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Paweł Priażko 

Białoruski dramaturg, laureat wielu nagród - w tym najważniej
szego wyróżnienia dla twórców teatralnych w Rosji - „Złotej Maski" 
(za sztukę Życie jest piękne). Uczestnik warsztatów prowadzonych 
w Moskwie przez Royal Court oraz licznych seminariów i festiwali 
organizowanych w Rosji. Niezwykle wysoko ceniony w Rosji, jego 
sztuki doczekały się realizacji na wielu scenach, głównie Moskwy 
i Petersburga. Uważany przez krytykę rosyjską za najważniejszego 
i najbardziej interesującego dramaturga rosyjskojęzycznego. Swoją 

uwagę skupia na obserwacji zwykłego człowieka , w jego najdrobniej
szych codziennych gestach i słowach. Poszukuje nowego „niete
atralnego" języka teatralnego dla opisania codzienności. Mieszka 
w Mińsku . 

Marat Gacałow 
Reżyser teatralny. Absolwent Moskiewskiego Państwowego Instytutu 
Kultury, Wszechrosyjskiego Państwowego Instytutu Kinematografii 
(WGIK) i Rosyjskiej Akademii Sztuki Teatralnej (GITIS). Członek rady 
artystycznej Centrum Dramaturgii i Reżyserii w Moskwie (CDR) oraz 
dyrektor artystyczny Teatru Rosyjskiego w Tallinie. Kierownik pro
jektu „Pracownia na Biegowej" (przy teatrze CDR), gdzie cyklicznie 
odbywają się laboratoria dla młodych reżyserów. Kierownik laborato
rium współczesnej dramaturgii i reżyserii „żywe przestrzenie" przy 
międzynarodowym festiwalu „Terytorium" w Moskwie. W latach 2010 
- 2012 dyrektor artystyczny Teatru Dramatycznego w Prokopjewsku. 
Zrealizował spektakle śmieci Michaiła Durnienkowa w Centrum 
Dramaturgii i Reżyserii w Moskwie, Życie jest piękne Pawła 
Priażki w Teatr.doc (spektakl nagrodzony Złotą Maską), Eksponaty 
Wiaczesława Durnienkowa w Teatrze Dramatycznym w Prokopjewsku 
(Grand Prix - najlepszy spektakl - na Międzynarodowym 
Festiwalu Teatru i Filmu „TEXTU RE" w 2010; spektakl laureat 
nagrody Złota Maska 2010), Co wg sztuki Iriny Wiłkowej, Teatr.doc, 
Przychód ciała wg sztuki Braci Presniakow w Centrum Dramaturgii 
i Reżyserii, Nie wierzę wg sztuki Michaiła Durnienkowa w Teatrze 
im. Stanisławskiego w Moskwie, Odludzie wg sztuki Anny Jabłonskiej 
w Teatrze R.A.A.A.M w Tallinie oraz Sierpień Tracy Lettsa w Teatrze 
Globus w Nowosybirsku. 

) 

'(' . _,. ~ 

'i"\.\:- ' 



Lena: [.„) Mam 18 Wadiiiiim. Kurwa milion razy ci mówiłam, 
że dwa lata siedziałam w jednej klasie. 
Wadlm:A fakt. 
Lena: W szóstej. No i tak ty słuchasz, jak coś do ciebie mówię. 
Wadlm: Fakt. Kotuś zapomniałem. 



Wacław Radziwinowicz 

Dymitr Mendelejew 
wynalazł też wódkę 

Dziś wielki uczony rosyjski Dymitr Mendelejew skończyłby 172 
lata. Wielki nie tylko dzięki temu, że stworzył okresową tablicę 
pierwiastków chemicznych, za pomocą której nauczycielki chemii 
pastwią się nad uczniami. To właśnie on jako pierwszy zauważył, że 

zmieszawszy ze sobą litr wody i spirytusu otrzymujemy nie dwa litry, 
lecz nieco mniej roztworu, bo spirytus kurczy się w kontakcie z wodą . 

