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intro 
loję przed Jaką' dziwną tul><! i m95lę, że głos mój mu · ię oddzielić ode 

mnie i pój.~t u1 świat beze mni ·, jcp,o wła\:idcla. :U1lmu1nc pomysłu mają 
ludzie! Doprallld!:j, trudno się n ip <mia(; z 1ej rłziwncj ~Jtuacji LU której 
nagle u ł os pana Piłsudskiego się majdzi . \. yobrnżam snbie l<;> znba111ną 

chwilę . gdy jak is ananas korbą nakrę<; i , ';rnbkę naciśnie · i jakaś trąba , 

zamiast rrinie , gadać zacznie . Ciekawe' 

wszystkie Aleksandry: 
Dobn: ·, że ni mu ici · mnie widzi ·ć , ki •dy stoję wgubiona na werandzie 
małego domku. Przed · mną tylko skomplikowan · urząclz nia do r j<'slro 
wania dźwięku , kirke przc1ransporluj•1 moją opowi sć w przyszło.~<" . 

Ja, głos . fobuła . Mówi sic;, h<1lo . nwir!1wa . To ja, a udi.JCJfl Aleksandrn rndio 
hasandra T1-1lko zie przcpowicdnil' . l).Jlko najnou• ze wrózbµ bez. pokrycia . 
łuchajcić mnie , a de.Jeko nic zajdziecie. 

!'ie chcecie .łuchal: 10 wam powiem, jak kietlyś zabaw iałam się 

swrnię tą bahkę od pocisków. Ale potem był).J dziec i i i-0111iuek l.Jucliają 

r:y , uwsolu ogien Ta li mówi<>- Hiedyś ogief1 zna<'7.yl dla mnie zupelme 
co innep,o. 

Aleksandra Rewolucja: 
l 908, stacja kolejowa, 1ak<1 ciem11ośł , że p rzcuiinca na 111skroś , jakie < mglu, 
bo to koniec wrze ' 11ia, para 11ad łąkami. nerwowe pocieranie dłoni . 

W u tach mam -mak lro1ylu. Palr.c kleją i\' ·marcm z 1orów. Z mklali 
dwa reflek tory prz .11b l i żają s it;· miarowo. I I uczą jak . owa, śui i s l kó ł rw ie 
nocną ciszę żyle1kami. Od l y~ocln i s iedziehśm!J w Bezdanach i obm)Jślali 

śmy napad na wagon pucztowy. A w wagonie pieniądze potrzebne 
d() zbruj nia. Przyjechaliśmy, rozlokowali nas po różn11 h gospo<lurstwcach 
i tali czekamy na finał akcji . icdzt;' l ięc nR skraju adrenaliny przcp~1'1U 'ają 

ccj przez rozszerzone źrenice i la kocząrej n rw~i. czuj~· napięcie . Jest mi 
dobrze, zam,LJkam on.u, rc llektor!J zatrzymują się na starji Strza łu , 

szamotanina . 
Odchodzę od ol<na domku, zaraz będzie Józek. To lal< i nasz miesiąc 
miodow1:1, ale jakb,1-1 na nib,1-1 . Jeco żona , Maria, zawzic;la s ic; i nic chce 
rezygnować. On je l dla niej . do 11icj przypisan).J , uic ma mowµ aby im;1czej. 
;\ m!J razem w u zuciu, coraz bardziej, a dzięki lej akcji już na pewno 
Porzątkowo zwvkly szal, złuda przemijająca , jak ie ' zauroczenie pozosta-
11 1 i ają e po ~obie Zl ykle lro hę goryrzy, bez ełęb ·z~J h ś ladów . Potem 
jednak mo nP, o .. lre ucz1ir i pewnośc i . że Io 1esl !eraz, że nikt inny, 
że razem I pra!'.a na rzecz. ku chwa le, m zupełn!Jm poli11 • ięceniu 

\VSZfJSlko uabralo sensu , mrzonki slałp si ~' jasnwn celem. 
Ach , Bezdanµ . Bet.dan.LI, nasze sana toria pełne wybuchów. Nic ma Io jak 
cudowne wczasy wśród uiµsatlzanµ ch waeonów kol jOW!Jch Pisałam 

kartk i do rodzin!) iedząc na tora h i rzucając za sicbic l>omby. 
Rzucałam bomby jakbym wypluwała pestki zercśni w jakieś lipcou e , 
kurwa Jak gorąco , lato. i\lojl'I sukienka zwiewna , u•zorzysta rh wająca 
pod sob<) t!:ilko mnie i możr· jeszcze kilogram pro hu . 
:\libl-J bczlrosko, Hic miRłRm 1ak ic złowróżb!J , że co· pójdzie nie tak. 

Budziłam się w noqJ , chra pani obok . ja UJ ko zul i i nib!J pokorna , <ile coś 
tak jakby paj<1k przf' zedl przf'z skórę i j<l delikatnie zamienił ut stal 

Aleksandra Zdradzona: 
Za jakiś czas całą miłość truli z.lag, a ja wpadnę LU stra zny sza l aż ża l. 

i\ikl nic słuchał , no i Troia zamien ił a s ię w lrz!Jdz iestoparo letnią lafi ryndę. 

