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COURTNEY LOVE 
(właśc. Courtney Michelle Harrison) 

ur. 9Vll 1964w San Francisco 

Amerykańska wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów, a także aktorka i producentka 
muzyana. Znana jest przede wszystkim jako wokalistka I gitarzystka grupy rockowej Hole, 
założonej przez nią i gitarzystę Erica Erlandsona w roku 1989 i działającej do 2002, a późn iej 
reaktywowanej w latach 2009- 2012. Gra na gitarze, gitarze basowej i instrumentach klawi
szowych. Wdowa po Kurcie Cobainie, wokali ście i gitarzyście zespołu Nirvana. Matka Frances 
Bean Cobain, urodzonej w 1992 roku. 
Od dziecka wiodła dość niekonwencjonalne i burzliwe życie . Ponieważ jej matka Linda 
Carroll, wzięta psychoterapeutka, aęsto zmieniała partnerów, wychowaniem Courtney 
zajmował się przede wszystkim ojciec Hank Harrison - pisarz, który zasłynął głównie jako 

6 kronikarz dziejów grupy Grateful Dead i jej menedżer. Dlatego Courtney już jako dziecko aę
sto uaestniayła w koncertach tej słynnej formacji, a nawet została uwieczniona na tylnej 
okładce trzeciego albumu zespołu Aoxomoxoa (1969). Dość szybko zaznajomiła się z lekkimi 

narkotykami i środkami uspokajającymi , 
oczywiście za sprawą komuny hipisow
skiej rodziców, którzy rozwiedli się w roku 
1969. Courtney dorastała w uniwersytec
kim mieście Eugene w stanie Oregon, skąd 
przen iosła s ię do Portland, a w połowie lat 
siedemdzies iątych XX w. wraz z matką i jej 
kolejnym towarzyszem życia wy l ądowała 
najpierw w Austra lii, pótniej zaś w Nowej 
Zelandii. Następnie już sama wyruszyła 
w świat, mieszkając krótko na Tajwanie 
i w Japonii, gdzie tańczyła w barach I była 
striptizerką, choć - jak sama wspomi-

na - nikt nie zwracał na n ią uwagi, była bowiem za gruba. W roku 1982 osiadła na dłużej 
w Liverpoolu, gdzie - korzystając z zaoszaędzonych w Japonii pien iędzy - rozpoaęła 

naukę w jednej ze szkół, a przy okazji nawiązała kontakt ze światem muzyki. Zakochała się 
bez wzajem ności w lanie Mcfollochu, dziś kojarzonemu z Echo & the Bunnymen, ale wów
czas ałonku grupy Crucial Three. Później stała się towarzyszką życia Juliana Cope'a z zespołu 

The Teardrop Explodes, który powstał z Crucial Three. Cope pod wpływem Courtney stworzył 
utwór When I Dream, ta jednak w roku 1984 postanowiła wrócić do Stanów Zjednoaonych. 
Osiadła w Portland, gdzie zarabiała na życie striptizem. Później na przemian mieszkała w los 
Angeles (poznała tam Jamesa Morelanda, wokalistę punkowej formacji The leaving Trains, 
z którym w walentynki zawarła w Las Vegas małżeństwo, ale przetrwało ono raptem parę 
miesięcy), San Francisco (gdzie przez tydzień była wokalistką Faith No More) i Minneapolis. 
W tym ostatnim mieście zaprzyjaźniła się z Kat Bjelland (późniejszą założycielką grup Babes 
in Toyland oraz Katastrophy Wife) i Jennifer Finch (znaną później jako woka llstkę l7), z któ
rymi w 1984 roku utworzyła krótko działający zespół Sugar Babydoll, a z Bjelland rok póź
niej podobną efemerydę Pagan Babies. W międzyaasle Finch poznała Courtney ze manym 
reżyserem filmowym Aleksem Coksem, dzięki aemu Love zagrała niewielką rolę Gretchen 
w jego głośnym filmie Sid i Nancy (1986). Był to poaątek jeJ kariery jako aktorki filmowej, 
jeśl i nie l iczyć występu w krótkometrażówce George'a Kuchara Club Vatican (1984). Love 
zagrałam.in. Big Pink w Basquiacie - tańcu ze śmierdą Juliana Schnabla (1996), kelnerkę 
Rhondę w Feeling Minnesota Stevena Baigelmana (1996), Altheę Leasure Aynt w Skanda
liście lo"ym Flyncie MiloS<l Formana (1996; jej najlepsza rola w opinii krytyków, zdobyła 
za nią kilka nagród i była nominowana do prestiżowego Złotego Globu dla najlepszej aktor-
ki w dramacie), Lynne Margulles w Człowieku z księżyca M. Formana (1999), Joan Vollmer 7 
Burroughs w BearGary'ego Walkowa (2000), Oaire w Julie Johnson Boba Gosse'a (2001) czy 
Cheryl Hickey w 24 godzinach Luisa Mandokiego (2002). Pojawiła się też w licznych filmach 
dokumentalnych. W roku 1987 znalazła się w składzie zespołu Babes in Toyland, ale dość 
szybko pokłóciła się z Bjelland i została wyrzucona. Od roku 1989 stała się praktykującą 
buddystką. Przeniosła się do Kalifornii , gdzie powstała grupa Hole, która zadebiutowała 
w kwietniu 1990 roku singlem Retard Girl. W aerwcu 1991 roku w Los Angeles podczas kon
certu, którego gwiazdą byli Butthole Surfers, a w pierwszej aęśd grali Redd Kross i L7, przy
gotowujący materiał o Nirvanie dziennikarz angielskiego tygodnikauMelody Ma ker" Everett 
True przedstawił sobie Courtney Love i Kurta Cobaina, co zakońayło się ślubem pary na plaży 
Waikiki w Honolulu 24 lutego 1992 roku. Pół roku później na świat przyszło ich jedyne dziec-
ko, córeaka Fran ces Bean Cobain. Małżeństwo Cobainów było bardzo burzliwe, a zakońayło 
się 8 kwietnia 1994 roku, kiedy ciało zastrzelonego trzy dni waeśniej Cobaina (samobój
stwo) znaleziono w jego domu w Seattle. Wdowa zaaęła wówczas regularnie zażywać 
heroinę, kokainę I leki na receptę. Jej problem narkotykowy stanie się szaególnie uciążl iwy 
w następnej dekadzie. Tymaasem w 1996 roku związała się z aktorem Edwardem Nortonem, 
ale trzy lata później para ogłosiła separację. W poaątkach pierwszej dekady XXI w. Love 
była też związana z brytyjskim aktorem komediowym Steve'em Cooganem. W lutym 2003 
roku aresztowano ją na lotnisku Heathrow w Londynie za zakłócanie porządku na pokładzie 
samolotu l ecącego z Los Angeles - dostała wówaas ostrzeżenie. W październiku 2003 stra-
ciła sądowo prawo do opieki nad 11-letnią córką na rzea matki Cobaina Wendy O'Connor. 
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W paźdz ierniku 2006 roku wydawnictwo 
Faber & Faber opublikowało książkę Love 
Dirty 8/onde: The Diaries of Courtney Love. 
17 -letnia Frances Bean wystąpiła w 2009 
roku do sądu o wydanie zakazu zbliżania 
się matki do niej. Córka oskarżyła matkę 
o zabicie jej dwóch zwierząt oraz zeznała 
w sądzie, że Love „wolała narkotyki od wła 
snego dziecka''. W roku 2012 dla odmiany 
to Love pozwała córkę o zniesławienie. 

W tym samym roku wdowa po Cobainie 
straciła prawa do nazwiska, podobizny 
i wizerunku swego nieżyjącego męża. Nową 
właściaelką została Frances Bean, która 
pożyayła matce 2,75 miliona dolarów, 
a na córkę przeniesione zostały na mocy 

__ _ ....__,,,_ umowy prawa do wizerunku jej ojca. love 
może je odzyskać, gdy spłaci pożyakę 

a od córki. 
Razem z grupą Hole Courtney love wystąpiła na jedynym koncercie w Polsce 28 sierpnia 
2010 roku podaas zorganizowanej na warszawskim Służewcu trzeciej edycji Orange War· 
saw Festival. 29 listopada 2012 roku love zapowiedziała na Twitterze kolekcję u brań sygno
wanych jej nazwiskiem oraz ogłosiła, że.Hole nie żyje~ a ona sama powraca do muzyanej 
kariery solo. W roku 2013 spodziewany jest jej nowy studyjny singiel This is War. 

Dyskografia Courtney love (tylko płyty długogrające): 
.... „ ....... „... . . . . . . . . . .. . . „. • . . ~ . •. •. . • . . ... „ . 

Hole 
Pretty on the lnside (data premiery: 23 VIII 1991; wydawca: Caroline Records) 
Live Through This (data premiery: 12 IV 1994; wydawca: DGC Records; platynowa płyta 
w USA, Australii i Kanadzie) 
My Body, the Hand Grenade (kompilacja rarytasów ze stron B singli, nagrań demo, koncer
towych ay waeśnlej niepublikowanych; data premiery: 28X1997; wydawca: City Slang) 
Ce/ebriry Skin (data premiery: 8 IX 1998; wydawca: Geffen Records; platynowa płyta w USA 
i Kanadzie, złota płyta w Australii) 
Nobody's Daughter (data premiery: 23 IV 2010; wydawca: Mercury Records/lsland Def Jam) 

albumy solowe 
America's Sweerheorr(data premiery: 10 11 2004; wydawca: Virgin Records) 
How Dirty Girls Ger Clean (nagrywanie zaaęło się w roku 2006, płyta miała się ukazać 
w 2008 - skońayło się na kilku utworach i demach, które trafiły do Internetu) 

COURTNEY 
KATARZYNA STRĄCZEK 

············· -····-·········„.„ „ .. „. „ .• „,. . LOVE 
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Paweł Demirski 

COURTNEY 

LOVE 
Osoby: 

COURTNEY LOVE/DZIEWCZVNA AXLA ROSE 

MĄ2 RODZINY DOBRYCH/SZEF WYTWÓRNI/BILL CLINTON 

AXL ROSE/WYCHOWAWCA KOLONIJNY/AKTOR PREZYDENT 

KRIST NOVOSELIC/DZIAŁAU DEMOKRATYUNY /HIPIS Z MAZUR 

EVERETTTRUE/PAN DAREK 

ZONA RODZINY DOBRYCH/TRACY /DZIEWCZYNA Z KOLONII LETNICH 

DAVE GROHL/KEVIN ARNOLD 

HENRY ROLLINS/KOLEGA PEI/CHAD CHANNING 

FRANCES BEAN COBAIN/JONATHAN PONEMAN 

KURT COBAIN/STARY KURT COBAIN/NASTOLATEK Z MAZUR 

wszyscy aktorzy grają po kilka ról 
to co jest inaaej niż zwykle to fakt że przez większość przedstawienia jednoaeśnie 
przez cale przedstawienie przewija się fragment come as you are 
na tyle aęsto żeby skuteanie znienawidzić tę piosenkę na zawsze 
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Kiedy wr6cą ptaki 
Do mazurskich gniazd, 

Ruszaj tam, gdzie już żeglarze 
Płyną szlakiem gwiazd. 

Wróćmy na jeziora, 
Na wędrowny rejs; 

Znajdziesz tam cel swojej drogi 
Wśród szumiących drzew. 

Białe żagle, 

Szmaragdowa toń, 
A przy tobie 

Przyjadefska dłoń. 

Wrócisz tam z gitarą, 

Gdzie ogniska blask. 
Zostań tu, noc śpi w szuwarach, 

Pieśni słucha las. 

Wróćmy na jeziora, 
Na samotny brzeg. 

Zostań tu, gdzie las i woda, 
Masztów cichy śpiew. 

Białe żagle, 

Które kryje mgła. 

I nic nie mów, 
Bo przygoda trwa. I bis 

Wróćmy na jeziora, 
Gdy zapadnie mrok. 

Znajdziesz tu swoją przygodę, 
Wrócisz tu za rok. I bis 

POCZĄTEK 

MĄŻ RODZINY DOBRYCH 
nie rozumiem niektórych ludzi wypowiedzi 
wszystko się ładnie zaplanowane udało 
dzień był satysfakcjonujący ale za to udany 
i ciężki 
chodź do łóżka 
COURTNEY LOVE 
no chodź do łóżka 
MĄŻ RODZINY DOBRYCH 
całe życie bałem się że będę tylko informatykiem amatorem 
całe liceum ogólnokształcące bardzo dobre w piszu 
zły sen mój drogi projektancie systemów informatyanych 
i bankowych 
zły sen 
chodź do łóżka! 
ŻONA RODZINY DOBRYCH 
zaraz 

łza się mi w oku kręci naprawdę kiedy się tego słucha 
nie ma już prawdziwej muzyki 
tak napisałam na youtuble 
MĄŻ RODZINY DOBRYCH 
siedzi do awartej rano i siedzi na youtubie 
a potem niewyspana i brzydka 
chodź 

ŻONA RODZINY DOBRYCH 
już idę!!! 
kochanie drogie moje najdroższe 
MĄŻ RODZINY DOBRYCH 
no to chodź 
widziałem dzisiaj tego gupka w telewizji 
mamy w pracy taką możliwość - telewizję 

w godzinach lunchu oaywiście 
jem lunch a w telewizji gupek 
słyszysz? 

ŻONA RODZINY DOBRYCH 
z kim rozmawiałeś w łazience? 

COURTNEY 

LOVE 
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MĄŻ RODZINY DOBRYCH 
nie dałbym za niego jak to się mówi nigdy pięciu groszy 
a tu proszę gupek w telewizji 
pajacuje zawsze pajacował w szkole na lekcjach o ile chodził na lekcje 
a teraz pajacuje w telewizji 
ale spokojnie nie zachwiało mi to 
ŻONA RODZINY DOBRYCH 
z kim rozmawiałeś w łazience 
do lustra? 
MĄŻ RODZINY DOBRYCH 
z nikim 
to niesprawiedliwe gdybym był zazdrosny powiedziałbym że to niesprawiedliwe ale nie 
jestem zazdrosny 
grube pieniążki musi kosić ale na pewno nieregularnie 
z nikim nie rozmawiałem 
KEVIN ARNOLD 
zemną 

dorob iłeś się można powiedzieć 

20 stoisz na własnych nogach można powiedzieć udało się co? 
MĄŻ RODZINY DOBRYCH 
no tak tak tak idź już kevin na chwilę stąd dobra? 
co ty robisz na tym youtubie 
tyle aasu? 
gupek w telewizji pajacuie 
KEVIN ARNOLD 
popajacuje i przestanie 
a dziecięce oddechy miarowo oddychają w sypialni 
posiedzę jeszae chwilę 
ŻONA RODZINY DOBRYCH 
z kim rozmawiałeś? 
MĄŻ RODZINY DOBRYCH 
z nikim chodź spać już 
ŻONA RODZINY DOBRYCH 
o kim myślisz? 
MĄŻ RODZINY DOBRYCH 
nie o kim tylko o aym i nie myślę tylko o pracy na jutrzejszy dzień ok? 
ŻONA RODZINY DOBRYCH 
o niej? tak? 
o niej myślisz? 

myślisz o niej 
co masz pod materacem chcę zobaayć ay nie mam jej pod materacem 
MĄŻ RODZINY DOBRYCH 
kogo7 
a widziałaś gupka pajaca 
niewyobrażalne 
ŻONA RODZINY DOBRYCH 
wiesz kogo 
już ty wiesz kogo 
me powiedziałeś mi nigdy 
całowałeś się z nią tak? 
całowałeś się z courtney tak? 
całowałeś się 

MĄŻ RODZINY DOBRYCH 
ja 
się całowałem 

z kim? 
ŻONA RODZINY DOBRYCH 
mógłbyś się chociaż 
wiesz co 
mógłbyś mi po prostu powiedzieć 
tak całowałem się 
i chcę się całować lizać się tę sukę 
sukę 
MĄŻ RODZINY DOBRYCH 
jezu no proszę cię ludzie najmilejsi 
nie całowałem się 
ona nawet nie jest ładna w żaden sposób 
słyszysz wydaje jej się że jest kimś a w żadnym stopniu nie jest nawet ładna 
słyszysz courtney powiem ci to 
a w łóżku nawet nie dorównujesz 
co ja gadam co ja gadam 
jak chcesz pojadę do motelu spać 
KEVIN ARNOLD 
kłótnie są aęścią życia stary zostań 
gdzie będziesz jechał? 
dzieci oddychają miarowo 
ŻONA RODZINY DOBRYCH 
nie mogłeś się przyznać 
oaywiście idź do motel u 

COURTNEY 

LOVE 
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MĄŻ RODZINY DOBRYCH 
ale dzieci śpią równo miarowo 
może obejrzymy jakiś film? 
ŻONA RODZINY DOBRYCH 
tęsknię za youtubem idę jeszae posiedzieć 
MĄŻ RODZINY DOBRYCH 
no I bardzo dobrze 
wieaór jak wieaór 
słyszysz courtney podwinie ci się noga zobaaysz 
jesme o tobie będą pajacować naprawdę się dowiedzą wszystkiego jak wysysasz z ludzi 
wysysasz 
wysysasz 
COURTNEY LOVE 
zostaw mnie w spokoju 
nie ma cię tutaj 
ja nie chodzę do tych waszych pokoików i wyjmij moje zdjęcie spod materaca ok? 

rozmawiasz w lustrze z kevinem arnoldem tak? 

22 zostaliście przyjaciółmi na całe życie utożsamiłeś się? 
ty i amold tak? 
nie no okey spokojnie 
MĄŻ RODZINY DOBRYCH 
jaki kevin amold co na całe życie 
KEVIN ARNOLD 
wstydzisz się mnie? 
COURTNEY LOVE 
wstydzi się wstydzi 
KEVIN ARNOLD 
nie ciebie s ię pytałem 

KURT COBAIN 
możemy zaaąć grać 

brzuch mnie boli 
ej miałem wypadek samochodowy 
wymiotowałem 

możemy zaaąć coś w końcu grać? 
powinniśmy 
brzuch mnie boli 
grać codziennie 

CHAD CHANNING 
ja bym mógł zaaąć grać ale wyrzucili mnie z zespołu 
przychodzę na próbę a tu nie ma mnie w zespole 
potem włąaam telewizor i nie ma mnie w telewizorze 
oczywiście to nie o to chodzi 
ale chciałem zaznaczyć 
że ułożyłem ścieżki perkusyjne do przynajmniej kilkunastu utworów 
nienawidzę was 
nienawidzę was 
tak to się obrzydliwie końay 
KURT COBAIN 
zamknij się 
możemy zaaąć grac? 
brzuch mnie boli 
odechciało mi się 

KR/ST NOVOSELIC uy/i hipis z pisza gra wróćmy na jeziora aerwonych gitar 
jesteśmy we waesnych latach dziewięćdziesiątych na mazurach 
a do tego na koloniach 

WYCHOWAWCA KOLONIJNY 
proszę was ja wiem że jest dzisiaj zielona noc 
ale bardzo proszę żeby nie chodzić samemu na pomost dobrze? 
siedzimy tutaj razem z gitarą przy ognisku i śpiewamy 
to co zagramy trochę męskiej muzyki na rozstanie co? 

COURTNEY 

LOVE 

powiem tak wielki stadionowy heavy metal gunsi aerosmith bon jovi to było coś show 
a potem przyszła nirvana i wszystko spierdoliła 
jestem spoko bo przeklinam przy małolatach za co mnie szanują 
fajna koszulka stary 
KURT COBAIN 
a ja bym chciał na pomost 
WYCHOWAWCA KOLONIJNY 
i śpiewamy 
przy ognisku 
ktoś ma propozycję jakąś? 
DZIEWaYNA AXLA ROSE 
może gunsów co? 
MĄŻ RODZINY DOBRYCH 
może gunsów co? 

23 
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KURT COBAIN 
ja chcę iść na pomost i leżeć na pomoście 
to będzie wspomnienie które mnie będzie trzymać przy zydu w mroźnych chwilach roku 
szkolnego 
DZIEWQYNA Z KOLONII LETNICH 
wiesz co ci wpisałam do pamiętnika? 
spieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą 
będziesz do mnie pisał na pewno? 
WYCHOWAWCA KOLONIJNY 
ej jest dobrze spokojnie dzieciaki 
zobaaycie się za rok 
KURT COBAIN 
nie zobaczymy się 
właśnie się nie zobaaymy 
bo ja jadę na obóz językowy za rok nie zobaczymy się 
nie zobaaymy się 
DZIEWQYNA AXLA ROSE 
no śpiewajmy już 

24 musisz wszystkim przeszkadzać 
WYCHOWAWCA KOLONIJNY 
no to specjalnie dla ciebie 
może na przykład 
don't you ay co? 

WYCHOWAWCA KOLONIJNY śpiewa don't ery i wracamy piosenką na festiwal w reading 
rok 7992 

EVERITTTRUE 
muzyka umarła 
najlepszy zespół koncertowy świata właśnie się rozpada 
nie wierzcie że rock jeszcze istnieje 
ale kurt miał akurat lepszy dzień wsiadł na wózek inwalidzki 
a ja przewiozłem go przez scenę 
chcieliśmy pokazać że trzyma się 
że jeszae istnieje 
że da najlepszy koncert na jakim ktokolwiek gdziekolwiek był na świecie 
ale w sumie nie było aego pokazywać 
całe marzenie spełniło się w sposób najgorszy z możJiwych ayli całkowicie 
uważajcie na to dobra 

COURTNEY 

LOVE 
kiedy patrzyłem jak robią to wszystko krok po kroku wiedziałem że wszystko to krok po kro
ku robią źle 
JONATHAN PONEMAN 
dobra słuchajcie 
nie chcę wyjść na wieśniaka 
ale muszę powiedzieć że nigdy nie przyjechał do nas tutaj brytyjski krytyk 
to jest ten moment którego nie zepsuję 
to jest moment w którym zaaniemy jeszcze raz i cala wielka eksplozja muzyki z miasta 
drwali nie skońay się głupio i źle 
od aego chcesz zaaąć? 
EVERETTTRUE 
chcę się ożenić z courtney love 
courtney love będzie moją żoną 
chcę się umówić na kilka wywiadów 
JONATHAN PONEMAN 
nie zjebać mi tego 

WYWIADY 
EVERETITRUE 
zero kreacji 
zero planów podboju świata 
po prostu trzech chłopaków z prowincji 
j esteś fantastyanym kompozytorem pełnym dumy ze swojego robotniaego pochodzenia 
znizin 
co dalej? 
KURT COBAIN 
chciałbym móc się u trzymać po prostu z gry w zespole no 
jeśli mi się to nie uda 
po prostu osiądę w meksyku albo w jugosławii 
będę hodował ziemniaki albo nie wiem wrócę do olimpii i będę jednym z tych debili którzy 
wydają pięćdziesiąt płyt własnym sumptem które potem odsłuchują samotnie i wyobrażają 
sobie że jest sukces w pokoju 
boję się tego? 
nie 
EVERITTTRUE 
jakie mam ci zadać pytanie żebyś na mnie nie krzyaał? 
KRIST NOVOSELIC 
zapytaj o nową płytę 
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EVERITTTRUE 
boicie się że nie będziecie potrafili nagrać nic lepszego i całe życie spędzicie w busach 
DAVEGROHL 
ja l ubię busy 
EVERITTTRUE 
całe życie pomiędzy trasami jako kolejny zespół który wierzy 
że się jeszae odkujecie 
DAVEGROHL 
ja nie patrzyłbym na to w ten sposób 
jak jesteś wiesz w trasie to tego się nie zauważa że się jest w gównie 
po prostu się jedzie 
a w końcu się wysiada 
EVERETTTRUE 
kiedy mateńał na drugą płytę? 
KRIST NOVOSELIC 
trzecią kurwa płytę ! 
to do mnie pytanie? 
po tym sukcesie mam wrażenie że cel został osiągnięty 

26 mam kolegów którzy pra cują po stacjach benzynowych jako drwale 
·-- ja robię co~ innego cel został osiągnięty 

EVERITTTRUE 
jaki cel? 
KURT COBAIN 
no cel 
po prostu cel 
kiedy jeździsz tym busem i wiesz że nikt nie docenia twojego geniuszu 
DAVEGROHL 
uego? 
KURT COBAIN 
geniuszu 
KRIST NOVOSELIC 
sprzedajemy płyty 
płyty po prostu mnóstwo płyt 
I kupujemy za nie inne płyty mamy płyty 
EVERITTTRUE 
kiedy zaaęło się psuc? 
DAVEGROHL 
co psuć? 
kiedy my rozmawiamy ze sobą? 