Temu odkryciu Mendelejew poświęcił swą napisaną w wieku 32 lat 
pracę doktorską , którą zatytułował Rozważania o łączeniu spirytusu 
z wodą. 

Na tym nie poprzestał. Długo szukał formuły wódki idealnej. 
Doceniając jego doświadczenie , dwór carski postawił Mendelejewa 
na czele komisji państwowej pracującej nad idealnym mocnym 
trunkiem. 

Uczony nie zawiódł. W roku 1884 otrzymał oficjalny patent na 
trunek nazwany Moskiewska Specjalna, który stał się wzorcem 
rosyjskiej wódki. Obowiązująca do dziś receptura Mendelejewa 
mówi, że wódka to mieszanina spirytusu żytniego z surową miękką 
wodą o mocy koniecznie 40 proc. Litr takiego wzorcowego płynu 
w temperaturze 15 st. Celsjusza powinien ważyć 953 g. 

Wynalazca wódki sam sięgał po nią bardzo rzadko. Jej zwo
lennikom radził jednak, jak należy pić . Przede wszystkim niewiele 
- najwyżej 150 g dziennie. Nie zmrożoną , lecz najlepiej o temperatu
rze 15 st. I w żadnym wypadku nie jednym haustem (Rosjanie mówią 
„zaupem'', czyli salwą), tylko małymi łyczkami. Rodacy tę ostatnią 
radę przyjęli po swojemu i często mówią: „alkohol pity małymi 
dozami jest nieszkodliwy w dużych ilościach". 

To, że dopiero Mendelejew opracował i opatentował formułę 
wódki idealnej, wcale nie znaczy, że przed nim w Rosji nie pito. 
Pito zawsze. Car Piotr I, sam alkoholik, kazał swoim żołnierzom 
wydawać codziennie 1,5 I „wina zbożowego", słabego, bo 18-proc. 
samogonu. Jego dzielna i zwycięska w wielu bitwach armia chodziła 
więc wiecznie pijana, tak samo jak jej dowódca. 

Również od dawna walczono w Rosji z alkoholizmem. Już caryca 
Katarzyna próbowała ucywilizować rosyjskie picie, ograniczając pro
dukcję trunków. Na tym polu najbardziej zapisał się jednak Michaił 
Gorbaczow, wprowadzając w 1985 roku tzw. suchoj zakon, czyli 
prohibicję po radziecku. Kazał likwidować gorzelnie, wycinać win
nice, ograniczał handel. Rodacy, którzy do dziś szydzą z Gorbaczowa 
i jego prohibicji, zapominają, że w czasach „suchego zakonu" 
średnia długość życia mężczyzn wzrosła o cztery lata i że wtedy 
w Rosji rodziło się więcej ludzi, niż umierało. Szkoda, że zapominają 
także o radach wielkiego uczonego Mendelejewa, który uczył, że pić 
należy niewiele i małymi łyczkami. .. 

tekst pochodzi z książki Gogol w czasach Goog/e'a Wacława Radziwinowicza. 



Aleksie): Kurwa! 
Wadim do chuja! 
Wadim:Co? 
Aleksie): Słuchaj! Co. 
Wadim: Słucham, czego. 

