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Patrzył, jak bohater tragedii umie
rał. Aktorka w czarnym płaszczu na
rzuconym na nagie ciało podchodziła 

powoli (na pewno ma obliczoną ilość 
tych swoich mityczno-teatralnych kro
ków) podchodziła do nic nie podejrze
wającego Romea. Aktorka gra królową 
Maab. Szepcze jedno słowo „Szczęśli
wy". ,,Szczęśliwy". „Szczęśliwy". (Było 

to w kinie Tęcza). Starzec z renesan
sową brodą wychyla się z ekranu i ro
niąc oszczędnie fałszywe łzy, pociesza 
nas: „wszyscy zostali ukarani". Wszy
scy. „oto na naszych oczach jeszcze 
raz umarła miłość". Królowa Maab tań
czy na rozkrwawionej wardze Merku
cja. Głównym winowajcą jest oczy
wiście ten młody. Goniec. Dzieciak, 
który z miłości do Romea wszystko 
psuje. Plącze i udaremnia pośpiechem 
intrygę pobożnego rozumu. Jak mu 
śpieszno podzielić się straszną nowiną. 
Konia zajeżdża. Byle tylko razem z Ro
meem płakać. Aktorka, która gra kró
lową Maab, ma opracowany każdy 
szczegół roli. Wszystko przychodzi jej 

łatwo. Każdy najmniejszy gest. Ruch palcem. Ona ma władzę. Skazała Merkucja 
na samotną agonię w prochu i kurzu. Na scenie placu szyderców i naśmiewców. 
Smaczne ciało dwudziestola tka. Pełne krwi. Żądłem paj ąka przyczepia mu do war
gi ostatnie słowo przekleństwa. Obok Rajfurka za niewielką opłatą odcina skażone 
członki. Radzi pozbyć się szybko skażonych części. Ręki, głowy, cezu, języka. „I tak 
po kawałku mój miły starzejemy się. Pozbawiamy czucia. Byle przeżyć do następ
nej zdrady. Byle przeżyć". „A ci szesnastoletni głupcy z Werony? Nie znali ceny -
mówi Starzec - Królową Maab spłaca się byle ochłapem. Później, później można 
ją nawet oszukać. Nie płacić nic". 

I znowu dzień, i znowu noc. Wybierał boczne ulice zapchane samochodami. Pla
ce. Parkingi. Dotykał, gładził karoserie aut. Guma. Opony. Reflektory. Swiatła. Kie
rowcy ostrzegają się wzajemnie przed niebezpieczeństwem. Mrugają porozumie
wawczo światłami. W samochodach czekają na swych panów żywe psy. Z najwyż
szych pięter. Z okien panoramicznych restauracji kawiarni widać diabła. Ilu par
szywców, ile łajdactwa zmieści się w jednym samochodzie? Ile trującego jadu? 
W dole krwiobieg miasta. Kolorowe arterie samochodów. Drzwi luksusowych do
mów. Są szczelnie pozamykane. Obwarowane domofonami. Bardzo proszę dwudzie
sty wiek. Metro rzucało go z jednego krańca na drugi. Miasto było otoczone mu
rem. Bolały go nogi. Potrącany. Popychany. Wpatrywał się w oczy przechodniów. 
Bezczelnie. Prosząco. Ulegle. Patrzył w oczy psom. Iskry głodu sycą się wzajemnie. 
Zar. Na ułamek sekundy. 

Nad miastem na tle fioletowego nieba świeci gwiazda. Neonowy znak firmy Mer
cedes. Noc. Mansiony wystaw. Jedna wystawa. Druga wystawa. Trzecia wystawa. 
Wesoło orkiestra Armii Zbawienia śpiewa do mikrofonów i wzmacniaczy. „Dzi
siaj w Berlinie". „Dzisiaj w Berlinie wesoła nowina ... " 

Stoisko z mięsem odpowiada: 
aaa aaa - kotki dwa 
prostytutki - jesteśmy cielęciną 

transwestyci - jesteśmy podrobami 
dzieci - jesteśmy kurczakami 



rzeźnie - służymy mięsu 

łaźnie - czcimy mięso 
koszary - mięso mięso mięso 

plaże - kochamy mięso 
stadiony - hurrra 
kina - trychiny i słonina 

Stoisko nr 15. 

Bob Dylan ukryty w piramidzie zielonej salaty opowiada: za siedmioma górami 

za siedmioma rzekami 
jest wysoki wysoki mur 
mur wysoki sięgający nieba ... 
- przechodnie rzucają grajkowi drobne monety, idą dalej przC:d siebie we wszy

stkich kierunkach -
... za murem tym jest kraina, z której nikt nie wraca, bo już nikomu stamtąt.1 

wracać się nie chce. Poza tym nie ma z niej wyjścia. Są w tej krainie kwiaty, któ

rych zapach truje raz na zawsze, są tygrysy trawożerne, są krowy ludojady, a mo

rze w tej krainie zrobione jest ze słodkiej krwi. Tam białe światło rozgrzesza roz

pacz, a w najzupełniej pustym niebie dzwonią dzwoneczki i maleńki guru cały ze 

złota zsyła deszcze łaski, tam wszystko jest... 
Handlarze relikwiami rozłożyli na krawędzi chodnika skrawki czarnego aksa

mitu, na aksamicie biżuterię błogosławionych i pamiątki ostatnich dni: miedziane 

pręciki skręcone naprędce, zęby tygrysa, kamyki z Katmandu, kawałki skóry, ple

cionki z włosów, dwustronne oczy. 

Stoisko numer 168 z paznokciem Heleny Rubinstein. 

Paznokieć czerwony, różowy, zielony perłowy, 

siny, żółty, srebrny, czarny 
paznokieć przesłuchiwany 

paznokieć, który zostawia na skórze ślad rozkoszy ... 

Stoisko szczęścia numer 133. 

Tęga Niemka w kostiumie kąpielowym w kwiatki, z ręcznikiem w kwiatki na 

szyi, idzie w kierunku morza. Na piasku został nadmuchiwany materac również 

w kwiatki. Z ciepłego - zimnego morza (jeszcze nie zaczął się sezon kąpielowy, 

ale zdjęcia trwają) wychodzi amerykański student. Młodość niedbale się trzyma. 

Wypięty brzuch, ale brzuch gładki, miękki, bez osłony tłuszczu. Jak źrebię. Rekla

muje bermudy. Poznaję go. Tak to on. Oparty o samochód rozmawia z dwiema Ja

ponkami. Sumi i Miabi. Reklamują przez osiem godzin wachlarze i sztuczną biżu

terię. Podobne do lalek z ruchomymi oczami. Gdy śmieją się widać rząd białych 

zębów i różowe kauczukowe podniebienia. 
Modelki na całym świecie przestały przyjmować pokarmy. Przestały również 

wydalać. Z ich palców i sutek tryskają wielobarwne strumienie sztucznych ogni 

i brylantów. 

Stoisko 801. 

Łóżko przeznaczone dla młodożeńców. Na łóżku galowy supergeneral. Kosmiczny 

baldachim. Rekrut aportuje porcelanowe naczynie. Nocnik. Orbity. Mars. Saturn. 

