D UMA
Osoby:
ON M czyzna
ONA Kobieta

30 – 50 lat
30 – 50 lat

Kawiarnia nad morzem. Stoły z kolorowymi parasolami przeciwsłonecznymi i krzesła.
Płócienna markiza w paski. Flagi. Silne sło ce. Od czasu do czasu słyszalny ryk mew i
popularna muzyka oddalonej orkiestry.
(ON wchodzi, nios c niedu y worek podró ny i urnal. Siada przy stole, wyjmuje z worka
termos, fili anki i kładzie je na stole. Zaczyna przegl da urnal. Czyta. Podczas, gdy on
czyta ONA wchodzi i siada przy tym samym stole. Ona niesie ulotk . Oboje ubrani s w
letnie stroje.)
ON Czy wystarczy Pani ciepła? Podniesie si
zapowiedziano.

dzisiaj do trzydziestu pi ciu stopni,

ONA Wtedy nie potrzebuj pogody. Dlaczego ona nie spada do minus trzydziestu pi ciu
stopniu, aby wyt pi karaluchy i komary? Wła nie ta pogoda pozwala im rozmna a si .
ON

One nie powstrzymały Pani, wi c?

ONA Nie. One ustawiły kordon wokół stacji, lecz kiedy pokazałam swoj inteligencj ,
pozwolili mi przej .
ON

Oczywi cie one oczekuj jeszcze jednego pełnego poci gu z północy.

