
Ja, Piotr Rivi~re, 
skorom ju~ zaszlachtował siekierom swoj~ matk~, 
swojego ojca, siostry swoje, brata swojego 
i wszystkich s~siad6w swoich .•• 
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Piotr Dziubek (fortepian, fisharmonia, akanllon, 
akordeon basowy, instrumenty perkusyjni, 
programowanie samplerów, śpiew) 
Adam Skrzypek (gitara basowa, kontrabll) 
Adam Lepka (trąbka, flet, instrumenty '*'8lvflll 
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- I co myślicie? Że ukarać mnie jeszcze 
możecie?! Że mnie gorzej i straszniej 
może być?I 

Ona była mi krzyżem i piekłem mi 
będzie. Bo my na siebie skazani. 
A nie wiedział ja, durny, że jak się przed 
Bogiem za życia ślubuje, to te śluby 
itM> śmierci moc mają. I to miłowanie 

1ija, gdy dusza z ciała wychodzi. 
Bo choć mnieJYO od życia uwolnił, 
to od niej uwolnić mnie nie zdołał. 

RIVIERE 
Cezary Studniak 



- Jaką ja profesję mogę mieć? Matką jestem. I żoną. No i wdową też jestem, 
bo jakby nie było, mąż mój zaszlachtowany został. 

Co mnie pan tu będzie straszył, panie przewodniczący! Jak by pan tyle razy 
ie co ja dostał. to by się pan sam z siebie teraz śmiał. 

No, durn~iś! Biciem mnie straszy! Pan nawet nie wie, co to znaczy! 
A mój mfż to tak przypieprzyć potrafi, że człowiek - em nie wie nawet, 
kim jest. 

... wpadała w dewocję i gorszące egzaltacje, tak się księdzu proboszczowi 
naprzykrzając, że musiał ją z kościoła przepędzić. Miała też w zwyczaju prze

bierać się za Najświętszą Panienkę i wysłuchiwać modlitw swojej babki. 

Nogi panny Amien całkiem się zdefasonowały i nabrały klockowatości przez 
ciągłe na ołtarzu wystawanie. Podobnie biodra osiadły, a piersi oklapły, 

no bo ileż tak można stać. 

AMIEN 



- A moja opowieść będzie z ognia 
cała. I podobać wam się nie będzie 
ona, nie będzie. Ale zapytać mnie 
musicie, oj, musicie. Bo inaczej nic 
nie pojmiecie, jak mojej opowieści 
nie poznacie. 

Ja winna jestem, bo Bóg mnie z ognia 
ulepił. Ja nieszczęście na ojce, matki 
i ich wszystkich ściągnęłam. I kara 
mnie za to należna jest, a nie jemu 
- głupkowi, co świat cały ramionami 
chciał objąć. 

VICTORIA 
Helena Sujecka 

Jak krzew gorejący się stałam, 
bez spalenia płonęłam, a żar 
mój ścigał ich i palił, i straszny 
był ... Ludzie widłami brzuch 
rozpruć mi chcieli. 

Bo ja już nic nie czułam i orać 
się pozwoliłam każdemu. Nie 
z zemsty ... Z żalu może. I tylko 
śmiałam si~awsze, bo oni 
ak się nad mną trudzili, a ja 
oczuć nie glam nic. Mnie 
ż nic nie za li. 

- Mnie tak tu - o, aż miłowanie rozrywa 
i wdzięczność, że to wszystko takie 
piękne, dobre takie jest. Że świecić 
mi Pan Bóg pozwolił i wyniósł mnie 

ponad was, żebym wam życie radością 
zalał. Ja nie wiem, jakby to bez mojego 

świecenia było. Aż ciemnieje mi 
w sercu, kiedy o tym pomyślę. 

(- A Prosper to też niezły, słyszałam, 
że żaby obdzierał ze skóry i też, no, 

taki jakby pierdolnięty był). 

PROSPER 
Krzysztof Wach 



- Zdrowaś Mario, łaskiś pełna ... 

BABKA RIVIERE 
Janina Garbińska-Budzińska 

- Dzień dobry ... No i jak tu zacząć? Przecież my 
sąsiadki. .. a ty teraz święta. I ludzi tu tyle na twoje 
cuda czeka. No tak. Głupio chyba jednak zaczęłam ... 
Ale w żadnej książce nie ma nic o tym, jak ze świętymi 
rozmowy zaczynać . 

Bo ja czytam dużo. 
Mnie przecież nic nie trzeba. Dobrze mi tak jak jest. 
I ładna jestem, jak nie wiem. Tak Cieśla powiedział. 
Głupi . 

