. 

ALEX 
Ale w tej chwili jestem o główkę i dwie długości witki paed wami i moja przewaga 
cały czas się powiększa, co w sytuacj i pewnego niedoboru już na tym etapie 
substancji zasadowych stawia mnie teoretycznie w gronie faworytów, nie mówiąc, 
że praktycznie pewniaków. 

l 

PAUL 
Ale na początku to ja prowadziłem. 

HENRYK 
Po owocach jednak spermę się ocenia, Paul. 

PAUL 
Nie musiałeś tego mówić , Heniu. 

RAJ MUN D 
Trudno temu zaprzeczyć. Rzeczywiście zrobił się pewien kwas. 

ALEX 
Więc wybaczcie, panowie, ale płynę ku przeznaczeniu ludzkości. 

RAJMUN D 
Panowie, niech wygra najlepszy. Jesteśmy spermą. Szacunek. 

WSZYSCY 
Szacunek. 

Pelet~n plemników rozciąga się. Rzeczywiście ALEXjest szybszy. Oddala się od pozostałych 
1 wkrotce znika za horyzontem. Tymczasem na plemniki samotnie czeka komórka jajowa 
-GRAZVNA. 

GRAŻYNA 

Nudno mi, 
Choć jestem napalona 
Cisza trwa 
Okulawiona wrona 
Ni wróbel Piem 
Nie śpiewa tu . 



Nudzę się 

Choć piersi moje pełne 

Pusto jest 
I całkiem nieprzyjemnie 
I żaden Kurrr 
Nie pieje tu. 

Nie wiem czy 
Choć wola moja jest wolna 
Wolno mi 
Bezczynnie czekać tu. 
Nie chcę zwlekać 

Niech mnie Pierr 
Lub chociaż Kurr 
Pos iądzie. 

Tak sądzę . 

Jajo czeka 
Pełne mleka na full 
Na człowieka 

Gdzieś z daleka czeka 
Żeby wszedł 
W mój sklep. 

Co może więcej zrobić biedna, skromna, acz piękna dziewczyna? Umyta jestem 
jak cholera i umalowane usta mam. Szm inką. Oczy też podmalowałam. 

Lekko. Żeby zbyt wyzywająco nie było. Jajem jestem a nie kimś z wulgarnym 
makijażem. Zęby też mam czyste. O, jak się błyszczą. Świeży oddech mam. 
Zdrowe mam zęby. Potem w ciąży to próchnica szaleje. Rajtki nowe też założyłam 
i bieliznę seksi. Spinkę sobie też wpięłam do włosów, taką kolorową. Ładna jest. 
Włosy umyłam, ułożyłam. Ładnie ułożyłam . Pachnę. Bardzo ładnie . Ś licznie 
pachnę. Tatuaż sobie zrobiłam. Z gołym facetem. Z takim umięśnionym. 

Przynajmniej wiadomo, że jestem hetero. Zrobiłam sobie też test na HIV. 
Negatywny. Wiedziałam, że będzie negatywny, ale zawsze tam. Lepiej. 

O, paznokcie mam też ładnie pomalowane. Trochę mi się zn iszczyły przez tipsy. 
Te tipsy to wiocha. Grzybicę dostałam pod nimi , no i mu iałam zlikwidować. 

To znaczy i tak chciałam zlikwidować . Nie lubię tipsów. Zawsze jak mal uję paz
nokcie, to na lewej ręce mam ładniej pomalowane niż na prawej. Praworęczna 
jestem. Cycki mam twarde. Nogi zgrabne mam też. Jak się rozgrzeję, to szpagat 
robię. To kręci niektórych. Tylko że się wtedy zawsze spocę. Dzisiaj to anty
prespirant mam pod pachami, to mogę szpagaty i gwiazdy. Lubię seks. Znowu 
też niewiele innego mam do roboty jako jajo. No, chciałoby się uprawić jakiś 

seks dzisiaj. Tak mnie aż coś nosi. Przyjdą w końcu . Zawsze któryś przychodzi. 
A jak się proszą wtedy. No ale ja tak też pierwszem lepszemu się nie oddam. 
Łatwa nie jestem. Pijakowi na przykład to nie dam. Ale naczekać się trzeba. 
Taka prawda. O Jezu. I tak gadam do siebie jak głupia jakaś. Jakbym audiencję 
generalną miała. O, idzie pierwszy. No niech idzie, no i co. Idzie, idzie. Spieszy się. 

Pojawia się, jak było do przewidzenia, ALEX. 

ALEX 
Jestem. 

GRAŻYNA 
Dzień dobry. 

ALEX 
Jestem pierwszy. Dzień dobry. Która jest godzina? 

GRAŻYNA 

Nie mam zegarka, ale po cyklu czuję, że już po północy będzie. 

ALEX 
I pani tu tak sama? Po ciemku? Nie strach? 



GRAŻYNA 

Grażyna jestem. Pani Grażyn a. W sumie Grażyna albo jednak pani Grażyna . 