Fiodor Dostojewski 

Z rozmów i pouczeń 
starca Zosimy 
Popatrzcie na tych, którzy żyją w świecie, popatrzcie na ten świat, 
wynoszący się nad ludem Bożym - czyż nie skaziło się w nim oblicze 
Boga i prawda Jego? Mają naukę, lecz nauka to tylko zawiera, co 
dostępne jest zmysłom ludzkim. $wiat duchowy, wyższa dziedzina 
istoty ludzkiej, jest odrzucony, wygnany z triumfem, nawet z niena
wiścią. Ogłosił świat wolność, zwłaszcza w ostatnich czasach, i cóż 
widzimy w owej ich wolności: niewolnictwo tylko i samobójstwo! 
Albowiem tak mówi świat: „Masz potrzeby, a więc nasycaj je, albo
wiem masz takie same prawa, co i najznakomitsi, i najbogatsi. Nie 
bój się ich nasycać, a nawet pomnażać" - oto dzisiejsza ich nauka. 
W tym dopatrują się wolności. I co wynika z tego prawa do pomna
żania potrzeb? Dla bogaczy odosobnienie i duchowe samobójstwo, 
dla biednych - zawiść i morderstwo, albowiem prawa im dano, lecz 
sposobów nasycenia potrzeb jeszcze nie wskazano. Zapewniają, 
że świat coraz bardziej się zespala, że zespala się ku braterskiemu 
obcowaniu, ponieważ skraca odległości, myśli przenosi powietrzem. 
Niestety, nie wierzcie takowemu zespoleniu ludzi. Pojmują wolność 
jako pomnożenie i szybkie zaspokojenie potrzeb, wypaczają naturę 
swoją, albowiem krzewią w sobie wielką moc bezmyślnych i głupich 
pragnień, nawyków i najniedorzeczniejszych wymysłów. Żyją tylko 
gwoli wzajemnej zawiści, gwoli rozkoszy cielesnej i pychy. Wydawać 
obiady, bywać w świecie, mieć pojazdy, rangi i niewolników służą
cych - to uchodzi już za taką konieczność, że poświęcają życie, 
cześć i miłość bliźniego, aby ją osiągnąć, i zabijają się, jeżeli jej 
nie osiągają. U niebogatych widzimy to samo, a biedacy nienasy
cenie i zawiść zagłuszają na razie pijaństwem. Ale rychło, zamiast 
wódką, upiją się krwią, ku temu się ich bowiem prowadzi. Pytam 
was: czy wolny jest taki człowiek? Znalazłem pewnego „bojownika 
idei", który sam mi opowiadał, że kiedy w więzieniu pozbawiono go 
tytoniu, cierpiał tak okrutnie, że mało co nie zdradził swojej „idei" za 
prymkę tytoniu. A przecie taki powiada: „Idę walczyć za ludzkość". 
I dokąd taki pójdzie, i do czego jest zdolny? Chyba tylko do czynu 
porywczego, doraźnego, bo długo nie wytrzyma. I nie dziw, że miast 
wolności wpadli w niewolę, a miast służby dla braterstwa i ludzkiego 
zespolenia, wpadli, wręcz przeciwnie, w odosobnienie i osamotnie
nie, jak mówił był w młodości mojej tajemniczy mój gość i nauczyciel. 
A przeto w świeckim życiu coraz bardziej wygasa myśl o służeniu 
ludzkości, o braterstwie i zespoleniu ludzi, i zaprawdę coraz częściej 
natrafia na szyderstwo, albowiem jakże tu odzwyczaić się od nawy
ków, dokądże pójdzie ów niewolnik, jeśli przywykł zadowalać swoje 
niezliczone potrzeby, które sam sobie wymyślił? Odosobniony jest, 
cóż go więc obchodzi całość? I dopięli tego, że nagromadzili więcej 
rzeczy, a radości jest coraz mniej. 

fragment z Barci Karamazow Fiodora Dostojewskiego w przekładzie Aleksandra Wata. 



trzaśnie paraliż . Chociaż nie - gdybyście dążyli tak śmiało naprzód, 
jak ja dążyłem w waszym wieku, pewnego pięknego poranka nie 
obudzilibyście się. A ja budzę się co dzień, budzę się i znów śmiało 
podążam naprzód ... 

Oto przykład : w osiemnastym roku życia, czy coś koło tego, 
zauważyłem , że od pierwszej lufy do piątej włącznie staję się coraz 
silniejszy, silny nie do pokonania, ale za to już od szóstej do dzie
wiątej - stopniowo słabnę. Słabnę tak dalece, że po dziesiątej 
przymykają mi się oczy; tego również nie mogę pokonać. I cóż o tym 
myślałem w swojej naiwności? Myślałem: trzeba się przełamać, 
całą siłą woli przemóc senność i walnąć jedenastą lufę - wtedy, być 
może , nastąpi nowy przypływ sił . Tymczasem nie, nic podobnego. 
Nie ma o czym gadać . Żadnego nowego przypływu, próbowałem . 

