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Dwa miasto, Rzym i Al bo, 
Wiodly spór o wlad zę Wodzowie 
Wystąp i li ka żd y przed front swoiei arm ii, 
Po czym jeden rze ki do drug iego wal ka wycze rpu1e 
Nie tylko zwyciężo n yc h, ole i zwy c i ę zc ów, 
Ni ech zatem los wyznaczy 
Męża, co bói stoczy za nasze miasto 
Z mężem wyzna czo nym z waszego miasta, 
I wojska bijąc mieczami o tar cze 
Daly znak zgody i rzucono losy 
Z wyroku losów mieli walczyć z sobą 
Za Rzym Ho racjusz, za Alb ę Kuri aciu sz. 
Za ś ów Kuriacjusz siostry Horac jusza 
By! narzeczo nym i ob ie druż yny 
Każdemu z nich zadaly pytanie 
On twoi ei 

narzeczonym siostry Może 

Ty ś 1ego 
Raz ieszcze lo sy win ny być rzuco ne? 
Rze kli Horacjusz i Ku riac iusz: nie 
I starl i s ię ze sobą m i ędzy szeregami zbroin vc h 
I Hora cj usz zra ni! Kuriacju sza 
A powalony rzeki slobnqcym glosem 
O szcz ę dź po ko nanego Twoja siostro 
Jest mq narzeczoną . Lecz Ho roci usz k r zy k ną ! 

Moja narzeczona ma no imi ę Rzym. 
I wb il swój miecz Hora cjusz w szyję Kuriacjusza, 
Aż krew palola się stru gą na z i em ię . 
Gdy na tarczach oca latej drużyny 
Wrocol potem do Rzymu Horacjusz 
Z przewieszonym przez ram ię ploszczem Kuria ciusza, 
Kt órego zab il, 

Z mieczem zdobycznym u pasa i wlosnym skrwawionym r ęce, 

Pr y wschodniei bromie wyszla mu naprzeciw 
Szybkim krokiem jego siostro, zo nią 
Z d ą ża! powoli iego story ojciec. 
I zeskoczy! zwycięzco z ram ion swej druży ny, 

By wśród wiwatów tlu mu o deb r ać hold siostry 
Ale siost ro rozpaznolo skrwawioną szatę, 
Dzie!o swych rq k, i widząc i ą wlosy rozpuścilo z ploczem 
Zgo ni! wtedy Horac ju sz swoją ploczącq siost r ę: 

Czemu ploc zesz, czemu rozpuś ci l oś wlosy 
Rzym zwyci ęży!, o zwyc i ęzco sto i przed t ob ą. 

Ale sios tro co l ui ą c skrwawiony plaszcz wykrzykn ęl o: 
Rzy mie, 
Od dai mi tego, który nos il ten ploszcz. 
Wtedy Horac ju sz podniósl ra mię drzqce jeszcze od ciosu, 
Którym przed c hwilą zob il Kur iociusza 
Oplokiwonego teraz przez jego siostrę, 
I wbil mi ecz, no któ rym krew opla kiwa nego 
Jeszcze nie wyschlo, 
W p i erś te j, co po nim plokolo 
I krew jei palolo się s t rugą na ziemię . 

Oto zwy c ięzco. Jego imię : Horacjusz 
Oto mord erco. Jego i mi ę: Ho racjusz. 
Ka żdemu to, no co z asl uży l 
Zwyci ę zcy lau r. Mordercy topó . 
I uwień c zo no Horacjusza lau rem 
I zastoi ścię ty topo rem Ho rac jusz, 
A ż krew pal olo s i ę s tr ug ą no z i emię 

Jakie i mię nos i ć będz i e Horacjusz w pr zyszlo ści ? 
A lud odrzekl iak jeden mąż : 
I mi ę zwyci ęzcy nad Albor\czykomi 
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Imię mordercy swoje j wlosnej sio try. 
W jednym zdaniu zoslugo i wi no 
A kto wi nę jego przy pom ni o przemilczy zo sl ugę, 

Ten niech ży j e pośró d psów jako pie . 
A kto zas lu gę wspomn i a zapomn i o wi nie, 
Ten niech ż yje równi eż p oś ród psów. 
Kto za ś w jedne j godzin ie wsp om ni jego winę 

A w drug iej jego zos l u gę, 

Mów i ąc ra z to, raz tamto tym samym ję z y ki em 

O ró ż nej porze i do róznych uszu, 
Temu niech ję zyk będzie z ust wydarty, 
Albowiem slowa mu szą zosta ć czys te 
Bo można miecz z lam a ć i m ożna z lam ać 

C zł owieka, wszelako slowa 
Wpadają bezpowrotnie w try by św iata 

Tl umaczqc rzeczy, bądź pr ze ina c za jąc 

© Heine Miiller 1968 
~, Suhrkomp Verlog Fran fur om Moin 200 1 
'C'1 fo r Polish łronslotion by Jacek SI Buras 1978 

Przedruk lrogmen tów zo: „Dialog" 1978 m 2 
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OSOBY 

I I~ I córko Agame mnona 
i Klita jmestry Agamemnon 
· ciqgnql na siebie gniew 
Artemidy, gdy przed wyp rawq 
na Tro ję , pod cza s zorgan izo
wanego wtedy polowa nia zo bil 
1el enia i wykrzykną ! ,,Samo 
Ar temida nie potraf ila by go 
tok zab i ć I" Ura żono bog in i 
zes lo lo wówczas cis zę mor ską . 

Wróżb ita ozna jmi!, że gniew 
bogi ni zostanie u śm i e r zo n y 

i wiat ry znów zawie ją , je ś li 

Aga me mnon zg odzi się zlożyć 
je j w of ierze có rk ę , która prze
bywa lo wówczas wraz z ma tką 

w My ke na ch Agame mnon 
wzdra ga! s i ę począ tkowo przed 
tym czy nem, ale ugiql s i ę pod 
na ci sk iem op ini i ogó lu Greków, 
a przede wszystkim Menelaosa 
i Odyseusza Sprowadzi! więc 
I fige nię do Aul id y pod pretek
stem jej zaręc zy n z Ac hi llesem. 
Gdy skladan o o f ia rę z Ifigen ii, 
Artem ida w os tat nim momen
cie zli towola się nad dz iewczy
n ą i na jej miejsce podstowila 
l an ię; Ifigen i ę przeni osla do 

kraju Tou rów (na Krym ie), 
gdzie u c z ynił o ją swo 1ą ko
plonkq. 

LI I matko Ifige-
ni i, s i os t ra -b l iźni a czko Heleny, 
zrodzo ne z jed ne j ma iki, lecz 
inn ych ojców: Helena byla 
córkq Ze usa, który posiadl 
Le d ę przybiera1qc po stać 
labędz ia, Klitajmest ro byla 
c ó rką Tyndareoso. Klitajmestro 
wpi erw byla żonq Tan tolosa. 
Agamemnon zo bil jej m ę ż a 

i nowonaro dzonego syn a, 
o na stę p ni e p o ś lub i ! jq. 
Klitaj mest ro nie zna la jego 
zamia ru z lożen i o Ifigen ii w of ie
rze . Gdy dowie dzr alo się , po
p r z ys i ęg l o mężow i ze m s t ę. Po 
doko naniu ofiary Aga memnon 
odes lal żo n ę z powrotem do 
Argos . Tam początko wo docho
wywala w i e rn oś ci mężowi -
późn ie j uwiód l ją Ajgistos. Ko
chanek stal się pan em po lo cu 
Aga memnona, by w końcu 
zamo r dować wro ca jqcego 
z Troi kró la. Osiem lat p óź ni e 1 

Kli tajmestra zostalo zabita 
przez wlos nego syn a, Orestesa, 
m szczącego śmie r ć ojca 

król Argos i My
ken, naczelny dowódco wo jsk 
greckich w woj nie t roj ańskie j 

Jego czyn - złozeni e Ifige-
nii w ofierze - traktuje s ię 1oko 
gest ambrcj onolny al bo jako 
dbo loś ć o dobro publiczne 
Związek z Klitojmes t rą, rozpo
częty zb r odn i ą , byl p rzek l ęty 

Po powrocie z wo1ny trojań
skie j, pod czas uczty wydanej 
na jego cześć, Agamemnon 
zastoi zamordowa ny przez 
kocha nko żony, A1gistosa, 
i jego ludzi u rytych w soli 
b iesiadną 

król Sparty, brat 
Agamemno na i mą z Heleny 
Troj ańsk i ej. Pod jego nieobec
ność w Sporcie Parys uwiódl 
H e le n ę 1 uciekl z ni ą do Troi. 
Menelaos zo rganizowal wów
czas wyprawę wo j en n ą , ole 
to nie on sprawowo l na cze lne 
dowództwo. Zaszczyt ten 
przypodl jego b1atu Mene la os 
by l n i eśm iol y, mn1e1 laknql za
szczytów niż Agamemnon. Na 
tle innych wodzów wyróżnia ! 

go niezby t gwo ltowny charak
te r Owo logodność Menela osa 

przejawiło się w przeboczer11u 
udzielonemu Helenie, mi mo iż 

wc ześ ni ej miot zam ia r pozba 
w i ć IQ ży cia. 

bogini lowów 
1 p łodności, w!odczyni losów 
i dzikich zwierząt . 

heros. W dzieci1i
stwie kąpany by! przez matkę 

w wodach Styksu, co uodpornr
to go no wsze lkie rany. Jedyn ie 
pięt a , za którą matko go 
trzyrno lo, nie zostala dotknięto 
wodq magiczną 1 pozostolo 
nieodporna no zranienia. 
Achill es zde cydowol się no 
udz ie l w wo jnie tro j ańsk ie1 

mimo przeznaczenia: j eś l i po
jedzie do Troi, osiągnie wielkq 
lawę , ole jego życ i e będzie 

krótkie. J eś l i zostan ie, będz i e 
ży ł dlugo, ole nie zazna stawy. 
Achilles wybrał ż ycie krótkie 
i slowne. Achilles nie wiedz ia ł 

o podstępie Aga memnona do
t yczącym sp rowadzenia Ifigen ii 
do Au li dy pod pretekstem z ar ę
czyn z nim Kiedy to do niego 
dorarlo, bylo j uż za późno -
dziewczyno przy bylo w laśn ie 
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do obozowiska. Próbowal prze
ciwstawić się tej ofierze, ale 
żolnierze podburzeni przeciw 
niemu chcieli go ukamienować. 
Musiol się więc zgodzić no to, 
co bylo nieuniknione. 

l D czarodzie1ko, córko 
króla Kolchidy, A1etesa, wnu
czka Slońco (Heliosa) i sio
strzenico czarodziejki Kirke. 
Jej matką bylo Okeanida ldyja 
Wedlug niektórych mitów za 
jej matkę uznaje się Hekate, 
patronkę wszystkich czarodzie-
1ek i wróżek . 
Za obietnicę molżeństwa dopo
mog!a Jazonowi i Agronoutom 
w zdobyciu zlotego runo 
Medeo dla Jazona zdradzila 
i porzucila ojca, a jako zokla
dnika porwola wlasnego 
brata Apsytrosa, którego nie 
zawohola się zabić 1 pokrajać 
na kowalki, by opóźnić pościg. 
Po powrocie do Kolchidy 
Medeo postonowila zemścić 
s ię no Peliosie, który próbowol 
spowodować śmierć Ja zo na, 
wysylojąc go po zlote runo . 
Medeo namówila córki Peliasa, 
by zabity 01co. Czarodziejka 

obieca la go odmlodzić -
aby to zrobić córki musialy go 
pokrajać i ugotować. 
Zostola za to wygnano z kraju, 
wraz z męzem 1 synami. 
Schronili się w Koryncie u króla 
Kreona. Tom Jazon porzuci! 
Medeę dla córki Kreona, 
Kreusy Rozwścieczono Medeo, 
oby zemścić się no zd radliwym 
męzu, zo bilo ich wspólnych sy
nów, a nowej wybrance męża 
podorowola śmiercionośną, 
zatrutą szatę. Po czym uciekla 
do Kolchidy 

r RO ES przyjaciel Achil
lesa, wychowywali się razem 
Przyjaźń Patroklesa i Achillesa 
byla przys lowiowa . Zapewnia
no nawet, że więzy lączące 
ich byly jeszcze intymniejsze. 
Pod Troją wslaw1I się licznymi 
czynami Ubrany w boską 
z bro1ę Achillesa dokona! rzezi 
no Trojanach - po czym zginął 
z ręki Hektora. Po śmierci Achil
lesa, prochy jego zostaly zlq
czone z prochami przyjaciela 

MIASTA 

AU LIL gr. Aulis 'obozowisko', 
port na wschodnim wy brzeżu 

starożytnej Beocji (środkowa 
Grecjo), ze s ł owną świątynią 

Artemidy Punkt zborny floty 
grecki ej w y r usza1ące1 pod 
!ro j ę . Tutaj Agamemnon mia! 
zlo ż yć w ofierze swo ją có r kę 

Ifigenię na oltarzu Artemidy 

HYKE. Y jeden z no1starszych 
grodów w pin Ar golidzie na 
Peloponezie, polożony no 
obronnym wzgórzu. Wedlug 
tradycji zolożo n e przez Perse · 
usza, którego potomkom 
odebrali wlodzę Pelopidzi 

oprocowone no podslowie: 

Za ic h panowania nastąp i ć 

miot rozkwit miasta, zwloszczo 
w czasac h Agamemnona, który 
prawdopodobnie by l postacią 
hisrorycznq Hom er określał 
Mykeny jako miasto „obfitują 

ce w zloto". 