Tak jak moja dawczyn i. 

ALEX 
Alex. Miło . 

GRAŻYNA 
Miło. Miło mi. Cię poznać mi miło . Alex. To takie greckie imię . Ładne. 

ALEX 
Greckie , greckie, a może nawet rzymskie. 

GRAŻYNA 
Rzymskie? Mm. Włoch. 

ALEX 
Tak nie do końca , trochę w RPA mieszkałem, znaczy mój nosiciel , wcześniej 

w Niemczech, ale w sumie Włoch jak by na to nie patrzeć, to Włoch. Dla pani 
Włoch . 

GRAŻYNA 
Nie znam włoskiego. 

ALEX 
Ja też tak z włoskim zawsze na bakier byłem, Grażyno. 

GRAŻYNA 
Ładną masz fryzurkę. 

ALEX 
Dziękuję . No to tak od słowa do słowa może będziemy się ruchać . 

GRAŻYNA 

Sama nie wiem. Ajak? 

ALEX 
Po afrykańsku nie proponuję , bo to zawsze ryzyko, ale chodzi nam o prokreację 
rodzaju ludzkiego, więc trzeba się jednak bez zabezpieczenia pomęczyć. 

GRAŻYNA 

Tak, to rzeczywiście ryzyko, a prokreacja rzeczywiśc ie. Sama nie wiem za bardzo 
jak, trochę mało się znamy. 

ALEX 
Może coś z chińskiej sztuki miłości zaproponuję. 

GRAŻYNA 
A co by to miało być? 

ALEX 
Proponuję do wyboru: tygrys w lesie, huśtająca się małpa , stojące bambusy, 
żółwie unoszące się na wodzie lub fen iks w locie. 

GRAŻYNA 
Hm, brzmi zachęcająco i wy bór rzeczywiście dość duży, szeroki, ciekawy 
asortyment, niebanalny bym nawet powiedziała. A masz najnowszą, 

zremasteringowaną płytę Beatlesów „Love"? 

ALEX 
To moja ulubiona płyta. 



GRAŻYNA 

To może huśtającą się małpę poproszę? 

ALEX 
Tak myślałem, że właśnie ty, Grażyno , wybierzesz hu śtającą się małpę. 

Pozwolisz. 

GRAŻYNA 

Tak trochę strzelam w cierrmo, więc za ni m pozwolę, to może trochę szczegółów? 

ALEX 
Z przyjemnością. Wybierasz huśtającą się małpę, świetnie. A więc huśtająca się 
małpa. Pan Yang, czyli jakby ja, kładzie się na plecach, a pani Yin, to ty Grażyno 

się musisz tu wcielić, opuszcza się na jego biodra. No i przyjmuje go do środka„ . 

zaczyna nucić love, love me do .. . 

GRAŻYNA 
W sumie nie lubię Beatlesów. Nigdy ich nie lubiłam. 

ALEX 
Czyli co? 

GRAŻYNA 
A tej ostatniej płyty to w ogóle nie traw ię . 

ALEX 
W takim razie to ja nie bardzo wiem, jak się mam zachować? 

GRAŻYNA 
Poczekaj. To nie jest decyzja na pięć sekund. Wiesz jak to jest. 

.., 

ALEX 
Właśnie nie bardzo. 

GRAŻYNA 

Pięć sekund przyjemności , dwadzieścia lat męczarn i . 

ALEX 
Ale to nas nie dotyczy. Nas dotyczy te pięć sekund przyjemności, Grażynko. 

GRAŻYNA 

Grażynko, Grażynko, ale jednak jakaś odpowiedzialność za nosiciel i i dawców 
obowiązuje. Wiesz jak jest. Ludzie rozum mają, ale myślećnie potrafi ą. Ktoś 

odpowiedzialny być musi. 

ALEX 
Ale Grażynko . 

GRAŻYNA 
Rozumiem ale Grażynko, ale poczekaj, Alex. 

ALEX 
Nie chcę być nieuprzejmy. 

GRAŻYNA 

To bądi mądry i poczekaj. Nie mówię nie. Huśtająca się małpa to jest profesjonalna 
propozycja, ale niech mam jaki ś wybór przynajmniej. Dziecko to nie jest bułka 
z masłem. Dziecko to życie. 

ALEX 
O Jezu, wciskasz guzik, bułka wypada. 



GRAŻYNA 

Nie popełniaj błędu profesjonalnego, proszę . 

ALEX 
Jasne, tylko nie sądzę, żeby komuś jeszcze się udało tu dotrzeć. 

GRAŻYNA 
To się tak mówi, Alex. Póki mi tu nie zaczniesz obumierać , póty warto czekać. 

Jak będzie rzeczywiście dramat, to zrobimy huśtającą się małpę. 

Pojawia się ABDUL. 

ABDUL 
Dzień dobry. 

GRAŻYNA 

I to jest właśnie ta mądrość kobieca, ta intuicja taka i cierpliwość nagrodzona. 
Dzień dobry wędrowcze. 