Rakiety. 
woda woda 
ląd ląd 

dupa dupa 
Radiostacje i wytwórnia filmowa obok. (Za chwilę muszę odwiedzić Tarzana 

i jego małpkę). Wilk w uniformie generała głosem diskdżokeja albo ekspedientki 

obiecującej natychmiastowe szczytowanie. 

- Poczęstuj się pralinką. 

- Tak jest. 
- Oj, oj, mam kamienie albo bombę zegarową w brzuchu, oj, oj, to będzie 

straszne. Oj, oj, chce mi się pić. Oj, oj, podnieś mi nóżkę, mój Kapturku. 

- Tak jest, 



- Lubię tak dziwnie siedzieć z tobą. Wcale nie przeszkadza mi to, że ludzie tu 

chodzą. Przyglądają się nam. Nikt nas nie kupi. Jesteśmy dekoracją. Zaznaczamy 

obecność pewnych sił, koniecznych do utrzymania ciśnienia w maszynie cywili

zacji. 
- Tak jest. 
- Bierzemy ponadto udział w wojnie psychologicznej. W prawdziwej kosztow-

nej, drogocennej wojnie. Podnieś mi prawą nogę wyżej. Tak wyglądam groźniej 

i mniej mnie boli. 
- Tak jest. 
- Jestem takim samym człowiekiem jak ty, mój chłopcze. Ja nawet zobowią-

zany jestem do miłości. Ja kocham was i ciebie jak surowy ojciec, który nie za

waha się utoczyć krwi ze swych jedynaków. Ale, widzisz, jest we mnie jeszcze 

druga, ciemna miłość. Ja z nią walczę. Ja was jakoś dziwnie pożądam. 

- Tak jest. 
- Gdy was pozbawić zarostu, owinąć nogi onuckami, obmundurować, wtedy, och! 

Bynajmniej nie pożądam twojej jednostkowej szyi, odwrotnie, twojej szyi wyjąt

kowo nie lubię. Jest za cienka, za subtelna, ale jej widok potrzebny mi jest do 

operacji zwielokrotnienia jej w szeregu, w dwuszeregu, w defiladzie. Ja kocham 

was en mass. Tak samo dzieje się z twymi barkami, udami i podbrzuszem. 

- Tak jest. 
- Pochyl się nad babunią, mój Kapturku, pomasuj mi brzuszek. Podrap mnie 

w piętę. 
- Tak jest. 
- Przestań się głupio uśmiechać, ludzie na nas patrzą. Doskonale. Wiem, ty 

mnie zaledwie tolerujesz. Drap mnie w jaja. Ale zobaczysz. Ja słońce zaćmię. Księ

życ połknę. Baczność. Teraz będę chwilkę wył. Ty też myślisz, że mam raka? 

Wybija północ. 

Tysiąc zgubionych pantofelków czeka na stopę Kopciuszka. 

t 

Para narkomanów zeznaje przed policją: 
- i przyszedł czas, że wiedzieliśmy więcej od lekarzy 
- lekarz, który miał się nami zająć, przyszedł z czarną teczką pod pachą i nie 

wypuszczał jej cały czas spod ramienia, bał się, że mu ją ukradniemy 
- zadawał głupie pytania i dawał sam sobie na nie odpowiedzi 

- a z nim było źle, musiałam go głaskać przez całą noc i dzień i noc, raz wy-

skoczył przez okno 
- płuca, oczy, język 
- kradliśmy tylko najlepsze rzeczy, same delikatesy 
- zobaczył robaka, który go jadł 
- nic a nic nie bolało 
- drapałem go do krwi 
- wtedy zapytał, jak żyć, żeby ocaleć 
- ale nie znaliśmy odpowiedzi 

Na płocie i pod płotem. Dużymi literami nabazgrany na płocie napis - PROLE

TARIAT. Para długowłosych modeli pije coca-colę. Ona - białe mleczne zęby. De

likatny zapach skóry zawdzięcza Elisabeth Arden. Belgijska firma marcepanu i cze

kolady wynajęła jej piersi. Szczupłe ramiona i obojczyki dzierżawi w tym sezonie 

firma Chanel. On - czyta „Die Zeit". 
- Socjalizm jest jedynym wyjściem, jedyną formą społecznej moralności. Bierze 

w opiekę szarych ludzi. Wszystkich. Kto tego nie widzi i nie walczy z przemocą 

pieniądza, kto się dał zatruć pychą kapitału, ten jest durniem. Każdemu według 
jego pracy. 

- Osiem godzin w atelier w coraz idiotyczniejszej pozie. Czy ja, wyrobnik twa

rzy, jestem proletariuszem? 
Młodzi robotnicy od Siemensa (dyrekcja Domu Towarowego wita ich rzęsistymi 

oklaskami i butelką szampana) udają się do przebieralni. Ekspedienci łyskają za

dami mandryli. Z gracją podają żetony. Tyle żetonów każdemu, ile kto zabrał ze 

sobą do kabiny sztuk konfekcji. 



Robotnicy będą przymierzać spodnie z weluru z rozszerzonymi nogawkami, czer-

wone, zielone, granatowe, białe, niebieskie i kawowe. 
Koszule z indyjskiej i chińskie~ bawełny 
włoskie sweterki z acrylu 
bluzy kroju safari (lekko przecenione) 
sukienki z tafty - kreacje specjalne na zbliżający się bal - demonstrację trans

westytów organizowaną w tym tygodniu w salach recepcyjnych Kaufhausu des 

Westens 
Sprzedawcy tańczą ostatni przebój - „Ucieczka w mit" 

Nauczyciel tańca : 

pozycja wyjściowa - noga przy nodze 
pozycja pierwsza - lewa noga do przodu 
pozycja druga - lewa noga wraca do nogi prawej 
pozycja trzecia - prawa noga do tyłu 
pozycja czwarta - · prawa noga wraca do pozycji wyjścia 
Taniec zaczynamy od kręgów szyi. W tym sezonie nie nosimy już opiętych spod

ni, ale w dalszym ciągu nie odróżniamy dziewczyn od chłopców i vice v ersa. Lustra 

się mylą. Detektywi prawie nigdy. Widzą wszystko, ale na gesty drobnych klepto

manów nie reagują. Nie opłaca się. 
Ukryte mikrofony. Ssssssy ssssssssssssy -

Wssssssssssssssssysają każdy dźwięk. 

Moralność społeczeństwa jest najlepszym dezodorantem. 
Ludożerca Persil kąpie się w Nilu i dzięki reakcjom chemicznym i enzymowym 

staje się jako śnieg, jako hyzop biały. 
Ludożerca Persil: - Z niemowląt robimy świetne mydła toaletowe (niestety pro

szki do prania są tańsze i przegrywamy z konkurencją detergentów, biednemu 

zawsze kij w oko). Persil robi perskie oko mieniące się kolorami tęczy. 

Wolna telewizja przeprowadza wolne wywiady. 
- Emerytom nic nie można zrobić. Mogą umrzeć, gdzie chcą. 

- Straszne. Do czego nas już nie zmuszano. W czasie wojny ludzie uwierzyli, że 

budyń można zrobić z kauczuku i że nawet smakuje. 
- Jak to? Pan nie wie, gdzie się pan urodził? 
- Nigdzie, może w pociągu. 
- Ale pańska szanowna mamusia musiała gdzieś akurat wtedy jechać . 