ONA Prawdopodobnie. Lecz dlaczego leci si tam? Nie jest bardziej zdrowo nad morzem w
kraju. Mniej, faktycznie, z powodu szczurów ze statków.
ON Jest zwyczajnie, e ludzie zaczynaj panikowa i my le o locie a brzeg morza zawsze
wygl da bardziej poci gaj co, bardziej zdrowo ni w kraju... Brzeg morza ro nie, czy nie?
Ludzie włócz si w te i we w te roznosz c zarazki. Bóg wie, co si wydarzy, je eli wnet nie
znajdzie si przeciw-trucizna... Pewnie zacznie si strzela ludzi na ulicach, jak włócz ce si
psy... W ko cu ekipy sanitarne aresztuj kogokolwiek, kto przyci gnie uwag ... (On wylewa
kaw )... A my siedzimy tutaj, w sło cu, pij c kaw , z muzyk z oddali, podczas gdy d uma
szaleje obok nas. Wyja nij mi, jak mo e organizm rozkoszowa si kaw , gdy umysł rozumie
d um .
ONA Nie wiem. Lecz wiem, i trzeba stwierdzi , e woda jest gotowana!... Czy istnieje
alternatywa? Jeste my bezsilni by zmieni t spraw , wi c jaka jest inna alternatywa ni y
mo liwie najnormalniej?
ON No... tak uwa asz ty i ja, lecz wi kszo nie my li tak. Coraz wi cej ludzi zaczyna
popada ... Denuncjuje s siada za ukrywanie symptomów. Dzieci nawet donosz na rodziców
do władz! Wszyscy si denerwuj . Sprawy tak si rozwijaj , e ktokolwiek ci gnie na siebie
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czyj uwag , ci ga na siebie podejrzenia. W ko cu ludzie b d linczowani za to, e nosz
czerwone włosy lub niebieskie koszule!
ONA Tak, masz racj ... i tyle kultów i zwyczajów i ceremonii... Ka dego dnia podnosi si
co nowego. Według obecnych uwarunkowa jest to zrozumiałe, lecz jaki z tego u ytek? Jaki
jest u ytek z widze mistycznych znaków na niebie, podczas gdy jedyn potrzeb jest
wynalezienie przeciw-trucizny?
ON Czy czytała porann gazet ? O wydarzeniach na północy? Ci smagaj ce si . Oni nie
zadowalaj si zwykłym staniem na ulicy i smaganiem si gwo dziami i biczami. Oni teraz
ogłaszaj , e nie s zwyczajnymi stworzeniami, które pokutuj za swoje grzechy, lecz, e s
armi wi tych... wi tych, zamierzaj przej władz kraju do tysi clecia. Oni pokazuj
ponadnaturalne mo liwo ci. Oni mówi , e mog wyp dza z ludzi diabły, leczy choroby i
o ywia zmarłych. Jeden z nich nawet ogłosił, e on sam powstał z martwych!... Nie tylko to,
oni włócz si z miejsca na miejsce pozyskuj c mas ludzi i jeszcze bardziej rozprzestrzeniaj
te zaraz . Milicja wyt a siły, by tropi tych zwolenników.
ONA No... popatrz na to (Pokazuje ulotk )
ON (Czyta gło no) „M ciciele wi tych Boga teraz s w ród nas. Ci m ciciele pojawiaj
si w ród nas, jako karc cy. Gniew Boga osi ga równo ka dego grzesznika. Przygotuj si na
spotkanie z M cicielem, którego Bóg tobie przeznaczył. On mo e by tym m czyzn lub t
kobiet , która obok ciebie czyta te słowa”... Całkiem szaleni, ci ludzie... Miejmy nadziej , e
oni nie stan si zbyt władni.
(W oddali słycha cich muzyk orkiestry)
ONA Jeden z moich kolegów przestał pracowa w bibliotece, poniewa ona musi pomóc
zorganizowa dwudziestoczterogodzinn sesj modlitewn w intencji naszego zbawienia...
