Michał Majerski

Córki Odyna
(Sztuka w dwóch aktach)

Michał Majerski

Córki Odyna
(Sztuka w dwóch aktach)
Osoby: (wszystkie są Niemcami)
Lukas i Moritz - naukowcy przed 40
Olrun i Holgard – atrakcyjne kobiety ok. 30
Trzech żołnierzy (Polacy) – statyści
Akcja dzieje się współcześnie w salonie starego pałacyku, przygranicznej
agencji towarzyskiej, obecnie nieczynnej. W rogu salonu w półmroku
widać recepcję w stylu amerykańskiego motelu.
Na tablicy wiszą klucze od pokoi. Za dużymi oknami noc, słychać dalekie
szczekanie psów
i pojedyncze strzały. Nagle słychać hałas silnika podjeżdżającego
samochodu sportowego, gasi silnik, trzaśnięcie drzwiami. Wśród tych
hałasów z radia samochodowego przebijają się fragmenty hymnu
niemieckiego.
Akt 1
(dzwonek i wołanie zza drzwi): Olga! to ja..otwórzcie - ciemno, nic tu nie
widać. (brak reakcji). Olgaaa... (Po chwili drzwi się otwierają, w ciemności
widać najpierw tylko sylwetkę mężczyzny który wciąga dużą walizę na
kółkach z hotelowymi nalepkami z całego świata. Zapala latarkę w
komórce i szuka włącznika do światła. Szuka tego właściwego, ale
najpierw zapala czerwony neon "Paradise” a potem do tego dochodzi
migający napis „Escort Service". Widać teraz: rura do tańczenia, kanapy,
z tyłu ekran telewizora, beamer i duży bałagan. Mężczyzna rozgląda się.
Teraz widać go dokładnie: drobny facet w okularach, luźnym i drogim
ubraniu . Typ zagubionego naukowca. Widzi ogień w kominku który
zaczyna wygasać, więc dokłada drzewa. Otwiera wbudowaną szafę, pełną
ubrań damskich. Wyciąga niektóre i ogląda. Otwiera walizę i wyciąga
najpierw termos z kawą, potem whisky, zmęczony rzuca się na
fotel. Otwierają się drzwi wejściowe i wchodzi mężczyzna w panterce i
bronią myśliwską, zaskoczony).
Lukas - Stać ! co się tu dzieje ? jak pan tu wszedł ?
Moritz - (podrywa się na fotelu) Dzwoniłem, ale drzwi były otwarte
L.- (krzyczy) To jest dom prywatny. Nie widzi pan? Własność prywatna.
M.- A agencja ?
L. - Agencji tu już dawno nie ma.
M.- Jak to prywatna własność, tu była zawsze publiczna – dom publiczny

(zdziwiony, poznaje teraz mężczyznę) Lukas! przecież to Lukas ! misio ?
to ty? nie poznałem cię w tym przebraniu. Co tu robisz, jak ty wyglądasz?
Byłeś na polowaniu ? wybierasz się na wojnę ?
L. – Czekaj...Moritz?
M.- We własnej osobie. Wszyscy cię o ciebie pytali, to tu się tu
zadekowałeś ? pytałem o ciebie w dziekanacie, ale powiedzieli że jesteś
na urlopie. A potem ktoś mi mówił, że cię widział w telewizji. Dali ci
urlop? Tak w środku roku akademickiego?
L.- Ty też jakoś zniknąłeś z pola widzenia. Co z tobą ?
M. - Nie chcę o tym teraz gadać (podchodzi bliżej, przyglądają się sobie)
- nie poznałem cię w tym stroju. Dzisiaj przyjechałeś ?
L. - Jestem tu już prawie pół roku, teraz tu mieszkam
M. – Tu ? w agencji... towarzyskiej ? co się stało ?
L. – Jak, co się stało ?
M. - Gdzie są nasze dziewczyny ? Co się tu dzieje ?
L. – Agencji już nie ma, dziewczyn już nie ma, ale jeszcze dziś mają jakieś
przyjechać. Chyba jakieś Rosjanki . Dzwoniły z drogi że chcą się tu
zatrzymać na noc, a może na dłużej.
M.- No, to wieczór jest uratowany
L.- Mówiłem ci już że agencji już tu nie ma i imprezy się skończyły. Jak tu
przyjechałem to już też nie było nikogo, pusto, drzwi zamknięte
i kartka, że dom jest jest do sprzedania.
M.- „ Paradise – Escort Service” do sprzedania ? to ja jestem
zainteresowany, kupuję
L. – Poczekaj chwilę. Właścicielka wystawiła go na sprzedaż. Chciała
szybko sprzedać. To pomyślałem, że to jest okazja. I wiesz co? ja to bez
zastanowienia kupiłem, bardzo okazyjnie. Bo z Uczelni mnie wywalili, a
właściwie zawiesili mi umowę no i nie miałem też gdzie mieszkać. A
potem dowiedziałem się przypadkowo, że ten dom przed wojną należał
do dziadka
M.- Nie mówiłeś
L. - Wiedziałem tylko, że gdzieś stąd pochodzimy, ale w rodzinie nikt o
tym nie chciał mówić.
M. - Do krewnych na wschodzie nikt ci się nie przyzna
L. - Była okazja, to kupiłem od razu, a potem poszedłem do gminy, do
archiwum. Tam mają jeszcze wszystkie nasze papiery, jak to było jeszcze
niemieckie. No i wszystkie dokumenty się znalazły, jakby na mnie czekały.
To był definitywnie nasz dom. Dziadka
M. - To co chcesz tu teraz zrobić ? biznes? nową agencję ? hotel ?
L. – Nie żartuj. Ja i biznes ? Zobaczę co będzie dalej. Tu się teraz dużo

dzieje, tu mam ciągłą inspirację. Zamiast zajmować się mitologią ogólną,
to można powiedzieć, że żyję teraz z konfliktów, ale już tych aktualnych
M. – Mitologią stosowaną. To co właściwie robisz?
L. - Zacząłem pisać i mi się tu dobrze pracuje. Ale jeszcze w Berlinie
wydałem książkę i ona dobrze się sprzedaje. Bestseller
M. – Coś słyszałem, o czym to jest ?
L.- Historie o facetach w piżamach i z miękkimi jajami. A tutaj robię
wideoblog. Zagłębiam się w tematy o których nikt nie chce słyszeć, te
które są po drugiej stronie tej dekoracji. Wiesz, że już po trzech
miesiącach mam prawie sto tysięcy follower? Wszyscy chcą wiedzieć co
będzie, ale nie widzą tego co jest.
M. - Masz jakieś komentarze, recenzje ?
Lukas – Nic. żadnych. Żadnych reakcji ani protestów. Cisza. Wszyscy
czytają, ale nikt się z tym nie ujawnia. Siedzę sobie tam u góry, w
gabinecie, przy biurku i potrafię godzinami patrzeć przez okno, albo
wychodzę z lornetką na taras. Tam otwiera mi się widok na rzekę, taki
panoramiczny obraz na Odrę i na tą granicę. Patrzę przez lornetkę na
drugą stronę rzeki, albo wzdłuż jej nurtu do momentu, kiedy całkiem
znika za horyzontem, już w innej przestrzeni, w jakiejś mglistej
nieskończoności. Wiesz, stąd widać wyraźnie, że te stare historie z
Trzecią Rzeszą się jeszcze nie skończyły, a już zaczęła się nowa. Kolejna
zagłada. Zastanawiam się dlaczego znowu do tego doszło
Moritz – Też się nad tym zastanawiałem i zrobiłem nawet z tego
seminarium na Wydziale.
Ja to kojarzę z Aztekami i ich zagładą. Bo to jest bardzo podobna historia.
Tak silna kultura nagle zniknęła, bo pozwolili się wyrżnąć Hiszpanom, a
przecież mogli się bez problemu przed nimi obronić. Prawdziwy powód
ich zagłady to była ich arogancja i mordy ofiarne. Potworne ofiary
składane w ludziach, a to były dziesiątki tysięcy ludzi. Oni zabijali swoich!
Swoich własnych ludzi, tysiącami, całkiem otwarcie, a wszyscy uważali, że
to jest w porządku.
Jeżeli tak uważali, to ten naród musiał mieć potężne zakłócenie empatii,
podobnie jak u nas Holocaust. Jeżeli ludzie nie potrafią się wczuć w
innego człowieka to widzą świat jak w krzywym lustrze, nie potrafią
oceniać i rozumieć co się wokoło dzieje i zaczynają coś robić na przekór
logice. A to jest początek samozagłady
L- Więc teraz wygląda na to, że ta stara historia zaczęła się od nowa.
Nowy holocaust. Kiedy do nas, do kraju w którym wymordowano miliony
Żydów ściąga się teraz miliony ich największych wrogów, muzułmanów.

Po co ? A oni myślą tak samo jak naziści. Ze są lepsi od innych – od nas,
niewiernych. Jak się nie nawrócisz to ... To się nie skończy dobrze, ale to
jest tylko moja wersja
M.- Ciekawe dlaczego ta burdelmama sprzedała ten pałacyk, bo interes
się tu kręcił dobrze. Przecież to była przecież najbardziej znana agencja
na całym pograniczu polsko-niemieckim, a nawet i dalej, aż do Czech
L. - Uciekła ze strachu. Zaczęła się bać
M. - Czego ?
L. - To ma związek z dziewczynami, ale nie z tymi naszymi, tylko tymi
które w międzyczasie przyjechały tu gdzieś z Iranu czy Kuwejtu, ale ich
nie widziałem. Opowiadali mi o tym na „Polenmarkt”. To były studentki.
Przyjechały, bo chciały zobaczyć jak się tu w tej Europie żyje. Były
ciekawe jak się rozmawia z facetem, tak normalnie, bez tej pończochy na
głowie, bez przyzwoitki i bez ślubu. No i znalazły ten adres w Internecie,
znalazły go pod nazwą agencja towarzyska – ale one zrozumiały
„towarzyska” dosłownie, no i spakowały się po cichu i przyjechały tutaj,
do Osinowa
M. – To coś dla feministek
L. - Osinów, od kiedy otworzyli w Europie granice, zrobił się najbardziej
znanym adresem na całym pograniczu polsko-niemieckim. A teraz już
nawet w Afryce (kontynuuje). Na Polenmarkt do dzisiaj żyją tą historią z
tymi dziewczynami. Mówili, że musieli je tutaj namierzyć. Bo przyjechało
z Iranu czy tam skądś, całe komando takich młodych z brodami i ściągali
te dziewczyny na siłę z powrotem. Było całe zamieszanie, bo one nie
chciały i im uciekały, biegały w panice po całym targowisku, po całym
Polenmarkt, a oni szaleli i nawet strzelali, ale w końcu je połapali. Wtedy
krzyczeli z radości w podzięce do Allacha, tak samo jak po tych
zamachach, albo wtedy kiedy się paliła Notre Dame w Paryżu.
A one musiały się znowu przebrać z powrotem w te dżihaby i pojechali.
Ale najlepszy jest koniec: przysłali tu zdjęcia ich poobcinanych głów. I
właścicielce to wystarczyło, żeby uciekła w panice - nalej mi też trochę
(Whisky), to jest dla mnie o numer za dużo
M. - Szkoda dziewczyn. Bardzo. Minuta ciszy dla ich pamięci. (milczenie)
L. - Możesz iść na górę się rozpakować i możesz tu zostać tak długo jak
chcesz, pokoi jest dosyć. Możesz wziąć siódemkę, będziesz miał widok na
rzekę. (pokazuje na tablicę z kluczami)
M. - Świetnie, jutro pójdę się przejść na Polenmarkt, a potem zobaczę.
(w momencie kiedy wchodzi na wewnętrzne schody prowadzące na górę
do pokoi, otwierają się drzwi wejściowe,
słychać syreny policyjne. Wchodzi patrol, trzech polskich