Mamę mam zdrową. 
I z biblioteki książki ludzie 
cały czas pożyczają, więc 
robić co mam. 

I Cieśla ... on kulawy przecież jest, i te.ż często książki pożycza .. . 
No. 

Amien sprawia cud i Bibliotekarka mówić pierdól już nie ma 
potrzeby. Mokra od fez wychodzi z domu Rivierów i teraz już 
wszystko będzie inaczej. 

BIBLIOTEKARKA 
Ewelina Adamska-Porczyk 



GRAJEK \... 

Tomasz Wesołowski 

Grajek bez jajek, bez jajek Grajek 
Piąty mąż z rzędu, lecz bez popędu 
Już żona szuka chłopa nowego 
A jajka Grajka pod sklepem siedzą, 
Może to bzdura, może to bajka 
Że tam pod sklepem są jajka Grajka 
A może prawda jest taka oto, 
Że Grajek sprzedał ptaka za złoto 
Amerykańskie złoto za ptaka 
Jajka ze strachu dały drapaka 

"' 

z Grajkiem próbują się 
odnaleźć. 

'Ulctada, podnosi, przenosi coś. 
Ona zawsze po nim poprawia. 

ina twierdzi, że dom jest w ruinie 
ciągle wysyfa go po cieślę, żeby 

przyszedf naprawić. 
próbuje jej dotknąć, a ona wtedy 

się chichra i mówi „afa, afa". 
Ona próbuje go dotknąć, a on wie, 

że nic z tego nie będzie. 
On ciągle wiesza pranie, a ona 

pierze mu na zfość. 
On wychodzi do pracy i bardzo 

wolno wraca. 
Ona bywa wszędzie, a on ucieka do 
kolegów pod sklep. I tam w opowie

ściach ukfada życie jak chce, 
a koledzy zazdroszczą, bo jest 

czego. 



- Wtedy on zamachnął się siekierą i ciął mnie przez 
głowę, i potem dalej jął rąbać mnie po twarzy, po 
brzuchu, choć ja krzyczałam, żeby przestał, bo już mnie 
za pierwszym razem życia pozbawił, a teraz to tylko ciało 
mi psuje i mąż mój będzie mnie musiał w zamkniętej 
trumnie w kościele pożegnać ... bo jak tu wieko 
otworzyć, skoro w środku zwłoki poszlachtowane. 
No bo tak: ani kwiatami tego nie zasłonisz ani nic. 

I tak to było. 

Obywatele gminy Aunay gorszą się i widzą, i szepczą o tym, co mlynarz z tę dziwkę od Riviilr6w wyprawia. 
Młynarzowa ma dzieci jedno dwoje troje z mlynarzem, a mlynarz nie ma już dzieci, bo on z nią w niej dla niej już tylko. 

Mlynarzowa wypłakuje oczy i "epa jest już zupełnie, a mlynarz dalej tak już nie może i do tej jedynej z domu ucieka. 
Mlynarzowa woła o pomstt do nieba, ale niebo nic nie słyszy (pewnie przez te chmury) 

i sprawiedl~~ w ludzkich rtkach zostewia. 
Kobiety z gminy Aunay współczuję mlynarzowej, bo w swoje ręce sprawy trzeba wzi~ i dziwkę moresu nauczyt. 



OBRZYMPAŁOWA 

No!!! 

OBRZYMPAŁOWA 

A gówno! 

OBRZYMPAŁOWA 

Byle co bąkasz! Wiesz, co ci 
powiem?! Ty w dupie moje 

obuwie masz! O! Nic cię nie 
obchodzę ani ja, ani to, co na 
nogach moich się znajduje!! 

OBRZYMPALOWA 
Nic nie masz „jeszcze"! Patrz, 

co się dzieje! Co się z moimi 
nogami wyprawia?! Całe są 

powyginane! 

OBRZYMPAŁOWA 
Wiesz, lepiej to już z kurą 

światopoglądem się dzielić niż 
z tobą! 

OBRZVMPAŁ 
Co „noi- ? Całkiem udane obuwie zakupiłaś. 
Co tu więcej do powiedzenia jest?! 

OBRZYMPAl 
Dusiu!!! 

OBRZ 
Dogtę 

Co ma 

OB RZYM PAL 
Trochę tylko! O, tu się nózia lekko 
zagięła ... 

OBRZYMPAŁ 

Tak?! No to leć! Leć! Bo kura tam doczekać 
się nie może, żeby o obuwiu twoim 
rozprawiać!„. 

OBRZVMPAŁ 

Piotr Gajda 



- A ja szczęście bym chciał! 