No, przypuszczam, e je eli wyprzedza si mierteln chorob , na któr nie ma lekarstwa ani
nadziei na znalezienie leku, wtedy ka de specjalne zachowanie staje si mniej wi cej
normalne... W obecnej sytuacji wszystko sprowadza si do stylu ycia, czy nie? Mo na
wybra ... albo pozwoli si wlec na brzeg studni, wrzaskiem protestuj c przeciw
niesprawiedliwo ci ycia i wtedy by rzuconym do studni głow do przodu... albo mo na
samemu i pieszo do brzegu studni i zej do ciemno ci po schodach, spokojnie, nie
narzekaj c z odrobin godno ci. Rezultat obydwu mo liwo ci jest ten sam... Ró nic jest styl.
ON
Masz racj . Przypuszczam, e to, co ró ni nas od królików i koni, jest fakt, e my
s dzimy, e wa ny jest styl... (Pauza. Pij kaw )... Zamierzałem ci przynie twoje ulubione
miodowe ciasto, lecz zostało wyprzedane. Poszedłem nieco za pó no.
(Pauza. W oddali słysz gło ne, arliwe przemówienie mówcy. Nie rozró nia si słów)
ONA Posłuchaj tego! Jeszcze jeden, który zapowiada Ostatni S d... Ludzie, którzy nie s w
stanie tolerowa ycia i złoszcz si dlatego, gdy nie mog zapomnie , e jeszcze yj .
(Pauza)
ON
Czy pami tasz ten dzie , w którym spotkali my si ? Tam na wyspie? Jaki pi kny
dzie ! Dzielili my ten sam stół, na którym rozło ony był niebieski i biały obrus. Wtedy
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dostali my miodowe ciastka... Pami tam, e blask promieni słonecznych odbitych od morza
niemal nas nie o lepił.
ONA Tak... A to wydarzyło si tylko przed sze cioma miesi cami. Wtedy oboje
usiłowali my przyj widomo ci o naszych rodzinach... My lałam wtedy, e nie prze yj ,
je eli nigdy nie zobacz znowu moich dzieci.
ON No, przynajmniej teraz wiesz, e one pozostaj bezpieczne zagranic , nawet je eli nie
potrafisz do nich trafi . W obecnych warunkach jest lepiej by daleko od tych, których si
kocha, czy nie tak?
ONA Tak, masz racj . D uma jednak nie pozostanie w jednym miejscu. Ona by mo e
kiedy osi gnie tak e nas. Nie mog my le o tym... W jakim sensie jest łatwiej dla ciebie,
poniewa ju utraciłe wszystkich.
(Pauza. Głos z daleka i muzyka s jeszcze słyszalne)
ONA Czy ty pami tasz nasze dyskusje o tym co robi , kiedy osi gnie nas ta d uma?
Wszyscy uwa aj , e wtedy jedyn obron jest ucieczka.
ON Tak. Czy zosta , by wyprzedzi ci ? Czy opiera si temu czy ust powa ? Opiera si
niczemu. Opiera si zburzeniu wszystkiego, co jest ludzkie... wiadomo ... teren... zdolno
dziwienia si ? Tak, pami tam.
ONA My ju wtedy przewidzieli my, e wszystko co ludzkie jest burzone przez bezrozumn
bakteri ... e nic nie pozostanie z naszych rodzin, lub ze wszystkiego, co ma warto w
naszym yciu... nauka... literatura... muzyka... Wszystko zniknie w chaosie... zburzone przez
włócz cych si szale ców, mieszkaj cych jak szczury z d um w pokojach, gdzie kiedy
ludzie podlewali kwiatki i odbywały si uroczysto ci urodzinowe dla dzieci... To
przewidywałam a teraz to si okazuje.
(Pauza)
ON (Pozdrawia przechodnia poza scen )
Dzie dobry!... Tak!... Bardo ciepło dzisiaj... Tak... Miejmy nadziej !... Do miłego!
(Pauza, czekaj na przej cie przechodnia)
ON