żołnierzy ochrony pogranicza otrzepują śnieg z mundurów, są z bronią,
jeden zostaje przy drzwiach, sprawdzają sytuację)
Żołnierze - przepraszamy, ale widzieliśmy w oknach światło i musimy
sprawdzić –można dokumenty?
L. - Tak oczywiście. Ja tu mieszkam, tu jest zameldowanie. ( wyciąga
dowód )
Z. - (sprawdzają dokumenty) z Niemiec ?
Z.- (do Moritza) I pan też?
M.- Tak, z Bremen
Z.- Kiedy pan przekroczył granicę?
M- Przed chwilą
Z.- To miał pan szczęście, bo właśnie zamknęliśmy przejście graniczne na
moście
M. – A kiedy otworzycie?
Z. – Na razie się o tym nie mówi. Może miesiąc, może dwa ? działania
operacyjne
L.- Może kawy ? zimno się zrobiło
Z - Chętnie ( nalewają kawę z ekspresu), drogi zasypane śniegiem.
Z- Musicie wiedzieć, że teraz lepiej nie chodzić tu po okolicy, jest zakaz
wychodzenia na zewnątrz
M.- Dlaczego ?
Z- Niedaleko zlokalizowaliśmy grupę bojowników „Miecz Allacha”
M - Tutaj?
Z. - Zrobili tu nowy kanał przerzutowy. Przerzucają bojowników kalifatu
na niemiecką stronę. Ale teraz ich trochę przystopowaliśmy, to czekają tu
na okazję. Uważajcie na nich, bo mają broń
M. - Doszli już tutaj, aż do Osinowa ?
Z. - Znaleźli tu dobry punkt do przechodzenia przez rzekę. Bo właśnie
zamarzła.
(Słychać strzały, więc żołnierze szybko wychodzą)
- L. (podchodzi do okna) Widzisz tam? Tam pod lasem, to mogą być oni.
Obserwują nas. Okrążają Niemcy od wschodu
M. - Cholera, to co robimy ? słabo mi, znów mi się zaczynają te zawroty
głowy. Czuję się jak w pułapce. Słabo mi
(od tego miejsca forma dialogów to pogawędka dwóch facetów przy
piwie, jak w starym czeskim filmie)
M. – Siedzimy tu na amen, jak na kwarantannie, ale nic innego nam nie
pozostało.
Nie wiem tylko czym by się tu można było sensownie zająć, bez naszych

dziewczyn. W zasadzie to nie mam pomysłu. Ciekawe gdzie teraz są i co
teraz robią ?
L. - Może jeszcze wrócą. Bo chyba nas lubiły. Można było sobie z nimi
pogadać. Prawie wszystkie miały jakieś stopnie naukowe
M- I to nie tylko z seksuologii. Ale żarty na bok. Nie zapomnę jak razem z
Oksaną pisaliśmy moją pracę doktorską. Tam u góry, pod trójką. Tego nie
zapomnę. Siedziała w fotelu, w płaszczu kąpielowym, rozłożony laptop i
pełno książek z materiałami. Zorganizowała mi nawet materiały z badań
rosyjskich, kompletnie u nas nieznanych. I tak razem pisaliśmy, a mózg mi
pracował na pełnych obrotach. Nie wiem co teraz robi, pewnie wróciła
do domu, na Ukrainę, do mamy
L.- Tak przy okazji, jeszcze się nie habilitowałeś? ile to już czasu?
M.- No nie, nie chcę o tym w tej chwili mówić. Psułem rektorowi cały czas
zabawę. Więc mi najpierw zablokowali publikacje, a potem wysłali na
urlop bezterminowy, od przyszłego tygodnia i to bez obowiązku
prowadzenia zajęć. To jest pewnie jakiś nowy rodzaj mobbingu
L. - Jak to?
M. - Rektorem został właśnie ktoś od nich, a dziekan się boi. Wszyscy się
boją żeby nie stracić pracy. A temat moich badań jest dla nich za gorący.
Ale pensję przelewają mi regularnie na konto. Chociaż tyle
L. – Pieniędzy im nie brakuje. Dostajesz przelew i nie musisz nic robić.
Tylko masz się publicznie nie wypowiadać
M. - Podasz mi to wino ? nie... nalej mi tego Merlot - (siadają, nalewają
drinki )
L.- A wtedy z tą rudą z Odessy ? jak się to skończyło ? o ile pamiętam,
wtedy nawet mówiłeś coś o ślubie. Byłeś cały rozanielony.
M.- To była miłość, prawdziwa, ale zawaliłem sprawę, bo się nie mogłem
zdecydować. Już byłem blisko, ale stchórzyłem. Matka chciała ją zaprosić
w niedzielę na obiad, a ja nie wiedziałem jak ją przedstawić, tak żeby nie
dostała zawału. Miałem jej powiedzieć, że aktualnie pracuje w branży
rozrywkowej ? A ona była świetna, niezwykle kobieca.
I teraz żałuję. Mam tu jej zdjęcie. Zobacz. Pamiętasz?
L. - No jasne. Pamiętam
M.- (wyciąga zdjęcie żeby pokazać). Waleria. Piękna... A ty co
teraz właściwie robisz ?
cały czas tu siedzisz i piszesz?
L.- Mówiłem już, że mnie właściwie zwolnili. Nalejesz mi drinka ?
M.- Jak to zwolnili, miałeś przecież C 3, a z taką kategorią nie można
zwolnić
L. – Teoretycznie. Najpierw studenci zaczęli protestować, że jestem za

mało progresywny, to znaczy za mało antyimperialistyczny. Jak nie
podzielasz ich poglądów, albo masz jakieś inne wyniki badań, to jesteś
heretykiem. Na pożegnanie wymyśliliśmy z kolegą, fizykiem, taką małą
zemstę, prowokację, żeby ich ośmieszyć. Kompletnie bzdurną teorię o
wpływie ocieplenia klimatu na orientację seksualną
M. – i ?
L. - Dali się nabrać, przeszło i to opublikowali. Poszło w świat jako
materiał naukowy.
A szokujące było, że nikt z kolegów nie pokazał, że ma wątpliwości, że
jest z tym jakiś problem. To jest jakieś szaleństwo, neomarksistowski
koszmar
M.- A habilitacja?
L. - Możesz zapomnieć. Dziekan zasugerował żebym zmienił temat,
najlepiej na coś o islamie, progresywnej myśli filozoficznej w krajach
arabskich, albo coś w tym stylu. Nasz wydział dostał duże
dofinansowanie z Kataru, jakieś petrodolary od tych szejków i trzeba się
jakoś odwdzięczyć. Robią teraz selekcje wśród profesorów i ja przestałem
im się podobać. Studenci wybrali sobie mnie na główną ofiarę i na mnie
skoncentrowała się ich wściekłość. Przed wejściem na salę wykładową
studentki zakładały chusty na głowę, a na egzaminy ustne zaczęły się
przebierać w jihab, tak żebym nie widział ich twarzy. Prowokowały przez
cały czas i testowały jak daleko mogą się posunąć. I wywaliłem je
wszystkie za drzwi, a one tylko na to czekały
M.- U nas na wydziale też krzyczeli, że właśnie zajmują się usuwaniem
smrodu który zostawiła 1000 –letnia Rzesza, a przed nami zagłada,
Apokalipsa
L.- jak kiedyś „Czerwone Brygady”, czerwoni aż do śmierci
M.- Ale miarka się przebrała kiedy niedawno siedziałem sobie na a rogu
w kawiarni. Delektuję się poranną kawą, a kiedy moczę w filiżance
rogalik, obok wybucha bomba. Gdybym siedział przy innym stoliku, już
by mnie tu nie było
L.- Żeby teraz przeżyć to musisz się podporządkować i żyć tylko jakby po
jednej stronie dekoracji, tej od strony widza i godzić się na wszystko,
podświadomie, instynktownie, ale ja tego nie potrafię. Zabawa się
skończyła, a najbardziej jest dziwne, że nie widać żadnej paniki. Zaczyna
się spełniać najgorszy scenariusz, bo zaczyna się już powoli lać krew, a
nikt nie reaguje. Pozostaje tylko emigracja
M.- Ale wtedy będziesz sam i twoja samotność cię rozszarpie, musisz sie
liczyć, że gdzie indziej może być to samo
L. - Tutaj nie. Polenmarkt jest szczelny i przetrwa wszystko

M. - A Polacy ?
L. - Dla nich wszelkiego rodzaju zagłady to normalka. Przeżyją wszystko:
jeszcze Polska nie zginęła
M.- Póki my żyjemy, jak u nas mówią
L.- Tu mogę być pewny, że nikogo nie interesuje co myślę, co tu robię i
nikt cię nie kontroluje (do Moritza) - a ty dalej mieszkasz w Bremie ?
M. - Właśnie się wyprowadziłem, kobieta wywaliła mnie z mojego
własnego domu, bo już swoje zrobiłem, a do tego był jej potrzebny facet.
Teraz będę szukał jakiegoś mieszkania (Pokazuje na walizę) Pomyślałem
żeby zacząć tu, od Osinowa
L.- Tylko tyle się dorobiłeś ?
M.- Miałem jechać tu z meblami ? Oddałem jej klucze, ze wszystkim –
i do widzenia. Najpierw mi powiedziała, że nie chce seksu, bo wtedy traci
nad sobą kontrolę. A potem zaczęła chodzić na jogę i zaraz potem, że
chciałaby sobie te zajęcia rozszerzyć i zaczęła coś mówić o jakimś
projekcie – okazało się, że jej chodzi o dziecko. Na dziecko mówiła
„Projekt”. Ale na szczęście to się skończyło na niczym. Ona parła tylko do
przodu, za wszelka cenę, po trupach. Kompletnie nie słuchała kiedy ktoś
do niej mówi. A to jest dla mnie koniec kobiecości. A potem zaczęły się u
mnie problemy na uczelni
L. Zacząłeś już coś mówić
M.- Powiedzieli krótko, że mam chyba burn out, dali mi odprawę i do
widzenia
L- Burn out? Też bym chciał. To jest jak przepustka do wyższych sfer
M. - No i jak tak myślałem co dalej, to przypomniałem sobie o Osinowie i
o tych naszych dziewczynach i po prostu zatęskniłem za nimi. Chryste
Panie - Aleksandra i ten jej biust. Gigant. Albo Tatiana z tym jej
tajemniczym uśmiechem Mony Lisy. Śniły mi się po nocach.
Potrzebowałem kogoś kto mnie zrozumie, albo przynajmniej słuchał co
mówię i nie będzie mi wmawiał, że jestem zakapowanym nazistą. A ty?
kupiłeś ten dom, tą agencję ? tutaj ?
L.- To było chyba optymalne posunięcie. Musiałem się gdzieś ukryć przed
ich bojówkami. A tu? Kto mnie będzie szukał w Polsce? I do tego w
burdelu?
Ale jak tu przyjechałem to się okazało, że nie był wcale taki nowy pomysł.
Na ten teren jest już nowa koncepcja zagospodarowania przestrzennego:
ten cały teren to ma być „safe space”. Tam we wsi, zaczynają już
budować apartamentowce dla uchodźców z Niemiec - i całej Europy. A
to coś znaczy, bo Polacy mają dobry instynkt.

