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KEN KESEY 

l.Jrodził się 17 wnesma 1935 w La Junta w Colorado. W kilka lat później 
rodzina jeg-o przeniosła się do Stanu Oregon. Tam też ukończył gimnazjum, 
a potem Uniwersytet Stanu Oregon w Eugene w 1957 roku. W tym czasie pisał 
już opowiadania, sziuki jednoaktowe i wiersze. Interesował się walkami zapaśni
cz~·mi, napisał nawet powieść o sporcie na uczelni pt. „End of Autumn". W 1958 
roku \ stąpił na Uniwersytet w Stanford, gdzie zetknął się i zaprzyjażnił z niektó
rymi pisarzami. \V latach 1959-1961 pisze powieść pt. „Zoo'', a następnie uczest
niczy ochotniczo w przeprowadzanych przez władze eksperymentach z narkoty
kami. 

W lutym 1962 ukazuje się „Lot nad kukułczym gniazdem" i natychmiast zdo
b~·wa so bie literacką sławę. W 1963 roku odbyła się premiera adaptacji „Lotu 
nad kuku łczym gniai:dem" Dale Wassermana w Nowym Yorku z Kirkiem Dou
glasem w roli głównej. Jednakże sztuka nic została przyjęta przychylnie. Jesienią 
1966 r oku zostaj aresztowany pod zarzutem handlu i użyWania narkotyków 
i pr zebywa w więzieniu do 1967 roku. Po powrocie na wolność pisze l < siążkę 
opart ą na swoich dziennikach wi zlennych, oraz zbiór esejów pt. „Garage Sale". 
Kręci fil my . p t. „Atla.ntis Rising" - dla dzieci i „Sometimes a Great ~otion". 
V J969 r . wys awia z powodzeniem wersję „Kukułczego gniazda" w San Fran-

cisco, a w 1971 r. w Nowym Yorku. W 1975 roku powsta je fflm Milo a Formana 
wg powieści Kesey'a „Lot nad kukułczym gniazdem". Twórcy filmu zdobyli 
5 Oscarów hollywoodzkiej Akad mii Filmowej : Milos Forman za reżyserie Law
rence llauben i Bo Goldman - za scenariusz, Jack Nicholson za rolę JU~: Mur
pby'ego i Louise Fletcher za rolę Siostry Ratched. 
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Z punktu widzenia czytelnika~ 
odbiorcy. 

Nie jest dziełem przypadku, że ' wiat. który opisał w swojej książce 

Ken Kesey jest zamknięty do ram szpitala dla umysłowo chorych. Po

zornie egzotyczny, bo przecież nie co dzień się z nim stykamy - zaintry

gował pisarza swoją odmiennością, która w osobliwy sposób narzucała się 

podobieństwem do otaczającego świata pozornie zdrowych. Z premedytacją 

użyłem określenia „świat pozornie zdrowych". bo w podtekście i książki 

Kesey'a i sztuki, którą na jej tle napisał Dale Wasserman łatwo odczytać 

niepokojące pytanie: który ze światów jest normalny, z tej czy z tamtej 

strony muru? I dalej: czy aby my (to znaczy zdrowi, normalni) jesteśmy 

przy zdrowych 7.mysłach, skoro wszystko, co tworzymy obraca się prze

ciw nam? 

.Jak wynika z życiorysu autora chciał on przeniknąć przez mur, otacza

jący - dosłownie, czy symbolicznie - zakłady dla chorych psychicmie. 

Ten świat wyraźnie go fascynował, jak zresztą każdego, chociaż się do 

tego głośno nie przyznajemy. Po ukończeniu studiów uniwersyteckich w ro

dzinnym Oregonie, szukając swojego miejsca w świecie poddał się bada

niom działania LSD i innych ffi"odków halucynogennych na człowieka. 

Otrzymywał za to 75 dolarów dziennie. Te szczegóły podaje amerykańska 

encyklopedia literacka. Czy był to rzeczywiście środek zarobkowania tylko? 

Czy nie powodowała nim chęć ucieczki od świata, pragnienie otwarcia się 

na świat inny, mniej skrępowany ciasno pojmowanymi, schematycznymi 

rygorami społecznymi, czy nie była to tęsknota do świata bardziej zrozu

miałego, do akceptacji przez człowieka. świat hippies? W oficjalnej bio

grafii 43-letniego dziś pisarza (urodził się w 1935 roku) wspomina się rów

nież, że później zaangażował się jako salowy w szpitalu psychiatrycznym. 

