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- TRAGEDIA W PIĘCIU AKTACH -

Akcja dzieje się 30 kwietnia, następnie w nocy, następnie o świcie 
pierwszego maja . 

Przekład 
IRENA LEWANDOWSKA 
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OBSADA: 
Guriewicz 

Personel szpitala psychiatrycznego 

Pacjenci 

Tadeusz Rybicki 
Krystyna Dmochowska 
Alicja Kabała 
Elżbieta Kosecka 
Dariusz Bereski 
Paweł Adamski 
Jacek Deleżyński 
Bogdan Dominik 
Piotr Konieczyński 
Bogusław Kozak 
Jacek Paruszymki 
Jerzy Borek 
Marek Pudełko 
Dariusz Skibiński .p 
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W S<>ngach wykorzystano wier~ze: „Modlitwa szarego człowieka", „Słowa do 
piosenki na ostatni dzień roku", ,,Mówię do ciebie cicho", „Lament bohaterów", 
,,Modlitwa bohaterów" Rafała Wo.laczka .. 
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Dyrektor i kierownik artystyczny - Jeny ,Zoń 
Kierownik literacki .....;.. Botdan Rudnicki 
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rzał . . . Otworzył oczy i spoj-
' w doł: pewien, ze zobaczy poniżej wspaniałą dżunglę 

szczyty, Pico de Orizabe, Malinche, Cofre de Perote __..:. 
podo?ne ~zczyt~m j~go życia, które zdobywał jeden po 
drugi~, az wspiął się zwycięsko, choć w sposób niekon-
~encJona~ny, . na ten najwyższy ze szczytów. Nie zobaczył 
Jednak nic: zadnych wierzchołków ani śladu . . . 
śladu · k' ' zycia, ani 
. . wsprn~cz i. I ten szczyt właściwie nie jest szcz tern. 
Jest pozbaw10ny substancji, nie ma solidnej pods~aw/ 
A poza tym kruszy się, zapada - czymkolwiek jest ~ 
p~dczas. gdy on zlatuje w dół, w dół, do wnętrza wulkanu 
;ięc mimo wszystko osiągnął jego wierzchołek chocia; 
keraz słyszy straszny syk wytryskującej lawy, a ~ięc wul-

an wyb~cha - nie, to nie wulkan, to świat rozpada si 
ekspl?dUJe czarnymi bryzgami wiosek wyrzucanych w prz~ 
strzen, podczas gdy on sp-da w d 'ł · 

. . a 0 poprzez ten chaos po-
r~e~ ni_epOJ~t~ kotłowisko miliona czołgów, poprzez p~żary 
ziesięcm milionów płonących ciał, spada w las spada 

od~-~g!e .krzyknął i było tak, jak gdyby ten je~o krzy·l~ 
lJa się od drzewa do drzewa i wracał wraz z echem 

a potem - j~k gdyby drzewa stłoczyły się, skupiły za~ 
mknęły nad mm pełne litości... ' 
Ktoś rzucił za nim do rozpadliny zdechłego psa. 