KURT COBAIN 
cel został osiągnięty 
EVERITTTRUE 
jaki cel? 
podobno w pensylwanii 
kiedy twoi znajomi przyszli do ciebie po autograf odechciało ci się grać 
co? 
myślałeś że będziesz grał i nikt nie będzie chciał od ciebie autografu? 
DAVEGROHL 
jego po prostu denerwowało jak ludzie nie słuchali muzyki 
jak skakali ze sceny zamiast słuchać 
i on się wtedy 
KURT COBAIN 
cel został osiągnięty 
EVERITTTRUE 
jaki cel? 
KRIST NOVOSELIC 
ja muszę chyba siku iść 
nam nie zależy na p ieniądzach 

już 

EVERETTTRUE 
poaekaj 
trzecia płyta nie sprzedaje się tak dobrze 
co dalej? 
DAVEGROHL 
co się nie sprzedaje? 
jak się nie sprzedaje? o której płycie jest mowa? 
KURT COBAIN 
ja też muszę do łazienki wiecie 
EVERITTTRUE 
nie denerwuj się tak 
foo fighters gra tak jak im wystaraa talentu przecież 
aeść 
COURTNEY LOVE 

COURTNEY 

LOVE 

marzyłam nie wiem dlaaego skąd się wzięły mi te marzenia żeby też tak rozmawiać odpo
wiadać na pytania 
ty to źle robisz 
musisz być pewniejszy siebie bardziej taki wiesz? 
KURT COBAIN 
jaki? 
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COURTNEY LOVE 
a co ty się spodziewałeś że ciebie to ominie? 
to zniech ęcenie 
te odpowiedzi na pytania 
ten bełkot o który pytają 
nie ominie cię więc się weź w garść i wróć tam człowieku 

STOLIKI 
od poaqtku sceny KR/ST NOVOSELIC podpiłowuje gitarę basową żeby mu ją było potem łatwiej 
rozwalić 

KURT COBAIN 
gdzie jest szef tej wytwórni? 
dzwoniłem do prawnika 
żeby się skontaktował z charismą 
słyszysz? 

28 KRIST NOVOSELIC 
uhm 
z moją charismą? 
KURT COBAIN 
nie 
KRIST NOVOSELIC 
szkoda 
KURT COBAIN 
tutaj piszą żeby nic nie podpisywać jak się nie będzie miało udziału w zysku z gadżetów no 
ile myślisz mogą dać 
tylko po tym jak usłyszeli dwanaście utworów 
KRISY NOVOSELIC 
cieszę się 

KURT COBAIN 
ja też ale nie pokazuję bo nie jest to w etosie mojego miasteczka drwali 
mam to gdzieś 
nie obchodzi mnie to w sumie 
chodzi po prostu o szerszy dostęp do publiczności 
no 
ok? 
ok 

KEVIN ARNOLD 
cześć to ja kevin chodziliśmy razem do szkoły 
cześć gdzie byłeś na wakacjach7 
pokazać ci zdjęcia z wakacji? mam ich całe mnóstwo 
tutaj z panem od wspinaczki 

COURTNEY 

LOVE 

a tutaj z dzieciakami widziałeś jakie już duże nie było cię na spotkaniu naszego rocznika 
dlaczego? 
KURT COBAIN 
odsiądę się gdzieś dalej bo mam tutaj spotkanie 
KEVIN ARNOLD 
spotkanie o pracę? 
KURT COBAIN 
właśnie 

KEVIN ARNOLD 
nie przejmuj 
ja też myś l ałem kiedyś że kelnerzy to chuje co nic lepszego ich nie czeka tylko napiwki 
masz tutaj na dobry początek 
może co 
czy nie chcesz? 
KRIST NOVOSELIC 
jeszcze go nie ma? 
spóźnia się? 

chcę spotkać mojego szefa wytwórni to ty? 

KRJST NOVOSELIC rozwala gitarę a przynajmniej coś co się da rozwalić 

KRIST NOVOSELIC 
hej ty można się do was przysiąść to ten sławny zaprzedany zespół? 
tak będzie kurwa 
fajny macie teledysk wiem a coś ci się nie podoba? 
chcesz łyka? 
ja przed tej umowy podpisaniem chcę 
gdzie on jest? 
halo proszę państwa przyszedłem dziś podpisać umowę z wytwórnią 
KEVIN ARNOLD 
jezu co za bydło 
o czym to ja mówiłem? 
chcesz się jeszcze czegoś napić może? 
mogę z tobą wyjść na miasto po tej kolacyjce co przysiądziesz się? 
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COURTNEY LOVE 
je pan jeszae te ostrygi 
a.y moina wylizać? 
można? 
KEVIN ARNOLD 
o nie 
COURTNEY LOVE 
można wylizac? 
przepraszam można wylizać? 
nie można 
no i co? 
no może i gdzieś mi się prze mazałeś po pościel i kiedyś ale krótko 
króciuteńko a.y to nie ty? 
nie dosiadłabym się do ciebie teraz 
bo widzę z aym się będzie jadło twoje wypieszaone samodzielnie możliwości niewielkie 
do ust bym tego nie włożyła nigdy 
nudnie to życie będzie wyglądało nieciekawie jest aspirować do nieswojego życia i cały aas 
sprawdzać ile te nieswoje marzenia kosztują 

30 weź ty go zostaw dziewa.yno nic ciekawego cię z nim nie aeka 
teraz kolacyjka teatrzyk a potem aemu nie zapłaci liśmy jeszae raty i jeb talerzem o ścianę 

szampan gdzie jest mój szampan on mi nie kupuje szampana moze pan ostryga mi kupi? 
KEVIN ARNOLD 
porządny alowiek pracuje nad tym talerzem miesiąc 
nad głupim talerzem miesiąc 
a oni o tak 
gitara też jest droga mój syn by chciał ale mnie nie stać 
nie wypada mi tak robić ej naprawdę pomyśl o tym ałowieku 
KRIST NOVOSEUC 
a kto ci kazał pracować na tę gitarę 
my dostajemy gitary za darmo 
hej\ uwaga to my zaprzedańcy wielkiej wytwórni 
nie mogliśmy się doaekać żeby się móc wreszcie zaprzedać 
z z z zagramy coś teraz co 
COURTNEY LOVE 
słuchajcie nie ma nikogo kto umie robić burdel bardziej niż ja 
chyba ie ja o awartej rano - otwórz te drzwi!!\ 
ale teraz przyjdzie tu facet ja znam tych dupków warszawskiego sznytowania 
ty śliany obudź się 

spóźni s!ę nie będzie wiedział z kim mówi to znaczy będzie wiedział 
ale powie zaraz zaraz umówiłem się na piętnastą z kim z kim? 
aha z wami tak to wy tak ok i aego ode mnie chcecie 
KRIST NOVOSELIC 
no to gdzie on jest? 
COURTNEY LOVE 
ja ich znam 
aamo to chłopaki widzę 
żeby nie było że nie ostrzegałam 

COURTNEY 

LOVE 

poza tym oni płacą grosze więc bym pozbierała tę gitarę na waszym miejscu do kupy 
KEVIN ARNOLD 
nie rozumiem tego 
kola_cja s_tół o~_rus kie!iszk_i widele.c o którym się uayłem specjalny go obsługiwać 
1 co JUZ się moJ ma w1eaor ku koncowi? 
ja jestem ze swojego zadowolony życia jak najbardziej 
SZEF WYTWÓRNI 
przepraszam przepraszam za spóźnienie 
yy to - on poszedł tak 
nie jest 
nie jest w zespole 
a to wokalistka? 
COURTNEY LOVE 
ale nie tego zespołu 
SZEF WYTWÓRNI 
nie aha 
no przepraszam przepraszam nie byłem pewien 
no to co? 
KURT COBAIN 
co? 
SZEF WYTWÓRNI 
no to aego ode mnie chcecie? 
KRIST NOVOSEUC 
gdzie jest szef mojej wytwórni 
to ty? 
idę do domu 
SZEF WYTWÓRNI 
a co ty masz za ks iążkę tu? 
KURT COBAIN 
żadną książkę po prostu notatki mam 
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SZEF WYTWÓRNI 
„step by step 
jak zostać gwiazdą rocka" 
no to na którym kroku jesteście? 
no nie wierzę 
ale co nie podobało się w małym niszowym wydawnictwie? 
no to po co taką srogą minę mieć minę jak moja córka która się obraziła ale wie że zaraz 
dostanie w prezencie lalkę w pudełeaku 
no i jak to jest? 
papiery papiery 
o tutaj napisali co chcecie 
KRIST NOVOSELIC 
słuchaj skurwysynu jestem złym prowincjonalnym drwalem 
napitym jak zła drwalska stodoła 
dawaj mi ten długopis 
ok? 
dawaj mi zaraz w tym momencie długopis 

jesteś szefem mojej wytwórni 

32 zaprzedałem się ludzie słyszycie 
KURT COBAIN 
ja będę negocjował jednak 
KRIST NOVOSELIC 
ja też 
KURT COBAIN 
a ty się nie pomyliłeś? 
przypadkiem żarty sobie robisz? 
COURTNEY LOVE 
mówiłam 

zbieraj tę gitarę zbieraj 
KURT COBAIN 
ale 
naprawdę 

to co - ja sobie może żaglówkę białeee żaaagle kuplę 
KRIST NOVOSEUC 
ja to wynegocjowałem 
SZEF WYTWÓRNI 
dobra dobra 
287 tysięcy dolarów zaliaki 
gwarancja udziału w zyskach ze sprzedaży gadżetów 

COURTNEY 

LOVE 
oraz prawo do tantiem wypadku osiągnięcia przez płytę nevermind statusu złotej płyty 
no i co spełniły się marzenia? 
całe życie skumulowało się dzisiaj w tym podpisie co? 
spełnieni? 

ay nie? 
idę siknąć a wy tu sobie poaytajcie 
ok? 
COURTNEY LOVE 
aeść chcesz zobaczyć moje single? 
SZEF WYTWÓRNI 
ale to jest męska toaleta 
COURTNEY LOVE 
ale co wstydzisz się aegoś? 

SUKCES PRZYSZEDŁ W NOCY 
w czasie trwania całej sceny powinno lecieć jakieś intro zapowiadające pierwsze wykonanie 
któregoś z nirvanowych hitów 
na zasadzie że to już już ale że jeszcze nie 

AXLROSE 
wielki rockowy szoł to my 
może i trochę dostajemy zadyszki 
ale zadyszka - rzecz naturalna 
nie odbierają ode mnie 
kurwa mać nie odbierają 
ale odbiorą 
odbiorą bo powinni odbierać ode mnie resztę na stacjach benzynowych 
w sklepach 
i publianych kiblach 
TRACY 
znajoma była na soundchecku 
u nich to zawsze długo trwało 
bo nie umieli stroić gitar 
KURT COBAIN 
możecie się w końcu kurwa zamknąć nic nie słyszę 
KRIST NOVOSELIC 
może ja ci nastroję 
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KURT COBAIN 
zamknij się 
TRACY 
kiedy jeszae mieszkaliśmy razem 
kiedy spał podkradałam się po gitarę i stroltam ją 
żeby miał na rano 
KURT COBAIN 
możesz przestać gadac? 
KRIST NOVOSELIC 
ja niegadam 
KURT COBAIN 
ale dudnisz kurwa basowo przeciągle 

DAVE GROHL nie wytrzymuje i uderza sobie w przej5ciówki 

KURT COBAIN 
zabiję cię 

kurwa zabiję cię 
AXtROSE 

34 amatorzy daj no synku tę gitarę 
trzy jebane funkcje i tanie gitary 
ideologiani amatorzy 
dzwonię do ciebie ay ty masz jakiegoś agenta? 
COURTNEY LOVE 
nie ma zwolniliśmy agenta 
też uważam że grać trzeba umieć że to jest umiejętność 
a nie że po prostu chcą grać 
ja chcę być niezależną kobietą i co z tego? 
nic? 
żarliwa pasja kurwa ich mać 
nie nie chcę już poznać kurta cobaina 
widziałam ich na soundchecku 
TRACY 
i wyszła 
ale niestety wróciła na koncert 
COURTNEY LOVE 
kupiłam ci trochę ciastek chcesz? 
TRACY 
nie chcę 
albo może jedno 

albo dwa 
nie patrz się tak na mnie 
KURT COBAIN 
udało się kurwa udało się słyszysz 
KRIST NOVOSELIC 
słyszę 
KURT COBAIN 
chcę jeszae zagrać 
DAVEGROHL 
znowu? 
KURT COBAIN 
znowu 
TRACY 
zagrać nowy kawałek 

jezu co to było ! 
COURTNEY LOVE 
miałam tę kasetę w samochodzie 
KURT COBAIN 
skąd miałaś tę kasetę?! 
to jest tajna prywatna kaseta warta kurwa miliony 
AXLROSE 
wszyscy mieliśmy 
i zaaynaliśmy powoli dzwonić 
może nie dzwonić 
ale przynajmniej szukać numerów telefonu 
KURT COBAIN 
ale skąd? 
JONATHAN PONEMAN 
a co się kolega przyzwoity pyta skąd 
ode mnie a skąd? 
skurwysynu 
gdyby nie pokojowe ideały tobym ci skurwysynu tę kasetę 
tę kasetę 

to miała być moja kaseta 
dlaaego mi nic nie powiedziałeś 
dlaaego mi nic nie powiedziałeś 
oszuście 
że rozmawiasz z dużą wytwórnią? 

COURTNEY 

LOVE 
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AXL ROSE 
no słuchaj go słuchaj 
dlaczego nic nie powiedziałeś 

JONATHAN PONEMAN 
dobra 
kurwa dobra idę 
bo nie mogę słuchać że to nie moje jest jak będziecie grać 
nie wierzę w ludzi nie wierzę kurwa 
ja to na serio mówię 
COURTNEY LOVE 
miałam tę kasetę w samochodzie i wyłam 
wyłam 
bo moją kasetę mogłam sobie schować głęboko do wielkiej dupy 
tracy chodź tu mam ci coś do schowania 

ta jego kaseta 
KRIST NOVOSELIC 

36 ich 
ich kaseta 
COURTNEY LOVE 
co prawda lamersko wyprodukowana była najlepszymi czterdziestoma minutami muzyki 
jakie dała ziemia stanów zjednoczonych 
TRACY 
no 
AXL ROSE 
nie przesadzałbym z tą opinią kochanie 
COURTNEY LOVE 
przepraszam cię axł ale muszę kończyć tę rozmowę 
(do KURTA COBAINA ) 
ej myślisz że jesteś pierdoloną gwiazdą rocka? 
KURT COBAIN 
tylko nie w brzuch 
ała!!! 
mnie boli brzuch 
nie w brzuch 
TRACY 
jego boli brzuch dlatego bierze lekarstwa zastrzykami 

COURTNEY LOVE 
właśnie moja droga w tym momencie 
my zaraz będziemy się tarzać po klubie 
a ty właśnie idziesz do domu i sko ń czyła się twoja historia tutaj 
TRACY 
nie posiedzę jeszcze chwileczkę 
dobrze 
popatrzę 

i zrozumiem że j uż nic mnie nie czeka lepszego nic 
to straszne mam czterdzieści lat 

COURTNEY 

LOVE 

ten moment że fantazje w głowie mi zostaną i nigdy poza tę głowę nie wyjdą 
KRIST NOVOSELIC 
możesz się w końcu przestać tarzać 
i zagrać? 
DAVE GROHL 
najlepszy moment jest kiedy coś się zaczyna dopiero dziać 
do klubu na pięćdziesiąt osób przychodzi nagłe siedemdziesiąt 
przypadek? 
KRIST NOVOSELIC (o COURTNEY LOVE) 
no i jej nie było jeszae 
DAVEGROHL 
potem do klubu na sto osób przychodzi sto pięćdziesiąt 
KRIST NOVOSElłC 
no i iej nie było jeszae 
DAVEGROHL 
potem do klubu na dwieście przychodzi cały stadion 
i jest kurwa pozamiatane 
basowy bęben słychać po czterech sekundach 
KRIST NOVOSELIC 
a ona siedzi za kulisami i miałka o nieupijanie się 
całe dorosłe życie upijałem się wpadałem na szklane stoli kl rzucałem się jedzeniem spada
łem z dachu i strzelałem z wiatrówki do sąsiadów 
ok? 
więc może nie będziesz mi mówiła 
która nic w życiu poza interesującym życiorysem nie będziesz mi mówić 
dobrze 
TRACY 
pięknie wygląda kiedy tak stoi skupiony z gitarą 
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na scenie 

może i źle to się skońayło ale kurwa zamieniłabym się z nią na życia od razu teraz jak stoję 
tutaj w piżamie 
AXLROSE 
słuchaj ja ci wszystko powiem co i jak jaka jest tego biurowca co do niego wszedłeś właśnie 
mapa 
z kim trzymać z kim nie trzymać 
z dziewaynami z przeszłości nie 
bo skoaą ci przez ciebie przez okno i tak dalej 
z tymi głupimi kurwami co chcą na tobie zrobić interes też nie 
bo cię w końcu zab iją 
tylko pijane głupie suki z kulis synu mówię ci 
te dziewayny na których temat nawet nie onanizowałeś się bo wiedziałeś że są jakieś gra
nice fantazji 
ja ci powiem wszystko 
ok 
zagracie mi na urodziny koncert? 

38 w la? co? w la? 
w rezydencji 

co w tym złego że chcę trochę na waszych plecach się powozić 
też będziesz takich pleców do wożenia się potrzebował 
i tak 
i ty 
i ty 
i ty będziesz miał rezydencję zobauysz co się krzywisz durniu 
i stul tę swoją sukę ok? 
OAVEGROHL 
dobra zagrajmy to wreszcie 
ok 
jak się uda 
żeby ci się struny nie rozciągnęły za bardzo 
KURT COBAIN 
ja jestem gotowy 

zaaynają grać 

grają jest wspaniale 

KURT COBAIN 
tak 
tak to s ię właśnie robi 
kurwa z osiedli z przyaep z ostatnich ławek 
ze strachu w nocy z przyjmowania wyzwisk i spojrze ń z politowaniem 
z tego a może byście zamienili gitary na łopaty 
to z tego tutaj właśnie jestem 
tylko nie wiem kiedy o tym powiedzieć 
bo nie wiem kiedy to s ię stało to już 
ay to jest już sukces już 
to już 
bo nie auję żebym mógl to już powiedzieć 
JONATHAN PONEMAN 
musicie to robić 
może nie podp isa l iście jeszae tej umowy? 
COURTNEY LOVE 
podpisali 
JONATHAN PONEMAN 
podpisali 
o i widzę że macie nowych kumpli z branży co? 
AXLROSE 
a tak a właśn ie tak zagrają mi we rezydencji koncert urodzinowy 
JONATHAN PONEMAN 
no słyszałem słyszałem masakra 
nie mogliście tego nie robić 
duża wytwórnia większa wytwórnia 
rezydencja samochody ja wiem ja też tak robię 
ale ktoś kurwa wiarygodny mógłby dać przykład 
który raz zagrałeś tę piosenkę? 
KURT COBAIN 
pierwszy raz o co ci chodzi? 

KALOSZE W PIEKLE 1 
ŻONA RODZINY DOBRYCH 
widziałeś gupka? w klapkach na festiwalu 

COURTNEY 

LOVE 
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MĄŻ RODZINY DOBRYCH 
gupek? znowu? 
gdzie gupek? 
gupek me żyje nie ma już takich gupków - niestety nie żyje 
ŻONA RODZINY DOBRYCH 
idziemy na scenę średnio dużą w sektorze 89c 
jest najlepsza akustyka 
jak nie ma dobrej akustyki to ja bym nawet nie przyjechała 
HENRY ROLLINS 
ej sorry nie wiecie gdzie mała ta nie najmniejsza scena jest? 
kurwa jak się spóźnię to się zajebię 
ŻONA RODZINY DOBRYCH 
nie 
MĄŻ RODZINY DOBRYCH 
no ale dudni wykurwiste to dudnienie 
ale to chyba nie to jest to dudnienie gdzie idziemy 
błocko jebane 
dobra dobra nie po to przyjechaliśmy kawał drogi p ięć dni urlopu żeby psu w błocko poszło 

40 gdzie psy chujami wodę piją 
oł rajt? 
ŻONA RODZINY DOBRYCH 
pięć minut i będzie pierwszy opener z którego wyjadę 
chodźmy źle gdzieś zbłądziliśmy nie w tę stronę 
MĄŻ RODZINY DOBRYCH 
spokojnie 
jesteśmy tu dla siebie i dla muzyki 
ŻONA RODZINY DOBRYCH 
siku muszę nie wytrzymam 
HENRY ROLLINS 
ej macie mapkę sorry że tak pytam ale już nie wiem wiecie z i oło i zjadłem kiełbask i i auję się 
tu zagubiony że nie wiem gdzie ta scena nie najmniejsza ta średnia jest 
ŻONA RODZINY DOBRYCH 
masz mapkę 
MĄŻ RODZINY DOBRYCH 
to idź tutaj gdzieś są toi toie 
ale dają słyszysz? 
miłość dla was!!! chłopaki 
co się patrzysz cwelu jeden? 

ŻONA RODZINY DOBRYCH 
kolejka jest widziałeś? 
MĄŻ RODZINY DOBRYCH 

COURTNEY 

LOVE 

o jak mi zapachniało zapachniało jedzonko bigosik tam mają jak w ustce na wakacjach 
idź się wylej a ja sobie bigosik co? 
ale będzie pierdzenie - wiem jeszae tylko pięć minut i jebną zajebisty opener wszech aa
sów 
wezmę cię na ramiona i damy aadu 
ale kolejeaka 
jest znowu no 
pam pa rai pa rai pam pam pam 
oayto 
czy ty nie jesteś tym 
WYCHOWAWCA KOLONIJNY 
nie 
MĄŻ RODZINY DOBRYCH 
a to sorry 
to sorry to - ale jak nie? 
wrócić na mazury? ay coś tak jakoś czy coś 
to nie pan 
przepraszam postarzony się pan trochę? 
WYCHOWAWCA KOLONIJNY 
a ty kurwa odmłodniałeś wyobraź sobie 
daj mi spokój to że mnie znasz 
okej masz mnie dobrze ci się kojarzę 
chciałbyś wrócić na jeziora ale nie ja tu jestem po to żebyś mnie się uwziął I opowiadał jak 
kiedyś było zajebiście ok 
MĄŻ RODZINY DOBRYCH 
ale jedno pytanie 
co jemy 
nie to 
nie o to mi chodzi 
aemu nie poszedłem na pomost? 
WYCHOWAWCA KOLONIJNY 
bo byłeś małym strachliwym gnojem który myślał że jak pójdzie sam na pomost to się skoń

ay tobie świat 
bigosu nie bierz bo się po nim sra jak ty się prawie posrałeś na myśl o wyjściu na pomost 
i tak cl w sumie zostało 
to w sumie bierz 
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HENRY ROLLINS 
wielkie masowe festiwale dla debili 
wiadomo że masowe festiwale zabijają muzykę 
wielkie muzyane festiwale dla debili którzy wybrali się tutaj żeby posłuchać dźwięków któ
re nigdy by im nie zrobiły gdyby ktoś nie zaaął o nich mówić 
no 
pamiętasz kurwa jarocin 92 rok 
a polska znowu mea przegrała 
no i co? wkurwieni jesteście? 

itd. z koncertu gagi z jarodna 

Jak dobrze wiedzieć 
le jutro 

Jutro się obudzę i nie będę z/'j 
Jak dobrze wiedzieć 

le jutro 
Jutro się obudzę i nie będę głodny 

Jutro dostane zasiłek 
Nie wiem czy dobrze wiedzieć 

Że to chory kraj 
Że ten system jest zl'j 

Nie wiem czy dobrze wiedzieć 
Że to chory kraj 

Że ten system jest z/'j 
To chory kraj chory kraj 

Małoletnie prostytutki na ulicach wielkich miast 
Małoletnie prostytutki na ulicach wielkich miast 

Edukacja religijna 
Religijna edukacja 
Edukacja religijna 

Nie wiem czy dobrze wiedzieć 
Że ten system jest zl'j 

To chory kraj chory kraj 
Chory kraj chory kraj 
Jak dobrze wiedzieć 

le jutro 
Jutro dostane zasiłek 
Jak dobrze wiedzieć 

READING 
JONATHAN PONEMAN 

Że jutro 
Jutro dostane zasiłek 

Nie jestem oswojonym szaurem 
Nie jestem oswojonym szaurem 

Ale nie umiem 
Nie umiem uciec ze swojej klatki 

Nie umiem nie umiem 
Nie umiem uciec ze swojej klatki 
Nie jestem oswojonym szaurem 
Nie jestem oswojonym szaurem 

myślał ie opluł fortepian axla rose 
ale potem się zorientował że opluł fortepian eltona 
ma lęki 
zamknął się w wielkiej zamrażarce 
na eventowy kruszony lód 
i nie chce wyjść na koncert nie dziwię się 
też bym nie chciał wyjść 
do ludzi którzy kojarzą mu się z licealnymi kolegami 
AXLROSE 
ja mogę zagrać 

ja zawsze mogę zagrać 
EVERETTTRUE 
to wspaniale ale później 
AXLROSE 
nie będziesz mi mówił z niszowego pisma gnoju czy później 
sam wiem ie później 
JONATHAN PONEMAN 
ej axl wydać ci singiel? 

teraz jest moda na alternatywę chcesz? 

ja to zacząłem ja to zaaąłem 
a teraz patrzę jak się to wszystko na tym stadionie 

COURTNEY 

LOVE 
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COURTNEY LOVE 
wyłaź stamtąd 
wyłaź z tej zamrażarki albo zrób mi tam miejsce 
masz pracę do pracowania 
albo nie będę już nic mówić bo się okaże źe każę ci robić coś aego nie chcesz i okaże się że 
zmuszam cię do którego nie chcesz wieść życia 
wyłaź 

nie wciągną cię na aarną listę mtv jak nie zagrasz 
JONATHAN PONEMAN 
nonie wiem 
telewizja zagroziła bojkotem beastie boys sonie youth jak nie zagracie 
kto śpi z psami ten wstaje z wszami ay jak to tam było 
a można było zostać w mojej wytwórni 
ja nie płaciłem ale dlatego że nie miałem pieniędzy 
nie mam satysfakcji 
ale żeby mi było żal to nie p-0wiem 
COURTNEY LOVE 

44 ej no wyjdź zagrać 
wyjdź zagrać wyjdź zaaagrać! 

