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SCENA STUDIA
TEATRALNEGO KOŁO

Na ławce przed chałupq siedzq cztery kobiety. Zawinięte w chusty, zamotane w wełniane spódnice i zapaski, zdajq się tu trwać od stu lat.
Tak jak ich matki, tak jak ich babki. Nie chce im się już nawet plotkować. Wydaje się, że śpiq. Ale wystarczy jedno słowo, żeby iskra opowieści
przeskoczyła jak po wysuszonym drewnie. Kobiety budzq się z odrętwienia. Jedna z nich zaczyna snuć historię z przeszłości. Historia stopniowo
nabiera ciężaru. Staje się osobista . Od słowa do słowa żar wspomnień ogarnia pozostałe kobiety. Rozpala w nich namiętności. Wchodzq w role
postaci z opowieści . Budujq sytuacje. W umownej przestrzeni stwarzajq na powrót świat, który istnieje wyłqcznie w ich wspomnieniach. Z poczqtku sq nieporadne. Przeszkadza im stare, zmęczone ciało. Powoli przełamujq tę słabość. Jesteśmy świadkami tego, jak ich młodość powraca.
Najpierw poprzez żarliwość, z jakq walczq o to, by wszystko opowiedzieć dokładnie tak, jak było. W błysku oka, w jednym geście . Widzimy,
jak ich ciała prostujq się, nabierajq sprężystości. Pod warstwami ubrań ukryte sq cztery młode dziewczyny. Bohaterkom na moment przywócono
młodość. Przeżywajq to, co minione. Każda z nich opowiada swojq historię miłosnq. Kiedy opowieść dobiegnie końca, na ich barki wróci ciężar
stu przeżytych lat. Ich ciała skurczq się, zwiotczejq. Kobiety ponownie zapadnq w sen.
Igor Gorzkowski
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