1 1 gród w Troadzie, 
w pin -zach Azji Mniej sze1, 
o który toczy lo się wojno 
troj a ń s ka, obecnie Hisorlik 
u ujśc i a rzeki KO~uk Menderes 
( sta roż Skamander) Miasto 
odkryte dzi ęk i wykopaliskom 
niemiecki m, Schliemanna 
i Dorpfelda w lotach 1871-
-1894, oraz ameryka ń s kim 

w lotach 1932-1938. 

Pierre Grimol, Słownik mitologii greckie/ i aymskie/, Ossolineum, Wrocław 1997 
Władysław Kopołi 1isk i , Słownik mitowi lrndycii kultury, PIW, Warszawo 1985 
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Absolwe nlka Wydzialu Molarsłwa warszawskiej 
ASP (2002) Dyplom Hommage o Ko/res zrealizowany 
w lechnikoch mieszo nych (abiozy ce ramiczne, po lichromie 
no drewnie, rzeźbo) obrnnilo z wyróżnieniem . 

Jej pisemna prom dyp lomowa Monolog zlodzieia ucieka
iqcego z Luwru z obrazem minio chorokle1 literacki (prnmolor d1 Agnieszka 
Moraw1ńska, publ „Aspiracje" zimo/wiosno 2007) Spec jalizuje si ę 
w ceramice. 810 10 udziol w kilku wystawach związan ych z Akademią Szl uk 
Pięknych . 

Au lorko monodramu lapmi się, ze sk1ólami (publ „Dialog" 2006 nr l O) 
na pisanego w ramach stypendium Ministerstwo Kult ury oraz dramatu 
Migreno, którego prn p1emie 1ę pl anuje An no Augustynowicz. Opu blikowolo 
1akże wspomnienie o ojcu, Jerzym G1zegorzewskim, JG. Marzenia („Aspira
cje" lato 2007) i Lisi do Heine ro Mullern (Jealr" 2008 nr 2) 
W 2005 roku je1 ulwór On zos lal wysłowio n y w Tea trze Narod owym p1zez 
Je1zeg Grzegorzew ki ego w spekloklu On. Drugi Powról Odysa 

Bl Rł ~ l 

Scenogra fko i pedogozka. Absolwentko Wydziolu 
Wystow ienn1ctwo i Sludium Scenografii kro kowskiej 
AS P po d ki erunkiem Lidii 1 Jerzego S karzy ń skich ( 1980) 
P racę rozpoczę l o w Nowym Jorku, jako osystenl ko Davida 
Mi tchello i wspólpro cowniczko Gordona Edelste in o 

w St. Mark's Th eo ler 
Jest oulorkq okolo osiemdziesięciu projektów scenografi cznych dla wie lu 
leatrów. Wspólprocowoł o m.in . z Powiem iśk iewiczem (Przypadek Klary 
Lohe r, 2001; Ploronow Czechowo, 2002; Niewma Loh er, 2004; Aulo do fe 
Con etl iego, 2005, w 2006 roku - Alino no zachód Oobbrowo, Sen 
o iesieni Fossego, Przedtem/potem Sch immelpfenniga; Peer Gynt. Szkice 
z dramo/u Henryka Ib sena, 200 7; Alicia wg Corollo, 2008), Grzeg orzem 
Wiśniewskim (Jo n Gabriel Barkman Ib sena, 2001; Prezydenlki Schwobo, 
2001; Ksztalt rzeczy LoBute'a, 2002; Malka Witkiewicza, 2003; Le/nicy 
Gorkiego, 20 04), Miko loj em Grabowskim (Kto się boi Virginii Woo lf? 

Albee'ego, 1988; Tango Gombrowicz, 2003; Opera mleczano Mleczki 
i Radwana, 2003; Wyzwolenie Wysp1ańsk1ego, 2004), G1zegorzem 
Jarzyną (Bzik frapikalny Witk1ew1uo, 1997; Iwona, księżniczko Burgunda 
Gombrowicza, 1997; Niezidentyfikowane szczą tki ludzkie Frasera, 1998), 
Zbigniewem Brzozą (Burzo Shakespeo re'o, 1999; Noc Helve10 Villqista, 
2000), a t okże z Zygmuntem tt iibnerem (Z zyoa glist Enquislo, 1984), 
Tadeuszem lomnickim (Affabulazione Posoliniego, 1984), Wo1C1echem 
Misiu ro (Dontończycy, 1989; lun, 1990) r Moj ą Kleczewską (Noże w kU1ach 
Harrowera, 2002) 
Pro1ekt kostiumów do Pułapki Różewicza (1984) był poczqlkrem 101 
wielolelniej współpracy z Jerzym Grzegorzewskim. W Teatrze St udio 
w Warszawie oraz w Starym Teotrze w Krokowie zrea li zowali wspó lni e m.in 
Powolne ciemnienie malow1del wg lowry'ego (1985), Operę za lrzy grosze 
Brechta (1986), Ta zwaną ludzkość w oblędzie wg W11kiewrczo (1987, 
1992), Usra milczą, dusza śpiewa wg opererek Kólmona i Lehóro (1988), 
Dziesięć por/refów z czajką w tle wg Czechowa (1 990), la Boheme wg 
Wysp1oriskiego ( 199 5), Dziady - dwanaście improwizacii wg Mickiewicza 
(1995), Dan Juana Moliere'o (1 996) 
Od 1998 roku 1est scenografką Teorru Narodowego, gdzie także wspól
procowola z Grzegorzewskim (scenogrofrn Ślub i Operetka Gombrowi
cza, 1998 i 2000; Halka Spinoza G1zegarzewsk1ego, 1998; Sędziowie 
Wyspi ańskiego, 1999; kostiumy Wesele Wyspiańskiego, 2000; Sen nocy 
/efniei Shokespeare·a, 2001; Morze i zwierciadlo Audena, 2002; Hamler 
Stanislawa Wyspiańskiego, 2003; Duszyczko wg Różewicza, 2004, On_ 
Drugi Powrót Odysa Grzegorzewskich, 2005) . Jest lokże oulorką sceno
grafii do przedslow i e ń Tadeusza Brodeckiego (Saragossa wg Potockiego, 
19 98), Agnieszki Lipiec-Wróblewskiej (Dawne uasy Pinlera, 2000), Jana 
Eng l erło (Dozywocie, 2001 i Śluby panieńskie, 2007 - Fredry). 
Wyklado w kra kowskie1 PWST W 2005 wydala powieść rlla mlodziezy Ale 
tea/r La ur eatko nag ród min. Opolskich Kon frontacji Tea lr olnych „K lasyko 
Polsko" za kostiu my do Rękopi u znalezionego w Saragossie wg Poloc
kiego (1993); zo scenogrofi do Bzika tropikalnego Witkiewicza (1997) 
i Iwony, księzniczki Burgunda Gombrowicza (2 000) W 2002 otrzymolo 
Nagrodę Teot rolnq marszolko wo1ewódz rwo pomorsk iego za scenog ra f ię 

do spektaklu Jan Gabriel Borkmon Ibsena 
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S AN HA AO AM 

Komp ozytor, dyrek tor teatru. Absolwent Państwowe j 

Wyższe j Szkoly Muzycznej w Krokowie (1966) - klaso 
fortep ian u u profesora Lu dwiko Stefa ń skiego, ko mp ozycj i 
u Krzysztofa Pe nde recki ego. W lotach 1960- 1975 kom po
nowal dlo krokows iego kabaretu Pi wnico pod Boran ami. 

W lotach 1977-2004 byl kompozytorem Starego Teatru w Kr okowie, 
którego dyrektorem nacze lnym 1 artystycznym by! w lotach 1980-1990. 
Współpracowa ł z Konra dem Swin ar ski m (Woyzeck Buch nera, 1966; Sędzio
wie i Klą twa Wysp i a ńsk i e go, 1968; Wszystko dob re, ro s ię dobrze kończy 
Sho kespeore'o, 1971), Andrzejem Wojdq (l biegiem lal, z biegiem dni .. , 
1978; An ygona Sofoklesa, 198 4; Hamlet {IV) Shokespeo re'o, 1989; 
Wesele Wysp iań s ki ego , 1991; Makbet Shokespeore'o, 2004), Krystianem 
lupq (Po wrót Odysa Wyspi ań sk ieg o, 1981; Bracia Karamazow Do sto1ew
skiego, 1990, 1999; Ma /te wg Rilkeg o, 1991) Wspólpra cowal r ównież 
z Lid ią Zo mkow, Zygmu ntem Hubn ere rn, Wito ld em Zatorskim, Jan us zem 
Warmiń skim, Gustawem Ho lo ubkie m, Krzysz to fem Ba bi ckim, Tadeuszem 
Brodeckim, Ru dolfem Ziolo, Zb ign iewem Zapasiewicze m, ludwikiem 
Flo szenem, Ka zimierzem Dej mkiem, Slon islawem Tymem 
Dlugi rozdzial 1ego t wórczości stano wi muzyko do przedstaw i eń Je rze go 
Grzegorzewskiego. Pro cowal i wspólni e w ló dzk im i Teatrze im. Jaracza 
(Irydion Krasiń skieg o, 1970; Czaika Czechowa, 197 l; Balkon Geneta, 
1972), w warszawski m Ateneum (A meryka wg Kafki, 19 73; Bloomusalem 
wg Joyce'a, 1974), w Tea trze Polsk im we Wroclawiu (Ślub Gombrowicza, 
1976; Ś mierć w starych de koraciach Różewicza, 1978; Nie- Boska komedio 
Krasiń skie go, 1979; Król umiera, czyli cerem onie Ion esco, 1996), w Sta ry m 
Te at rze (Dziesięć po1trelów z czajk ą w tle wg Czec howa, 1979; Śmierć 
Iwana lliicza wg To lstoja, 1991; Dziady - dwanaście improwizacji wg 
Mickiewicza, 1995), w Teatr ze Studio w Warszawie (Poro wany Geneta, 
1982, Powolne ciemnienie molowidel wg low1y 'eg o, 1985; Śmierć Iwono 
l/iiczo wg Tolst o10, 1991, Tak zwana ludzk ość w oblędzie wg Wi tki ew icza, 
1992; Miasto liczy psie nosy Gr zegorzewskiego, 1991 , la Bohemewg 
Wyspiań s ki eg o, 1995). 
Osobny wą t e k jego twó rczoś ci stanowi wspó lpraco z Jerzym Jarocki m. 
Procowa li wspó ln ie we Wrncl owski m Tea trze Wspólczes nym (Paternoster 

Kajzaro, 1970), Sto1ym Teatr ze (Motka Witkiewicza, 1972; SmvcyWit kie
wiczo, 1971, Proces Kafki, 1973; Rewizor Gogo lo, 1980; Mord w katedrze 
Eliota, 1982; Zycie jes snem Calderona, 1983; Port1et Mrożka , 1988; Ślub 
Gam b1owiczo, 1991; Sen srebmy Salomei Slowackiego, 1993; Faust Goe
thego, 1997; Trzeci akt wg Witkiewic za, 2002) W Teatrze Dramatycznym 
(Ślub Gam browi cza, 19 7 4 i 19 91, No czworakach Różewicza , 19 72; Rzeźnia 
Mr oż ka, 1975; Pieszo Mrożka , 1981), Tea trze Polskim we Wro clawiu 
( Wuiaszek Wania Czechowo, 200 0) 
Z Grzegorzewskim i Ja rocki m wielok rotnie wspólpro cowol zo gronicq . 
W 1997 roku ob jql f un kcję komp ozytora Teatru Narodowego. Tutaj skom
po nowal muzykę do wszystkich p rzeds t awień Grzegorzewskiego (Noc 
listopadowa Wysp iańsk ieg o, 199 7 i 2000; Sędziowie Wys pia ński ego, 

1999; Wese le Wys piańskiego, 2000; Ślub Gom browicza, 1998; Ho/ka 
Spinoza Grzego rzewskieg o, 1998; Nowe Bloomusolem wg Joyce'a, 1999; 
Morze i zwierciadlo Au dena, 2002; Hamlet Stonislawo Wyspiańskieg o, 

2003; Duszyczko wg Różewic za, 2004), Tadeusza Brodeckiego (Saragos sa 
wg Potock ie go, 1998), Macie10 Prusa (Król Lir Shokespeare'a, 1998), 
Jerzego Jarockiego (Blqdzenie wg Gombro wicza, 2004; Kosmos wg Gom
browicza, 2005; 11A ilość no Krymie Mrożka, 2007), Stanis lawa R óżewicza 