Oto ona. Ka dego dnia wspina si na cmentarz nios c ten koszyk.

ONA Czy to ta, która idzie codziennie na cmentarz, posiedzie całe popołudnie przy grobie
m a?
ON
Tak, to ona. W tym koszyku niesie ciepł wod , dzbanek do herbaty, fili ank i
podstawk . Ona siada przy grobie, kiedy na grobie i pij herbat . Siada tam ka dego
popołudnia przez trzy lub cztery godziny.
ONA Co ona robi?
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ON
Porozumiewa si ze zmarłym. Robiła to ka dego dnia, odk d m zmarł... a trwało to
ponad jeden rok... Wtedy oczywi cie otrzymywano jeszcze trumn . Dzisiaj ju nie produkuje
si trumien tak szybko.
ONA Co ona mówi zmarłemu, co j mo e zajmowa przez tak długi czas?
ON
Jest to tak zwana „Niepocieszona zgryzota”. Inna nazwa to „nieugaszona zło ” . Ona
wyrzuca ze swego serca wszystkie pretensje i pogard , które nawarstwiły si przez
czterdzie ci lat. Pretensje z powodu jego przypuszcze , e ona musiała formowa swoje ycie
według jego ycze i braku szacunku do samej siebie, dlatego, e ona pozwoliła, aby to si
wydarzyło... W ka dym razie ona teraz czyni rozrachunki. Musi wzi ksi k wydatków,
poło y j na stół i przeanalizowa konto punkt po punkcie. Wi c ma du o do zrobienia.
Wystarczaj co du o, prawdopodobnie, by zajmowa si tym ka dego popołudnia do ko ca
ycia.
ONA Sk d wi c wiesz, e tak jest?
ON Według mnie, takiej nieokre lonej roboty nie pozostawiłyby lepsze stosunki. Dobre
stosunki pozwoliłyby pozostawi po mierci jeden drugiego w spokoju. Lecz ci oboje
pozostawili tyle niespełnionego ycia, e ono bł dzi w powietrzu ponad nimi jak energia,
energia któr trzeba jako rozładowa . No, w tym przypadku, to pomaga jej prze y (dni). My
wszyscy potrzebujemy pomocy do prze ycia (dni). Jak tu siedzie pij c kaw . Kiedy , przed
okresem d umy, picie kawy było przyjemno ci i niczym wi cej. Lecz teraz pijemy kaw
„jak zwykle”; jest to „jak zwykle”, które teraz jest wa ne. Nie chodzi o bru d enie d umie.
Jak mo na bru dzi niewidzialnemu? Jest zwyczajnie, e „jak zwykle” jest tym jedynym,
które nam pozostało.
(D wi k dalekiej muzyki)
ONA Tak... to jest to jedno, które pozostaje. Kiedy wszystko si zawali, jedyn obron
pozostaje przyzwyczajenie. Ty poprowadzisz moj prac w bibliotece... uporz dkujesz
ksi ki, sprawdzisz skorowidz, uporz dkujesz cały stos, chocia ju nikt nie przyjdzie
po yczy ksi ek, poniewa ksi ki nios d um . A ty poprowadzisz prace tłumaczeniowe,
nawet je eli słowa nigdy nie zostan wydrukowane i nikt ich czytał nie b dzie. Mo na
twierdzi , e to bezsensowne, absurdalne. Lecz dokładnie takie s u yteczne zaj cia dla ludzi,
jak my w obecnych okoliczno ciach.
(Przemawianie w tle ustało)
ON D uma zamierza nas nawróci w uciekinierów, biegn cych z miejsca na miejsce stale
patrz c do tyłu nad ramionami aby kontrolowa . Jak blisko si do nas zbli yła. Ty i ja
stali my si troch lepsi ni to. Zwyczajnie siedz c przy stole i spokojnie rozmawiaj c.
(Pauza)
ONA Wczoraj mówiono w bibliotece o idei, e niektóre zapachy skutkuj przeciw d umie...
ja min, kadzidło, rozmaryn, jałowiec.
ON To nie imponuje d umie! Jednak zgadzam si z zapachem jałowca... oto co
niezapomnianego. Odrobina tego zapachu wypełnia pokój.
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ONA Krzewy jałowca zawsze wygl daj tak chudo, strz piasto, czy nie? Mo na je obj , a
one odpychaj swymi ukłuciami. One potrzebuj przestrzeni.
ON Tak, one potrzebuj przestrzeni. Wychodz c z lasu nie widzi si nic prócz kamieni i
płytkiego, jałowego gruntu. Lecz oto jałowce, rosn ce jak skała.
(Odgłos dalekiej eksplozji. On spogl da na swój r czny zegarek)
ON Punktualnie! Dokładnie o godzinie! Oto sprawa, któr jeszcze zd ono zrobi . Co
godzin strzela z armaty... Poniewa niektórzy wierz , e proch oczyszcza powietrze!
ONA To adna niespodzianka. Ludzie czepiaj si najmniejszego oparcia nawet gdy wiedz ,
e to jest bezskuteczne.
ON Tak... Władze miejskie grzecznie to robi , nawet najdziwniejsze sprawy, aby zapobiec
bałaganowi... cokolwiek by zapobiec panice.
(On zagaduje druga osob przechodz c obok sceny)
Cze !... jak si ona czuje?... Dobrze... tak, dzi kuj ... Tak, gor co dzisiaj... Zbyt gor co dla
mnie... Dzi kuj ... wzajemnie tobie... Wszystkiego dobrego!... Do widzenia!
ONA W drodze na poczt , czy tak?
ON Tak, on si jeszcze tym zajmuje. Ka dego dnia idzie na poczt aby skontrolowa , czy
nadeszły nowo ci odno nie jego pro by o patent jego wynalazku. Wyobra sobie!... W
obecnym czasie, kiedy ka dy rz dowy departament zajmuje si w pełni planowaniem
kryzysowym! On nie mo e poj , e nikt nie interesuje si nim lub skutkiem jego pracy. On
nawet nie mo e zrezygnowa z tego. Nie mo e zdj ze swojego barku ci aru tego
wynalazku. On musi zawsze nie go na plecach a do ko ca ycia.
ONA To jest oczywiste, czy nie?
ON

Jest oczywiste.