Łamałem sobie głowę nad tą zagadkę trzy lata, codziennie łama
łem sobie nad nią głowę i codziennie po dziesiątej lufie zasypiałem. 

A przecież wszystko znalazło bardzo proste wyjaśnienie: okazuje 
się, że jeżeli już wypiliście piątą lufę, szóstą, siódmą, ósmą i dziewiątą 
należy wypić od razu, każdą jednym haustem - ale wypić w sposób 
idealny, to znaczy tylko w wyobraźni. Innymi słowy, należy najwięk
szym wysiłkiem woli powstrzymać się i nie wypić ani szóstej, ani 
siódmej, ani ósmej, ani dziewiątej . 

Po tej przerwie trzeba złapać się bezpośrednio za dziesiątą, 
i dokładnie tak samo jak dziewiątą symfonię Antoniego Dworzaka 
(faktycznie dziewiątą) umownie nazywa się piątą, dokładnie tak samo 
i wy umownie nazwijcie swoją szóstą dziesiątą , a utwierdzicie się 
w przekonaniu, że teraz będziecie odczuwać już tylko przypływ sił, 

począwszy od szóstej (dziesiątej) aż do dwudziestej ósmej (czyli trzy
dziestej drugiej) - a zatem do tej granicy, za którą zaczyna się obłęd 
i zezwierzęcenie. 

Lena: Nie truj kotuś, mnie i tak jest chujowo. 
Alekslej: Chujowo ci? 
Lena: Tak. 
Aleksiej: Trzeba mniej pić! To nie będzie chujowo. 
Lena: Na duszy chujowo. 
Aleksiej: To mi jest na duszy chujowo. Jak na ciebie patrzę. 

fragment z Moskwa Pietuszki Wienied ikta Jerofiejewa w przekładzie Aleksandra Wata 



Irina Dienieżkina 

Moja piękna Ann 
Potężne wilgotne fasady Petersburga nawisały nad ulicami. Grube, 
zdegustowane anioły spoglądały w niebo. Z nieba siąpił deszcz, już 
któryś tydzień z kolei. Niebo było zaciągnięte mętną zasłoną . Zając 

siedział na ławce , otulony w płaszcz. Był pijany. Nigdy dotąd nie był 
pijany. Włosy zlepiły mu się z tyłu w k itkę i krople deszczu ściekały za 
kołnierz. Zając płakał. 

Zająca rzuciła dziewczyna. Wczoraj. Powiedziała: „A na cholerę 
ty mi jesteś , Zając, potrzebny". Jak drzwiami po pysku. Siedzieli 
u znajomych, a za oknami monotonnie padał deszcz. Jak teraz. 
Tylko wtedy było jeszcze wesoło, a teraz nie. Wczoraj były urodziny 
Gieny Titowa, i on tańczył z dziewczyną Zająca . A potem całowa l i się 

w kuchni. A Zając oglądał telewizję i pił oranżadę. Wszyscy czepiali 
się, że nie wódkę. Potem poszedł do kuchni i zobaczył. I upił się. 
Pierwszy raz w życiu. Idiota. 

Dziewczyna wróciła z kuchni i powiedziała, że Zając nie zna się na 
żartach. Zając zapytał, co wobec tego nie jest żartem. Dziewczyna 
odpowiedziała, żeby dał sobie spokój. I kazała Zającowi spierdalać. 