AXL ROSE 
nie zagra 
nienawidzi za bardzo ludzi i uważa że są niegodni jego artystyanego słuchać rocka 
słabe 

może zaanę od novemeber rain co? 
EVERITTTRUE 
nie 
JONATHAN PONEMAN 
hej axl chcesz podpisać ze mną kontrakt? 
może wydam ci singiel 
AXLROSE 
ej przestańcie o co wam chodzi 
EVERETITRUE 
nie przestaniemy 
AXLROSE 
o co wam brudasy chodzi? 
o co wam chodzi? 
przecież też do kurwy suki burej koszulę w kratkę w szafie dwie nawet mam w domach 
dwóch na przedmieściach 
a widziałeś jaki numer robię ze stojakiem na mikrofon? 

EVERETITRUE 
o to im chodzi 
że reprezentujesz to wszystko co zmienimy w muzyce 
rozumiesz w muzyce 
muzyka 
to nie jest kurwa to co ci szemrze w radio w samochodzie w windzie 
i nie przychodzisz jej słuchać na stadion 
chyba że akurat przychodzisz na stadion 
bo muzyka na stadionie nie ma sensu 

COURTNEY 

LOVE 

jesteście stadionowym pudelmetalowym zespołem którego nie będzie już niedługo 
na świecie 
z całym tym gwiazdorstwem i całą śmiertelną nudą z dymami piskiem i ruchaniem fanek 
w kulisach 
zazdroszaę ci to tak mówię 
prawda? 
AXL ROSE 
nie podoba się ze statywem do mikrofonu? 
oaywiście nie można kodeks alternatywnej muzyki zabrania ze statywem 
ja też umiem rozwalić gitarę 
o patrzcie 
gdzie jest jakaś suka gitara 
a nie ta nie za droga 
o może ta nie ta też nie 
może 

zaraz jakąś znajdę 
cryjato 
no i patrz 
patrz 

ale oni to podcinają te gryfy nie ay nie? 
JONATHAN PONEMAN 
nie podcinają 
AXLROSE 
aha 
ale wydaje mi się że 
stary o co chodzi 
stary nirvana gra świetną muzę 
i guns'n'roses też gra świetną muzę 
świetną muzę 
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świetną po prostu muzę 
pogódźmy się i żyjmy w zgodzie 
ludzie 
w zgodzie 
bez podziałów w zgodzie 
COURTNEY LOVE 
nie mogłam się powstrzymać 
żeby nie powiedzieć 
nie mogłam się powstrzymać 
chociaż może oaywiście należało 

nie kurwa nie masz racji 
i jesteś totalnym seksistowskim pajacem 
jesteś koleś pierdolonym seks istą 

AXLROSE 
nie przeklinaj 
COURTNEY LOVE 
seksistą rasistą homofobem i chałturnikiem 
więc kurwa nie 

46 AXLROSE 
,_ nie przeklinaj 

COURTNEY LOVE 
nie możesz być jednoaeśnie po swojej i po naszej stronie 
przykro mi 
nie uciekniesz od tego 
jesteś masowym śmiertelnie nudnym chałturnikiem 
i przez takich jak ty właśnie muzyka jest gówno warta 
a poza tym 
tak zupełnie obok wszystkiego 
nie masz pojęcia o dobrej muzyce ok? 
AXL ROSE 
nie mądrzyj się dobrze 
kto ci pozwala się mądrzyć 
wyjdź z tej zamrażarki i stul tę sukę 

a kim ty żeby mi o tym co jest dobre w muzyce z jakiej pozycji niby masz rację 
no pokaż 
z dupy strony możesz się pokazać chociaż też nie będzie to dla nikogo ładne 
wiesz? 

COURTNEY LOVE 
no dobrze dobrze dobrze 
zróbmy teraz trochę bałaganu 
a ty się możesz przyglądać jak się to robi 

PIWO SIĘ ROZLAŁO 
KEVIN ARNOLD musi być w tej scenie ubrany tok samo jak KURT COBAIN 

KURT COBAIN 
ja jestem po prostu za wrażliwy 
boddah? 
to ty? 

COURTNEY 

LOVE 

ty mi nic nie mówiłeś że to tak będzie jak siedziałem w kącie pokoju i udawałem że śpiewam 
piosenki 
idź sobie boddah nie chcę żebyś mnie dzisiaj widział 
KEVIN ARNOLD 
to ja 
nie l ubię słuchać piosenek śpiewanych przez mężayzn bo auję że mogliby mi oni ci śpie- 47 

wający wyruchać żonę sukcesem swoim potężnymżeażstrach - żonę której nie mam -
bo kandydatki potencjalne jeszae się łudzą na kogoś innego suki ode mnie - ale do aasu 
nie - nie będzie nie będzie mi grał grał - stoję aekam zapłaciłem za wszystko płacę zaro
bione a jemu się wstać zarobione moje życie na amen do końca - nie chce mu się wstać 
nawet 
już nie mogę się doaekać kiedy wyjdzie 
ja na niego popatrzę i pomyślę źle dzisiaj wygląda jednak nie służy mu to co ja też bym chciał 
żeby mi służyło 
nie służy jednak kariera na wyrost co w iedziałem więc siedzę cicho 
a gitarę mam gdzieś w garażu 
i nie - moi drodzy nie lunatykuję po nią po gitarę nie gram smutny 
a-moll c-moll g-moll 
nie 
tak niszczy ten sukces niestety niszczy i po co? 
co z tego sukcesu jak mizernie wygląda a dziecko zabrała mu antynarkotykowa komisja śled
aa odbyta w kolorowym magazynie niestety zresztą 
KURT COBAIN 
kiedy się kiedyś obudzę w szpitalu 
po samobójaej próbie 
to wiesz co jak cię zobaaę powiem? 
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KEVIN ARNOLD 
nie 
KURT COBAIN 
nienawidzę cię 

COURTNEY LOVE 
oaywiście - nienawidzę 

stoją tam aekają w deszau i poza mokrym biletem w kieszeni już nie wystoją i opadną 
bo żebyś zagrał koncert na lollapaloozie 
baga-kurwa-tela siedem milionów to jest ponad twoje siły i l ękowe jazdy w każdy niedziel
ny wieaór przed nowym tygodniem 
bo ty każdego masz dnia niedzielny wieaór 
KURT COBAIN 
boję się niedzielnego wieaoru zawsze kiedy mówią w wersji polskiej udz iał wzięli na koniec 
wieaomego filmu w niedzielę boję się i i dę do boddah się przytulić 
gdzie jest boddah? 
KEVIN ARNOLD 
hejka 
jestem jestem 

48 tylko zimno się aeka na ciebie - desza pod sceną 
COURTNEY LOVE 
to może powiedz to jemu swojemu fanowi że masz w dupie do zarobienia pieniądze 
na rachunki na dom na światło na zeszyty dla dziecka 
pieniądze których on nie zarobi przez sto osiemdziesiąt swoich żyć na rezydencję w spokoju 
bo nie jesteś w nastroju bo deprymują i źle s ię kojarzą ludzie którzy tam stoją i mokną 
bo ich nie lubisz 
KURT COBAIN 
nie lubię tych ludzi co mam poradzić że mi się kojarzą z ludźmi z liceum przez których wie
działem że nie chcę być tacy jak oni I żeby o tym nagrać piosenki 
które im się teraz podobają 
no co? 
COURTNEY LOVE 
jezuuu 
po co mi to było nie taki miał być moja wersja katalogowa którą wybrałam przecież nie taki 
- po co mi to - byłeś 

KEVIN ARNOLD 
myliłem się kurt przepraszam cię jak strasznie się myliłem 
myliłem się przyznaję 
ale to jest coś że potrafię się przyznać prawda 
natłu kl i mi w uszy muzyką twoją natłuk li w muzyanej telewizji i powiem szaerze 

podziwiam cię mam twoją koszulkę 
i bardzo marzę o autografie 
KURT COBAIN 
nie daję autografów 
po co ci durniu autograf boddah nie śmiej się ze mnie 
kurwa boddah poszedł do łazienki 
KEVIN ARNOLD 
będę sobie miał do trzymania jestem twoim fanem kurt 
kocham cię kurt 
kocham cię 
KURT COBAIN 
nie chcę takich fanów mieć 
nie takich fanów 
KEVIN ARNOLD 
zmienię się dla ciebie 

COURTNEY 

LOVE 

już zaaynam martwić się przyszłością ziemi i mojego pokolenia - pokolenia x grunge 
seattle zagubionych nieradzących sobie z zyciem i kredytem mieszkaniowym i martwię się 
ay nie oddałeś się za bardzo komercji oddałeś się? powiedz mi ja teraz wierzę tylko w szae
ry wierzę przekaz ok? 
KURT COBAIN 
szaery tfu 
COURTNEY LOVE 
nie możesz tak robić 
nie możesz go obrażać 
KEVIN ARNOLD 
może 

COURTNEY LOVE 
nie może człowieku 
KURT COBAIN 
a ty mi nie możesz kazać niaego i myśleć tylko o pieniądzach i o szafkach nocnych do kupie
nia na allegro ja jestem innym ałowiek - boddah powiedz pani jaki jestem opowiedzieć 
ci o kim byłem? 
chcesz moich pieniędzy jesteś za bardzo przywiązana materialistycznie aytałem o tym 
w książce o buddyzmie 
boddah jest w łazience - muszę do łazienki - gdzie jest łazienka? 
COURTNEY LOVE 
tam jest łazienka 
KURT COBAIN 
nie 
idę do damskiej bo pierdolę schematy 
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jestem feministą ok? 
i dę do damskiej 
COURTNEY LOVE 
aaa!!! nie mogę 
kryzys aasowy tak rozumiem - mam też pasjami co rano 
- sama bym zagrała na tej lo!lapaloozie co za nazwa zjebana sama bym tam poszła zagrała 
osiem godzin w biurze z gitarą ręce bolą jak ja pierdolę ale się gra i zagram tam 
KEVIN ARNOLD 
nie zagrasz tam bo nikt cię tam gdzie on jest nie chce cię słuchać grasz słabe piosenki - nie 
lubię twojej płyty choć - mam dla ciebie dobrą wiadomość 
przesłuchałem do końca 
ale w telewizji muzyanej nie ma cię 
i słusznie 
chciałaby co rano wstawać do telewizji nie dla suk kiełbasy kabanosy 
nie nie nie 
COURTNEY LOVE 
wyłaź z tej łazienki 
siku chcę muszę zrobić jest piąta rano ja idę do pracy grać 

6ll KEVIN ARNOLD 
wiesz jestem jego fanem do śmierci do krwi braterstwa 
zapuszaam też włosy ale łysieję jest to w moim wieku pewna decyzja włosy pomimo braku 
warunków 
i myślę że go niszaysz 
ja rozumiem że on mi nie chce dać autografu jest wrażliwy i ma niską samoocenę ciekawe 
skąd 

skąd miałby mieć niską samoocenę w jego sytuacji 
COURTNEY LOVE 
no właśnie skąd popatrz na siebie lepiej kto mu te samoocenę pod sceną twarzą buduje 
i z aego - najlepiej powiedz mi jak się mam zachowywać 
mogę siedzieć z dziewaętami z seksu w wielkim mieście ay to dozwolone i pić latte i mieć 
nasze o rany ale superbabskie problemy i śmieszki i dylemaciki tak? czy nie mogę? patrzeć 
na stolik obok i umierać jaki boski jaki on boski jaki on boski i w łazience z której nie chce 
wyjść 

na tym tekście poniiej KURT COBAIN wraca z łanenki zielony jok morska zieleń i dostaje zapaści 
po heroinie 
COURTNEY LOVE robi mu jakiś rodzaj sztuanego oddychania czy co się tam robi w takich sytu
acjach 

KEVIN ARNOLD 
nie różnisz się od nich za bardzo wiesz? 
COURTNEY LOVE 

COURTNEY 

LOVE 

odszaekaj to nie jestem podobna do nich w żadnym małym kawałeaku kurwa mojej sukie-
neaki ok? 
nie znasz takich jak ja kobiet i nie poznasz bo nie ma ich u ciebie w biurze 
a y tam na stacji benzynowej czy gdzie kurwa pędzisz jałowe godziny durniu bo nie masz 
wyjścia gdzie pędzić 
KEVIN ARNOLD 
długo się nad tym zastanawiałem wiesz analizowałem 
i myślę że nie dość że nie jesteś za bardzo ładna 
wiesz on może pozwolić sobie na każdą dziewaynę 
na każdą 
na każdą 
na każdą 
która na niego zasługuje a jest ich całe mnóstwo jesteś w sumie trochę otyła uroda banal
na chociaż się starasz żeby tak nie było cały aas myślisz że schudniesz ale ze skutkiem 
mizernym jest was takich całe mnóstwo które myślą że się trochę odróżnią że nawet w tym 
że się akceptujesz i cię jebie jak wyglądasz to chcesz w tym jebaniu być oryginalna i patrzysz 51 
na dziewayny które mogę ci zagrozić i nagle wiesz że nie jesteś nią ty że tylko ty z banal-
nym głupim schematyanym myśleniem grozisz sobie i swojemu szaremu mózgowi który 
nJC nie ogarnia i przestań udawać to głupie samozadowolenie z którego jak jest żenujące nie 
uświadaasz nad tym refleksji z tego kurwa banału z tego gówna z tych min przed lustrem 
jak nikt nie widzi z tego że myślisz że zasługujesz na coś więcej i tak dalej i tak dalej 
-widzieliście robi wszystko dla pieniędzy dla tych siedmiu milionów 
COURTNEY LOVE 
co dla pieniędzy? 
KURT COBAIN 

COURTNEY LOVE 
co dla pieniędzy 
KEVIN ARNOLD 
dla pieniędzy 
COURTNEY LOVE 
a ty co byś zrobił dla p ieniędzy a dlaaego w ogóle tu stoisz i wyłupiasz te oczy swoje głu
pie co byś zrobil dla pieniędzy o których nie masz nawet zagraj pojęcia w totolotka grasz 
widziałam 
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KEVIN ARNOLD 
to nie o to chodzi co ty mówisz w ogóle 
myślisz że to że już inaaej dzielimy się pieniędzmi robi m1 na mnie wrażenie - zbastuj mysz
ka zbastuj 
COURTNEY LOVE 
nie mów tak do mnie 
KEVIN ARNOLD/DAVE GROHL 
niszaysz jego zespół jacy by liśmy smęśliwi 

kiedy cię nie było 
jacy my by liśmy jak bylo to wszystko świeże 
niestety nie zorientował się że chcesz we1ść z butami w nasze trójmuzyane przymierze 
biednych chłopaków z miasta drwali 
i już wciągasz go w ten swój mały chory zespół w te swoje małe I nic nle warte marzenia 
o stabilizacji i że jakoś razem coś zbudujecie żebyś się nie bała 
COURTNEY LOVE 
ałowieku jesteś debi lem który chce autograf i którego nie słuchałam właściwie co mówiłeś 
DAVEGROHL 
przesadzasz obrażasz ludzi jego ludzi najbliższych zespół cię nie akceptuje nikt cię nie akcep-

62 tuje o aym dobrze wiesz bo jak się upijesz to mówisz rzeay których potem nie pamiętasz 
a ja je pamiętam i wykorzystam przeciwko szmato tobie okazję żeby to zrobić 
i postaramy się zrobić wszystko żebyś się za nami nie w!óayla ok a nie jest to trudne pogonić 
cię kijem bo sama w siebie nie wierzysz przylepi/o s i ę gówno do okrętu i mówi kurwa płynie
my ty płyn iesz tylko d się gówno końay i się odk le"aś 
ty i twoje jebane wyzwolenie które się kurwa końay co miesiąc jak tylko dostajesz comie
sięanego krwawienia z pizdy którą myślisz bo tak cię wychowali żeby myś l eć pizdą więc 
starasz się nie myśleć pizdą ale jednak jak przychodzi co do aego to nawet się sama nie 
jesteś w stanie skontrolować co mies iąc 

te twoje strategie jak się tu zachować z jakiej strony się pokazać jak wiadomo że masz jedną 
stronę do pokazania a jak myślisz ze twoje cycki które ci zwiotaaly bo j esteś matką rob ią 
wrażenie wrażenia to sarna wiesz że się mylisz ale się okłamujesz wyzwoleniem - dlaaego? 
masz już menopauzę bo odnoszę takie wrażenia gorąco się robi tu i tam na sarną myśl 
że ci się z dupy zrob" puff wypchany styropianem już w okolicach trzydziestki 
te gierki te spojrzenia te flirciki jak by go tu zatrzymać co mu tu ugotować 

i te żenujące strategie może się teraz obrażę albo się uśmiechnę 
albo wręa odwrotnie to żenujące wyzwolenie jebanie się po knajpach ale super spełniam 
swoje tylko marzenia więc ci powiem nie swoje marzenia spełniasz tylko kolesi którzy chcą 
coś wyruchać a to coś to jesteś ty pod warunkiem że jest to młodsze od ciebie i mniej śmier
dzi jej z tego aym myś lisz no 
te ciuchy jak wyglądam nie wiem jak wyglądasz bo na ciebie nie patrzę bo chętnie 

COURTNEY 

LOVE 
wyjebałbym tę młodą ekspedientkę w reserved która ci przynosi rozmiar trochę większy 
i patrzy na mnie spojrzeniem po co ty chłopie do niej w ogóle mówisz 
przykleiłaś się dupą do statku gównem i mówisz płyniemy 
ale ci gówno schnie jak skóra na twarzy i się odklejasz 

nawet kurwa gotować nie umiesz bo od aasu kiedy poszedł na twoje warunki obowiąz.ków 
po równo to jak się za to wziął to robi to lepiej 
mimo że śledziłaś mamę jak przyrządza bo wiedziałaś że ojciec jest wtedy milszy i świat też 

zapamiętaj to 
KURT COBAIN 
nienawidzę cię 

słyszałem to 
aekaj muszę się jakoś zachować 
COURTNEY LOVE 
zostaw go 
KURT COBAIN 
nie nie zostawię tak 53 
jestem kurwa feministą ay nie jestem 

po dłuższej pauzie i myśleniu co maże zrobić wylewa jakieś mnóstwo piwa na GROHLA 

KEVIN ARNOLD 
super nie będę suszył tej koszulki nigdy 
zachowałeś się naprawdę super 
mnie nigdy by nie było stać na coś takiego 
nie zasługujesz na kogoś kto by cię tak bronił bezkompromisowy autentyany odruch kurwa 
kiedyś też tak spróbuję 
mogę z tobą zrobić zdjęcie sobie kurt? 

ŚMIERĆ KURTA 1 
boddah ja ci muszę to powiedzieć 
to na tych zasadach nie ma sensu 
wartość srartość życia 
chyba raaej nie umiem na tych zasadach 
dlatego chodź do mnie na chwilę boddah 



Paweł Demirs ki 

chodź się przytulić 
chcesz być pierwszy 
całe życie będziesz pierwszy 
no to chodź 
będziesz pierwszy 

strzał 

a ja drugi 
strzał albo nie strzał 

PERKUSISTA 
TRACY 
nic nie popsuje mi dzisiaj humoru 
nic 
słyszałeś już 

54 CHAD CHANNING 
tak słyszafem 

słyszałem 

siedziałem w pokoju w bloku i patrzyłem jak chłopaki z kiss grają na perkusji w telewizorze 
ułożyłem sobie takie pudełka mama mi przyniosła z pracy 
i też pracowałem nad stylem 
pracowałem w pokoju na dywanie 
tak uderzałem leciutko w pudełka po herbatnikach żeby nie obudzić babci 
obok w pokoju 
babcia była umierająca 
więc tak się nauayłem cichutko 
grać 

oaywiśde nie mam pretensji że on napierdala z dobrej rodziny w dwa talerze naraz 
zawsze naraz w dwa talerze 
jakby to coś było ale nie mam pretensji podobnie jak nie mam telewizora bo nie mogłem 
patrzeć w telewizor 
włazi li mi do pokoju przez telewizor i buch w dwa talerze 
buch w dwa talerze 
buch w dwa talerze debil i cały czas uśmiechnięty ja nie jestem uśmiechnięty bo obawiam 

COURTNEY 

LOVE 
się dentysty 
a wszystko w ogóle do dupy 
posklejaną mam tę perkusję taśmą taką bo mi ją rozwalali ciągle jakby specjalnie 
jakby juz wtedy chcieli mi pokazać ie przez umierającą babcię nie chcą mnie I mojej perkusji 
TRACY 
przestań się mazać 
już nie musisz się mazać 
CHAD CHANN1NG 
no pewnie 
przecież ja nie po to napierdalam w perkusję od tylu lat komponuję sobie i w ogóle żeby 
mnie teraz słuchali ludzie 
TRACY 
no właśnie 
CHAD CHANNING 
no właśnie 

słuchaj 
czy ja jestem do ciebie podobny? 
I tak samo niewiarygodny jak ty z tym pogodzeniem się? 

nie jestem ponadto 
kurwa mać 
chcę jechać z nimi w trasę 
chcę mieć to życie które oni mają 
chcę to mieć 
czego nienawidzę ale chcę to mieć 
mam pałki w gotowości 
TRACY 
na szaęśde 
muszę powiedzieć 
teraz kiedy nie żyje jest mi znaaniej łatwiej 
CHAD CHANNING 
no - słyszałem 

mnie też 
mój boże mogłem skońayć tak jak on było duże tego prawdopodobieństwo tego naprawdę 
nareszcie 
TRACY 
kiedy usłyszałam że nie żyje nareszcie mogłam się wyspać 
nie mam już tego udręaenia że mogłam ale że nie wyszło 
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ja nie lubię mieć coś nie móc 
spokojnie nie będzie zadnej przemiany przemysłu muzyanego żadnego tam że uda im się 
jakoś inaaej a ja się na to lnaaej nie dostanę tego 
mogę spać spokojnie 
chcesz aekoladkę 
ja już aekoladek nie potrzebuję 
mówiłam mu nie trzeba 
mógł siedzieć ze mną w domu chodzić do lumpeksów na obiady które tak mu smakowały 
a teraz co? 
i co kurt kurwa kto miał rację 
i jak się teraz au jesz 
trzeba było wychodzić z domu? 
trzeba się było ciskac? 
źle ci było u mnie? 