ONA Własna historia mo e coraz wi cej ci y na plecach, kiedy zbli a si koniec... je eli
si nie rozumie jak si jej pozby ... Kiedy teraz patrz wstecz na moje ycie przed okresem
d umy, wspominam odczucie tego ci aru. Wszystko w tym yciu miało własn wag .
I wszystko w nim rzucało własny cie ... Lecz teraz, w czasie d umy, wszystko rysuje si
niewiarygodnie ostro, lecz nic nie rzuca cienia. Ju si nie pytam o znaczenie czego . Nie
pytam si o to, co stoi obok albo za czym . Wszystko jest oczywiste. Za t oczywisto ci nie
stoi nic poza zapomnieniem. D uma nie pozwala nam na nic. Nic nie daje. D uma jest
dwuwymiarowa. Mo na wybra ... mo na po wi ci ycie na ogl danie powierzchni i nie
wi cej ni to, albo mo na do gł bi sprawdzi
ycie przy pomocy mikroskopu, aby
spenetrowa gł boko ci i odkry tajemnice Natury... w obydwu przypadkach rezultaty s te
same... Podczas mojego ycia nie zrozumiałam tego. Lecz teraz, wiedz c to, czuje si bardziej
l ejsza ni kiedykolwiek... Tak lekka... tak odci ona... jak motylek, który flirtuje w letnim
wietrzyku.
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ON Dla mnie d uma tworzy przestrze . Urodziłem si kilometr st d... tam... obok
ko cioła... Kiedy miałem dwadzie cia lat, wyszedłem w wiat w poszukiwaniu fortuny.
Powróciłem przed sze cioma miesi cami, po mieci mojej rodziny... Zaraz po moim powrocie
spacerowałem wzdłu pagórków aby spogl da na ółte kwiaty kolcolistów i słucha piewu
słowików. Pewnego dnia szedłem zboczem w dół, min łem młyn i szedłem wiejsk dró k ,
przy której stał wysoki mur, mur wy szy ode mnie. Ten mur stał tam pewnie przez wieki. On
był zbudowany z wikliny, podobnie jak wiele murów w tej cz ci kraju. Jako dziecko cz sto
stałem przed tym murem i wzrokiem pod ałem za nieregularnymi liniami pomi dzy
kamieniami. Podczas mojej nieobecno ci cz sto my lałem o tym murze... No, jak
powiedziałem, zszedłem zboczem... Stan łem przed murem, mo e dwa metry od niego,
stałem i patrzyłem na niego, tak samo jak to robiłem, kiedy byłem dzieckiem... i nagle, bez
jakiejkolwiek przyczyny, mur run ł. Nikogo nie było tam prócz mnie. Mur run ł zwyczajnie...
Było niespokojnie... Lecz po raz pierwszy w moim yciu zobaczyłem to, co było za nim.
(Pauza)
ONA Tak... Aby zobaczy spraw , trzeba cz sto usun co innego z pola widzenia... By
mo e, trzeba osuszy ocean. Wła nie to robiłam przez ostanie sze miesi cy... Osusza pełny
ocean. A pomruki fal mogłam po raz pierwszy w yciu słysze .
ON

A co słyszała , gdy słuchała ?