Zając wyszedł z imprezy o pierwszej w nocy i poszedł na piechotę 
do centrum. Potknął się o jakiś drut i upadł w kałużę. I zasnął. 
Obudził się o piątej rano i zawrócił. I teraz siedział na ławce pod 
klatką dziewczyny. Pomyślał, że tylko mu się śniło , że kazała mu 
spierdalać. Miał nadzieję, że tylko mu się śniło, i płakał. Poznali się 
na wycieczce na Węgry, byli w jednej grupie. Potem okazało się, 
że chodzą do tej samej szkoły. Zając zakochał się . Pierwszy raz 
w życiu . Spacerowali po mieście. Zając zapraszał ją do McDonald'sa. 
Prowadzał do Ermitażu. Nie wiadomo po co. Po prostu nie umiał 
podrywać dziewczyn. Ale ona go nauczyła . Mówiła: „Zając, zrobię 
z ciebie ekstratowar". Zając nie rozumiał, co to znaczy, i uśmiecha/ 
się zawstydzony. Miał przezroczyste odstające uszy i długie przednie 
zęby. Kiedy się uśmiecha/, uszy rozjeżdżały się na bok. Zostawały 
dwa dołki w policzkach i sterczące zęby. Jak u królika. Ale dziew
czynie się podobało . Nie podobał jej się charakter Zająca. Zając był 
zbyt nieśmiały, zbyt naiwny i zbyt uczciwy. Wobec siebie i innych. 
Dziewczyna pracowała nad nim, a Zając pragnął tylko jednego: żeby 
nigdzie nie odchodziła i zawsze była przy nim. Ciągle myślał tylko 
o niej i nie był w stanie rozmawiać o czymkolwiek innym. Ale nikt go 
nie wypytywał. Zając jak Zając . 

Zając codziennie kupował lody i szedł pod klatkę dziewczyny. 
Dziewczyna wychodzi/a, a on podawał jej lody. Wściekała się. „Ach, 
jak romantycznie. I po co to wszystko?" - pytała i jadła lody. Zając 
wzruszał ramionami. Dziewczynę bardzo to irytowało. Irytowało ją , 

jak Zając się ubiera, jak się śmieje, jak głośno czasami mówi, na 
całą ulicę. I jeszcze, że wysiadając z autobusu, chwyta ją za łokieć , 



i po co, niewygodnie. że jest taki nijaki. że zawsze poważny i nie zna 
się na żartach . Powtarzała mu, żeby dał sobie z tym spokój, a on 
uśmiechał się i jego przezroczyste uszy robiły się różowe. 

Za to Zając był wierny. Najlepszy przyjaciel. Czasami pytała go: 
„A jak cię będę zdradzać?" , a Zając odpowiadał: „To cię rzucę" . 

Poważnie. 

A Gienka Titow był rozrywkowy. I dwa lata starszy od Zająca . 

Skończył piętnaście. 

Zając szczelniej otulił się w płaszcz i spojrzał w górę. Wiedział, 
że nigdy nie wybaczy dziewczynie. 

Dlatego płakał. Nic nie mógł z tym zrobić. Był skończonym roman
tykiem i miał swoje zasady. Wychodziło, że dobrowolnie skoczył 
w kupę gówna i jeszcze się uśmiechał. Z dołkami w policzkach. 

Drzwi od klatki trzasnęły i Zając zobaczył swoją dziewczynę. 
Podeszła, a on się uśmiechnął. 
- A gdzie lody? - zapytała . 

- Już zaraz - odpowiedział, zrywając się z ławki. - Poczekaj! 
I plącząc się w połach płaszcza, pobiegł do sklepu. 

A Gienka Titow siedział w domu na łóżku, grał na gitarze i śpiewał: 
„I myślę sobie: czy to takie ważne, gdzie i z kim spędziłaś tę noc, moja 
piękna Ann ... ". Obok, na podłodze, spała reszta towarzystwa. 

Ty ija 
Rację ma nie ten, kto ma rację, ale ten, kto jest szczęśliwy. 

Nienawidzę swojego ciała. Po co mi ono. Z nim zawsze dużo 
kłopotów. Ubierać, nie garbić, rączki w małdrzyk, makijaż na twarz ... 
I tak ciągle, i zawsze, w końcu to moja przepustka. Bez niej jestem 
niczym. 

