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Jest jak jest ... życie, życie, gdzieś ty ... żegnaj 

wierszopisanie ... marność i pustka... 

 

 

... plac... tłum, ciało przy ciele, oczy wszędzie... pośrodku  

scena, mężczyźni i kobiety z flagami ogłaszający Niespotykane, 

zapowiadający Niesamowite, obiecujący Nieskończone, pragnący, 

krzyczący, niemi... mężczyźni i kobiety oraz ich spektakularne 

reklamowe odmiany. 

 

Eksperyment psychotroniczny: Podróż człowieka przez królestwo 

umarłych. 

 

Wielki Joe i jego ludzie. Wyglądają, jakby właśnie odkryli 

sterowiec albo rower. Przypominają tłum pasażerów parowca 

podróżujących na gapę w latach 20-tych gdzieś w Ameryce lub w 

Londynie. Chociaż mają garnitury, ich twarze są białe od 

gruźlicy, od czasu do czasu któryś z nich kaszle w chustkę 

krwią że aż strach. Jeden jest grubszy, inna jest śliczna, ale 

mimo to, wszyscy podobni do siebie jak jeden.  

   

Takie same znaki rodzinne, ubóstwo na ramionach, głód w oczach. 

Człowiek mógłby pomyśleć, że tutaj ta czeladź boża przez wieki 

całe na beczce płynęła. Być może w tych garniturach szytych na 

miarę, które są ich jedynym i bezcennym majątkem, w nich 

wiosłowali tutaj przez dziesięciolecia, być może nawet sami nie 

wiedzą, co się w międzyczasie w świecie wydarzyło. Są tutaj. 

Pojawili się jak pionierzy na Zachodzie. Są tutaj ze swoim 

wspaniałym eksperymentem na ludziach, który gdy przymknąć 

łagodnie oczy pod słońce– przedstawią nam już wkrótce.  

 

W trupie możemy znaleźć następujące postacie, które nam się 

poźniej przedstawią: 

 

 

Wielki Joe – członek Akademii, patenty, wynalazki, hipnoza 

i magia wszelakiego rodzaju. (Prawdziwe imię Józef Bacygal, 

pochodzący z Ostrawy.) 

 

Mały Joshua – medium. (Prawdziwe imię Józef Bacygal mł.) 

 

Rama Prahpahti – pochodzi z Indii, tańczy tańce derwiszów. 

(Prawdziwe imię Karol Bacygal z Ostrawy.) 

 

Mary – była czarownica, w Kansas sieściokrotnie skazana na 

śmierć przez spalenie na stosie. (Prawdziwe imię Maria 

Bacygalowa,z domu Wiewiórków z Ostrawy.) 

 

Clementine – idealne medium. (Prawdziwe imię Magdalena 

Bacygalowa – Crocetti, pobyt czasowy we Florencji, rozwiedziona 



 3 

z włoskim notariuszem.) 

 

Demoazel – Beatricce, bezprecedensowe piękno, zrodzona z ognia 

Syriusza, kobieta sztuczna. (Prawdziwe imię Ilona Bacygalowa 

również z Ostrawy.) 

 

W chwilę później z widowni dociera przypadkowy widz: 

 

Tomasz 

 

A chwilę później uderza ręka sprawiedliwości w postaci 

strażnika miejskiego w mundurze.  

 

Poufność danych pozwala ujawnić tylko jego numer służbowy  

T – 111. 

 

Po zwołaniu ludzi w celu przeprowadzenia Eksperymentu 

Psychologicznego: Podróży przez królestwo umarłych – wszystko 

się rozpoczyna. Uderza bębenek, brzdęka moneta, ktoś zakaszle 

i przed ludźmi stanie Joe. Mały Joshua zatańczy i zagwiżdże 

gwizdkiem. Śmieje się... po prostu mały Joshua... 

 

 

Mały Joshua 

Na drodze życia 

Siedzi dziecię 

Na księżyc sika 

Oczy mu się świecą 

A obok z gwizdkiem 

Martwi się błazen 

 

Kosmos się obraca 

Raptem się odchyla   

I spiralą ducha 

Co wypełnia brzucha 

Gulaszem fantazji 

I złudami chimer 

Mianuje ich nagle 

Panami wszechświata 

 

Malutka planeta 

Dla dziecka i błazna 

Czasami żałosna 

A zarazem raźna 

Nie ma tu aniołów 

Diabłów też tu nie ma 

Tylko dziecię z błaznem 

Rządzą naszym światem 

 

 

/Wielki pośpiech i krzyk – zaczyna się. Joe wstępuje na scenę./  
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Wielki Joe 

Jestem Mistykiem! 

Byłem tu i odchodzę stąd! 

 

Mary 

Dokąd idziesz?  

 

Clementine 

Zostań!  

 

Wielki Joe 

O, to był skecz!  

 

Mały Joshua 

Panie i panowie! 

Mistyk i poeta Joe! 

Właśnie obejrzeliście 

jego psychoshow! 

 

Demoazel 

Hipnoza! 

 

Clementine 

Metamorfoza! 

 

Mary 

Skleroza! 

 

Rama 

To jest koza! 

 

Wielki Joe 

Iluzja! 

 

Wielki Joe 

Halucynacja! 

 

Mały Joshua 

Lewitacja! 

Koncentracja! 

Demonstracja! 

 

Rama 

Wata cukrowa! 

 

 

 

 

 

Wielki Joe   
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I nasze paskudarium! 

Wy, szanowni Państwo! 

 

Narysuję krąg! 

Ja tutaj będę 

A w tym kręgu duch, 

Co tańczyć będzie 

Czardasza i czworylkę! 

Też śpiewać dwógłośnie 

To wszystko za chwilkę 

 

Gdy zakwitną czereśnie! 

Gdy przylecą słonie 

Gdy Kobiety rozebrane 

 

A w tym kręgu duch 

Cudowny, wierzcie mi Panowie i Panie! 

 

Pochodzi z średniowiecza  

Z elementami moderny 

I wszystkich was przekona 

Iż duch jest nad materiał   

Bo jak mówią budowlańcy: 

Materiał to materiał! 

 

Rama 

Co tu wymyślać i co tu zmieniać? 

 

Clementine 

Od życia czegoś chcieć? 

 

Mary 

Żyjemy przez chwilę. 

 

Mały Joshua 

Tak na krok od Tesco. 

 

Mary 

Szukamy idylli! 

 

Mały Joshua 

I wszędzie groteska! 