(Stara kobieta wysiaduie Różewicza, 2007), Jano Englerta (/wono1o/ 
Czechowo, 2008) 
Jest autorem muzyki do film ów m.in . Wojciecha Jerzego Hasa (Szyfry), 
Zyg mu n ro Hubne ro (Co iest w czlowieku w środku) , And rze ja Wojdy (We
sele), Krzysztofa Kie śl owskiego (Blizno), Ja nusza Majewsk iego (Sprawa 
Gorgonowe/), Ed wa rdo Żebrows kie go (Szpital Przemie11ienia), Jerzego 
Stuhra (Spis cudzolożnic) . Kom ponowo I dlo radio i tel ewizji . Mo w doro bku 
kilka ról filmo wych m. in . Michalaka w Girl Guide Juliusza Machulskiego 
(1995), lwa w Rysie Micha ła Rosy (2008) W 2003 roku w Starym Teat rze 
odbyla się prapremie ra jego ope ry bu ffa Opera mierzona do rysunków 
Andrzeja Mleczki w reż . Mi ko!ojo Grabowsk iego 
Jesl laureatem m.in . nagrody im. Bardin ie go (2000), krnkowsk ie go ludwi
ka (2003), nagrody Ogólnopolskiego Ko nkursu no Wystawien ie Polskiej 
Sztuki Wspólrzesnej (2003), nagród Opolskich Konfrontacji Teatra lnych 
„Klasyko Polska" (1993, 1994) 
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WOJ( ECH PO~ 

R eżyse r świa t ł o Absolwent Wydzialu Opera torsk iego 
PWSfTviT w lodzi (2004) Reżyserował światło 

w przedstawieniach m.in . Agnieszki Ols ten (Nie do pory 
Bo vel lo, Wrocł awsk i Teatr Ws p ół czesny, 200 5; lepsi 
Na1SZi , Teatr Study1ny PWSFTviT w lodzi, 2006; lincz wg 

Mishimy, Te atr Polski we Wroclow iu, 2007). Wojciecha Smarzowski ego 
(Kraksa Oii rrenmot to, Story Teat r w Krokowie, 2005), Bar tosza Kowa lczyka 
(H owie the Rookie O'Rowe'a, T otr Studyjny PWSFTviT w lodz i, 2005), 
Morko Fiedora {Kobieta sprzed dwudziestu czterech lar Schimmelpfe nnigo, 
Tea tr Polski w Poznan iu, 2005; Wszys1kim Zygmuntom między oczy!I! 
wg Sienrewrczo, Teatr Polski we Wr ocław iu , 2006; Baal Brechta, Teatr im . 
Kochanowskiego w Opolu, 2006; Wyszedl z domu Różewicza, Teatr Polski 
w Poz nani u, 2007). Pawio Miskiewicza (Alino na zachód Do bbrowo, Teat r 
Dramatyczny w Warszaw ie, 2006; Przedtem/potem Schimmelpfennigo, 
Story Teatr w Kro kowie 2006; Peer Gynt. Szkice z dramatu Hen1 yko Ibsena, 
Teatr Drama tyczny w Warszawie, 2007; Alicio wg Car rolla, Teat r Dra ma
tyczny w Warszawie, 2008). 
W Teatrze Narodowym procowol przy przed staw ieniach Agnieszki Ols ten 
{Noro Ibsena, 2006; Otello Shokespeore 'o, 2008), Wojciecha Molojkolo 
( Wędrowiec McPhersono, 2008) 
Promie w PWS FTviT (asystent Józefo Robakowskiego) - zo1muje s i ę wideo 
i nowym i medi ami 

Urn• T N1J4 

Absolwentko warszawskiej PWST (1 995). W lotach 
1996- 19 98 by ło a kto r ką Teolru Pols kiego w Warszawie. 
Od 1998 roku w zespo le Teol ru Narodowego. Z ogra ł o lu 
w przedslow1e ni och Jerzego Gr zegorzewskiego (Jewdo 
cho w Sędziach Wysp ia ńskiego, 1999, Panno Mlodo 

w Weselu Wyspia ńsk iego, 2000; Tytanio w Śnie nocy letniei Shokespeme'o, 
2001; Zono Wysp ia ń s k i ego w Hamlecie Stonislowo Wyspiońsktego, 2003), 
Ka zim ierzo De1m ka (Wero ni ko w Requiem dla gospodynr Myś li wsk i ego , 

2000), fo deuszo Brodeckiego (Siost ro Jone w Happy Endzie Brechta 
i Weilla, 2005), Adorn o Hanuszkiewicza (Jenny w Ta riw śmierci Str indber· 
go, 1998), Kazimierzo Kut zo (Pani Druga w Kartotece Rożewiczo, 1999; 
Kob ielo w Śmie1c i k miwo1ażera Mi ll era, 2004), Barbar y S ierosławsk i 
( K się ż n i czko Leno w Leonce i lenie Bu ch nero, 2001 ), Jano Eng lerta 
(Jon I Afroz10 Opupie jkino w Kurce Wodne/ Witkiewicza, 2002). 

au A GRY 

Absolwentko wa rszawsk iej Akode mii Teatralnej (2007) 
Zag ra ł o w przedslowienioch dyp lomowych w r eżyse r i i Bo
żeny Suchock ie j- Kozakiewicz (role w Pulopce Różewiczo , 

2006) i Anny Seniuk {Kot1a w Walentynkach Wyrypajewo, 
2007 ) W Teat rze Narodowym gro gościn n ie 
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~N A (;Rn! OWU 

Absolwenrk warszawskiej Akademii feorrolnej (2002) . 
Od 2004 okrorko Teo ru Narodowego. Zagrolo tu 
w przedstawieniach Jerzego Grzegorzewskiego (Ofelio 
-Ofelio w Homleoe Stornslowo Wyspiańskiego, 2003; 
Akto rko w Duszyme R ó żewicza, 2004; Anno I Syreno La 

dacznica w On. Drugi Powrót Odym Grzego rzewsk ich, 2005; Hel eno w Sn;e 
nocy letniej Shokespeore'o, od 21 po ździecniko 200 5), Jerzego Jarockiego 
(role w Blqdzeniu wg Go mbrowicza, 2004), Jon o En glerta (Henrieto we 
Wlodzy Deo ro, 2005, rolo w Śluba ch panieńskich Fredry, 2007), Ondrejo 
Spifoko (Puel lo w Merlin;e Slob odzionko, od 5 lis topada 200 5), Piot ra 
Ci ep lok (role w Opowiadaniach dla dzieci wg Sin gera, 2007) . 

ARKAD USl HNICZEK 

Absolwenl worszowskie1 Akademii Teatralnej (1 998) 
Od 19 98 roku w espole Teatr Narodowego. Zogro l tu 

przedstawieniach Jerzego Grzegorzewskiego (Hermes 
w pierwszej wersji Nocy listopadowej Wys pia ń skieg o , 

1997; Miody Gendre w drugiej wersji, 2000; Pitak I Zd rajco 
w Ślubie Gombrowicz , 1998; Urlo pnik w Sędziach Wyspiańsk ie g o, 1999; 

Jasiek w Weselu Wy s p ia ńskiego, 2000; Lynch w Nowym Bloomusolem wg 
Joyce' o, 1999; Li zander w Śnie nocy letnie; Shokespeore'o, 2001), Tade 
usza Brodeckiego (ro le w Saragossie wg Potockiego, 19 98; ro le w Ostatnim 
lub ieńskiego, 2003; Sam „ Mamuśk o "' Wurlitzer w Happy En dzie Brechta 
i Weilla, 2005), Macieja Prusa ( zlo chcic w Królu lirze Shokespeare'o, 1998; 
Joszo w Wiśniowym sadzie Czechowo, 2000), Kazimierza Kutzo (Uc est · 
nik wycieczki w No awarokach Różewicza , 2000), Ryszardo Pery o (role 
w Akropolis Wyspiańskiego, 2000), Zbigniewa Zamachowskiego (Ksontiosz 
~ Żabach Arystofanesa, 2002), Jano Englerta (Karbowski w Kurce Wodnej 
Witkiewicza, 2002), Ond re jo Spi~óko (Tertius w Medinie S łobodzionka , 
2003), Agnieszki Glińskiej (Konr d Stefaniak w 2 ma;o Sa ramonowicza, 
2004), Andr zeja Se 1eryno ( Książę Aumerle w Ryszardzie li Shakespeare, 
2004), Jerzego Jarockiego (Pietio w Milofri na Krymie Mrożka, 2007), 
Piotra Ciepfoko (role w Opowiadaniach dla dzieci wg Singera, 2007). 

ROB Rf IUOCI rn 
Absolwent warszawsk iej Akade mii feotrolnej (2002) 
Od 2003 roku w zespo le Teatru Narodowego Zagrol tu 
w przedstawienio(h Jona Englerta (Mieczyslaw Wolpurg 
w Kurce Wodnej Witkiewicza, 2002); Gość w Iwanowie 
Cze cho wo, 2008 Jerzego Grzegorzewskieg o (La ertes 

w Hamlecie Ston;s/awa Wysp ;ańshego, 2003; Żolnie rz i Zalotnik w On. 
Drugi Powrót Odysa Grzegorzewski(h, 2005), Andrzeja Seweryno (Lord 
Willoughby w Ryszardzie li Shokespeore'o, 2004), Jerzego Jarock ie go 
(To lo w Kosmosie Gomb rowi cza, 2005), Stanislo wo Ró żewiczo (Zom ioto(z 
11 w Stara kob;eto wysiaduie R óżew i cza , 2007), Piotra Ciep laka (role 
w Opow;adaniach dla dzieci wg Singero, 20 07) 

HEKSANDH JUSTA 

Absolwenlka lódzkiej PWS FTviT (1992) W latach 
1992-2000 byla aktorką Teatru Studio w Warszawie. 
Od 19 97 ro ku w zespole Teatru Narodowego. Zag ra lo 
tu w przedstawieni ach Tadeusza Brod eck iego (Justysi a 
w Saragossie wg Potockiego, 1998; Rózio w Ostatnim 

lub i e ń skiego, 2003), Jerzego Grzeg orzewskiego (od 1999 Monia 1·1 S/ubie 
Gombrowi cza, od 1999; Zosi a w We selu Wyspi ań skiego, 2000), Maci eja 
Prusa (Ounioszo w Wisniowym sadzie Czechowo, 2000), Zbigniewa Zamo· 
(howskiego (Karczmarko w Żabach Arystofanesa, 2002), Agn ieszki Gl ińsk ie j 
(Kiki w 2 mo;a Soromonowiczo, 2004), Agnieszki Olsten (Pani Linde 
w Norze Ib se n o, 2006), Moi Kleczewsk ie1 (Eno no w Fedrze, 2006) . 
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Absolwent wrac!owsk1ei PWST (198 3) Aktor teatrów 
Wspólczesnego we Wroclowiu ( 1983- 1985), Wybrzeże 
w Gdańsku (1 985 1996), Wspólczesnego w Worszowie 
(1996-2001) Od 2001 roku w zespole Tea tru Narodo
wego. Zogrol tu w przedstowrenioch Jerzego Grzego rzew

skiego {Skaut w Snie 11ocy Jetniei Shokespeore'a, 200 1; Zolnierz i Zalotnik 
w On. Dr ugi Po wrót Odysa Grzegorzewskich, 2005). Zbigniewo Zomocho
wskiego (Chórzysta w Żabach Arystofanesa, 2002), Jona Englerta (Alfred 
Ewoder w Ku1ce Wodnej Witkiewicza, 2007, Gowriło w Iwanowie Czecho
wo, 2008), Tadeusza Brodeckieg (ro le w Ostatnim lubieńsk r ego, 2003), 
Ag ni szk1 Gl ińskiej (Leszek Kast w 2 majo Sararnonow1czo, 2004), Jerzego 
Jarockiego (role w Blqdzeniu wg Gombrowicza, 2004; Czlowiek z karabi 
nem w lrłilośri no Krymie Mroiko, 2007). Jocques'a Lassalle'o (Kleant 
w T01tuffie Moliere'o, 2006) 

'R I~ R YBYL'K 

Absolwent warszawskie Akademi i Teatral nej (1998). 
W lotach 1998- 2003 byl aktorem Teolru Wspolczesnego 

Warszawie. Od 2003 roku w zespole Teatru Na rodowe
go. Za gr a! tu w przedstawienia h Jona Engler ta (Horacy 
~ Szkole żon Moliere'o, 2000), Ond reja Spifo ka (Ouin tus 

w Merlinie Slob odzionko, 2003), Jerzego Jarockiego (Witold I w Bfądzeniu 
wg Gombrowiczo, 2004; Ma rynarz w Mifaści no Krymie Mrożka , 2007), 
Andrzeio Seweryno (Si r W1Ui om Bogot w Ryszardzie li Sh okespeore'o, 
200 4). Tad eusza Brod eckiego (Kopi ton Han nibal Jocbon w Happy Endzie 
Brechta i Weil la, 2005), Agn ies zki Lipiec-Wróblewskiej (Skrzypek w Rzeźni 
Mroz ko, 200 5), Jocques'o Lossolle'o (Domis w Tottuffie Mo liere'o, 2006), 
Pio I ro Cieplaka (role w Opowwdontach dla dzieci wg Sing era, 2007) 