Czy nie chodzi przypadkiem o to, że przez pewien czas był po prostu pa

cjenttmi tego szpitala? 

Darujmy sobie jednak i komentarze i wątpliwości. Pozostają nagie fak

ty, dowodzące, że Kesey poznał szpital od środka, że zetknął się ze świa

tem chorych, którzy okazali się takimi samymi ludźmi, jak my wszyscy, 

tyle, że bardziej wrażliwymi, bardziej zalęknionymi, bardziej obnażonymi, 

a przez to uczulonymi na zło otaczającego świata. Są to bowiem struktury 

bardziej kruche, łatwiej ulegające gwałtom i przemocy, zamykające się 

później w swoim świecie lęków i obsesji. Z tych doświadczeń powstała 

w 1962 roku książka o buncie w szpitalu psychiatrycznym. który wybuchł 

dlatego, że nie chorzy, lecz świat zwariował. 

Hamlet mówi: „świat wypadł z zawias". Aby wyrazić swój sąd o świecie 

ukrywa się za maską „szaleństwa". Inny bohater szekspirowski - Lear 

(,,Król Lear") w „obłędzie" dopiero dOitrzec może jakim ten świat jest 

naprawdę. Możemy zaufać Szekspirowi. I wolno na tej podstawie wysnuć 

pewne uogólnienie: ile razy pojav.>i.a się na scenie szaleniec można od niego 



oczekiwać wielkiej przenikliwości w ocenie rzeczywistego świata. Jego 

wrażliwość pozwala dostrzec zwyrodnienia ostrzej. 

„Wariacja" jest zresztą formą buntu nieprzystowanych społecznie, mię

dzy nią a buntem przebiega znak równania. Kilkanaście lat temu przez 

wszystkie prawie wielkie sceny świata przeszła sztuka Petera Weissa 

,,Męczeństwo i śmierć Jean Paul Marata przedstawione przez zespół aktor

ski przytułku w Charenton pod kierownictwem pana de Sade". Przytułek 

w Charenton to po prostu szpital dla psychicznie chorych, gdzie zamknięty 

był również wybitny pisarz i myśliciel ma!I'kiz de Sade, wsławiony w lite

raturze i psychiatrii, jako autor opisu pewnych skłonności , od niego na

zwanych sadyzmem. Otóż Weiss pokazuje w swojej sztuce markiza, jak 

w oparciu o dokumenty i świeżą pamięć improwizuje przedstawienie Wiel

kiej Rewolucji Francuskiej. Aktorzy, pacjenci zakładu coraz bardziej pod

dawali się atmosferze rewolucyjnej i doszli w pewnym momencie do tego 

stanu, że wybuchła prawdziwa rewolucja przeciw Napoleonowi. Bunt zo

stał uśmierzony pałkami, ale odsłonił prawdę o samej rewolucji, jako 

szaleństwie politycznym, do którego prowadzą ciemny tłum szamani ide

ologicznej frazeologii. świat ukazał się wielkim domem wariatów. 

Myślę, że podobnie ma się sprawa z ,,Lotem nad kukułczym gniazdem". 

W formie dramaturgicznej nie jest to próba podglądania zamkniętego 

świata „obłąkanych". Sztuka odsłania prawdę o mechanizmach społecz

nych, uruchamianych przez człowieka dla jego dobra, a obracających się 

przeciw niemu. Można szukać usprawiedliwienia i twierdzić, że jest to spra

wa nieodpowiednich ludzi, że zła jest siostra Ratched. Ale to tylko pozory. 

Siostra Ratched jest produktem tego samego społeczeństwa co jej podo

pieczni: Me Murphy, czy Harding, Marks przewidział te sprawy, napisał, 

że każda instytucja, każda sprawa dochodzi do pewnego stadium rozwoju, 

w którym przechodzi w swoje przeciwieństwo. Demokracja, perswazja, 

solidarność, postęp społeczny, odkrycia naukowe, cały zespół środków, sto

sowanych w szpitalu, który oglądamy na scenie, wszystko, co człowiek 

wymyślił, sprawdził, odkrył i zastosował zaczyna coraz wyraźniej prze

mieniać się we własne przeciwieństwo. Demokracja pozwoliła szamanom 

doprowadzić do władzy Hitlera, manipulować opinią publiczną w ten >po

sób, by obalić rządy prezydenta Allende w Chile i wprowadzić terror. 