 

Wielki Joe 

Tylko śpiew błaznów 

Pozbawia nas depresji i tremy!  

Czekają Państwo na Boską Komedię? 

Będą Państwo Zaskoczeni! 

 

/Zaczyna grać wesoła muzyka, ale zarazem jest w niej dziwny 

smutek./ 
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Wielki Joe 

Panie i Panowie! Czy wierzycie w transcendencję? Czy wiecie 

jak to jest po śmierci? Co jest tam? Na końcu tunelu.  

/Strzela w Ramę dwa razy/ 

 

Niebo, piekło, raj...  

 

/Odwrócenie paneli, etiuda z chustami/ 

 

I jak właściwie wyglądają? Moja trupa, złożona z najlepszych 

światowych mediów i ekspertów od spiritualizmu, hipnozy oraz 

iluzji, zaprezentuje Państwu do tej pory niespotykane 

i nigdzie wcześniej nie prezentowane psychoshow, które dziś 

pokażemy dla Państwa przyjemności, ale także dla dobra nauki 

oraz w imię ludzkiej wiedzy, gdzie przestają  być ważne prawa 

fizyki, a życie jakie znacie, pozostaje już tylko złudzeniem.  

Tutaj ta Pani nie ma już złudzeń? 

 

Błąd.  

 

/Czarowanie z kulką./ 

 

Przedstawię Państwu swoich współpracowników, których poznałem 

i zwerbowałem na swoich wyprawach badawczych po całym świecie. 

 

/Media odchodzą./ 

 

To na co właśnie patrzycie, to moje najnowsze odkrycie, 

genialny generator psychicznej energii. Za chwilę zobaczycie, 

co potrafi. 

 

Tutaj obok mnie stoi Mały Joshua, który potrafi czytać myśli, 

Joshuo, stań na generatorze. 

 

/Rozkręca krąg. Krąg zaczyna wirować./ 

 

Mały Joshua 

W domu nas było... jak na mamuśkę sporo 

Więc ją Bóg do siebie wziął 

To w Soho się zdarzyło i od tego dnia...około  

patrzę w niebo 

Czy jej tam z aniołami nie brakuje czego 

Ona zawsze zamacha, oczyma jak księcia pieści   

Więcej mi nie trzeba, 

Niźli od niej dobrej wieści 

 

Myślał, iż błaznem jestem Dyrektor sierocińca 

Więc buty moje wziął 

Żebym po podwórku nie latał  

Ale nawet nie przeczuwał, ten mój wielki dobroczyńca 



 7 

Iż ja z nieba mam dar. 

 

/Sztuczka ze sznurami/  

 

Widzę i słyszę nawet wasze myśli 

Ten Pan dziś miał pecha 

Was męczą wspomnienia 

A Panna się topi 

W miłosnej dramie 

Umiem w was czytać 

A to dzięki mamie. 

 

Wielki Joe 

Oto był mały Joshua! A tutaj stoi Mary. Ostatnia Czarownica 

z Kansas  niespalona na stosie. 

 
Mary 

To było właśnie w dzień przesilenia 

W ramionach mych ukochany zmarł 

Odszedł bez powrotu 

Od jego ciała odrywali mnie 

A ja prosiłam na niebiosach Stwórcę  

By mi go zwrócił 

Że tylko przypadkiem ciało mu sztywnieje 

I nagle ożył 

Jak? Nikt tego się nie dowie. 

  
Wielki Joe 

Ukochany Mary niedługo potem ją porzucił, mówili o niej, iż 

tańczyła w świetle księżyca... z diabłem... uważajcie, by nie 

rzuciła na was uroku... A tu z odległej Indii Rama Prahpahti. 

Fakir. 

 

Rama 

Energii resztę stracił Wisznu  

Wielka była to strata 

O tym nas uczy 

Mahabharata 

 
 

Wielki Joe 

Moje kolejne medium to Clementine. Zwykła kobieta z wielką 

psychiczną energią. Medium doskonałe. Teraz zawiążemy jej 

oczy. /Do publiczności/ Czy mogę poprosić o przedmiot, który 

macie przy sobie? Clementine tylko za pomocą psychicznego 

skupienia zgadnie, jaki przedmiot mam w ręku. Więc proszę. 

Przemawiam do Ciebie kobieto medium, przemawiam do Ciebie 

Clementine, co mam dziś w ręku? 

 

 

Clementine 
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Naprawdę, nie mam pojęcia. 

 

Wielki Joe 

Pomyśl Clementine... składam wiersz, improwizuję słowo, które 

chcę od Clementine słyszeć. Na przykład: Pomyśl Clementine, 

z rozrywki powtórka....to jest... komórka.  

 

/Kiedy Clementine zgadnie, Wielki Joe kontynuuje./ 

  

Wielki Joe 

Na koniec największa niespodzianka. Z przedmieścia Paryża  

przed Państwem panna Demoazel. To słowo oznacza wagę, bo jest 

lekka. Stworzona z niebiańskiego płomienia Syriusza. 

Pierwotnie kwiaciarka, która swego ciała użycza jako skrzyni 

dla zbłąkanych dusz.   

 

Demoazel 

Jestem zwykłą dziewczyną  

Co kwiatki za pieniążki odda 

Czasami dostanę napiwek 

Mówią, że jestem bardzo blada  

Przecież już byłam 

Królową Saby 

co miłością zawiedziona 

wyrwałam sobie włosy z głowy. 

Byłam dziewczyną 

z przestrzeloną piersią 

Joanną 

Elżbietą Drugą 

I pierwszą 

Wstępują we mnie dusze 

Kiedy ich drogi się przetną 

A one nie zdążą 

Dotkąć tego piękna 

Wieczorowe niebo 

Pocałunkami napełnione 

Tak we mnie kwilą 

I płaczą 

że już więcej nie są... 

Nie będą kochane 

 

 

Wielki Joe 

Demoazel! I z pomocą tych oto mediów teraz przedstawimy drogę 

największą. Drogę śmiertelnika do Królestwa umarłych. Drogę do 

podziemia, w której nie może uczestniczyć żaden żywy człowiek, 

chyba że by mu na to pozwolił sam Najwyższy.  

 

Raz tak się stało, na taką drogę wszedł wierszopisarz Dante, 

jak o tym pisze w swojej Boskiej Komedii. 
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A my dziś udowodnimy, iż wszystko co tutaj napisał jest 

prawdą. Jeden z was przejdzie tą drogą, albo tak mu się będzie 

wydawało. Jestem przekonany i moje doświadczone oczy widzą, że 

tutaj miedzy wami jest ukryty człowiek, który może nawet nie 

zdaje sobie sprawy, że jest wybrany. Wybrany do wielkiej 

podróży. Podróży naukowej, z której zda nam osobistą relację i 

to wierszem.  