CIEŚLA 
Adrian Kąca 

- My, niżej podpisani obywatele 
z gminy Aunay, potwierdzamy 
niniejszym, że według naszej 

najlepszej wiedzy pomieniony 
Pierre Riviere, stojący pod zarzutem 

wielokrotnego zabójstwa, zawsze 
mroczne, dziwaczne i stroniące 

od ludzi miał usposobienie. 
Potwierdzamy równocześnie, 
że wszyscy na swój sposób . 
współczuli jego ojcu i każdy 

z nas mówił: zamiast jednego 
imbecyla biedny ojciec ma dwóch, 

jako że Prosper, brat mordercy, 
cierpiał na idiotyzm. Oświadczamy 

ponadto, że u nas więcej takich 
odmieńców nie ma, że jesteśmy 

ludzie porządni i prości, i że rodzina 
Riviere'ów jak plaga jaka na nas 

spuszczona została. 

GÓWNOJAD 
Michał Zborowski 



- A panu Lutkowi to się dom spalił. 

- Moja narzeczona Ania, pamięta 
ją pani? 

- To ta, taka blada, co do kościoła 
zawsze się spóźniała. 
A, już wiem. 

- „ .no, to ona„ .ona„. 
Dom jej spalił się. 
Z nią w środku ... 

- Nie wiadomo, czy się spaliła. 
Ciała nie znaleziono. 

- Być może jej tam nie było. 
Tylko, że od czasu 
pożaru jak kamień w wodę przepadła. 

- I pan Lutek teraz nowy dom dla niej 
rychtuje ... i czeka, że ona wróci. 

, najbardziej biedny ze wszystkich jesteś. 
jl ci pom6c nie mooę. 

KSIĄDZ 
Poc:nkan\ tu aż spadniesz! Jak cię Pan Bóg 
za karę na ziemię zepchnie! 

WW.,, że nic o Panu Bogu nie wiesz. I myślisz, 
że On jest jak ty. A On jest od ciebie daleko, 
i w niczym do ciebie niepodobny. 

KSIĄDZ 
Andrzej Gaiła 



-A pan to kto właściwie jest? Tak się pan 
przypałętał tu do nas i tak pan został. 

-Nie wiem. 

- Nie wie pan. Ale ja bym na ten przykład, 
chciał wiedzieć. Bo buźkę to ma pan taką 
kryminalną raczej. 
A może pan z wariatkowa uciekł? 

- Nie wiem, jakie ty prawo masz, człowieku, 
pytać mnie kim jestem. Skoro o sobie samym 
nic nie wiesz. 

- Czyli jednak wariatkowo. 
A zawód jakiś masz? 

- Nie mam. Ale wiem, że ty w ziemi kopiesz. 
Tylko za głęboko nie kop. Bo jeszcze znajdziesz 
to, co przed tobą ukryte zostało. 

- Kiedym koło południa wracał z miejsca, w którym byłem przedtem, 
tego, usłyszałem, jak babsko jakieś krzyczy na całe gardło: „O Boże, co za 

nieszczęście! O Boże, co za nieszczęście!" W tej samej chwili drugi nieznany mi 
głos dalejże krzyczeć „Wszyscy nie żyją!'', a kiedy się znalazłem u wrót naszej 

stajni, dojrzałem pomienionego Riviere Piotra. Trzymał siekierę zbroczoną krwią, 
jak i cała ręka, tego ... a potem to już nic nie widziałem, bo mnie też .. . tego. 

ALFONS WĄS 
Łukasz Wójcik 



- Bo to ze mną zawsze tak, że wszystkiego za dużo. Ziemi za dużo ... Dzieci ciągle nowe się rodzą, a ja 
na żonę to już się nawet patrzeć boję, żeby ona znowu nie zaciążyła. Bo ona albo dzieci nowe na świat 
wydaje, albo słabuje i w łóżku w gorączce leży ... i ja zawsze sam muszę wszystko ... i wyżywić ich 
wszystkich ... no i tę ziemię obrobić ... braci nie mam ani nikogo, kto by do pomocy przyszedł .. . i uprzątnąć 
muszę i wszystko ... i ja bym chciał ... ja proszę najpokorniej ... żeby chociaż ta ziemia odwdzięczała się ... 
żeby zbiory były dobre ... bo jak tak jak w zeszłym roku, to chyba powiesić mi się przyjdzie .. . a tu ta susza, 
jak na przekleństwo .. . ja wiem, że to wstyd świętą osobę o pogodę prosić, ale ja już nie wiem co ... 
bądź wola twoja ... 

I. 

BOBEK 
Mikołaj Woubishet 
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