Eugenia Lewicka . A kimże ona JCSl? Jakąs panin od biegania , panią od 
nib!J kult uru fiz~icznej 
Wyros ln o talnio z naszej demokra ji ar~istokrarja wysokich urzędników, 
zrnła ·zeza kh żon , sióstr, ciotek. i\lłoda je t, bo liczy zaledwie 
rn najlepszym razi la l trzynaści -, a pnie sic; Io, nadvma, (JlL"Z!J , rozropu za , 
lworzl:;j kliki, kótka , kote rie, i11LI·!Jgi, plotki, wikła "ię i p rzcwa ln w zazdro
sci, obmowach, UJ!)Wiera wpł~1w na spraw).ł , zw łaszcza personalne. Tak 
zaczarowała mOJeeo Ziuka, że leu chodził potem nieprZIJlOmny i iąp,le 

udzie '· wyjeżdżał Ze niby pomagał pannie Eugen ii za mqż wyjśc A ja sil; 
pptam, za kogo1 Doktorowa od Ul~Jchowania fizycznego , doktorowa 
od podpieprzania cudzych mężczyzn Tµlko tyle \ dzięk i krucha uroda 
10 nit· wszysiko, l<iedy w grę wchodzi naj11Jażni j za glnwa państwa . 

Tu lrz<'ba ~zr:z gólner,o Jadu, ab11 na \.lad rę się wypu ·zeza(: (sic puszcza(:, 
h<I!) , kied~1 prawowita żona z dzicć;mi w domu . 
I s icdzc znowu prz,lJ okme. widz<;; Io w czasie przebudzenia ·· całe Ż,lJciC 
w oczekiwaniu : aź ~o WHpuszczą z wiezienia , aż !~O zwo lnią z posic<lzenia 
rządu . Aż wróci od tej E-u . A ludzie gadają , a ludzie ze u1 ·pókzucie m 
killlają głowami , już mi . i ę tego Och jakże Waż11ego wie zorami karmi<' 
nie chce. Już mi ię od tej calej hi torii nie rh c nawet działa(' chary1a tyw 
nic, dzia łać: na rzecz i ku rzr i! ie u taką Pt>lskr: wakzyłam , by l raz 
na srnyd1 rogad1 biało cz('rwony sztandar Zdrady !Ili szaf, 
Trzy zabory Ziukn i\laria , ja i ta Eug nia . Trzu baby i I ażda cz<'goś 
wojego zuka . Pierw za zmarła , to odpadła z ri r~J · Druga musi też odpaść , 

inaczej rozerwc na strzcp11 i nic oddani. Inaczej br;-dzic musiał :.q~inąć on. 
;\;ie rozbroiłam ·ie przecież, jak kazali pei upadku rewolucj i. \V sza f e 
nocnej howam dwie splu wy. Pod po!iczochami . poci podwiązkami mam 
d wó h najlepszy h przyja iół kobiety. 
w~, tarczy , że spOJrZ<;; na ni h porozumiewawczo i ty le . Bardzo molo 
brakuje do oslateczneno wymierzen ia sprawiedliwo ' i, tra zn ie mało . 

Hozt~1ta mamuśka. która zeb~1 zjadła na partyzantce 1 tylko po 10 latała 
z bronią pu biotach i pia ·kach, aby teraz roztrza · kać: ł b dziki j h!Jdf7. 

Aleksandra Rewolucja: 
Poprawiam bluzkc i nerumwo sprawdzam pasek . J eszcze kilka miesi<;;<:)) 
1emu woztłom na stację dynami! przyczepiony do suk ienki. Ta ukicnka 
była najborclziej niebezpieczną kiecką w pociągu Gonico. parno, dynamit 
zaczą ł się rozgrze al 1 parować . \Vyu1oływał omdl nia. A ja mdlałam JUŻ 
na s.'1mą myśl o zmiana h, które nastąpią po wybu hu . Kiecl)J kobi ·111 ma 
pod halką p roch to sp łniaj<1 s i ę j j marz nia o rządzeniu świ<I l m , 
o u1i lkiej r wolnc.ji . Gdzie kużdfl fi ·zhina przydaje. ir;- do dźgania ostrvm 
końcem . \.dzic każdy gorset s p ·Inia swo je: zadan ie jako lorba na nal>oje 
Pistolety, bomb!J to nowH s iyl i szyk Bez meli najpiękmejsza suk ienka trac i 
swo 1ą wartoś( Bez nich na1szlacl1t.:lnie jszy diament przestaje odbijać 
św i atło . 