 

Będzie zdolny mówić jak sławny mistrz -  wierszopisarz, słynny 

Wergiliusz z Rzymu. Nie pytam was, czy jest między wami taki 

człowiek. Może to Pani, może Pan... ja nikogo wybierać nie 

będę... wybierze go los. Pytam was – moje media, jaki musi być 

człowiek, którego dziś wyślemy do podziemia? Do królestwa 

umarłych. Pytam was media! Określcie cechy tego człowieka. 

 

/Media się skupiają. Rozpoczyna się rzeczywiste psychoshow./ 

 
Demoazel 

Musi być w połowie drogi swego życia. 

 

Wielki Joe 

Czyli koło trzydziestki... 

Czy może mieć hipotekę? 

 

Clementine 

A w jego sercu 

Musi być blizna miłości. 

 

Wielki Joe 

Czyli ma coś koło trzydziestki 

I zdążył się już zakochać 

 

Rama 

Musi być mężczyzną  

Dla kobiety to zbyt niebezpieczna droga 

 

Clementine 

Mężczyzna, który rozumie 

Czym jest zbawienie 

 

Wielki Joe 

Ekspres do podziemia 

Dla Pań biletów nie ma? 

No cóż, ja rozumiem 

Ale co z feministkami? 

  

Wielki Joe 

Ale gdzie jest ten człowiek? 

Media, pomóżcie! 

 

Clementine 
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Stoi po twojej lewej! 

 

Wielki Joe 

To dość nieścisłe 

 
Clementine 

To się duchom zdarza! 

 

Wielki Joe 

Jest z przodu czy z tyłu? 

 
Mary 

Jest właśnie przed tobą! 

 
Wielki Joe 

I nie wie jaki ciężar 

Złożę na jego barki. 

Właśnie zrozumiałem, media. 

Teraz biorę tę różę   

Symbol świata i rzucę ją między ludzi 

 

Mężczyzna, który ją złapie,  

 

Będzie Wybrany. 

 

I tak się staje. Róża dośc agresywnym, chociaż może na 

pierwszy rzut oka niezauważalnym sposobem trafia do Tomasza. 

 

Wielki Joe  

Oto on. Oto nasz mężczyzna. Proszę podejść. 

 

Tomasz 

Ja? 

 

Wielki Joe 

Pan, właśnie Pan. Pana wybrały moje media. Zidentifikowały 

Pana jako idealnego kandydata na podróż do podziemia. 

 

Tomasz 

Ale ja muszę rano do pracy, pracuję w tartaku... 

 

Wielki Joe 

Gdyby Pan tego nie powiedział, nasze media z pewnością by to 

zgadły. Szkoda. 

 

Tomasz 

Mieszkam daleko, nie mam tutaj roweru. 

 

Wielki Joe 

Ale ma Pan? 
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Tomasz 

W domu. 

 

Clementine 

W domu! 

 

Tomasz 

Nie mam powietrza w kole. 

 

Clementine 

Koło! 

 

Wielki Joe 

Koło! Moje media to zgadły. 

Jak się Pan nazywa? 

 

Tomasz 

Tomasz! 

 

Wielki Joe 

Tomasz! Moje media to zgadły. 

Powiedz Clementine, co wiesz 

o tym mężczyźnie? 

 

Clementine 

Co się tyczy rodziny 

Matka była niższa, ojciec bardziej urodziwy.  

Chyba mieli nawet włosy 

I mieszkali w domu... 

Nie, w kuchni a mieli tam, 

O Boże... Noże! Nie, mieli tam wazonik... 

 

Tomasz 

No był tam właściwie  

słoik z cukrem... 

 

Wielki Joe 

Odpowiedz, Clementine, co męczy tego mężczyznę? 

 

Clementine 

Pieniądze! Problemy z miłością! A najbardziej zdrowie! 

 

Tomasz 

Ale to chyba nie, czy... 

 

/Media przytakują/ 

 

 

Tomasz 

Skąd to wiecie? 
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Wielki Joe 

Czy wierzy Pan w hipnozę? 

   

 

Tomasz 

Nie. 

 

Wielki Joe 

Niewierzący Tomaszu. 

 

/Media się rozchodzą. Joe gania Tomasza po kręgu, w końcu go 

zatrzymuje./ 

 

Wszystko, całe życie rozgrywa się w kręgach. Pokażę Panu ten 

banknot. Czy wierzy Pan w hipnozę? 

 

Tomasz 

Nie! 

 

Wielki Joe 

Szkoda, ten banknot mógłby być Pana, jakby się Pan zgodził na 

podróż do Królestwa umarłych. Wiem, że ma Pan problemy 

finansowe. Ta podróż mogłaby rozwiązać je wszystkie, i Pana 

miłosne problemy i te ze zdrowiem. 

 

Tomasz 

Naprawdę? No, gorzej niż z żywymi chyba nie będzie. 

 

Wielki Joe 

Wprowadzę Pana w stan hipnotyczny i wykona Pan wszystko, o co 

Pana poproszę, aż wreszcie Pana duch uwolni się dzięki 

przeżytej grozie i się oczyści. Ale w związku z tym, że my 

będziemy chcieli zobaczyć co Pan przeżywa, moje media będą się 

z Panem komunikowac telepatycznie, i w ten sposób będzie Pan 

mógł swoim ciałem i swoim językiem opisywać wszystko co się 

stanie wokół Pana. Moje media Panu pomogą. Zaczynamy. 

 

/Rozbierają Tomasza. Roztaczają krąg./ 

 

 

Wielki Joe 

Wszystko dzieje się w kręgu. Człowiek się rodzi i od swoich 

rodziców dostaje los. 

 

Na poczatku nie wie, co z nim zrobic.  

 

Oprócz kręgu życia istnieje również krąg śmierci. 

 

/Mary wchodzi do kręgu śmierci/ 

 

Człowiek udaje się w podróż życia sam. Potrzebuje celu. Wtedy 
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nadchodzi miłość i człowiek za nią ślepo idzie. Ale los jest 

czasem okrutny i zabiera nam to co najdroższe. 

 

/Demoazel przechodzi do kręgu śmierci/ 

 

I człowiek zostaje sam. Poszukując wiedzy, poszukując 

zbawienia.   