ABDUL 
Abdul mam na imię. 

GRAŻYNA 
Miło, Grażyna, ale mów do mnie Gracha, choć mało się znamy. 

ABDUL 
To ja mogę być Abdi , piękna Gracho. 

ALEX 
Przecież to terrorysta. 

GRAŻYNA 

Alex, miałeś swoje pięć minut. Nie wyszło nam przez Beatlesów. 

ABDUL 
Mówisz o tej nowej płycie „Love"? Beznadziejna. Cześć, Alex. 

ALEX 
Szacunek. 

GRAŻYNA 

Jakieś propozycje, Abdi? 

ABDUL 
Może coś z arabskiego? 

GRAŻYNA 

Toś ty Arab. 

ABDUL 
Farbowany taki trochę, bo jednak z Polską w tle, ale Arab. 
Dla ciebie Arab, Grażyssmino . 

GRAŻYNA 
Co więc kryjesz pod nabrzmiałym turbanem? 

ABDUL 
Jedenaście pozycji. 

GRAŻYNA 

Mm. 



ABDUL 
Cały ogród wonności i malutki bonusik, czyli kilka wariantów dla ludzi 
n iepełnosprawnych. 

GRAŻYNA 
Konkrety wal, obrońco i najeźdźco Jerozolimy w jednym. 

ABDUL 
Pozwól, że zacznę wersetem z Koranu: „Kobiety są waszym polem. Uprawiajcie 
swoje pola. Uprawiajcie je jak chcecie" . Może szóstkę? Pozwolisz. 

GRAŻYNA 
Nie myśl , że się tak od razu otworzę . Jak idzie ta szóstka? 

AB DUL 
Ty, Grażyno , klękasz jak do modlitwy i podpierasz się łokciami . Twój srom 
przesuwa s ię do tyłu i biorę cię taką. 

GRAŻYNA 
Moja ulubiona liczba to cztery. 

ADBUL 
Możesz przybrać każdą pozycję i znajdować w niej przyjemność , a ja składam 
ci uroczystą obietnicę , że zawsze wprowadzę swą witkę w miejsce do tego 
przeznaczone , czyli do pochwy. 

GRAŻYNA 

No i właśnie, tak to my s ię nie dogadamy. 

ALEX 
Chodź, Abdul , siadaj, co się będziesz pros ił. 

ABDUL 
Ależ Grażyno, ty musisz wiedzieć , że my dotarliśmy tu pierwsi, co powinno 
być dla ciebie niezawodnym znakiem, że jesteśmy najsilniejsi i że posiadamy 
najlepszy materiał. 

ALEX 
Abdul, nie tłumacz . Przyjdą pokraki, to s i ę jeszcze będzie prosić , skamleć 

będzie , wybreda jedna. 

GRAŻYNA 

Jak przyjdą te pokraki, to się będziemy martwić . 

ALEX 
No niestety chyba ty. 

GRAŻYNA 
No niestety chyba wy. A co, nie zgodzicie się , jak przyjdę do was w łaskę? 

ALEX 
Może się jednak będziemy trochę martwić. 

ABDUL 
Alex, wcale się nie będz iemy martwić. Przecież zawsze się jakoś dogadamy. 

ALEX 
W tych sprawach to się nie ma jak dogadać, niestety, Abdul. Albo ty albo ja. 
Ludzie to co innego, różnie eksperymentuj ą, ale jak św iat światem w finale 
zawsze zostaje jeden plemnik i jedno jajo. 

ABDUL 
Grażyna, musisz wybrać. 



GRAŻYNA 
Wybieram, że jeszcze poczekam. 

ABDUL 
A jak okres dostaniesz? 

ALEX 
Wtedy będzie płacz . Jeszcze ci macica zapłacze krwawymi łzami , żeś ty się nie 
dała zapłodnić. 

GRAŻYNA 
Nie jestem taka doj rzała na j aką wyglądam. 

ALEX 
Nie, no o czym my tu rozmawiamy. Ja rozumiem, że mężczyzna z kobietą może 

mieć jakieś rozbieżności subtelne w tych sprawach, ale plemnik z jajem? 

ABDUL 
Grażynko, a czy ty czasami hormonów jak ichś nie bierzesz? Wiesz jak od tego 
się w głowie m<1ci? 

ALEX 
Właśnie . Dwa zdrowe plemniory jak byki stoją gotowe do świętego poczęcia, 

a Grażynka naspidowana jakąś chemią co rozum instynktom odbiera. 

GRAŻYNA 

Chłopaki, dajcie sobie spokój . Na razie nic z tego nie będzie . Ja muszę mieć 

pełny przegląd materiału genetycznego. A poza tym plemnik z ryja też ładny 
musi być . 

ABDUL 
Teraz przesadz iłaś . 

Pojawia się KIM. 

KIM 
Jaka jest sytuacja? 

ALEX 
Patowa. 