Noszę nu ciele rewolu<' ,Lljne narzędziu du rozkladnnia dominującego 
sy temu na cz,IJnniki pierwsz ·. aj lep za war zawskn modystka bu lego 
ni uiumu!iliła . r\ j<i , nucąc pod no em wesołP m -·Jodie polrafię b z trudu 
przyczepić: na gumkę od ma1tek dw ieście łusek . Owicści 1 Osiem l nnboi 
prZ!JU! iązanyc.h do p11sa schornunego pod luźn <1 bluzką . Obszerne, płaszcze. 
p leryn!J , spódni r:P i sukni t:, sWniki i s lRniczk i wrc;cz s tworzone 
do kon piracji 
i\lojc ciało nosi br ń, nosi zcapar.h rozgrzancp,o dµnamilu i\lojc ciało jest 
ŻlJWą bronią , skór<i wnik<t w kość:, jestl'Śm!J jednością . Ale l)Jlko n<i t n 
krótki moment. 
Wydzielam pot w k ztalcic naboju . J estem jak jedna wielka spluu•a . 
J e rem jak spu t, k1óry zeka nn zderydowan ' nar.iśnięcie. 
W obliczu zm ian potrafię wystrzelić z samej s iebie . 
i'\ie potrzebujc wojska, ab~1 strze lać . i'\i potrzebuję a rmii, aby lll!Jgrać 
oslatcczm1 bit 11.;c . i\loje majlki są hardzi j uzbrojone niż nie j d n lajn!J 
odd zia ł walczą li z zaborcami. Długie sukn ie kobi l mijających fi<; na ulicy 
krvją pod ·obą du1a lub n<111Jf't trzy mauz ru przuu1iązanc do cia ł a , wzdłuż 

nóg. I lcpnij t alią po tułku, to sii; zdziwisz - prt.bJ tyłku ma nmuni je WSZ).JlQ 
w work i napchane s ta rym i szma tami. Długie sukn ie kohi · t zasła 11i aj<l 

kon1rabandi;, sssspisek, sz pl w piwnicznych zakamarkach. Zas łaniają 

nasze największe pragniema. zeleszczą złowrogo i szczerzą kłp guzików 
ułożonych ne1 coraz bardziej zim nt1ch pl carh . 
I dąc po ulicy z ca łum arsenałem broni je tern sama sobi panią l\jie mam 
dou1ódcy, nie mam ł ącznika a ni naw t zgrabnej idei na usprawiedliwienie 
lndywiduAli zm ni UJ!Jmaga ofi11r. Je l <>amornustarna lnu. sobie wlatlnu. 
:\'i ezalPżny . Pod tym względem ni · mi nic grozi. Jestem wol11a, jestem 
jcd!JnH Potra fi r;- zamlaclnąć: swoim ciRłern . Potra fi ~ zmus ić: umHsl 
do clczcrqr 



Bez hipnozv i bez wymiotów sum1c11iu. Ostate ·znie, c!obitni ·, nieuhlan<1nw. 
Jak lr~·clnw<lla , na widok której wszusq1 ucielrnjq ;\Jo widok której wszyscy 
· hcą poznai: ciąg dalsz~J . 

ldi; ulicą , d~1na1r1it ' .. iska ciało jnl wąż, wpiera dPch i paraliżuje mięś11ic. 

Jak w sporcie. Jak w prz~Jsiadac.h . 

Bnrwa to marzenie. 
\Vo(1 - 10 złudz niC' . 
Rzcczpwisto ć- to prostil lodpga i !'Wrfl ziemia, z 1akie1 wwai.rn. Czµ mam 
b!Jć ogniem w kirlid1u biakj lilii? 
Nic che~' hµć ni winnvm kwiatem. Chq; nic ' ć z<'mst~' · za Lpch 111szu ·tkich , 
którzy zemścić si!,.' nic moną . hci: b~Jf: sam!lm ogniem, za!llicszonHm 
m próżni. Chcę buć jcd!Jną rzccz).lwistośnq. 

Prost<' zada11ic do W!-Jk011ania: czekać na lpch . co mipadli na pociąg. 
Prze[ąć od ni h łup, któr).J posłuż~) na:ze1 jedno ·tce bojowci do uU1almania 
wif;źniów. W~Jpo ażenia szl-.ół wojskowwh 1 wkup nowq brom, nowej 
amunicji. Po łuży do walki z wrogiem, z wrogami , z tvmi - no! - po prostu 
z nimi. Szuknm odpowi rlniego '>łowu, zaraz ... 
Przepra znm, czy to s i ę nagrywa , c:zv ta 111ha dobrze działa ·! 

Potrzebuje Zillem nowe!Jo jęzvka, któr.Y potrafiłbu opowiedz1e moj4 walk~, 

ich jęz11k si.;- clo 1cgo nic 111H.lajc 

Aleksandra Zdradzona: 
Ech, bel kot. Boj<: i.;- . Wróć, proszę , Ziuk11 i przytu l si~· do mnie. Cltr<; 
poczuć nic proch wreszcie. ni krl'w. Che p czuć: koszulę po <'ał!Jm dniu 
i skórę JHlS<tczoną ll!alką . Chcę poczuć, że jil to dla ciebie zawsze ja, a nie 
kolqna odnoga na drodze zmian. 
To st<; w ogóle nic powinno na1~q1u·ar., banlzo państu·a przcprn!-wm. 
Doś<.'. Dwa snop~! światła krz!JŻUJ<I i<· i ł11cq u• płomicr1 ' wleczki Oto i są , 

7.męc1.eni . z wielkimi 1JJalizarni, po dłu13icj i 11iebczpieczncj jeździe dotarli 
do mojej cha tu, do mnie. \.\ . UJalizkach 111116 ·two pirnięrb:y, nieislOlnC' 
hanknol~J o najwyższµ 11 nominałach , kt(m• pozwnlają ludziom snu( 
nmn: ·nia nieco śm iele j . 