Tu po tej stronie rzeki masz zupełnie inny punkt widzenia. Tu chodzę
sobie na spacer, na Polenmarkt i gadam z ludźmi. I piszę, nawet dużo.
Oni wiedzą o co chodzi, co się dzieje i się będzie działo. I według tego żyją
i handlują, jak na giełdzie. Jak widzisz, ruch tam jest duży, więc nie ma
powodu do obaw. Wszystko funkcjonuje normalnie
M.- Denucjacje i donosy na sąsiadów to nie jest silna strona Polaków
L. - I to mi się podoba. Tu, zaraz za Odrą jesteś już jak w innym świecie
M.- Kiedy jedziesz z Berlina, przejeżdżasz ten most na rzece to wjeżdżasz
jakby do innego świata, na tereny administrowane przez niewiernych, jak
by powiedzieli muzułmanie. Podobnie jest, kiedy przekraczasz bramkę
na lotnisku, taki przedsionek do nieznanego świata, obietnicy nowych
spotkań. A potem możesz już tylko lecieć, dalej i dalej …
L. -Pięknie tu, pełna dzicz. Niezwykła roślinność, która się tu jeszcze
zachowała. Piękna ta granica wzdłuż tej rzeki. Te urwiste brzegi
M.- Całe szczęście, że nie wpadli tu jeszcze na pomysł żeby ją uregulować
L. - Czas zatrzymany, od wojny
M. – Tu jest teraz Europa - Wschodnia. I już nikt nie pamięta, że jeszcze
niedawno była tu Brandenburgia. Nikogo to już zresztą nie obchodzi
L. – A teraz jest takie...dotknięcie wschodu. A to tylko godzina drogi od
Berlina
M. - Od tej ostatniej wojny nic się tu nie zmieniło, jest tak jak było, tylko
jakby ludzie inni
L. - Teren chroniony, coś jak park narodowy
M. - Narodowy to chyba nie, chyba że polski i lepiej żeby to tak zostało
L. - Bo jest się gdzie schować, masz tu pełną wolność, możesz robić co
chcesz, parkować auto gdzie chcesz, możesz gadać co chcesz, jak w Hyde
Parku, nikt nie zakapuje do Urzędu Skarbowego, żadnej zdrowej
żywności, pouczania, nawet możesz śpiewać w samochodzie hymn
narodowy na całe gardło i cię nie zamkną do domu wariatów, jak u nas
M. - Żadnych przymusowych rachunków za rządową telewizję, pięknie
jest
L. - A na koniec najlepsze - ten Polenmarkt, tu we wsi. Otwarty całą dobę.
Jak ci coś potrzeba i masz nad ranem ochotę na flaczki, bigos, albo
grzybki w occie, to masz wszystko zaraz za rogiem. 7 dni w tygodniu,
całą dobę !
M.- To nie to co u nas. DDR bis. I co ci więcej potrzeba?
L.- A pamiętasz kiedy otworzyli tą granicę? To już będzie jakieś
dwadzieścia lat temu, jak wszystko pękło? Polacy zaraz zrobili tu
przygraniczną ekonomiczną strefę specjalną i od razu ruszył biznes:

„Polenmarkt”, to robi nawet dzisiaj wrażenie. Jak postawili na tym polu
te kontenery z tanimi fryzjerami i agencje towarzyskie, to zrobił się od
razu ruch. Taki nowy front wschodni. A potem zaczął się handel, na
wszystkie strony. Narkotyki, alkohol, lekarstwa, broń, kantory,
spedycje, busy nawet do Chin, wizy tranzytowe, załatwianie azylu,
porady prawne we wszystkich językach świata, prawa jazdy, tablice
rejestracyjne, zaświadczenia o niekaralności, jak okiem sięgnąć
kontenery z fryzjerami i agencje towarzyskie – jedna obok drugiej,
dziewczyny z całego wschodu które pozwalają się tu zdobywać.
Przyjeżdżają emeryci i zostawiają tu całe swoje emerytury.
Nawet komuniści i lewacy którzy nienawidzili kapitalizmu i jeździli po
całym świecie w poszukiwaniu krajów trzeciego świata, tutaj znaleźli coś
takiego, zaraz pod nosem
M.- Powrót do przeszłości, pewnie zobaczyli tu coś jak obóz pracy ?
A tymczasem zrobił się taki mały Las Vegas
L. - Na Europę Wschodnią
M.- To był strzał w dziesiątkę - prawdziwy dialog kultur, bez
żadnych programów unijnych, chyba jedyne miejsce na świecie gdzie
Polacy i Niemcy do dzisiaj się całkowicie dogadują.To jest autentyczny
dialog i przenikanie kultur. Kultur swing
L. - Ale przede wszystkim nawiązujesz tu kontakt z Europą wschodnią.
Ona jest u nas kompletne nieznana, a tu sobie rozmawiasz i wciągasz się
w kompletnie nieznany świat wschodniej kultury, poezji, muzyki. Jak w
starej Galicji. A teraz, kiedy te agencje są pozamykane i nie ma
dziewczyn, to jest niebezpieczeństwo, że wszystko padnie. Bo jednak to
one były tym głównym magnesem. Od kiedy stąd uciekły to ruch się
zmniejszył. Ale wszystko wróci do normy, bo teraz zrobili tu lepszą
ochronę niż w Pentagonie
M. – Przynajmniej tak mówią, ale wiesz jak to w praktyce wygląda
L. - Ale tej granicy na razie starają się pilnować
M. - Tym mullachom się to nie podoba, bo ten teren to jest dla
nich taki kolec w oku, bo nie mają tu nic do gadania. Sodoma
i Gomora. Mogą tu niedługo zaatakować
L. - Jak się tę granicę utrzyma, to Osinów ma przyszłość,
bo stanie się taką enklawą, będzie taki skansen starej Europy
M.- będą tu sobie spacerowały dziewczyny w krótkich spódniczkach,
całe na kolorowo, w make up, albo w kawiarniach piły Martini, nie będzie
zakazu na schabowe, będzie lepiej niż dzisiaj w Paryżu
L. - Polacy i Chińczycy na pewno już o tym myślą i pracują nad jakimś
nowym biznesplanem, żeby pójść za ciosem i zrobić tu autonomiczną

strefę, robić świąteczne jarmarki, ale bez zapór betonowych na
ciężarówki i islamskich patroli obyczajowych
M.- A potem rozszerzyć to o ofertę kulturalną, taki wschodni Hyde Park,
spotkania z autorami niepublikowanych książek, niepokornymi artystami
z całej Europy, czy dyskusje jak z nami, naukowcami którzy są na czarnej
liście
L. - A potem otworzyć tu taki Resort, osiedle spokojnej starości dla
bezdomnych elit - „Jutrzenka wschodu” taka nazwa by pasowała, no
nie?
M.- Można by wykorzystać ten neon i go przerobić na: „Paradise” –
„Senioren Escort” Rozmarzyłeś się, co? Ale na teraz, na tą chwilę
sytuacja wygląda zupełnie inaczej.
Siedzimy tu sami jak na jakiejś kwarantannie, w byłej agencji i bez
dziewczyn
L. – I to ma być śmieszne?
M.- Ale chyba nie ma dramatu, bo biznes nie toleruje pustych miejsc. Jak
jest popyt to i podaż będzie. Jestem pewny, że do rana pojawią się tu
nowe i piękne laski, piękne jak wtedy ta miss Władywostoku
L. – Pamiętam, niezła
M. - To mówisz że nie wszystko jeszcze stracone ? w życiu potrzebujesz
zawsze jakiegoś oparcia moralnego
L. - Jak ta nasza agencja, to był kult ! taki przygraniczny „think tank”. W
ogóle powinni zacząć otwierać ich jak najwięcej. Tak jak sieci handlowe.
M. - One już w starożytności zaliczały się do instytucji kultury. Widziałeś
te freski ze starożytnego Rzymu ? i w Pompejach ? te ich sauny ?
L. - Tam je szanowali i nie nazywali burdelami, jak dzisiaj
M. - Ale klubami inteligencji katolickiej chyba też nie
L. - Katolików wtedy jeszcze nie było. Ale agencje już były, towarzyskie.
A to już znaczy coś innego, bo tam się zawsze można dogadać
M. - Ja to widzę tak, jak na tych wyspach w Polinezji, a to jest stara
kultura – w środku każdej wioski masz zawsze dom schadzek.
Są bardzo reprezentacyjne i stoją wysoko na palach. Żeby tam nie
zaglądać. Wiedzieli co robią
L. -Przychodzisz tam, a te dziewczyny nie tylko dają ci rozkosz, ale
stymulują intelektualny niepokój, zaczynasz widzieć wszystko inaczej,
zastanawiać i myśleć krytycznie
M. - Może i tak. Ale dla mnie najważniejsze jest, że one cię zawsze
akceptują taki jakim jesteś, widzą cię przede wszystkim jako normalnego
faceta i nie krytykują bez przerwy
L. – A same też czują się przy tobie jak kobiety, a nie jak aktywistki

„Friday for Future”albo „Me too”
M.- Ja to widzę jeszcze dalej – te specyficzne miejsca spełniają pewne
funkcje polityczne. Bo tu styka się wschód z zachodem, stykają się
bezpośrednio ze sobą najróżniejsze kultury, ocierają o siebie, bez
prezerwatywy, wręcz się przenikają i to jest prawdziwe, autentyczne,
tak jak z seksem, bo tam przede wszystkim najpierw widzisz nagość,
zbliżasz się do nagiej prawdy i nagle na tej nagiej prawdzie widać
wszystko dokładnie, każdy pryszcz i zmarszczkę. Dlatego nie może tu być
ściemy tak jak w polityce, tu nawiązujesz kontakty międzyludzkie i przez
wibracje molekularne od razu wyczuwasz czy się rozumiecie czy
nie. Jak ci się coś nie zgadza, to seksu nie ma. Bo ci nie stanie
L.- Seks jest to jest chyba najszybsza metoda do nawiązania kontaktu.
Jeżeli go oboje chcecie. Kiedy jesteś z nią w sypialni, to podświadomie
wchodzisz do świata którego nie znasz. Swiata wolnego od męskiego ego.
Zafascynowany zbliżasz się do świata kobiet i dopiero wtedy możesz iść
dalej, do erotyki
M.- Tu masz wprawdzie bezpośredni kontakt, dwóch nagich
ciał, fizycznie, ale tak naprawdę jest to kontakt intelektualny, analogowy.
Orgazm, ekstaza, euforia, szczęście, stymuluje się w mózgu
L. – A one to doskonale wiedzą, że najważniejsze w seksie jest najpierw
pobudzenie intelektualne
M. - A jak ktoś jest neutralny intelektualnie ?
L. - to czeka do końca. Bo kiedy już zbliżasz się do końca, to zawsze
zaczynasz intensywnie myśleć. Kreatywnie. Czy chcesz czy nie, masz
refleksje
M. - że, co ja tu właściwie z nią robię ?
L. - Niekoniecznie. Bo wielcy artyści, pisarze, myśliciele, tworzyli
swoje dzieła tylko w burdelach. Hemingway, Bowles,
Proust, Bunuel, Picasso, Dix, Nolde, Degas, Touluse Lautrec, Klimt… sama
śmietanka europejskiej kultury, bohema…to był dla nich drugi dom. I tam
szukali doskonałej kobiecości. Poprzez erotykę. Oni doskonale wiedzieli,
że to co kobiece jest zawsze zaznaczone erotyką, że kiedy jesteś z
kobietą, to jej kobiecość jest w naszej podświadomości zawsze obecna
M. - Albo jej brak, pustka. U niektórych kobiet widzisz, że z wiekiem maja
w sobie coraz wiecej testosteronu i stają się alfa samicami. Tracą swoją
kobiecość, ale zachowują swoją kobiecą przenikliwość i precyzję - a to
wszystko otwiera im drzwi do kariery i władzy. A kiedy obejmują
przewodnictwo partii politycznych, ministerstwa, dowodzą armiami
– wtedy wykonują to bezwzględnie, bez litości i empatii. Stają się

