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Motto: „Musik ist höhere Offenbarung als jede Religion und Philosophie¹” (?)

Beethoven

Poświęcone Marcelemu Staroniewiczowi

:
  — Lat . W brunatne sukni i okularach.

  (Czeresz)² — Je wnuczka. Lat . Ciemna brunetka, barǳo ładna.

  (Sentmichalyi) — Kompozytor. Lat . Jasny szatyn.

   (Szakalyi) — Bubek elegancki. Lat . Brunet barǳo
ognisty.

  — Jego matka. Mała chuda matrona. Lat .

   — Brodaty człowiek, czarny. Lat .

      — Lat około . Ogromny, bar-
czysty. Brunet. Długa broda czarna. Trochę siwie ących włosów na skroniach. Ły-
sy. Plantator.

  (Fa tczaczy) — Lat  i /. Ruda. Demoniczna. Śpiewaczka opery
w Budapeszcie.

  — Mała staruszka, dość pospolitawa.

     — Lat . Bródka w szpic. Brunet Ambasador
hiszpański w Brazylii.

  — Draby z bródkami w szpic, w czerwone liberii. Czarne pończochy
i czarne szamerowanie.

    — Granatowa liberia z czerwonymi wyłogami. Srebrne
guziki.

Rzecz ǳieje się w wieku XX. w Mordowarze, na Węgrzech.

¹Musik ist höhere Offenbarung als jede Religion und Philosophie (niem.) — Muzyka est wyższym ob awieniem
niż każda religia czy filozofia. [przypis edytorski]

²(Czeresz) — wymowa węgierska nazwisk podana w nawiasie. [przypis redakcy ny]
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AKT I
Salon w mieszkaniu Babci Julii. Urząǳenie skromne, staroświeckie. Ściany bielone. Sufit
ciemno-brązowy, podtrzymywany poprzecznymi belkami. Na ścianach obrazy i miniatury.
Drzwi szerokie oszklone w głębi wychoǳą na werandę, oplecioną czerwieniejącym winem.
Dalej widać góry, osypane świeżym śniegiem. Pali się lampa z zielonym abażurem. Przy
okrągłym stole sieǳi   w czepku białym, w brązowej sukni. Na lewo, po dru-
giej stronie stołu  , ubrany w kostium sportowy, na fotelu bujającym się.
Pauza. Zapada mrok. Potem noc księżycowa.


Może babcia opowie co strasznego, zanim Krystyna wróci — tak nudno czekać. Na -

lepie o te dawno obiecane sonacie Belzebuba. Pamięta babcia, ak Krystyna nie dała
babci dokończyć — bo nie cierpi słuchać dwa razy te same historii.


A no dobrze. Więc było tak: żył tu kiedyś, w Mordowarze, młody muzyk, zupełnie

taki sam, ak pan, tylko trochę barǳie , ak na owe czasy, nienormalny. Nawet niektórzy
uważali go za matołka, ale to podobno niesłusznie. Znałam eszcze ǳieckiem będąc tych,
co go wiǳieli. Otóż on marzył ciągle, od samego ǳieciństwa, o tym, aby napisać sonatę
Belzebuba, ak to on nazywał — to est taką sonatę, która by przewyższała bezwzględnie
wszystkie inne. I nie tylko sonaty Mozarta i Beethovena, ale w ogóle wszystko, co było
i mogło być w muzyce stworzone: taką sonatę, aką by sam Belzebub napisał, gdyby był
kompozytorem. Potem zwariował: twierǳił, że znał Belzebuba osobiście, że podróżował
z nim po piekle. Miał to być — to znaczy ten Belzebub — podobno całkiem zwykły
pan z czarną brodą, ubrany trochę ze staroświecka, coś akby nasz brazylĳsko-portugalski
hidalgo³: de Campos de Baleastadar.


Kto to est, babciu? Ale po co babcia porównała go do kogoś realnego. Tak lubię

fantaz ę nie zanieczyszczoną żadnym śladem życiowych usprawiedliwień.

Nie pozwala sobie na takie rzeczy, bo też możesz zwariować — ak tamten. Jestem

stara: będę ci mówić „ty” dla prostoty. Pamięta , żebyś mi nie skrzywǳił Krystyny —
tego ci nie daru ę: żywa czy umarła — pomszczę ą.


wzdrygając się
Och — byle tylko nie umarła. poważnie Niech babcia mi wierzy, że tylko od pienięǳy

zależy wszystko.

surowo
Wolałabym, aby zależało edynie od twego sumienia.