Jt , Y ~D IW OW l 

Aktor, pedagog, tłumacz. Absolwent wa rszowsk1e1 PWST 
(1972). W lo tach 1972-1 996 byl aktorem Starego Tea tru 
w Krokowie, gdzie zagra ł w spek tok loch m.i n. Jerzego 
Jarockiego, Komodo Swina rsk iego, Andrzeja Wa1dy, Wandy 
Laskowskiej, Jeizego G1zegor zewsk iego, Tadeusza Bra dec

kiego. Od 1998 roku w zespole Teol ru Narodowe go. Zagrol tu rn. in. w p1 zed
stawieniach Jeizego Grzegorzewskiego (Przewodn ik chóru góral i w Halce 
Spinozie Grzegorzewskiego, 1998; Pank racy w Nie -Bosk iei komedii Krusiń 
skiego; Koliban w Mo1zu i zwierciadle Au deno, 2002; On w On. Drugi Powról 
Odysa Gr zegorzewskich, 200 5), Ag nieszki Lipiec-Wróblewskiej (Oeeley 
w Dawnych czasach Pintera, 2000), Piot ra Cieplaka (Ja n Nepomuce n Woje
woda w Natiach Oiro Świętego Pilcha, 2004), Jocques'a Lossolle'o (Orgon 
w Tartuffie Molie re'o, 2006 - sztuka grono w 1egG 1lumaczeniu), Jerzego 
Jarockrego (Wlodzirnierz lliicz Ul janow- Lenin w Mi/ości na K1ym1e Mrożka , 

2007), Agn ieszki Olsten (rolo ty łu l owo w Otellu Shokespeore'o, 2008) 
Dwukrotnie otrzyma! Nag rodę im. Aleksaodrn Zelwerowicza w 1991 za 
rolę Henryko w S/ubie Gomb1owicza w reż. Je rzego Ja1ockiego (Story Teatr 
w Krokowie, 1991) i w 2003 roku z rolę Koliba na w Mouu i zwierciadle 
Audeno (Teatr Na rodowy, 2002) 

IW SADO i 

Absolwentko worszawskie1 Akademii Teatralne j (2008) . 
Zagro la w przedstawieniu dyplom owym w reżyse rii Jaro 
slowo Ga1ewskieg o (Spika hrabi no Tre men doso w Onych 
Witkiewim , 2007) Ws pó lprocowolo z Teat rem Polo nio 
w Wa rszawie, gdzie zogra la rolę Siostry Domi niki w Wąt 

pliwości Shonl ey'a (r eż Piotr Cieplak, 2007) W Teat rze Narod owym 
gra gościnnie. 
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• li ) li 

Ab so lwentko PWSFTvif w Łodzi (1 996) W1pólprocowolo 
z reotrorni worszowskirni: Ochoty, Rampa, Adekwat
nym, Centru m Arl ystyczn11 m Mont owmo oroz Teatrem 

~ Powszech nym w Radomiu i Teatrem Muzycznym w Gdyni 
• W Teatrze Narodowym gro goicinnie Zogralo ru w przed

slow ie niach Jerzego Grzego rzewskiego (Noc /1sropadowo Wys p iańsk i eg o , 
1997 r 2000; Halko Spinoza Grzegorzewskiego, 1998; Sen nocy letniei 
Sha kespeore'o, 2001 ; Nie- Bosko komedio K ra s i ń sk i ego , 2002), Ja nusza 
Wiśniews k iego ( wybralem dziś zaduszne święto wg Slowockieyo, l 999), 
Zbigniewa Zomochowskiego (laby Arystofo neso, 200 2), Moi Kleczewskie1 
(Fedra, 2006), Jano Englerta (Iwanow Czech owa, 2008) . 

i L 

Absolwentko wa rszawsk iej PWST (1995) W lolach 
1997-2000 aktor o Te atr u Polski ego w Warszawie 
Od 2001 roku w zespo le Te atru Narodowego Zog ro lo tu 
w p_r zedstowienioch Jerzego Grzeg orzewskiego (Hipolita 
w Snie nocy letniei Shokespeare'a, 2001; Muzo w Nie

-Boskiei komedii K rasiński ego, 2002; /~irondo w Mo rzu i zwieffiadle Aude 
no, 2002, Królo wo-Modrzeiewsko w Ha mlecie Sronislawo Wyspiańskiego, 
2003; Aktor ka w Duszyme R óżewicza , 2004; Pen elopo w On. Drugi Po
wrót Odysa Grzegorzewsk ich, 2005), Jerzego Jarockiego (role w Bladzeniu 
wg Gombrowi cza, 2004), Aleksandry Ko niec znej (Anno Mozo nowsk~ 
w Imieninach wg Modzelewskiego, 2006), Pi otra Ci ep la ka {role w Opowia
daniach dla dzieci wg Sin ge ra, 2007) 

" ~o·t w ,[-~ 

Absolwentko worszowskie1 PWS f (1993) W lotach 
1993- 2001 by/ ok iorkq Teatr u Studio Od 1997 
w zespole Teatru Narodowego . Zagra/a lu w p1zeds1owie
nioch Jerzego Gr zegorzewskiego (Koro w obu wersjach 
Nocy listopadowei Wyspiońsk1ego , 1997 i 2000; 

Katarzyno w Ślubie Gombrowicza, 1998; Bella -Bella w Halce Spinom 
Gr zegorzewskiego, 1998; Rochei w Sędziach Wyspiańskiego, 1999; Motka 
w Nowym Bfoomusalem wg Joyce'o, 1999; Moryno w Weselu Wyspiańskie
go, 2000; Markizo w Operetce Gornb1ow1Czo, 2000; Hermie w Śnie nocy 
/etniei Shokespeore'o, 200 I, Da mo krakowsko I Wiedżrno w Hom fene Sta
n is/owa Wyspiorisk iego, 2003; Aktorko w Dvszyme wg R óżewicza, 2004; 
Kalipso I Syreno La dacznica w On. Oiugi Powrót Odysa Grzegorzewsk1Ch, 
20 05), Kazim ier zo Kutza (Dzrewczyna w Kartotece Różewicza, 1999), 
Ryszardo Peryto (Kasandro I A ni o ł snu Jo kubowego w Akropolis Wysp iań

skiego, 200 1), Jona Eng lerlo (R ózia w Dożywociu Fredry, 200 1), fodeuszo 
Br adeckiego (Morno I Babcia w w piaskownicy Brodeckiego, 2003), 
Jerzego Jarock iego (role w 8/qdzeniu wg Go mb row1Czo, 2004), Stanislowo 
Różewicza (Dziewczyno Ili w Staro kobieto wysiaduie R ó żewicza, 20 07) 
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TO JESl H ST O LAUSlROfOBll ALE NIE JAKIEJ UORA JEST 
DOS IADCHNlfM WIĘZlllOW W JEOUJ ([LI CZY MYSZY POD 
JEOllĄ mTtĄ A RACZEJ O ZAWĘZAlllU MOZLIWDSCI "IĘDZY 
DWOMA OSOBNIKA I mo SAMEGO GATUNKU "WYNIKU 
OkOLICZllOSCI HA KTORE NIE HA"Y WPlYlłU ROUI RENTGEN 
KTORY WYCHWYTUJ[ EWENTUALNE ZNIEKSZTAŁCENIA Alf JEGO 
OIAG OZA MIE ROZPOCZYNA ZAONEJ TERAPII 
PRZHOZElllE AWA TURY llA JĘZYK DRAHAlU Z CZASEM JEDNAK 
TA T ANSPOZYCJA OKAZUJE Sil KROT ODYSlA SO A I mmM 
ZAClYllA RZĄDZI( JĘlYk CIAŁA KIEDY SŁOWA WYPLUWANE SĄ 
ZE SLlllĄ TE ST STANOWI PRAWDĘ I JEST YCI KlfH CHWILO
WEGO SIANU KTORY MIESCI SI( INTEUYffN[ OOSWIAOCZENIE 
ZLOSCI A TE MA SIĘ PRA O OBWIESZCZA( SWIAIU BEZ OGROOEk 
W P OIEŚClf WOBEC YfYWYZSZAlllA SI( W REJONY lllELKlfJ 
SZIUKI LUBIĘ WISIHCOll U KLAMKACH rHALICZllE Ml(SO 
LUDZKIEJ ROZPACZY I WARIATOW KTORZY UDERZAJĄ GŁOWAMI 
O SCIANĘ I ZRYWAJĄ SIĘ OD STOŁU PRlY PROSZONYM OBIEDZIE 
IO JEST OLD ZLOZOMY LUDZIOM KIORYll lATWIEJ PRlYCHOOZI 
OBGRYZAC PAZNOKCIE NIZ PISAĆ A IAkZE HOLD WSZYSlklM 
KOBICTOM OCZEKUJĄCYM DZIECKA KIORE ZHRA kLAUSIRO 
FOBIA - ZAWĘZE IE llOZLIWOSCI IĘDlY OWO A OSOBNllAMI 
mo SAMEGO GAIUll u w WYHI u OKOLICZNOŚCI NA KJOR[ 
Nlf KAMY PŁYWU 
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ŻOŁNIERZE 
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SCE NA I 

IFIGENI A W PAPI LOTACH Z MALYH ORESTESEM NA PI ERSIACH 

PO MIĘDZY DRZ WIAMI DO TRZA SKANIA A ISTRALE M. KT ÓR Y WIEJE 

NA PRZ EKÓR HERME SOWI OR ESTE S PŁA CZE B YĆ MO ZE DL ATEGO , 
ZE MA K O LKĘ , A MO ZE z TEGO POWODU , ZE mr ATR Y DĄ 

WC HO DZI KLllAJM ES TR A Z ZAKU PAMI. 

I 

Dla kogo ro bisz loki, moja córko? Twó1 brat oplokuje los ko biet 
córek, których ojc iec jedzie na front. Ojciec przywiezie ordery dla 
kariatyd, wbije im medale pod stan ik i, w bio le piersi im wbije, 
w samo serce, w aortę, w t ę t nicę, w lano, skrawek nowej ziemi 
zdobytej przez Greków. Masz ojca bohatera . Przyn ioslom nale 
śniki, zje dz je Pochodnią zwyc i ęs tw o Twojego ojca Agam emnona 
przypalimy je, o tok, nadziejemy je ludno śc ią Troi nabitą na poi. 

Nie jestem glodna, nie mam apetyt u. 

Nie dobrze wyglądasz Blada 1 es te ś, czekanie ci nie slu ży Mnie 
zostaw czekanie, 1estem żoną. 

Ojciec żo lni erzem 1est, wodzem, dowódcq wojsk Wojna, żaloba, 

bi twa, trumno, mis jo, jeńcy, glowy, kark, mózg w rzygowinie psa. 
Zostaw mnie, odwal się. 

Jak ty ię odzywasz do motki I Rośnij 1ok inne córki wod zów, 
to życz e nie 01co. 

Zapisal w testamencie? 

Ojciec żyje, nie rób z niego lrupo. 

Wziql ciężką wal i zkę. Nie wolno mu dźwiga· 

I 

D osyć si nadźwiga zw lok. Nie mar tw ~ię, córko. Twoja anemio 
ust ą p i . J esteś piękna i nie po to ży j esz, żeby um rzeć jak kret 
pod z ie mią przy r ywo ją c q szczą tk i 01ca. On wygra i wróci, CJ ty 
pochlon iesz wszystkie rumience tr up ów, które styg n ąc przyrze
koly mu zemstę i krzycza ly, że nienCJwidzq Agamem nona. Może 
wtedy podn iesiesz dumnie g ł owę, pojed iesz do Tro i no wokac je, 
poka żesz, że masz j uż cyck i i pi erwszą men str ua c ję . 

SC ENA 2 

S T A ROZYTN OŚĆ. AULI DA. OB ÓZ WOJSKOWY AGAMEMNON t MENELA 

OS MENELA OS PIJE WIN O 
MYKENY IFI GENIA SIEDZI w romu. CZ( C\ BU!Y I GAR NI JUR Y 

OJ CA . 
W S P Ó Ł C ZESN O S C MIE ŚC I SI Ę W JĘKU TR OI I WYPŁYWAJĄCYM 
OKU. IÓR E PRZED SHIERC IĄ KONOTUJ E RU CH WOJSK. ZOŁNIERZY 

MI Ę D ZY KO ŃMI I O WIERA JĄCY S IĘ CZARNY TUNE L NA S INIER E

SUJE 10. CO JE ST POMIĘ DZY t W IĘ SZCZELI NĘ WPYCHA Y SWOJ Ą 

WŚCI B SKĄ KAME RĘ . ESK ALACJA ZDARZEŃ. NOWE WYB UCHY. NO WE 

ZAM ACHY. NOWE OFIA Y 
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Szósty m i es i ąc miio iok rż n ie mo jq żo nę. 

Sam j es t e ś winny, nie zara b i a leś . Teraz nie zo glusz ysz sl ękanio 
rozkoszy. O pio ł a nogami i ego pl ecy Wlosy w strąkac h . Spo cony 
gryzie jq w ramię . Jest cu downa. Zyly no jego szyi Jej se rce 
wolące jeszcze w spazmach, skurc zach, uściskac h . Rzuci sz ni m 
o śc ianę - zostawi ś la d w pa lacu Pria ma, ko wal mięso. Oby 
za pamię ta n o lam, co znac zy r ż nąć n i eswo ją żonę . 

r • 
Jem u po detnę gardlo, jq zg wolc ę iok r ze ź n ik , 

o sobie wypal ę oczy 

D osyć slone1 wody i ś mierd z ą c yc h ryb Umyj się 
Przepii asz swoje bezroboci e, ogo l s ię . 
Ci szo morska się skoń cz y, ruszymy wreszcie tylki z Au lidy 

A 

Czy Sparta nic dla niej nie zn aczy!o? 

" l 
Glo wa do góry. Jeszcze będz i e ci ssolo cu kier z p ępka . 