niebezpieczne. Miłość odsunęła się u nich na drugi plan albo nie odgrywa
już żadnej roli.
L. – Ale te dziewczyny tutaj, jest dokładnie odwrotnie. Teraz ci to mogę
powiedzieć. One mnie uratowały przed śmiercią. Po rozwodzie, to był u
mnie dramat i od kiedy zacząłem je tu odwiedzać , to uświadomiły mi jak
bardzo byłem wtedy blisko szaleństwa.
Więc kazały mi iść do psychiatry. Posłuchałem ich i poszedłem do
takiego jednego. Siedziałem tak przed nim, o tak (demonstruje)
i opowiadałem mu o swojej chorej uległości i ciągłym poczuciu winy. Trzy
razy w tygodniu po godzinie. Za godzinę 110 euro.
A po roku mi zdiagnozował, że cierpię na transcedentalną bezdomność,
według teorii świętego Tomasza z Akwinu. To musi być coś jak
pomroczność jasna.Totalny bullshit.
I wtedy zacząłem pisać, o mojej rodzinie która cała zniknęła w czasie
wojny, gdzieś na wschodzie, bez śladu. Jakby ich nigdy nie było. Nie
zważałem na formę, pisałem ciągiem, bez przerw na rozdziały. Aż
okrzyknęli ją taką nową „nouvelle vague” no i stała się bestsellerem. Ale
pojawił się problem, bo poruszyłem temat tabu, którego nikt nie chciał.
Unikano mnie i przestano zapraszać. Nie trwało długo, kiedy napisała do
mnie jakaś czytelniczka. To była Polka, ale nie wiem tego dokładnie.
Powiedziała mi potem, że jej matka znała dobrze moją rodzinę i zabrała
mnie akurat w to miejsce, tutaj, na tym odludziu. Powiedziała mi, że to
miejsce tutaj jest dla mnie kluczowe.
Wiedziałem, że moja rodzina gdzieś stąd pochodzi i że na pewno nie mają
czystego sumienia, ale nikt nie chciał o tym mówić. To był taki trup w
szafie. A ona dużo wiedziała.
Wynająłem apartament w hotelu i tam opowiadała historię tej wioski
i mojej rodziny, historię ich przestępstw od czasu kiedy mój dziadek
został generałem Wehrmachtu, a które ciągnęły się jak krwawy ślad przez
te wszystkie lata.
Słuchałem ją, a kiedy tak wolno mówiła to był jeden szok, a drugi dlatego,
bo ona miala tak gigantyczny biust, że budził we mnie przerażenie.
A potem wzięła moją własną książkę którą napisałem i zaczęła mi ją
czytać na głos. Wolno, strona po stronie, o mnie i mojej bezdomności.
I to się zaczęło zamykać w całość. Siedziała tak w fotelu i rozchylała przy
tym uda. I tak było codziennie.
A zamiast papierosa czy kieliszka wina, kochaliśmy się. Niedługo to
trwało, ale wystarczyło żeby rozładowac tą wściekłość na moją rodzinę,
albo na to co po niej pozostało i przestać się czuć winnym za ich
złodziejstwa i zbrodnie wojenne

M. - U mnie początek też był dramatyczny, bo kiedy byłem z Roksaną,
to kompletnie nie interesowały mnie szczegóły jej anatomii, ale
musiałem z nią cały czas rozmawiać. Byłem uzależniony od tego,
że musiałem do niej ciągle mówić. Potok słów, bez przerwy. Pewnie tak
jak w twojej książce. I tak dzięki niej stopniowo odkrywałem coś nowego,
nieznany świat kobiet. Myśmy byli zawsze zajęci tylko gadaniem, do
tego stopnia, że jak kiedyś zapytała mnie, czy my w ogóle kiedyś, jak
się tak spotykaliśmy, czy uprawialiśmy miłość? to ja kompletnie nie
mogłem sobie tego przypomnieć
L. - Zapomniałeś po co poszedłeś z nią do łóżka?
M. - Fakt, ale jakoś nie myślałem o tych rzeczach. Ona była naprawdę
mądra, zresztą chwaliła się, że dostała jakąś nagrodę Akademii
Europejskiej za eseje o malarstwie Fijałkowskiego
L. - W ogóle ciekawe jest po jakiemu z nią tak gadałeś, bo one nie
rozumieją niemieckiego a ty rosyjskiego
M. - Na początku było tylko na migi, ale potem, a to ci muszę
opowiedzieć: stało się coś, czego się nie spodziewałem. Nagle w czasie
jakiejś gorącej letniej nocy, w przypływie emocji, przeżyłem coś jak
zesłanie Ducha Swiętego, tam u tych Apostołów, kiedy oni zaczęli nagle
mówić różnymi językami
L.- To ja rozumiem, u mnie było to samo, bo ja też... ile razy jak
przejeżdżałem tę granicę, to nie wiem, co się ze mną działo. Ciągle
miałem wrażenie, że już kiedyś tu byłem i już nie wiem który język jest
mój własny, bo mi się wszystko mieszało. Nie zwracałem na to
dużej uwagi, ale u mnie było podobnie. W czasie jakiejś imprezy z
jakimiś rosyjskimi sportsmenkami, w stanie euforii i ekstazy - nagle w
mojej świadomości coś się nagle zmieniło, pękło, urwało, jak przecięte
nożem. I zacząłem myśleć czy to jest przypadek, jak ja się tu teraz
znalazłem, tak nagle, w domu mojego dziadka? Zacząłem się
zastanawiać, bo mojej rodziny nie znam. Ślady się urywają w czasie
wojny. Wiedziałem tylko, że są gdzieś stąd, ale matka nie chciała mi
o tym mówić. A potem kazałem sobie zrobić taki test DNA.
To się nazywa „Welcome to you”. I wyszło mi jednoznacznie,
że pochodzimy stąd, z Osinowa. Ze to musiał być nasz dom
M.- Czasem w nocy, coś mi się pojawia, w głowie, jakieś dziwne obrazy,
właśnie stąd... ta rzeka i te cmentarze wojenne. Więc musi istnieć jakby
pamięć genetyczna, bo przecież skądś się to wzięło. Twoje miejsce na
ziemi, twój dom masz zawsze zakodowany w genach i to się nie zmienia.
I wracasz tam, jak te ryby na tarło w górę rzeki. Ten kod dostajesz od

matki i on jest gdzieś w tobie w środku ukryty, to taka twoja prywatna
czarna skrzynka. I tam są też zapisani wszyscy twoi bliscy, cała twoja
rodzina, ludzie, których nie poznałeś, bo zabrała ich wojna, poginęli
gdzieś w rosyjskich stepach, na wschodzie, w obozach na Syberii, albo
tutaj w tej rzece która kiedyś przez kilka dni była czerwona od krwi.
Albo ta ziemia tutaj, przesiąknięta krwią. A ich ciał już nikt nie znajdzie,
ani nawet nie szuka, ale oni dalej istnieją, w twoim mózgu, tam się nic nie
da wymazać, tylko oszukać. Czasem w nocy na krótko pojawia się coś w
snach, bo oni się gdzieś tam w głowie ciągle czają, bo oni wszyscy tu są,
w tych krajobrazach... ukryci. To wszystko jest, tu się nic nie skończyło.
Tak jakbyś wierzył, że dom, który na chwilę pojawił się w oknie pociągu,
przestał istnieć, bo zniknął ci z pola widzenia. To, co było, tu jest i to, co
będzie, też już tu jest.
Matka mówiła, że rodzina pochodzi gdzieś stąd, ale gówno mnie to
obchodziło. Krosno Odrzańskie, to musi być nawet gdzieś tu niedaleko.
Kiedyś tam pojechałem, żeby to zobaczyć. I to był szok, bo nie zdawałem
sobie sprawy z ogromu tych zniszczeń wojennych i tych powojennych.
Spustoszenia. Dom dziadków był rozebrany, ale wszystko obok było:
drzewa, a nawet ogrodzenie, ale domu nie było. Chodziłem jak obłąkany
po tych ulicach i chciałem każdego napotkanego przeprosić, albo chociaż
porozmawiać, ale myślę, że oni by mnie przegonili. A pozatym – tu
dookoła jest jak pustynia, Dead Valley. Oprócz tego targowiska tutaj, nie
widzisz prawie żadnych ludzi. To jest kraj jak przegrany w karty, jak
klątwa. Wszystko się tu pomieszało, rozlazło, skończyło się. Wiem, że
trzeba to zaakceptować i z tym żyć
L. - Chcesz to germańskie dziedzictwo?, przeszłość której nikt nie chce ?
Bo ja lubię takie klimaty jak jest teraz, bo można zacząć coś od nowa. A o
reszcie zapomnieć. Ta rzeka tutaj powinna się nazywać nie Odra, ale Lete,
jak w Hadesie. Rzeka zapomnienia. Jak ją przekraczasz zostawiasz swoją
przeszłość za sobą i możesz tu zacząć wszystko od nowa.
(Swiatło gaśnie i otwierają się drzwi wejściowe)
M. – Chryste Panie, patrz! tam…

„Córki Odyna” AKT 2
(Z ciemności, pojawiają się w drzwiach dwie kobiety które wyglądają jak
arabki, zakutane w chusty twarze i długie płaszcze. Plecaki wojskowe.
Stoją w milczeniu w drzwiach i oceniają sytuację).

M.- Zobacz tam, te dwie tam, w drzwiach. Chyba nie do nas?
L.- Panie do nas ?
(Kobiety nie odpowiadają, ignorują facetów, rozglądają się, podchodzą
do okna i wyglądają. Uchylają chusty, tak aby mogły mówić między sobą)
Olrun.- (mówią między sobą) Widzisz ich? Tam?
Holgard. - Chyba nas widzieli
- ( do facetów, dalej odsłaniają twarze. Spokojnie ) – Bardzo
przepraszamy, ale chcieliśmy się zapytać czy moglibyśmy się u was
zatrzymać - chociaż na jedną noc ? Na dworze się zrobiło zimno. Nie
będziemy przeszkadzać
M.- ( faceci zaskoczeni) – Panie migrantki ? z jakiś orientalnych rejonów ?
H.- Czemu pytacie?
M.- Bo właśnie była tu policja, mówili że uciekła dziś jakaś grupa
z tego obozu dla nielegalnych migrantów, niedaleko stąd, w lesie.
Terroryści.
O.- No, tak. Wiem, że w tych szmatach wyglądamy na terrorystki,
H.- Albo jak poganiacze wielbłądów
O.- Ale to jest najlepsza gwarancja że się nie będą na ciebie napalać i cię
zostawią w spokoju.
( Zdejmują płaszcze i chusty, widać teraz że są młode i atrakcyjne) No, ale
może macie rację, już chyba trochę zdziczałyśmy przez te lata
L. - Ale nie macie broni ?
H.- Dajcie spokój. Zobaczcie sami. (kobiety pokazują im swoje prawie
puste plecaki)L. - Prosimy w takim razie. Będzie nam miło, dom jest duży. A tam są
klucze do pokojów na piętrze
O. - Dziękujemy za gościnność, bo z tym dzisiaj zrobił się problem. To tu
jest teraz pensjonat? Panowie są tutaj gośćmi ?
L. - Tak, nie …to już nie jest pensjonat, to teraz jest dom prywatny
M. - Akurat sobie tak teraz siedzimy i rozmawiamy, a wieczór się dopiero
zaczął. (niepewnie) Cisza dookoła, żadnych ludzi, nie ma z kim pogadać.
L. - Tylko te patrole na drogach
O. - Możemy się tu trochę rozejrzeć ?
L. - ( niepewnie) Proszę, pewnie. Łazienki są na górze
H. - Ja padam, marzę o ciepłym prysznicu i łóżku.
O.- ( rozglądają się) więc tak tu teraz wygląda? - Zobacz tutaj,
zamontowali rurę do tańczenia, taka sama jak w Pierwomajsku,
w tym klubie „Czerwona gwiazda” Pamiętasz?
H. - (patrzy na zgaszony neon „Paradise - escort service”, na chwilę go
zapala i gasi. Neon mruga zepsuty) – Ty znasz angielski, wiesz co