 

Tomasz 

W życia wędrówce, na połowie czasu... 

 

Mary 

Straciwszy z oczu szlak niemylnej drogi, 

 

Clementine 

W głębi ciemnego znalazł się lasu.  

 

Demoazel 

Gorzko – śmierć chyba większe zna gorycze. 

 

Wielki Joe 

Lecz dla korzyści, dobytych z przeprawy 

Opowie lasu rzeczy tajemnicze. 

 

Tomasz 

Nie wiem, jak w one zaszedłem dzierżawy... 

 

Clemntine 

Bo go owładła senność jakaś duża 

W chwili, gdy drogi zaniechał on prawej. 

 

Wielki Joe 

Kiedy ma chłop problemy, szuka różnych ścieżek. Czasami mogą 

go zatrzymać na bardzo długo. To grzechy! Zazdrość, gniew, 

pycha! Ale istnieje też niebiańske wzgórze! 

 

Mały Joshua 

Zwinna pantera o plamistej skórze 

Z jego osoby nie spuszczała wzroku.  

 

Tomasz 

Tak że kilka razy chciałem wracać kroku...  

 
Wielki Joe 

Ale już trwogę poczuł on niemałą 

Kiedy lew przed nim wyrósł u pobrzeża. 

 

Rama 

Potem wilczyca, nabrzmiała od płodu 

Żądz wszelkich, mimo że chuda i sucha 

Sprawczyni nieszczęsć mnogiego narodu... 
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Clementine 

Swoim wzrokiem zgnębiła mu ducha 

I w takie wreszcie strąciła rozpacze 

Że dojścia szczytu sczezła mu otucha. 

 
Wielki Joe 

Nie martwcie się o naszego wolonatariusza, jego doświadczenia 

są tylko złudzeniem, kiedy się obudzi, nic nie będzie 

pamiętał. 

Człowiek zawsze zostaje sam, niezdolny pokonać kryzysu wieku 

średniego.  

 

I tak, niebo postanowiło mu pomóc.  

Przysłało mu przewodnika, aby mu pomóc w podróży do podziemia. 

Aby poznał grzech, przebaczenie i zbawienie. 

 

I teraz potrzebujemy Demoazel, przez którą jak wiadomo, 

przechodzą dusze zmarłych.  

 

Uruchamiamy generator. 

 

/Pojawia się Wergiliusz./ 

 
Tomasz 

Cień-li czy człowiek jesteś rzeczywisty? 

 

Mały Joshua 

Nie człowiek, jednak z ludzkiego plemienia 

Urodziłem się za Jula Cezara 

A za Augusta cnego żyłem w Rzymie 

Gdy panowała bogów kłamnych wiara. 

 

A ty, przecz wracasz w nieszczęsne doliny? 

Czemu nie śpieszysz na górę, rodzicę 

Wesela, gniazdo radosnej nowiny? 

 

Tomasz 

Więc Wergilego oglądam! 

 
Wielki Joe 

Wergiliusz, niemal największy rzymski wierszopisarz, urodził 

sie w Rzymie w roku 70 przed Chrystusem,  zmarł w roku 19 

również przed Chrystusem. Za przewodnika wybrał go sobie poeta 

Dante, dlatego więc jego ducha przywołaliśmy, aby nasz bohater 

przeżył tę samą drogę... co Dante. 

 

 

Tomasz 

Więc Wergilego oglądam! Krynicę! 
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Skąd płynie słowa strumień tak obficie! 

 

Płoszy mię bestia, przejściu memu wstrętna: 

Dopomóż mędrcze sławny! Oto ginę 

Z trwogi i żywiej dygocą mi tętna. 

 

Mały Joshua 

Ścieżki potrzeba obrac tobie ine- 

Jeśli przebrnąc życzysz tę gęstwinę. 

 

Bo owa bestia, co mię wołasz na nię 

Nikomu drogą swoją przejść nie daje: 

Póty przeszkadza, aż w nim dech ustanie. 

 

A ja tak dbale o twym dobru radzę, 

Żeć przewodnikiem będę, skroś tej góry 

Przez wiekuiste miejsca przeprowadzę. 

 

Wielki Joe 

... kędy usłyszysz rozpaczliwe chóry! 

 

Mary 

Przyjrzysz się duchów przebolesnej rzeszy, 

Co z wszystkich piersi woła o skon wtóry. 

 

Wielki Joe 

Piekło! 

 

Demoázel 

Potem tych ujrzysz, których płomień cieszy, 

Rozradowując nadzieją niepłoną... 

 

Rama 

...że się ich wniebowstąpienie przyśpieszy. 

 

Wielki Joe 

Czyściec! 

 
Clementine 

A gdy zajść zechcesz aż tą jasną stroną, 

Godniejszej zdam cię, niźli moja, pieczy 

Na dalszą drogę, gdzie iść mi wzbroniono. 

 

Wielki Joe 

Raj! 

 

Tomasz 

Tam, gdzie powiadasz, wiedźże mnie w tej dobie; 

Niechaj obaczę te Piotrowe progi 

I tych, co mówisz, że jęczą w żałobie. 
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Wielki Joe 

Ruszył - my za nim dźwignęliśmy nogi. 

 

/lot do piekieł/ 

 

Wielki Joe 

Jesteśmy przy bramie piekieł. Piekielna brama jest może wąska, 

ale dla wychudzonych dusz grzeszników starczy. 

 

Tomasz 

Tam mnie nikt nie dostanie! 

 

/Etiuda z fotokomórką. Na koniec Joe hipnotyzuje Tomasza./ 

 

Wielki Joe 

A teraz zobaczymy jak duch zwycięży materię. 

 

Wchodzimy do piekła. 

 

/Echo w piekle. (Halo, jest tam ktoś?)/ 

 

Clementine 

Stamtąd westchnienie, płacz, lament... 

 

Rama 

...chorałem 

Biły o próżni bezgwiezdnej tajniki! 

 

Demoázel 

Okropne gwary, przeliczne języki, 

Jęk bólu, wycia, to ostre, to bledsze... 

 

Mały Joshua 

I rąk klaskania, i gniewu okrzyki 

Czyniły wrzawę, na czarne powietrze... 

 

Mary 

...lecącą wiru wieczystymi skręty, 

Jak piasek, gdy się z huraganem zetrze. 

 

Tomasz 

Skąd ten chór boleści, 

Kto ów lud taką rozpaczą zdjęty? 