Tok tak tak, fe st mi prawie tak dobrze fa z Men elaosem 
Od r ąbać l ewą pierś i p ra wą p i erś, sypać rd zę do ra n, wyk r ę ci ć 

nag i, r ęc e, g Io wę, niewiernej żo nie . Nie masz poięcia kobieto, co 
mówisz. Dopiero ;a nauczę clę, co to i st oddzielić du szę od ciała, 

co to 1esl błagać, nie przes ta wać, odsznuro wać cię 

Kobieto, uwolni/ ięz1 k od zębó w, Język, który zliże wapno ze 
ściany i zęby, które przegr yzą ko/drę . 

AL "· O 
Za dz wo ń do niei. 

"u J 
Nie odbiera . 

L l 1N 
Zodorlo z Atrydami. 

E ElAO 
Wy gramy. Spalimy pościel umazaną spermą , koszule nocne. 
Na ga , z s uchą krw i ą między nogami, wychodek dla moich psów 
i świń uma za nyc h blatem, dla kon i z polam anq szczęką i tępotą 
kopyt, dla wszystkich in wali dów wo1 nv Ty podbi 1esz Tro j ę , ja 
odb ij ę moią pr zec h o d zoną, r ozc i ągn ięlą żo n ę . 
Heleno znowu r oz lo ży nogi naprzeciw mn ie, no podlodze, przy 
lodówce, w wonnie, gdzie zechcę . 

I A"[ ~-
w Troi wiatr zrzuca helmy, zasypuje gro by, wysusza oczy, zakle10 
gard\o piaskiem. W parcie wialr nie wieje, śc i e r wo Kolejny dzień 
uśpionei ofen sywy. 

AG AHEM ON WY JMUJ E CZYSTE UBRAN IE Z WA LIZ KI. 

PRZEB IERA SIC 
MENE LAOS OTWIERA KOLEJNE WINO KO RK OCIĄG I EM. WYOBR AZA 

SOBIE. ŻE KOREK 10 JEGO SERCE - CZUJE ULG~ 
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RO ZPACZ itEN ELAO SA (M ENELA OS - CHÓR ) 

~fMfLAn~ 

Nie z m ien i a ł a żwir u kotu, nie wyn osilo srn ieci i wieczn ie się 
odchud zolo. Nie z o k ręca lo pos ty do zęb ów 
On znosi jej rower do p 1ze jśc io pod ziemnego, on ją znosi od rano 
do wieczo ra . 
Je i ch aos, jei w ilgoć, jer ro zczesywa nie włosów . Mokre ślady 
w ł az i e n ce (czemu znowu nie spluku iesz wanny ?) 
Zalewo gorą c y kubek. 
Na są c za chustki je r krwią 
Przy no si ser z lo dówk i, przynosi ry bę z garmażerii 

rHÓR 
ZOSTAW JĄ. 

llENl AO' 
Jej wzro k skie rowa ny ku innemu. 
Ich na gł e porozumienie 
Cho wa obrą c zkę 

Kup uie ż ylet kę 
Goli nogi. 

CHO 
NIE NIE NIE NIE. WEŹ OO NIEJ R ĘCE. 

l'ENELAOS 
Całują się no lowce. 
Ono mu mówi wiesz, sama nie wiem, kr yguje się, robi teatr. 
Jednocześnie wsadza mu rękę do rozporka 1 wyc i ąga z kieszeni 
tabletki. 
Artemido ześlij wiatr 

Spróburę poplynqć do Troi, 10 ku lawy ko ń, któr ego iokey 
odstrzel i! na derkę pod ko minek 
Utonę, napęc zn ieię, aresztu j ą mnie 
Będę mi a! nadzór 
Wyznacz ą mi kuratora, opiekuna, śled c ze go, prokuratora. 
Policjo morska bogów tytanów che jronów weźm ie mnie z dwoma 
oczami szalonymi rok oko cyk lopa kaleki z dzie s ią t ką 
skośnych oczu. 

CHÓ 
NIE MAM NIC OO STRACENIA . 

E ELAOS 

Wyiąć rei plód 
Wysterylizowoi, odkazić, zorodynowoć 
Wessać no nowo Wyspowiadać Wchłonąć ią. 
O śmierci porozm a w i ać, no nowo się z nią zaręczyć 

CHO 
AGRESJA. 

SCENA 3 

IF IGE IA I KLITA JME STRA ODDAJĄ KREW ZOŁNI E R Z OM HO ĄCYM 

NA FRONT 

CHOR 
Zero Rh PLUS. 

Braterstwo krwi. 

Czystej. 
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Do nagłej . 

Do ostatniej. 
Do pierwszej. 
Zew krwi. 
Głos krwi. 

LI I J t I 

Idzie jak krew z no so Cholernie dużo dni . 

Krew czyjaś spadnie na kog oś. 
Krew nie woda. 
Osobliwa ciecz. 

Krew z krwi i kość z kości. 

1 I E I 

Zalewo noglo Jo też morn dosy ć, maile tom nie dochodzą 

c ł o 
Krew z mlekiem. 
Krwi ą i żel azem. 
Krwiopijca. 
Napsuć kom uś. 

Przypieczętować k rwią . 

Z z i mną krwią. 

SCENA 4 

IFI GENIA LEZY NA BR ZU CHU I Sl UCH A WA LK MAN 

NA C AŁY REGUL ATO R 

Nft. OKOtO NI EJ OUZO O PAK O W A Ń PO JOGU RTA CH I CZE KOLA DZIE 
KLIT AJ ESTRA SIEOZI NA SKR AJU ŁÓZU W KŁ Ę B IE SKAR PET EK 

IFI GElfl l. l KT ÓRYC H ZA ONA NI E JES T OO PA RY 

W R Ę KU IR ZYHA TALERZ ZUP 

I F "N I 

Wyjdź z mo1ego poko1u i nie wch odź tu bez pukania Chc ę by ć 
samo. Sluchom muz yk i, morn krzywe nogi Chcę ogluchnąć. Nie 
chcę 1uż nic slodkiego Nie, nie chcę nic do picia. Mam pryszcz 
na środku czolo, mam uczulenie. Nie będę jeść, nie pójdę, nie 
chcę. Nie wkurza 1 mnie. Nie podoba mi się, nie morn ochoty, nic 
mnie to nie obchodz i. No to co. Będę pyskowa ć, lubię pyskowa ć, 

nie ściszę To nie ło mot. Nie w lożę spódnicy, lu bi ę spodnie Tok, 
wagaruję Nie Nie morn chlopoko To nie twoja sprawo Kino 
mnie nudzi Nie zadzwonię do nie1 To co, że imieniny Wł ośnie 

że będę s ię kąpa ć z ks i ąż ką Weź te ręce, nie dotyko1 mnie, zgaś 
świo tlo Nie sprzątnę. Ty tok, o jo inoczą 

Cl n 
To jej papierosy. 
Nie masz prawa grzebać jej w torebce, 
podsłuchiwać rozmów. 
Jak śmiałaś cz ytać je j pamiętnik, 

maile do ojca, SMS-y od ojca? 
Przestań prawić morały 

i wesprzyj tych, co niosą dary bogom. 
Przebłagaj Artem idę i upiecz dla niej w darze 
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ciasto z czerwonej mąki zabitego zwierza. 
Czerwonym mlekiem byt moie ją zmylisz . 
Moie przemówią do jej dobre j woli , 
o płyta Ifigenii nie przerwie się przed końcem strony. 

SCENA 5 

DO M ART EMID Y. A LOW IO Ł A SC ENY \VA l K ZWIE RZĄ T TR ZY POROZA 

JE LE NI PIĘ Ć KAMI ENNYCH Ś W I Ą ! YNNYC H PSÓW 

PIA KI WY D Z IO B U JĄ PES IKI Z GRANA TÓW 

NA ŚWIĄTYNNYCH PSAC H sum SI( KO STIUM KĄPIELOWY ARTEMIDY 

I RĘ CZN I K I . Ą TAKZE CZEPEK I OK ULAR Y DO NURKOWANIA 

[ o 
Twoja córko chce się zakoc hać 

HA"E NO 
Co cię obchodzi Ifigenia? 

TE IO 
A co ciebie obchodzi wojno? 

• " o 
Jadę pomóc innym córko m. 
Tom jest piekto 

RH I A 
Nie jedziesz tom po pokój 

11, MIJ 

Mój kontyngent wpr owadz i sp ra w ie dliwość 

Odb ierze swo j ą w l o s n ość 

R E I O 

Chcroleś podbi ć tę z i e mi ę, Parys dat ci pretekst 

NO 

Ześl i j mi wiatr, to p rzy w io zę ci ofiary z Tro i, zwleczone z ló żek 
w dziecinnym pokoju, plan lekcji na wtorek przekreś l ony krwi ą 

z nadgarstka motki g wa łco n e j no rozłożonych zeszytach do fizyki 
r potem oprawcy wtartym w je1 zadartą spódni cę 

Ześ lij mi wiatr, to uratuję dz ieci polane b e n zyn ą i zbryzgane 
spermą . 

Oni rozpę ta li wojn ę, oni wy lup il i norn oko. 

AR!fl! O 

Woj na to permanentny orgazm trupów. J eśli chcesz ru s zyć swo1e 
wo jsko z portu - impotenta, do Troi - terytor ium apokalipsy, 
przyślij mi w ofierze Ifigenię, two1q córkę, Agamemnonie. 

AL " 
Jest jeszcze przed maturą 

R E 10 

W sam raz no ofiarę 

A El! N O 

Co powi em Klitajmestrze? 

R l I O 

To twoja sprawa. Mn ie to nie obchodzi. 
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Liczbo poległych w Troi roś n i e. O winięci we flagi nie mogą wrócić 
no cmentarze w Hellod 1ie, o jo nie mogę wym i e 1 zyć lufy między 
oczy Pr i o ma 

Poświęć mi c órkę, o rozpocznie się wymiano jeńców. Twoje woj
sko cię nie zaszczuje Zachowasz dowództwo. Zachowasz twarz. 
Uruchomisz statki 
Ojcze narodu, chcesz być p rzecież m ęzem stan u. Pra wdziwa 
rewoluc ja zawsze żą d a ściętych g łów i ofiary, którą gazety mog ą 

u zna ć za swój główn y tytul. 
S p 1 owadź lfi ge 111ę do mo jego o łt arza. 

" N 
Mocny deal, Artemido 

KOSTNICA JEST NA KOŃCU KORYTARZA. 

SCENA 6 

tFIGENIA I KLlfAJ MESlR A. KAZ OA ZE SWO JĄ SL U CHA W K~ PRZY 
UCHU AGAMEMNON W AU LI DZIE. DZW ON! Z BU DKI IELEF ONI CZNEJ 

Czy nie jest roz1 odn ik iem? Na kogo g ł osu j e w wyborach? Lubi 
szpinak? Mam pierwsza go p oca l awać? 
M uszę ta wie dzi eć teraz. Natychmiast mów. Opowiadaj - ty go 
zna sz. 

Proszę cię , nic bqdż taki, błagam . Nie, to nie Bez ła ski Przeko
nam się samo. Czemu jesteś zły? Nie cieszysz i ę? Co 1ę stolo? 
Walizka musi ważyć, będzie waży( nie martw się , porodzę sobie. 
Sukienki ważą Nie mogę niczego zopomniec. To mó j śl u b i nowe 
życie A jednak dobrze, że mnie sp l odzileś tamtej nocy (AGAMEM 
NON WRZUCA ZUONV DO r LHONU} Zamów fotog rn fo . Fak t, 
wo jno, zapomnialom, 1ok mogłam 
Uwozoj no siebie, nie d ź wigaj, ciepło się ubieraj, bierz leki . 
Miesza mi się w mozgu . Mój łeb jak totolotek, jakby barman 
z moje1 glowy robił margheritę. O Boże. Jest wysoki? Je mięso? 
Szybko biega Przydolyby mi się teraz jego nogi, żeby zdążyć 
przed zamknięciem sklepów. Lecę kupić sukn i ę , welon, buty, r ęka 

wiczki i ryz, ktorym nos p osypią Rozpuszczę wlosy, co I na to? 
Przerywa - jo też slyszę ch rzęsty . Szumi jak cho lero . 

Ob rączki j uż ma Achilles. (ŻErON) Nie traćmy c osu na pytania. 
Weź ciemny plosm Pilnuj Orestesa 1 nie zwlekaj, świstu kul tu 
nie slychoć Weź ciemny strór no zmwnę, może być czarny. Pi niq
dze masz w biurku Dysponuj nimi, o mój ślubny prezent Tu jest 
port, o w porcie piasek, sadzo, pop1ól, zwęglone szczątki stot~ów, 

rusz towania wsodzo1qce swe glowy w ozonową dziurę . Marynarze 
1ak górnicy w zoglębiu żużlu , nieczynne kotlownie, pl amy od ropy 
i mo1twe foki oblane mazią dry fuiq od wypatroszen ia do swo1ej 
pośmiertnej sekcj i zwłok Panny mlode zokłodo 1 q czarne suknie. 
Czy ty kochasz H l lodę? Achille czeka na ciebie, dolem mu twoje 
zdjęcie. Wlosy pe• nie ci urosly, nie obgryzasz j ż paznokci. Nie 
prze1muj się swo1ą cerq , nic nie widać. Cokolwiek się zdarzy, 
pamiętaj, że kocham cię nad wszystko w św1en e. J es t eśmy jak 
syjamskie pomurończe i twoje cząstki oddzielam od swojej częśc i 

nożem który kaleczy do some1 kości , do rdzenia mózg u. 
Mnie codziennie mrozi widok sflocza lych cięciw . Wojenni kare-
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spo nd enc i nie zo s t a w iają na mnie suc hej nitki. 
Tęskni ę do cie bie, do ma tki, do Ore stesa, wiedz o tym. 