KIM 
Ale co, poczęte już coś, czy jeszcze mam szan sę? 

ABDUL 
Proszę . 

KIM 
A co, wy nie korzystacie? Pasztet jakiś? 

GRAŻYNA 

No ty to już nawet nie próbuj . A z ryja jesteś najgorszy. 

KIM 
Ja muszę , o piękna. Cesarzowo, świat ci rzucę po stopy. 

GRAŻYNA 

Wal się na ryj. 

KIM 
Lubię takie. Takie włochate z charakteru . Kręci cię przemoc? 



Nie mogłaś trafić lepiej. No chodż tu, zrobię z ciebie jajeczn icę. 

GRAŻYNA 

Sama nie wiem. W głowie mi się trochę kręc i. Jak cię zwą? 

KIM 
Kim, ale możesz do mnie mówić oprawco. A ty, ścierko? 

GRAŻYNA 
Grażyna, ale mów do mnie ścierko , szmato, wycieraczko. 

KIM 
Chciałabyś . 

GRAŻYNA 

Chciałabym. 

KIM 
Wiesz kim ja jestem?' 

GRAŻYNA 
Kim jesteś, no kim jesteś? 

KIM 
Twoim oprawcą, ścierko, szmato, wycieraczko! Wiesz co teraz z tobą zrobię? ' 

GRAŻYNA 

Nie wiem. 

KIM 
Bo głupia jesteś ! Mów, że jesteś głupia ! 

GRAŻYNA 
Głupia jestem! 

KIM 
Mów, że jesteś totalnie głupia! 

GRAŻYNA 

Jestem totalnie głupia ! 

KIM 
Poniżaj się ! 

GRAŻYNA 

Jak, jak mam się poniżać, mój wstrętny oprawco? 

KIM 
Po prostu poniżaj się! 

GRAŻYNA 
Poniżam się! 

KIM 
Cholera! 

GRAŻYNA 
Co? 



KIM 
Przepraszam. 

GRAŻYNA 

Za co? 

KIM 
Przytul. 

GRAŻYNA 

Gdzie? 

KIM 
Pomóż . 

GRAŻYNA 

To ja potrzebuję pomocy. Zrób coś wreszcie' 

Atmosfera opada. 

KIM 
Trochę się wyprztykałem na tę grę wstępną . 

GRAŻYNA 

No nie, no panowie , tak to my daleko nie zajedziemy. 

KIM 
Daj mi z pół godziny. 

GRAŻYNA 

Przez pół godziny to ja tu urodzę . 

ALEX 
Mówiłem, że jeszcze przyjdziesz w łaskę i będziesz skamleć ścierko, szmato, 
wycieraczko jak nienaoliwiony zawias . 

GRAŻYNA 

Przyznaję , że dosyć s łabo to wygląda . 

ABDUL 
Wiesz, Grażyna, może Alex to nie jest szampan, a ja nie jestem kawiorem, 
ale w obecnej sytuacji ja bym nie czekał na martini z oliwką. 

Pojawiają się jednocześnie RAJMUD, HENRYK i PAUL. Są wyluzowani i zupełnie się nie 
spieszą. 

RAJMUND 
Zawsze najbardziej l u bię ten stan na kwasie. 

HENRYK 
Mam to samo. Wtedy zawsze się łapię ten wyluz przed obumarciem. 

PAUL 
No bo gdzie się spieszyć, jak już wszystko pozamiatane. 

HENRYK 
Właśnie, ale jazda jeszcze jest przez dłuższy czas. Tam j akiś plemnik typu prymus 
zmaga s ię z jajem, że niby pierwszy dotarł do niego i wkręca się do środka, 
jakby medal z kartofla miał dostać, a tu tylkozygotka w nagrodę, czyli banał. 



RAJMUND 
Bo prawda jest taka panowie, że jak się plemnik spieszy, to się diabeł cieszy, 
a naj lepsza jazdka zostaje dla tych na kwasie. Mało to już było takich , co s ię 
pospieszyli? Ja sam s ię kiedyś pospieszyłem i Hitler mi z tego wyszedł. 

HENRYK 
A ja kiedyś taki ambitny byłem i mi ten, no, ale już mi po materiale daje, że już słabo 
kojarzę, no ten .. Heman Cortes się urodził. A walczyłem wtedy jak lew o zwycięstwo , 

bo mjałem materiał na świętego i to ostrożnie licząc, bo jak bym trafił na dobry 
grunt, to bym jakiegoś proroka trzasnął, ale co z tego, jak jajo było trefne i tyle 
z tego było , co tej trochę przyjemnośc i jak wchodziłem do żółtka . 

PAUL 
A ja .. , ja to rugdy jeszcze nie byłem pieiwszy, tylko zawsze na kwasie kończyłem . 

Ale nie żałuję. I tak by pedał był albo lesba. Bo prawda chłopaki jest taka, 
że niektórzy ludzie nie powinni mieć dzieci. Bo ci niektórzy to są takie trutnie, 
że lepiej , zostać na kwas ie niż pchać się za nich do jaja. 