NIE WIEDZIAŁEM ŻE TAK BĘDZIE 
OAVEGROHL 

56 ile razy mam cię przepraszać ałowieku? 
siedzisz sobie w domu i wysyłasz mi w moją stronę złe myśli 
auję to 
a wiesz co ci powiem ja bym się z tobą chętnie zamienił miejscami chcesz? 
ja tego miejsca swojego j uż nie znoszę 
COURTNEY LOVE 
zostaw go 
DAVEGROHL 
tak courtney przyszedłem sam bez naszego serbskiego przyjaciela 
na którego nie mozesz patrzeć 
CHAD CHANNING 
aleja 
KURTCOBAłN 

aleja 
aleja 
aleja 
ałowieku sorry 
ale nie masz nam aego zazdrościć 
EVERETITRUE 
nie masz 
nie trzeźwieję od siedmiu tygodni 

auję się zdradzony .. 
dogorywają w spowitej telewizyjną poświatą depresi1 
a ja razem z nimi 
KURT COBAIN 
nie ma trasy 
nie ma zespołu 

COURTNEY 

LOVE 

i nie będzie więcej przebojów grania . . 
jak jeszae raz zaaniesz grać teen spirit to cię zabiję poderżnę c1 gardło t spuszaę psy 
w ogrodzie 
COURTNEY LOVE 
zostaw go 
CHAD CHANNING 
piękny ten ogród spokojny 
posiedzę trochę o motyl widziałeś 
mogę sobie posiedzieć z wami trochę? 
DAVEGROHL 
nie rozumiem tego 
nie rozumiem 
mamy przebój 
przebój 
przebój 
i mamy przebój żeby go nie grać 
to po co go z zespołu wyrzucałeś jak teraz chcesz 
żeby się nie podobało 
ja się mogę zamienić z nim chcesz? 
i masz to stary masz to 
COURTNEY LOVE 
to się zamieniaj 
to idź stąd 
ay ty nie rozumiesz że on ma dość was ma dość 
teen spirit ma dość i tego że brzmicie jak beatlesi z tamburynem 
EVERETITRUE 
nie rozumie 
foo fighters mówi ci to coś on naprawdę nie rozumie 
tak powiem wam tak 
obwiniałem menedżerów kapitalistyanych 
ale przestałem 
przecież oni nie chcą was zabić 
chcą żebyście żyli 
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długo i szaęśliwie i żebyśc ie byli zadowoleni i mogli sobie pracować 
do śmierci 
KURTCOBAłN 

nie mogę się znieść i ciebie też 
nie mogę już robić tego co robię to miało być miłe i przyjemne i fajowe 
i jakieś tak 
ale nie miało być takie że jedyne co mogę zrobić na co - chcę - mam ochotę 
to nachlać się bo nareszcie piąteaek i nareszcie nie trzeba pracować 
i co ja nagle się okazałem że jestem jak jakiś prymus absolwent biurowy nudny jak koncert 
u2 
EVERITTTRUE 
napiję się kawy 
i zaaniemy wszystko od nowa 
DAVEGROHL 
oddałaś już lexusa do sklepu? 
EVERITTTRUE 
trzeba moi drodzy wrócić do korzeni tylko żeby to zrobić pogrzebiemy trochę w ziemi 
jeszae to wszystko jest możliwe 

58 COURTNEY LOVE 
oddałam lexusa 
i trochę żałuję 
bo miał wysokie zawieszenie I bardzo wygodnie mogłabym ci przejechać nim po dupie 
poszłam po prostu do sklepu z samochodami i zobaczyłam duży samochód 
ale się okazało 
KURT COBAIN 
zabiję się 
COURTNEY LOVE 
ale się okazało 
że to zły samochód że niedobrze mieć taki samochód bo za drogo wygląda 
dla gwiazdy alternatywnego rocka 
no ok 
przepraszam 
ale kurwa sprawdziłam to twój samochód ford zabytkowy mustang 
ile kosztuje 
DAVEGROHL 
to nie o to chodzi 
a dom też 
też oddasz? 
po co ci taki duży dom 

KURT COBAIN 
zabiję się 
COURTNEY LOVE 
a ty wolałbyś mały dom oaywiście najlepiej żeby w ogóle nie było domu 
EVERETITRUE 
jeszae jest wszystko możliwe 
KURT COBAIN 
nie jest możliwe 
proszę cię wyjedźmy stąd na chwilę 
DAVEGROHL 
z tego domu 
KURT COBAIN 
wyjedźmy stąd 
ja nie wiedziałem że tak będzie 
COURTNEY LOVE 
a jak myślałeś że będzie 
przestań się kurwa ślamazarzyć 
patrz na niego on by się dał zastrzelić żeby być na twoim miejscu 
a ty się boisz nagrać nową płytę 
CHAD CHANNING 
no dałbym się 
EVERITTTRUE 
jeszae jest możliwe 
DAVEGROHL 
zamknij się jesteś pijany 
KURT COBAIN 
jestem nikim 
boli mnie brzuch i jestem nikim 
COURTNEY LOVE 

COURTNEY 

LOVE 

najpierw kupujesz książki jak zostać sukcesem rocka 
a potem się dziwisz że trzeba pracować i nagrać nową lepszą jeszae lepszą płytę 
kto śpi z psami ten wstaje z wszami 
DAVEGROHL 
z sukami 
COURTNEY LOVE 
tak z sukami 
które niszczą pięknym uzdolnionym chłopcom życie 
wyjdź stąd 
tak może I chciałam żebyście mi pomogli w życiu 
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wyjdź stąd 

może chcę tego cały aas 
ay to coś w tym złego chcieć pomocy 
wyJdźstąd 
DAVEGROHL 
no obroń mnie no powiedz coś 
KURT COBAIN 
co? 
CHAD CHANNING 
wiem wy tak krytykujecie to wszystko 
że wam jest niedobrze że was wasz sukces zniszaył i jak wam ciężko w tym ogrodzie z moty
lami 
ale ja mam takie marzenie wiecie 
cofnąć się w aasie 
że budzicie mnie i mówicie słuchaj mamy dla ciebie karnet na siłownię 
ja się pytam co? 
i vy 
wy mówicie - no co ty taki żart 

60 musisz po prostu bardziej napierdalać w dwa talerze w dwa talerze naraz 
i ja idę do garażu z taśmą klejącą żeby posklejać perkusję co mi ją roznieśliście na drobne 
i delikatne aęśd 
a tam stoi nowa perkusja i tak stoję 
i tłukę i jest sukces 
i tłukę i jest sukces 
i jest sukces 
a potem to mnie możesz nawet zabić courtney 
trzy lata i możesz mnie nawet zabić courtney 
albo teraz też 
ja nie mogę chodzić po ulicy przez ciebie 
krzyaą mi za plecami nirvana 
ej ty perkusista 
no zabij mnie 
KURT COBAIN 
wiesz co 
zamieniłbym się z tobą 
ja już też nie mogę 
muszę chwilę odpoaąć 
i założymy nowy zespół co? 

CHAD CHANNING 
naprawdę 
idź odpoaąć mogę ci co ja mogę mogę ci zrobić kąp iel 
COURTNEY LOVE 
nie naprawdę 
zostaw go 
jesteś przemęaony tak ja 
ja cię przemęaylam 
ja przemęayłam 
idź do lekarza kurwa mać 
a nie zrzucaj wszystko na mnie i lexusa 
chcesz wrócic pod most i mieć talony na jedzenie w przyaepie i zimno 
proszę cię bardzo 
ale proszę cię bardzo beze mnie 
DAVEGROHL 
zostawiła go 
widzieliście zostawiła go samego w potrzebie 
CHAD CHANNING 

COURTNEY 

LOVE 

to co założymy zespół? 61 
DAVE GROHL/KURT COBAIN/EVERETTTRUE 
my już mamy zespól!!! 
EVERETTTRUE 
naprawdę w to wierzyłem że uda się nam coś zmienić naprawdę 
ale teraz kiedy patrzę na to z tych kilku lat perspektywy 
wiem że lepiej z systemem nie zadzierać 
system zabija zaraz odbiorę o tym telefon 
znam takich jak on 
ludzi wyjątkowych tak są tacy wyjątkowi tak jestem rasistą 
ludzi wyjątkowych są ludzie wyjątkowi i niewyjątkowi 
których zagłuszył ryk szarych mas też się do nich wliaam znajomych przyjaciół 
tak chcieliśmy coś zmienić 
po prostu zrobić na koniec lat osiemdziesiątych lepszą scenę muzyaną 
nic więcej i nic mniej 
coś na swoich zasadach poza banałem że rynek zjada wszystko i zamienia w nieznośne gów
no 
coś bardziej spontanianego fajowego 
ekscytującego w muzyce z dowcipem ze wspólnotą pomiędzy publiką 
coś aego się nie wycina z programu na żywo 
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gdzie nie traktuje się publiki jak stada debili którym są 
ale jesteśmy im w stanie oddać godność 
chcie liśmy stworzyć sobie przestrzeń w której nie rządziłaby pozerka i przemoc kurew 
z telewizji 
w której kobiety nie są obywatelami drugiej kategorii i nie są po to żeby stać przy frontma
nach 
w której komercyjne radia mają gówno do powiedzenia a na pewno nie to co mamy słuchać 
przestrzeń bez debilizmu który atakuje cię z oficjalnie uznanej nie wiem przez kogo sfery 
mediów i debilizmu i debilizmu 
w którym nie wszystko o czym mówię końay s ię źle i banalnie 
i banalnie 
l ubię to mówić 
bo nic więcej z tego jak się okazało nie ma 

WAKACJE 
DZIEWUYNA Z KOLONII LETNICH 

62 nie jest wcale tak że życie jest złe 
jest dobre Jest dobre jakie dobre dobre jest życie dobre jest dobre o 
kurwa jakie dobre 
winko wineczko 
youtube 
stary śpi 
zasnął mam nadzieję że się już nie obudzi i nie będzie chciał na mnie włazić 
i nie chodzi o to że jest mi w życiu źle źJe 
i ie można mnie poddać krytyce o nieudane życie klasy średniej właśnie robię to co jest 
przynależne klasie winko średniej wieczór niedziela 
jutro do pracy ale jeszae 
życie jest dobre kieliszek youtube łza mi się w oku kręci 
nie będzie już jak kiedyś 
znaleźć licea l ną miłość na facebooku pewnie ciul nie ma internetu 
KURT COBAIN 
zabrałbym aę na pomost 
i zagrałbym dla ciebie na pomoście 
ale nie mam jeszae strun 
bo nie umiem grać na gitarze bo nie kupiłem 
ale wierzę że uda się wreszcie kupić 
DZIEWUYNA Z KOLONII LETNICH 
o aym myślisz? 

KURT COBAIN 
uda się kupić struny zobaaysz 
pełno strun zerwanych będzie się wa lalo wszędzie w moim domu 
przyjedziesz 
TRACY 
do domu? 
KURT COBAIN 
do domu 
TRACY 
zostawiłam ci kartkę 
na stole 
codziennie zostawiam ci kartkę na stole z tym co masz zrobić 
wracam do domu i nic nie jest uobione 
boli mnie to co mówię bo mówią to wszyscy 
wszyscy to mówią do zrzygania można by nagrać to co mówię 
i puszaać w mieszkaniach 
jak muzykę z windy 
KURT COBAIN 
jeżeli ci przeszkadzam 
jeżeli ci się nie podoba 
mogę spać w samochodzie 
żaden problem 
TRACY 
dobrze 
KURT COBAIN 
dobrze 
tylko spakuję rzeczy 
nie widziałaś moich strun do gitary 
TRACY 
nie nie widziałam 
może byś poszedł do pracy mogłabym tak powiedzieć ale nie mówię 
możesz jeszae zostać 
KURT COBAIN 
pójdę na kurs językowy 
wiesz 
możemy się już po tym kursie nie spotkać 
wyjeżdżam z mazur 
od tego jeziora od tego piwa na pomoście 
wiesz 
chcę żebyś mnie takiego zapamiętała 

COURTNEY 

LOVE 
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idź już ja nie znoszę pożegnać się 
i zimno się robi mgła w pizdu 
aa 
no i nie oddam ci tych dwóch dych bo nie mam 
paa 
TRACY 
oczywiście 

nie przeszkadza mi to że dzięki mnie mógł sobie kupić struny do gitary 
nie przeszkadza mi że mieszkał u mnie i uczył się grać na gitarze 
trudno 
bardzo się cieszę że mogłam ci pomóc 
bardzo się cieszę 
KURT COBAIN 
mogłaś mi wtedy pomóc 
świat się zmieniał a ja nie nadążałem 
biedny 
tak szybko to przyspieszyło że chciałem glosować na korwina mikke 
i zacząć wreszcie pracować dla wielkiej wytwórni mogłaś mi pomóc kochana 

64 TRACY 
spierdalaj 
s iedzę teraz do trzeciej w nocy przy lodówce i zjadam czekoladowe ciasteczka 
ciasteaka 
moje czekoladowe ciasteczka zostaw mi je 

co jest do kurwy niepojętej 
albo wino albo ciasteczka weź się dziewczyno coś z sobą poradź na siebie 
ok 

dwa pudełka ciastek w czekoladzie poproszę 

PODZIAŁ MAJĄTKU 

EVERETITRUE 
powiem tak 
sting bono i pat metheny trójka największych pozerow muzyki 
- broda joga i fi lantropia - to nic wobec zamku 
bastylii cobainów 
w roku 2060 koncert na siedemdziesięcioleci e zespołu 

pośród zamkniętej publiczności która dostała razem z biletem 
takie torebeaki z albumem sewenty jers of grandż 
kurwa mać 
s iedzę sam w domu i zastanawiam się co się stało z moją młodością? 
co się z nią stało? 
COURTNEY LOVE 
była źle zaplanowana kochany 

COURTNEY 

LOVE 

a poza tym piłeś za dużo piwa z puli którą miałeś za darmo od swoich ulubionych zespołów 
DAVE GROHL 
pierdolę te swoje palki 
będę nakurwiał na bongosach 
EVERETITRUE 
już zagra li ście wystaraająco naprawdę 
już jest po najgorszym koncercie na świecie 
gdybym mógł nie przyjechałbym tutaj nigdy I nie napisał że nirvana to najlepszy jak to się 
tak ma potoczyć 
COURTNEY LOVE 
kto potrzebuje butli z tlenem? 
KURT COBAIN 65 
ja poproszę 
EVERETITRUE 
ja też 
DAVEGROHL 
po 
po - to spoko to się uspokoiłem 

gdzie są moje bongosy? 
KURT COBAIN 
słuchaj 
już zagraliśmy 

DAVEGROHL 
zagraliśc ie? 

wyrzuciliście mnie? 
wyrzuciliscie mnie z zespołu? 
zawsze wyrzucają perkusistów 
perkusista jest nikim nikim 
KURT COBAIN 
tak dave nie bierz tego do siebie 
ale wiesz mamy przed sobą nową płytę 
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to ważne dla naszej kariery przed nami jest jesteśmy za młodzi żeby wiązać się w układy 
lojalnościowe lubię cię aeść 

DAVEGROHL 
perkusista jest nikim 
KURT COBAIN 
perkusista jest ważny zwłasma na pierwszej płycie 
na pierwszej płycie 
na pierwszej płycie 
prawda? 
courtney będzie nowym perkusistą 
COURTNEY LOVE 
perkusistką 
KURT COBAIN 
no właśnie 
chłopaki spierdalajcie stąd 
bo będzie mi tę końcówkę wypominać do awartej rano 
pierze - rozerwane poduszki - ty chuju - wypominać 

66 wstydzę się tego ok? 
DAVEGROHL 
ok 
KRIST NOVOSELIC 
słuchaj kurt 
COURTNEY LOVE 
nie słuchaj go 
szowinistyczny serb z szowinistyaną śliwowicą 
nie chciał mnie wpuścić za perkusję 
KRIST NOVOSELIC 
słuchaj kurt przyjacielu 
FRANCES BEAN COBAIN 
mamo nie mów tak mamo chodźmy do domu 
mamo 
proszę cię 

nie pij więcej 
mamo chodź do domu 
COURTNEY LOVE 
już idziemy zaraz do ciebie przyjdę 
oglądasz bajkę? 
oglądaj bajkę 

bajka jest dobra do oglądania 
oglądaj 
FRANCES BEAN COBAIN 
lubię z tobą być 
chodź oglądać ze mną 

MĄŻ RODZINY DOBRYCH 
patologie patologie 
COURTNEY LOVE 
ja całe życie oglądam wtaśnie bajkę 
FRANCES BEAN COBAIN 
no i co podoba ci się? 

COURTNEY 

LOVE 

podoba ci się? . . . 
jak tatę zabiło podoba ci się jak ustyszałaś i nie mogłaś w ten moment uw1erzyc ze tatę 
zabiło? 
i całe taty marzenie z którym umierał? 
jestem bitym dzieckiem wujku 
jestem dzieckiem obitym o ścianę 
nie bo l ą mnie siniaki 
siniaki nie 
tylko język mnie boli bo sobie zawsze przygryzam się w język 
żeby nie mówić co myślę 
KURT COBAIN 
bijesz dziecko? 
COURTNEY LOVE 
frances idź oglądać bajkę 
KRIST NOVOSELIC 
słuchaj to nie jest dobre 
co chcesz teraz zrobić? 
KURT COBAIN 
zostań frances 
zobaczysz co tata zaraz zrobi 
FRANCES BEAN COBAIN 
ech 
a o czym rozmawiacie? 
KURT COBAIN 
ty us iądź a ty też 
już jest po koncercie 
styszysz 
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DAVEGROHL 
no i co z tego? 
ja ćwiaę 
cały aas ćwiaę 
COURTNEY LOVE 
no mówisz to wreszcie ay nie? 
FRANCES BEAN COBAIN 
mamo nie krzya na tatusia 
KURT COBAIN 
zdecydowałem że jestem ofiarą niesprawiedliwego 

podziału 
redy 
redystrybucji 
dóbr 
i musimy coś na to poradzić 
KRIST NOVOSELIC 
stary oaywiście że tak 

68 ja i moi rockandrollowi demokraci 
walczymy o to kiedy tylko nie gramy koncertów 
a nie gramy ostatnio 
no przyjdziesz na nasz więc żeby o tym opowiedzieć 
od pięćdziesięciu lat walczymy z wyzyskiem 
na wiecach mamy już w tym pewne osiągnięcia 
KURT COBAIN 
dlatego też właśnie 

przestań grać 
i co to właściwie jest co ty grasz? 
DAVEGROHL 
ja w takim razie zakładam nowy zespół 
KRIST NOVOSELIC 
w jakim razie? 
KURT COBAIN 
nie mogę 
COURTNEY LOVE 
pomyśl o córce 
FRANCES BEAN COBAIN 
no właśnie 
słucham co ma tata mi do powiedzenia 

KURT COBAIN 
uważam że to niesprawiedliwe 
ie chcę żebyśmy nie dzielili się po nierówno wpływami 
FRANCES BEAN COBAIN 
co? 
KURT COBAIN 
uważam że nie możemy dzielić wpływów z mojej muzyki na trzy aęści 
bo to jest moja muzyka 
i teksty 
KRIST NOVOSELIC 
ale teksty słabe są 
MĄŻ RODZINY DOBRYCH 
a to cham 

COURTNEY 

LOVE 

a to prostak dorobkiewia zawsze oni nuworysze o nuworysze d~ogi_e sa~o~~dy . 
i tylko kasa kasa kasa tak wiem co mówię i że poniekąd w osobhwe1 kna1ack1e1 formie 
ale taka forma jakie ich knajactwo 
na szaęście wszystko co podejrzewałem sprawdziło się 
zmiana przemysłu muzyanego nawet im nie była w głowie 
nawet im nie przeszła obok 
gust w domu mają fatalny 
i śmierdzi 
COURTNEY LOVE 
no i chodzi też o to że jak już zarabiamy 
to powinniście mu oddać wstea 
KRIST NOVOSELIC 
jak to wstea oddac? 
MĄŻ RODZINY DOBRYCH 
no właśnie? 
jak to wstea? 
jezu ile pieniędzy 
FRANCES BEAN COBAIN 
wstea 
właśnie wstea 
tatusiu chcę wstea też wstea chcę 
koniec kurwa rockandrolla dziecko przyszło na świat 
wujku serbie 
KRIST NOVOSELJC 
ja nie jestem z serbii 
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COURTNEY LOVE 
zostaw wujka 
wujek musi się przymać do błędu 
EVERETTTRUE 
jeżeli chodzi o punkty zwrotne 
to to jest właśnie taki punkt zwrotny w karierze 
po co to robicie 
DAVEGROHL 
jaki punkt zwrotny? 
MĄŻ RODZINY DOBRYCH 
tak to jest nachapać się nachapać się nachapać nachapać się tylko 
nachapać 

nachapać 

ja bym tak nigdy nie zrob ił nachapać 
też nachapać 

nachapać 

10 LUSTERECZKO 
MĄŻ RODZINY DOBRYCH 
ay dlatego że mój kolega ze szkoły zarabia w miesiąc tyle co ja przez pół życia 
mam się auć niespełniono źle i mam nie spać po nocach bzdura 
która to godzinka? 
KEVIN ARNOLD 
trzecia w nocy 
MĄŻ RODZINY DOBRYCH 
trzecia w nocy no właśnie 
ten skurwysyn hałasuje mi po nocach pieniędzmi 
wielki mi poplamiony wieanie buntownik z koziej dupy trąba 
miliony kurwa ma miliony 
po co mu tyle tego miliony czy nie może mieć pensji po prostu 
KEVIN ARNOLD 
cały czas aepiali się mnie w szkole na stołówce 
że jestem z dobrego domu 
prawdziwy mój dom to był dom na drzewie gdzie przesiadywałem 
sam 
bo okazuje się mój drogi 

MĄŻ RODZINY DOBRYCH 
mnie też czepiali 
aepiali się nieustannie 
krytyka 
brak mi gustu 
KEVIN ARNOLD 
bo okazuje się mój drogi 
MĄŻ RODZINY DOBRYCH 
zle płyty do słuchania 
KEVIN ARNOLD 
bo okazuje się mój drogi 
MĄŻ RODZINY DOBRYCH 
złe fi lmy do oglądania 
KEVIN ARNOLD 

COURTNEY 

LOVE 

bo okazuje się mój drogi 
MĄŻ RODZINY DOBRYCH 
złe książki do czytania 
tylko książki informatyane żeby było jasne co innego miałem czym się zajmować 
nie było aasu na lekturę 
lektura miała mi przynieść zawód wiedzę praktyaną 
aytałem żeby zrozumieć logiane ciągi 
i co auję się oszukany 
dlaczego jeżeli wierzę w świat pracy obowiązku i punktualności 
jestem pracownikiem informatycznym 
a nie szefem tej informatycmej firmy 
przecież się staram ze wszystkich sił 
być normalnym ze wszystkich sił ałowiekiem 
KEVIN ARNOLD 
bo okazuje się mój drogi że wyróżn iamy się swoją normalnością 
normalność porządność czystość to jest coś co ich kole 
kole ich 
jesteśmy ofiarami apartheidu mój drogi 
rasizmu 
my normalni ludzie 
naprawdę 
jesteśmy ofiarami śmieją się z nas nie chcą wpuścić nas do swojego busa 
zawsze w filmach porządny człowiek to zły ałowiek 
mieszaanin co złego w moim mieszaaństwie samo dobre 
i kanapki z pomidorem na wieaór 
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idź spać mój drogi 
jutro od jutra znowu trzeba stać na warcie 
stać na warcie codziennie i trzymać na barkach ten świat 
żeby się nie zawalił żeby dzieci które oddychają miarowo 
MĄŻ RODZINY DOBRYCH 
co ty mi tu pierdolisz? 
KEVIN ARNOLD 
tak siedzimy z tyłu autobusu 
tylko tam są dla nas miejsca 
KEVIN ARNOLD 
odbierzemy tym skurwysynom wiarygodność 

HEROINA 
COURTNEY LOVE 
heroina tak niestety 
oaywiście u niego jest to choroba ciężka i zaraźliwa ode mnie bo w moim przypadku jest 

72 to zwykłe kurewstwo prawda? 
no tak tak wiem 

a ty jakie masz drobne swoje przyjemności których nie pokazujesz poza domem? 
żeby na chwilę tak oderwać się połozyć tylko i pospać albo co tam jeszae robisz u siebie 
w domu 
ja nie mogę spać 
ja mam słowotok który nikogo tak mnie męay jak nie wiem co będę jeszae chwi l ę mówić 

o l eży zaśnięty oaywiście 
zaśn ięty 

nic od ciebie nie chcę nie potrzebuję 
ale się wjebał ałowiek po pachwiny w małżeństwo 
ja nie słuchałam się chociaż mówili mi zostaw go ałowieka nic nie osiągnie to dlaaego 
miałam się słuchać jeżeli chodzi o ślub 

menedżer ze studia nie chciał mnie dzisiaj wpuśc i ć 
słuchaj ja uważam że nie ma w tym nic złego żebyś mi trochę pomógł 
wróciłam ze studia gdzie starałam się nastroić gitarę 
żeby miała ta gitara jakiś sens 
ale nie ma ponieważ nikt pan geniusz 

to jest akurat prawda nie napisze lepszego albumu niż on 
kiedy sobie to uświadomiłam naprawdę zaaęłam płakać 

COURTNEY 

LOVE 
nienawidzę rocka muzyka dla chłopców z liceum którzy chcieliby przeżyć nieswoje 
ale się chociaż próbuję co mam robić 
kiedy jest desza za oknem nie masz w lodówce niaego poza światełkiem w lodówce 
i wyobrażasz sobie że to światełko oświetla cię na scenie 
to wtedy nie ma nic innego niż siedzieć i udawać ie śpiewa się piosenki 
nie chcę udawać że śpiewam piosenki 
żeby nie zadzwonić do kogoś jak axl rose a może do jego basisty i zadzwonić żeby zagrać 
w jego teledysku 
mam numer 
chcesz 
zadzwonię żeby zagrać w teledysku 
EVERffiTRUE 
cicho 
COURTNEY LOVE 

a może nie będę właśnie cicho wstawaj!!! 
- aeść axl mogę zagrać u ciebie w teledysku 
zagrałabym może u ciebie co za różnica u kogo? 
leży śpi 

nie nie śpi jest mu smutno 
a może bym chciała ci coś opow i edzieć 
ale oaywiście zaraz zaanę rzucać talerzami i nie zdążę 
FRANCES BEAN COBAIN 
mamo 
COURTNEY LOVE 
w teledysku słyszysz w teledysku 
zaraz do ciebie przyjdę dziecko tak! 
słyszę jak moje dziecko płaae ale chwilę posiedzę jeszae w sypialni 
FRANCES BEAN COBAIN 
mamo wstałam 
COURTNEY LOVE 
ja też frances mogę płakać 
mogę płakać strasznie 
mogę płakać u ciebie w teledysku axl 
wchodzisz za kulisy gdzie ten śpiący ałowiek wokalista właśnie się obudził i siedzi w kącie 
1 wszystkich nienawidzi przed koncertem bo nie podoba mu się wszystko 
wszystko jest głupie i złe i publiczność tez zła 
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i widzę te spojrzenia co ona tutaj właściwie robi cicho kurt musi się skupić 
źle działasz tak między nami na kurta mówiąc takie głośne rzeay nie można mu teraz bo się 
skupia przeszkadzać wiesz 
tak myślę że gdyby był może z tracy albo z to bi albo kurwa srobi uduchowiona gitarzystka 
ja się boję tych kobiet tra cy kurwo przestań do niego pisać 
aeść nie jestem axl modelką ale może co? 
axl przynajmniej gra na fortepianie i nie leży w łóżku całymi dniami 
wstawaj muszę z tobą porozmawiać 
I nie pierdoli że zmieni branży muzyanej 
ja też nie chcę zmieniać branży muzyanej 
ja chcę być branżą muzyaną 
nie chcę jak twoje oświecone punkowe ko leżanki być fem inistką która nie bierze udz iału 
w zyciu ze wzgl ędu na życia tego patriarchat i obrażają się kurwa 
że a on mi powiedział brzydko niekobieco 
chcę być branżą muzyaną!!! 
oaywiście oaywiście oaywiście 

wchodzić w te buty co są to buty na szpilkach gwałtu 
wchodzić 

74 właśn ie że wchodzić ja nie mam już aasu 

KALOSZE W PIEKLE 2 
WYCHOWAWCA KOLONUNY 
to ty henry? 
nie wierzę naprawdę przeoayłem coś czy oni coś przeoczyli nie doczytałem w katalogu 
henry rollins 
hallo are you henry rollins sir? 
sir? 
hallo henry 
how are you? 

henry rollins przyjechał? z zespołem? tak? 
gdzie tu jest napisane? 
zaraz spojrzę w mapę 
spojrzę 

alternatywa nie ma 
hardcore nie ma 
rock- niema 

COURTNEY 

LOVE 
no nie ma 
nie ma napisane tu nic do wyboru - nie ma pana 

no ale to pan? pan rollins?- z ro lllns band tak? 

nie nie 
ja nie jestem z tych co wejdę panu na głowę i będą opowiadać jak słuchal i w dzieciństwie 

nie nie ja nie z tych 
ja po prostu chcę z tobą zapalić pomilaeć wiesz 
a- nie mogę 
strejt ejdż jasne - zapomniało się - gówno koncernów tytoniowych tu jest w błocie cameli 
lajty miejsce 
po prostu chciałem tak zamienić kilka słów 
co tu robisz henry? niezłe błocko co? 
HENRY ROLLINS 
nie 
WYCHOWAWCA KOLONIJNY 
ja s ię umiem zachować 
patrz bydło stoi w kolejkach po mięso zwierząt 
co? 

not even one word? 
o stoi 
nieprzystępny jaki nieprzystępny jaki niezbrukany jak bym go w to błocko wziął 
i uwa lił żeby go zassało to bagno I nie chciało wypu5cić 
i dlaaego ze mną nie chcesz rozmawiać? bym się zapytał 
bo co? 
nie pasuję ci? tak? 
HENRY ROLLINS 
nic nie mówię przestałem 
nie wolno mi mówić 
po prostu stoję 
WYCHOWAWCA KOLONIJNY 
no powiedz coś 
haj fajf 
jesteś henry rollins a wiesz skąd cię znam z telewizji dę korona gwiazdo pocieszycielko alter
natywnego trybu życia wieżo z kości słoniowej nasza z mtv i co? 
HENRY ROLLINS 
tak jestem henry rollins i postanowiłem mllaeć 
nie odzywać się 
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pracuję co prawda nad telepatyanym komunikatem dla miasta i świata a w tym akurat 
momencie do tego gościa co mi chucha w twarz powietrzem 
WYCHOWAWCA KOLONUNY 
proszę cię powiedz mi coś 
bo jak mi nie powiesz coś 
to będę miał to złe w głowie tę myśl że są ludzie którzy nie muszą się do nikogo odzywać 
i nie muszą nic i stoją sobie swoim życiem 
a ja muszę cały aas gdzieś skakać coś robić uwiarygodniać te podskoki no tę decyzję 
że podskoaę kto nie skaae jest skońaony życiowym nieudolnym bez ambicji 
hop hop hop 
HENRY ROLLINS 
przyszła kiedyś do mnie kobieta z katalogiem powiedziałem nie chcę 
tego katalogu sprzedajna dziwko korporacji JUŻ dziś nie muszę p lanować mojej kariery 
jestem przystojny I muzykalny 
nie będziesz mi dawać katalogu zachowań do zachowania 
WYCHOWAWCA KOLONUNY 
hop hop hop 
HENRY ROLLINS 

76 oddałem się muzyce blek flag i tak dalej 
przestałem pić palić kawy tez nie nic co mnie od siebie uzależni 
co mnie połączy ze światem który uzależnia żeby nie musieć skakać jak zagrają 
WYCHOWAWCA KOLONUNY 
co? 
nie skakać 
jak nie skakać? 
kto to powiedział? 