Solidarność łatwo złamać głodem, argumenty zastępuje się obłędną pro

pagandą, która wszystko potrafi wmówić, byle często kłamstwo powta

rzać. A gdy inne środki zawiodą bierze się pacjenta na stół i aplikuje się 

szereg wstrząsów elektrycznych, które przecież uczeni wymyślili, jako śro

dek leczniczy! To tak, jak z teorią względności Einsteina. która stała się 

kolebką bomby atomowej. 

Kesey napisał swoją książkę zanim zwyrodniał duch wolnych hippies, 

przed buntem młodzieży 1968 roku, przed straszliwym kacenjamerem, jaki 

ogarnął Stany Zjednoczone w wyniku wojny wietnamskiej. Jego książka 

jest jakby zapowiedzią tego wszystkiego. I wielkim ostrzeżeniem, skiero

wanym nie tylko do Amerykanina. Do każdego myślącego człowieka. Bo 

przecież od nas samych zależy dalszy rozwój sytuacji. Jesteśmy przeciw 

szpitalom, zamienianym na więzienia. Jesteśmy przeciw stosowaniu wiedzy 

do konstruowania śmiercionośnych środków rażenia. Społeczeństwo doj

rzało do tego, by pospólnie szukać wyjścia z tego zaklętego kręgu. W zgo

dzie z wewnętrznym poczuciem moralnym. 

ANDRZEJ WRÓBLEWSKI łot 
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Dyrekcja Pafo.twowego Teatru Polskiego serdecznie dziękuje Dr BOI,ESLA WOWI KNIAŻYCKIEMU i personelowi Państwowego Szpitala 
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku oraz Dr MAŁGORZACIE RZEWUSKIEJ, lekarzowi-psychiatrze Instytutu Psychoneurolo

gicznego w W ars za wie za cenne rady i pomoc udzielone przy realizacji sztuki. 
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Z punktu widzenia psychiatry 
Nie jest dziełem przypadku, że wielu autorów, podejmujący h ostatnimi 

czasy dyskusję nad układami społecznymi osadza akcję w obrębie szpitali 
psychiatrycznych. Nie chodzi o przedstawienie „niesamowitego" tła psy
chicznie odmieonych bohaterów; podstawową rolę odgrywa po prostu rze
czywistość szpitalna. Do niedawna szpitale psychiatryczńe przedstawiały 

sobą wzór absolutnej struktury hierarchicznej, opartej na niepodważalnym 
autorytecie, o znakomicie funkcjonującej i rozwiniętej biurokracji. Od 
ponad 20 lat podejmowane są próby - i to nie teoretyczne - zmiany te~ 
reżimu w jego przeciwstawienie. Wyjątkowość samego zjawiska. jako swe
go rodzaju przewrotu społecznego polega na tym, że cel, czyli osiągnięcie 
rządów demokracji z pełną tolerancją ~ amorządnością - jest wytyczany 
przez dotychczasowych „władców". Ten nowy model „rew'Olucji" nie opiera 
się na „nierozpoznanych" siłach społecznych i n ie szuka nowych sojuszni
ków, przeciwnie, wykorzystuje dotychczasową strukturę i zdąża do celu 
poprzez daleko idącą przemianę postaw osób sprawujących władzę. 

P rzemiany te, jak każdy przev.TI"ót w zamkniętej społeczności niosą ze 
sobą wiele niebezpieczeństw. Dość często pozorne przejęcie form i sloga 
nów prowadziło na różnych etapach rozwoju nowej społeczności do po
wstania niekorzystnych, czy wręcz szkodliwych struktur, niewiele mają

cych wspólnego z przyjętymi założeniami. Opis tych wypacz.eń i mecha
nizm ich powstania przedstawił znany polskiemu odbiorcy film angielski 
„Życie rodzinne". Te sarnę problemy porusza ,,Lot nad kukułczym gniaz
dem". 