 

Mały Joshua 

Męczarnię takiej podłej treści 

Znoszą w tym miejscu te dusze mizerne, 

Które bez hańby żyły i bez cześci. 

 

Są zaś wmieszane między owe bierne 

Rzesze aniołów, które samolube 
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Żyły, ni wrogie Bogu, ni też wierne. 

 

 

Wielki Joe 

Jesteśmy przed pieklem.  

 

Tu śmierć zawleka 

I tłoczy razem owe podłe sotnie, 

Których Bóg i czart równo się wyrzeka. 

 

Nędznym, co w świecie żyli nieżywotnie, 

Rój os i przykra kąsa ciało mszyca; 

Jęczą, gdy ból ich do żywego dotnie. 

 

Od tych ukąszeń krew tryska na lica, 

Którą u stóp ich łzami napojoną 

Kłąb glist natrętnych kałduny nasyca. 

 

 

Wielki Joe 

Do dusz umarłych przypływa przewoźnik Charon, by przewieźć je 

do podziemnia. Rzeka umarłych Styks. 

 

Tomasz 

Wtem spojrzę, w łodzi mknie owym odmętem 

Starzec kędziorów sędziwych i brody. 

 

Rama 

Gorze wam, duchom przeklętym! 

Nie pójdziecie wy na niebiańskie gody: 

Przybywam przewieźć was po czarnej strudze 

W ciemności wieczne, na żar i na chłody. 

 

A ty, co jeszcze ciało masz w posłudze 

Duch żyw! Co robisz w umarłych narodzie? 

 

Z innej przystani i po innej wodzie 

Jest wyznaczony szlak twojej podróży, 

Wypada tobie lżejszej szukać łodzie. 

 

 

Mały Joshua 

Niech się, Charonie, w tobie gniew nie burzy! 

Tak życzą tam, gdzie śladem chcenia  

Zaraz czyn kroczy, wara pytać dłużej! 

 

Tomasz 

Gdy skończył mówić, całe czarne pole 

Drgnęło tak mocno, że kiedy przypomnę, 

Jeszcze mi dzisiaj znój stawa na czole. 
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Z pola łez wianie buchnęło ogromne 

Przeleciał po nim gromu błysk czerwienny 

I omdlały mi zmysły nieprzytomne... 

 

 
Wielki Joe 

... i padł, jako pada człowiek senny. 

 

Tomasz 

Gdzie ja jestem? 

 

Rama 

W piekle, to niezwykle dziwne miejsce. Nazywa się: Ogród. 

 

Tomasz 

Ruszyłem, pierwsze przekroczyłem za nim 

Koło, z tych, które biegną na czeluście. 

Głos, co mi słuchu doszedł, był nie łkaniem, 

Lecz szeptem westchnień, który skroś stuleci 

Powietrze wzruszał bezustannym drganiem. 

 

 

Mały Joshua 

Azaś nie ciekawy, 

Tłumu, co smętne te wydaje gwary? 

Nim stąd odejdziem, masz poznać ich sprawy. 

 

Bezgrzeszni oni są, ale z tej miary 

Jeszcze się zasług zbawienia nie bierze: 

Stanowi o nim chrzest, brama twej wiary. 

 

 

Tomasz 

Do stóp my doszli wspaniałego grodu, 

Otoczonego murem siedmiorakim 

I piękną rzeczką; choć nie było brodu, 

Przeszliśmy tędy, niby suchym szlakiem; 

Potem bram siedmią na świeże murawy, 

Gdzieśmy się z nowym spotkali orszakiem. 

 

Tam, na zielonej darni mi zjawiono 

Duchy, co dawniej były chwałą ziemi; 

Gdy wspomnę, drży mi uniesieniem łono. 

 

Druhów Elektry widzę; między niemi 

Poznaję wielu: Hektora, Eneja, 

Cezara w zbroi z oczyma orlemi. 

 

 

Mały Joshua 

Dwu nas zostało w rozłące; 
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Nowym Wódz dobry szlakiem ruszył ze mną 

Z cichego świata w światy wiecznie drżące, 

W nową dziedzinę, nieśmiertelnie ciemną. 

 

Wielki Joe 

Nie bójcie się, trzymam go pewnie w rękach i tak przeszliśmy 

ogród, który osiedlają dusze cnotliwe, tylko nie ochrzczone. 

 

Tomasz 

Dość, co to ma znaczyć. 

 

/Joe ponownie go hipnotizuje/ 

 

Sprawdźmy, gdzie nasz bohater znajduje się teraz? Clementine? 

 

Clementine 

W obręb drugiego wstąpił koliska! 

 

Wielki Joe 

Tu się boleśniejszy z duchów jęk wyciska! 

 

Mary 

Tu żywie Minos, ów sędzia prastary; 

Zgrzytając grzechy roztrząsa u proga... 

 

Clementine 

Sądzi i chwostem znaczy stopnie kary... 

 

Demoazel 

To jest, gdy przed nim zjawi się nieboga 

Dusza, spowiada swoje grzeszne czyny; 

Więc obliczywszy, którędy jej droga, 

Ów rozeznawca biegły ludzkiej winy 

Tylekroć biodra ogonem obwinie, 

Na ile stopni ma zapaść w głębiny. 

 

Tomasz 

/Szuka Wergiliusza/  

 

Kto to jest, ten Minos? Gdzie jest Wergiliusz? 

 

 

Demoazel 

Bacz, jako wchodzisz i co cię tu czeka! 

 

/Wielki Joe, jak Minos, dzieli dusze./ 

 

 

 

Tomasz 

Stanąłem w jamie ciemnościami głuchej, 
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Która jak morze w huraganie ryczy, 

Gdy nim przeciwne wstrząsną zawieruchy. 

 

/zaczyna wiać wiatr, dusze latają./ 

 

Clementine 

Piekielny orkan, puszczony ze smyczy, 

Dusze w gwałtownym ponosi upuście,  

Szarpie i kole, i ościeniem ćwiczy. 

 

Wielki Joe 

Jesteśmy w drugim kręgu piekła, tutaj znajdują się grzesznicy 

ciała – rozpustnicy. Popatrz tam stoi rozpustna Kleopatra! 

Helena! Patrz! 

 

Skoro się zbliżą, proś w imię kochania, 

Które je niesie, a one przylecą. 

  

Tomasz 

Dusze umęczone, 

Przemówcie do nas, jeśli nic nie wzbrania! 

 
Mary 

Chceszli przyczynę znac naszej katuszy, 

Pytaj i słuchaj, co-ć powiemiemy o niej, 

Póki nas burza znów nie zawieruszy. 