ALEX 
Święte słowa, Paul. 

PAUL 
Patrzcie, Alex też na kwasie. Cześć. 

RAJMUND 
I Kim też , i Abdul. 

HENRYK 
Coś mi tu śmierdzi, panowie. 

GRAŻYNA 
Witam serdecznie. 

HENRYK 
A nie, w porządku. 

GRAŻYNA 

A ja tu czekam taka niespokojna. 

Chłopaki witają się serdecznie. 

GRAŻYNA 
A ja tu czekam taka niespokojna. 

ABDUL 
To sobie jeszcze trochę poczekasz. 

RAJMUND 
A co się dzieje? Niepłodna? 

HENRYK 
Hormony bierze? Czyli cała wycieczka bez sensu? 
No nie, no, kwas jest, więc jest w sumie dobrze. 

PAUL 
Znowu lesba. Dżizus. 

ALEX 
Chłopak i, wszystko jest w porządku. Jajo całkiem do rzeczy. 

PAUL 
To co jest? 



ABDUL 
Wybredna. 

RAJMUND 
Księżniczka? 

GRAŻYNA 
Zaraz księżniczka. Tyle samo księżniczka ma dzi wki w sobie, ile dziwka 
księżniczki . 

ABDUL 
Nie zaraz księżniczka, tylko ks iężn iczka jak cholera. 

GRAŻYNA 
Nie zaraz księżniczka jak cholera, tylko praktykująca niewierząca realistka. 

RAJMUND 
Może coś przegapi li ście, chłopaki? 

ALEX 
A gdzie tam. Był seks egzotyczny i przemoc. 

RAJMUND 
Czyli wszystko było. I nie podziałało? 

ALEX 
No nie. 

HENRYK 
To się nie zdarza. 

ABDUL 
A jednak. 

KIM 
Przemoc by chyba podziałała, tylko ten mój przedwczesny wytrysk. Prz
epraszam. 

RAJMUND 
Kim, nikt nie ma do ciebie pretensji. 

PAUL 
Właśnie. 

HENRYK 
Kim, szacunek. 

WSZYSCY 
Szacunek. 

KIM 
Na wszelki wypadek nie dziękuję. Żeby nie zapeszyć . 

GRAŻYNA 

Ja się nie chcę wtrącać, ale za chwilę dostanę okres. Nie mogę już dłużej czekać. 

ALEX 
No i przyszła koza do woza. 

GRAŻYNA 
Przyszła. Panowie spermowie, szanuję wasz czas, ale ja nie mogę już dłużej 
czekać. 



RAJMUND 
Ale my już jesteśmy na kwasie. 

GRAŻYNA 

Ale ja jestem w stanie wyższej konieczności . 

ALEX 
Chłopaki, powiem jak na spowiedzi, bo byłem tu pierwszy: dawno nie spotkałem 
się z taką pogardą ze strony jaja. 

GRAŻYNA 

To pomówienie. 

ABDUL 
Nieprawda. Byłem tu drugi. 

KIM 
To prawda. 

GRAŻYNA 
Przecież mam prawo do wyboru najlepszego materiału. Nie mogę kolaborować 
ze spermianami z powodów sympatii, czy tym bardziej wymuszania zapłodnienia 
w imię praw natury. 

RAJMUND 
Kobieto, a przecież tak masz łatwo, masz jeden z najprostszych cyklów rozrod
czych, usłany różami praktycznie, a ty jeszcze wybrzydzasz? Ciesz się, że nie jesteś 
cykadą. 

GRAŻYNA 

Ale że co? 

RAJMUND 
Dwadzieścia lat temu przenosiłem materiał dla cykady mieszkającej we wschod
niej części USA. Co to było za wariactwo. Najpierw, żeby w ogóle do czegoś 
doszło musiałem spędzić siedemnaście lat pod ziemią , gdzie wraz z moją 
larwą przechodziłem pięć stadiów rozwojowych, kilkakrotnie Jjniejąc, by w kohcu 
ni stąd, ni zowąd, po siedemnastu latach wraz z innym.i larwami wyjść spod ziem.i 
i wspiąć się po drzewie na jego koronę. Tam, na górze, nagle wszystkie larwy 
pękały i z nich wychodziły dopiero dorosłe cykady. Przez trzy tygodnie 
odbywały s ię gody, potem cykady umierały, a z zapłodn ionych jaj wykluwały 
się małe larwiątka, które spadały z drzewa i znów wchodziły pod ziemię na następne 
siedemnaście lat. Na szczęście mnie kolejny cykl ominął, bo zacząłem przenos ić 

materiał u cyganów rumuńskich ; też swoją drogą przerąbana robota, jednak 
przynajrnniejna powierzchni. Ale czujecie? Siedemnaście lat pod ziemią, żeby móc 
sobie przez trzy tygodnie pobzykać bez żadnej gwarancji na zapłodnien ie? 