Zmiana stosunku lekarza do chorych i własnej roli nie wynika z filan
tropii. Stała się po prostu potrzebą wobec nowej sytuacji, wynikającej 
z ;:>ostępu wiedzy medycznej i psychologicznej. Nowe metody leczenia, 
zapoczątkowane w latach 30-tych przez wstrząsy, obecnie stale rozwijane 
przez rozwój środków psycha-farmakologicznych, uznanych za rewolucje 
w psychiatrii - determinują rolę szpitali i zmieniają stosunek do okresu 
choroby. Szpitale psychiatryczne przestają więc być azylami, których za
daniem jest izolowanie chorych od społeczeństwa, a okres choroby staje 
się epizodem w życiu jedoostki. Celem wszyst~ich działań leczniczych 
ma być jak najszybszy powrót do środowiska ludzi, przej§ciowo wykluczo
nych przez chorobę. Stąd leczenie nie jest skierowane na uspokojenie 
i obezwładnienie; ma ono - przez wykorzystanie wszystkich potencjalnych 
możliwości - jak najszybciej i najlepiej prowadzić do poprawy społecz
nego funkcjonowania „obecnych chorych" i przygotować ich do życia poza 
murami szpitala. W procesach leczniczych pomocną stała się wiedza o roli, 
spełnianej w adaptacji społecznej przez grupę. Analizy zachowań poszcze
gólnych uczestników procesów grupowych, przebiegających w atmosferze 
zaufania i wzajemnego zrozumienia - mogą zmieniać c:jotycbczasowe wzor
ce zachowań, niekorzystne w życiu, Te formy leczenia umożliwiają nie 
tylko poznanie potrzeb poszczególnych pacjentów, lecz również ich osobo
wości. Chorzy, ogarnięci często paraliżiijłłCYm lękiem, czbjąc wyobcowanie 
i oderwanie od świata - szukają rady w analizie własnych problemów 
i tym samym coroz bardziej oddalają się od rzeczywistości innych. Ich 
urojenia, nieistniejące „głosy", niezrozumiałe zachowania to jedynie sygna
ły, komunikat, przejaw ich zmagań. Terapia polega na wła/!ciwym zrozu
mieniu, rozszyfrowaniu i rozwiązaniu ukrytych dotąd problemów. I temu 
służą techniki psychoterapeutyczne. 

Jak to przedstawia autor w !'ztuce - w praktyce bywa z. tym różnif· . 

Zebrania, które oglądamy na scenie, majqce przecież służyć terapii 
zawiera wyłącznie techniki nieprawidł we, wręcz. n iewskazane. Tam siE: 

rozstrzyga, sonduje, broni siebie i innych przed krytyką, domaga się wy
jaśnie1i, interpretuje „na siłę", podważa sądy, poucza, traktuje „z góry". 
Podobnie, w krzywym zwierciadle ukazane są interpretacje zaburzeń psy
chicznych, wychodzące z teorii patologii rodzinnej, jako podstawowego 
czynnika chorobotwórczego w schizofrenii. Nieprawidłowa komunikacja 
między członkami rodziny, uważana przez wielu psychiatrów w Stanach 
Zjednoczonych za naczelną przyczynę psychoz zamienia się w sztuce w pe
wien wzorzec i została przeniesiona na stosunki między chorymi na od
dziale. Nie tylko wytwarza się koalicja między rodzicami i personelem, co 
jest wyraźnym błędem, ale większość interwencji terapeutycznych polega 
na zarzuceniu spraw ważnych dla leczenia chorych i zajmowaniu się oso
bistymi sprawami personelu, który wbrew nowym metodom reprezentuje 
typową strukturę hierarchiczną, autorytarną i przemożną . w sumie po
wstaje sytuacja, jaka istniała w tradycyjnych szpitalach psychiatrycznych 
przed przewrotem, tyle że inaczej się nazywa. A więc zupełne fiasko za
mierzeń. 