Rzucam się do 1owarzusz.1J, podnoszę szybko bok suk ienki, itliµ uic 
ZitpląlilĆ s i ę w rulba!l).j . Zaróżowiona na policzka h, jak pen ·jonarka 
odµom iudui<!CU na zaloty fircyka w nRrodzie. Jeclnocz<.'Śnie opanowana, 
silm1, górująw - ni możliwe. 

Jak wam było, ile rannvch , zmi;-c:zeni , usiądźcie, tu jest woda, boli rękil., 
Daj , zobaczę, opatrz~· . Jest handA7., trod1~· poszrzµpię , rnw;zę obmy{, nie 
p<1lrz w tą s lron fi' i\ła . tl'i<'m , wiem. trochę bólu ale ręka hędzi<' z<lrowa . 
Poló:i. się , zdejm<; c i bul!:J. \1usicic 1craz wszyscµ długo odpocz+Jil'il{. 
Pr7.LJ!10touiałmu kolacji,.' . Bo oprócz amunic ji pod „uki ' nkq no ·z!;' leż 
kilwalck rhl •ba . 
Kładę n;-kę m1 ro1.µalone czoła hojownikóu 1 i delikatnie masuję ich 
zmi;c:zone karki . Nie umiem pozbu<- · ię tego nai111ncgo gestu więtel 
opiekunki, nie mogę UJ!Jjś<' z lej roli. Kilkan;iście lat później tak snmo będę 
odgurn ia ł u Ll'lnsy z c:zoła moim r.órkom. 
:'<Ja razie głildzę <lzieln!Jch bojowników. Jc!>tcm skrz~Jpiącą marionetko 
w zy tkic:h opiek unek śmia ta . Nic potrafię odci4ć sznurków. które mną 
kiernjr1. arna siebie słucha{: nic mogl,.'. 

r~,~~oi ~}l~~a~?a~~rl!~nq nadal nie widać Sho ·lianu 
l>l'cyfus . 
Je t za Io ona . Brązowa s i crśl': i dh1gil grz11wa . Jc-szczc icj 11ic W~Jpdmli 
w muzeum, je zczc j j mole oczu nic zdarłµ . toi 1 subtelnie skubie tratl'ę. 
Patrz!J na mnie i delikatni · si~· uśmie ,ha. 
Co, jedziemu gdzieś, !>knczymµ cdzic '· na 111iai.1o'I 
Podnosi jedno kop))to, podnosi drugie i trzecie, tylko tego czwartego 
nic: ma. 
frclziem11 do Belwederu, mówię , bo to już jest pncsarłil, żdl!:J kradli czµjcś 
częśc i dała i stawiali pod szybkę . Nic o tilkie UJirloc.zki walczµłarn. 
11ie podoba mi s ii;- 10. 
Jcdziem~J przez mia~to, cala \Var 7.iltlla patrzH si~· z 1.azdrością, jak piękna 
pmma ubrann w sam pas na dwa rcwolu1c·q1 plus naboje unosi się w ri1tm 
galopu pięknej Kasztanki. 
D!:Jnamit za tknięty u1 naszvjniku na moiei piersi w~idzie l fł dz.iumu aromilt. 
Dynamit swędzi , <lomil!'.la się uwagi. ~twli SZ!:Jbko gonią za czvmś, c:o jest 
nieosiQp,a lne. Ounarni t drażni rnµśli i nic pozwala nazbut dobrze spPlniać 
wojego :rndania. Jego zapach mqci 11ozdr1,c1, jak nicpokoj<1ca lilia clojr7.l'U'a 

joca 1i pdn!:Jm słoń u. Albo u· koi.lnic!] . 
Za1rz~1mujcm).J sii,; , prrrr, przed pałac!Jkiem , ni<-' tam na głucho wszystko 
zubi tc I L))lko, że z111iedzanie z przC'111odnikiem i po ówczcsn~Jrn umówieniu 
się. To ju, że UJ środku mnj • futro j s1.cz fl<'UJn!c wbi i że konia kopyto 
Ul gablocie leży . Że rhr. ITI!) JCdno i drup,ie, chcemy całego ŻIJ ia , p61 
parlamentu i troch~ słod1}CZ!J . 

Bileterka si ę m r,łmm;: pukil, móuii, paniii . CZ!:JŚ pa11i zgłupln . A lwń 10 jnk 
niby na kop~110 założµ papuc ie·' Do muzeum jak bez papuci, co? 

Aleksandra Matka: 
Biegniemy więc <lalej , dłuf\O , mijam I okno na Pradze, gdzie stoi młoda 
kobieta przytulając:a dziecko. Znowu Lak stoi , któr~1 Io już mi siąr. Du 11c 
córeczk i: j dna Wandzia, druga Jadwi3a , WSZ!J!>lkic wpatrzone w nicobe ·
nego Litlu - ia i t~tłko ciągle na kolanka , na kolanka. 
Zostaw cizie ·i, ni ·cli dziec i idą spać. Biegnij za muni. 
Z tl'!:JSokości grzbietu konia człowiek nabiera innej perspekl!J y. \\'palruj(' 
się 111 ralujć!Cq grZ!Jll!C k!aCZ!:J i Z8\7.Hnam lllrÓŻ!:J{ z jej włosia. 

Wszystkie Aleksandry: 
Kasandro >01 

,o? 