to znaczy ?
O. - Taka agencja, coś chyba jak konwojowanie do raju.
Przez profesjonalne konwojentki.
H. - Miło tu u was, ciepło, jak w domu. Jesteśmy zmęczone, zmarzłyśmy
M.- Miałyście długą drogę ?
H. - Bardzo długą (oklapują na kanapę, przysuwają się do nich )
O.- Możecie się trochę posunąć ? (zdejmują całkiem chusty, piją wino),
macie tu może jakieś ciuchy do przebrania? Bo to co mamy na sobie
jakoś teraz tu nie pasuje
L.- Zobacz tam w szafie, może dziewczyny coś zostawiły.
(szafa jest pełna, najpierw wyławiają z nich męską bieliznę i akcesoria
męskie, kosmetyki)
H.- Niezłe skarby, to wasze ?- zobacz co znalazłam. Ładne. Ale to
męskie.
O. - Pokaż, jak pachnie ? (wącha męską koszulę,)
H.- (nakłada na twarz piankę do golenia) Pachnie facetami, n
na testosteron (rozkładają inne ciuchy)
H.- A to ? wiesz co to jest? ( znajduje teraz reklamówkę z damską
bieliznę erotyczną)
O.- A co to jest? (Oglądają i przykładają bieliznę do swoich ubrań,
przymierzają)
oszczędzali na materiale, ale jak to założysz to przynajmniej widać, że
jesteś kobietą
( przymierzają teraz ekskluzywną odzież damską )
H.- Piękne te ciuchy
M.- Wyglądasz w tym pięknie.
H.- Naprawdę? to może zrobimy imprezę ?
O.- Już zapomniałam jak wygląda impreza, ale najpierw ciepły prysznic
(przebrana, do facetów) no i jak ? może być ?
H.-(do Moritza, pokazuje biustonosz) – Pokaż jak się to zakłada, zdejm tą
marynarkę
M.- Ale to nie jest dla mężczyzn
H.- Pokaż, a to ładne. (wyciąga kolejny ciuch, przebierają się w drogie
modne ciuchy, staje przed lustrem )
O.- To naprawdę ty, Holgard ? wyglądasz w tym szaleńczo
H.- A pokaż to, - jest tam lustro. Nieźle, po tylu latach w tej dziczy,
taki widok (do facetów) no i jak chłopaki ? to która z nas ładniejsza ?
(usprawiedliwiająco-) to jest Olrun, to nasza najstarsza
rangą, niestety bardzo kochliwa... nie bój się, tylko platonicznie
O. - Chłopcy, zgaście to górne światło, o tak, teraz jest tak romantycznie.

Przyjemnie tak. (Faceci, speszeni, żeby wybrnąć z sytuacji, otwierają
nową butelkę)
M.- Teraz wyglądacie bosko.
O.- ( one) no a teraz możecie nam trochę opowiedzieć o sobie, co tu
robicie ? skąd się tu wzięliście?
L.- W pewnym sensie zboczyliśmy tu z drogi, ale właściwie należymy do
tych, których się nie zaprasza i dlatego nigdy nie zjeżdżają z drogi, ale
teraz dużo się wydarzyło, no i zjechaliśmy
H.- A gdzie są wasze dziewczyny?
L.- Zawsze tu były, ale dziś pewnie im coś wypadło. Ja tu mieszkam, a wy
skąd jesteście ?
O.- No, zgadujcie !
M.- No na pewno gdzieś ze wschodu: z Czeczeni ? Kazachstan ? Bułgaria,
Albania?
O. - Trochę bliżej
L… Rumunia?
H.- Możemy tylko zdradzić, że jedziemy z Rosji
M.- Towarzyszki? To pijemy drinka, za plan pięcioletni, za proletariat, za
klasę robotniczą, za przyjaźń między narodami, za komunizm
O.- Nie pomyliło ci się coś ?
M.- Mówiłaś, że przyjechałyście z Rosji? Z tego komunistycznego raju.
H.- Ale to nie znaczy, że jesteśmy Rosjankami albo coś tam jeszcze, na
czerwono.
O.- (zaglądają na zaplecze) A macie może coś do zjedzenia? głodne
jesteśmy. Od miesięcy nie miałyśmy nic normalnego w ustach.
H.- Karmili nas tam tylko chlebem i wódką
L.- Zaraz coś zrobimy, pokaż im co tam mamy
M.- możecie nam trochę pomóc (Faceci rozpakowują, przynoszą z kuchni
jedzenie i rozkładają na stole. Przygotowują i serwują, tłumaczą po kolei,
dziewczyny są zachwycone)
L.- bitki wieprzowe w sosie winnym… (cytują jak z karty ekskluzywnej
restauracji, objaśniają szczegóły wyszukanych potraw, siadają, one jedzą
jak arystokratki, z dużym znawstwem, piją wino) (pokazać upływ czasu)
H.- Jak kiedyś w domu, u Odyna. Jesteście naprawdę mili, miłe te
chłopaki
L.- A jak tu weszłyście, to myślałem że to jakieś zabłąkane palestyńskie
bojówki w drodze do Niemiec
O.- Chyba się upiłam tym winem, nie nawykłam do wina
H.- Zrobiło się z wami naprawdę przyjemnie, naprawdę miło z wami
(siadają im na kolanach, pieszczoty)

O.- Na wódkę jesteśmy odporne, ale na takie różne ekskluzywne
mieszanki, to nie
H.- No, teraz możemy robić imprezę, to może najpierw się
sobie przedstawimy ? - i bliżej poznamy? - (przysuwają się bardzo
blisko, obejmują i przedstawiają się, jedna z nich idzie tańczyć na rurę)
O.- Nie ma na co czekać, wieczór jest krótki
H.- A to jest taka nasza pierwsza impreza od lat. Prawdziwy debiut na
scenie. Z rurą
O.- Jestem Olrun
H.- A ja Holgard
(tańczą na rurze, muzyka )
M.- Piękne imiona. Jeszcze takich nie słyszałem.
O.- Nie ? niemieckie. Germańskie
M.- To jesteście Niemkami ?
O.– (do Holgard) No, możemy chyba im powiedzieć, co?
O.- Lepiej jak wam od razu powiemy. (teatralnie) Lecimy tu ze wschodu,
ze wschodnim wiatrem, Ostwind. sch…sch... pochodzimy z północy, ze
starej Germanii, ale nasz dom jest w Alfheim i słynie z pięknych Elfów
H.- Jesteśmy siostrami, córkami Odyna, nic wam to nie mówi?
L.- Odyn – to ten bóg wojny ? Miał dzieci ?
H.- No pewnie, słyszeliście o Walkiriach ? To my
M.- Chyba mówicie od rzeczy. Słyszałem o tym trochę w szkole, ale
obecnie nie są to tematy dopuszczone do konwersacji w środowiskach
intelektualnych i naukowych.
( dziewczyny dalej się przebierają, zaczynają się poruszać jak do tańca,
idą na rurę. Muzyka)
O.- Psst... wszystkie jesteśmy córkami Odyna, boga wojny, ale mamy
różne matki i to one nas wychowywały, ale każda inaczej. Nie, nie
musicie się nas bać
M.- Zobacz, jakie one są piękne, piękne wariatki
L. - Zjawiskowe, ale nie mogę w to uwierzyć, bo to może być jakiś
podstęp, to mogą być jednak jakieś palestyńskie terrorystki
M.- Ale, ale, córki Odyna ? boga wojny, tu ? w Osinowie ?
H.- To nie jest takie zwykłe miejsce jak wam się wydaje. To są stare
tereny Midgard – który był powoli zasiedlany przez wieki, a teraz jak
widzicie jest zniszczony, pusty i nie zyskał jeszcze nowych mieszkańców
O.- Tu się wszystko zaczęło, to jest miejsce naszej klęski. I nic się od tej
pory tu nie zmieniło. Klęska wisi tu w powietrzu. Wszędzie, naokoło.
Pod ziemią leży pełno żołnierzy, którzy polegli w haniebnych walkach
i nie zasługują na pochówek w Wallhali

L.- Walkirie ? to są przecież te germańskie laski w operach Wagnera ?
M.- Czekaj, Wagner ? czy to nie jest ten, no od tej trochę przyciężkiej
muzyki? ulubieniec Hitlera?
O.- No właśnie, a my nie chcemy żeby nas kojarzono tylko z Wagnerem,
tymi śpiewaczkami z nadwagą i Trzecią Rzeszą
H.- No i z Wehrmachtem
O.- Więcej wspólnego mamy z lekkością, chyba to widać, no nie?
H.- I lekką muzą … patrz, jak lekki powiew wiatru (tańczą na rurze)
L.- Wagner? – i lekkość jego muzyki ? no, nie wiem: „Pierścień
Nibelungów”, „Barbarossa, „Złoto Renu”, „Zmierzch Bogów” – to nie są
tylko tytuły oper, ale też krwawych operacji wojennych na wschodzie
O.- No tak, to jest trudny temat i dlatego po wojnie i tym wszystkim,
odcięli się od nas. Od tej wojny zniknęłyśmy z przestrzeni publicznej,
całkowicie. Wszyscy jej bohaterowie się rozpłynęli… jak we mgle… jakby
ta wojna była, ale bez udziału ludzi
H.- Germania zniknęła, urzędowo. Nawet Bundestag wydał na to
specjalną ustawę
O.- Zakwalifikowali nas jako nazistki i zniknęłyśmy nawet z książek i
legend
H.- A oni się pod nas podpięli, pod naszą historię, ukradli nasz mythos.
Wykorzystali nasz wizerunek
O.- Chociaż cała germańska mitologia jest chroniona prawami autorskimi
H. - A my chciałyśmy się tylko podobać
O. - Być pięknymi amazonkami na ognistych rumakach, towarzyszkami w
wyprawach wojennych
H.- Taki escort service (pokazuje na reklamę świetlną w tle) jak tam na
tym neonie
O.- To przecież takie romantyczne, czyż nie tak ?
L. – Ale na pewno macie coś na sumieniu
O.- No, już dobrze, więc byłyśmy w Wehrmachcie, na różnych frontach,
ale nie mamy nikogo na sumieniu
H.- Bo wzięli nas do wydziału propagandy i to od razu na pierwszą linię
frontu wschodniego.
O.- Ostfront, ale o tym do dzisiaj cisza. Kto mówi dziś o takich rzeczach!
H.- Nic dziwnego, to by było logiczne, świat germańskich bogów w
śmiertelnych bojach
O.- Na śmierć i życie
H.- Ale Rosjanie byli lepsi, złapali nas i wzięli do niewoli. Na Syberię
M.- Tam musi być pięknie - te piękne syberyjskie krajobrazy,śniegi i
Bajkał. Chciałbym tam kiedyś pojechać.