Chcę cię dotykać, ale nie mogę - nie ten stan skupienia. Nie 
będziesz chciał. Chcesz z innymi. A ja chcę latać dookoła twojej 
głowy i dyszeć ci w ucho. Będziesz się śmiesznie krzywił i myślał, 
jak ci ze mną dobrze. Będziesz kochał innych ludzi i całował ich usta, 
a ja zapłaczę się w twoich włosach i będę siedziała cichutko jak 
myszka. Potem zostaniesz sam i zrozumiesz, że czegoś ci brakuje. 
Wtedy wypłaczę się i dmuchnę ci w oczy. Zmrużysz je. Kocham cię , 
kiedy to robisz. Zrozumiesz, że ci dobrze. że jest wiosna i pierwsze 
listki. że ktoś cię kocha. Ty też będziesz kochał. Nie mnie. Będziesz 
się spalał z pragnienia, zazdrościł i gryzł wargi. Będę zbierała krew 
i łzy. Tobie będzie dobrze, mnie źle. Pomyślisz, że znalazłeś swoją 
drugą połowę. Ożenisz się. Dwaj synowie i córka. Nawet znam 
ich imiona. Będę w twoich włosach, w twoich oczach i w wargach. 
Któregoś dnia znajdziesz się pomiędzy Tymi i Tamtymi. Ktoś strzeli. 
Nie pamiętam. Trafisz do szpitala. Rzuci cię żona. Na co jej kaleka. 
Na co komu kaleka. Będziesz przygryzał wargi , a swoje dzieci widy
wał już tylko w snach. Kiedyś zapytasz: 
- Gdzie jesteś? - cicho, żeby nikt nie usłyszał. 

A mnie nie ma. Myślisz, że lepiej być martwym niż kaleką? Na co ci 
takie życie. Chcesz umrzeć. Wiem, że jeżeli umrzesz, będziesz ze mną. 

Ale nie chcę tak. Chcę dyszeć ci w ucho każdej wiosny. Tylko, że mnie 
nie ma. Myślisz, że wtedy było tak łatwo? że tak łatwo umierać za 
kogoś? Nie ma nas, ciebie ani mnie. Twoja krew i łzy wracają do ciebie. 
Dłużej już tak nie możesz. Ale synek mówi ci przez telefon: 
- Nie umieraj. - Mówi tak, żeby mama nie słyszała. Szeptem. 

Potem minie kolejnych dziesięć lat. Zrozumiesz, że to wszystko 
nie byto na próżno. Kiedy nauczysz się poruszać nogami. Kiedy 
wstaniesz i pójdziesz. Zakocha się w tobie dziewczyna z drugiego 
piętra . Twój starszy syn skończy szkołę i zda na studia. Dziekan 
przypomni sobie twoje nazwisko, bo zawsze byłeś taki jasny i taki 
słoneczny. Twój syn też będzie taki. Będziesz z niego dumny. Znów 
się ożenisz. Twoją jesień opromieni słoneczny szkarłat opadłych 
liści. Urodzi ci się córka. Będziesz najszczęśliwszym człowiekiem 
na świecie . Kupisz córce dużego psa. Prawdziwego. Będziesz woził 
córkę w wózku, będziesz kupował lody i odprowadzał do przedszkola. 
Potem do szkoły. Pokażesz jej lasy i łąki, nauczysz kochać gąsienice 
i koty. A potem będziesz miał wnuka. Spojrzysz mu w oczy i przera
zisz się. Będziesz go unikał, a twój starszy syn obrazi się na ciebie. 
Będziesz mu coś tłumaczył, będziesz krzyczał i łykał tabletki. Nikt 
cię nie zrozumie. Będą ci mieli za złe . Skoczy ci ciśnienie. Będziesz 
leżał na kanapie z tabletką walidolu pod językiem. Będziesz łykał łzy, 
bo nikt nie zechce cię zrozumieć . Wyszepczesz: 
- Mordowali cię w jego oczach. 