Gdzi • jed1iemy? 
Dookoła 

Wracam więc do Bezdan , jezu, jaka dziura . 

Aleksandra Zdradzona: 
\\'yrhoclzim!J z Józki m z domku I bicgnlem11 w lns zakopuj<)l wielkie 
krz!Jnle pi nię<h.!J. Rt;koma drapicmµ wilgotną 1.icmi~· J j f\rudv w hodzą 
pod paznokci utl'icrając jak najgorszy grze h. Ile osob trzeba b).lło zabić , 

nb~J zdobuć len skarb7 .fak wicie osób? To nieuinżne . Zostajemy sami 
_ ie<lzimM 111 c isz!:J przy kuchcnnvm tole, wreszcie .łózek w ·taje i zdeqido 
111an Jm ruchem rozpina mi . ukicnkę . 

1-\icdµ odwracam się do LIJlu jego już ni ma. 
Nerwowo zdmuchuję ogiefl świ •czki. 
"\ crwowo zdmuchuj(,' ogień . 

Potem biorę w dwa palce osmolonlJ knot i długo poncram nim kciuki . 
D1 ie kreski na polir.zkach jak ostateczne stłumienie s tra('hu 111szclkicgo 
ode złego. \oa cleg1mck1111 s tole lcż.tJ koronkowp obru ·. Ach, szkoda bµ go 
b!:JIO zep uć i podrzeć. Jakil szkoJa . 
Prz!J eleganckim ·toi • stoją pit;knc krze la 11 ·h, ·zkoclo hH re było 
połamać', popalić: . Nerwowo rozpalam uiięc oni ,ń i ciskam u1 · z~1 tko 
na stert ę w ogr cizie. \\'idzi le nas, to mu ukradh~rn!) wam k ę , achaś, 

daliśc:ic s ię zrobif kilku b1eduknm. \larham do nieba, do coraz u iększ11ch 
obłoków cizi ncgo dvmu poddaniil sit;; i zachi;tµ . 

Aleksandra Rewolucja: 
Op,icń powoli za1mujc L11~Jnaj~·ą1 dom . .I lzck krzuczv. rn li) robisz, spalisz 
piC'niądze. r\ piC'niąclze, iak wiemy, przydadzą sit;; Ul rewolucji , bo be7. nich 
nikt nie bęclzi' robił brudnej roboty typu ui1:1satłza11ic, zabijani . uci<'kanie. 
\"rvciąp,am więr. j ·d 'n banknot i choumm rn szkiełkiem . Znowu r~Jj\ 
w 7jcmi . 

Aleksandra Matka: 
Wido ·zki , sckr ty , dzif'wcz!-Jń ' kic szyfry. \\' nich (lłil m< c: i na ·ze nadzie
je . Molu kamycz k, kt6r!J świeci , jak pod nie · i<' ię go do HÓry. pod ł01I<:<' . 
I amlJ<::zku , kamy .. zku, !et'- do nieba prz!Jl1ieś nam kawałek sumienia . 
Dla wszystkich walczący h zn waszą H naszq . Dlit wsztJslkich oburzony h 
z polm1dzonymi sztandarnm i. Dla łączniczek i sonitariuszck . \\' idoczki 

dla bo[owniczck. 

Aleksandra Zdradzona: 
A .o ty robi z. f" Z!JŚ l!J zwariowała , on krzycz!J. 
A ja mu na to, że rn kilka lat zostawi mnie z dwójkq wrzcszcząq1ch 
dzieciaków i pójdzit' do jakiejś laski. która b\dzie go inspirm11ała . Będzie 
go rozumiała i poc:ic~zała w trudarh. I że ja nic rhc:1,; i me po Io 
w woln~Jch chu ila.-h ćwirzc Lrict·p ·, ;:1by w buja num fotelu w ·pominac' 

miloś<.' . St!:Jszusz? 

Aleksandra Matka: 
\.\' siadam na Kasztankę. nic mam sił!J 11111 1łumaCZ!:JĆ. 

Aleksandra Zdradzona: 
To on obrn:i.ony w łazi na obraz i nerwowo kręr.i llląsa. :\le wą. y są JUŻ 

ni modne, wiesz'I Wąsv w li dzą w jedz nie i : i ę za11i ·czuszr.zaj, I 
7.a rhwil\ noUJt' miej. ce do jazdy konnej , Io 1akif' s tvlowc. Odn:ucam 
sukien kę i gub ię po drodze pantorel k. Po półuoc!:l Kasztanka zam i ni s ic;-
11 i slilrą świ11i(,' ale na rnzi jcdziemLJ dale j. nic ·it; nic stało . 

Aleksandra Rewolucja: 



Dobrze, bo nogi nie ~pętane i mogl,' bil'r. 1-icdy śdga ktoś. Pęd wiatru , 
calop, f\olop, nerwiJ. mię · nie, szybkoś ·, iła , moc. Tak daleko uci knicmy. 
tym byliśmy. l!Jm hędzicmy. 