ONA To, co słyszałam, było okropnym rozdzieraj cym krzykiem... Rozdzieraj cy krzyk,
który nazwałam „moje ycie”. To, co nazwałam „moim yciem” było rzeczywi cie
nieustannym krzykiem, którego nikt, nawet ja sama, nigdy wcze niej nie słyszałam. Lecz
teraz słyszałam go. Ten krzyk to głos dziecka... tego dziecka, którym według przeznaczenia
byłam ja, lecz któremu nie pozwolono si narodzi . A teraz ten krzyk wypływa. Wysyłam go,
by zapełni wszech wiat. D uma go wyzwoliła. Zło i obawa tego dziecka s ju w drodze
do najdalszych planet i nic ich ju nie zatrzyma, nawet gdy d uma mnie jutro zabije... Ten
krzyk to przeciwie stwo mierci. Osoba, przeznaczona by tym dzieckiem w ko cu urodziła
si . D uma urodziła je.
(D wi k oddalonej orkiestry)
ON Popatrz... ten jastrz b... On zawsze jest w tym samym miejscu w stosunku do ziemi,
mimo to, e wiatr wieje tak kapry nie. Jak to jest mo liwe?
(Pauza)
D uma nie jest czym , co przychodzi z zewn trz. mier i choroba, które widzimy obok nas
s tylko ogniem, który pali suche gał zie. Prawdziwa d uma jest czym w nas samych.
Jedynym sposobem to stan jej naprzeciwko i stwierdzi to i zrozumie j . Aby to zrobi
potrzebna jest przestrze . W normalnym yciu jest za mało przestrzeni. Przeszło i
tera niejszo przytłacza nas z obydwu stron jak imadło. My zaledwie mo emy porusza
członkami. To boli, lecz my nie mo emy zobrazowa alternatywy... W yciu zdarza si od
czasu do czasu, e co burzy fundament... tak jak teraz to czyni d uma... a uchwyt słabnie...
Przeszło
i przyszło
znikaj i nagle pozostaje nam tylko sama tera niejszo .
Dysponujemy dalej wi ksz ilo ci czasu, lecz otrzymujemy przestrze ... Bezgraniczn
przestrze , w której mo emy bada i szuka . A gdy szukamy, znajdujemy. I dlatego
przestrze nie ma zwi zku z przeszło ci lub przyszło ci , w niej nie znajduje si mier ...
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ONA A czy ty szukaj c, znalazłe co ?
ON Tak. Znalazłem, e ka da rzecz, która egzystuje, ka dy wiek i ka de wydarzenia, które
si dokonuje jest unikalne. Cie twojego ramienia na stole, kształt tych kamieni na chodniku,
ten odblask sło ca tej jednej specyficznej fali na morzu, wszystko to zdarza si jeden raz i
tylko jeden raz w historii wszech wiata i ty i ja jeste my jedynymi stworzeniami w
wieczno ci, które maj tego wiadomo . I rozumiem, e moje ycie, dlatego e ono
umo liwia mi to zrozumie , jest cudownie owocne i doskonałe.
(Buczy syrena statku)
ON
Jeszcze jeden statek przychodzi. B dzie bałaganiarsko na nabrze u. Ludzie roi si
b d jak mrówki. Byłoby dobrze, eby my poszli do domu. By mo e Dru yny Sanitarne
wnet rozpoczn poszukiwanie emigrantów. Te dru yny staj si coraz bardziej nerwowe. Jest
bezpieczniej i do domu, kiedy ten statek nadejdzie.
(On zaczyna pakowa termos i fili anki)
ON

No... spotkamy si jutro o tej samej godzinie, jak zwykle.

ONA Nie... Ja jutro nie przyjd . My si wi cej nie spotkamy. Jest sprawa niewielkiej plamki
na skórze.
(Pauza, podczas której on u wiadamia sobie sens jej słów)
ON

Rozumiem... Tak... rozumiem.

ONA Tak... jest przykro... lecz tak jest.
ON

To znaczy, e tak e mnie nie pozostaje zbyt wiele czasu

ONA Prawdopodobnie.
(Pauza)
ONA Nie mówmy wi cej. Rozumiemy jeden drugiego. Nie ma si prawa
ni to.

da wi cej ycia

ON Masz racj . Nie ma si prawa da wi cej ni to... Spacerujmy z powrotem wzdłu
brzegu i popatrzmy na morze. Przypływ wła nie odpływa, przypuszczam.
ONA Tak... zróbmy tak. Id my popatrze na morze.
(Razem wychodz )
KONIEC
Z esperanta tłumaczenie: Antoni Tabacki
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