HENRY ROLLINS 
mam zasady zawsze na bosaka 
ale żeby nie musieli skakać ci ludzie co skaaą do muzyki 
bo tak ich wychowali słyszą muzykę i skaaą 
i to przeze mnie powiedziałem 
koniec z karierą muzyczną muzyka jest zła uzależniająca 
WYCHOWAWCA KOLONIJNY 
ale ja chcę ja lubię mnie tak stopy same prowadzą hop hop hop 
HENRY ROLLINS 
no to zacząłem jeździć z wykładami bez muzyki 
po prostu słowa 
ale dlaaego słowa mam mówić 
nie będę nic nie chcę mnie żeby mówić komuś słowa do słuchania 

więc zamilkłem 

ja henry rollins i się n ie odezwę już 
naprawdę nie mam innego pomysłu na siebie teraz 
niech zazdroszaą 
WYCHOWAWCA KOLONIJNY 
ej 
ale co nie mam skakac? 
kto mi zabroni? 
co się tak patrzysz jakbym ci krzywdę swoją osobą tańaącą dziko zrobił co7 
matkę ci zabiłem? 
nie prawdopodobnie niestety bo byś był wychowany inaaej 

ochrona kurwa mać się znalazła 
to gdzie mam skakać jak nie na festiwalu? 
w pracy? mam skakać? 
i co śpiewać też nie wolno bo co? 

zaayna śpiewać piosenkę guns'n'roses 

ŻONA RODZINY DOBRYCH 
jakie wakacje co to kurwa się pytam ma byt? 
możesz mi odpowiedzieć co to jest? 
gdzie one są te wakacje w którą stronę mam na te wakacje pójść? 

COURTNEY 

LOVE 

powiesz mi może przypadkiem w tej mgle kurwa z szuwarów morskich się wydobyła 
a ty oczywiśc ie znowu przyszedłeś do kiełbasy jeść tak 
ty to robisz specjalnie? zwodzisz mnie do kiełbasy? tak? 
do kogo gadasz znowu? 
nie widzę nic- gdzie mam iść słuchać muzyki? też nie słyszę nic 
za dużo ludzi tu jest 
MĄŻ RODZINY DOBRYCH 
no już już bąaek no już - bąaek 

no już no już buziaka 
nie brzęa mi kurwa przynajmniej na minuty pół!!! 
dobrze 
nie brzęa 
bąaek 
nie brzęa 
nic nie jest wieane pamiętaj 
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ŻONA RODZINY DOBRYCH 
słucham? 
MĄŻ RODZINY DOBRYCH 
nic nie mówiłem zupełnie 
ŻONA RODZINY DOBRYCH 
tradmyaas 
tradmyaas 
masz takie wrażenie? 
że tracimy aas? 
MĄŻ RODZINY DOBRYCH 
aęsto 

ŻONA RODZINY DOBRYCH 
ja mam takie wrażenie że tracimy aas już się zbliża do północy 
a jeszae nie postałam jeszae nie wybrałam 
gdzie mam iść posłuchać cały się mój plan przez rok przygotowywany przez tę mglę 
przez mgłę 
mgłę mgłę rozwalił meteorologię 
ja zaraz będę przekwitać przecież tak auję już ml się gorąco robi 

78 i nie mogę sobie wybrać już nawet? 
FRANCES BEAN COBAIN 
gmła 

ŻONA RODZINY DOBRYCH 
jaaa - patrz jakie dziecko widzisz dziecko też już wie już chodzi już uaestniczy malutkie 
FRANCES BEAN COBAIN 
gmła 

gm/a 
ŻONA RODZINY DOBRYCH 
ale super ma - mnie nigdy by nie zabral i na koncert nie pozwalali nic na nic a tutaj j uż 
ona będzie od razu wiedziała co wybrać nie będzie się kręcić w kółko gust wyrobiony dobry 
od razu 
MĄŻ RODZINY DOBRYCH 
przecież słuchawki ma 
na uszach 
ŻONA RODZINY DOBRYCH 
żeby się te małe uszka nie zwinęły jak płateaki stokrotki do środku od tego 
jebanego dudnienia 
które nie wiem kiedy się skońay! !! 

FRANCES BEAN COBAIN 
gmła 

ŻONA RODZINY DOBRYCH 
jaaa 
ale fajna 
FRANCES BEAN COBAIN 
gmła 
gm/a 

tatooo 
gm/aaa 
gmłaaa 

MĄŻ RODZINY DOBRYCH 
ta - ale fajnie ma 
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zgubiło się dziecko po prostu ojciec naćpany gdzieś pod sceną prawdopodobnie 
a matka się kurwi na bekstejdżu z muzykami - też byś tak chciała? 
bardzo fajnie ma 
więc ty nie narzekaj dobrze? 
gdzie ty idziesz? 
ŻONA RODZINY DOBRYCH 
no przecież nie zostawię tutaj mojej małej gmiełki samej sobie pójdę 
no chodź ze mną 
ty byś tak stał prawda? 
MĄŻ RODZINY DOBRYCH 
o boooże boooże cały aas coś no nie idź bo się pogubimy 
na tych wakacjach wymarzonych 
ŻONA RODZINY DOBRYCH 
nie widzę jej no chodź szybciej nie widzę jej 
MĄŻ RODZINY DOBRYCH 
zawsze coś przez całe życie gdzie ten wychowawca jebany to bym mu powiedział jak 
mi życie wychował 
idę 
idę 

za tobą widzę cię 
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ŚMIERĆ KURTA 2 
KURT COBAIN 
muszę ci to boddah powiedzieć 
to na tych zasadach nie ma sensu 
wartość srartość życia 

chyba raaej nie umiem na tych zasadach 
dlatego chodt do mnie na chwilę boddah 
chodź się przytu li ć 
chcesz być pierwszy 
całe życie będziesz pierwszy 
no to chodź 
będziesz pierwszy 

strzał 

a ja drugi 
strzał albo nie strzał 

DO RODZICÓW 
FRAN CES BEAN COBAIN 
nie możesz się tato wycofać teraz będzie kryzys będzie czarna godzina 
ja muszę mieć coś na aarną godzinę 
popatrz mi w oczy jest tam strach przed przyszłością i wspomnieniami wielkości tatusia 
popatrz mi w oay i zapamiętaj to 
proszę cię tato 
ja się boję 
tato ja się boję 
nie gaś mi światła kurwa mać przepraszam nie gaś mi światła na noc 

WIEŻOWCE 
KURT COBAIN 
jeżeli już tu jeste5 i musiałaś przyjść 
chociaż cię prosiłem 

prosiłem że sam przyjdę ale ty oaywiście nie mogłaś nie mogłaś 

FRANCES BEAN COBAIN 
nie mogła 
siedziała w domu i aż ją swędziało wszystko dookoła od tego siedzenia 
wyszła zaraz za tobą 
COURTNEY LOVE 
everett mówił że to dobra płyta naprawdę cała anglia szaleje za tą płytą 
ale an glia jest mało mało ludzi kupuje 
chodzi o rodzaj promocji o jakieś wydarzenie pomóż m1 
może byś się wstawił gdzieś w geffen records co? 
ile mam jojayć cię o to? 
ostatni raz 
KURT COBAIN 
co mam zrobi U 
jak się wstawić że co? 
ja sam nie wiem co mam z trzecią płytą zrobić 
jak się nie podoba i chce ze mną o tym rozmawiać? 
COURTNEY LOVE 
nie możesz nawet słówka prawda 
słyszysz dziecko nie może nawet słówka powiedzieć 
KURT COBAIN 
ja się mogę zabić się żeby się lepiej sprzedawała ci płyta? mogę 
mam w pewnym sensie wobec ciebie dług prawda? 
COURTNEY LOVE 
nie mów tego przy dziecku 
KURT COBAIN 
przecież ona nic nie zapamięta 
COURTNEY LOVE 
skąd wiesz? 
FRANCES BEAN COBAIN 
tato weźże coś zrób z tą płytą ona jest gorsza od waszej pierwszej 
ja się boję waszych niepowodzeń 
COURTNEY LOVE 
słyszysz 

ale szepniesz przynajmniej? 
żeby może wydali reedyqę 
KURT COBAIN 
szepnę szepnę 

grunge kurwa wielki nagle grunge szepnę 

COURTNEY 
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po co mam szeptać 
jak teraz i tak wydają każde gówno 
i promują potem 
FRANCES BEAN COBAIN 
u/aaa 
COURTNEY LOVE 
ok zrozumiałam ok ok ok ok ok ok 
okey!!! 
KURT COBAIN 
dobra zabiję się jak chcesz dla ciebie i spłacę wobec ciebie krzywdę - dług 
że traktują dę tak tylko dlatego że jeste.ś kim jesteś 
COURTNEY LOVE 
a kim jestem? 
KURT COBAIN 
no co to moja wina? 
ja się żenić chciałem? 
trzeba mnie było w brzuch walić wtedy? 
SZEF WYTWÓRNI 

82 mieliśmy być we dwóch tylko 
ayto 
konieane 
zabijesz mnie popielniaką? 
albo hokerem albo rzucisz się z pazurami 
tak? 
KURT COBAIN 
ej to było dobre z tą poplelniaką 
nagrałem się tej dziennikarskiej szmacie prze telefon i powiedziałem zabiję cię suko 
COURTNEY LOVE 
ja rzucam tylko w głupie dziennikarki 
widział pan moje single? 
SZEF WYTWÓRNI 
aha 
zapomniałbym 

pan prezydent tutaj jest 
FRANCES BEAN COBAIN 
a co przyszedł z kolędą? 
KURT COBAIN 
jebie mnie prezydent i twoja zryta psychika 

BILL CLINTON 
ok ok 
napisz o tym utwór 
COURTNEY LOVE 
ja chcę 
BILL CLINTON 
e nie 
lepiej ty 

mam dobrą wiadomość 
wiem że ktoś taki jak ty jest w tym kraju żyje 
amerykański kompozytor i wokalista 
ale ostatnio trochę gorzej pracuje 
wiem że ma problem z kobietą kto nie ma 
szalone 90ties 
a tymaasem 
w seattle prawdziwy boom 
wieżowce wyrastają jak jeden po drugim w centrum miasta 
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dzięki tobie ludzie zarabiają wiesz dzięki tobie 83 

nie możesz się teraz wycofać 
nie możesz końayć teraz tego snu o kulturze grunge grunge kultura grunge 
nie teraz 
wiesz że z powodu zaburzeń sennych nasz kraj traci sto miliardów dolarów roanie? 
nie możemy sobie na to jeszae pozwolić 
nie aas na rezygnowanie z kariery ciężkie czasy idą niepewne pierwsza bańka informatya
na pęknie potem enron a potem to już szkoda gadać 
ty masz dziecko 
jak nie możesz sobie poradzić z sensem swojego zawodu 
to podziel życie na krótkie odcinki małe obowiązki synu 
które razem nie tworzą żadnej ni chuja całości logianej 
ale po prostu skup się na ich wypełnianiu 
KURT COBAIN 
to jest naprawdę? 
BILL CLINTON 
ja rozumiem 
te narzekania że już ci nie staje na na koncertach 
ale to nie tobie ma stawać na koncertach ok? 
to ja robię show 
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ja wam odebrałem show 
wasze show koncertowe to jest przy moim show nic 
i uważaj bo jui strzelamy w stronę zatoki wojnę 
a ty co 
z dzieciakiem 
z żoną kurwą 
z tymi strzykawkami 
weź się w garść ałowieku zrób coś 
i ciesz się że są w seattle wieżowce 
zrozumiano? 
COURTNEY LOVE 
ma rację 
FRANCES BEAN COBAIN 
jesteś żoną kurwą? 
COURTNEY LOVE 
nie ale jak jui zaaąłeś to przynajmniej skońa 
nie joja 
nie oszukuj się że to inaczej będzie wyglądało życie codzienne naszej rodziny 

84 tak będzie wyglądało cały aas 
może warto się przyzwyaaić 
ay nie? 

KALOSZE 
WYCHOWAWCA KOLONIJNY 
gdzie idziesz wróć na pomost idź pewnie 
w tym wieku cały aas na ten pomost sam 
ja jestem gwiazdą waszego pomostu 
o jak slę spojrzeli żeby nie żałować mnie w jakim stanie jestem życiowym złego gustu ało
wiekiem tak? 
bo co? 
bo śpiewam tak? 
śpiewam tak odważam się 
ale teraz na poważnie zaśpiewacie ze mną 
co się wstydzicie? 
śpiewać? 

śpiewać? 
ale obciach co śpiewać 

co każde dziecko ma na tak ieby śpiewać 
bo co bo nieprofesjonalnie i ile wstyd 
a co w jakimś jesteśmy must be the music jesteśmy ay co? ay kto ocenia 
jakoś głupio co7 
cały aas w must be the music ale ja nie umiem mnie nie nauczyli 
umiesz umiesz ale głupio nie? 
a aemu głupio? 

COURTNEY 

LOVE 

w tej przyjemności razem kiedy jest aas jest okazja jest powód stanąć i śpiewać co jest nasze 
co jest gdzieś w pamięci w ciele w dziecku w potrzebie nagle 
to nie - zabrali no nie? must be the music 
sto lat sto lat niech żyje żyje nam 
nie żyje 
nie wytrzymał śpiew 
no może bałkańaycy oni to mają we krwi a my to mamy w dupie co mi tam śpiewać 
ja jestem dorosły gość 
jasne jasne 
albo w kośc i e l e prześwięta matko 
prześwięta matko 
~ ~ 
no dobra ja rozumiem że zabrano tę rzea i co? 
jak ci zabiorą łóżko z domu kanapę fotel to dzwonisz na policję 
a że ci śpiewan ie zabrali wstydem 
to nawet lepiej? tak? 
to znaay ja wiem aa sem tak 
a właściwie aemu 
mój kolega jak mu się dziecko urodziło to chodził po mieście i wyobrażał sobie że śpiewa 
o tym 
ale nie śpiewał nie żyje teraz zadusił się 
grzanką przy kolacji 
pewnie lepiej siedzieć cicho patrzeć sobie jak ci debile 
jak ta banda wyuaonych debili 
wchodzi na scenę i mówi hej kochani 
te strategia przetrwania na scenę hej aeść jesteśmy dla was 
kocham was 
gud moming wrocława helo/ 
ale aad co? 
te strategie nudne złe przewidywalne 
chciałbym dzisiaj zaśpiewać dla państwa 
helo/ kochani bawmy się to dla was 
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te strategie dzień dobry państwu chciałbym u państwa pracować 
przepraszam nie ma mnie nie istnieję zostawię tylko siwi 
helo! to ja i moja ekspresja to ja taki supertajny ubrany i j uż chyba dzisiaj zrobię wrażenie 
może co czy mam się wstydzić za ubranie 
zie niedopasowane ale przecież jestem dla was helo! poważny kompetentny i gotów 
na decyzje 
dzień dobry wam kochani ale jestem supertajny 
albo ewentualnie na smutasa jebcie się nienaw idzę was i co podoba wam się to? 
o jakie jakie to jest słabe jak ta my~I ie możesz sobie wybrać jak się masz zachować 
wybrać to sobie możesz buty jak masz kilka dobrych 
par 
HENRY ROLLINS 
axl 
półtorej godziny już spóźnieni jesteście 
AXLROSE 
gdzie? 
HENRY ROLLINS 
co gdzie? 

86 AXL ROSE 
gdzie ja jestem? 
HENRY ROLLINS 
w rybniku 
AXLROSE 
wrybniku 
a jakie to państwo jest? 
HENRY ROLLINS 
poland 
AXLROSE 
aha 
ok 
rybnik? 
HENRY 
no 
AXLROSE 
ok 
helo! rybnik 
poland helo! 
hał is jour nowember rej n? 
in ... 

HENRY ROLLINS 
rybnik 
AXLROSE 
In rybnik!!! 
kocham was 

Mazury, mazury, 
mazury, mazury, 
mazury, mazury, 
mazury, mazury, 
mazury, mazury, 
mazury, mazury, 
mazury, mazury, 

bieda i dziury. 

Mazury, mazury, 
mazury, mazury, 
mazury, mazury, 
mazury, mazury, 
mazury, mazury, 
mazury, mazury, 
mazury, mazury, 

kurwy i kury. 

Jachty, 
jachty, 
jachty, 

wasze jachty, 
jachty, 

wasze jachty 
jachty, 

nienawidzę tej szlachty. 

Jachty, 
jachty, 
jachty, 

wa5Ze jachty, 
jachty, 

wasze jachty, 
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jachty, 
nienawidzę tej szlachty. 

Sznur kormoranów w Iacie splątał się, 
ja na tym sznurze dziś powieszę się. 

Sznur kormoranów w locie splątał się, 
ja na tym sznurze dziś powieszę się. 

Co robić? Nie wiem. 
Co robisz pojebie? 

Co robić? Nie wiem. 
Co robisz? 

Co robisz pojebie pojebie? 

Nienawidzę, nienawidzę, 

nienawidzę, nienawidzę, 

nienawidzę, nienawidzę, 
nienawidzę, nie ... 

Nienawidzę, nienawidzę, 

nienawidzę, nienawidzę, 
nienawidzę, nienawidzę, .. . . . , 

me, me, me, me, me. 

ZOSTAWCIE AXLA W SPOKOJU 
po wykonaniu utworu muzyanego mazury 

WYCHOWAWCA KOLONIJNY 
no juzjuż 
jui 
chłopaki 

jui dość 
już 

przyszedł list na adres domu kultury 
nadawca wiecie skąd napisany jest? 

KRIST NOVOSELIC 
jest jest odpisa li odpisali naprawdę odpisali 
ale bym tak z tą gitarą ale nie za droga jeszae jest 
WYCHOWAWCA KOLONUNY 
zja- zja-z ja„. 
z jarocina no 
o dzień dobry panie dareaku 
co do zespołu pana wzięli 
pan uważa bo się butelka panu przewróci 
EVERITTTRUE 
słucham? 
KRIST NOVOSELIC 
mogę tę kopertę? 

uwaga 
uwaga 
KURT COBAIN 
ja chcę 
WYCHOWAWCA KOLONIJNY 
może ja przeczytam? 
DAVEGROHL 
a moie nie? co? 
daj to kurwa 
WYCHOWAWCA KOLONIJNY 
kurwa micha/ wstawaj bo już ósma jest wstawaj do szkoły 
obudź się ałowieku do kogo mówisz 
no 
DAVEGROHL 
co? 
WYCHOWAWCA KOLONIJNY 
no masz masz 
no i co tam napisali? 
jest sukces? 
sukces? 
pewnie że tak 
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w liście napisali że zespół puszaa piska czy jakoś tak nie zakwalifikował się do konkursu młode 
talenty który odbędzie się na małej scenie 
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KURT COBAIN 
pokaż 

wiedziałem 

dobra no to aeść aołem idę sobie 
DAVEGROHL 
a no i ja wiedziałem że tak będzie nie ma szans z małego miasta drewien i kłusowanie 
po jeziorach za sielawą tyle z tego będzie 
ej co ty ryaysz? 
nie rya 
KURT COBAIN 
może się pomylili? 
nie? - nie pomylili się? daj jeszae mi raz przeaytać 
WYCHOWAWCA KOLONIJNY 
trzeba się przyzwyaajać do niepowodzeń 
będzie ich w życiu cała masa niepowodzeń ciągle niepowodzenia 
całe życie to jest niepowodzenie co nie panie dareaku? 
KRIST NOVOSELIC 
ale ja wierzyłem 

90 nie ryaę przecież 
ale co ja nie mam co inni mają że tam mogą zagrać 
ja tak aasami stawałem na pomoście i udawałem że skaaę ze sceny 
do ludzi i że gram na basówie a oni mnie trzymają na rękach 
i tak sobie pływałem z tego pomostu na plecach na wznak 
KURT COBAIN 
jezu zamknij się ałowieku 
przecież będzie z ciebie teraz łacha darł do matury przynajmniej 
WYCHOWAWCA KOLONIJNY 
chłopaki chłopaki spokojnie jeszae s ię uda przecież 
jeszae tyle przed wami jarocinów a jarocinów jak was rodzice puszaą oaywiście jarocinów 
trzeba szko l i ć warsztatowe umiejętności po prostu podszkolić się tu i tam 
szkolenie jakieś zrobić kursy zaliczyć szlifować to drewno do skutku 
do gołej dechy 
tylko nie zabijać mi się dobra? 
PAN DAREK 
zresztą ten jarocin to już nie jest ten sam jarocin - dzieci 
co wy płaaede 
to jest komercja tylko sama przez się w obrzydliwej postaci 
jedźcie w bieszaady i zejdźcie do andergrandu 

WYCHOWAWCA KOLONIJNY 
co nie jest ten sam jarocin? 
właśnie jest jeszae lepszy Jarocin 
spokój pod sceną 
co wam się nie podobają reklamy marlboro za sceną dla punkowców? 
to jest właśnie wolny rynek że jest sponsor jest zespół 
i tylko najlepsi mogą grać a nie jakieś obesrańce z dziur drewnem zabitym 
co im się nasz festiwal nie podoba 
reszcie się podoba 
a grupa która nie przyjechała słuchać muzyki tylko robić zadymy bez sensu 
PAN DAREK 
a dlaaego bez sensu? 
WYCHOWAWCA KOLONIJNY 
panie darku 
panie darku 
PAN DAREK 
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no mnie to się wydaje całkiem normalne że nagle dzieciaki są na swoim festiwalu 
i widzą że to ich nie jest już festiwal i mają taki dysonans poznawczy że śpiewają przeciwko 
systemowi a wokół chodzą jak te kurwy dziewayny i rozdają papierosy i reklamówki 91 
WYCHOWAWCA KOLONIJNY 
przyjdziesz ty kiedyś po papierosa zobaaymy 
dorośnij pan wreszcie 
tak będzie teraz cały kraj wyglądał 
to co się pan aepiasz 
że pan jesteś niezadowolony to że się panu powiodło nie powiodło to nie znaczy że dzieci 
pan będzie straszył 
PAN DAREK 
a tobie się myślisz powiodło? 
KURT COBAIN 
no właśnie 
powiodło ci się? 
DAVEGROHL 
o fajna koszulka 
AXlROSE 
moją koszulkę zostaw w spokoju 
KRIST NOVOSEUC 
i co? 
taki byl ładniutki chudziutki dobrze się zapowiadał 
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OAVEGROHL 
welcome to the jungle co? 
KURT COBAIN 
welcome welcome 
no i co axl udało ci się? 
kiedy nowa płyta axl? 
AXLROSE 
chłopaki dajcie mi spokój 
wy jesteście jeszae młodz i to się zmienia wszystko potem naprawdę 
KURT COBAIN 
co się zmienia? 
OAVEGROHL 
cause nothin' lasts forever 
and we both know hearts can change 
aaa aaa aaaa 
PAN DAREK 
jak się gra ło w rybni ku axl 
wypal i ło ci się w środku tak? 