L.- chyba znowu nie rozumiem. Wzięli was do niewoli ? Rosjanie? Was?
germańskie boginki?
M.- Wszystkie ? ile was w ogóle było ? albo jest
H. - U Wagnera na scenie było nas tylko 9, ale w rzeczywistości jest nas
czerdzieści cztery.
O.- Czterdzieści i cztery (wymieniają na przemian):
Göndul, Hrist, Gesa, Mathilde,Ortlinde, Erda, Hrund, Gerlinde, Madziga,
Rota, Mist, Skeggjöld, Waltraute, Skögull, Göll, Hlökk, Herfjötur, Geirölul,
Hildr, Geirahöd, Randgríðr, Gunnr, Sanngríðr, Svipul, Herja, Geirskögul, R
andgríðr, Sveið, Grimgerde,Hjalmþrimul, Þrima, Geiravör, Skalmöld, Kára,
Sváfa, Roßweiße, Schwertleite, Gerhilde, Siegrune, Helmwiege i
oczywiście nierozłączne bliźniaczki Reginleifr
L. – Cały świat germański w czystej postaci, jak na obrazku
O. – O, już nie. Teraz już po tym wszystkim, tej całej aferze z tą Trzecią
Rzeszą, Walkirie przestały istnieć
H.-Odyn się nas wyrzekł i weszłyśmy do świata zwykłych kobiet. Stałyśmy
się zwykłymi dziewczynami. Tak jak tu teraz przed wami stoją
M.- A jak to zauważyłyście, że jesteście teraz zwykłymi kobietami, a nie
bóstwami ?
L.- kobieta jest zawsze bóstwem, przypominam
H.- Zauważyłyśmy, że zaczęłyśmy się nagle starzeć
O.- Ze można nas zranić, zobacz, o... tu mam bliznę
H.- Stałyśmy się takimi zwyklymi dziewczynami które można spotkać w
taki zwykły, zimowy dzień, na skraju klifu, nad oceanem, albo nad
przepaścią
M.- na skraju klifu ?
H. - Tak. Jak mężczyzna podchodzi za blisko urwiska albo brzegu rzeki,
wtedy wyciągamy rękę i go dotykamy
O.- Zeby poczuł nasz dotyk. Dotyk kobiety. Kiedy go poczuje, wtedy się
odwraca i jest wtedy bezpieczny, nie spada w przepaść. Ale nie jestem
pewna, czy oni nas widzą.
Ale na pewno czują nasz dotyk bo wtedy się odwracają i odchodzą w
bezpieczne miejsce
H. - To jest nasze nowe zadanie jakie dał nam Odyn. I zająć się Midgard,
albo tym co po nim pozostało. Jeżeli się z niego dobrze wywiążemy
będziemy mogły wrócić do domu, a on wybaczy nam tą aferę z
Fuehrerem tym Największym Wodzem Wszystkich Czasów
(ironicznie) , który chciał być nowym germańskim bogiem

M.- Macie z ojcem jakiś kontakt?
H.- Nie, ale on wie gdzie jesteśmy i co robimy. Ma swojego wysłańca,
który podróżuje w przebraniu z miejsca na miejsce, żeby oglądać świat
takim, jakim go widzą ludzie. Ma na ramieniu dwa kruki, jeden oznacza
myśl, a drugi pamięć. A one latają między światami i przekazują Odynowi
wieści
L. – A co było wtedy z tym Wehrmachtem ?
O.- W kraju był taki chaos, że musieliśmy pokazać tym lewakom,
komunistom i pacyfistom kto tu rządzi i zrobić porządek
H. - Więc poszłyśmy za Nim, na naszą własną prośbę, bo na tą wojnę szli
wszyscy, na całość, ze śpiewem, cały naród, wszystkim się w głowie
pomieszało, oszaleli, a my razem z nim.
Germania była na ustach wszystkich, a my, na pierwszym miejscu, w
pierwszym rzędzie
O.- Na widoku. To było takie cudowne uczucie. Miałyśmy piękne
zajęcie, piękne kostiumy i sztandary. Objęłyśmy nawet patronat
honorowy nad tymi bunkrami tutaj, tam dalej, w lesie
L. - To tam z tyłu?, gdzie teraz postawili tą reklamę „Pierścień
Nibelungów”? – „Zwiedzanie bunkrów z przewodnikiem” ?
O. - Tak
H. - Wszyscy nas uwielbiali, pokazywali w kronice filmowej, w „Deutsche
Wochenschau”, no i pracy nie miałyśmy za dużo, bo przed
Wehrmachtem wszyscy się od razu poddawali, bez walki
M.- A jak się to skończyło, to wszyscy wiemy. . . dużo krwi
O.- Dla nas dokładnie w okrążeniu pod Kurskiem
H. -Tam Ruskie zrobiły nam kocioł
O.- I już nas stamtąd nie wypuścili
L.- Widziałem w telewizji, stare kroniki z frontu wschodniego
O. - Szkoda tylko, że te kroniki się w pewnym momencie urywały
H.- Bo potem te obrazki wyglądały już zupełnie inaczej. A na materiał do
kroniki się już raczej nie nadawały. Tego już nikt nie chciał oglądać.
O.- Bo było za dużo krwi. (opisuje obrazy) Wyobraź sobie takie pole
bitewne wieczorem, po zachodzie słońca, po bitwie, usiane trupami aż po
horyzont, a pomiędzy spalone czołgi i działa
M.- Inferno
H.- Ale samych walk nie widziałyśmy z bliska, tylko czekałyśmy w
oddaleniu aż skończą i wchodziłyśmy na tą scenę kiedy już nikt nie
krzyczał: za ojczyznę i Führera. Ani za Stalina ani za Hitlera. Była taka
cisza, że dzwoniło w uszach. (Chodzą po całej scenie, w tle muzyka !)
- my się bardzo dobrze znamy na poległych

O.- To nasza specjalność
H.- Walkirie przylatują na pola bitwy dopiero wtedy, kiedy jest już po
wszystkim. (ruch sceniczny) …latamy z wiatrem, tu i tam
i zakopujemy zwłoki
O.- Zawsze po jakiejś bitwie. Po każdej bitwie, są ich setki
H.- Przychodziłyśmy na pole bitwy, kiedy już wszystko ucichło, nigdy
wcześniej.
Do tych jeszcze żywych nas nie dopuszczali, dopiero potem brałyśmy się
do pracy
O.- Jesteśmy jak coś w rodzaju zakładu pogrzebowego, czyścimy pola
bitwy ze zwłok.
Ssch….ssch… I sprzątamy, jak firma porządkowa
H.- Akurat na tym się znamy
O.- Chodziłyśmy po polach i ruinach i zbierałyśmy te zamarznięte w
śniegu truchła, a potem je zakopywałyśmy. Niektóre razem, niektóre
osobno
H.- Mieliśmy też polecenie, żeby grzebać po cichu
O.- I byle szybciej, żeby nie było widać
H.- I szybko zapomnieć, - jak najszybciej. Ich groby zawsze są gdzieś na
uboczu, gdzieś pod lasem
O.- Bo ci politycy jak zwiną swoje zabawki, to potem chcą zataić, że na ich
wojnach, a teraz w tych zamachach, ginęli ludzie. Dużo młodych ludzi
H.- Ich rodziny, też się nie chwaliły, że miały kogoś w Wehrmachcie, bo to
teraz wstyd, własne dzieci...
O.- Zniknęły, ich dzieci, jakby ich nigdy nie było. W domach nie ma już ich
zdjęć, tylko dlatego że byli w mundurze
H.- Nie ma żołnierzy, nie ma grobów, nie ma dzieci i nie ma ich zdjęć.
O.- Armie poległych, młodych chłopców zeszły do podziemi, do Hadesu
H. - Jakby ich nie było i żadnej wojny. Nikt nie chce o nich wiedzieć, nic,
kim byli. Zapomnieć
O.- A najbardziej to, że byli Niemcami
H.- A Rosjanie ? a Polacy? Anglicy ? Amerykanie? ci którzy polegli, jest
tak samo.
Kto się dziś o nich upomina ? ile zniczy pali się dzisiaj na cmentarzach
wojennych ?
O.- Obojętnie po której jesteś stronie - życie żołnierza zawsze kończy się
na polu bitwy
H. - Ostfront, to musieliście słyszeć, prawda? Totalna klęska
Wehrmachtu, 30 milionów zabitych, piekło i dantejskie sceny, nie do
opisania

O.- Złapali nas jak byłyśmy już na froncie wschodnim. Już pod koniec,
kiedy ukryte
patrzyłyśmy z oddali na jedną z bitew i czekały aż się wszyscy wyrżną – do
ostatniego
H.- Ruskie wiedzieli kim jesteśmy i co potrafimy, więc zabrali nas, do
pracy, do ich obozów
O.- Musiałyśmy pracować, ale teraz dla nich. To jest praca bez końca, bo
te wojny tutaj się nie kończą. Zrobił się koszmar
Lucas - Ale kiedy się widzi tyle poległych, to można zobojętnieć i nie robi
to już wrażenia
H.- Niezupełnie, bo my byłyśmy już wtedy zwykłymi, normalnymi
kobietami, a dla kobiety jest to widok przerażający, kiedy wszyscy
mężczyźni dookoła których widzi, są nieżywi.
Wtedy kobiety z wojnami nie miały nic wspólnego
O.- I zaczęłyśmy się nad tym wszystkim zastanawiać, jako kobiety, ale z
takim ojcem – bogiem wojny. To nie jest łatwe.
A wszystko co nam przychodziło do głowy było związane z naszą nową
sytuacją, kobiecością, że jesteśmy teraz zwykłymi kobietami, że z my z
jednej strony – a z tej drugiej, oni, mężczyźni. Z ich wojnami
H.- Problem był tylko taki, że wszyscy faceci z którymi mieliśmy wtedy do
czynienia nie żyli, byli martwi.
O.- Kiedy patrzyłam im w oczy, to się zawsze zastanawiałam jakie były
ich dziewczyny, ich kobiety
M.- Ale oprócz nich widziałyście chyba jakiś żywych?
O.- Na początku do żywych nie wolno było nam się zbliżać, do nich się
nigdy nie zbliżałyśmy
H.- Nie było wolno. Widziałyśmy ich zawsze z oddali, jak się
zabijali. Musiałyśmy czekać w ukryciu aż skończą, czekać na ich koniec,
jak się pozabijają
L.- I nigdy nie miałyście swojego faceta? chłopaka ?
O.- Nie, blisko to podchodziłyśmy tylko do tych którzy już nie żyli. Tylko
takich dotykałyśmy, w gumowych rękawiczkach, kiedy ubierałyśmy ich
przed włożeniem do ziemi, w jakieś płaszcze albo koce. Albo folię
H.- A potem ich całowałyśmy, już martwych. To był nasz rytuał na
pożegnanie. Taki pocałunek śmierci, albo miłości
O.- ... kiedy ich całowałyśmy to patrzyli na nas niewidzącymi oczyma,
a w naszej srebrzytej zbroi odbijało się światło księżyca
H.- Ale raz mi się zdarzyło, że jeden z nich chyba jeszcze żył, bo otworzył
wolno oczy i wyszeptał, że mnie kocha. Wtedy zemdlałam. I od tej chwili
wiedziałam już na pewno, że jestem kobietą, zwykłą, normalną kobietą,