GRAŻYNA 
No to rzeczywiście. 

PAUL 
A może dla tych amerykańskich cykad te siedemnaście lat to było prawdziwe 
życie, a trzy tygodnie bzykania to zło konieczne? 

GRAŻYNA 
A jaki macie materiał dla mnie? Bo z ryja to najładn iejszy jest Paul. 

PAUL 
Dziękuję. 

HENRYK 
Grażyno, jesteś mało zorientowana, więc ci powiem: kto ma jakj materiał, jak świat 

światem, zawsze pozostaje tajemnicą. Dowiesz się wszystkiego dopiero po fakcie, 
na poziomie zygoty. 



GRAŻYNA 

Dlaczego tak jest? 

WSZYSCY 
Dlatego, że życ ie jest najw iększą tajemnicą. 

GRAŻYNA 
Ja nie w iedziałam, bo ja pierwszy raz jako jajo. 

PAUL 
To co ty robiłaś przedtem? 

GRAŻYNA 

No właśn ie nic . Wcześniej zawsze lądowałam w podpasce . 

WSZYSCY 
Jesteś dziewicą? 

GRAŻYNA 

Tak. Moja dawczyni studiuje religioznawstwo na uni wersytec ie w Warszawie. 

ABDUL 
Na którym roku? 

GRAŻYNA 

Na trzec im. 

ABDUL 
Niesamowite. Mój nosiciel też jest na trzecim roku. Tam są tylko dwie laski, 
wiem dokładnie, bo je bzykał, ale żadna z nich nie jest Grażyną. 

GRAŻYNA 

No dobra, zagrajmy w otwarte karty. Nie jestem dziew icą. 

WSZYSCY 
Nie wyglądasz . 

GRAŻYNA 
Ale muszę mieć to dziecko. Muszę. Jestem ostatn im jajem mojej dawczyni 
Grażyny. 

ALEX 
Tej starej telewizyjnej raszpli? 

HENRYK 
Mówiłem , że coś tu śmierdzi. 

GRAŻYNA 
Przekupiła lekarza, który podmienił jajo do tego wyścigu . To dla niej ostatnia 
szansa. Do tej pory wszystkie pięć ciąż usuwała. Wiecie, kariera i ważne sprawy. 
Ale teraz postanowiła urodzić. Ma mnie tylko jedną, biedną. Jestem ostatnim 
jajem na świecie w tym bukiecie. Ja muszę mieć pewność informacyjną. 

HENRYK 
A kogo chowasz pod skorupką? 

RAJMUND 
Heniu, sam mówiłeś, że to tajemnica. Nie ujawnia się prawdy jaju, ani jajo nie może 

mówić o materiale, bo to i tak tylko półprawda . 

GRAŻYNA 

Półprawda to więcej n iż nic. 



HENRYK 
Nie przesadzaj, Rajmund. A kto nas tu usłyszy, kto nas sprawdzi, kto nas wreszcie 
ukarze za łamanie zasad nieprzekraczalnych? 

RAJMUND 
Góra. 

HENRYK 
Jaka Góra? To my jesteśmy górą. 

GRAŻYNA 

Panowie, pod skorupką mam materiał na cud córeczkę. Blondynka, cyce jak donice, 
talia jak u osy, nogi do szyi, rozumna mało , otwarte serce, gościnne progi 
- rozwarte nogi. Halo, halo, tu ziemia, czekam na propozycje z przestrzeni 
międzygwiezdnej. 

PAUL 
Grażynko, nie miałem zamiaru w tym wyścigu w ogóle mieszać swojego 
materiału genetycznego, bo raka niosę . 

GRAŻYNA 
Moja cud córka też zaraczona. 

RAJMUND 
W sumie ja też. 

GRAŻYNA 
Raczek? 

RAJMUND 
Nie, lwiątko. 

GRAŻYNA 
Patrz, a ja lwiczka. Myślałam, żeś ty raczek w sensie choróbska, aś ty lew, 
brygadzisto. 

RAJMUND 
Właśnie , skoro j uż zn ieśli ście to embargo na tabu, to jednak zmieniam zdanie 
i wchodzę w ten żydowski interes. 

GRAŻYNA 
A pewnie, Żydówam ja, co w poprzek ma swe jajo ułożone. 

HENRYK 
Pragnę zaznaczyć, że mimo wszystko to ja przepchnąłem ustawę o jawności 
plemniko-jajecznej, więc wydaje mi się, że do mnie należy pierwszeństwo w 
przepchaniu materiału genetycznego w jajo Grażyny. Grażynko, kocham cię 
praktyczn ie. Zobaczysz, kochana, że oczy ci wyjdą z orbit z rozkoszy. 

GRAŻYNA 
Jak chcecie, to potrzepię trochę swoimi blond włosami i wchódź tam jesteś, 

który jesteś. 

ALEX 
Chwila, Grażyna. Byłem tu pierwszy, a teraz „wchódź jesteś, który jesteś" ? 

