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   W niedzielę 2 kwietnia byliśmy na zaproszenie pani Marii Grabowskiej, dyrektorki polskiej szkoły w Seattle, z wizytą 
w USA. Polska Szkoła im. Juliusza Słowackiego przy Polskim Domu w Seattle organizowała w ten dzień popołudniowe 
spotkanie lokalnej Polonii. Był ciepły obiad, desery i atrakcje dla dzieci. Przedstawiliśmy dwie bajki. Była to nasza pierw-
sza, i mamy nadzieję, że nie ostatnia, wizyta w USA. Gospodarze byli bardzo gościnni, a nasze przedstawienia oglądało 
ponad sto osób. Pozdrawiamy i do usłyszenia już wkrótce.

Zespół Teatrzyku Kukiełkowego JESTER

Pięćdziesiąt osiem lat po Jimim Hendrixie

  Budzik dzwoni o czwartej piętnaście.
Akurat wtedy, gdy brunetka w typie
Sandry Bullock mówi coś do mnie zza 
firanki. Mia³em ochotę zamordować 
tego wrzeszcz¹cego sukinsyna, (mam 
na myśli budzik), kiedy przypominam 
sobie, że muszę wstać, bo ekspres jest
w zmowie z zegarkiem. Ciemno, zim-
no i na dodatek pada. A ja idę na ten 
cholerny dworzec i klnę. Mieszkam
w pięknym mieście, ale dlaczego mu-
szę mieć wszędzie daleko? Oczywiś-
cie poci¹g spóźniony, a ja stoję i marzę 
o ciep³ym przedziale. Wiem, że będę 
sam w przedziale, bo o tej porze jeździ 
ma³o osób, a poza tym specjalnie ku-
pi³em bilet dla pal¹cych. 

JACK

  W przedziale ciep³o. Nie wiem czy 
uci¹ć sobie jeszcze drzemkę, czy za-
cz¹ć czytać. Chyba się prześpię. Kon-
duktor przyjdzie za godzinę. Trzeba 
tylko cierpliwie poczekać aż ruszy-
my. Bo od tej pory nigdzie się nie za-
trzymamy, aż do celu. Rusza, czekam 
jeszcze kilka chwil, żeby się upewnić,
czy wszyscy pasażerowie zajęli swo-
je miejsca i mieć pewność, że nikt już
nie wejdzie. Cisza na korytarzu. I tylko 
szum rozpędzaj¹cego się pociagu. No,
teraz trzeba u³ożyć się na w¹skim sie-
dzeniu. Opanowa³em te sztukę do per-
fekcji, podstawa to odpowiednio pod-
kurczyć nogi, no i jeszcze w specyficz-
ny sposób zwinąć kurtkę pod głowę.
Już leżę, kilka obrotów o sto osiem-
dziesi¹t stopni wokó³ w³asnej osi, a 
może by się tak wysikać? Mam takie 
uczucie, że powinienem. Szybki sprint
do WC i powrót. Wskakuję do prze-
dzia³u i zamieram. Pod oknem siedzi
facet. Pewnie wskoczy³ do poci¹gu 
w ostatniej chwili i nie ma miejsców-
ki. 
 Znajoma twarz. No tak, Jack Nichol-
son, ale zaczyna udawać Ala Pacino. 
Nawet dobrze mu idzie. Zrobi³ te spa-
nielowate oczy i tak się myszowato
rozgl¹da. No dobrze myślę sobie, ty 
ze mn¹ tak, no to poczekaj. Zaczy-
nam udawać Spike’a Lee. Prostuję 
się i rozwijam kurtkę. 

- No i co tam s³ychać? – pytam go 
z g³upia frant.
- Nie rozumiem angielski – odpowia-
da.
  No, bratku, tak to się nie będziemy 
bawić. 
- Jakoś ostatnio nie bardzo cię widać 
na ekranie, jakieś k³opoty? – pytam 
niby tak ciep³o, ale powinien wyczuć 
ironię.
- Jadę do Krakowa – mówi.
- A ja do Warszawy, do stolicy jadę 
– nie wiem czemu mówię tonem do-
stojnym.
- A ja do Krakowa – powtarza.
  Zapada milczenie, nie ma mowy o
spaniu. W tej niezręcznej ciszy nie ma 

mowy o niczym. Siedzę i gapię się
w okno. Jack jest nerwowy. Co chwi-
lę wstaje i grzebie w walizce. 
- A ty tylko robisz filmy z czarnymi?
– pyta w pewnym momencie.
- W zasadzie tak, biali nie czuj¹ rytmu
– mówię z pogard¹.
- No tak – potakuje Jack jak zbity pies.
- I w ogóle s¹ upierdliwi, ci¹gle im 
coś nie pasuje, im się wydaje że świat 
kreci się wokó³ ich bia³ej dupy – mó-
wię popijaj¹c kawę.
- No tak – potakuje Jack.
- Ale jak chcesz, to móg³bym zrobić  
z tob¹ film – mówię – tylko przestań 
udawać Pacino.
- Dobrze – mówi Jack – tylko wiesz, 
ja mam teraz depresję.
- Nie szkodzi – mówię – poczekam 
aż ci przejdzie.
- Fajnie – odpowiada Jack.
   Po chwili widzę jak promiennie się
uśmiecha i już nie udaje Pacino. Siedzi 
dumny i wyprostowany i taki blask 
od niego bije jak w „Lśnieniu”
  Tak, każdemu należy się szansa. Te-
raz spokojnie mogę się po³ożyć. Wiem, 
że Jack będzie czuwać przy mnie aż 
do końca podróży. Nie wiem tylko 
dlaczego zawsze do poci¹gu wsiada
sfrustrowana gwiazda p³ci męskiej. To 
chyba jest jakaś metafizyczna prawi-
d³owość.
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