 

Kraj mój położon jest nad brzegiem toni, 

Którą nurt Padu z utęsknieniem wita, 

Bo tam ma spokój od rzek swych pogoni. 

 

Miłość, co łatwo serc zacnych się chwyta, 

Skuła go czarem mej ziemskiej postaci. 

Wzdrygam się pomnąc, jak była zabita. 

 

Tomasz 

Franciszko, pokutnico biedna, 

Do łez mię twoje wzruszyły cierpienia. 

 

Wielki Joe 

I wędrujemy dalej. Według tego, co wiem, jesteśmy w trzecim 

kręgu, gdzie cierpią dusze nienażartych pasożytów oraz psów. 

 

 

Tomasz 

W trzecim, wieczystych dżdżów, stanąłem kole: 

Deszcz chłodny, ciężki, ciągły i przeklęty 

Wciąż jedną modłą siecze, żga i kole. 

 
Clementine 

Śnieg, brudna woda i grad w bryły ścięty... 
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Rama 

Walą się strugą na ów kraj ucisku. 

 

Wszyscy 

Cerber! 

 

Wielki Joe 

Cerber, zwierz dziki o potrójnym pysku! 

Władca trzeciego kręgu. 

 

/Pokaz z Cerberem. Tomasz traci przytomność, a Wergiliusz 

zmienia Cerbera  w małego, potulnego pieska./ 

 

Wielki Joe 

Tutaj widzicie, że strach ma wielkie oczy i z potulnych 

piesków potrafi zrobić piekielne potwory. 

 

Demoazel 

I stąpał, depcąc dusz tych gęste zgraje, 

Dżdżem katowane i stawiał swe pięty 

Na ich marności, co się kształtem zdaje. 

 

Wielki Joe 

I jesteśmy w czwartym kręgu. 

 

Tomasz 

Tak się w tym lochu tłum na tłumy garnie. 

 

Wieli Joe 

To są skąpcy. 

 

Mały Joshua 

Liczniejsze, niźli indziej, tu się tłoczą 

Zgraje i, wyjąc, wszystkiej piersi mocą 

Ogromne głazy przeciw sobie toczą. 

 

Prąc, wpadną na się, potem się obrócą 

I cofną, w groźnym wciąż łając pomruku. 

 

Mary 

Po co wstrzymujesz? 

 

Clementine 

A ty piszczysz po co? 

 

Joe 

Zaledwie swoje półkole obiegły, 

Znów się wracają zgięte kształty cieni. 

Joshua 

Wszyscy oni mieli 
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Umysł tak kosy za ziemskiego trwania 

Że w dóbr rządzeniu miary zapomnieli. 

 

 

Wielki Joe 

Jeżeli moje założenia są poprawne, teraz nasza eksperymentalna 

dusza powinna się w wyobrażni przedostać do dolnego piekła, 

gdzie siedzi sam Lucyfer. Tędy płynie rzeka Styks. 

 

Panie i Panowie, potrzebne duże skupienie. Joshuo zrestartuj  

generator. 

 

/Pojawia się wieża z dwoma płomieniami./ 

 

Tomasz 

Pytam, co znaczą te ogniste gwary? 

 

Mały Joshua 

Oto gród Disa przed nami odkryty: 

Liczne i groźne w nim siedzą załogi. 

 
Wielki Joe 

Od wiecznych płomieni 

Z wnętrza wykwita pas barwy ognistej, 

Którym się niższe to piekło rumieni. 

 

/Tomasz próbuje wejść w kręgi dolnego piekła, nie udaje się 

mu, złe dusze przechodzą z łatwością./ 

 

Wielki Joe 

Sami widzicie, dolne piekło odmówiło wstępu naszym 

pielgrzymom. 

 

Tomasz 

Patrz! 

 

Rama 

Trzy krwawe Furie wyrosły pospołu! 

Kobiece kształty miały i postury! 

 

Tomasz 

Popatrz! Erynie zbrodnicze! 

 

Wielki Joe 

Erynia, lub Meduza, kto jej spojrzy w oczy, zmieni się w 

kamień! My spróbujemy za pomocą lustra. 

 

Powiedzcie, kto by się nie zmienił w kamień. Erynie sobie kpią 

i kpią. 

 

/odwraca przy tym krąg, Joshua i Rama próbują go zatrzymać./ 
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Wielki Joe 

O przepraszam, przepraszam, nie patrzcie im w oczy. 

 

/Wchodzi miejski policjant i staje przed nimi./ 

 

Policjant 

Przepraszam, co się tu dzieje? 

 

Wielki Joe 

A, człowiek prawa, takiego, my naukowcy, zawsze lubimy 

spotkać! 

 

Policjant 

Nie bardzo się tu tego, nie tego... Kto na to pozwolił? Tę 

akcję, albo co to jest? 

 

Wielki Joe 

Panie poruczniku... proszę, to jest eksperyment naukowy. 

 

Policjant 

Ma pan na to pozwolenie? 

 

Wielki Joe 

Tak jak mówię, idzie o eksperyment. 

 

Policjant 

Więc, nie ma. 

 

Wielki Joe 

Ale to jest podróż do krainy umarłych człowieka żywego w 

stanie hipnozy. Tu są Erynie, a ci skamienieli. 

 

Policjant 

/Mówi do nadajnika./ Józek, Józek, dokładnie tak jak mówiłem. 

Nie mają nic, wzywaj patrol. 

 

Wielki Joe 

Muszę pana ostrzec, że to jest trupa najlepszych światowych 

mediów. Eksperci z całego świata. To jest eksperyment naukowy. 

 

Policjant 

I co robicie? 

 

Wielki Joe 

Pokonujemy razem z tym obywatelem drogę na tamten świat, 

konkretnie do piekła. Będzie to dowód naukowy, że piekło 

istnieje. 

 

 

Policjant 
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Nie potrzebuję do tego dowodu, tak jest zawsze, kiedy wracam 

do domu. A wy kim jesteście? 

 

Wielki Joe 

Wielki Joe – iluzjonista! 

 
Policjant 

Wielki... hm... który z was jest Józef Bacygal z Ostrawy? 

 

Wielki Joe 

To ja jestem... tutaj jest dowód. Mogę zapytać, o co chodzi, 

poruczniku. 

 

Policjant 

Czyli Joe Bacygal... I oto media z całego świata... dowody 

osobiste... 

 

Wielki Joe 

Ale oni są w hipnozie... w porządku... 