- Chyba na wschód jechała. 
- Człowiek ma tam ojczyznę, gdzie się urodził. 
- Jestem tu, stąd . 

- Z domu towarowego? 
- Czy pisali już o panu w gazetach? 
- Nie. 
- Pan z nas żartuje. 
Na stolikach kolorowe melby z owocami. Ekspedientki gdaczą za bufetem. Są 

tłuste, uśmiechnięte. Michael twierdzi, że rząd specjalnie dotuje rozwój cukiernic

twa. Słodycze przyspieszają proces arteriosklerozy. Rząd chce słodko humanitarnie 

wytruć wdowy i wszelkiego gatunku rencistki. 
Inwalida z kremówką : - Wszyscy tacy niezadowoleni z wszystkiego. życzę mło

dym jakiejś katastrofy. Zobaczą wtedy, jak to jest budować wszystko własnymi rę

kami. Od początku. Bez niczego. 
- Przecież to pieniądz, zrobił wam ten cud. Tańczycie wokół cielca zbroczonego 

krwią najpiękniejszych myśli. 

- Ten młody człowiek z działu turystyki ma częściową rację. 

- Serduszko, pomyśl tylko .. . 
- Ja zawsze będę mówiła, co myślę. Urodziłam trójkę dzieci, ale z nich tylko 

jedno umie myśleć. Ludzie powtarzają, co usłyszą . Ja też nie zawsze potrafię prze

myśleć wszystko do końca. I dlatego podoba mi się ten młody człowiek bez oj

czyzny. 
- Dzięki Bogu jest demokracja. 
Proletariat, proletariat, świadomość klasowa - był również robotnikiem. Był wy

mienny. Mógł zostać w każdej chwili żołnierzem. Pisarzem, więźniem ... Zmęczenie. 



Krzyk papug i strumień ciepłej mętnej wody. Gumowy krokodyl śpi w nylono

wych szuwarach. Małpa wisząca lewą łapą na lianie prawą dobiera się do otwartej 

butelki dżinu. Jak zwykle. Jest nałogową alkoholiczką. Nie wytrzymuje napięć pracy 

w atelier. Jej treser zresztą też. Leży w kącie. Matylda płynie z prądem rzeki. Kro

kodyl zobaczył białe ramiona, plecy, uda, łydki, stopy, palce i paznokcie Matyldy 

czerwone jak rubiny. Krokodyl poruszył się w szuwarach. Prawa łapa krokodyla 

ugrzęzła w mule. Matylda płynie z prądem rzeki. Energicznie pluska ramionami, wi

dać na sekundę krągłości pośladków, krągłości piersi. Matylda chce zwabić ku so

bie tors, biodra, lędźwie, bicepsy Haralda-Tarzana. Krokodyl ześliznął się z bagni

stego brzegu w nurt rzeki Nil. Krokodyl płynie za białym ciałem Matyldy. Płynie 

szybko rwącym strumieniem. Z prądem rzeki płynie również Matylda. Przed kroko

dylem. Matylda uśmiecha się. Mruży oczy. Oślepiający blask słorica. Krokodyl płynie 

za Matyldą. Tarzan nie widzi, co się święci. Małpa Joe pije dżin. Małpa Joe zoba

czyła, co zagraża Matyldzie. Jaka śmierć. Małpa Joe uśmiecha się zadowolona. Nie 

lubi białej modelki, która najpewniej chce jej odebrać przyjaciela Haralda. Małpa 

Joe pije drugi i trzeci łyk dzinu. Z determinacji. Jest świadoma grzechu i odpowie

dzialności. Postanowiła nie zaalarmować ekspedycji ani profesora Kunstmana, ani 

Haralda. Małpa Joe chce mieć Haralda dla siebie, nikomu go nie odda, nie będzie 

dzielić ani przyjaźni, ani miłości. Ceną niech będzie zbrodnia - przypadek. Czwar

ty łyk dżinu. Matylda płynie z prądem rzeki. Joe i Tarzan huśtają się na lianach. 

Małpa Joe całuje Haralda w usta. Matylda przepływa tuż obok. Pod wiszącymi na 

drzewie bohaterami. Małpa Joe pije łyk dżinu. Krokodyl znajduje się w pięciome

trowym oddaleniu od białej pupy Matyldy. Matylda woła do Haralda „hej! hej!" 

i parska jak mały hipopotam, żeby rozśmieszyć, rozbawić Tarzana-Haralda. Duży 

hipopotam śpi na brzegu. Nagle budzi się zaniepokojony. Otwiera oko. Od sawanny 

do wodopoju zbliża się rodzina lwów. Tarzan huśta się. Matylda zauważa płynącego 

tuż tuż krokodyla. Matylda pragnie przyśpieszyć pracę ramion. Widać coś czerwo

nego w mętnej wodzie. Krew? Nie. To rubinowe paznokcie Matyldy. Małpa Joe nie 

wytrzymuje napięcia. Wydaje skowyt nieczystego sumienia. Harald bez zastanowie

nia skacze w nurt rzeki. Prosto w japę krokodyla. W krokodylu! O! W krokodylu! 

Harald dostaje setki listów z różnymi propozycJami, będzie niedługo grał w filmie 

artystycznym, a może się tylko chwali, że zna asystenta Viscontiego. 

Ciemno. Długi korytarz. U wylotu zielonkawe światło. Podwórko. Kioski z kwia

tami, pończochami, cukierkami, prezerwatywami. Kobietom i młodzieży do lat 

osiemnastu wstęp wzbroniony. Druga brama. Sciana z niebieskiego szkła. Kilka szyb 

wybitych. Za ścianą światło. Szpara wejścia. Obserwowały go. 

„Pierwsze przykazanie: i nie rozpoznasz rzeczywistości". 

Położę się tu. Ale dopiero za chwilę. Położę się tam pod nogami tej grubej. Nie

które linie autobusów i metra podchodzą aż pod sam mur. Lotnisko ogrodzone jest 

wysoką siatką. Ale ludzie wydeptali sobie ścieżki. Policzę puszki po piwie. Wszyst

kie, które stąd widać. Ziemia pachnie cementem i gruzem. Pajęczyna radaru. Swiatła 

sygnalizacyjne. Pasy startowe. W ziemi zresztą jest dużo trupów. Jak wszędzie, 

a zwłaszcza w zbombardowanych miastach. Gazeta... pod gazetą zasuszone ekskre

menty. W kępach dzikich ostów i łopianu ukryły się dzieci. Obrazek porno. Komiks. 