A lHmrrnsem Stary wiarus, starµ dziadek z aud~1cji t.łla dzieci klnie 
potwornie ze swojcr,o obrazu 1 br.ll; Czl-J do tubp na cały r p,ulalor Odda1dc 
mi kon ia, ukradli konia. T< k i<,' drze . 
Ale j<'sl 1.a późno, zła Kasamlra poprawia woalkę i pędzi dalej gubiąc 
kolejne dzieci. 
Za cenę rozdartej pępouiin!J i w brwrh dzi11rawH ui ·krzc ·zam imię woje 
pierwotne - Ale'l:is' .\ dzicri j ·j mt to, leżąc n irmalżc pod kopytami , 
ale bawiąc sil,' bardzo dobrze (ho szczęśliwa ma1na to szczęś l iwe dziec i) 
chccmp testamentu, chccmv micf orc:a na naszH ·h imieninach , chccrnn to 
i śmo i kup nam. 
Od ich pisków koń zaczHna wanowa( , za czyna nieś( przed sicbi , 
aż muszi; wncpiar: si z całej siły palrnml w o;k6r<; zwierz~'cia . \\lc-zcpiam 
mu się do krwi. tak mocno i cło kotka , że pomiędzy pal ami mczpna 
wuchoclzić prawt.11.iwe mięso. nzµwn się to konim1. 
Na jlepsze Kasztanki są na placu Piłsudskiq~o. 

~z~~ehlic~~;a7~san dry: 
Dookoła. 

Aleksandra Rewolucja: 
Po jcdz1em1-J do h„'RO momentu, jak już jc ·tcm slnra i praune wszp!>qJ umarli 

Aleksandra Zdradzona: 
Nnwc•t lil raszpla F.ugen ia rcnio podobno -.ii; otruła . 

Aleksandra Rewolucja: 
Zost11łam ja i mojl' bogate i.~1 - 1e wew11c,:lrme. \le na ·o mi tt> !>puśdzn ,4 

i houorH, 1-ied!J kor'1 ledwo ię słanin na kopylm:h , kit>d!J orzµ pnewrac.:a 
i rzt;zi mi do u .ha : „ il nie '>tarcza , a ll!tedy kobieta z godnośc-i<1 si~ s1arzejc 
i z godnością robi pod siPbie". Takoż i on11 klar:z 1-łt;ka . każe złazi ' 

z r,rzbic lu . 
Zewsząd sl!JSZ«;' ~losµ, że jestem j11z za stora. 
0 "tatnie panie tego zamku, ostatnie ordµ11atowc, bpłii księżniczkami 

znakomitych rodów. 
Lecz miał!-J l!JIUłi.J , scanowi ka , parantele, m1lion!J, a lc gdzież szrz1,:śdc7 
'.\"ie znam szczt;ścia historii naszej. 
Ale Ja bc;-d1,: twoim szczę~riem. Bc;;dc;; szn.:ę);ri rn naszej własrn•j historii. 
Zaglądam jesz w zn firnnkc;; mnłl'~o domku w lkzdanach i upewniam się, 
z~J ten film naprawcie;- kred sic w jPdn<J s trom; 

Aleksandra Matka: 
Bo kłarrnnia Io taka mamusi córu11ia . Jak ja lubi<;: opl kow1111ia, kicdv coś 
1rwba posprz<1ta( lub ugo rować. 

Lub i ~· !'Zcsa(: dług ie wio iJ na ogonic Ha;.ztank i, luhit;: pleść warkocze 
i dob ierał: kolorl-J wstążek . To takie zajmujące , kierlp nir ma sit;: 11ic innego 
do robotµ. To tnkic uspokajające . ki ·dH j 'sl ~·~· tak spoko1m1. ze twun. 
u1,L1duje sic;- Zlll).lkłq 1orebka na zakUPH· 
Kasandra mnluj paznokcie i krz~1czp „nil' teraz. teraz nil' mogc;;. 
Lakier mi ii;- rozmaże" A klarrnnia jal-hy nie sl,Y zala, p ha głoUJc;- pod 
dłonic i dalC'jże ją głaska<\ pic,;rif: 
Zmęczona dro~ą 1U!Jdł11hujc zębam i mole, I tórc powoli jedzą jej wnętrzno 
śc i. Wiciku ropii>j<Jra rana, tHlko rym została . 

llm icrn j;J opa lrzc-c' . umiem zawii)za<'.'. bandaze. l\lam dclikatn dłon ic . 

Aleksandra Zdradzona: 
I wldzc;; siebie, jak równie delikatni gładzę włosu Józka . 

Trzy Aleksandry: 
.\ wtecl!J on urorzvśeie móu• i: 
Haszlanka odeszła . 

Chór: 
A w1ed1:J on urnczv'cic doda j<>: 
Więc i l~J mu i ·z odejść, żono . z 

Aleksandra Zdradzona: 
le zarnz. ni umieram. To kof1 tylko, trudzon,Y długo jazdą po moim 

żvriu słabnic . Ja Ż!J ję , ja przerież Ż!Jję spójrz- podaję ci kapcie po iężkim 

dniu praC!:J. 
Józek! Józek! Józek? 