92 już jakoś się nie składa7 
jak to jest axl wstawać co rano mając nadzieję że jeszae moze dzisiaj 
może uda się trochę popracować? 
tylko że już nikt nie chce twojej pracy bo zabrakło ci elastyanośd 
czy aegoś tam 
tak? 
pajacujesz na tapecie z marlboro jarocin festival i wszyscy sobie idą spod sceny tak? 
nie śn i ci się to aasem? 
OAVEGROHL 
o chwilowo nie ma tutaj twoich ochroniarzy 
nie stać cię już żeby cię ochraniali 
KURT COBAIN 
no dajesz axl dajesz zaśpiewaj nam trochę 
może się aegoś od cieb ie nauaymy co? 
może popłaaesz nas miłym nastolatkiem którym byłeś 
ale bardzo chciałbyś nim znowu bo niepowodzenia nim być co? 

MTV 
SZEF WYTWÓRNI 
co to było w ogóle? 
to jakieś żarty są? 
pytam się - co to właściwie było? 
macie jeszae coś do powiedzenia? 
jeżeli to w tej wersji ten utwór - ma otworzyć płytę 
chciałbym zauważyć tylko - drugą płytę 
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to zbierajcie na ubezpieaenie psychiane po odwróceniu się od was słuchaay 
ok? 
OAVEGROHL 
jak drugą płytę? 
to będzie trzecia płyta 
zajmujesz się naszymi ałowieku finansami i nie umiesz liayć 
mogę kawy? 
KRIST NOVOSELIC 
nie pij za dużo kawy 
no co? 
w kawie jest kofeina - zakwasza organizm no 
zakwaszony organizm przestaje być twórao zorganizowany 
SZEF WYTWÓRNI 
e nie wiem jak ci to powiedzieć 
ale specjalnie powiedziałem drugiej płyty 
bo po pierwszej płycie gdyby nie ja nie masa ludzi którzy dla was pracowali 
nie miałbyś aegoś takiego jak nasze finanse 
ja tak mówię bo mnie ponosi 
po prostu . . 
ja nie chcę tu wiecie wchodzić w ten język że was strofuję do aegoś namawiam 
ale chyba wiecie gdzie jesteście i co możecie stracić? 
KRIST NOVOSELIC 
tak no ja wiem ja wiem najpierw się bałem że będziemy kapelą jednego przeboju 
teraz nie jest tak 
więc może co byś w którą stronę może proponował co zmienić 
OAVEGROHL 
ej nie mów mu tak pierdol to robimy swoje po prostu jak zawsze będziemy grać 
ja chcę po prostu grać 
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gdzie jest moja kawa 
ay mogę jeszae kawy 
sm WYTWÓRNI 
no - zawsze możecie być zespołem jednej płyty 
i jak tak słucham tego co tam macie to na to trochę wychodzi 
i proszę cię mój ty legalny emigrancie 
KRIST NOVOSELIC 
co ty jak do mnie powiedziałeś? 
SZEF WYTWÓRNI 
a co? 
już zabrakło poaucla humoru? 
wiecznie wielce rozrabiający niepijący od trzech miesięcy drwal? 
już nie ma rockowej jazdy a zielony ekologiany przy ognisku dyskurs kurwa mać? 
kup sobie kawałek ziemi gdzieś chodź boso rano iść się wyszaać na swoje 
to nikt ci nie będzie 
KRIST NOVOSELIC 
już kupiłem 

SZEF WYTWÓRNI 

94 w każdym razie jak chcesz mieć na utrzymanie tego 
to powiedz najzdolniejszemu najpiękniejszemu żeby się za siebie wziął 
a ty - .ja chcę po prostu grać" - zastanów się co mówisz 
lubię twój entuzjazm rodem z rodziny która nie zabiła twojego twóraego entuzjazmu - ale 
szaerze mówiąc od paru miesięcy grasz jak chad channing mimo że tego nie zauważasz 
a ja jestem po to żeby to zauważać i mówić wam o tym 
o a teraz na przykład zauważyłem że jest późno 
macie dużo do przemyślenia 

więc ja sobie idę do domu 
aeść 
KRIST NOVOSELIC 
boję się go 
DAVEGROHL 
przestań nagramy zaraz drugą płytę odbijemy się 
aemu on nie przyszedł dzisiaj właściwie 
KRIST NOVOSELIC 
jego też się boję 
SZEF WYTWÓRNI 
wyłąa to radio ja mam dosyć słuchania tego 
cisza jest dobra powinno się tantiemy płacić że w ogóle cisza jest możliwa 
w domu na kanapie 

COURTNEY 

LOVE 
w radiu zamiast muzyki powinni puszczać takie fragmenty właśnie 
w ogóle powiem że brzydzę się trochę w pewnym sensie tą pracą którą wykonuję 

muzyka 
muzyka - co to jest w ogóle muzyka? 
coś co sprawia że siedzisz sobie spokojnie w domu i nagle słyszysz muzykę 
i zaaynasz wierzyć że wszystko się uda tak niesie 
muzyka 
fałszywe stany emocjonalne przez 3,37 
przez 3,37 jesteś w stanie wyidealizować całe dzieciństwo i pierwsze ruchanie z którego nic 
nie wyszło ale jak bartosiewia śpiewała to nawet że gumy nie umiałem założyć zapominam 
jebani oszuści 
zabrać wszystkie płyty spalić i po dziesięciu latach zapytać ay ktoś za tym fałszem tęskni 
tak bym zrobił 

no 
trudno mi jeszae wciąż aerpać przyjemność z tego co robię 
ale to robię? 
a co mam robić innego? 
KURT COBAIN 
przesadzacie 
wiem że jest pomiędzy nami trochę ostatnio gorzej 
ale zawsze tak było że trudno nam szło na poaątku a potem jednak szło 
a pamiętasz jak przyniosłem pierwszy raz na próbę riff do teen spirit? 
też mów~eś że niedobre i co? 
KRIST NOVOSELIC 
nie pamiętam 
KURT COBAIN 
bo chlałeś kurwa wtedy zalany cały aas to nie pamiętasz 
ale tak właśnie było 
KRIST NOVOSEUC 
nie piję już 
mam farmę patrzę na ptaki na farmie 
DAVEGROHL 
ale co wam się właściwie nie podobało? 
jest ok 
jedźmy dalej 
spróbujmy po prostu spróbujmy 
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możemy przecież ej kurwa jesteśmy zespołem róbmy to a zrobimy 
starajmy się a będzie nam dane no mówię wam 
KURT COBAIN 
skąd ty to bierzesz? 
DAVEGROHL 
co? 
KURT COBAIN 
te słowa? 
KRIST NOVOSELIC 
a jak nie będz ie dane 
co ty kurwa byłeś na treningu z samorealizacji 
nie mów mi tak w ten sposób 
DAVEGROHL 
no co piję dużo kawy od rana mam dużo w przyszłość wiary 
KURT COBAIN 
wiecie co 1a muszę sam to jeszae popracować 
DAVEGROHL 
bo wiesz chodzi o to że ja 

96 KRIST NOVOSELIC 
my myślimy 
KURT COBAIN 
wiem 
wiem co chcecie mi tutaj słyszałem już wye~plikować 
ale nie chcę żeby boddah tego słuchał ok? 
będzie mu przykro że tak się dzieje ze mną 
COURTNEY LOVE 
no to zastanówcie się nad tym 
ja nie mam z nimi nic wspólnego 
mam dość tego co za mną się ciągnie tego gówna oblepiającego nie bardziej niż warunki 
w których dorastałam 
tak coba in tak ale ja robię swoje więc 
jak krzyaysz do mnie co z nirvaną 
to myślę sobie 
że nie chce mi się tutaj stać grać przed wami 
nie mam ochoty a jak wy macie ochotę to może idźcie na koncert foo fighters 
DAVEGROHL 
myślę ie ona wiesz 
KURT COBAIN 
co? 

DAVEGROHL 
że ona wiesz że ona jakby coś takiego się dzieje że nie możemy nagrać płyty 
po prostu 
KURT COBAIN 
to może jak nie możemy ja z wami nagrać płyty 
nie możemy 
bo może nie możemy 
bo może uważam że kompromisy na ostatniej płycie 
to był błąd 
to może załóż swój własny zespół z którym będziesz mógł nagrać płytę 
DAVEGROHL 
o jezu tak powiedziałem tylko 
róbmy to 
po prostu 
KRJST NOVOSELIC 
wiecie co ja lu bię moją farmę za to że jest cicha i zielona 
COURTNEY LOVE 
więc jeżeli miałabym wyjść na scenę 

COURTNEY 

LOVE 

żeby zagrać oaekuję że będziecie krzyaeć skandować że foo fighters to pedały 
ok? 
bo ja naprawdę nie muszę grać 
KURT COBAIN 
ja też nie muszę tu być 
ja mam też swoją farmę 
KRIST NOVOSELIC 
chciałem o tym z tobą właśnie porozmawiać 
KURT COBAIN 
wiecie co nie mam dziś ochoty mam za dużo mojej w żyłach farmy 
aeść 

chodź boddah idziemy 
zostaw tę gitarę!!! 
jezu przepraszam cię boddah że na ciebie nakrzyaałem 
COURTNEY LOVE 
dzięki za te wasze krzyki 
dzięki 
wiecie to już tyle lat minęło 
a ja już mam swoje życi e więc mnie wkurwia jak krzyaałeś ałowieku ile ty masz w ogóle 
lat? żebym zagrała nie mój utwór ok? 
jak już przyszliście to co gramy 
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DAVEGROHL 
dobra ja nie muszę z wami grać 
nie muszę nic robić 
ale wydaje mi się to lekko absurdalne że jesteśmy tutaj mamy najbardziej przebojową płytę 
dekady 
a wy się boicie 
to tak jakby ałowiek wiecie taki normalny z korporacji z pracy normalnej nagle nie wiedział 
co będzie dalej z jego życiem 
nie ma takiej niepewności przed& na świecie który znam 
COURTNEY LOVE 
to co? 
gramy 
nie wiem gdzie jest moja basistka a jest 
no to aeść 
jesteśmy hole po przejściach 
i zagramy ok? 
SZEF WYTWÓRNI 
źle by było mój drogi 

98 to jest ważny koncert lollapalooza wiesz sam 
nie chodzi o to że ja wam stawiam warunek 
ale jak nie zagracie 
to zaszkodzicie całemu temu superruchowi 
wiesz oni łaski nie robią 
tam już za rogiem aekają aarne murzyny z hip-hopem 
może się skończyć 
wasz teledysk w połowie 
i będzie przerwa na reklamy no 

KILKA SŁÓW PRAWDY POPROSZĘ 
KRIST NOVOSELIC 
mnie tu nie ma więc nie ma się czym przejmować 
nikt przecież nie wychodzi z telewizora 
którego zapomniałeś wyłączyć 
chciałem ci podziękować 
siedziałem sobie na farmie i pomyślałem muszę ci natychmiast podziękować 
podziękować za to kim jesteś 
za to że jesteś durniem i ignorantem 

COURTNEY 

LOVE 
i oaywiście nie mogę cię oskarżać że muzyka w radiu jest beznadziejnie idiotyczna 
że chce się rzygać kiedy słucha się nowych muzyanych produkcji 
których jałowość tłumaaysz złym gustem ludzi i rynku 
a które w swojej ignorancji produkujesz 
za to że ze swojej ignorancji zrobiłeś cnotę 
nie - ja nie wybucham 
gniew? - nie znam - jestem spokojny 
l wiem że nie mogę ci nic zarzucić bo to system jest winny świat rynek 
a nie pojedynay ludzi!' 
nawet j&eli są z siebie zadowoleni 
i tak jak ty mówią że nie potrzebujesz żadnych tam artystów 
żadnej tam jakiejś nowej muzyki bo i po co? 
i gdybyś pierwszy raz usłyszał teen spirit to byś powiedział 
nie no to chyba jest jakieś dziwne - nie rozumiem pink floyd to tak ale to? 
że tak naprawdę z dumą mówisz że nie potrzebujesz żadnych tam wymysłów że nie potrze
bujesz niaego co ci się nie wiąże z tym co znasz 
a z tego że masz tylko potrzeby materialne zrobiłeś sobie powód do dumy 
że jesteś niewrażliwy 

ociężały umysłowo 99 
i oaywiście nie mogę te.i powiedzieć bo mnie tu nie ma 
że gardzę ludźmi takimi jak ty którzy nie potrzebują nowej muzyki 
że uważam że jesteś Inną rasą alowieka którą gardzą i której nienawidzę 
która do wszystkiego aego nie zna podchodzi nieufnie 
a po co mi tam jakaś tam muzyka jakaś tam tak zwana sztuka jacyś tam tak zwani artyści 
jakieś wygłupy niepoważne 

więc chciałem ci podziękować za to wszystko 
za te uwagi o ostatniej płycie że ludzie tego nie kupią 
nie zrozumieją 
za to że nie mieliśmy wyjścia i musieliśmy zapierdalać od rana w trasach koncertowych 
że nie widziałeś co się dzieje z ałowiekiem którego talent tak słowo którego nie rozumiesz 
jest wykorzystywany ponad miarę 
tak wiem znam słyszałem autodestrukcyjne skłonności doprowadziły go do śmierci 
wiem wiem 
więc chciałem ci podziękować 
za to że dzięki tobie siedzę sobie teraz na farmie 
uaestniaę w marzeniu dziewięćdziesięciu dziewięciu procent ludzkości 
czyli nie muszę pracować 
mam dzięki tobie farmę króliki i ptactwo i zniewalający widok na zatokę 
i nie muszę się martwić ay mi wyjdzie życie ay nie wyjdzie 
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za to że jestem działaaem demokratyanym o spokojnym usposobieniu który wie że żadna 
zmiana nie jest możliwa jeieli nie była możliwa zmiana muzyanego rynku przez najlepszy 
koncertowy zespół na świede 
więc działam sobie demokratyanie spokojnie z czystym sumieniem wiedząc ie moja dzia
ła l n ość nie przyniesie żadnego skutku 
dziękuję ci więc kurwa mać bardzo 
aha 
a jak jesme raz zobaaę że oglądasz teledysk teen spirit to wyjdę z telewizora i cię złapię 
będziemy się ganiać po pokoju 
a z kuchni zrobię ci to co ty zrobiłeś z moim zespołem tylko że bardziej 
no to już 
pozwól ie cię uściskam 
dziękuję ci że jesteś 

MIASTO DRWALI 
FRANCES BEAN COBAIN 

100 w szpitalu psychiatryanym moi drodzy 
w szpitalu psychiatryanym detoksykacja 
tak geny złe należało pozabijać chemianie 
złe geny urobione w ewolucji mojego ojca w baryłkę z ropą naftową i przekazane mnie 
cuchnie błocko jeszae i rozkładające się w błocku zwierzęta do tej pory 
to się myję z tego aęsto 
w każdym razie słuchałam nagrania jak mój ojciec jako czterolatek 
gada do swojego nieistniejącego przyjaciela z dzieciństwa 
i myślałam że to jednak uroae 
gdzie jest boddah? 
matka sprzedała nagranie firmie produkującej płyn do naayń na bazie benzyny 
i już go nie mam 
KURT COBAIN 
gdzie jest boddah? 
FRANCES BEAN COBAIN 
tato 
KURT COBAIN 
gdzie jest boddah? 
jeszae raz 
gdzie jest boddah? 
gdzie jest boddah? 

FRANCES BEAN COBAIN 
tato 
KURT COBAIN 
gdzie jest boddah? 
jezu ktoś tu jest? 
FRANCES BEAN COBAIN 
tato 
ścigaj się ze mną 
zrobisz ze mną wyścig 
KURT COBAIN 
gdzie jest boddah? 
FRANCES BEAN COBAIN 
jak zrobisz ze mną wyścig to cię wyściskam 
zrobisz wyścig? 
zrobisz wyścig i będę pierwsza 
dobrze 
będę pierwsza 
zawsze będę całe życia pierwsra dobrze 
start 
nojui 
pierwsza 
pierwsza 
KURT COBAIN 
nawet się nie ruszyłaś 
poza tym wiesz nie musisz być zawsze pierwsza miej to gdzieś być pierwsza 
pierwsi są tylko szkolni frajerzy 
pierwsi w pracy i pierwsi w grobie 

COURTNEY 

LOVE 

nie żyją swoimi frances marzeniami musisz żyć swoimi frances marzeniami które sama sobie 
złóż 

FRANCES BEAN COBAIN 
będę zawsze całe życie będę pierwsza? 
prawda? 
KURT COBAIN 
pierdol to dziecko 
o sorry- watch your language kurt 
pierdol ich to nie jest twoje marzenie 
FRANCES BEAN COBAIN 
jest 
KURT COBAIN 
nie jest 
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FRANCES BEAN COBAIN 
chcę być całe żyóe pierwsza 
KURT COBAIN 
to są marzenia frajerów rozumiesz tych 
co pastę do zębów wyciskają do końca tubki 
i piszą listy na papierze w linie 
co piją herbatę po powrocie żeby się rozgrzać 
co jak mają dziesięć lat będą wiedzieli co będą robić w smętnie nudnie normalnym życiu ok 
powiedz Inne swoje marzenie 
FRANCES BEAN COBAIN 
nie mam 
KURT COBAIN 
no już masz masz powiedz no Jakieś 
FRANCES BEAN COBAIN 
niemam 
KURT COBAIN 
nie mam nie mam 
co to jest za dziecko nudne gdybyś nie była moim dzieckiem to bym cię nie chciał znać 

102 nie siedziałbym z tobą w ławce i nie miał tematów 
ułożone ładne dziewaątko nie znasz mnie takiego jak ja z miasta drwali spod mostu 
z balang 
popraw sobie mundurek 
ok 
masz czytaj 
FRANCES BEAN COBAIN 
co to jest? 
KURT COBAIN 
patrz jakie jaja 
aytaj pierwszy mój tekst oficjalny do płyty 
no 
FRANCES BEAN COBAIN 
nie umiem 
KURT COBAIN 
czy nirvana odauwa moralny obowiązek naprawy stanu muzyki 
i ma nowy plan na muzyczny przemysł 
plan zakotwiaony w seattle i olimpii? 
nic podobnego 
chcemy nabić sobie kabzę i lizać zadki ważniakom w nadziei że też będziemy mogli zaćpać 
i poruchać zaćpać i poruchać 
już niedługo będziemy potrzebować sprayu do odstraszania lasek 

a dalej 
o zamazane matka sprzedała na pewno na kosmetyki do samochodu 
FRANCES BEAN COBAIN 

COURTNEY 

LOVE 

już niedługo na benefitowych koncertach z udziałem zaprzyjatnionych gwiazd show biz
nesu będziemy grać na bis evergreeny muzyki rozrywkowej którą tak uwielbia nie nasza 
publianość 
1988 
KURT COBAIN 
tobie nic takiego by nie przyszło do głowy oryginalnego 
FRANCES BEAN COBAIN 
oryginalnego? 
KURT COBAIN 
i co nie taki ojciec znowu smutny cale życie był wesoły 
wsi.yscy mówili ale dorzuciliście do pieca 
FRANCES BEAN COBAIN 
dlaaego tak n apisałeś? 
KURT COBAIN 
codlaaego? 
FRANCES BEAN COBAIN 
zaćpać i poruchać 
KURT COBAIN 
ironia 
FRANCES BEAN COBAIN 
co ironia? 
KURT COBAIN 
ironia to była 
FRANCES BEAN COBAIN 
dlaaego? 
KURT COBAIN 
no takie jaja ironijnie tak napisałem 
szoł rozwałka dowalanie do pieca no nie 
FRANCES BEAN COBAIN 
przecież jesteś w tym właśnie miejscu tato 
i to wcale nie jest ironijnie napisane 
KURT COBAIN 
w jakim miejscu? 
FRAN CES BEAN COBAIN 
tsst 
nie żyjesz 
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STARVKURT 
COURTNEY LOVE 
od kiedy wyszliśmy z narkotyków żyje nam się doskonale 
oaywiście nigdy ich tak naprawdę nie braliśmy 
żyjemy zdrowo i zgodnie z zasadami 
wytwórnia pilnuje nawet naszego jadłospi su 

żebyśmy byli jeszae w stanie 
ja nie nagrywam już płyt bo zrozumiałam że nie nadaję się do tego 
wspieramy różne fu ndacje 
spotykamy się papieżem i z bono 
a na naszym stawie pływają ekologiane łabędzie 
DAVEGROHL 
przyniosłem tort 
ale nie pamiętam gdzie położyłem 
w kuchni najprawdopodobniej 
KURT COBAIN 
to ty kevin? 

104 ay to jesteś ty? 
odezwij się 
zawsze mogę zm ienić testament pamiętaj o tym 
zmienię testament 
gdzie jest mój syn? 
gdzie jest mój syn kevin? 
nie wierzę że zapomniał o urodzinach ojca 
on nie jest z tych którzy zapominają on jest z tych którzy wszystko notatkują na papierze 
w li nie 
a jak zrobi błąd używa korektora 
a pastę do zębów wyciskają zawsze do samego końca 
oszuędnie 

nie ufam ci 
chociaż nie musi być oszuędny 
COURTNEY LOVE 
to wspaniale siedemdziesiąt lat 
wycięty żołądek 
butle z tlenem pod sceną 
nie musisz iść grać koncert zapominasz tekstu nie grasz już właściwie 
gra za ciebie asystent w kulisie 
ale masz w dupie bo jesteś w głęb i serca punkowcem z aberdeen - co? 

KURT COBAIN 
bzdura! 
ludzie w tym wieku pracują 
pracują 

pracują 

nie mam żołądka ale pracuję 
zawsze chciała mi stanąć na drodze 
ostrzegali 
i posłuchałem się 
narkotyki ten zgubny nałóg rzuciłem w odpowiednim aasie 
żeby mieć kontrolę nad karierą 
ludzie z wytwórni nie są tacy źli jak się o nich mówi 
to ludzie którzy pracują ciężko ze mną też łatwo nie mieli 
gdzie ja gram? 
gdzie gram? 
gdzie ja dzisiaj gram? 
EVERffiTRUE 

COURTNEY 

LOVE 

jeżeli myślicie że najlepsza kapela koncertowa świata się rozpada 
105 to mylicie się grubo 

jeszae dzisiaj w drobny mak z okazji siedemdziesięciu lat istnienia zespołu 
w drobny mak pójdzie cala na te okazję przygotowana scena w prywatnej posiadłości kurta 
i jego żony 
COURTNEY LOVE 
ja mam imię everett 
poważn ie 

chcę o tym porozmawiać 
chcę o tym teraz porozmawiać 
siadaj będziemy o tym rozmawiać nie mogę się denerwować bo będę musiała wyprać 
dywan na którym stoję i do tego bardzo kompulsywnie 
KURT COBAIN 
pójdę zaraz narobić bałaganu 
romi05ę scenę w drobny mak 
tylko na litość boga pamiętaj żeby podpiłować mi wzmacniaae ok 
DAVEGROHL 
nie widzieliście gdzieś moich pałek? 
zgubiłem moje pałki 
oni już tam stoją aekają 
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EVERITTTRUE 
hej dave który raz zagracie dzisiaj smells like teen spirit 
który raz zagracie? 
który raz zagracie wieanie z siebie zadowolony -
DAVEGROHL 
wiesz 
zagramy tyle razy ile będzie się jeszae publianości podobało 
ayli wykurwiście długo 

i na ile wystarczy nam butli z tlenem 
o ile znajdę moje pałki 
gdzie są moje pałki perkusisty 
KURT COBAIN 
o jak się nie podoba 
jak się nie podoba co nie podoba się? 
ay jest dużo ludzi na widowni 
aeść dzieciaki jesteśmy zaprzedańcami wielkiej wytwórn i 
i zagramy trochę dźwięków 
przeciwko ejdżystowskiej po lityce hej ho let's go 

106 COURTNEY LOVE 
jeszae nie poaekaj 
everett wyprowadzi cię na scenę 
EVERITTTRUE 
dajcie sobie spokój wreszcie 
jeżeli myślicie że najlepsza kapela koncertowa świata się rozpada to nie macie racji 
najlepsza koncertowa kapela świata która mogła zmienić obliae muzyanego biznesu 
dawno leży w ziemi pomiędzy ekologianymi uprawami i gnije 
COURTNEY LOVE 
everett zapijaaony dziennikarz który ma o aym pisać 
taka rola narzekać na muzyane korporacje 
ciesz się że są muzyczne korporacje z których żyjesz 
KURT COBAIN 
ja dzisiaj gram 
gdzie ja gram? 
gdzie gram? 
gdzie dzisiaj gram? 
EVERITTTRUE 
dalibyście sobie spokój 
nie musisz grać 
mówię ci od siedemdziesięciu lat 

nie musisz dzisiaj grać 
ludzie nie muszą tyle pracować nie muszą 
COURTNEY LOVE 
pan darek na portierni lubi się filozofianie wymądrzać 
jest pan panie darku przynajmniej wolny 
prawda wolny i niezależny 
na portierni co 
za prowadzę cię na scenę 
w pokoju gościnnym 
DAVEGROHL 
to nasza punkowa cecha rozmawiamy z cieciami 
oddaj złodzieju moje palki 
PAN DAREK 
gram aasami dla przyjemności w domu 
odłożyłem na nową gitarę 

COURTNEY 

LOVE 

żal mi was że musicie to robić ja nie muszę robić tego co lubię w pracy mogę w pracy robić 
to czego nie lubię 

ja się przynajmniej mojego tal emu nie sprzedałem 
nikomu 
KURT COBAIN 
wyjdę na scenę z opętańaym wrzaskiem 
jak to było? 

ej łysy jak to było w tej gazecie? 