Muchy. Usiadła mu na dłoni. Z palca małego przechodzi na s-erdeczny. Sfrunęła na 

but. Muchy nie nabierzesz na swój głód. Poruszył ręką. Kiedy ją złapał? Samoloty 

opadały na beton. Podnosiły się w górę. 
Spróbuj raz, spróbuj ze mną - szeptała. Mężczyzna w czarnym garniturze popro

sił go o ogień. Mrugnął porozumiewawczo. Salon automatów do gry. Żarówki w gło

wach i brzuchu kobiet. One. One. One. Włosy puszyste i bujne. We wszystkich ko

lorach. Na podwórku zebrało się już kilkunastu mężczyzn. Chciał uciekać. Z windy 

wyszli żołnierze. - Kotuś, kotuś, popatrz ona ją zaraz zje - zaczęła się śmiać jak 

dziewczynka w pustym pokoju. Ta obok. Popatrz. - Królowa Maab stała oparta 

o mur. W czarnej sukni. W kapeluszu. Miała wzdęty brzuch. Oczy zamknięte. Roz

chylone wargi. Oddychała chrapliwie. Może śpi? Trzy muchy przykleiły się do jej 

uszminkowanych warg. Czwarta wyfrunęła z ust aktorki. Dina rozpięła ceratowe 

spodenki. - Mam różową pupę. Mój pot pachnie. Jestem fenomenalna w każdym 

szczególe. Zobaczysz. Chcę się tobą posilić, O podobają mi się twoje ręce - :recy-



towała wyuczoną lekcję. - Nie wiem, jak się stąd wydostać. To znaczy, wiem. 
Przyszedłem tu, bo tu można było wejść. A wy czekacie na takich jak ja. Tu można 
zawsze przyjść. I wyjść. Zaprowadziła go do windy. Była to przestronna secesyjna 
winda z lustrem i ławeczkami obitymi bordowym aksamitem. Usiedli. - Jedzie się 
dość długo. - Jak tam twoje zwierzątko? Winda powoli jechała w górę. Mijali 
jedno piętro za drugim. W drzwiach stały nagie kobiety. Podtrzymywały sobie pier
si. Niektóre czesały się, myły, płukały gardła. Zobaczył ogród. Kobiety spacerowały 
wśród kwiatów trzymając się za ręce. Niektóre leżały otwarte ku słońcu. Na ska
łach kochały się natłuszczone olejkami pary młodożeńców. Znaleźli się nad urwi
skiem. W dole leżał wrak autobusu. Wśród skał zobaczyli również kilka szczepio
nych z sobą i w sobie splątanych węży, teraz dopiero usłyszał muzykę, którą wi
brował lokal. Muzyka naśladowała fale oceanu. Ktoś chciał przekrzyczeć muzykę. 

Wypluwał słoną wodę, krew, dławił się. To wcale nie jest złe. To śpiewa chyba 
ten, którego imię ... Spektakl miał się rozpocząć punktualnie. Na widowni nie było 
jeszcze nikogo. - Oni zawsze przychodzą w ostatniej minucie - powiedziała. -
Ale nigdy się nie spóźniają. Przychodzą oglądać to, co najważniejsze. - Zapalono 
robocze światła. Ekrany były szare i jakby zakurzone. Kilka połamanych foteli. 
Jak tu brudno. Torebki po orzechach w czekoladzie, rozdeptane gumy do żucia, 
tampon z odrobiną krwi. Szklanki, kufle, pety. Nad drzwiami napis - wyjście bez
pieczeństwa. Kurtyniarzem jest szesnastoletni chłopak. Niebieskie oczy. Blond 
włosy. Uśmiecha się krzywo. Ma zapuchnięty policzek. Usuwał dziś rano ząb. Ale 
się uśmiecha. Jego ojciec jest marynarzem, matka była przyjaciółką marynarza. 
Jak w tej amerykańskiej piosence. 

Pomyślał o psychicznej nędzy. Smutku ludzi przychodzących tu bawić się. Za
pomnieć. Jesteś jednym z nich. Jeden z wielu ogłuszanych. 

„Drogi Jurku, chcę jeszcze raz spróbować jeszcze raz znaleźć zdanie podobne do ... 
Nie. Nie będzie podobne ani przejrzyste jak szklanka nie będzie przystawać do 
rzeczy. Moje słowa są rzeczywiste takie jakie są. Dość frymarczenia wami drogie 
j{amł'ki. Nie bEldziecię udaw9-ć itmej rzeczł'wistości. Jesteście ptakąmi moje~o ~ar-

:ilła, mrówkami oczu, robakiem i żmiją języka, głodem moim przyprawionym na ty
siąc sposobów, bezsilnością rąk, spermą os~ukującą ojcostwem. Słowa, słowa, słowa, 
słowa. 

W raju rosły dwa drzewa. Pamiętasz? Drzewo życia i drugie - wiedzy świado
mej, którego truciznę pełną i jad, posiąść może ten tylko, kto wypędzony obejdzie 
krąg świata i w bramę zamkniętą zastuka nieświadomości. (Tam w raju tańczą pa
cynki Kleista). 
Pamiętasz? Pamiętasz? Dwie kobiety idą ciężko przed siebie. Trzeba wyprowa

dzić psa. A więc tak się żyje. Czuję obrzękłe stopy. Z ucieczki od kawiarni do ka
wiarni. Jakiś pan obok je ciastko z kremem. Każdy z czymś nie ma nikogo bez ni
czego. Wszyscy mamy nic". 
Plączę. Nie tak. Wszystko niemożliwe. Trup samobójcy rozkładał się w pokoju 

sublokatorskim przez trzy tygodnie. Fala upałów przyśpieszyła rozkład. Kilometry 
jelit metra. Więc w dużym mieście wszystko możliwe pomnożone jest przez milion. 
Ludzie podziemni na co czekają w przejściach oparci plecami o ścianę? 

Czy miliard robi wszystko możliwym i oczekiwanym? Czy miliard razy powtó
rzony gest jest ciągle tym samym gestem? Wszystko co wyobrażone zatem spełnia 
się w tej chwili właśnie obok. Akurat teraz. Wzajemne wyduszanie się. Wydusza
nie form. Stare lęki. Stare bajki. 
Pociągi unoszą nas. Długie włosy. Smak ucha. Cisza. W ciemności dotyk (No jak? 

Lepiej?). 

Pociągi unoszą nas. Jeszcze raz powtarzam wyuczoną lekcję. Ból zrównuje nas 
wszystkich. W obliczu nieszczęścia (nieszczęście ma twarz) jesteśmy podobni. Nad 
brzegiem morza. Nad brzegiem rzek. Miliard nagich ludzi. Nie ma urody, nie ma 
kalectwa, wszystko obmyte wodą płodową gatunku. Dwie dziewczynki ukryte w si
towiu objęły się i patrzą w srebrzyste źródło. Bądźcie pozdrowione. Bądźcie szczę
śliwe. Pociągi unoszą nas. Dopiero długa obserwacja śpiącego budzi pożądanie. 

Co za kłamstwo: „W naturze wszystko piękne jest i jednakowo ważne"? Jeśli 
pięknem jest to, co pobudza nas do rozrodczości, co nas usidla w formę raz na 
z:awsze daną, jeśli oddycham oddechem przodków, jeśli sobą powtarzam was umar-



li i was nienarodzeni. Jednakowo nadzy. Dokąd prowadzisz mnie ślepca lekko tań
czący głosie? Mam trupie myśli. Migocze obraz. Powinienem zamilczeć. Odkładam 

przeczytaną gazetę. Przebudzony wracam do ciała miliarda ludzi. Liżę ich skóry. 