GRAŻYNA 

No to wchódź. 

KIM 
To nie jest sprawiedliwe. Dlaczego Chińczycy nie mogą posiąść blondynki? 
Czy zdajecie sobie sprawę, jak ja mam dosyć brunetek? Grażynko, zrozum 
mnie, trochę, choć trochę. Daj mi blondu użyć nim umrzemy na chorobę popromienną. 



GRAŻYNA 

No to użyj mnie. Zaraz okresu dostanę i wszyscy wylądujemy w podpasce losu. 

ABDUL 
Grażyno, spójrz na mnie. 

GRAŻYNA 
Patrzę. 

ABDUL 
Zgodzisz się, że najlepsze dzieci rodzą się z materiałów oddalonych od siebie 
najbardziej w sensie geograficznym i kulturowym. 

GRAŻYNA 
Zgadzam się, choć prawie pękam i krew mi leci. 

ABDUL 
Spójrz więc na mnie jak na kosmitę, jak na meteoryt, który leci z najciem
niejszych głębi kosmosu. Jestem maksymalnym cudzoziemcem. 

GRAŻYNA 

Ale mnie krew leci . 

ABDUL 
A ja pędzę z oddali kosmosu, by uderzyć w twoją powierzchnię z całą mocą 
i zniszczć twoje i moje jestestwo, lecz tym aktem wandalizmu kosmicznego 
wywołam chaos, który się wkrótce zorganizuje i powoła do istnienia nowe, dużo 
bardziej skomplikowane życie . 

GRAŻYNA 
Zaczekaj, o Abdulu. A co się stanie, jeżeli okażesz się bezpłodny? 

ABDUL 
Nie każ mi hamować. 

GRAŻYNA 
Ajednak wyhamuj. 

ABDUL 
No nie, no ręce opadają. 

GRAŻYNA 

Ale ja muszę mieć pewność, muszę mieć dziecko. Panowie, chłopaki. Nie ukry
wajmy dramatyzmu tego momentu, nie ukrywajmy też tragizmu niemożności 
mojego wyboru. 

HENRYK 
Grażyno, prawda jest taka, że ci nikt porządnie jaja nie zerżnął. 

GRAŻYNA 

Oj , żerżnął, tylko moja dawczyni wolała karierę w telewizji. Mam pomysł. 
A może zgasimy światło? 

RAJMUND 
No i co? 

GRAŻYNA 

No na kogo wypadnie, na tego bęc. 

ALEX 
Po ciemku, choć oko wykol mamy trafić i bęc? Musisz wybrać . 



GRAŻYNA 

No chciałabym, a s ię boję. Dobrze, wybieram. Wybieram„, Boże zaraz się wykrwaw ię , 

a wybrać nie potrafię . 

ALEX 
Ja tu widzę tylko jedno wyj ście. Zróbmy to razem. Pamiętacie? Ostatn i raz taki 
numer robiliśmy jakieś dwa tysiące lat temu. 

GRAŻYNA 
O, Jezu, wszyscy naraz? ! To jest gwałt ' 

WSZYSCY 
Nie! To jest cud! 

RAJMUND 
Kimkolwiek będzie ten cud chłopak . 

GRAŻYNA 
Gwałtu, rety ! Dalej chłopaki , gwałtu . No gwałtu 1 

RAJMUND 
Panowie, to był prawdziwy zaszczyt zapładniać z wami. Ostatni gasi światło . 

Sperma wchodzi do jaja. Po dziewięciu miesiącach rodzi się dziecko. 

KONIEC 

Capri w Warszawie, 31 stycznia i 17 lutego 2007 r. 
Cypryjska i Teatr Na Woli w Warszawie 12 października i 19 listopada 2007 r. 









Wola w Offsecie 

Teatr Na Woli zaprasza do współpracy grupy i teatry offowe. 
W ramach "Wola w Offsecie" Teatr Na Woli obej mie mecenatem 
i opieką log istyczną, artystyczną i promocyjną ciekawe innowa
cyjne, oryginalne, zawsze w ważnej sprawie projekty teatralne. 

W ramach Woli w Offsecie w najbliższym czasie: 

Grudzień 2007 "Siostry" w reż. Natalii Fijewskiej-Zdanowskiej 
w Starej Drukarni na Ogrodowej 31 /35 

„SIOSTRY" 
Historia dwóch sióstr, zakochanych w jednym, psychicznie 

chorym mężczyźnie. Akcja rozgrywa się we współczesnej Warsza-

wie, w środowisku akademickim. Obie kobiety, silne, inteligentne 
i wyzwolone ulegają urokowi psychopaty, człowieka bez wartości, 

mężczyzny, d la którego kobieta j est jed nocześnie podmiotem 
i przedmiotem - elementem niezbędnym do życia i zabawką. 