I 

Nie cieszysz się ? Ni e jestes dumny z tego, że Achi lles s fr acił dla 
mnie glowę ? Bez randki, bez u słysze n i a moich ri post, bez za jrze
nia w zęby, no p1ześ w i e ! lonym zd j ę ciu zo baczy! we mnie swoj ą 
przyszlq ż o n ę Z d jęc i e nie mówi o mnie wię c e j ni ż rentgen pluca 
cho rego na o d mę Kadr nie obejmuje moi ch dloni stóp i oczu, 
o pi erś widoczna t u ż p1zy k rawędz i to klakson roweru, który tr ą bi 

o przebi tej dętce . P i e r ś jest molo iak jajko pisklaka, jak inku bat or 
dla robaka, jak za pa lenie kr!ani u świstaka . 

A on chce n a ciąg ać kold r ę pod m o ją i swoją brodę, odk l o dać 

mydlo w to sa mo mie jsce co 10, zd e j m owa ć wlosy z tego samego 
g1zebienia, odbi ć mi klucze od skrzynki no list y, wy jm ować m1 
s po m i ęd zy nóg dzieci ro dzone pod skrzydlomi A1temidy. 

Nie wymawia j jej im ienia 

Od kiedy mi ni e wolno? 

Nie mędrku j j u ż i p1 zyieżd ża i Bez li!ani i do bogin i lowów, bo nie 
polo walaś i to los ciebie upo lowal. 

To prawdo Dopa dlo mnie strz ała Achillesa i niech mnie moja 
m il oś ć niesie przez ra mi ę jak 1elenia i niech mnie Hestio piecze 
jak kac z kę w piekarniku, a ja s ię z węg l ę i d o rys uję wąsy węglem 

z pal en iskn wszystkim wizerunkom bogów, klórzy wą t p il i w mo 1e 
szc zę 'cie i w si t ę mego ojca 

l li 

Upolowa no córko, pr zyszlo synowo Te tydy S ie dź 1uż cicho, pakuj 
s i ę i pr zyjeżdża j do Aulidy 

Hl 

WŁÓŻC I E CZARNE PROCHOWCE NA SKOSTNIAŁE 
CIAŁA. ZBLIŻAJĄ SIĘ IDY. 

SCENA 7 

ACHILLES PR ZYC HO DZI OO GARDER OBY PAIR O LE SA. KI ÓRY JEST 
PO PR EMI ERZE .. JE ZIORA Ł AB ~OZIE GO .. 

L 

( Z M YWAJĄ C M AKIJAŻ ) 

Jak Reks? 

L L 
Trochę wy L 

Chodzileś z nim? 

f I LI 

Doszedl do rogu, dolej nie chciat iść. 
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Mój skarb, czeka no pono. 

Szampan czeka w domu. 

Reks lubi szam pana. 

R z ucil eś wszystkich do stóp, o mnie no ko lano. 

Kiedy para do? 

Po wyjeźdz i e wojsk, jak ruszy si wi at r 

Cho rv kra j 

Tok 

Masz 1 a k i ś krem? 

To pożycz tusz. 

, 
Cza rny jes t w lewe j, niebieski w pra we j szu fl adzie. Czy m i lości 

do kotów te ż zabronio no w Helladzie? 
Zielony tusz leż y w kaciej kuwecie. Maksiu chodź, nie sied ź na 
zimnym parapecie. 

Zostajesz na bankiecie? 

~ IR 

Bankiet odwalony Ma sa kro w Troi, idziemy do klubu 

W Hadesie kroi s ię impreza? 

f I O f 

Przypinamy broszki na zn ak solidarności. Robimy skladkę. 
Wysylamy wspiera ją ce SMS-y Na ciu chy dla naszych przy1aciól 
w Tro i, na ich zbolale napletki, na transparenty i prezerwatywy, 
których brakuje w schronach. Odlóż moje baletki, zdmuchnij mi 
z pleców puder Nie wci s ną mi helmu. Zamknij drzwi na klucz, 
nole1 wody do wazonów. 
Dosyć ju ż manifestacji tlumionych gazem i gumową palką 
Podoi mi but, mam jeszcze w plecach śrut, mo rn jeszcze w uszach 
~w ist paszkwili Będę dokleja/ rzęsy. Będę ubiera/ Reksa w p sią 
tunikę . 

Tyrani Nasza rekruta cjo do armii to nadużycie. P ow ie ś w szaf ie 
mój kostium z piór. Konieczny 1est nasz bunt. Precz z wojną, niech 
otworzą nam urzędy niewojennego stanu. My cywilnie chcemy 
r ejestrować się. 

My nie chcemy, żeby nas skubali - jak !obędzie owlodnięte 
paraliżem nóg i lysieniem skubie się no wachlarze. 
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Ił I I [ 

Polonsu1my się, DJ Bebe. Zamknęli solaria, v1 sklepach nie ma 
przecen. Mam na tapecie zdięcie Reksa, nie bądź iuż bekso. Moks 
nie ma toksoplazmy Wszyscy umrzemy Zycie nie kończy się no 
Troi, trzeba ciesz yć się spokoiem 
Spektakl by! boski. Ubiera1 się . Idziemy na premierę Toski, no 
otwarcie Alkoholi Świ ata, mamy podlać kwiat y w domu u pro lota 
Jest moto czasu, o ieszcze autografy, zdięcio VIP-ów z premiery 
Pośpies z s ię , do cho lery. 

RO 

Jęzory !obędzie . Jestem pacy f is tą Chcę sobie tyl ko spoko inie 
żyć Chcę sobie tylko kręc i ć pokoiowo piruety. Nie nadoję się do 
wo iska 

On chce prze jś ć przez iycie tańcząc. 
On ma problemy ze ś cięg nem Achillesa. 
Tan iec jest elektr ycznością . 

Taniec jest pasją Patroklesa. 
Achilles i Patrokles nie ścielą swoich łóiek, 
czasami palą trawę. 
Patrokles żyje baletem, 
i jest to jego prawem. 
Achilles naprawia rowery, wymienia dętki, 
pompuje opony. 
Nie ma żony, nie zna jeszcze Hektora. 
Nie wie jeszcze, ie jest wojownikiem. 
Byłby przerażony, 

nie roztrwoniłby pensji. 
Zapisałby się na siłown i ę. 

Zacząłby jeść mięso. 

On nie wie, co to wojna i zwycięstwo. 
Jeszcze nie zna kort swej historii. 
Kto żyje w Helladzie, musi umrzeć w Troi. 

SCEN A B 

NIEfRlEŻWY . \l' CI ĄZ POPIJAJ~ CY Z GWI NTA MENELAO S I AGAME M
NON LE Z Ą UCZIA - AG APE 

HCMUAOS 

Heleno nazwa la mni e kretyn em 

A A~Ell~ON 

Ifigenio szaleie ze szc zęśc i a . 

HE ELAOS 

Zamiast do ołt arza poprowadzisz IQ no ofiarny stó l. 

AGAM O 

Oic iec kat ze mnie. 

HEN HAJ 

Nie po raz pierwszy zabi 1osz dziecko 

AGAHCH O 

Tamto nie b ył o moie 

M Nf A05 

Jego oica zal at wileś z zimną kr w i ą 

51 



52 

ie chciolem, by szlo samo no lomten świat. 

Wy rwoleś dziecko Tontoloso z kowolkiem piersi Klitajmestry 
Nie byleś lepszy niż len trojański zlodzią Jeszcze lomte1 nocy, 
w malce zolone1 niepotrzebnym mlekiem poczęlo się Ifigenio 

l ~ 

Stul pysk, 1esleś pijany. 
Nie jestem onostezjologiem wo1ny Jęz ykiem wo1ny 1est zabija
nie, o dealerzy nie mo1ą paracetamolu Żolnierzyk i ukryte pod 
pok!odem sześćdziesięciu lodzi myślą, że też są artystami wojny 
Armatnie mięso, którego powolne psucie przyciska mnie do muru 
jak dziwkę no parkingu Grają w korty i ode mnie żądają córki, bo 
znudzi! im się fetor ryb z wędzarni i zochciolo się zabawić w bunt. 

t 

Weź lyk 

, M[M 

Naród czeka. Spikerki obmyślają prowadzenie goli powitalną 
Troktu1ą mnie jak belę moter1olu, z którego kie dyś szy lo się 
mundury 
Faktycznie, no wiatr nie mam wplywu Dmuchanie murzy nów 
w ż agle nic nie dolo. Nie mam nic Naciska no mnie TERAZ jak 
pieczęć bez wyslorczo1ącego luszu, 1ok świadomość jogina, dla 
którego liczy się tylko ziarnko ryżu między zębami, przeklęte 
TERAZ, w którym wożą się mo1e losy, mó j m ęski kręgoslup, mo10 
wa r tość. Muszę wybrać między córką o wsz ystkim tym, co nią nie 
jest, lecz waży tyle, co koks no zimę, co siań walczący sumo, 
co slowo papieża no wieczystym ślubowaniu 

Ł ~-LAO' 

Co wybiera sz, wino czy piwo? I wó dkę. 

~ [ li o 
Nie chcesz już zaszlachtować Parysa? To chyba bląd. 
Ifigenio no zimnym kamieniu Jo szczur, wielbiciel roszad no 
morzu i kot Iowo ni ny wo1sk, króre z kosmosu wyglądają jak bez
wtodne tańce mrówek, w pancerzach czyszczonych przez kobiety 
uzależnione od naszych zapew nień, że jesteśmy nieśmiertelni. 
Które TERAZ jest straszliwsze : Ifigenio we krwi czy ja wyśmiany, 
leżący w rynsztoku pomidorów? 

"[H LAO~ 

Olać to wszystko, byle wino nie zobraklo 

Ar.~ llf""OH 

Też bym tok chciał. Ale Ifigenio ma ju ż bilet, kupilo suknię, 
Klitajmestro mierzy kapelusze i robi z Orestesa drużbę. Ifigenio 
dzięku1e mi za troskliwość i gania po podwórku trąbiąc o swoim 
zamążpójściu w Aulidzie i kręcąc tylkiem jak przysto!o na przy
szlą pannę mtodq 

llE~ELAOS 

Heleno nopisolo, że ma mnie gdzieś Że spartańskich warunków 
życia ma powyżej uszu Niech rodzi trojaczki, trojańska królewno, 
niech jedzie sobie do Paryża glupio samico Parysa Wszystko syf 

CHOR 
Ponury czas. 
Cisza przed burzą. 
Ifigenia myśli, że jest Achillesa muzą. 
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Ifigenio chowa się w bromie . 
Nociągo kalosze. 
Rozkłada parasol . 
Oberwanie chmury. 
Wilki rozszarpują dzieci, co wypadły z sań. 

Osieroconych matek chóry. 
Biały śnieg. 

Sidła na szyjach łań. 
Nie rozpędzaj się w marzeniach Ifigenio. 
Stań. 

Jesteś tylko ty i świat. 
Nikogo nie chciej do szczęścia. 
Spędzaj czas sama. 
Nikogo nie błagaj na kolanach. 
Twoja miłoś ć to żebranina. 
Nie urodzisz syna, inny będzie twój los. 

SCENA 9 

MENEL AOS I KLIT AJME STR A 

HE HELAOS 
Lepie1 się nie śpiesz 

KLITAJHESIRA 
Przekqski na zimno, szampan, bialy tort z golębiem - to chyba 
dobry wybór Owalna bankietowa sal a 

MENELAOS 
Nie rezerwu1 mie1sc 

KLITAJHESTRA 
Dla tv lu osób trzeba Nie wyd a waleś nigdy córki za mąż? 

, (llfLAO~ 

Odradzam dzieciom malżeńs two . Mniej ptaczu Mn iej zb itych 
talerzy Mniej adwokatów 

KLITAJ ESTR4 
Odpu ś ć już mo1e1 siosrrze Kwartet smyczkowy, walc z Agamemnonem 
Przenoszenie przez próg panny mlodej Dużo plam ze wzruszenia. 

HE LAOS 
Poczekaj jeszcze Nie pluc zadatków 

KLIUJ ESTRA 
Wszystko biorę na kredvt l'.:roca1ą z podatku 

EHElAOS 
Ważniejsze ubezpieczenie. 

HllAJIHS'RA 
Jest mloda i zdrowa Skończ z trylogią hipochondrii Nie jeździ 
samochodem, ćwic zy jogę, robila cytologię 
Pomyślmy lepiej o ślubie Oparcia krzesel w zgodzie z kroworo~ 
mi. Koperty z pieniędzmi dla mlode1 pory muszq mieć pieczqtki 
z laki. Wózek Orestesa trzeba ubrać w baloniki. Poduszki pod 
obrqczki z frędzlami, które Hestio zaplecie w warkoczy ki 
Co taki sploszony? To two1a córka chrzestna Będzie mieć wesele. 
Rozchmurz się To 10, siostro Heleny, Klitaimestro 

MENELAOS 
Storai się wyciszyć 
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r 1 

W Aul idzie można ploc i ć kartą? 