Przeprowadzisz się z psem do innego miasta. Ciężko zniesiesz 
rozstanie z córką. Będziesz płakał. Wnuk podrośnie i pójdzie do 
przedszkola. Syn napisze, że nie można tak się wiecznie kłócić. 
Że jesteście rodziną. Przyjedziesz do niego w gości. Spotkasz córkę 
i już się z nią nie rozstaniesz. A potem wnuka. Będziesz się nerwowo 
uśmiechał i drżał gdzieś w środku . Będziesz się bał, że znowu„. 
Spojrzysz w jego oczy i zobaczysz deszcz. Kocham deszcz. Ty też. 
Pokochasz swojego wnuka. Zaczniesz sobie wyrzucać, że nie przy
jechałeś wcześniej . Ale wcześniej nie mogłeś . Wszystko w swoim 
czasie. 

Pokażesz mu psa i nauczysz, jak się bić. Pokażesz mu niebo 
i gwiazdy. Kupisz mu bębenek, a on będzie budził cię dzikim werblem. 
Z nim będziesz najszczęśliwszym człowiekiem. Będziesz żył otoczony 
miłością. Młodsza córka skończy studia i wyjdzie za mąż. Drugiemu 
synowi urodzą się bliźniaki, dwie dziewczynki. Zdechnie pies. Wnuk 
dorośnie. Przestanie wracać na noc do domu, a ty będziesz się dener
wował i pił krople na serce. Będziesz na niego krzyczał, a on będzie 
się stawiał i sypiał z dziewczynami. Będziesz zrzędził, że jest jeszcze za 
młody, a on będzie się wściekał, że wtrącasz się w jego życie. Będziesz 
miał tego dość, zszargasz sobie nerwy. 

Wnuk będzie pisał piosenki i śpiewał je obcym ludziom. 
Spróbujesz go zrozumieć. Pomyślisz, że nie chcesz go stracić przez 
swoje ambicje. Przyjdziesz do klubu, gdzie będzie koncertował ze 
swoim zespołem . Zdenerwujesz się i nałykasz papierosowego dymu. 
Nie poznasz go na scenie. Potem poznasz i usłyszysz jego piosenki. 
I zrozumiesz, że śpiewa o mnie. 

Wyjdziesz z klubu. Będziesz się włóczył po ciemnych, mokrych 
ulicach, będziesz śmiał się i płakał. Przygryziesz wargi do krwi i pad
niesz na kolana. Na rozbite cegły. Wszystko jedno. Będziesz krzyczał 
i nikt cię nie usłyszy. 
Wrócisz do domu nad ranem, jak twój wnuk. Wpadniesz na niego pod 
drzwiami i uśmiechniesz się. 

On też się uśmiechnie. A potem pójdzie spać, a ty będziesz 
siedział w kuchni i palił papierosy. Wejdzie żona w szlafroku, a ty 
powiesz jej, że ją kochasz. Minie kilka lat. Córka wyjdzie za mąż, 
starszemu synowi urodzi się chłopiec, starszej córce dziewczynka. 
Bliźniaczki urosną i będą cię łapać za nos. Twój wnuk pójdzie w hero
inę. Umrze. Spojrzysz w jego szklane oczy i zobaczysz gwiazdy, które 
mu kiedyś pokazałeś. Na pogrzebie nie będziesz płakał. Twój starszy 
syn dostanie zawału. 

Twojego wnuka zakopią w ziemi. Pójdziesz do domu i po drodze 
usłyszysz wiosnę. Zmrużysz oczy. Będzie ci dobrze. Zapytasz: 
- Dlaczego to wszystko takie straszne? 
A co myślałeś, że tak łatwo jest umierać za kogoś? 
Łatwo. 

fragmenty z Daj mi Iriny Dienieżkiny w przekładzie Małgorzaty Bachu lik 
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