Postacie sztuki to pacjenci szpitala psychiatrycznego. Operują oni często 
nazwami stanów chorobowych, form terapii, rozpoznaniami, wszystko 
zgodnie z formalnym opisem. Często wymieniany w sztuce termin „schizo
frenia" to medyczne określenie choroby o niezupełnie jeszcze znanych 
przyczynach, przejawiającej się w klinicznie zmienionym zachowaniu, my
śleniu i odczuwaniu. W jej postaci urojeniowej (paranoidalnej) na plan 
pierwszy wysuwają się urojenia, zwykle prześladowcze i omamy (Wódz 
Bromden). W formie katatonicznej najwyraźniej widoczne jest to w zmie
nionym działaniu , często w niezrozumiałym poruszaniu się, spowolnieniu 
ruchów, zahamowaniu (Ruckly . Termin „psychopatia" oznacza nie choro
bę psychiczną, ale zaburzenia osobowości, utrudniające realizację własnych 

dążeń w zgodzie z przyjętymi normami społecznymi. czyli dostosowanie 
społeczne. 

Nieco wyjaśnień wymaga jeszcze sprawa leczenia biologicznego. Jak 
wspomniałam leczenie wstrząsami, wprowadwne w latach trzydziestych 
jest dotąd je<zcze stosowaną metodą w wielu szpitalach ze względu na 
jego szybkie i skuteczne działanie u chorych, przede wszystkim depresyj
nych. Terapia ta ustępuje jednak powolniejszemu w działaniu i droższemu 
leczeniu farmakologicznemu. W każdym bądź razie jest dotąd szeroko sto
sowaną metodą leczniczą. Nieco inaczej natomiast wygląda sprawa zabie
gów psychochirurgicznych, między innymi leukotomii (w sztuce nazywa się 
ją logotomią). Postępowanie to, wprowadzone jako terapia również w la
tach 39-tych, szczególnie często stosowano w latach 40-tych i początku 

50-tych. Wprawdzie w Polsce metoda ta została porzucona po ogłoszeniu 
uchwały Towarzystwa Psychiatrycznego w 1951 roku, jest jednak nadal 
stosowana w krajach skandynawskich i USA, budząc stale dyskusję mię
dzy jej zwolennikami i przeciwnikami; gdy jedni uważają ją za leczenie 
najlepsze z możjiwych, drudzy nazywają to bezprawnym barbarzyństwem. 
Do 1972 roku przeprowadzono około stu tysięcy tych zabiegów, ale donie
sienia o skuteczności metody pozostają sprzeczne. 

Sytuacja w szpitalu, przedstawiona w sztuce nie jest typowa, ale mo
żliwa. Zwłaszcza w szpitalach stanowych w USA, które niejednokrotnie 
borykają się z trudnościami personalnymi. Toteż polski odbiorca nie mus.i 
traktować dzieła, jako głośnego protestu przeciw złej sytuacji w szpital
nictwie psychiatrycznym w ogóle. Chodzi raczej o głębszą i pełniejszą 

analizę sytuacji człowieka, którego wybory stają się pozorne wobec prze
mocy, analizę losu podobnych do siebie jednostek, jak Siastra Ratched 
i Me Murphy, działających z różnych pozycji: ona z akceptowanej i usank
cjonowanej, on z pozycji odosobnionej i nie popieranej. Wreszcie ukazując 
społeczeństwo ludzi chorych sztuka jasno obrazuje, że te same prawa, nie
zależnie od sytuacji, mogą przy braku w życiu zasad demokratycznych cał
kowicie obezwładniać jednostki, poz.bawić je chęci do działania, wywoływać 
rezygnację, wreszcie tragedię. 

Sytuacja jest w końcu dramatu bez wyjścia. Rodzi się pytanie: jak można 
nie dopuści <' do jej powstania? 

MAŁGORZATA RZEWCSKA 
lekarz psychiatra 
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Larry! 

Czy to n i cholerne'. trzeba się wyrwać ze ·rodka przeszłości, wyjść na 
świat i jakoś sobie z nim radzi . Pr7.e5złość ni zamyka się Koniec Twen
tie th Century Fox i nie możn wstać i pojść do domu i opowiadać ludziom, 
kto to by!, bo już wiadomo. 

Bo w ale nie wiadomo. Na tym . mym wzgórzu robacz.yłem czerwone 
światła. ram, a przy okazji mogę się wychylić i spojrzeć na dół, z.oba
czyć co tego ranka obserwują CIAmajdy. Plus „pamiętaj, że z biura sze
r fa w an Mateo niejeden wyjeżdża do M ksyku wyłącznie pa to, żeby 
cię schwytać i zawieź z pQ\\Totem". 