„wychodzi na scenę 
z eksplodującym furią i przeszywającym żądzą wokalem· 
co nie wierzycie? 
bo jak stary to na śmietnik tak? 
no to patrzcie 

KALOSZE W PIEKLE 3 
FRANCES BEAN COBAIN 
gm/a 
ŻONA RODZINY DOBRYCH 
jest tutaj 
usiadła na trawie 
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MĄŻ RODZINY DOBRYCH 
też mam widzę - oay 
ŻONA RODZINY DOBRYCH 
gdzie jest twój tatuś? 
FRANCES BEAN COBAIN 
gmła 

ŻONA RODZINY DOBRYCH 
zgubiłaś tatusia tak? - no powiedz mi 
FRANCES BEAN COBAIN 
nie ma tatusia 
MĄŻ RODZINY DOBRYCH 
a gdzie jest? 
FRANCES BEAN COBAIN 
zabiłeś tatusia 
ŻONA RODZINY DOBRYCH 
co ty mówisz? 
FRANCES BEAN COBAIN 
ty też zabiłaś tatusia 

108 ŻONA RODZINY DOBRYCH 
co ty mówisz dziecko? 
FRANCES BEAN COBAIN 
zabiliście mi tatusia 
idżci e sobie 
MĄŻ RODZINY DOBRYCH 
dzwonię na policję 
FRANCES BEAN COBAIN 
powinieneś - skują cię kajdankami - doceniam to 
ŻONA RODZINY DOBRYCH 
a mama gdzie jest? 
FRANCES BEAN COBAIN 
a chuj ją wie 
ŻONA RODZINY DOBRYCH 
słucham? 
FRANCES BEAN COBAIN 
gmła 
na halloween jest 
MĄŻ RODZINY DOBRYCH 
ile masz lat? 
FRANCES BEAN COBAIN 
a co ruchnąłbyś? 

ŻONA RODZINY DOBRYCH 
dziecko co ty mówisz? 
FRANCES BEAN COBAIN 

COURTNEY 

LOVE 

najbardziej nie mógł znieść tych ludzi tej publiki co jak tylko wejdzie na teren festiwalu już 
jest głodna już by się piwa napiła żeby się lepiej słuchało żeby 
„ale gdzie oni teraz grają" 
ale co? „nie zagrali tego co mieli mi zagrać" 
tego że zamiast słuchać to łażą albo skaaą jakby ich pojebało pod sceną hop hop hop 
że całe życie które miał wydarł gardłem ze sceny i rzucił gdzieś między wasze keaupy 
ale spoko 
ja tak nie mam w pewnym sensie żalu 
przez niego zrobiłam taki postęp klasowy wzwyż że wy go w ósmym pokoleniu nie osią
gniecie 
nie szanowało się ojca co? 
a jeszae co najśmiesmiejsze - wy po jego śmierci mówiliście że to wasze doświadaenie 
pokoleniowe 
chyba kurwa z mtv co? 
grunge grunge gdyby żył to byście teraz chodzili i mówili grunge grunge grunge ale super 
grunge 109 
że niby co to jest? 
no to jest coś dzięki aemu żyję na jakimś poziomie 
ale nie ma z wami nic wspólnego 
co takie oay robicie nie ma żadnego grunge dla was to nie wasze jest bo nie było grunge 
gringe ale super grunge 
a ty mi się tak na cycki już gap dobrze? 
ale mgła co? 
gmła 

URNA 
KURT COBAIN 
słuchaj 

było naprawdę zajebiście 

naprawdę było dobrze naprawdę 
chciałem tam wejść obok ciebie na scenę 
COURTNEY LOVE 
i co? 
i zabrać mi gitarę? 
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tak? 
tak? 
tak 
COURTNEY LOVE 
gdzie biegniesz? 
zostań 
ŻONA RODZINY DOBRYCH 
nie wiem nie wiem nie wiem 
biegnę sobie przed siebie w ciem kości bez dna 
KURT COBAIN 
nie 
było naprawdę super poradziłaś sobie weszłaś zrobiłaś ro zdobyłaś ich rynki inwestorów 
w talent w to że się nadajesz w ogóle 
no jebnij mnie w brzuch a ja wtedy powiem ej co ty robisz 
jeszae raz i jeszae raz 
zdobyłaś ich 
COURTNEY LOVE 
co myszka zrobiłam? 

l ID KURT COBAIN 
no jakby 
zagrałaś zrobiłaś podobało się uznało cię 

COURTNEY LOVE 
zapłacisz mi za operację plastyaną? 
KURT COBAIN 
poco? 
COURTNEY LOVE 
bo tak mam że potrzebuję 
KURT COBAIN 
poco? 
COURTNEY LOVE 
bo z każdym dniem od decyzji kim mam być podjętej potrzebuję 
po każdym występie potrzebuję operacji pla5tyanej 
bo przecież operacja na słuch nie da mi nic no nie swój wła5ny słuch 
KURT COBAIN 
nie 
COURTNEY LOVE 
nie? 
KURT COBAIN 
nie potrzebujesz tego ze mną 
będziesz starą pomarszaoną babiszaą na siwo 

COURTNEY 

LOVE 
żadnej transplantalacji 
a ja będę starym feministycznym starcem patriarchą który będzie ruchał tę siwiznę twoją 
aż się rozpadnie 
na tatuaże 
poszaególne 
zrozumiano? 
uderz mnie w brzuch 
COURTNEY LOVE 
nie 
KURT COBAIN 
uderz mnie w brzuch no wróćmy na jeziora 
a potem się potarzamy tu i ówdzie 
no chodź 
COURTNEY LOVE 
zostaw mnie 
chcę zrobić sobie zrobię sobie 
operację plastyaną 
i zostaw mnie 
nienawidzę cię widziałam jaką miałeś minę na mój temat z gitarą widziałam 111 
i co się tak cieszysz 1 

KURT COBAIN 
bo przyjdą wreszcie goście 
I cieszę się że skońaą nam ten przykry wieaór 
ja cię żonę moją już mam 
już się z tym pogodzHem - odrzucenie zachowań gwiazd rocka - tak się zachowuję przecież 
pokaż mi swoją siwiznę jestem na tej półce gdzie mnie chęć kobiet nie dotyay 
jestem na tej półce 
i nie próbuj mnie z tej półki mucić ok? swoim 
swoim 
swoim komercjonalizmem ok? 
MĄŻ RODZINY DOBRYCH 
aeśćjestem 

sorka za spóźnienie 
spóźnionko w sumie 
ale nie mogłem się do tracy dodzwonić 
podobno u was jest już tak? - u was była? 
cały aas? gdzieś mi moje małżeństwo szaęśliwe ucieka w noc co wieaór przy muzyce 
conocnej 
przyniosłem wino 
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przy muzyce - muzycy to podstępna rasa zawsze to mówiłem 
ona sobie kiedyś coś zrobi przez sen naprawdę 
COURTNEY LOVE 
no zrobi sobie zrobi 
chciałabym tylko powiedzieć 
że udaje lunatykowanie żeby jak walnie wreszcie sobie samobójstwo 
to żeby nikt nie miał do niej pretensji że zrob i ła to świadomie i na poważnie 
tylko przez przypadek 
MĄŻ RODZINY DOBRYCH 
biedactwo 
zmęaona praca pisz mazury jakie to są perspektywy 
no mówię jej nie przejmuj się nie jesteś w ameryce tylko tu w mieście drwali i braku per
spektyw 
COURTNEY LOVE 
co ty chcesz ode mnie co właściwie robisz tutaj po nocy? 
MĄŻ RODZINY DOBRYCH 
co robię co robię 
robię to co piątek wino spotkania z dawnymi kolegami z liceum 

112 obnoszę się ze swoim sukcesem życiowym 
COURTNEY LOVE 
lunatyaka twoja wróciła 
słyszysz? 
MĄŻ RODZINY DOBRYCH 
ale ja bym cię jak tak patrzę na ciebie 
ale ja bym cię swoim totolotkiem życiowym cię wyślaptał 

co nie podobałoby? 
ci się? 
moie trzy i pól do pięciu tysięcy na miesiąc? nie podobało ci się nie podobałoby ci się 
no chodź mi tutaj ja byłbym jego wydawcą suko kurwo tyle lat przede mną trzymaną 
w obietnicy 
COURTNEY LOVE 
Jezu alowieku co ty mówisz? 
MĄŻ RODZINY DOBRYCH 
nic - piąteaek jest 
a ten cały aas narzekał 
narzekał 

na brzuch na pogodę na politykę 
na brak wyboru na depresję i jego perspektywy smutne 
nie jebnę cię z plaskaaa w plecy żeby z cię popiół się nie wysypał spopielony z tego pier
dolenia 

co? 
a nie mówiłem mu? 
nie pros iłem go jak było kiedy co do aego gdzie 
ŻONA RODZINY DOBRYCH 
jezu przepraszam za spóźnienie 
czy ty bączek nie masz mi za złe? 
no biegałam po ulicach chyba w halce piżamie swojej ciepłej 
zimno po ulicach 
a ty oaywikie nie biegałeś za mną ja sobie coś kiedyś zrobię zobaaysz 
MĄŻ RODZINY DOBRYCH 
jak sobie zrobisz nie będę miał ci za złe 
ale fajnie co? 
piąteaek jest przyjaciele 
COURTNEY LOVE 
no chodź wreszcie 
goście przyszli 
KURT COBAIN 
cały aas mam wrażenie że robię coś dla jakiegoś durnia debila idioty 
że jak tylko wstaję jak umyję zęby 
to że wstawanie mycie zębów już jest dla idioty 
spierdalaj kevin nie mówię o tobie 
i jak pomyślę że każda ta działalność jest po to 

COURTNEY 

LOVE 

żeby jakiś kretyn mógł potem mną sobie wycierać gębę w postaci koszulki ze mną gębę 
to ja odmawiam nie wyjdę nie będę z wami pił wina 
w piątek 
ja co wieaór mam kurwa piątek 
MĄŻ RODZINY DOBRYCH 
gdzie biegniesz? 
ŻONA RODZINY DOBRYCH 
nie wiem 
nie wiem 
biegnę 

MĄŻ RODZINY DOBRYCH 
powiedz lepiej jak ty sobie radzisz 
jak się dziś au jesz 
powiedz jak sobie radzisz? 
tak mu mówiłem cały aas 
powiedziałem mu słuchaj możesz mieć to co ja - przyjdź do mnie pracować 
ale oaywiście nie 
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nie chciał mieć tego co ja 
mimo że zazdrości/ 
prawda 
koledzy z liceum jeden wysoko drugi nisko 
no i się skońay/o 
ŻONA RODZINY DOBRYCH 
wróciłam 

za zimno na takie bieganie bez celu jest 
mówię wam 
mam wrażenie że kiedyś przez sen przebiegnę maraton na śmierć 
MĄŻ RODZINY DOBRYCH 
widzisz sport sukces 
znowu dzisiaj nie biegałem 
ale on 
on był naprawdę ciekawym dzieciakiem 
pamiętam jak dziś 
ale wiesz on się tam zatrzymał w tym gówniarstwie 
ja nie ja poszedłem dalej 

114 trzymam moje życie pod kontrolą 
kontroluję uaucia 
ŻONA RODZINY DOBRYCH 
albo biegnę 
biegnę zasnę tylko i pobiegnę-dobra? 
MĄŻ RODZINY DOBRYCH 
nie boję się przyszłości bo ją rozumiem 
jestem dorosłym ałowiekiem 
będę miał emeryturę 

co ty na to 
wchodzisz ze mną w tę przygodę 

ładną urnę wybrałaś ale to już miesiąc wiesz kiedy on nie żyje 
to może co? 
KURT COBAIN 
ejjaką urnę? 
nieźle wam to wino z al my wali po głowie 
jaką urnę? 
ŻONA RODZINY DOBRYCH 
biegnę 
już mnie nie ma 
dlaaego mnie nie gonisz? 

COURTNEY LOVE 
odejdź mnie ałowieku 
odejdź mnie 
aym ty chcesz mi zaimponować? 

COURTNEY 

LOVE 

że masz najnudniejsze życie z możliwych że tym się różnisz od chłopaka którym byłeś 
że już wiesz co robisz w życiu i nic się j uż do śmierci nie zmieni 
że gdybyś spotkał siebie sprzed dwudziestu lat 
to ten sprzed dwudziestu lat zapłakałby się na śmierć patrząc na ciebie i uciekł gdzieś 
w samobójay maraton? 
ŻONA RODZINY DOBRYCH 
dlaaego mnie nie gonisz? 
goń mnie za mną żebyś zobaczył jak wpadam pod ciężarówkę 
na własne oay 
COURTNEY LOVE 
zrobisz mi operację plastyaną ay nie? 
zrobisz mi czy nie? 
ej ty na tej półce 
zrobisz mi? 

ŚMIERĆ KURTA 3 
KURT COBAIN 
muszę d to boddah powiedzieć 

to na tych zasadach nie ma sensu 
wartość srartość żyda 

chodź się przytulić 

wiesz co tym razem nie będziesz pierwszy 

strzał 

STRACH PRZYSZEDŁ W NOCY 
po śmierci KURTA COBAINA 
FRANCES BEAN COBAIN śpi sobie w łóżeczku i od początku sceny spiewa przez sen jakiś lament 

115 



Paweł Demirski 

COURTNEY LOVE 
słyszysz? 

śpiewa przez sen - słyszysz? 

nie powinna tego robić 
nagram ją kiedyś i jej dam posłuchać to może przestanie śp iewać w ogóle 
nie umie tego robić śpiewa strasznie pewnie jej się sny ś n ią ile bierze powietrze 
po kim ona to ma 
EVERETTTRUE 
wiele bym dał 
że to co się właśnie dzieje tylko się śn i 

jest ten nieprzyjemny zimny moment kiedy rzeczy stały się naprawdę-naprawdę 
naprawdę źle 

i chciałoby się teraz wrócić do łóżka i spać 
i przyśnić to i że nagle i że jak już spadam w dół w dół i tuż przed uderzeniem myślę -
bach 
obudziłem się 
chociaż nie chciałem się budzić 
już sam nie wiem 

116 COURTNEYLOVE 
śp isz? 

czy udajesz? 
ay co robisz? 
EVERITTTRUE 
zazdroszaę niedźwiedziom 

sen zimowy to jest coś co ewolucja zabrała mi zupełnie bez sensu i bezpodstawnie tak samo 
jak zabranie sjesty w krajach południowych co oczywiście musiało s i ę tak skońayć 
kto to widział spać w aasie pracy no to mają południowe niedźwiedzie puchatki 
chcę spać całymi dniami zimą waesną wiosną południami co rano spać 
kurwa mać spać mi się chce spać drzemać zasypiać w wannie nie budzić się za bardzo nie 
wybudzać zasypiać nad książką 
od szóstego kurwa roku życia chodzę niewyspany co rano 
od szóstego roku życia 
nastaw iać sobie budzik na siódmą do szkoły i budzić się 
patrzeć z przerażen iem na zegarek na świat o siódmej rano 
i a taki chuj - mogę jeszae spać nie ma szkoły nie ma wstawania 
nastawiłem tylko budzik żeby mieć tę satysfakcję że nie muszę wstawać 
jak będziesz dorosły to nie będziesz musiał wstawać tak rano 
jeszae tylko pięć minut 
mamo proszę cię pięć minut 
pięć minut czy to jest takie trudne móc spać pięć minut dłużej? 

COURTNEY LOVE 
nie śpisz już 
muszę ci 
FRANCES BEAN COBAIN 
nie musisz 
EVERffiTRUE 
ay jak chcę - ja jestem dorosły facet - chcę sobie po prostu pospać 
to znauy że mi życie nie wyszło? 
całe życie mi dzwoni budzik 

COURTNEY 

LOVE 

i się właśn ie obudz~em z tą myślą że przecież wszyscy wiedzieli że to się tak skońay 
wszyscy aekali na ten dzień w którym autodestrukcyjne skłonności skłoniły go do tego żeby 
zapa5ć amen w kurwa wieany amen sen amen 
o jak to się wspaniale potwierdzają nasze obawy o autodestrukcyjne rzeczy które w sobie 
miał ten wybitny geniusz muzyki któremu siadła psychika 
COURTNEY LOVE 
ja cię dzisiaj żałuję że cię urodziłam 
wiesz? 
FRANCES BEAN COBAIN 
zupełnie ale to nie musisz tego żałować mamulku wiesz? 117 
możesz żałować innych rzeay 
COURTNEY LOVE 
chodź do mnie na chwilę 
przytulić się 

FRANCES BEAN COBAIN 
ty go zabiłaś? 
prawda? 
ładnie ci do twarzy jest w okularach 
pięknie to wygl ąda zapłakana matka zapłakana córka 
a co dopiero będzie na naszą wspólną wigilię dwie same samotne pierwsze święta bez ojca 
szok 
no szok 
COURTNEY LOVE 
nie powinnaś śpiewać wiesz? 
jeżeli kiedykolwiek przyjdzie ci to głowy to zapamiętaj tę rozmowę 
nie powinnaś śpiewać bo nic dobrego z tego - źle to ci wychodzi wiesz 
FRANCES BEAN COBAIN 
a może ty nie powinnaś śpiewać? 
a już na pewno nie powinnaś żałować że mnie urodziłaś 
to tak powiedziałaś prawda dramatyanle żeby dobrze zabrzmiało 
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tak? 
ale wiesz aego powinnaś żałować? 
ie nie masz odwagi odejść ode mnie gdzieś w jakiś mamulku niebyt ode mnie 
mogłabym wtedy wiesz usiąść przy twoim grobie 
w pierwsze halloween i podziękować d że mnie zostawiłaś 
COURTNEY LOVE 
po kim śpiewać nie umiesz to nie wiem 
ale popierdolona to po ojcu j esteś na pewno 
FRANCES BEAN COBAIN 
na pewno już odsapnęłaś mamulku tam w grobie na pewno się już w grobie wyspałaś 
na pewno się pogodziłaś z tą myślą że nie ma znaaenia nic co zrobiłaś z ojcem 
bo i tak będą ludzie myśleć że .nawet jeżeli two·a matka nie zabiła ojca to i tak przez nią 
on teraz nie żyjen 
na pewno się z tym pogodziłaś j uż prawda 
to dobrze - no - dobrze dobrze 
że nie żyjesz też dla ciebie samej 
no i dla mnie mamulku 
że dałaś mi uniknąć kontaktu z tobą 

118 z tym że obarayłabyś mnie traumami na całe życ ie które w twoim wypadku byłyby nadzwy
aaj wredne no po tobie wredne ma mul ku po tobie 
że nie muszę wysłuchiwać od ciebie tych neurotyanych bredni jak ci jest ciężko żyć 
i mi zapewnić 
i że zrezygnowałaś ze swojej kariery żeby się mn ą zająć 
tych twoich jak ci ciężko Jak mam ci nie robić przykrości 
jak nagle się zamieniłaś z osoby której miał robić loda cały świat w jakąś zabieganą matkę 
która miała mieć życie jak w wannie ale przecieka wanna woda stoi śmierdzi 
i teraz ja jestem tą osobą dla której poświęciłaś swoje życie 
nie poświęciłaś ma mul ku bo i tak miałabyś to wstawanie co rano beznadziejnie głupie 
bo tak to się toay dla ciebie to życie aego się nie dotkniesz nie takie jakbyś chciała 
nie takie 
no 
dziecko też nie takie 
były dzisiaj wiesz mamulku - halloween - pod domem dzieci 
cukierek albo psikus 
psikus kurwa psikus 
psikus 

kiedy przyjdzie tatuś? 
gdzie jest tata 

gdzie on jest? 
w pracy? 
COURTNEY LOVE 
jakby - co to powiedzieć 
tatuś już do nas nie przyjdzie 
FRAN CES BEAN COBAIN 

nauayłaś się tak tłumaczyć śmierć z serialu? 
ayco? 
EVERETTTRUE 
myślę co powinniście teraz zrobić to wiesz 
FRANCES BEAN COBAIN 
co powinnyśmy? 
COURTNEY LOVE 
co powinnyśmy zrobić 
EVERETTTRUE 
nie nie ja nie o tym mówię 
kurt niech skońay tę trasę grać już teraz natychmiast od razu 
i wrócimy do olimpii 

COURTNEY 

LOVE 

zawiesimy sobie na chwilę życie strzelimy mu - a niech tak mówią - życiu w kolano 
wyleaysię 
potrzebujemy teraz wy czasu dla siebie 
pochodzicie na koncerty pogadacie z ludźmi 
będziecie długo spać 
nie będzie przed czym uciekać 
ograniaycie heroinę 
COURTNEY LOVE 
tak 
tak 
i wreszcie będziemy decydować o tym co chcemy robić 
prawda 
EVERETTTRUE 
no właśnie co chcecie robić? 
COURTNEY LOVE 
ja 
co ja chcę 
co ja - ja chcę - co ja chcę robić? 
ja - zrozumiano 
ja chcę się cofnąć w aasie gdzieś do miejsca wiesz 
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z którego perspektywy nie muszę jeździć na wakacje na żadne wyciecz.ki 
heroinowe też 
gdzie nie tęsknię za weekendem jak kurwa za zbawieniem duszy i dała i przyszłości 
gdzie żeby się okazało ie nie muszę swojego życia wypoczywać co chwila 
bo nie jest ono żmudne i nie jest męczące i niepewne i takie jakie ty właśnie zaraz będziesz 
miał 

i nawet jak s ię upijesz to na smutno 
pobudka kurwa mać!!! 

RAJD JESZCZE RAZ 
KEVIN ARNOLD 
nie lubię p iątków przyznam ci s ię - wiesz? 
nie l ub i ę piątków 

idę ulicą i boję się ich złe piątki 
wszyscy s ię jak cieszą 
jak nie mogą się doaekać 

120 a ja już tak od piętnastej w piątek 
mniej więcej od tej godziny co umarł chrystus boję się 
thanks god it's friday 
rozumiesz o co mi chodzi? 
zaczynam się bać że już się właśnie kończy 
i że przyjdzie niedziela wieaór - już do mnie przychodzi 
i będę leżał pod kołdrą spocony że już następny nowy tydzień 
trzęsę się wtedy że już po zmartwychwstaniu niedzielnym 
i przychodzi nowy tydz ień zły do pracy pracować wstać rano budzik szmaciarz na mnie 
patrzy wtedy - tyku tyku - tyku tyku - tyku tyku - tyk! 
dlatego wolę na przykład wtorek 
wiem że jest chujowo 
ale przynajmniej w gównie po uszy 
i nikt mnie za nie te uszy w fałszywą nadzieję nie wyciągnie 
bo nie ma takiej możliwości po prostu i już 

chyba że choroba 
ale choroby też się boję 
tyle mam jeszae w życiu do zrobienia 
no 

ale nie tylko ja tak mam? 
co? 
nie tylko ja? 
no nie? 
KURT COBAIN 
stało się coś złego 
nie - nie tylko ty 
słu chajcie 

muszę wam coś powiedzieć 
KEVIN ARNOLD 
cieszę się że mogłem ci to szczerze wyznać 
jestem gotów przyjąć twoje wyznanie 
kiedyś zostawiłem magnetofon włączony na nagrywanie 
jezu - jak krzyczę przez sen - jak się okazało na magnetofonie 
tak na przykład : 

aaaaaaaaaaaaaaaaa 
aaaaaaaaaaa 
aaa 
aaaaaa 
nieeeeeeeeee 
nieeeeeeeeeeeeee 
nieeeeee 
a potem szloch długi nieustępliwy szloch zawodzę szloch zawodzi 
no 
nagrywałeś się kiedyś? 

myślisz że można mi jakoś pomóc? 
KURT COBAIN 
stało się coś złego 
KEVIN ARNOLD 
jezu komu? 
KRIST NOVOSELIC 
tak wiem 
wziąłeś ślub z kobietą która niszczy ten zespół 
i mówię to mimo że ile jest tak mówić bo jest na maksa niefeministyczne 
ale co mam powiedzieć jeżeli akurat tak jest 
KURT COBAIN 
jeszae słowo 

COURTNEY 

LOVE 
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KRIST NOVOSELIC 
i jeżeli tak właśnie akurat myślę 
mimo że nie raz nie dwa przebierałem się w sukienki co miało świadayć i świadayło 
o moim stanowisku równościowym do kobiet 
i tym że nie uważam że to śmieszne wyglądać jak kobieta 
ok? 
DAVEGROHL 
I po co ty to mówisz? 
KRIST NOVOSELIC 
bo tak właśnie jest 
ja się mogę teraz przebrać w sukienkę i zagrać 
KURT COBAIN 
nie będziemy więcej grać 
DAVEGROHL 
no I superzajebiście fajnie - do widzenia trzecia płyto 
do widzenia udowodnieniu całemu światu że potrafimy 
do widzenia 
KURT COBAIN 

122 stało się coś naprawdę złego 
bóg stworzył niebo i ziemię 
KRIST NOVOSELIC 
jezu ty jesteś naspawany kompletnie 
KURT COBAIN 
no 

no i co? 

i teraz mówię powiem - wstydzę się - na maksa szaerze tak jak nie mówiłem szaerze 
nigdy i na serio i bez obciachu - może raz do kobiety co ją kocham - ok? 
to są takie rejestry wysokie ok? 
na poważn ie 

bóg stworzył niebo i ziemię 
i ja nie po to jak już tu jestem 
jestem po to żeby cały aas budzić się zlany potem 
a jedyne co bym chciał to zasnąć i cieszę się ie mogę akurat spać pospać śpiący cały aas 
nie po to przejeździliśmy ze sobą busem tyle aasu 
nie po to mam psych ikę zjebaną przez rodziców 
i genotyp od ojców założycieli tego kraju 
żeby teraz się cieszyć z tego co akurat jest 
ayli w naszym wypadku nic nie ma specjalnego 

żeby to wszystko z takim trudem mi przychodziło z takim żmudnym znojem 
z tym baniem się - a wyjdzie ay nie wyjdzie płyta 
a wkurwię się na was ay się nie wkurwię na was 
a już na pewno nie po to żeby liayć że się to samo jakoś odmieni 
więc po pierwsze przytulmy się 
DAVEGROHL 
ojaaa 
stary 

COURTNEY 
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to było wiesz naprawdę ja bym się wstydził tak powiedzieć bo bym się poryaał 
KURT COBAIN 
no chodź krist 
nie wstydź się 
płaaznami 

pła a 
KRIST NOVOSELIC 
o jezuuu no 
KURT COBAIN 
no chodź 

CHAD CHANNING 
a ja też mogę? 
KURT COBAIN 
nie 
to jest między nami sprawa 
CHAD CHANNING 
ale ja też bym tak chciał 
OAVEGROHL 
ej stary 
kurwa 
uszanuj to proszę cię 
CHAD CHANNING 
a mnie 
kto mnie uszanuje? 
kto mnie uszanuje? 
DAVEGROHL 
twoja stara 
CHAD CHANNING 
ale śmieszne 
ale śmieszne 
a dlaaego nie możemy grać na dwie perkusje? 
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też z wami jeździłem busem? 
też tak chcę się przytulić 
popłakać 
że się okazałem tylko błockiem co przez wasz wielki rurociąg przeleciało i podeptaliście 
je 
tak? 
KRIST NOVOSELIC 
znajdź se kurwa swoich do przytulania ludzi 
AXL ROSE 
a ja? 
KURT COBAIN 
a ty chodź 
plaa axl też płaa 
AXLROSE 
dzięki chłopaki 
KURT COBAIN 
a co ty axl? 
pedałem jesteś? 