Ach — teraz nie mówmy o tym: więc ak było z tym Belzebubem. Kto to est ten

hidalgo?

Na pierwszy plantator winogron w Mordowarze. Zaraz znać, żeś tu niedawno, skoro

nie wiesz, kto est de Campos. Otóż tamci dwa choǳili razem i choǳili, szuka ąc we ścia
do piekła, które, według stare mordowarskie kroniki, miało się zna dować w okolicy góry
Czikla⁴. Ten brodacz opowiadał podobno młodemu wszystko ze szczegółami — ak to owo
piekło wygląda, tak, akby sam był w nim nie wiem ile razy, albo stale kiedyś mieszkał.
Tylko we ścia sobie biedak nie mógł przypomnieć. Cha, cha. Zwariowali oba — to est:
nikt właściwie dobrze nie wieǳiał, kto est tamten. Różnie o nim mówiono. A młodego

³hidalgo — szlachcic hiszpański. [przypis edytorski]
⁴Czikla — powinno się pisać: Cikla. [przypis redakcy ny]
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znaleziono powieszonego na pasku od portek u we ścia do opuszczone mieǳiane sztolni
na stoku góry Czikla. Miał podobno zadatki na geniusza muzyki.


To dość nieciekawa historia, a przy tym dość krótka też, mo a babciu — spoǳiewa-

łem się czegoś lepszego. Skoro nie wiadomo, kto był tamten pan, skąd się wziął i gǳie
się poǳiał kompletnie — to muszę powieǳieć, że wcale nie estem tym wszystkim za-
chwycony. Takich historii można wymyślić  na goǳinę.


Wymyślić można dużo i o wiele ciekawszych. Mordowar to mie sce stworzone do

tego, aby stało się w nim coś naǳwycza nego. ǲiwne góry i ǳiwni luǳie. A nawet ci,
co przy eżdża ą tu, muszą być właśnie tacy, a nie inni — ǳiwni też.


Ja nie estem nic a nic ǳiwny. Jestem artystą — to wiem. Może niezupełnie zda ę

sobie z tego sprawę, co to est być artystą — ale nic ǳiwnego w tym nie ma. Komponu ę,
bo muszę — tak ak inny est urzędnikiem banku, czy kupcem. Piszę nuty tak, akbym Artysta
pisał rachunki w księǳe.


To tobie tylko, Istvanie, tak się wyda e. Dla siebie nie esteś ǳiwnym, bo sam pływasz

cały w te ǳiwności, którą dookoła siebie wytwarzasz — pływasz, ak ryba w woǳie; tylko
ryba nie wytwarza tego, w czym pływa. Ale inni tę ǳiwność czu ą: a, Krysia, a nawet
wszyscy ci z drugiego brzegu eziora: mówię o stałych mieszkańcach oczywiście.


Nie cierpię ich. Oni mnie sąǳą. Uważa ą mnie za darmoz ada, za lenia, który marnu-

e ma ątek stare ciotki. Żebym był gra kiem w akim szynku po drugie stronie eziora,
uwielbialiby mnie. Ale ponieważ uczę się w mieście, zazdroszczą mi i za to właśnie po-
garǳa ą. Lepsza nasza strona eziora.


Może właśnie tym gorze dla ciebie. ǲiś lepie być po tamte stronie.

Ach — dosyć tych symbolizmów w norweskim stylu. Przypadek chciał, że po tamte

stronie mieszka kupa wstrętnych dorobkiewiczów, a po te — kilka osób, które zachowały
cień dawnych tradyc i. Nie mówię z punktu wiǳenia snobizmu — choǳi mi o tradyc ę
rzeczy naprawdę ważnych.


Tak, tak — to się tak mówi, ale w istocie właśnie est inacze . Nie wiem tylko, do

których zaliczyć de Camposa. To człowiek nie podpada ący pod żaden znany gatunek.

Chciałbym go raz uż poznać. Chociaż…
macha ręką pogardliwie.

Pewno przy ǳie ǳiś do nas — ak zwykle w sobotę. Kładę mu zawsze kabałę⁵ na

cały tyǳień. Ale nie raǳiłabym ci zbytnio zbliżać się do niego. Mówią, że ego stosunek
do młodych luǳi nie zawsze był pozbawiony tego, co można by — eśliby kto chciał —
nazywać czymś w znaczeniu…


niecierpliwie
Och — uż mnie na pewno nic się nie stanie. Jestem w tym kierunku zupełnie zim-

munizowany⁶. Wszystko, co nie est estetycznie piękne, nie istnie e dla mnie zupełnie.