To częś C:· ·wiadomości przywi z:ionych przez Fa e'a z U A. 

Kiedy w końcu siadam, szary 'wit jest już w pe ni. Dachówkowy wa

chlarz. chmur grzechocze n d Zachodnimi Sierra Madre. Czaple, mewy 
i szpaki unoszą się nad z.osą i ze skrzekiem lecą trze{X)cząc skrzydłami 

w stronę plaży, żeby rano dostać od Pana Boga robaka. Głos dzwonu z mia
steczka rozbrzmi wa po zato 20 czy 30 razy - meksykański szyfr dzwonów 
wciąż nieodgadnioną tajemnicą. Ale rozgryzę g-0 za parę tygodni, proszę 
pana, najpóźniej za miesiąc. „Za miesiąc! Myślisz pan, że potrzebuję wia
domości tej w gi dopiero na czas Przebudzenia Wszyst kich Finnegan6w?" 
Dziwn poj azdy zaczaiły się gdzieś za skałami niecałe pięć minut tem u 
kto wie .zy to nie amerykańskie czy meksykańskie gliny? Olbrzymia 
płaszczka krąż wokół laży jak zasrany doberman z K9 Korp, a po za
toce pl wa j akiś nowy wy alazek, nic takiego jeszcze nigdy nie widziano 

na wodzie - wielki nierdzewny trójkąt przykryłby kawał miasta a na 

każdym \.,,ierzcholku czarno-żółte t !owe baseny o takich r ozmiarach, jak 
te holowniki, które podpłynęły powęszyć, ale je odpędzono, sterczy prosto 
w górę trzy ra::y w ższy niż ten hoteL tam. w mieście - a ty mi mówisz 

za miesiąc? S!uchaj pan , na ucz si tego zyfru dzwonów pront . Albo za 
godzinę bę ę znał dokladny czas, albo będziesz się bawić tymi suwakami 
i wykresami na Alasce! 

Stary kapitan obraca się zgr abnie na pięcie i odchodzi wyniośle odsa
lutowawszy przerażonemu młodszemu oficerowi, który się jąka przy po
żegnaniu . 

Horyzont nabierał teraz barw na w chodzie, młodemu oficerowi przy

pomni ały się obrazy, które na jarmarku w Bakersfield malarze szybko
ściowcy pac kowali na białych płyt eh pilśniowych w jedną minutę -
a dolary od sztuki 2 z pięć dolcó , i które ciągle jeszcze wisiały, kiedy 
{X)szedł się zaciągnąć: kwadrata · \ · ch<>dy słońca, po jedn ym z każdej 
strony Roosevelta. 

Dzwony bily znowu. A prze taly ledwie chwilę temu. Bez rytmu czy 

po\ 'Odu, kładu czy logiki. „Za godzinę? " A może to tylko nienormalna 

órka zefa policji znowu dorwala si do sznura. Przeszedł go dreszcz. że 
też zno,vu to trzeba sprawdzić . J ?.aStać bezr ką i beznogą kalekę - ofia-

13 
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rę zatrucia żywnością: matka 2 miesiące od poczęcia o mało nie umarła 
po zjedzeniu puszki ·zepsutej fasolki, co sparaliżowało rozwój embrional
nych kończyn ·i stworzyło, hm, dziecko o alarmująco pięknej twarzy -
rysy mogły pozować do Piety Leonarda, choć bliższe oględziny ujawniły, 

że usta to tylko dwie piękne wargi sklejone na zawsze na czaszce w której 
nie było najmniejszego śladu otworu gębowego. Poniżej zgrabnego noska 

kość ciągnęła s ię zwartą fortecą aż do samej brody. Jedynie szybka tra

cheotomia v.rykonana na czas przez bystrego stażystę uratowała biedne 

stworzenie pr ze d asfiksją. Promienie Roentgena i stolarskie wiertło 3/16 

:.:apewnił dziecięciu luksus oddychania przez nozdrza zamiast przez dziurę 
między obojczykami, ale ust lekarze nie byli w stanie jej stworzyć. Zdjęcia 