a nie Walkirią
O.- A jak już było posprzątane, to znowu zaczęły się następne
wojny, Afganistan, Czeczenia, Gruzja, a teraz Krym. Pamiętam, że z tej
okazji zrobili jakieś show, wzięli do telewizji, to był taki kanał telewizyjny:
„Russia Today” i kazali nam tam śpiewać. Chcecie posłuchać ?
(śpiewają razem , muzyka w stylu hymnu narodowego):
- „Rosyjski orzeł unosi się wysoko
jego potężne skrzydła nad nami,
towarzysz Lenin, towarzysz Putin, prowadzą do zwycięstwa.
narody Rosji ! nasza krew,
zewrzyjmy nasze szeregi gotowi na śmierć ,
nasz kraj sowiecki woła,
zewrzyjmy szeregi, idziemy na śmierć ”
M.- Ja p...dla mnie na dzisiaj wystarczy
H.- Ale ta historia się na tym jeszcze nie kończy. Od Afganistanu i
Czeczenii się dużo zmieniło, musiałyśmy się przestawić. Już nie miałyśmy
ich grzebać na polach, jak dotychczas, tylko tylko kazali ich odwozić z
powrotem do ich domów, rozwozić po całej Rosji, po ich wioskach
rodzinnych
O.- I oddawaliśmy ich rodzicom
H.- Te poskładane kawałki ciał w tekturowych trumnach
O.- Szybko, tak żeby nikt nie zauważył, że jest w ogóle jakaś wojna
H.- Nie wiedziałyśmy co im powiedzieć. Kiedy ich tam odpakowywałyśmy,
to było straszne. Kiedy leżeli tak w tych workach foliowych, w kuchni,
na podłodze, tego nie da się opisać.Twarze ich rodziców i żon, kiedy tak
na nich patrzyli, bezsilnie, bo nie udało im się ochronić życia swoich dzieci
albo mężów. Tego nie da się opisać
M.- Długo to trwało?
H.- Długo
O.- Dopiero teraz udało się nam stamtąd zmyć. Teraz jedziemy akurat
bezpośrednio z Krymu.
(światło gaśnie, przytulna atmosfera muzyka, cisza, potem znowu
muzyka. Zmiana światła na salonowe , zmienili w międzyczasie pozycje,
jako upływ czasu)
L. - Nie szkoda wam Krymu ?
M.- (faceci, marzycielsko) Krym, to jest przecież stara Galicja, Odessa,
bezkresne stepy.Poezja, stara kultura. Tam musi być pięknie
H.- Tam jest znowu nowa wojna, tylko jej nie widać
O.- Od czasu Krymu wojny wyglądają już zupełnie inaczej. Są niewidziale.

Na pierwszy rzut oka nic nie widać. Wojny wyglądają dziś inaczej, nie ma
już pól bitwy, nie ma już czołgów, samolotów i operacji wojskowych.
A przeciwnika nie widać. I to obojętnie gdzie, w Paryżu, Londynie,
w Antwerpii czy Czeczenii
H.- Ci żołnierze nie różnią się teraz od zwykłych przechodniów, nie mają
mundurów, walczą z ukrycia, mają tylko broń i nic więcej. Pojawiają się
takie „Ludziki”, nie wiadomo skąd i atakują
O.- Kiedy idę ulica to mam już taki odruch, że wszystkim mijanym na ulicy
mężczyznom patrzę w oczy i staram się odczytać czy już kogoś zabił,
bo polegli są, jak wtedy na froncie wschodnim i jeszcze do tego kobiety
i dzieci
H.- A kiedy jest po wszystkim, to potem nas tam wysyłają
O.- I brniemy przez morze krwi i resztki ciał, na dworcach metro, w
autobusach, osiedlach
M.- Dużo było tu o was słychać, Czeczenia, Afganistan, Gruzja, Mołdawia,
Moskwa, a teraz Krym i Ukraina.. a Paryż, Nicea, Madryt, Berlin? Tam też
was wysyłali?
H. -Nie, tam sprzątają już służby miejskie, zbierały te resztki ciał
szufelkami, a potem spłukiwali wodą
O. - Pełno krwi, bo ona nie chce wsiąkać w asfalt czy beton. Powiedz im
jeszcze o tej szkole w Biesłanie, albo potem o dworcu w Moskwie, tam
nie też nie było co zbierać. Nazywają to terrorem, a to jest przecież też
wojna. Tylko teraz wygląda inaczej
H. - A potem po pracy odwozili nas do takich obozów, coś w stylu jak
Guantanamo. I nikt z tych rosyjskich żołnierzy, którzy nas
konwojowali nawet nie próbował się do nas odezwać. Byłyśmy jak
zarażone... germańskie suki - mówili o nas
O.- I to nas uratowało, bo na takie rzeczy, na takie szaleństwo nikt nie
chce świadków
H.- I do tego jeszcze nas, Germańców. Nie wszystko już dawało się na nas
zwalić, bo Ostfront się już dawno skończył
O.- Więc nas odstawili i przewieźli z powrotem na Syberię. Już nas nie
pilnowali, tylko kazali robić szkolenia. Miałyśmy wykłady na Akademii
Sztuki Wojennej
H.- Z propedeutyki propagandy w mediach. Wykłady połączone z
ćwiczeniami
O.- To była uczelnia dla szaleńców i diabłów w ludzkiej skórze
H.- Breivik zresztą też tam do nas chodził
O.- On był największym wariatem
L.- Widziałyście go?

O.- Kogo? Breivika? jasne
H.- Snowdena też. Ale jego dalej szczelnie izolują i zakwalifikowali do
innego wydziału- do wojen informatycznych. Tam jest czysta robota,
żadnych poległych, a wychodzi na to samo
O.- Potem nas z tamtąd zwolnili, bo nasza znajomość propagandy której
się uczyłyśmy jeszcze u Goebbelsa była warta tylko śmiechu w
porównaniu do tego co opanowali Rosjanie
H.- Udało nam się potem spotkać w innym obozie Grimgerde i Mathilde
i razem w czwórkę uciekłyśmy
M.- Z Syberii ?
O.- Wiedziałyśmy tylko, że musimy się orientować na zachód. Szłyśmy tu
tak kilka miesięcy, bocznymi drogami, przez Turcję i Albanię
H.- Dopiero jak doszłyśmy tutaj, nad Odrę to już wiedziałyśmy gdzie
jesteśmy
L.- Pewnie to był szok, po tylu latach
O.- Nie, poznałyśmy wszystko od razu. Nic się tu nie zmieniło
H.- Stąd już niedaleko do Asgard, nad Renem
M.- Asgard ? Zamek w Asgard ?
H.- Tak, ten na północy. Ale teraz zostały tam już tylko ruiny
O.- To była jakby nasza siedziba rodowa. Coś jak Wawel, Hradczany czy
Wersal
L.- Jedziecie tam, teraz ?
H.-Jeszcze nie, pojedziemy tam dopiero wtedy kiedy Odyn nam pozwoli.
Teraz chciałybyśmy tu zostać jakiś czas, jeżeli nam pozwolicie
M. - Jasne. Przekroczenie tej rzeki jest teraz niebezpieczne
L.- Teraz dużo się tu zmieniło
O. - Ja jednak czuję się tu dziwnie bezpiecznie. Odra. Widziałaś jak ona
spokojnie płynie ?
M.- Jest głęboka i nikt jej nie próbował ujarzmić
O.- Jest młodszą siostrą Renu. Kiedyś często przyjeżdżałyśmy tu w lecie,
jeszcze jak mieszkałyśmy w Asgard, z Freyą, z Brunhildą i z dziewczynami,
na całe lato.
H.- Pięknie było. Kąpałyśmy się w rzece, w Odrze, tam z tyłu parku, w tym
zakolu, za tym jesionem
O.- To tu się zaczęła nasza historia, tu się wszystko zaczęło… zaczynam
być sentymentalna
L.- A gdzie jest reszta dziewczyn ? mówiłyście, że jest was więcej. Co z
nimi ?
H.- Zyją i mają się dobrze. Grimgerde i Mathilde odłączyły się od nas, bo
poznały po drodze jakiś facetów. Gesa, Herja, Morgana, Geirahöd,

Madziga, Hlökk i Siegrund już są w drodze. Będą tu za kilka dni.
Kilka z nas jest jeszcze za Uralem, ale nie mamy z nimi kontaktu, pracują
tam w jakiejś operze
L. - W operze?
H. - W Nowosybirsku. Wystawiają tam Wagnera i zatrudnili je tam jako
statystki, jako Walkirie. W oryginale
O.- Zapomniałaś jeszcze o siostrach Reginleifr. One też już tu są,
nawet niedaleko, razem ze Skeggjöld. We Wrocławiu. Pracują jako
discjockeyki w takiej nowej dyskotece „Nibelungi” i chcą tam zostać,
podobno są zachwycone miastem
H. - Kilka z nas zostało w Rosji i wyszły za mąż i mają dzieci
L. - Dzieci ?
H. - Tak, mówiły że są szczęśliwe, że znalazły dobrych mężów
M. - Mówiłyście, że jesteście dziewicami
O.- Tam w Rosji przez cały czas nie myślałyśmy o niczym innym tylko o
facetach, ale bezpośrednio nie miałyśmy z nimi żadnych kontaktów
H.- No, a teraz kiedy tu was spotkałyśmy to jest naprawdę ekscytujące
L. - Dlaczego?
H. – Bo teraz mamy kogo zapytać, czy ładnie mi w tej sukni, czy ci się
dzisiaj podobam, czy zrobić ci kawę, albo czy chcesz się pokochać się po
południu – (włącza na chwilę migający neon „Paradise- escort service”).
Hochenwutzen, nie sądziłam że jeszcze tu kiedyś będę. Nic się tu nie
zmieniło, wygląda jak zawsze. Tylko tam za wsią zrobili teraz
ten Polenmarkt. Nie wiem czy Polacy wiedzą, że takie targowiska zawsze
mają swojego patrona, to jest Hermes. To bóg kupców i złodziei
L.- Teraz ta wioska nazywa się Osinów Dolny
O.- Ostatnio byłyśmy tu jak skończyli budowę tych bunkrów, tam z tyłu,
od strony parku, w lesie
H.- Goering nazwał je „Pierścień Nibelungów”, na naszą cześć. Jeszcze
tam stoją nieruszone, do dziś
O.- Jako chrzestne dostałyśmy od niego nawet własny bunkier. Jest tak
wyposażony, że można przeżyć w nim długi czas. Jak na arce Noego.
Jest nieruszony do dzisiaj, bo tylko my znamy do niego wejście
L. - te bunkry i fortyfikacje – dzisiaj się to nazywa Międzyrzecki Wał
Obronny i można go zwiedzać. Z przewodnikiem
O.- i wtedy tu nas zaprosili, właśnie tu, do tego pałacyku. To było
kilka dni przed uroczystym otwarciem „Pierścienia Nibelungów”.
Myślałyśmy, że na imprezę, bo robili tu gigantyczną
imprezę na otwarcie i przyjechało dużo bonzów z Berlina. Ale nie.
Byłyśmy w błędzie. Zaprosili nas tu jako sprzątaczki.