⁵kabała — tu: wróżba z kart. [przypis edytorski]
⁶zimmunizowany — uodporniony. [przypis edytorski]
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Niestety — luǳka natura est taka, że to, co w młodości wstrętem nas prze mu e,

sta e się późnie namiętnością, wciąga ącą nas na dno upadku. Cicho u nas w Mordowarze,
ak przed burzą — i bo ę się, że przyszłe wypadki kłębią się ak groźne zwały chmur nad
naszym horyzontem przeznaczeń.


I to babcia, która dotąd dodawała mi odwagi, mówi ǳiś takie rzeczy. ǲiś właśnie,

kiedy tak potrzebu ę spoko u.

Do czego?

Właściwie nie wiem.

Więc po co mówisz?

Może to wina mo ego nieokreślonego stosunku do Krystyny. Czu ę w sobie prze-

strzenno-słuchową wiz ę tonów, które nie mogę u ąć w trwaniu. Jakbym wachlarz zwi-
nięty trzymał w rękach bezsilnych i nie mógł go rozwinąć i u rzeć obrazu, który est uż
gotów w kawałkach na każde z ego części. Wiǳę niedorzeczne strzępy czegoś, ak na
zmieszane bezładnie łamigłówce z klocków, ale całość tego zakrywa przede mną akiś
ta emniczy cień. Może to est ta sonata Belzebuba, o które marzył tamten gra ek. Bo
naprawdę to coś, co est we mnie, ma zda e się formę sonaty i est akieś akby nadluǳkie.
Nie estem megalomanem, ale…

wchoǳi z prawej strony bez pukania baron  , ubrany w strój do konnej
jazdy, ze szpicrutą w ręku.


Babciu: kabałę — i to prędko całuje babcię w policzek i kiwa głową z daleka -

, który kłania się nie wstając. Jestem, ak to mówią, w szponach demoniczne kobiety.
Wszystko to est banalne aż do obrzydliwości — ak w na pospolitszym romansie. I cóż
tam, mistrzu. Jak tam two e arcyǳieła?


tonem obrażonym
Przede wszystkim nie estem mistrzem, a po drugie nie stworzyłem dotąd arcyǳieła…


nic nie speszony
Przesadna skromność, mistrzu. A proszę za ść kiedy do nas na obiad — mo a matka

pas ami lubi muzykę — nawet tę waszą: futurystyczną, tasuje karty mówiąc Ciekawy e-
stem, akby wyglądała nasza legendarna mordowarska sonata Belzebuba w futurystyczne
transpozyc i. No, babciu: proszę

daje karty babci, która zaczyna stawiać kabałę. Za drzwiami oszklonymi od werandy staje
niepostrzeżony  , z płonącym cygarem w ustach. Ubrany jest w długą hiszpańską
czarną pelerynę.


spóźniony
ǲięku ę panu baronowi, ale obiady adam w domu…

A, to smutne… No i cóż, babciu. Ta dama pik to pewno mó demon, obok ǳiewiątki

kier — erotycznych uczuć
nuci, a potem deklamuje.
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Tysiąc kochanek miałem z różnych sfer,
Tysiąc kochanek — czy to rozumiecie,
Wy, oberwańcy o edne kobiecie.
Tysiąc kochanek — dlatego to kier
Zawsze wychoǳi mi w każde kabale,
W złowieszcze piki opleciony stale.
Każda z nich była zdradą wobec nie ,
Jedyne , prawǳiwe ,
Nieistnie ące , ale właśnie te .


Jak panu nie wstyd mówić tak marne wiersze. To pewno własny wyrób.

Istvanie, bądź grzeczny. Pan baron nie est przyzwycza ony do takiego obchoǳenia

się. Bądź co bądź myśl tego wiersza est dość ładna.

Poez a nie est wyrażaniem myśli w rymach, tylko tworzeniem syntezy obrazów, Poez a

dźwięków i znaczeń słów w pewne formie. Ale eśli forma est wstrętna, to nawet na -
lepszą myśl obrzyǳić może.


groźnie
Istvanie!

Ależ nic nie szkoǳi — mistrz est chmurny i dlatego mówi tak uczenie, ale za to

niesmacznie.

podnosząc się
Jeśli pan eszcze raz nazwie mnie mistrzem…

To prawdopodobnie utro bęǳie pan trupem, panie Szentmichalyi. Trafiam w asa na

wahadle z odległości -ciu kroków, a na szable nie mam równego w całym komitacie⁷.
A więc, babciu.

 siada. Wbiega z lewej strony  w zielonej sukni i szalu pomarańczowym
z czarnym.


