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Krzysztof Bizio - urodzony w 1970 roku, mieszka w Szczecinie. Ukończył studia architektoniczne. Prowadzi 
własną pracownię projektową oraz jest nauczycielem akademickim. Autor tekstów dramatycznych oraz mikropowieści 
0E.owiadań. Tekst Porozmawiajmy o życiu i śmierci, publikowany w Dialogu (ml 2/2_900) jest jego debiutem literackim. 

Pewnie, że mamy kłopoty. Czasami chce mnie nawet trafić szlag. Staram się wtedy uspokoić. 
Pamiętasz,jak byliśmy mali.? No widzisz, a mi się to coraz częściejprzypomina. To niebylo tak dawno. Może 
tylko wtedy bylem taki,jak chciałem.? Nie, nie rozklejam się. Napuść sobie wody do wanny. Potem wyciqgnij 
korek i patrz jak ta woda ucieka . Ta woda to twoje życie. Próbuj(: ci powiedzieć coś '{Q)ażnego. Sam nie wiem, 
co chcę ci powiedzieći dla tego nie wiem ,jak to powiedz ieć. W każdym razie, bardz o cię proszę, żebyś przyszedł 
zżonq do nas w niedzielę . Czekamy na was. Będzie trochę czasu, może wtedy coś mi się uda wytłumaczyć. 

(fragmenc sztuk.i Porozmawiajmy ... ) 

A Teatr Współczesny w Szczecinie Wały Chrobrego 3 www.wspolczesny.szczecin.pl 
W Dyrektor naczelny - Zenon Butkiewicz Dyrektor artystyczny - Anna Augustynowicz 

Rezerwacja i sprzedaż biletów oraz informacje: Biuro Obsługi Widzów, tel. 489 23 23, czynne od 8.00 do!S.00, 
w soboty 10.00 - 13.00, kasa Teatru przy Wałach Chrobrego 3 - czynna zawsze na godzinę przed spekcaklem. 



Krzysztof Bizio 

Perfumy 

Blond twarz sprzedawczyni odbijała się w lustrze, przebiegając pomiędzy ladą i regalem. 
Skóra napięta ciasno na czaszkę mimowolnie reagowała na każdy gest klienta, starając się wyprzedzić jego myśli . 

Powodzenie jej pracy sprowadzało się do ułamka czasu, w którym dziewczyna musiała znaleźć rozwiązanie życzeń klienta. 
Niebieski przypatrywał się ruchom ciała dziewczyny. Sprawiały mu one przyjemność. Przypominały Marię sprzed wielu 
lat, kiedy poruszała się z lekkością. Zdarzało mu się wtedy przyglądać Marii, kiedy ona pochłonięta była jakąś czynnością. 
Ruch powodował uczucie zwielokrotnienia jej ciała i po chwili pokój wypełniały dziesiątki figur w najróżniejszym układzie. 
Niebieski ostatni raz spojrzał na sprzedawczynię i schował kartę kredytową . Delikatnie złożył papierowe opakowanie 
i włożył je do skórzanej torby. Te perfumy były ostatnim brakującym elementem jego wyposażenia. W domu miał już 
przygotowaną sukienkę, bieliznę, torebkę i pozostałe kosmetyki. 
Powoli wyszedł ze sklepu i wsiadł do samochodu. Wreszcie ruszył z zatłoczonego parkingu. Jechał powoli, mechanicznie 
zaliczając metry pod kołami samochodu. Wolna jazda zawsze go uspok ajała, pozwalała znaleźć 
czas na zastanowienie, którego bezskutecznie szukał w innych chwilach. Przez ten krótki moment wydawało mu się, że 
znalazł się poza własnym ciałem. 
Kolejny raz powtórzył plan, który sobie ułożył. Punkt po punkcie wypełniał w myślach nadchodzące minuty. Znów 
ogarnęły go wątpliwości. Miłość to jedno, a zasady życia społecznego to drugie. Ile to już razy rezygnował podświadomie 
ze swoich pragnień? Tłumaczył sobie, że tak powinien postąpić, ale w głębi siebie czuł coś innego. Niszczył w sobie własne 
marzenia, w zamian otrzymując coraz to większą pustkę. 