rentgenowskie wykazały zupełny brak języka, głośni, gardła czy jakiej

kolwdek innej jamy, którą można by przerobić na ustną. 
- Karmimy kochane maleństwo przez nos - lekar'ze poinformowali 

oszalałą z rozpaczy matkę (ojciec, jak twierdzą siostry w katedrze, na 
nieszczęście n ie skrępowany żadnym nieprawidłowym działaniem jamy 

ustnej, który niechcący był tym, który kupił złowrogą puszkę fasolki, wy

zionął ducha na skutek botulizmu w parę tygodni po urodzeniu się dziecka: 

według pogłosek, opuścił szpital zaraz po swojej beznogiej i bezrękiej lato
rośli, wykupił wszystkie puszki zielonej fasolki jakie były w sprzedaży, 

nabył polisę ubezpieczeniową [która okazała się bezwartoś'ciowa, bo zde

nerwowany ojciec zrobił śmiesznie drobny błąd przy wypełnianiu formu
larzy] na ogromną sumę i zamknął się w tajemnej kryjówce w jakimś 

podmiejskim h telu gdzie zajadał fasolkę - pozwalał jej pleśnieć w otwar

tych puszkach, dodawał muchy i jaszczurki, ponownie zamykał puszki, za

mykał, a po paru dniach wyjadał, i wreszcie albo wyhodował i skonsu
mował odpowiednią truciznę, albo też jego organizm nie wytrzymał ciągłej 

diety z f -0lki i much . 

Ale ominąwszy hm . .. braki dziecka - lekarze PoCieszali zalejąca 

z żalu matkę , kiedy przyszło im d głowy, że może będzie chciała iś ć 

w ślady męża - to jest to bardzo bardzo śliczne dziecko. 
- Już t eraz ma najbardziej wymowne oczy jakie kiedykolwiek widzia

łam w cały moim dlugim życiu - dodała życzliwa stara pielęgniarka. 

Będzie piękną dziewczy ą! Dacie sobie jakoś w e dwie radę. Bóg w am 

~omoże. 

T·o wystarczyło , żeby ma tka i niemowlę przeniosły się od k onserw do 

klasztoru, gdzie matka odkryła św. Teresę i szydełkowanie, a dziecko 

rzeczywiście wyrosło na bardzo bardzo śliczną dziewczynę. Medycy, chcąc 
ja. naj ·zybciej usuną z terenu szpitala potencjalną samobójczynię i/lub 

o!iarę zabójstwa z Uto ·ci, z dobrego serca zapomnieli powiadomić matkę 
o tym, że jak wykazały zdjęcia rentgenowskie , jest prawie tak samo mało 

miejsca n a mózg, co na jamę ustną i dziewczynka zużyła całą tę prze

s trzeń już w wieku 3 czy 4 lat. Później często można było zobaczyć matkę, 

albo którąś !nną z sióstr, jak ciągnię po katedrze wózek z twarzą, k tóra 

z r oku na r k stawała się coraz bardziej OS7.ałamiająco piękna. 

Mała opowieść miłosna dla odmiany. 

Ciągle nie mam wiadomo ci od Estrelli. Według planu, miał się ze 

mną skontaktować pod przybranym nazwiskiem w Telegrafo w Manzanillo. 

Nie wiem, co się stało (obawiam się, że Rohan nie przysłał gotówki. 

Prawnicy jakoś zawsre podejrzewają innych prawników o to, że są oszu
stami. Ciekawe dlaczego). Ale lubię Estrellę. Je t nadęty, pyszałkowaty, 

i w sam raz. 

Czy ci podziękowałem '/ 
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Dale Wasserman 
początkowo pracował w teatrze jako el ktryk, potem 
reżyser świateł. W wieku lat 21 zaczął pisać · dla 
sceny, później również scenar iusze telewizyjne i fil
mowe. W sumie napisał ponad 50 prac z czego 40 
otrzymało wyróżnienia . Najwięcej rozgłosu zyskał 

jego „Człowiek z la Manczy", a także takie scena
r iusze filmowe jak „Wikingowie", „Kleopatra" czy 
wreszcie teatralna adaptac ja „Lotu nad kukuł

czym gniazdem". Ostatnio napisał komedię mu
zyczną „Montparnasse" ~ystawioną z powodz niem 
w Ośrodku Kennedy'ego. 
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