Pogódź tych młoǳieńców, Krysiu. O mało nie skoczyli sobie do oczu.

Jakże mam ich goǳić, kiedy wiem, że właściwie to a estem przyczyną ich kłótni.

Krysiu!
 miesza się.

Myli się pani: estem we właǳy demoniczne kobiety. Przyszedłem do babki pani po

poradę.

barǳo zmieszana
Jak to. Ach — zresztą a nie wierzę. To wstrętne.

wstając gwałtownie

⁷komitat — ednostka poǳiału administracy nego Węgier. [przypis edytorski]
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Nie mogę uż dłuże znieść tego. Muszę iść. Panie baronie: utro strzelamy się. Mie sce
spotkania: stara sztolnia u stóp góry Czikla. Świadkowie są zbyteczni.


Do usług pana. Jednak a przyprowaǳę świadka: mo ego strzelca.

Jak pan chce — mnie to nic nie obchoǳi. W ogóle robię to tylko dla moich osobi-

stych artystycznych celów. Jest pan edynie pretekstem zupełnie przypadkowym.

Zbyteczne zwierzenia.

Oni powariowali. Panie Hieronimie: pan, który est niczym, takim dobrze ubranym,

świetnie strzela ącym i bez zarzutu ułożonym niczym, pan śmie pozbawiać Węgry przyszłe
ich chwały.


Ależ, panno Krystyno, a przyszedłem tu tylko dla kabały. Nie miałem zamiaru ob-

rażać mistrza. Przysięgam, że nie rywalizu ę z nim byna mnie o panią. Jestem ednak
zmuszony strzelać się.


Wiǳi pan, panie Istvanie: to pan się upiera. Pan musi zostać — bęǳiemy grali,

bęǳiemy improwizować na cztery ręce, ak wtedy: w ostatnią nieǳielę u ciotki pana.

W wieczór ten byłem pĳany. W ogóle był to ǳień dla mnie nieszczęśliwy: nie wspo-

mina my go. Zakochałem się wtedy w pani. nagle innym tonem, z nagłą decyzją A zresztą
dobrze: zosta ę. Ale pod warunkiem, że nie bęǳie pani zatrzymywać pana Sakalyi. Nie
wypada mi być z nim w ednym towarzystwie.


Och — zbytek delikatności. A zresztą i tak est to niepotrzebne: mam ǳiś wieczór

za ęty. No i cóż, babciu: czy dowiem się nareszcie — co ze mną bęǳie: czy zdołam
opanować mego demona.


Straszne rzeczy czeka ą cię, młody panie. ǲiś w nocy zamordu esz kobietę o pło-

mienistych włosach, nad ranem zastrzelisz się sam, matka two a odbierze sobie życie pod
wieczór dnia następnego. Chyba, że nie opuścisz naszego towarzystwa — wtedy może
zdołasz ocalić tych wszystkich i siebie. Ta noc est pełna przeznaczeń.


Ja dotrzymam panu towarzystwa, panie Hieronimie — choćby do rana.

Jak możesz…

Sąǳę, że dla ocalenia tego młodego człowieka od pewne śmierci mogę posieǳieć

z nim do ósme z rana — o pół do ǳiewiąte muszę iść do gimnaz um. Nie wiǳę w tym
nic złego. I tak spać bym ǳiś nie mogła. Jestem akaś nienormalnie podniecona. Pan
Istvan nie weźmie mi tego za złe.


ponuro
Nie wiem.

Nie chcę, aby przeze mnie miały powstać eszcze nowe nieporozumienia. Jestem

w ogóle zbyt otwarty z ludźmi niepowołanymi. Niech i tak bęǳie. Muszę oświadczyć
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wszystkim, że nie kocham się w pannie Krystynie, a nawet gdyby tak było, nigdy bym
się z nią nie ożenił: estem snobem, świadomym swego snobizmu.


Tak, ale może się pan ożenić w każde chwili z panią Fa tcacy, śpiewaczką budapesz-

tańskie opery, ponieważ to uż est dość dla pana skandaliczne.

Po co zaraz wymieniać nazwiska — to takie wulgarne.

Niestety, wie o tym cały Mordowar.

Rozwieǳiony z nią i opromieniony legendą awantury, odda pan swo e zmęczone serce

akie ś panience z dobrego domu, dla celów rodowych i ma ątkowych.

Wobec ciągle grożące rewoluc i i związanego z nią wywłaszczenia, kwestie te coraz

mnie roli odgrywa ą w małżeństwach nasze sfery.