 

Policjant 

No, to popatrzmy... Pan jest? 

 

Mały Joshua 

Mały Joshua 

 

Policjant 

Ale tutaj stoi Józef Bacygal młodszy. A Pani jest Maria 

Bacygalowa... małżonka. 

 

Mary 

Z domu Wewerków. 

 
Policjant 

I tutaj chyba z Indii... Karol Bacygal... pani jest? 

 

Demoazel 

Ilona Bacygalowa... 

 

Clementine 

Ja jestem Bacygalowa – Crocceti. 

 

Policjant 

No pięknie... czyli szanowni państwo, macie na koncie 

niedozwoloną produkcję, mandat za naruszenie porządku 

publicznego, oszukiwanie obywateli, jak widzę żarty jakieś 

stroicie sobie z nich, tak... kto to właściwie jest? 

 

 

Wielki Joe 

To tylko widz, on jest zahipnotyzowany, jeżeli go teraz 
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obudzicie...to niebezpieczne... 

 
Policjant 

No dobrze, ale mamy tutaj skargę. Pański samochód zostaje 

skonfiskowany. 

 

Obywatelka Marta Bobaniowa złożyła doniesienie, że jacyś 

komedianci zwabili jej męża... tak sobie pomyślałem, że to 

możecie być wy, Bacygalowie! 

 

Wielki Joe 

Ale to jakiś nonsens, my jesteśmy poważnymi naukowcami. 

 

Policjant 

No...popatrzcie... macie tutaj ludzi... ja nie będę 

interweniować natychmiast, ale jesteście pod obserwacją. 

 

Wielki Joe 

Panie i Panowie – jesteśmy z powrotem. 

Podróżującym  odmówiono wstępu do nieba!  

Dlatego też, nasz człowiek zdecydował się wziąć swój los we 

własne ręce. 

 

/Tomasz przebija deską bramę./ 

 

 

Wielki Joe 

I tutaj sprawdza się powiedzenie: pomóż sobie człowieku, 

a niebo Ci pomoże. 

 

/Przychodzi posłaniec z nieba./ 

 

Demoazel 

Przepędzeni z nieba! 

 

Wielki Joe 

Rzekł przestępując próg okropnej parni... 

 
Demoazel 

Czym się ta krnąbrnosć w sercach waszych syci? 

 

Tomasz 

Już nam gwałt niczyj nie wzbraniał przechodu, 

A jam ciekaw był przekroczyć progi 

I poznać wreszcie tresć krwawego grodu! 

 

Kto ten lud zamknięty 

I pochowany w granitowe leże, 

Na taką rozpacz bolesną przeklęty? 

 

Wielki Joe 
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To są heretycy! 

 

Tomasz 

Wąską ścieżyną, między miasta mury 

Szliśmy w owe upalne katowanie: 

Mistrz mój na przedzie, a ja za nim wtóry. 

 

Rama 

Idąc okólną ścieżką po wiszarze, 

Co go tworzyły ściany w gruz rozbite, 

Nad okropniejsze przyszliście cmentarze. 

 
Clementine 

W dole pod głazów urwiskiem 

Trzy koła, jak te, co nam z ócz znikają 

Wciąż zwężającym się biegną łożyskiem. 

 

Wszystkie przeklętą wypełnione zgrają. 

 

Grań, którą schodzić mieliśmy po stoku, 

Tak była dzika, przy tym pełna wstrętu... 

 

Tomasz 

...że pierzchał ludzki zmysł od jej widoku. 

 

Mały Joshua 

Tutaj leży Minotaur 

Hańba Krety! 

 

/Wszyscy krzyczą./ 

 

Demoazel 

W dół spojrzyj: oto krwi rzeka już bliska, 

Gdzie w kotłujące zanurzon jest piany, 

Kto gwałtem bliźnich na ziemi uciska. 

 

 

Tomasz 

Był rów szeroki, żlobiony w okole, 

A jak Wódz twierdził, świadomy budowy 

Piekła, ogarniał sobą całe pole. 

 

 

/Tomasz się zanurza w rzece i przeraźliwie krzyczy, w końcu 

wdrapuje się po desce i Wergiliusz go przytrzymuje/ 

 

Clementine 

Nad fosą wpodłuż ściany granitowej 

Łuczne centaury biegały w orszaku. 

Jako tam w górze, chodzący na łowy. 
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Rama 

Jestem Centaurus Nessus. 

Na jakie w tę puszczę 

Schodzicie męki, hej, z gór przychodniowie? 

Odpowiadajcie albo strzałę puszczę! 

 

Mały Joshua 

Sam Chiron się dowie, 

Co my za jedni, jakie nasze sprawy; 

Prędka chęć nigdy nie szła ci na zdrowie! 

 

Rama 

Dowódco! Centaurus Chiron! 

 

Wielki Joe 

Jestem centaur Chiron.  

 

Nessus!  

Ruszaj i bądź ich przewodnikiem, 

I odpędź, gdy im drugie zajdą chmary. 

 

Tomasz 

W strudze lud mnogi aż po brwi się pławił. 

 

Wielki Joe 

To jest tyranów ród – centaur powiada –  

Co się łupiestwem i mordem splugawił. 

Tu się za srogie krzywdy odpowiada. 

 

Tomasz  

Nie przebył Nessus jeszcze krwawego potoku, 

Gdyśmy się w leśne dostali gęstwiny, 

Gdzie żadna ścieżka nie świtała oku. 

 

Mary 

Tu gniazda wije brzydkich harpii tłuszcza... 

 

Mały Joshua 

Spróbuj urwać z krzewiny  

Jedną gałązkę; kiedy się odłamie 

Myśli twoje obrót wezmą iny. 

 

Wielki Joe 

Siła iluzji! 

 

/Demoazel wykrzykuje, kiedy Tomasz urywa jej nogę./ 

 

Demoazel 

Czemu rwiesz mi trzewia? 

Byliśmy ludzie, dziś jesteśmy drzewa, 

Ale się z czulszą litością spotyka 
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Bodaj gadziny dusza... 

 

Krótko wyłożę sposób naszej męki: 

Gdy dusza nasza, sama na się wściekła, 

Pożegna ciało na pobyt jej dane, 

Minos ją zsyła do siódmego piekła. 

 

 

Wielki Joshua 

W tym kręgu piekła cierpią ci, którzy grzeszyli z miłości. 

 

 

Tomasz 

Przyszliśmy w miejsce, co miedzę stanowi 

Trzeciego kręgu i modłą cierpienia 

Okropne świadczy bożemu gniewowi. 