124 DAVE GRO HL 
my nic nie mamy do pedałów 
sam wiesz 
chcesz sukienkę? 
KRIST NOVOSEUC 
ja mam dla ciebie jedną 
AXL ROSE 
chcę 
KRIST NOVOSELIC 
to idź do którejś ze swoich kurew pewnie ci da 
AXLROSE 
co wy jesteście za ludzie? 
KURT COBAIN 
w kryzysie 
jesteśmy 

świat jest dla nas nieprzyjazny i zły 
i ty go trochę uosabiasz 
i po drugie 
słuchajcie 
no i dź axl stąd już co tak stoisz? 
a po drugie 

musimy pójść tam do tych biur do tych wieżowców 
które stoją tam tylko dzięki nam i naszej pracy talentowi i rzemiosłowi 
i narobić tam trochę bałaganu ok? 
krist weź się napij trochę wreszcie i zaanij wreszcie rozrabiać 
KRIST NOVOSELIC 
dobra 
wejdziemy tam i powiemy dzień dobry pani sekretarko 
AXL ROSE 
co ci sekretarka winna ałowieku? 
KRIST NOVOSELIC 
nic nie winna nikt nie winny 
i powiem jej bóg stworzył niebo i ziemię 
i na tej ziemi ja i dwóch moich przyjaciół au jemy się źle 
zresztą nie tylko oni 
a ona powie ale co ja mam z tym wspólnego? 
DAVEGROHL 
a ja jej powiem nic chodź z nami 
AXLROSE 
na drinka 
DAVE GROHL 
nie chodź dalej z nami 
AXLROSE 
ja? 
KURT COBAIN 
nie kurwa ona ma iść z nami 
CHAD CHANNING 
a ja? 
KRIST NOVOSELIC 
i jak nie kopnę drzwi 
bo we mnie ta złość już jest od jakiegoś aasu 
i jak nie powiem 

COURTNEY 

LOVE 

ej nie po to gram w najlepszym koncertowym zespole świata żebym nie umiał się zachować 
a mam frustrację w sobie mam złość gniew i nieodpartą chęć zrobienia demolowania 
i powiem 
ej kurwa basta jakie mtv jakie co jakie kontrakty złe podpisane 
co małym drukiem? 
DAVEGROHL 
a ja odpalę gaśnicę 
i wszyscy będą zdziwieni ile tego w tej gaśnicy jest do gaszenia 
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KURT COBAIN 
i żadne opowieści że nie ma tam nikogo 
albo mówią do nas ej no nie chłopaki co wy robicie 
KRIST NOVOSELIC 
co wy robicie przecież to nie nasza wina że tak świat wygląda 
jakby s ię wam udało to zmienić to super 
ale od nas nic nie możecie nas obwin iać 

no to kogo? 
kogo? 
kogo? 
pytam się kogo!!! 
CHAD CHANNING 
a wiecie że jak tam teraz pójdziecie to najwyżej zastaniecie portiera co wam jest nic nie 
winny w odróżnieniu od tego co wy mi jesteście winni 
DAVEGROHL 
chodt tu! 
CHAD CHANNING 
no dobra idę sobie idę 

126 KRIST NOVOSELIC 
i ja powiem aemu zrobiliście tak że mój przyjaciel jeden z drugim 
nie ma już żadnej przyjemności z tego że mamy talent który przerobiliście na te wieżowce 
a ty aemu się zgadzasz z tym 
AXLROSE 
ja się nie zgadzam 
KURT COBAIN 
ale go źle wykorzystujesz 
AXLROSE 
nie będziesz mnie uaył jak mam go wykorzystywać 
KRIST NOVOSELIC 
o dobre 
nie będziecie mnie uayć jak go mam talent życie wykorzystywać 
i już 
o jacy zdziwieni zapatrzeni 
tak to my z miasta drwali i ropy naftowej 
to my panowie nafciarze 
nasza jest krew a wasza jest nafta 
KURT COBAIN 
przestań krist 
tutaj nikogo nie ma przecież 

WRÓĆMY DO OLIMPII 
EVERITTTRUE 
nie jest za wesoło wam? 
co wy tu rob icie? 
KRIST NOVOSELIC 
tosty francuskie 
EVERITTTRUE 
co? 
TRACY 
z konfiturą figową 
chcesz trochę? 
KRIST NOVOSELIC 
co zdziwiony? 
chcesz tosta everett? 
widzę że potrzebowałbyś 
ciepła żywność w żołądku 
marzymy o niej od urodzenia 

COURTNEY 
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DAVE GROHL 127 
a zdziwiony 
pan jadowity krytyk się zdziwił 
miała wielka tragedia być a popatrz siedzimy przy stole śniadaniowym 
a on że tej straty nie może znieść a my możemy 
też było przykro nam było 
ale fig i smaane a tosty w sam niewysuszone raz 
jajeako? 
TRACY 
na miękko? 
wróciliśmy do olimpii mój drogi do korzeni do tego co chcieliśmy zawsze jak żeby wyglądał 
rozkład dnia mój życiowy jazdy wymyśliliśmy sobie wszystko od nowa jak chcemy żyć jak 
będziemy żartować z nie swoich na życie pomysłów które jakoś niby jako nam pomysły 
staraliśmy się realizować 
zrealizować zrealizować ale w porę nas otrzeiw~o 
EVERETTTRUE 
co was otrzefwiło? 
alowiek nie żyje kurwa mać 
mówię o sobie oaywiście 
od kilkunastu lat po jego śmierci 
człowiek nie żyje 
co wy w ogóle jak wy to robicie? 
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KRIST NOVOSELIC 
m iałem chęć kupić farmę miałem ją 
jak ja bym się męaył na farmie gdzie pod każdym drzewem można wywierci ć ropę naftową 

nie mam farmy 
nie mam więc drzew 
nikt ode mnie nie chce rozwiercić mi dupy bo może będzie tam ropa naftowa w cenie 
za beczułkę 
COURTNEY LOVE 
everett słuchaj 
powiedziałam sobie nagle ej basta 
gdzie ja się będę ze sobą miała coś udawać bo żeby do czegoś dorównać co nie jest moje 
co prawda nie umiem tego wymyślić 
ale się staramy prawda? 
o się kurwa spalił ale nie wyrzucę tylko sobie obskrobię z czarnego spalenizny nożykiem 
a on nie miał prawdopodobnie nożyka i się sam wyrzucił strzałem czarnym spalenizna 
w głowę 
trudno 
tościku mój z masełkiem 

128 jem cię mam cię już obskrobanego 
może z keczupem co? 
KRIST NOVOSEllC 
śn iadania jemy powolnie przez cały dzień mamy czas dla siebie 
TRACY 
pracujemy sobie byle coś tam zrobić na czynsz 
a mieszkamy po ki l ka osób w jednym mieszkaniu jak nam cię chce to nagrywamy płytę 
i wydajemy w pięćdziesięc iu egzemplarzach z ręanie rysowanymi okładkami 
I rozdajemy sobie 
COURTNEY LOVE 
wczoraj na przykład graliśmy koncert dla siedmiu znajomych i było 
i było to 
jak to nazwać 
było to 
po prostu 
było to 
było to szokująco zadowalające doświadczenie 
KRIST NOVOSELIC 
wycofaliśmy się kiedy jeszcze był na to czas 
zniknęliśmy nie ma nas 
w zasadzie 

EVERITTTRUE 
pamiętam robiłem taki kilka lat temu wywiad 
i powiedział ten z tego zespołu dla kevinów arnoldów 
ten no z pearl jam u 
KEVIN ARNOLD 
ja jestem fanem nirvany ok 
uważam że jest równie ponadczasowa jak pink floyd 
wybrałem sobie już zespół na lata w których się zestarzeję 
CHAD CHANNING 
zabiję cię 

KEVIN ARNOLD 
co? 
CHAD CHANNING 
taaak jestem zazdrosny 
i cię zabiję 
KEVIN ARNOLD 
nie wchodź w te buty 
ja jestem fanem też jestem fanem nirvany 
i uważam że lepiej grałeś ode mnie na pierwszej płycie 
to bujało 
to było jakieś 
CHAD CHANNING 
naprawdę? 
KEVIN ARNOLD 
czekaj czekaj 
podasz mi tosta? 
CHAD CHANNING 
naprawdę? 

DAVEGROHL 
słuchaj 
na pytanie czy byłeś lepszym perkusistą który sobie lepiej radził 
odpowiadam natychmiast tak: 
chyba clę pojebało chad 
chyba twoja stara chad 
chyba kurwa wyobrażasz to sobie przed zasnięciem 
CHAD CHANNING 
ale przecież jedliśmy śniadanie wrócil iśmy do olimpli? 
DAVEGROHL 
do jakiej olimpii? 
człowieku? 

COURTNEY 
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nie masz swojego bo ci s ię zamarzyło coś co nie było twoje 
ale przez przypadek się o to liznąłeś 
EVERITTTRUE 
mogę? 

eddie vedder ostro wtedy pił bo wiedział co go aeka 
on powiedział ie jeżeli cały ten nurt ci ludzie z olimpii z aberdeen ze seattle 
to co jakiś debil nazwał grunge żeby zaaąć sprzedawać linie u brań grunge 
i umieszaać grunge na listach przebojów chociaż niby nikt tych list przebojów nie bierze 
na poważnie 
jeżeli ta grupa ludzi 
i ich talentów nie zrobi z nich użytku aegoś ze swojego życia istotnego 
co zmieni kurwa obliae show biznesu podejścia do muzyki do świata do pien iędzy do syste
mu wymiany ta lentu za pien iądze 

to będzie tragedia 
COURTNEY LOVE 
całe życie mam z wami udawać ie jesteście jeszae gdzieś na poaątku w olimpii? 
nie nie będę udawać że jestem na poaątku 
bo nie ma już olimpii 

130 zepsuła się gdzieś w międzyaasie olimpia 
za to ja jestem zadowolona pięknieję kurwa z dnia na dzień 
z dnia na dzień 
jest mi jak a jak mi ma być? 
jak już weszłam to nie wyjdę 
wolę to niż co ty robisz everett 
idziesz do baru pod domem i krzyczysz raz na kilka tygodni do mikrofonu jak cię boli życie 
łał 
KEVIN ARNOLD 
ma depresję 
od narkotyków najprawdopodobniej 
EVERITTTRUE 
tak 
wychodzę raz na jakiś aas 
i robię to no co? 
robię tak i daje mi to poaucie satysfakcji 
biorę mikrofon 
i wrzeszaę do niego że chcę żeby mnie moje marzenia po nocach nie prześladowały 
tyle mogę z tym robić 
nie podoba mi się to 
miałem kiedyś nadzieję że uda się mi to zrobić 

ale się nie zrobiło 
takie zycie co się będę dziwić 
tęsknię za tym kiedy miałem nadzieję że coś mi się lepszego uda 
tęskn ię za tym kiedy miałem nadzieję że coś mi się lepszego uda 
tęskn ię za tym kiedy miałem nadzieję że coś mi się lepszego uda 
tęsknię z.a tym kiedy miałem nadzieję że coś mi się lepszego uda 

EWOLUCJA 
COURTNEY LOVE 
wróćmy wróćmy gdzieś gdzie las i woda 
wróćmy wróćmy 
tylko nad które te jeziora polodowcowe sobie wybrać do wracania? 

COURTNEY 
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moi drodzy gdzie byście chcieli wrócić zakładając że jest taka oczywiScie możliwość 
do jakiego miejsca w aasie? 
jakiej daty - ile lat w tył się cofnąć w aasie? 
ay już lepiej nie wracac? 131 
tylko walić do przodu - nie patrząc w tył 
żeby nie być posądzonym o tani sentymentalizm siedzenia na youtubie 
i słuchania tych - to był hit - piosenek? 
uprawiając tym samym ten rodzaj odwróconego sentymentalizmu nad przyszłością 
której oaekujemy i nie możemy już się doaekać 
jeszae tylko trochę jeszae tylko trochę i wszystko się ułoży 
w grobie najprawdopodobniej 
w beaułce z ropą naszą własną naftową która po nas zostanie 
ile za beaułkę baryłkę było warte tego? 
czy może jednak -
wrócić gdzieś ewolucji wbrew 
wbrew małpie z której się stanęło na dwie nogi swoje własne? 
zeszło z drzewa z dziecięcego na drzewie domku próbując odpowiedzieć na pytanie czym się 
chcesz zajmować w życiu kim będz iesz jak - złaź z tego drzewa wreszcie 
w wieku mniej więcej zgodnie z systemem edukacji około piętnastu? 
żeby znaletć się gdzieś poza miejsce w którym nas nagle wyprostowanie od małpy pluszo
wej znalazło z budzikiem w ramach ewolucji przyrośniętym do ucha! 
wstawaj małpo kurwo jedna mówię do siebie zapierdalaj przed potworem szablozębnym 
swoim niepowodzeniem życiowym 
żeby mieć na te ramy ewolucji jakiś większy n iż przypadkowa znajomość wpływ? 
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wrócić gdzieś do tyłu przez torfowiska przez sosnowe bale na których zastyga nas żywica 
przez kładki drewniane gnijące już w błocie 
małpach dinozaurach rocka pluszowych misiach testach egzaminacyjnych paragonach 
za kupione ulubione porcje rostbefiku kosmetyków pieluch oraz błotnych maseaek na syfy 
na twarzy z których życie robi robi ropę naftową na przyszłość - o patrz moje prawo jazdy 
-ile za beczułkę? 
nie licytuj mi jeszae - po raz kurwa twoja aukcyjna mać pierwszy 
jeszae nie - nie w tym jeszae wieku moim ok? 
no to Ile się cofniemy żeby zaaąć na swoich robić beau/ki swoje naftowe zasadach mniej 
więcej może do rok temu, o tej samej porze? 
co - wtedy już były zobowiązania kredytowe nie 
a do tego plany odkładania aegoś na boaku - chyba swoim 
no to waeśniej- pięć lat? 
kiedy już był kierunek swój życiowo wybrany - za późno - racjonalnie podporządkowany 
rafineńi 

wybrałeś sam - tak ty o sobie decydowałeś a nie przydatność nafty nafciarzy jasne jasne 
dziesięć lat temu? 
może dziesięć lat temu jeszae za ciebie nie wybierało beau/ki 

132 aż poleje się krew 
ładna beau/ka j uż zamówiona sosnowa taka wygodna do położen ia się w niej podługowata 
no to może 
może 

może kiedy? 
nie licytuj mi jeszae - po raz kurwa twoja aukcyjna mać drugi jeszae spokojnie 
jeszae nie w tym wieku moim kiedy właśnie się odbijam ok? 
jeszae przyjdzie nafciarstwo życiowe spóźnione i doceni mnie swoją tab li aką taką do pod
noszenia na aukcjach 
spokojnie otworzę wino i popatrzę 
jeszae nie 
no to może kiedy żeby mieć na swoje życie wpływ? wyrwać - nasza jest krew a wasza jest 
nafta - uroae - ziemi coś na swoich zasadach gdzie jest cicho przyjemnie I nie masz lęków 
w niedzielny przed kolejnym tygodniem - ile to JUŻ tygodni się kopie -wpływ 
do tego miejm gdzie mówiło się pluszowemu misiowi z plastikowymi oaami ciemnymi jak 
melasa swoje marzenia o byciu dorosłym 
żeby wyrwać się z tego dzieciństwa do miejsca gdzie nikt mi nie zabroni jeść tyle nutelli ile 
się chce 
i ch odzić spać późno i wstawać jeszae później 
strach pomyśleć gdzie by tu się cofnąć w czasie 
gdzie mi złazisz małpo jedna z drugą - siedzieć na drzewie - jeszcze nie 

gdzie 
wróć wróć - dokąd chcesz wrócić 
z tego bagna za ciasne nie za własne ale za to drogie 
a niebo niepowracalne nade mną 
wróć 

wróć 

wróć 
gdzie mi z tym młotkiem aukcyjnym przed oczami co rano? 
ja się jeszcze nie obudziłam 
że co? 
ale że ile za beaulkę 
przecież to jest- ale że ile? 
co po raz trzeci? 
co po raz trzeci? 
jeszae nie pojawili się wszyscy do po raz trzeci 
co po raz trzeci! !?? 
a aemu trzeci więcej już nie umie liayć 
za beaulkę 
yy baryłkę wiem 
wiem 
nie stukaj mi jeszae 
za to wstawanie? 

COURTNEY 
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za żmudne poranki znowu nas jesień błocko pizgawica zaskoczyła jak co rano 
jeszae tylko dziś I jeszcze tylko dwieście siedemdziesiąt ileś tam takich poranków i w końcu 
się wyśpię 
co będzie na obiad na obiad co dzisiaj na obiad 
za te ucieaki w seriale seriami po nocach z nadzieją że słońce wstanie dzisiaj jednak później 
za te lęki w niedzielę wieaorem 
za to umordowanie żeby udowodnić że jednak jestem błyskotliwa i jeszae mam coś ae
go nie ma nikt w urzędzie na spotkaniu jak nie mogę kurwa wysupłać drobnych z portfela 
bo się zgubił 
za te lęki że się źle wybrało i nie da się cofnąć w czasie bo nie ma takiego w aasie miejsca 
z którego można to zaaąć od nowa 
no śnią się sny sny śnią mi się takie sny śnią się cały aas mi sny 
miała być courtney love a jest kurwa ropa naftowa 
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>następca dyrektora naczelnego: REMIGIUSZ LENCZYK, główna księgowa: JADWIGA ZGRZEBN ICKA, 
sekretarz literacki: JAROSŁAW MINAŁTO, asystentka kierownika literackiego: ALICJA SZUMANSKA, ayn· 
ne poniedziałki: KASIA MAJEWSKA, kierownik działu marketingu: HANNA FR ANKOWSKA·JAKUBIH 
(urlop macierzyński), p.o. kierownika działu marketingu: AGNIESZKA TIUTIUNIK, edukacja teatralna: NINA 
KARNIEJ, ALEKSANDRA DZIURA (urlop wychowawczy), główny specjal ista ds. organizacji pracy arty
styanej: ALEKSANDER RUDKOWSKI, specjalista ds. impresariatu: EWA SIWEK, specjalista ds. organizacji 
wyjazdów zagranicznych: MAGDALENA PŁYSZEWSKA , KATARZYNA MARKOWICZ (urlop wychowawczy), 
grafika i strony internetowe: NATALIA KABANOW, MICHAŁ MATOSZKO, PIOTR SAR AMA, informatyczka: 
AGNIESZKA MAJEWSKA, asystentka dyrektora: ANNA WOJCI ECH OWSKA, sekretariat: EWA KOZŁOWSKA , 

główny specjalista ds. kadr: JOLANTA KLIER, specja lista ds. zamówień publicznych: IZABElA KOŁODZ I EJ, 

radca prawny: EU GENIA FRANIECZEK, archiwum i bibli oteka; Ell.BIETA MAŁECKA, kierownik działu 

administracyjnego: TADEUSZ TWOREK, kierownik działu technicznego: ANDRZEJ FIUTEK, zastępca kie
rownika działu technicznego ds. produkcji kostiumów I obsługi sceny: JADWIGA ZIEMINSKA, kostiumy 
i rekwizyty: KRZYSZTOF CICHOCKI, specjalista ds. technicznych : JACEK CIMICKI, kierownik sekcji garderobia
nych: ANNA DOBOSZ, zaopatrzenie: MAREK KURC, główny brygadier scen Teatru Polskiego; ADAM BURA
CZEK, brygadier Sceny Kameralnej~MAREK STAPKIEWICZ~ ANDRZEJ SUS, brygadier Sceny na Świebodzkim: 
MIECZYSŁAW PASKA, inspektor widowni Sceny im. Jerzego Grzegorzewskiego: JÓ ZEF OGONOWSKI, inspek· 
tor widowni Sceny Kameralnej: BEATA KURZYCA, inspektor widowni Sceny na Swiebodzklm: AGNIESZKA 
TIU Tl UNIK 
•• kierownicy pracowni: 
krawieckiej damskiej: EWA ZDANIEWIU, krawieckiej męskiej: GRZEGORZ RAGAN, perukar5kiej : MATEUSZ 
S TĘPNIAK, szewskiej: JERZY PORZYUEK, modelatorskiej i malarskier PIOTR DYBN ER, stolarskiej: TOMASZ 
JASZUYNSKI, tapicmkiej: JERZY RAGAN, ślusar5kiej: lESZEK NOWAK, elektroakustycznej TOMASZ 
ZABORSKI, elektrotechnianej'. DARIUSZ BARTOŁD 

•• specjalista ds. public relations: KINGA WOtOSZYN ·ŚWI ERK 
tel. kom. ( +48) 502 52 29 77 
kinga. woloszyn@teatrpolski. wroc. pl 

TEATR POLSKI WE WROCŁAWIU 
• SCENA IM. JERZEGO GRZEGORZEWSKIEGO 

ul. Zapolskiej 3, 50 032 Wrocław 
centrala - tel. 713 16 07 OO 

sekretańat - tel. 7131607 01-02 

faks 7131607 03 

kasa - tel. 71 316 07 80 
sekretariat@teatrpolski.wroc.pl 
www.teatrpolski.wroc.pl 
www.tpl.wroc.pl 

······················· ········································································ ··································································• 

• SCENA KAMERALNA 
ul. świdnicka 28 
tel. 7131607 52 

• SCENA NA $WIEBODZKIM 
pl. Orl ąt Lwowsk ich 20c 
tel 7134129 54 

kasy biletowe aynne od wtorku do soboty w godzinach: 11:00-14:00 i 15:00- 19:00 
w niedziele i święta dyżury kasowe dwie godziny przed spektaklem 
kasa biletowa Sceny na Świebodzkim aynna ty lko dwie godziny przed spektaklem 

• informacje o repertuarze i rezerwaqa biletów: dział marketingu 
aynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00- 17:00 
tel. 7131607 77-78 
e-mail:marketlng@teatrpolski.wroc.pl 

bilety@teatrpolski.wroc.pl 

organizatorem Teatru Polskiego we Wrocław i u jest Samorząd Województwa Oo l nosląsk iego 

DOLNY 
SLĄSK 

teatr jest ałonkiem Unii Polskich Teatrów 

redakcja programu - J AROSŁAW MINAŁTO, PIOTR RUDZKI 

INSTYTUCJA KULTURY 
SAMORZĄDU 

WOJEWÓDZTWA 
DOLNOŚLĄSKIEGO 

projekt plakatu I opracowanie grafrane programu - NATALIA KABA NOW 

zdjęcia - NATALIA KABANOW, ARCHIWUM 
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