W wilgoci gruczołów ślepo jednoczą się cienkie nabłonki. Miliard razy w każdej 

sekundzie w klatkach na podłodze w słońcu obłąkani myślą o niepotrzebnośei 

w miłosnych pozycjach. A dzień jest nocą, lepkim pocałunkiem, miliard razy po

wtórzonym gestem odsłaniania. 
Wczoraj z Sumi i Michaelem rozmowa. Dlaczego coraz trudniej nam pracować. 

Sformułowałem to chyba tak: „To co robię należy ciągle do starego „humani

stycznego" świata. Podporządkowany jestem jego Instytucjom, jego złudzenia i wia

ry żywię a jego agonii służę. Najdotkliwiej odczuwam tę służbę w teatrze, gdzie 

sam projektuję ceremonie, na cześć śmierci i martwoty. Od dzieciństwa zaskaki

wał mnie dwuznaczny sojusz pomiędzy specjalistami od wiary i myśli a specjali

stami od zabijania. Niby oddzielnie i przeciwko sobie a dopełniają się znakomicie. 

Pozostaje sojusz z Undergraoundem, z jego pieśniarzami poetami dumnymi 

ze swych wizji i chorób, obłąkanymi malarzami, wędrującymi apostołami, robiącymi 

jawnie miłość, obłąkanymi aktorami. O wy pozłacane baranki ofiarne, pasiecie się 

pod murami asyryjskich miast, śpiewacie w tunelach metra, w podziemnych przej

ściach, znikacie w windach, w labiryncie piwnic i strychów, znajdują was pod ko

łami na dnie luksusowych basenów, w szczątkach samochodów, w zaciemnionych 

pokojach. Słyszę, słyszę jak krzykiem bronicie się przed ostrzem noża umajonego 

dziwacznie według nakazów nieznanego rytu. Drżycie przed ostrzem którego sło

dycz oziębia wam skórę i obiecuje jedyność. Wybraństwo. Ale ja muszę wiedzieć 

kto zaciska mi palce wokół rękojeści noża. Kto ustawia mi rękę, każe ją podnosić 

tak, aby najcelniej zadała cios. Kiedy wreszcie wyduszę z siebie tych kilka braku

jących tu zdań. Swoją drogą jak śmieszny był ten Iwan Karamazow z bólem jego 

nieśmiertelnej duszy. To nie on cierpiał ale jego religia. Wmówiła mu rozpacz. 

„Aby straciwszy go siebie ocalić". „Snił ojciec o martwej urodzie syna o martwej 

mądrości syna o silnych zębach białych". „Dusi go starcza flegma i obraz sądu, któ

ry wyda syn". To co można powiedzieć uczenie niech będzie wyrażone ślepym sło-
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wem. Mam wypełnione watą i ligniną czoło. Głupcy, którzy nie widzą i uciekają ze 

snu w jaw~ albo udają sen żyjąc jawą ... 
Nie patrz wstecz ani na bok. Ktoś powiedział półgłosem. Był to chłopak blondy

nek w granatowym garniturze. Mrugał do niego. Chłopak splunął na chodnik. Przez 

kacze zęby. Szli w milczeniu obok siebie. ·Ludzkie mrowie. Ludzkie mrowie. Chło

pak znów strzyknął śliną. To tu. Wskazał na bramę nocnego lokalu i wyjął z kie

szeni kartę wstępu. „Zaproszenie. Pan Eden zaprasza serdecznie. Największy zakład 

rozrywkowy w Berlinie Zachodnim ma zaszczyt zaprosić na jubileusz dziesięciole

cia trudu szerzenia uciech nocnych i zaspokajania spragnionych radości berlińczy

ków. Piwo, nowoczesny balet, kina, bary, łaźnie, koncerty życzeń, telefon zaufania, 

rosyjskie pierogi, dyskoteka, teatry i czego dusza zapragnie. Wasz Eden. Lokal 

czynny od 20-tej do 20-tej dnia następnego." 
Bramę ozdabiały wielobarwne girlandy żarówek. Swiatła migały radośnie. 

U drzwi czuwał siwy portier w czerwonym generalskim uniformie. Podszedł bli

żej, żeby wylegitymować się zaproszeniem. Portierem była kukła z elektronowym 

mechanizmem. Przecięcie strugi świateł jej oczu powodowało uruchomienie mecha

nizmu drzwi i ruchomych schodów. Zwiozły go w dół do piwnicy. Na ścianach wi

siały gabloty ze zdjęciami dostojnych gości, którzy zaszczycili lokal pana Edena. 

Autografy pisarzy, piosenkarzy, aktorów, kilku kardynałów, sportowców oraz żon 

bankierów i mężów stanu. Swieczniki w kształcie phallusów rozpraszały ciemności 

długiego korytarza. 

Ktoś recytował w ciemności: 
Gdy to co najbliższe, 
czegoś dotykał, coś kochał, 

wchodziło w ciebie 
i wydzierało się na zewnątrz. 
Ciekawość, miłość, czułość i oddalenie. 
Gdy dając wycofujemy się. 
W głąb siebie. 



Teraz jestem przy tobie. 
Obok. 
Wchodzę w ciebie. 
Przyjmujesz mnie. 
„I nie wypuści mnie ciemna z rąk swoich miłość". 
Patrzyłem z okna pociągu. 
Pozwoliłem się oderwać od ciebie. 
Teraz znów jesteś koło mnie. 
Ale łagodniej. Mówisz, 
że to odległość i krajobrazy 
zimna 
były przyczyną. 

Nie chcę zamykać oczu. 
Mam pamięć suwerenną. Wierną. 

Zadatek śmierci. 
Przede mną kartki 
białego i już zapisanego 
papieru. Długopisy i pocztówki. 
Jedna z pokojem Lutra na Wartburgu. 
Gliniana podłoga. Dębowe ściany. 
Stół. Klęcznik. Na stole Pismo. 
Otwarte okno. Otwarte drzwi. Swiatło zimy. 
Gdzie skorupy starych słów. 
Gdzie spojrzenie bez lęku. Piszę. 
Aby się uspokoić. Uwolnić 
od ciężaru niejasnych win. Ale 
czy innych też uspokoję. Oczyszczę? 
Trzeba pok<>nać bezwład. 
Lenistwo umysłu, rąk. 
Serca. 

Przecież widzę to co wszyscy. Trudno zresztą mówić o fantomach w burdelu. 
Płaci się prędzej czy później. Prędzej czy później odkryta zostanie techniczna 
sztuczka, którą osiągnięto iluzję czy jakiś inny gospodarczy cud. Spokojna głowa. 
Już dostrzegasz maszynistę i paluchy, którymi porusza marionetki. 

„Przemożna chęć ubezwłasnowolnienia i niedojrzało§ci". 

W lokalu było pusto. Przeszli zagraconym korytarzem do garderoby. Trzeci gong. 
- Jeszcze chwilka, a byłoby za późno. Dobrze, że się zdecydowałeś. - Gardero
biana pomagała im się rozebrać. Mamrotała coś do siebie. Woda w czajniku zago
towała się. Przypomniał sobie, że kiedyś w dzieciństwie dostał od matki siarczysty 
policzek za to, że krzyknął - dupa biskupa - gdy zobaczył za krzakami biały ty
łek pani L. Uśmiechnął się. Garderobiana składała na krześle spodnie, sweter. 
Skarpetki zwinęła w jedną miękką kulę. Włożyła je do buta. - żeby im dzieci tym 
samym odpłaciły, żeby ich choroba wydusiła. Pod pociąg chcieli rzucić. W niebie 
się poskarżę, fartuch mi cały podarli, palcem na nich wskażę na sądzie ostatecz
nym, na te cholery. - Tym posmaruj. Nie musisz się starej wstydzić. Mąż niebo
szczyk solitera do domu przyniósł, na stole położył , nóż wziął i kroić zaczął -
przestań mówię, boć to boże stworzenie - dziesięć metrów długi i zrastał się, świeć 
nad jego duszą. 