Nas,jako sprzątaczki ! słyszałeś to? Zanim się impreza zaczęła
musiałyśmy sprzątać
M.- sprzątać? przed imprezą ?
H.- no tak. Jak tu nas przywieźli, to były ich ze dwie setki, …do
pochowania. Tych chłopców którzy to wszystko tu budowali, te bunkry.
Nawet ich nie ułożyli w jednym miejscu. To byli jeńcy wojenni, młodzi
chłopcy, przeważnie Polacy. Zabili ich wszystkich, bo widzieli co tam było,
znali plany tych bunkrów. A potem były tu już tylko niekończące się bale
i party
L.– mówisz, że już tu kiedyś byłaś? To musiałaś poznać mojego dziadka?
To był jego dom
H.- nie wiem na pewno czy to był on, chodził tylko w mundurze SS.
Opętany, jak wariat.Nie rozmawiałyśmy dużo, a jak poszłyśmy na front,
to jego jeszcze nie wzięli. Ale wierzył w Adolfa, że Niemcy zmienią cały
świat i zrobią porządek, tak samo jak teraz komuniści albo „Antifa”.
Ale potem widziałam go już tam - koło Kurska. Leżał w rowie, ale
poznałam go. Wiem, gdzie jest zakopany, zapamiętałam to.
Jak chcesz to ci kiedyś pokażę, możesz go tu przywieść i zrobić mu grób.
L.- Nie wiedziałem że tak skończył, nikt nie chciał o nim mówić. Mam po
nim kilka rzeczy.(Holgard podchodzi do niego blisko, obejmuje go, Lukas
zażenowany bierze w ręce jej amulet zawieszony na szyi i ogląda z bliska)
- powiedz co tu jest napisane ?
H. - Ensaf - to muslimskie imię – znaczy nieskazitelność moralna. Zdjęłam
go z szyi jednej dziewczyny zabitej na stacji metra w Moskwie. To była
jedna z tych terrorystek. Leżała tak jakby spała i miała ten łańcuszek na
sobie. Nie mogłam od niego oderwać oczu. Nie mogę zapomnieć jej
twarzy.
L.- Nieskazitelność moralna, ale ciekawe ilu zabiła. „Gott mit uns” coś
podobnego było w rzeczach mojego dziadka
(dziewczyny kokietują)
M - Wyglądacie bosko. Piękne córki Odyna
H. – (kokieteryjnie) Może tak, a czy wiesz kto jest moją matką? Ja na
przykład jestem córką Lansy, bogini dzikości, huraganów i tornad. Nie
boisz się mnie? Bo jestem silną kobietą
M.- więc będę cię wszędzie ze sobą zabierał. Będziemy chodzić razem na
spacery i na koncerty, żeby nas wszyscy widzieli
H.- Tak ? (obejmuje go) tak pięknie mówisz. Ale teraz jestem bardzo
zmęczona, to lepiej chodźmy już na górę, pokażesz mi mój pokój?
M. – To chodźmy już. (biorą swoje bagaże i idą po schodach na górę,
zostają Lukas i Olrun)

(Swiatło)
2.2.
( Lukas i Olrun wtuleni w siebie wolno tańczą, słychać dalekie strzały za
oknem jak na początku sztuki)
O.- Cudownie jest tutaj, dobrze się tu czuję, nie myślałam że tu jeszcze
kiedyś wrócimy. Wydaje mi się, że wokół mnie wszystko się kręci, może
to wino ? -ale chyba nie. Wszystko porusza się, tak wolno, dookoła i
powoli wraca – Czuję się dokładnie jak wtedy, tego dnia kiedy
wyruszyłyśmy stąd na front wschodni.
Pamiętam wszystko dokładnie, było lato i kąpałyśmy się, tam w zakolu,
w rzece przy tym jesionie
L.- Ja też często myślę o tamtej chwili kiedy ucięła się historia mojej
rodziny, kiedy straciliśmy nasz dom i zginął mój dziadek. Nie było mnie
jeszcze na świecie, ale nie odczuwam tego zupełnie. Wydaje mi się, że z
nim rozmawiam jakby żył i było to dziś. Pokażesz mi gdzie leży, bo chcę
się z nim pożegnać.
O.- Przywieziesz go tutaj, bo on jest stąd i należy tutaj. A jak już tu wróci,
to poczujesz że jesteś w domu. Ja mam dosyć wojen, muszę odpocząć,
cały czas tęskniłam za tym żeby nie musieć już się więcej szwendać po
jakiś okopach i bunkrach i grzebać ludzi w grobach masowych.
Jestem teraz zwykłą dziewczyną, jeśli chcesz to z przeszłością ( przykłada
do twarzy wenecką maskę karnawałową twarzy boginki). A ty ? kim
jesteś ? powiedz, przecież nie znamy się zupełnie, a jesteśmy tutaj razem
L.- Ja ? jestem tylko ucieknierem z tego przeklętego kraju, który się kiedyś
nazywał Germania.
Ucieknierem do swojego rodzinnego domu, który się tu nagle
i niespodziewanie odnalazł. Jestem tylko zwykłym facetem, który chce
normalnie przeżyć swoje życie z dziewczyną, w swoim domu. Ale wygląda
na to, że to nie jest takie proste - kiedyś marzyłem, żeby wziąć taki
normalny ślub, a potem wsiąść z żoną na żaglówkę i gdzieś razem
popłynąć, na jakąś wyspę. Ale potem się okazywało, że ona dostała
jakieś nowe zlecenie na kampanię reklamową i na tym się kończyło
O.- zapomniała co to jest miłość, jak wiele kobiet, nie miej jej tego za
złe...Cały czas patrzysz na mnie, tak jakoś dziwnie. Patrz na mnie, na moje
piersi i biodra, a teraz tutaj .. tutaj, zobacz... moja historia jako kobiety
się jeszcze nie zaczęła i chciałabym, żeby wreszcie się coś w moim nowym
życiu wydarzyło (obejmuje go)
L. – Kręci mi się w głowie i nie sądzę że to od tych drinków.
O.- Ożeń się ze mną. Weźmiemy ślub ?

L.- Teraz? tak od razu?
O. - Nie chciałbyś żebym została twoją żoną? będę dla ciebie czuła i
odgadywała każde twoje życzenie i pakowała walizkę kiedy będziesz
jechał na jakiś kongres albo spotkanie autorskie z czytelnikami.
Będzie można zacząć tu wszystko od nowa
L. Ja się zdecydowałem i mam tu teraz swój dom. A więc zostaniemy
tutaj. Nad Renem jest znowu wojna, a tu się nic nie zmieniło
O.- A Odra? płynie tak spokojnie jakby nigdy się tu nic nie stało.
L.- Jeszcze się nic nie stało, ale to jest cisza przed burzą, przed bitwą w
której nie ma żołnierzy. Zostaniemy tu i będziemy pracować. Może
zrobimy tu coś na wzór jak w Silicon Valley, Instytut badawczy ludzkich
losów, tutaj na pograniczu. Albo Instytut naukowy płodności i rzadkiej
roślinności: „Dolina Odry”. Przedewszystkim jednak najpierw trzeba
zaopiekować się „Latencją” i wydzielić jej swoje miejsce, tak żeby nie
dominowała, ale gdzie będzie do niej dostęp o każdej porze i dla każdego
O. - Latencję? To jakaś roślina?
L. – Nie. Jest to nieuchwytna obecność przeszłości w kraju, który popełnił
największą zbrodnię w historii. A ona była długo ukrywana pod
powierzchnią spokoju, ale teraz nagle wyszła na powierzchnię, jak
huragan. Wezwaliśmy złe duchy i nie potrafimy się ich pozbyć
O. – A może będziemy pracować na Polenmarkt? Jest taki zawód w
którym bardzo bym chciała pracować: opowiadacz historii
i wyprowadzacz. Wyprowadza się starszych ludzi na spacery, siadacie
sobie razem na ławce w parku i opowiadasz im różne historie, albo
czytasz książkę. Albo będziemy dawać przedstawienia w domach starców
(demonstruje)
- w stołówce, właśnie skończyli kolację, ale zamierają bo nikt ich nie
prowadzi z powrotem do ich pokojów. I wtedy my wychodzimy i robimy
przedstawienie:
opowiadamy im o Germanii i starej Normandii, Nibelungach, o Freyi,
Brunhildzie, rycerzach i Walkiriach na pędzących koniach …o świecie
którego już nie ma, który jest tajemnicą, jest niewidoczny. Świat ciemnej
północy, olbrzymów i karłów, wilków i nordyckich bogów. Przypomnimy
im historie o winie i karze. A oni będą tam siedzieli, w tych swoich
wózkach inwalidzkich ustawionych w rzędach i przysypiali. I śni im się, że
w pięknych zbrojach pędzą na koniach z powiewającymi grzywami, a
krople rosy spadają z nich na zamarzniętą ziemię
L. A wtedy w ich sercach pojawia się ciepło. (podchodzi do okna)
Zobacz, zaczęło świtać a śnieg pada dalej, bez przerwy. Wiesz?,

od kiedy tu jesteście z nami, a oni tam ciągle stoją i czekają, to teraz
rozumiem lepiej co się dzieje i zacząłem się bać. Widzę, że nie jestem
nieustraszonym rycerzem na zamku Asgard, który broni was przed
dzikimi hordami z południa. Jestem tchórzem, który nawet nie potrafi
okiełznać myśli kiedy obok wojna i śmierć- i czeka bezsilnie na ratunek.
Albo na coś co się tu może zdarzyć, bo śmierć jest znowu niedaleko.
Czuję jej bliskość razem z tymi Mullachami, bojownikami Allaha, którzy
czekają tu na okazję. Oni są zawsze otoczeni śmiercią, żyją tak, jakby
śmierć majaczyła tuż przed nimi. Jest zawsze z nimi, obok, na
wyciągnięcie ręki - i ta ich niechęć do myślenia o przyszłości, tu na ziemi,
w jakikolwiek sposób, to jest naturalna postawa muzułmanów
O.- Ale ja jestem spokojna, zaufaj mi, zaufaj nam, bo jest na nich sposób.
Już to przerabiałyśmy. Ratunkiem będzie nasze myślenie o przyszłości.
Wystarczy że będą widzieli, że nie siedzimy biernie, a wtedy zawsze
będziemy krok przed nimi. Nie mówiłam ci, że moja matka była Normą,
jedną z kilku które opiekowały się studnią losu.
Były na służbie wszystkich bogów i miały dostęp do przyszłości i wiedziały
co stanie. Jaki będzie nasz los, to ja wiem już teraz. Nie jest to dla mnie
tajemnicą, bo nauczyłam się tego od matki, czytać przyszłość. Nie było to
trudne, bo przyszłość istnieje już dzisiaj, teraz, w tej chwili, ale ty może
jej nie widzisz, bo ona znajduje się głęboko w twojej podświadomości.
A więc, jeżeli będziesz chciał, to wróci tu nowy Milgard albo nawet nowy
Idawoll, świat w którym panuje kobiecość. Swiat Erosa i płodności.
A to jest świat wolny od wojen i tego waszego męskiego EGO – świat
„Paradise”.
( z dystansu ) Lukas? Widzę po tobie, że to nie jest czego byś chciał.
Bo nie ma tam miejsca dla mężczyzn? No, tak. Zresztą taki zniewieściały
świat długo by się nie utrzymał. Coś o tym wiemy, bo jak wiesz, moim
ojcem jest Odyn, bóg wojny.Tylko te jego wojny, to była zawsze obrona
swoich terytoriów. A takie wojny trzeba wygrywać. Milgard został
zniszczony i Asgard, ale nadejdzie coś nowego. Nasza historia która była
tu obecna od stuleci ale musiała odejść, wróci, już niedługo. (z innego
miejsca na scenie) Ale teraz dopóki nie stanę się znowu Walkirią, będę
tylko dla ciebie, będziesz takim moim rycerzem jak na zamku Asgard.
A potem będę się starała, żeby te stare ziemie Midgard na których teraz
jesteśmy, stały się dla nas rajem, dla ciebie i tych którzy tu teraz żyją.
A to oznacza wojnę. Mam jednak takie uczucie, że ojciec nas z nimi tu tak
nie zostawi, tak same. Po drodze tutaj widziałyśmy jego posłańca z
dwoma czarnymi ptakami na ramieniu, które jak nas zobaczyły to zaraz
do niego odleciały z wiadomościami.

Lukas, a teraz mnie przytul. Reszta naszych dziewczyn będzie tu już
niedługo, to razem będziemy nie do pokonania.
KONIEC
(Szczecin,Polanica. Marzec 2020)