Chór: 
Zgroza wieje z t!J h łów p ln~ich Lragizmu. 
Portrety wslrzą nęly się . Dreszcz WSl)JdU za żyji}ce pokolPnia przeleciał 

po nich . Zn ieruchom iałµ w swq martwocie 
~larszalek ws t nł . Ul.1.Jprostowal się, cofnął i dłu~u patrzał na Aleksandrę 
zmatouiionpm wzrokiem. Po czym zawołał głośno „pozo tani · z l śród nas 
u if'cznicl", odp wiedziało mu długi<' milczenie. ~larszalck u · iaclł ciężko 
na 1-anap c . Bezbrzcinit smutny wzrok utklll1ł w brązowej I asztanr 
hc:t.brzcżnic mutny spojrzał na nieżvwą Aleksandrę . pogląda ł i na swą 
rękę. błyszrznł!J niej uzda i część- siodła. :\a palcu śu 1 icriła obrączka. 

\\' domku panowała głucha, tragiczna cisza , jakb).l o latnit• wmarlo w nim 
szcze~cic . 

W pektaklu mykorzy lano fragmenty 
z „Trendowatej" H Jeny )iniszek 

intro 
w zyscy śpiwają : 

Precz z moich orzu!. . pos ł ucham od razu , 
Precz z m go • r>rcal. . i scrrc µosłucha , 

Precz z mC'j pamięril .. n ic tego rozkazu 
~lo ja i 111iojn pamięć nic postu ha . 

Poranek rozbly nął bogactw m barUJ. 
Zakolusały !>ie;' akacje, rich!:Jm • zeprem uiiom;ł).J jaśminy . Strojne, jasnozie
lone brzozy, spowite u białe , r:<;tkowanc atla ' i.J, zatrzęsł!J mnóstwem 
listków drobnych, bly ·zrząq1ch jak 
z emalii. Ku1iatv. krzc111p, uma jone drzewa witalp cizi ń radosn,qm poszu
me m, 
Rozjaśnił si~ CZl:JSI ułc;kil i krp-ztal powietrznv. ' lońc-e wstawało 
za jutrzenką , rozradowauc, sz · zęśliwe . 

A ziemia mia i wsZ!JStko. ro na niej ży ło , rosło . kwit ł o , pachn iało, wszys1 
ko, r:o umia ło śpi wać , odnuwnr., świ rgo1ać: - wsz~J!>Lko wzno„ ilo w ~órę 
11roczyst!J h).lmn: Hiccly raune u 1stają zorze .. . 

wszyscy śpiewają: 
Jak cieli lpm l.łluż Z!J , gdy padnie z daleka , 
Tµm szerzej kolo żałobne rozlOCZIJ, -
Tak moja posta(:, im da lej ucicl-n , 
Twn grubszvm kirem t wą parnię!- pomro«z)J. 

Okno w pokoiku i\lcksandrµ, panny Stefci szeroko otu ·artc. Jutrzenka 
troiła różem białe muślin~J firan k. niosła purpurc; aż t.ło łóżka w głąb 

pokoju, edzic leżała wiotka po taf. dzi ll'CZHn).J, delikatnej niby Świt m 
zaróżowionu bloczek . 
W pokoju pełno światła i powi trza. Dokoła horej I żał!:J kwialy . Ojciec 
pan Szczerbiliski Rud •cki chr:ial je wyrzucić, bojąc się , że zh!:J lni zapach 
może szkoclzir: córct-, lecz jeden z profesoró1 wst rzymał eo. 

**· 
Pani , to już nic szkodzi 

OjciCCLLJ).Jbicgl z pokoju , upadł na kolana ohok żony; szloclw ła skulona 



na ziemi przed obrazem Bogaroclzir!:J. 
Józef-Waldemar, kli;cząc prz!J łóżku Aleksandry Stefci, tarr,an)J sza loną 

rozpaczą, porywającą go w bezkr l l · 't.i~kal drobne n;cc dz.iewcz~iny, 
a Z pier i j go wwhodził jęk 7.dlau iOn)l, cło fJJkll podobnH 

Żyj. Żyj! .. na Bogn ... zos1ań nic odcltodz! 

-h- · 

I lrzc;s<icc sit; usta przycism1ł do gon1ccgo rami ·ma Al k a ndrµ - ' tdd. 
Czoło rwbrzmiałe żpłilmi , spocone, śc i <ign i ęlc bczgnrniczn 1m bóle m oparl 
na kołdrle i modlił się, i lkal suchym pl.icz ·m, 1rawiftC!Jm wszus1ko. 
\\' trz4 nęla nim gorączka, szarpał eo ża l lak olbrl!Jmi, że pomi ści ć. się 

nie móg ł nawel w t j że l aznej pic-r i. 
A Alek andra -p<mna S1 •lci ;i olworzyła oczy zmą one jak z.aga le gu 1iazd!J, 
kręciła glo111ą po poduszce. jedną rcką poruszała kolo czoła , n ih!J coś 
odpęcb,a j i~ c . Z us t Jej WIJbicga ł 1 b zladn słow<.1 : 

Tam .. · trach!. .. Oca le jesz!. .. Wa łdy ... Ziuk u ... Ile kwiatów ... To ja wm11a!.. 
Nic 11dchod ź!. 

Nic kan: ... ich .. Ziu .. . ku ... 

***· 
Droga mojal Przebudź się .. miej lit ość ! 

Po chwili konwul je ustał y. Aleksandra lcfci;i leżała bezuiłi:1dni1 · 

ze zwi ·zoną g łówk<1 . Wio y jej opadalp na czoło marswłkn -ord~Jna t a . 