- Za chwilę nasza kolej. Masz takie ładne kręcone włosy. Jak baranek. - Głos 
z mikrofonów zapowiedział ich występ: A teraz para małżonków z Senegalu wy
stąpi w pantomimie „Dach świata". W korytarzu minęli ośmiu karłów przebranych 
za krasnoludki i człowieka wieżę Eiffla. Połykacz ognia przygotowywał się przed 
lustrem do występu. - Chodź, zaczynamy. - Oślepiły go reflektory. Weszli 
w studnię ze szkła. Dina podniosła ręce do góry, stała tak chwilę. W reflektorach 
zaświecił rząd diamentowych zębów cnoty. Nocą bywa nie do wytrzymania. Wyjdę 
znów na ulicę. Ciągnie mnie do ruchu, wystaw i świateł. Modlił się, żeby i tym ra
zem, nie rozpłynęło się, w braku. Są ze sobą. W pokoju. Obok siebie. Ta obecność 
Qbok, Dotykają siEj. Całują. Dziewczyna cicho w;vliqała takty. Stoją na przeciwkq 



siebie. Przyglądają się sobie. Porównują ręce. Stopy. Otwierają się. Zamykają. Cie
pło z ciepła. Imitacja rozkoszy. Na koniec otwarcie oczu. 
Proszę się nie wstydzić. Wykonał pan piękną i potrzebną nam ludziom pracę. 

Musimy czasem zapomnieć o sobie i ciasno pojętym indywidualizmie, który jest 
tylko egoizmem. Proszę pomyśleć o świątyni Priapa, Wenery czy choćby o poczci
wych domach publicznych XIX wieku. Ludzkość potrzebuje naoczności. Obrazów. 
One nas orientują w rozwoju, informują nas o miejscu i czasie, w którym akurat 
się znajdujemy. I jeszcze inaczej mówiąc - obrazy informują nas o naszej odle
głości od naszej śmierci. Bardzo często udaje się nam nimi oswoić śmierć. Projek
tuję specjalny program telewizyjno-dewocyjny. Nasz dom towarowy jest najwięk
szy na świecie i najlepiej zaopatrzony we wszystko. Brakuje nam jednak ciągle 
jeszcze owego dynamicznego obrotu kalejdoskopu. Nie odważę się powiedzieć mitu. 
Transmitowaliśmy już dużo porodów. Szczęśliwych aktów zapłodnień mieliśmy też 
już pod dostatkiem. Ale ciągle jednego nam brakuje. Państwo byli już blisko, bli
sko. To co zrobiliście, było wstrząsające. Ale brak mi z pańskiej zwłaszcza strony 
tej ostatecznej nieodwołalnej decyzji. Przekroczenia. Wie pan na kobiety nie ma
my co liczyć. One robią, co mogą. Ale w innym zakresie. Wiem, wiem, że pomówią 
nas o brak smaku - pan Eden zaciągnął się mentolowym papierosem firmy Sa
lem - co więcej o okrucieństwo. Ale to głupstwo. Przetrzymam psychicznie i naj
~orsze krytyki. Nawet odwrócenie się publiczności przeczekam. Zresztą oburzenie 
n1e oznacza wcale klęski, odwrotnie, wręcz przeciwnie, ono bywa symptomem osza
łamiającego sukcesu. Przejściem w legendę. Arcydzieła tworLą taj emnicę wiary, 
zagadkę Sfinksa rozwiązują t ylko wybrańcy~ 

Rozmawiam z panem jak z profesjonalistą. Ideału się nie uprzystępnia. Ideał 
można najwyżej zreprodukować, aby potem sprzedać. Jestem w końcu dyrektorem 
radia i telewizji i gram z panem w otwarte karty. Wyczułem, że nadszedł pana 
czas. Twój czas. Bracie. I ja ci służył będę. Przecież w miastach nie ma innego 
sposobu na włączenie się w rytm kosmosu jak t ylko przez seks i telewizję. Czy 
pan mnie ciągle jeszcze nie rozumie? Decyzję geniusza zawsze poprzedza rozleni
wienie i opryskliwość. Przyrzekam panu, dam dobrą zaliczkę. - Stara telewizja 

zafałszowała kosmos. Ciągle organizowała akademie ku czci cywilizacji i długo
wieczności. Pysze rozumu służyła. Ale już nadszedł czas. Otwieram trzeci kanał, 
który uwolniłem od uciążliwego obowiązku stymulowania społeczeństwa w jego 
dążnościach i ambicjach produkcyjno-zbrojeniowo-konsumpcyjnych. Mamy za so
bą masę degeneratów i nadwrażliwców czekających na swojego szczurołapa. Mój 
przyjaciel, dyrektor działu delikatesów opowiada taką anegdotę: „Przyszedł mąż 
do żony z bukiecikiem rzodkiewek. I mówi jej. Powieś sobie nad łóżkiem. Już po
ra, żebyś się powoli przyzwyczajała do widoku rzodkiewek od spodu. Od korzon
ków". Mądrala . Wie pan, w trzecim programie chcę być w granicach rozsądku 
okrutny. Zgodnie z in.flacją życia ludzkiego. W tych współczesnych mieszkaniach 
zresztą nie wypada ani przychodzić na świat, ani się z nim żegnać. Te rzeczy robi 
s ię, że tak powiem, za sanitarną kurtyną. Myje się nas, ich, taśmowo wężem. O bę
dę też transmitował ciekawostki z terrarium. Jakie to w końcu wspaniałe urządze
nie ten telewizor. Ciągle pan jeszcze nie rozumie do czego zmierzam? Pan Eden 
wysunął koniuszek języka. Oblizał wargi. - Ciągle uważa pan, że kręcę? Ze zwo
dzę. Tęczówki pana Edena zaświeciły się czerwienią. Podziwiam pana wrodzoną 
inteligencj ę. I zazdroszczę fizycznych warunków. Natura uposażyła pana hojnie. 
Ma pan u niej dług. Olbrzym i dług. Pisaniem wierszy pan go nie spłaci. Pogroził 
palcem. - I ta skłonność do ekscesów. Siedem numerów pod rząd. Tego nawet 
koneserzy zbyt często nie widują. Chylę czoła. Jednak z drugiej strony te słabości. 
Nieuleczalne moim zdaniem i matki natury słabości. - Rozbił pan szyby w pasażu 
dworca głównego. Chciał się pan bezkarnie przebić na drugą stronę, co? Z rozpa
czy? (ironiczny śmiech). A rachunek? Co z rachunkiem? Rachunek mnie przysłali 
(triumfalnie). Cierpi pan z powodu emigracji wewnętrznej i zewnętrznej? (bez
względnie) . Pisuje pan a nonimowe samooskarżenia (z troską) co pół roku trzeba 
pana odcinać w klozecie (demagogicznie). A kto płaci? (furiacka). Kto widział wy
czołgiwać się o czwartej rano z knajpy dla pederastów na autostradę? (przymilnie). 
Więc wracając do produkcji nie ma pan nic do stracenia. Jest pan wszechstron
nym i wielokrotnym dłużnikiem. I najwyższa pora zdecydować się. Nie będę ozna
czał ścisłego terminu. Wymagam tylko bezwzględnej szczerości. Gdy poczuje pan, 