Spektakl podejmuje temat za leżnośc i kobiety od świata 

mężczyzn, a także mężczyzny od wizerunku kobiety, temat głęboko 
zakorzenionych stereotypów płc i , ich ewolucj i i wzajemnych 
oddziaływań. Stawia pytania o istotę relacji pomiędzy kobietą 

i mężczyzną, a także pomiędzy samymi kobietami. 

Scenariusz i reżyseria: Natalia Fijewska-Zdanowska 

Scenografia: Agata Skwa rczyńska 

Obsada: Zuzanna Fij ewska, Agata Fijewska, Adam Sajnuk 

Produkcja: Fundacja Artystyczna MŁYN 

http://www.fu ndacja m lyn.pl 

Luty 2008 "Przyjacielowi, który nie uratował mi życia" w reż. Michała 
Sieczkowskiego w Klubie M25 

Przestrzeń Wymiany Działań ARTERIA przygotowuje mię

dzynarodowy projekt teatralny - adaptację tekstu i i nscenizację 

spektaklu wg dwóch autobiograficznych powieści Herve Gu i berta: 
"Przyjacielowi, który nie uratował mi życia" (przekład Sylw ia 

Bartkowska) oraz"Protokół współczucia" (przekład Ewa Wieleżyńska) 

Guibert , uznawany za jednego z naj ciekawszych pisarzy 



francuskich końca XX wieku szeroki rozgłos zyskał dzięki kilku 
ostatnim książkom opi sującym jego zmagania z nieuleczalną 
chorobą. Było to jedno z pierwszych świadectw przełamują

cych milczenie wokół AIDS i kulturowe tabu. 
Jego proza jest poruszająca, intensywna, pełna wnikli 

wych obserwacji obyczajowych, a także autoironii, która staje s ię 
mechanizmem obronnym autora. Gu i bert z chirurgiczną precyzją 
opisuje wła s ne podejście do miłości, ciała, starzenia się, kult mło

dości i witalności. Choroba stała się dla niego punktem zwrot
nym i punktem obserwacyjnym - Guibert opisuje siebie i swoich 
najbliższych dokonując za s ka kujących odkryć . Zderza zimny 
dyskurs medyczny z próbami poradzenia sobie z nieuleczalną 
chorobą poprzez religię, wiarę w cudowne ozdrowienie i literatu
rę, która stała się jego ostatnią deską ratunku. 

Reżyseria: M i chał Sieczkowski 

Scenografia: Magali Murbach (Francja) 

Projektanci kostiumów: Rada na i Pave l lvancic (Czechy) 

Muzyka: Daniel Pi gońs ki 

Adaptacja tekstu: Rafał Kosewski i Michał Sieczkowski 

Realizacja filmu: Sebastian Buttny 

W obsadzie m.in. Agata Buzek, Marcin Bosak, Maria Seweryn, Ewa Dałkowska. 

Partnerami projektu są: Instyt ut Francuski, Culture France i Ambasada Francj i, 
Czeskie Centrum w Warszawie, Kl ub M25 oraz Teatr Na Woli im. Ta deusza Łom
nickiego. 



Dyrektor Naczelny i Artystyczny 

Asystent dyrektora 

Zastępca dyrektora 

Sekretariat I Specjalista ds. kadr 

Księgowość 

Główny księgowy 

Zastępca głównego księgowego 

Starsza księgowa 

Kordynator pracy artystycznej 

Kierownik literacki 

Kierownik muzyczny 

Kierownik techniczny 

Public Relation 
Specjalista ds. promocji w mediach 
Specjalista ds. promocji i marketingu 

Biuro Obsługi Widzów 
Kierownik biura obsługi widzów 
Specjalista ds. organizacji widowni 

Kasa: 
Kasjer biletowy 

Inspicjent 

Światło sceniczne 
Kierownik sekcji elektra-akustycznej 
Elektryk - oświetleniowiec 

Akustyk 

Maszyn iści sceny 
Brygadier sceny 
Maszynista sceny 

Mistrz rekwizytor 

Ślusa rz 

Tapicer 

Pracown ie krawieckie 
Kierowni p racowni krawieckich 
Garderobiana - krawcowa 

WSPÓŁPRACOWNICY: 

Charakteryzatorki 

Garderobiane 



Suflerki 

Oświet leniowiec 

Akustycy 

Maszyn iści 

Obsługa widowni 

Multimedia 

Kierowca I goniec 

Rezerwacja biletów na spektakle: 

Biuro Obsług i Widzów 
tel. O 22 632 24 78, 

o 22 862 46 76 
O 22 632 OO 05 do 08 wew. 124, 132, 133, fax 11 7 

e - mail: bow@teatrnawoli.pl 

Kasa 
tel. O 22 632 24 78 

O 22 632 OO 05 do 08 wew. 123 

Kasa czynna codziennie w godz. 1 O.OO - 14.00 i 15.00 - 18.00 
oraz przed spektaklem 

Rezerwacja i sprzedaż biletów przez Internet: 
www.t icketonline.pl 
www.teatralium.pl 
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