 

Clementine 

O, jakże człowiek winien być opatrzny 

Przed tymi, którzy nie tylko naocznie 

Sądzą, lecz w serca zmysł kierują baczny! 

 

Wielki Joe 

I tu w samym środku piekła spotykamy się z piekielną paskudą – 

latającym gadem Geryonem. 

 

Mały Joshua 

W górę się parła jakaś rzecz straszliwa 

Przerażającej i dziwnej postury. 

Właśnie jak nurek, co z toni wypływa, 

I w takt się podrywa, 

Pierś wyprężając, a kurcząc kolano. 

 

Tomasz 

Oto zwierz, co chwost ponosi kolczasty 

Po górach, twierdze i zbroje druzgoce, 

Wstrętnym oddechem zapowietrza światy. 

 

Wódz już zasiada 

Na karku zwierza potwornej urody; 

Rzekł: 

 

Mały Joshua 

Mężnym i silnym teraz być wypada- 

Takie tutaj w głąb prowadzą schody; 

Usiądź na przedzie, ja na środku krzyża, 

By ci smok żądłem nie wyrządził szkody. 

 

 

Tomasz 

Gerion, ruszj dołem! 
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Czujnie, nowemu ciężarowi gwoli 

Spuszczaj się z wolna i szerokim kołem! 

 

 

Rama 

Jest miejsce w piekle Złymi Doły zwane, 

Całe z kamienia, ale barwy rdzawej, 

Takimże wkoło murem opasane. 

 

Mary 

Rogaci biesi, zbrojni w pęki biczy, 

Z tyłu ćwiczyli mary pokutnice. 

 

Clementine 

Ujrzał on stoki i żłób skały szarej, 

Usiane gęsto w wyżłobione jamy, 

Wszystkie okrągłe, wszystkie jednej miary. 

 

Z każdego dołu wyzierały sine, 

Dziwnej postury piszczele grzesznika, 

Utkwione w jamę po samą pęcinę. 

 

Mary 

Grzesznik spadł, grzbietem wypływał, wpół zgięty, 

A czarci, stojąc po mostem, krzyczeli: 

Nie kłaniaj! Tu nie wizerunek święty! 

 

Tomasz 

Anim padł martwy, anim został żywy: 

 

Cesarz, władnący nad krainą nędzy, 

Z lodu wysterczał do połowy łona, 

A olbrzym ze mną porówna się prędzej 

Niż z olbrzymami jego dwa ramiona; 

 

Jeśli tak brzydki, jakiej był piękności, 

Gdy przeciw Stwórcy stroszył brew do góry- 

Słuszna, iż zwie się źródłem wszelkiej złości. 

 

O, jakiż mi się jawił cud natury! 

Ujrzałem troje lic w jednym istnieniu: 

Jedno na przedzie, koloru purpury, 

A zaś dwa drugie każdemu ramieniu 

Odpowiadały, razem tworząc głowę. 

  

Pod każdym licem po dwa skrzydła wioną. 

 

Z ust każdych sterczał grzesznik i jak pęki 

Trawy w miętlicy na miazgę był tarty. 

Nie dośc, że w  zażartej  

Tkwił paszczy, szarpan szpony, 
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Raz po raz łypał ze skóry obdarty. 

 

 

Wielki Joe 

Nie bójcie się, chociaż chodzi o samego diabła, wszystko mamy 

pod kontrolą. A teraz poznamy te najgorsze dusze. Będzie to 

Judasz? Brutus? Która dusza najgorsza? 

 

Tomasz 

To ona! Ona! 

 

Wielki Joe 

Kto? 

 

Tomasz 

Moja żona! Marta Bobaniowa! 

 

Policjant 

Tak przecież! Mamy go! Wiedziałem, że to on. To pani 

Bobaniowa. 

 

Wielki Joe 

Proszę nie przeszkadzać! 

 

Tomasz 

Marto! To tyś zrobiła mi z życia piekło... ja wiem, że nie 

zawsze bywało między nami dobrze, ale przecież wiedziałaś, 

jaki jestem... Marto... 

 

Policjant 

Jest Pan aresztowany... 

 

Wielki Joe 

Wstrzymajcie się! 

 

Tomasz 

Ja nie chciałem piekła, chciałem nieba! 

 

Wielki Joe 

I do nieba polecimy! 

 

Tam gdzie jest chłód, może ciepło być 

Tam gdzie jest pusto, miłość ma swój byt 

Tam gdzie jest diabeł, gdzieś tam mieszka i Bóg 

Tylko z drugiej strony 

Tylko jedna ściana dzieli obu 

To co jest czarne może być i białe 

To co jest chłodne – niechaj będzie wrzące 

 

Tomasz 

To ona! Moja miłość! To moje niebo! Ilonka Bacygalowa... 
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Policjant 

Dość tego, wystarczy. Kto to jest? 

 

Wielki Joe 

To jest Tomasz Bacygal... 

 

Policjant 

Jak to! On kocha tutaj obecną Ilonę Bacygalową.. to jest 

przestępstwo... 

 

Wielki Joe 

Nie... on nie jest z naszej rodziny, ale zakochał się w Ilonce 

tak, że przyjął nasze nazwisko – Bacygal. I zupełnie 

pozostawił swoją żonę Martę.  

 

W skrócie, zmienił piekło za niebo. 

 

Policjant 

Nic nie rozumiem. Za to jesteście aresztowani wszyscy! 

Dograjcie i idziemy. 

 

Wielki Joe 

Trzeba więc iść bo noc się rozpocznie znowu 

A my już piekło widzieliśmy całe 

 

Teraz obudzimy z hipnozy naszego bohatera. 

Oraz nasze media. Kiedy się obudzi, opowie, jak się czuje. 

 

Tomasz 

Co za chaos miałem w głowie... 

 

Wieli Joe 

Niech przemyśli tłum, masa niewiedząca... 

 

Tomasz 

Przez co ja właśnie przeszedłem? 

 

Policjant 

No, to ja opowiem panu, panie Tomaszu Bacygal. A głównie to 

Panu wyjaśni Marta Bobaniowa. Obywatele, właśnie zobaczyliście 

eksperyment, który jest destrukcją społeczeństwa. Po co nam 

niebo i piekło. 

 

Tomasz 

Na to mogę odpowiedzieć dokładnie: żebyśmy się nauczyli 

naprawdę kochać życie... oraz Ilonkę. 

 

 

Wielki Joe 

I to wszystko. 
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       Koniec 

 