że TO się zbliża i jest wewnętrznie nieuchronne, bierze pan taksówkę i sam, tu 

wśród luster, nago, będziemy transmitować oczywiście. Potem przykryjemy prze

ścieradłem„. Daję słowo impresaria, że zapłacę. Papieros pana Edena zgasł przed 

chwilą, ale zaciągał się dalej nie zważając na brak dymu i ognia. Za obitymi 

drzwiami gabinetu skowytały ju~ wierne psy. Siła i Przemoc. 

Inteiigencja sama skazała się na zagładę gdy zniszczyła wszystko co sprzeczne było 

z kultem władzy. 

Zamówił herbatę, hamburgera i sałatkę. Przy sąsiednim stoliku siedziała Greta 

Garbo w angielskim kostiumie, w białym kapeluszu. Na wyschłych palcach świe

ciły brylanty. Jadła szarlotkę. Zdecydowanie dzieliła ciastko na drobne kęsy i szyb

ko przenosiła do ust. Miała białe sztuczne zęby. Przypominała karmione indyczki. 

Patrzył na nią z sympatią . Z radosnym podziwem. Jak to sobie drobi. Jak to sobie 

żyje. Jak wspaniale czeka. Nad wierzchołkami drzew, jesionów, dębów, lip angiel

skiego ogrodu płynął razem z białymi obłokami pozłacany anioł. W ręku trzymał 

wysoko laurowy wieniec zwycięstwa. Wróble skakały pomiędzy krzesłami. Dopomi

nały się o okruchy. Ten jest najmniejszy z całej gromady. Ten jest pyszałkiem. Za

wadiaka. Spryciarz. Siadł już na krawędzi talerza i filuje w kierunku resztek sa

łaty. Wróble nie patrzą ludziom w oczy. Tylko psy prowokują i wytrzymują spoj

rzenie. Znowu muchy. Skąd się tu biorą w tym akwarium? Przebijają się przez 

mur. Wysłanniczki owadzich totalitaryzmów. Jeszcze sobie trochę pożyjemy -

słyszał to zdanie gdzieś tam głęboko w sobie. Obłoki jak obłoki. Niebo jak niebo. 

A może anioły są z brązu? Nie. Anioły zwycięstwa zatrzymane w locie są zawsze 

ze spiżu. Na wieżach dopalających się kościołów, kopułach banków, parlamentów. 

Stygną razem z ruinami. Na białym ekranie widać lepiej cienie uciekających -

pomyślał. 

Jest znowu trzecia nad ranem. W bufecie opiekane dorsze. Filety i lemoniada. 

Rozkłady jazdy. Ogłoszenie o poborze wstępnym. Dwie dziadówki owijają nogi 

w ~azety. Hej, ty, daj papierosa - strzyka śliną przez czarne zęby. Została mi 

stówa, a patrz, bez numerka, all right, jestem wesołe gówno. All right. Pijana pro

stytutka rozmawia z pucybutem. - Ja wszystko wiem. - upiera się pucybut. 

- To czemu tu siedzisz i buty gościom czyścisz? 
- Gdybym nie był wierzący, tobym już dawno był bogaty. A pani jest niewier-

na. Ducha pani nigdy nie zobaczy. Prędzej panią strzeli w pysk, jak jednego nie

dowiarka. Jasnowidzący zaraz pozna, czy człowiek, który pyta, pomocy potrzebuje 

czy tylko skapować chce. Pani jest gościnna, ale przyczepia się do mężczyzn żońa

tych. Strzeż się pani krzywej drogi albo skrzyżowania. Kennediego też ostrzegałem. 

Jedenaście miesięcy prędzej telegram mu wysłałem. Na ręce pani Jansen w amba

sadzie. I co? Miał kłopot śmiertelny. Dwa lata to jeszcze pokój będzie na świecie. 

Z 77 na 78 będzie katastrofa. Zginie kilka narodów. Te inne do opamiętania przyj

dą. Teraz pani się śmieje. A kwiecień dla pani najgorszy. Gdyby więcej wiary 

było, to każdy by swojego patrzył. Ja tu trzydzieści lat siedzę i buty gościom czy~ 

szczę. Do kontrwywiadu skaperować mnie chcieli, tacy jedni. Wszystkie języki 

znam, tylko japońskiego szwargotania nie rozumiem. 
W poczekalni kręciło się sporo złodziejaszków. Robert Diavolo tańczy w operetce. 

Dopija czarną z ekspresu. Siedzi naprzeciw lustrzanej ściany. Obok mnie. Mam 

bladą twarz. Wyraz zawziętości, gniewu, czy raczej podskórnego wołania o dotyk. 

O bliskość. Mam długie do ramion włosy. 
Nazywam się Albrecht Dilrer. 
Wpatruję się w swoje źrenice. 
Widzę dokładnie 

każdy punkt tęczówki. 
Widzę swój natężony 
wzrok skierowany na siebie. 
Jest rok 1500-tny. 
- Wyczuwasz mnie? Jak nie chcesz, to powiedz. Ja cię zaczepiłem. Niektórzy 

udają, że nie wiedzą, o co chodzi. Jak nie chcesz, to nie. - Zaczął czytać gazetę 

z artykułem o szpiegu. Czerwone czcionki krzyczały. Zemsta człowieka nad samym 

sobą. Piękne twarze sprawiały mu ból. Chciałby je zatrzymać. Utrwalić. Zazdrościł 



filmowcom, asystentom reżyserów, fotoreporterom. Na pewno - myślał - musi 

istnieć idealny wzorzec, do którego dążą te wszystkie nasze chwilowe twarze i mo

ja twarz. Twarz dana ludzkości raz na zawsze. Twarz miłości. Przyroda jest bez

myślna i okrutna. Zgadza się na mongoliczne, wywinięte zajęcze wargi, spłaszczone 

nosy. Chyba tylko przez przeoczenie zezwala materii na kontakt z pięknem. A kul

tura? Robi wszystko, żeby nas ośmieszyć. Z fryzjerską zręcznością nakłada nam 

miny profesorów, urzędników, adwokatów, aktorów, arystokratów, chamów, ucz

niów. Twarz Albrechta Diirera patrzyła na niego z pocztówki. Oryginał obrazu wisi 

w Starej Pinakotece. Jak to dobrze, że mamy pod dostatkiem reprodukcji. Mogę 

mieć ten obraz przy sobie. Przyglądać mu się. I mogę go zgubić. Wyrzucić. BO TO 

JEST MIASTO ZABAW. RAJ ROZRYWKI. Roześmiał się. 