Tym razem ma być inaczej, rym razem ma być sobą. 
Po pierwsze musi pojechać do domu po resztę rzeczy. Wyjąć wszystko to, co kupował przez całe popołudnie i odnaleźć 
rzeczy, które są w domu. Dalej - ułożyć je dokładnie i spakować, takjak zrobiłaby to Maria. 
Po drugie, kiedy wszystko będzie już na swoim miejscu, ruszyć w podróż. Będzie jeździć powoli, takjak zaplanował. Nic nie 
zakłóci jego podróży. Odwiedzi wszystkie miejsca, zgodnie z tym co zapisał na kartce. Przy każdym z nich przystanie 
na moment, pooddycha jego zapachem i ruszy w dalszą podróż. 
Po trzecie, kiedy dotknie wreszcie tych wszystkich miejsc, pojedzie spotkać się z Marią. Usiądzie obok niej i opowie jej 
o wszystkim. Nigdzie nie będą się śpieszyli i nic nie zakłóci ich rozmowy. Kiedy wreszcie wszystko zostanie powiedziane, 
pocałują się na dobranoc i pójdą spać. 
Wszystkie punkty wieczoru były zaplanowane i nic złego nie mogło się już wydarzyć. Niebieski dojechał do domu. 
Przekręcił klucz i wszedł do przedpokoju. Chwila rozluźnienia, zdjęte buty i płaszcz. Na stole w kuchni leżały jeszcze 
kawałki niedojedzonego przez Marię śniadania sprzed kilku dni. Posprzątał stół i wyjął zawartość swojej skórzanej torby. 
Na szafę w pokoju Marii padały ostatnie promienie słońca. Otworzył ją i wyjął garderobę. 
Po chwili był już w kuchni i przepakował rzeczy do największej plastikowej torby. 
Wreszcie zamknął drzwi i ruszył w podróż po mieście. Oboje przyjechali do tego miasta bardzo wiele lat temu na studia. 
Poznali się przypadkiem, kiedy jedli obiad w srndenckiej stołówce i właśnie od niej zaczął. Później ich pierwsze 
mieszkanie, kościół, gdzie brali ślub, szpital, w którym urodził się Emil. Zataczał szerokie kręgi, jeżdżąc wolno 
samochodem. 
Po chwili uświadomił sobie, że prawie z każdą ulicą coś ich wiąże. Były to rzeczy ważne, albo zupełnie nieistotne. Gdzieś 
jedli razem lody, gdzieś indziej całowali się, albo pokłócili. 
W reszcie skończył tę podróż, która mogłaby trwać w nieskończoność. 
Podjechał pod ceglany budynek miejskiej kostnicy. Kiedy był tu wczoraj ustalił szczegóły ze stróżem. Na początku obawiał 
się jego reakcji, jednak stróż nie okazał żadnego zdziwienia. Rzecz potraktował jako zupełnie normalną , nie budzącą emocji . 
Zgodnie z umową Maria miała leżeć w osobnym pokoju. Niebieski jeszcze raz podziękował stróżowi i wręczył mu kolejną 
ratę pieniędzy. Zamknął za sobą drzwi. 
Maria leżała uśmiechnięta, wpatrzona w sufit. Niebieski nie miał wątpliwości, że czekała na niego. Otworzył plastikową 
torbę i wyjął z niej całą zawartość. Przytulił się do twarzy Marii. Przez moment wydawało mu się , że nie wytrzyma napięcia 
i rozpłacze się. Dotyk jej twarzy uspokoił go jednak i pozwolił przejść do dalszych działań. Rozebrał ją do naga, umył 
wilgotną szmatką, obciął paznokcie. Na koniec makijaż i perfumy pod pachy i tył włosów. Wreszcie świeża bielizna, 
sukienka i buty. Wszystko poszło bardzo sprawnie. Robił to setki razy, kiedy Maria jeszcze żyła. 
Przeniósł ją na sąsiednie łóżko i położył na skraju. Sam przebrał się i ułożył od ściany, takjakMaria lubiła. Przylgnął 
do niej. Jej ciało srało się twarde i chłodne. Emocje urosły w nim tak wielkie, że nie był w stanie powstrzymać łez. 
Płakał , a łzy znikały gdzieś w ciele Marii. Kolejny raz stał u progu obłędu. 
Wreszcie zasnął. 
Obudził się bardzo wcześnie. Maria leżała na prawym boku. 
Przeniósł ją na ruchome łóżko i wyszedł. Stróż nie spał, tylko wpatrywał się w telewizor. Poczęstował Niebieskiego 
herbatą. Żaden z nich nie wypowiedział słowa. Kiedy dopił herbatę do końca, wyszedł z kostnicy. Wsiadł do 
samochodu i ruszył do domu. 
Czekał go bardzo ciężki dzień. 