Nie wyd awaj czeków, nie rób nic pochopnie. 

L • [ • 

Nudzisz okropnie 

M- .L O 

Mów ię poważnie, zde jmi1 kapelusz i mów wolniei Zaśnij i nabierz 
sil. Spokojnie 

l'JfTA 
Nie zabraknie mi sily no taniec i krzyczenie gorzko gorzko. 

L • fJ 

Gorycz to będzie za slobe s!owo. 

Il 

Helena zmienila cię nie do poznania Je steś ponury Zaproszenie 
na ślub to nie bilet na tor tury 

, li [ l I 

Rzeczywistość się zmienia. Szambo szvbko zab ije zapach perfum. 

E r 
I pomyśleć, że jeszcze wczoraj bylo niemowlęciem 

f 
Ju ż jutro będ z ie plywać w plodawych wodach ś mierci 

SCENA 10 

IFIGENIA I ACHILLES . IFI GE NIA I AGAME MNON 

ACHIL LES WYMIENIA KÓ ŁKA Z\BATE W ROWERZE 

IFIGENIA NAJPIERW SZARPIE SI( Z AC HILLESEM. POTEM STOI 

TWARZĄ DO MURU. GLOW\ TRZY MA NA ŚCIŚNl\TYCH Pl\ŚCIACH 

I r Ili 

Zostań, blagom cię, nie wychod ź Blogom cię skomleniem psa, 
żeby wzbudzić większą litość. Jestem wydrążona, o ty trzymasz 
moje serce, o ile to nie kamień rzu cony międ zy puszki konserw. 

Muszę iść, jest już późno Jestem umówiony 

' I I 

Wygnieciona, zakurzona suknia . Las wie, jak uczlę zamienić 
w pomy1e. 

r H Il [ 

Pora na mni e. 

I IL [ I 
Być może urodzile ś się tylko pa to, że by nie wyjść o tej godzinie 
z tego pokoju, nie odwracaj s ię 

I 

Nie szarp mnie . 

lf I • A 

Będę , walczę o życie Reanimuj mnie, póki żyję Potem sp lynę 
z wodą ścieko1ącą z welonu pod ziemię. Tam oblezą mnie krety, 
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1ak mrowie czerni Biel mo 1e1 sukni stanie się ślepotą, mo1e krzy 
ki uslyszy tylko korzeń , który po s l u ż y mi zo knebel. Przytrzymam 
cię, nie chcę zo s t ać samo . Suknio śl ubno bandażem , narzeczo ny 
ktomstwem ojca, ojc iec eutanazją. Nie, nie próbu1 się oswobodzić. 

Nie puszczę cię. Jesteś cieply, trawisz obiad, ubranie ci pachnie 
świeżym praniem Jesteś czlowiekiem, o jo to hybrydo plątani ny 
wlosów, potu, dLi ą ~el i dziurowych rajstop 

HL 
Wariatko, idź do domu, weź prysznic, wyplocz si ę samo 

I IG[NIA 

Poznaj mnie nie zmywo m nac z yń, mam balogon, kichom od 
sierści. 

A,Hlllb 
Uspokó1 się, puść mnie, nie jestem bokserem . 

HI f IA 
Bądź moim kolegą. Chodźmy no kowę, jak gdyby nic się nie 
stolo. Upijmy się. Będziesz moim pierwszym, oddam ci się bez 
slowo, znokoutu1 mnie. 

ACHILL[S 
Mam taksówkę . Ojcu powiedz, że by nie mi esza I mnie w swoje 
plony Co do nos - może my kiedyś iść no wino, będzie milo. 
Suknio ci się jeszcze przyda 

WYCHODZI 

CHOR 
Tak, ona to hybryda. 
Zetrzyj ten tusz z całej twarzy, 
wyglądasz jok wampir. 
Rozwód bez ślubu. 
Obrączki no palcach bez właścicieli. 

Bukiet ślubny z czarnego bzu. 
Umyj zęby. 

Zdejmij koc. 
Idź s pać. 

Pozmywasz jutro, 
jeśli twoje mięśn i e ut rzymają talerz, szklankę, nóż. 

lflGENIA 
Ilu dziewicom 1..vloż y l po cichu swo1ego cenniejszego niż pięto , ile 
potem no trasie ló ż ko-wonno nie magio wyprostować pleców? 
Przyklejone sreberko po serze na spocone1 stopie. 
Ile k uśtykania do lozienki? 
(kurek z ciepią wodą to jedno ze znienawidzonych jąder) 
Ile z nich ustawi I jak kolumny 1,·1 erekcji przy stole rylem do okno, 
do ilu nie chciol się potem wprowadzić? 
„Możemy chodzi ć do teatru, no koncerty, no wystawy mu zeum 
prezerwo tyw" 
Będę plywać Będę się plowić Do upodlego, do kości , dopóki 
śm i erć mnie nie rozlqczy z wonną Jak karp gotowy no w igilię . 

Poder ż ną mi gordlo. 
Nie otworzę okien, nie podniosę rolet, nie odsunę zoslon . Wlożę 
watę w szpary okien . 
Ryby klodą się no plecach, psy dyszą przez sen, kochankowie 
zoplodniojq, o jo oskrobuję moje kości z mięso. 
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N 

(MOK RY OD DESZCZU) 

J esteś moim świat em , 1este ś moją maliną , 1e s leś moim sadem, 
a ja jestem twoim 01cem . 

mE 
Pu ść mój baga ż, tr zymaj ręce z dala od mojego mienia Nie 
maże sz d źwigać Moje ciolo by!o świątynią, którą znieważy!eś 
Mam pelną gotowo ść śmierci. Ruszam na drogę tortur. Wyruszam 
na wygnanie, wyplywam na bezdomność. Miasto zostaje 
w zow1eszen 1u. 
Mogę dać upust swo1ej tęsknocie Zachcialo mi się kocha ć - mogę 

poloży ć się do trumny w swojej ślubne1 sukni. A ty ojcze trzymaj 
rękę na pulsie i daj napiwki grabarzom, ż eby równo spuścili do 
grobu moje cia!o. Niech ci dobrze idzie wojna (STOJĄ w KRWAWEJ 

MIAZDZE Z MALIN . JEJ WALIZCE ZYŁY W YST ĘPUJĄ NA CZO LE 

Z WY S IŁK U. Z JEJ WALIZKI Ś CIEKA POT ZUPHN IE JAKB Y NIE BYŁO 

WIL GOCI POD DIJSJAIK IE M. ZUPEŁNIE. JAKBY DESZCZ I ŁZY NIE 

BYLY WYSTARCZAJĄCE . AZ W KOŃCU WSZYS fKO ROZSYPUJE SIĘ NA 

PODŁOGĘ). Po co zabierolam wszystkie tubki z kremem? No po 
to, żeby mieć cio !o jak pergamin, po Io, żeby ud z ielać lekcji cio !o 
dla początkujących, do tego przedmiotu zawsze ustawi się kolejka 
uczniów, w tej dziedzinie każdy chce z ostać spec 1alistą Malo ci 
wady ojcze 
I tak nie zmy1esz z siebie tego brudu . 

SCENA li 

MEDEA SPO TYK A 'li PARKU KLITAJMES TRĘ MEDEA PC HA fRZY WÓ Z

KI DZ I E C IĘC E z mu. LEW Ą RĘKĄ CIĄGN I E JEDEN KLJ IAJMES!RA 

Z ORESTESEM 

l 

Podpalę 

Plamień 

Tak, wżera się . 

I ~ 

Blizny 

Na trupach spalany wosk świeczek, ślady znieksztalcenia 

Więc ulga? 

Nie ma 

Tok, nie ma . 

POZB Y WA JĄ SIĘ O B R ĄCZEK 
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o 
Jazonie, który zlotem Argonautów plombujesz dziury w zęba c h, 
niedlu go nacieszysz się potomstwem Two1e dzieci splonq razem 
z tą, z któ rą mnie zdradLileś . B ędziecie plonącym tortem z ciol. 
Ju bileusz rn oje1 zemsty 
Wypalono dz iu ra w spodniach. W dnurze p rześwituje ich czerwo
na, spalona skó ro wtoprona w twoją s kó r ę trupio brnlq i zimną 
jak z prosektorium. Ciola twe/ wybranki, ekshumowane sza1e 
kośc i , paskudna sprawo. 
Będziesz synem spalone1 zie mi, spalonych mostów, 01cem spolo
ne1 narzeczonej i spalonych synów 
Będziesz szerszeniem ukąszon ym przez osę zieją c ą smouym 
ogniem. 
Krzycz sob ie wtedy, krzycz ile wlezie. Jo tez krzyczalom rod zą c ci 
potomków, szkodo, że wtedy nie oś l ep ia m, szkodo, że moje oczy 
nie pękly 

I ~ l I 

Agamem non ie, gdybym byla wróżką , jak ono, adrqhalabym 
s i ekie rą twe odrasta jące cz lonki, bo odrąbać tylko cztery, to z 
molo, ośmiornico klo mstw. 

E r 
Powieszę s i ę na li nie ze śliniaczków i wycisnę z piersi krew 
zamiast mleka. Mam zawa l macicy Turla się do wypalone j dziury 
w linoleum, z którego tyle razy śc i era/om rozb ryzgany przecier 
1 plonie razem z wami wydo 1 ąc wstrętny swąd krematorium. Nie 
Jazo nie, o nie, nie zos t awię ci dzieci, nie v ezmę alimentów od 
cieb ie, nie pozwo l ę córce K1eono potrząsać butelką z mlekiem. 

AU UUU AUUUU AUUUU 

uknia znika, bo się topi 

Czerwień. 

Zony, co nie mocie no 1zędzi o zemsty 

Szukajcie go. 

Któr yc h córko sta je się n o1 zęd zie m w ręka c h 01ca 

Jazonie to twój kon iec 

I _l flL j 

Ifigenio, wąż cię splodzil 

Ja cie rpię, synowie! 

Cierpienie za duze na t ę przestrzeń. 
Agamemnonie, p ó j d ź do ką pi eli , ja 1uz czeko m w pianie, na ga na 
two1e zawa lani e, chod ź , w wodzie krew nre kr zepnie. 

No co testy ciążowe 
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No co dwie kreski . 

No co by lo zabii a ć brata . 

To mo ja córko, ale też córko kota 

Kon ieczny przeszczep skóry. 
Cz y ta suknia uszyta z pla stiku? 
Poiar ciała w ś lu bnym prezencie. 
Zgliszcza dzieci. 
Szalone matk i. 

Mamy kr yzys 

Ru tyno wdało się w nasze rnalże 11stwo 

Więce1 rondek . 

Nowo bie lizno, nowe po mys ly w lóżku . 

Zaskocz go. 

Wasze małieństwo było bzdurą. 
Wyznania waszych mężów anulowane 
pod wpływem nowych faktów. 
Oni nie chcą już waszych kolacji i ciał. 
Dość wspólnych podatków. 
Oni się wypalili. 
Przykro im, ale już nie mogą, 
Byli niemzęśliwi. 
Codzienno~ć ich zabija, 
mężczyźni to myśliwi. 
Agamemnona wojna, Jazona nowa żona 
postawią na nogi. 
Patelnia przypalona, 
znowu gulan. 
Jak ty wyglądan, jak się ruszasz. 
Kiedyś szalałem na twoim punkcie. 
Nie kontroluj mnie. 
Kryzys. 
Już nie. 
Nie wiem czemu, ale już nie. Takie jest iycie. 
Tak, zdradziłem cię, Medeo. 
Tak obiecałem ją Artemidzie, Klitajmestro. 

CHÓR ZAIYKA SOBI E USZY 

UCISZ JE, OGLĄDAM MECZ! 
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SCENA 12 

AGAMEMNON I ZOLNIERZE . 

HA "EMHON 
Mobilizacjo . Niedlugo wyplywomy Go l ić glowy_ Sprawdzać 
stan broni . Leczyć koca Kon iec z pic iem Dyscyplino_ Będzie 
c1ęzko, ole zwyc1ęzymy Niektórzy umrq - cześć im. Pojutrze 
będzie wiotr. Arlemido okozolo się laskowa. Baczność. Spocznii 
Wyrównać szyk_ Kazala mi z l ożyć córkę w ofierze Zrob i Iem to. 
Ty, w czerwonej bluzie, wystąp . Patrzysz się n wodzo nie tak im 
wzro kiem, jakbym chcial. Nie podziwiasz mnie? Masz dzieci? 
Do izo la tki go . Niech zapamięta , że 1ego wódz ciągnie Helladę jak 
kamie ń pod górę , kam i eń, no którym je go córka po raz ostatni 
czu lo zimno. 
Więc wielu z nos zginie Ale bohole rów Cerbe r nie pogryzie 
Wypłyniemy z rano W drodze marny czas zamienić się w zwie
rzęta _ To rozkaz W Troi pazury, k!y, języ ki purpurowe od upo!u 
i pragnienia. Dyszenie po celnych strzolach, znieczulico uszu no 
dźwięk martwych cial podających na piach Zostawiamy czyste 
k o śc i wrog o - niech bieleją w slo1icu, niech czeka1q no wapno 
1 ziemię . Nie ście1omy k1w1. Bezwzględność - rolujemy honor 
Jutro ofiura mo1e1 córk i, zlóżmy jej hold Ma na 1 m1ę Ifigenio, ma 
siedemnaśc i e lot, 1esl juL w porcie Bardzo chce umrzeć za nosze 
powodzenie, tak ją wychowo!em 
Menelaos wezwie wos no opel, odśpiewamy hymn 
Sq pytania? S11ategię wylożę o świcie, w dzień pożegnania 
Aul idy 
Trzeci z lewe1, ty ch lystku, sto pompek. Ty za nim - śneżka 

zdrowia, z której już nie w1ócisz żywy Za te11 wasz szmer Więc 
ciszo Kto jest wodzem? 