Usiadł w podziemnym przejściu na betonowej podłodze obok kapelusza i czekał 

na datki. Chwila wytchnienia. Był wdzięczny za chwile apatii. Wchodził po szyję 

do wody. Bawił się w zająca. W jelenia. Ogryzał listki z drzew. Pęki liści na wio

snę. Ile ptaków uśmiercił niechcący? Miał w dzieciństwie w domu mewę. Małą me

wę. Wepchnął jej do gardła rybę. Trzy dni wystawał jej rybi ogonek z dzioba. 

Potem mewa umarła. Oddychał lasem. Wilgocią podmokłych łąk. Zagajników. Lu

bił rozlewiska rzek. Bagna. Łąki. W czynności łowienia jest coś z rytuału, ojcze, 

ojcze mój jeleniu, gdzie odchodzisz w czarny las pani matka krwi utoczy, pani 

matka cebrzyk. Chciał sprzeciwić się nietrwałości nieba. 

Otworzył oczy. Pan Eden gwizdnął na psy. 

Siła i PrŻemoc z palcami na wargach podchodziły bliżej. 

Pyzate czerwone policzki. Piękne mundury, czarne półbuciki. 

Miały radiostację i mikrofony. Uśmiechnął się do nich. 

Ktoś powiedział głośno - O piątej rano zamykamy. 

Przeszył go ból. 
Znowu jasna ciepła noc. Jednostajny śpiew cykad. Zapach zżętych zbóż. Strefy 

zapachu. Strefy ciepła i zimna. Cmy muskały mu twarz. Cienki natarczywy głos. 

To komar atakował ucho. Letnie niebo rozcinane błyskawicami. Z oddali, z za-

chodu zbliżała się burza. Ta, która nigdy nie spocznie podarła na nim koszulę 

i wrzuciła do kosza na odpadki. Wczołgał się na środek ścierniska. Błyskawice 

oświetlały go. Był nagi. Rozgrzebywał ziemię. Beton. 

- Widzisz, ile strachu trzeba było pokonać, aby się zgodzić. 

Zaczął krzyczeć. 

Spokój - warknęły psy. 
Pan Eden dał znak. 

Rozpoczęto transmisję agonii. Podeszła do niego królowa Maab. Pocałowała go 

w usta. W oczy. Jej uda były namiotem. Spadły pierwsze krople deszczu. Ciężkie 

i ciepłe. Potem deszcz spłukiwał z ich włosów ziemię. 

I 

~ 



MANIFEST TEATRU META-CODZIENNEGO 

Teatr meta-codzienności odwołuje i unieważnia 
wszystkie trzy reguły dramatu klasycznego 
- jedność czasu, miejsca i akcji. Wszystkie 
jednocześnie. W teatrze meta-codzienności 
„teatr" odzyskuje swój rytualny sens. 
Odzyskuje godność 
i urodę 
i ostateczność 
i zwykłość. 
Prostotę gotowania mleka 
zamykania i otwierania drzwi 
ubierania i rozbierania 
patrzenia przez okno. 
Od tej pory „teatr" staje się miejscem pośrednim -
takim jak schody, jak korytarz, jak 

Ziemia. 
Jest zwykły, 
nawet w nieprawdopodobieństwie. 
Odzyskuje czas teraźniejszy, 
przeszły i przyszły. 
Odwołując reguły i uwalniając wyobraźnię od ich 
przemocy zamienia je w instrumenty wyobraźni. 
Teatr meta-codzienności 
jest teatrem powszechnym i jednostkowym. 
Poprzez to co jedyne 
umożliwia kontakt suwerennych jednostek. 

77/78 
HELMUT ~AJZAR 

Helmut Kajzar urodził się w 1941 roku 
w Bielsku Białej. Studiował filozofię 

i polonistykę na Uniwersytecie Jagiel

lońskim oraz reżyserię na PWST w 
Warszawie. Od roku 1962 pracuje w 

teatrach. 
Ważniejsze utwory: Paternoster 1968, 

Rycerz Andrzej 1970, Gwiazda 1971, 

+ + + 1972, Ciąg dalszy 1974-76, Ko

niec p6lświni 1975, Epitafia 1975, Bez 

koiica 1976, Samoobrona 1977, Villa dei 

misteri 1977 /78, Włosy błazna 1979. 

Tłumaczenia: F. X. Kroetz Górna Au

stria, P. Handke T erminator, Publicz

ność zwymyślana. 

Eseje i krytyki opublikował w książce 

Sztuki i eseje 1977. 
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+++ 
trzema (krzyżykami) 

Premiera 4 grudnia 1979 r. 



WOJCIECH SIEMION 
LESZEK HERDEGEN (gościnnie) 
ZDZISŁAW W ARDEJN 

JACEK ŁAPIŃSKI 
ANDRZEJ MALEC 
JOLANT A LOTHE 
ANDRZEJ PIECZYŃSKI 
MIECZYSŁAW HRYNIEWICZ 
ANNA ROMANTOWSKA 
WALDEMAR KOWNACKI 
BOŻENNA DYKIEL 
WIKTOR ZBOROWSKI 
EWA ZIĘTEK 
KAROLINA LUBIEŃSKA 
KAZIMIERZ WICHNIARZ 
JACEK KACZMARSKI 
JADWIGA WALEWSKA 

Obsada: 

J 
- „Jajczarz Faust Mefisto" 
- „Docent Kapitan prof. Bocianek" 

- „Antonin Artaud" 
- „Drążek" 

- „Porucznik dr Nella" 
- „Bezimienny" 
-- „Hasz" 
- „Ewa Katia" 
- „Anioł Guerillero" 
- ,,Mamusia" 
- ,,Kriszna Adaś" 
- „Herszt" 
- ,,Lala Wdowa" 
- „Hau-hau" 
- „Wilczek" 
- „Siostra Serce" 

Reżyseria 

HELMUT KAJZAR 

Muzyka 
PIOTR MOSS 

Scenografia 
KRZYSZTOF ZARĘBSKI 

Asystenci reżysera 
BENIAMIN GIJZEL, TOMASZ ŁUKASIAK 

Inspicjent - Ludwika Tatarska 
Sufler - Eugenia Sliwińska 

Naczelny Inżynier - Stanisław Suski 
Kierownictwo techniczne - Seweryn Luboradzki, Zbigniew Markowski 

Brygadier sceny - Zbigniew Chmielewski 

Oświetlenie - Piotr Sadziński , Wiesław Laskowski 
Dźwięk - Anna Bielska, Maria Olszewska 

Rekwizytornia - Wiktor Sobczak 

Kierownic y pracowni 

Malarnia - Jerzy Batorowski 
Stolarnia - Zbigniew Zagurowski 

Modelatornia - Henryk Nizler 
Pracownia dźwięku - Stanisław Pawluk 

Pracownia krawiecka damska - Grażyna Szczecińska 

Pracownia krawiecka męska - Jan Mrówczyński 
Perukarnia - Leszek Galian 

Tapicernia - Ryszard Kubicki 
Pracownia szewska - Józef Jasiński 

Slusarnia - Wiesław Jaworski 
Farbiarnia - Henryk Kotte 
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Tel. 26-54-81 wew. 42 lub 23 oraz 27-06-23, 

po godz. 16 tel. 27-50-22 (kasa Teatru Małego) 
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