Odd!Jchała bardzo słabo , krori i szyja pul ował!J guiahoumic, lcrz tempo 
zwalniało s ic; s1opniowo. 
Nagi w t ę iszę uro · zys 1 ą posµpał~J s ię dclika1ne r~1tmy, 1ak 1re le na necie 
ze zł o ta i per<:I. 
\V brzozie pod ok ne m, UJ oloczeni u !J~'stµ ·h kr1.Uków bialei~o jaśmi11u, 

wśpiewał słowik . 

***· 
Na każdym miejscu i o każdej dobie. 
Cdzi w z tobą plakal. gdziem ię z t obą bawił , 

\Vsz~·dzic i zawsze będę ja przy tobie, 
Born szcdzit: cząs1ki; mej duszy zostawił . 

*· 
I tyle nczu plunęło z piersi słowika , i tyle prośh~J . i l),JI rnorllillll!J , 
7.e pierws1.e różane :zorze zaczęł !J dqżH{" u1 tę >.tronę , zahi rając z solni 
wszystki <' barw1-1 niebiesk i •. 
I od s lóp Boga zerwały się jasne clu<:htJ piękrw , na1c:hn io11e, wµsnulc 
z mgieł srcbrnµcl r l.iieli obłoków. 

Calµ hufiec niebieski z szelestem sfruną ł w powodzi jaskrnw!J h pn m 
na buj11<1 brzoz,.: , gdzie S!J!J.nalizou ·al plaszek. 
I razem ze ~w ialłością poranku, razem z zapal'hanai kwiatów i udną 

melodią wiośn i anij jasn • duc:h~J do1arl1J do Al ksanclr,y-Stdci, ot<KZnjąc: 
śliczną glou 1ę dzil•wrz!:Jn!:J cid11Jm , dobrym 1d111ien iem . 
łowik l r,tJ l oumł, cieniując pojed.LJn ze nu1 y, jakby prąmrvrnll!,> jakąś lęskną 

do rapsodu Aniołów. 
Gell) ł óżku t\!cksandrµ -Stefci zap łonęło ogniem s ł ońr.<J 1.11 całej • wiet11i 1cgu 
pol<;Bi . hufie ni bieski zaszum iał skrzn<l łam i , uniós ł się i na złotHm !>Zlaku 
wµfrunąl z pokoju , powiększony o jedną przeczustą dusZ):l<'zkC, jej dusz~JCZ

k~. 
'a lvc Heginn . 

the end 
panie: 
\V pan; dn i potem w zamku gkbowickim zauir1.nl ruch nif'powszcc!ni. 
Marswłck -Ord!:Jnat szed ł naprzód i olll'Or7.!Jł sal~· portrclową . 

Zacz<;lo si~· 1ukauie, huk miotów rozbrzmiał echem po sa li 

panowie: 
\\' strząsn(·ly się por1re1y. 
Ant naci P1łs11dskich ,\lirhoro111sk id1 zadrżel i w !>Wuch ramach . Zbudzil i 
się! Ouż!J przedmiol, pokrytH mi:l"atą , zas1 anawia ł je. 

panie: 
Szmer poszedł µo ·a !i - szmer cichv a gro:l.n!J. 

panowie: 
Prz~JbiJI d1> nas kto~ nomu1 

raze m : 
.\le klo . 

panowie: 
Pvtanie zawisło nad portretami dawnwh marsznłków i ordunatc w 
Rlcbomickich , dau n~) h wo jewodów i h 1m-111óu. 

pani : 
" huk rozlegał ię o~t ro. rnło l ~J u ia l i ł!:J UJ uębowe śr. i flll!J potężn ie 

;\;aglc ucichło . 

panie: 
Portrel!I o<:zekiw<1l 1J w skupie niu. 

pani : 
Palrzr:iel 

panowie: 
Szmer wśród nich wzmógł się · 

razem: 
Kto 1071 Hto to71 

panie: 
Aleksandra-Stefcia st ała na porl~ccie. 
Aleksandra-Stefcia :i~Jla! 

panowie: 
.Marlwe oczy porlretóu1 palrzyly na cudną postać dziewrzyn!J . 
Tam widnia ł napis: 

***· 
Śp . lcksandra-Stcfan ia Piłsud · ka Rudeck<1 , narzeczona, miłość, żonn 
J ózefa- \· a ldcmara PiłsudskieRO \lid1oromskicr,o, I mar -załka 12 ord!Jnata. 
Znasla przed wcze ··nie, w truln fanat!:Jzmcrn . 
Zyć będzie wśród niej wiecznie. 

panie: 
Zgroza wiała z l!JCh sló111 pełnµch tragizmu. 
Portrel!J wstrząsn <;>ł~J się . 

ZnieruchominlH w swej martwo ie. 

panowie: 
Pozostani z wśród nas wi czniel 
\ \I zamku pan w11 ł a gl11rha, lrngicznA c isza , jakby o lat nic zamarło w nim 
szczęście . 

\V spektaklu wukorZ).ISlano USlt:P!J inspirowane: 
„Dziedzic:lurem" Kazimierza W ybranowskieHO 
„lltuagarni o ctl)CZlll} ·h zadaniach ruchu kobiecego" Zol"ii Nalkow kiPj 
oraz „ Ż!Jlctką'· Katarzvn!J Surmia k Domańskiej. 
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