O I RZE 
Agamem non 

AGA [ 

Gdzie zw y c ięży m y? 

1 01 I 

W Tro i. 

Komu cześć? 

zn N1r Le 
Artemi dzie 

Komu jeszcze? 

01 N r 7' 

If igen ii 

A A C Hl 

I komu? 

o 
To bie, tobie, tobie 
(SALUTUJĄ) 

IFIGENI A WYMIOTUJE. DOSTAJE ZASTRZYK . PISZE LIST 

POJAW IA S IĘ RÓJ OS t HllAJHES!RA 
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r 
Odkręć to. 
Odsmekoj obietnicę. Uchroń ją. 
Zerwij I Artemidą. 

Wracaj do domu. 
Wysiadły korki, zatkał się zlew. 
Odłói nói na miejsce. 
Zmyj 1 niego krew. 

[ ! 

Uządlq mnie. 

I 

Sprzeda le ś ią . Wściekle są 

Gd zie obrączk a ? 

W szambie. Ocal ią . 

Odgoń ie 

J 

Niech tną . 

Żądło . 
Ukąszenie. 

Jod. 
Bandaże. 

Klamki od prosektoriów. 
Śmierć córki, 
krew z filiżanki. 
A jednak wojno 
wojna wojno wojna wojno. 

SCENA 13 

KLI TAJMESTRA I IFI GENIA 

IF IGENIA PRZEW IJA ORESTESA 

LIUJ ['TR 

Wyparla, aszalala. Prz ykręć sobie ś rubki w glowiel Gdzie twói 
instynkt ż yc i a? Zawsze bylaś anarchistką i nie glosowalaś, o tu 
nagle Hellada, zeszloroczny ś nieg, ogon przeiechanego kota, 
kotuże rozlanego mleko z kowalko mi szklo . Nie znasz Hellady 
Sied z iałaś w domu i nigdy nie wychodzila ś Robila ś Io z lo ś li-

wie - Helladę miola ś za zlodzieikę oica A tera z, kied y Hellada, 
nieznani ci ludzie kłó c ący się w swoich domach ro zs ianych po 
nieznanym ci terytorium, nieznane ci zagrody z nieznanymi ci kro
wami dojącymi mleko, no które masz alergię, pieprzono Hellado 
i twói ojciec okozuiq s ię nie tylko z łodzieiomi tego, co im da
wala ś w swoim bezpestkowym, obranym, wydrążonym, wydry
lowanym doirzewaniu, ale te ż mordercami twoiego kw i tną ce g o 
drzewa, drwalami twojego ślubnego migdalowca, twój charakter, 
twoja krnąbrność, twoja bezc zel ność, ole te ż twoja cholerna wia
ro w ideały, słowem wszystko, co zotruwolo moje matczyne serce 
z zupą w lewej , o drugim daniem w prawej komorze, wszys tko to 
wyporowolo i mam tu przed so bą tchó rza bez matury. 
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Córko I 
Zyjl Chcie1 żyć l Nie rób idol a z ojca, patrz, jo też przetoczylam 
sobie nową krew i (POKAZ UJ E PALEC BEZ OBRĄCZKI) 

fi GENIA 
Zmi eniłam t o żsam o ść . Strn citom temperament. Brak mi już ripost 
Ac hilles woli chlopców Patro klesa Jo od wszystkich chłop ców 
wol ę Achillesa Ojciec woli wojnę 

KLITAJIHSTRA 
Zacznij od ś mierci woleć życie 

IFIG[NIA 
Nie ucieknę, chociaż nim g ard zę 

KL IAJMESIRA 
A ja? Kocham cięl Karmiłam cię Mo1e piersi byly raną, gdy 1e 
gryzłaś Rzucilam karierę dla ciebie, oddałam ci nerkę Wzi ęłam 

kredyt na biurko, narty, na angielski, pożyczalam ci ciuchy, 
wnosiłam twój wózek na szóste piętro. 
Nie rezygnuj z życia, 1a matka histeryczka, błagam cięl Wie rz 
w życiel Wierz w milośćl 
Kiedyś będziesz przewi1oć własne dziecko. 
Ubieraj się, idziemy. lmprowiz u1my. 

IFIGENIA 
Odnajdą mnie, naokolo straże 

KLITAJMESTRA 
Nie. Weźmiesz wózek i wyjdziesz z Orestesem Zostaw wózek za 
domem, w slońcu Weź torbę, pojemnik na jajka, bańkę na mleko, 
w lewe1 ręce trzymaj portfel Robisz zakupy na ostatni w życiu 

obiad . Idz iesz w stronę cuk ierni, ostatn i tort. Zachodzisz dolo
dziarni - chcesz przed śmie rcią zjeść lady Włó ż c za rn ą o p a sk ę -
p ogodz i ła ś s ię ze śm ierc i q, nie p rzyśpiesza sz kro ku. Wewn ęt rz n y 

p o ża r, to two1a prywatna sprawa i tak napiszą o ty m co chc ą . . 

IF IGEHIA 
Re porterzy? 

KLITAJMESTRA 
Oni zawsze, wszędz i e są 

lflGfNIA 
Co dolej? 

HllA JHESTRA 
Przy piaskownicy w lewo 1est skwer, za skwere m p la żo, 

wzdl u ż p l aży wydmy 
Przy z bu t w i a ł yc h p i e ńka ch spa lone molo, i dź dalej 
Czeka1 na !ó d ź. 
Odys wszys tko wie. Nie będz i e czasu no cumowan ie, zrzu ca sz 
ubranie, plyn iesz P ły n i esz i oddychasz, od dychasz i poruszasz 
się jak ża bo, nie myślisz 
Przy lodz i zwal niasz, Odys wc i ą ga ci ę no po kła d 

Au lida odda la si ę , al e nie siad asz, l e ż y s z Oddychasz Odys 
w io s ł uj e, nie ma wiatru. P! yn iesz z Odysem do llaki o d d ych a j ąc, 
wdychaj ą c i wydycha1qc, nos, usta, nos, usta, ścierasz Odysowi 
pot, ale le ży s z Pok!ad pachnie drewnem, Aulida jest coraz 
mnie jsza i mnie1 sza1 s t ó ł ofiGrn y jest moly jak kowalek krze
mienia oprowionego w sreb ro wiszą cy mię dzy pier siami Au li da 
jest niewidzialna pod mi kro sko pem, roztapia się jak lód pod 
wrzqt kiern, zrz uca skó rę nic zym wqz. 
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rn A 

Zobaczę was kiedyś? 

LI 4J E l A 
(PODAJE IFIGEN ll CZ A RNĄ OPASKĘ) 

Dba1 o wzrok 

IFIGE NIA WYCH OD ZI . 

SCENA 14 

ZOl NIE RZ Z ARMII AGAMEMNONA WO LNO C IĄGNIE PO ZIE MI 

I FIGENIĘ IFIG EN IA ZAPL ĄIANA JES T W WODOROSTY 

SCENA 15 

NA STOLE OFIARNYM 

I I~[ I A 

Czy wiecie, gdzie jest studnio no cmentarzu? 
Kupiliście ju ż konewki? 
Czy kamieniarz wykuwa ju ż nagrobek? 
Jesteśmy zwierzętami i argumentacjo zębów jest szczera 
w na szym wypadku Wkurzacie mnie, ole wy to ignorujecie. 
Wasz puls nie staje się szybszy 
Wasze dusze nie zbliżają s i ę do mojej i nic się nie zmienia . 
Ale jo, nazywając pr zysz ło ść słowami i uprze d za ją c bieg 
wydarze ń - kamienie waszych oczu, które będą przesuwa ć się 

po drodze n o ża do mojej szy i, ka mienie moich stów, któ re wasze 
mózg i wrz ucają w siebie tyl ko po to, że by je za pomnieć, jak za
pomina się dekli nacje nieprzydatnych czasown ików, nazywa jąc to 
wszys tko, ubiego1ą c wasze reakcje, asekuruję s ię i uprzedzam was. 
Ma m świadomoś ć piórkowej wagi stawa wzg lędem oc i ężale j wagi 
z d a r zeń Wiem t eż doskonale, że mo je armatnie kule dojdą do 
was w postaci nic nie wa żącyc h drobin o kolibrze ro ś linnyc h py ł 

ków, które w najlepszym ra zie i ty lko przy sprzy jaj ącym układzie 

wiatrów mogą w pl ynq ć no wa szą al er g ię i zakręci ć wam w nosie, 
1ok ku rz ze s ł ow n ików upstrzonych mysimi fekaliami kręc i w 
nosa ch starych bibliotekarzy Wiem, że rzeczy, które się tłumaczy 
pozostają ni ewy tłumaczo ne, postu la ty niespełnione, a ostrość 
zalan a jest wiadrem pomyj. Wszystko to wiem, a mimo to zaryzy
kuję otwarcie swego cioto na pu bliczny widok, wasze wzruszanie 
ramionami, chrzą kanie, kaszel, wychodzenie w trakcie. 
Zrob i ę to, bo sko ro idę no ś mi e rć bez słowa wy j aś ni e ni a, id ę na 
n ią jak no sympozjum pośw i ęcone kwestiom pogawędek, jak na 
spotkanie niepewnych geometrów, którzy szukojq punktó w stycz
nych i tęsknią za całośc ią tom, gdzie boki figu ry nie ze tknęł y się , 

nie zn ala zł y w ier zc h o ł ków, o kąt y zostają nieoszacowane. 
Każdy żyw i s ię każdym i ni kt nie ma l i tości dla nikogo. 
Kłóciliśmy się, je dli ś my ciasto, ka lkul owa liśm y 
Nie mieliśmy antyciał i każde z nas bolo się o co innego i no 
swój indywidualny spo sób Jedn ak wasz pewny siebie falset nie 
zmieniał s i ę nigdy w dziwaczne pienie pode r ż ni ę tego gard ta 
i '.'!Y nigdy nie wsta wa liście od s tołu i wy zawsze z achowywaliście 
zimną krew - jesteście profesjonalistami 
To sq słowa bez matury, słowo z blokowisk, stawo ze ś mietnisk. 

Te slowo sq waszą jedyną sza n są - nie bagatelizujcie ich. 
Możecie s prawi ć , że słowa przes tonq warczeć i wypowiecie zdanie 
zwiastują ce porozumienie. 
O ś wzd luż której będziecie się przechadz a ć po mojej ś mierci, 
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przebiegn ie przez ś r o de k waszego rodzinnego kręgosłupa 
i wszystko to zo s p rawą słów, które teraz wypo wi adam, a które 
będzieci e za kładać sobie, jak p ierścio n ki za r ęc zyn owe przy 
to rym sa ks ofonie, zo k l odoć slowa jak e t o l ę , żeby ogrza la 

ram iona, w l ep ia ć s!owo jak szczeniaka z autostra dy wlepia się 
weterynarzom. Wasze domowe awantury coraz c zęśc i e j p r zy b io rą 

formę pozo rn ie g r o źnych gier, w których szp ady da wno mo ją 

pr z yt ępione końce i wszyscy porusza ją s i ę w spowoln ionym, 
wal ecznym tańcu. 
Będz ie c i e spacy fikowani, ob loskawien i, spoleg liwi 
Pierwot ne nastroszen ie przes tanie być chaosem Wasze na str osze 
nie otrzyma status rytuo lu Grzebienie minut s p ęd zonyc h ze sobą 
i tygodnie, w których wasza wzajemna o b ecn ość przestan ie być 
skrywa nym powodem bezsennych nocy i aborcji snu, ro zc zeszą 

wasze kolt uny 
Nastroszenie oddzieli si ę od waszych pap ila rnych lin ii 
Pie rwiastki się s calą, ch leb po lqczy s i ę z d żem em, majonez 
wreszcie zgęstn i e j e i wasze serce nie będ z ie co chw ilę wyrnog oć 

reanimacji, a przeciwnie, uni es ie was no lagodnych lo lach bicia 
i b ędz ie w al i ć niczym regularn ie p od a ją cy ś n ie g. 

Woszo nieufność przes tanie być t rwa lą cechą , no nowo stan iecie 
s ię r o d z in ą. Zaczn iec ie zgodn ie c h odzić no mój grób, zgodnie tr zy
mając wien iec z goździków, zgodnie zapalając plastikowe znic ze 
i zgodnie spuszczo1qc glowy w olei polegtych za zdobycie Troi . 
Renty żon i puste boisko sie ro t za stąpicie wspólnym bu d że tem 

i wspólnym stadion em szczęś l i w ych rodziców. 
Orestes póidzie do przedszkola mojego imienia, a ty matko 
poczniesz inną córkę, z którą równie milo będz i e mijol czas no 
malowa niu jajek i wi ąza niu kokard. Oicze życ zę ci, żebyś 
podbil Troję 
Czy wierzysz w to, że tok będzie? 
Czy życie wydoje ci się teraz bardziej znoś ne? 
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