Wszystko to w ogóle est nudne.

Ach, tak — mogę się zastrzelić w każde chwili: estem zdenerwowany do obłędu,

wydobywa rewolwer Nikt mnie nie rozumie. O, gdybyście mogli wieǳieć,
kieruje rewolwer ku skroni.  rzuca się i stara się mu go odebrać. Walka.

Niech mi pan nie odbiera możności satysfakc i. Niech mi pan nie wykręca ręki: estem

muzykiem. I tak nic nie pomoże
wyrywa mu rewolwer i chowa go do kieszeni. Jednocześnie wchoǳi przez szklane drzwi

-, owinięty w pelerynę, z cygarem w ustach.
-
nie zdejmując czarnego kapelusza z olbrzymim rondem. Cygaro ciągle w gębie.
Miło est odpocząć w tym waszym Mordowarze po przygodach wśród tropikalnych

mórz i dżungli — ale tylko wtedy. Życie tu stale musi ǳiałać fatalnie: obezwładnia ąco.
Muszę oświadczyć, że estem twoim stry em, Istvanie. Nazywam się obecnie Rio-Ramba
i drogo zapłaci mi ten, który mnie inacze nazwie. Liczę na dyskrec ę obecnych.


Ach, stry aszku: pamiętam, ak ǳiś, tę noc na pokłaǳie „Sylwii” — było to stare

wo enne pudło, przerobione na okręt handlowy, miałem wtedy lat . Do eżdżaliśmy do
Rio i ty, marnotrawny stry , ćmiłeś two e odwieczne cygaro, ak teraz.

-
Jestem postacią z zapomnianego snu. Ale Mordowar żył we mnie zawsze. Musiałem

wrócić tu. Zawǳięczam możliwość tę wspólnikowi memu, Joachimowi Baltazarowi de
Campos, który przy ǳie za chwilę.


Na azd brazylĳskich plantatorów na biedny Mordowar. Ale co nas obchoǳą prze- Artysta

życia luǳi zwykłych. U artystów zamienia ą się one na coś innego, przenoszą się w inny
wymiar i dlatego każdy szczegół z życia artysty ma taką szaloną wartość, dlatego to aż do
śmieszności za mu ą się szczegółami tymi biografowie.


I temu panu śni się uż ego przyszły biograf, bada ący ta emnicę ǳisie szego wieczoru

w związku z ego muzykaliami. Sztuka est zabawką — nie gorszą, ani lepszą od innych.
Wywyższenie artystów w naszych czasach dowoǳi nasze dekadenc i.
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Nie odpowiadam panu, ponieważ esteśmy chwilowo wrogami, według na głupsze

z towarzyskich konwenc i, aka kiedykolwiek istniała. Honor est przeżytkiem — nikt
nie potrafi ǳiś podać ścisłe definic i tego po ęcia.


Jednak rozmawia pan ze mną dale . I mimo to, co pan mówi o honorze, bęǳie się

pan bił ze mną.

Tylko i edynie dla celów artystycznych. Potrzeba mi akiego bądź wstrząśnienia, któ-

re by wyzwoliło we mnie to, co mam napisać. Jestem straszliwym tchórzem — dlatego
wybieram strach, który mi zsyła przypadek. Gdybym był erotomanem, wybrałbym wy-
rzeczenie się edyne miłości.


A gdyby pan był smakoszem, wybrałby pan głodówkę. Trzy przyczyny, do których

materialistyczne, pseudonaukowe móżdżki sprowaǳić chcą religię.

Nie sprowaǳą. Religia est, na równi z filozofią, opracowaniem przez intelekt uczuć

specyficznych, które nazywam metafizycznymi.
-
No dobrze — ale weźcie panowie na przykład fakt mego powrotu do Mordowaru.

Co to ma za związek z tym, o czym mówiliśmy?
-
Może i ma. Ale nie uzna ę idiotycznego trzymania się tematu. Otóż: niby to w Brazylii

było mi lepie . A ednak nie mogłem wytrzymać; skorzystałem z manii Joachima do
węgierskiego wina i tych gór tute szych i przy echałem. A przy tym muszę wam zwierzyć
wielką ta emnicę: osobą, która mi zru nowała życie, est babcia Julia. Młodszy od nie
o lat , dla nie to popełniłem malwersac ę, za którą pokutu ę dotąd.


Tak — niestety byłam ego kochanką i mo a nieboszczka córka ego była córką. Byłam Kobieta demoniczna

potworem moralnym w młodości, a fizycznie tak byłam pociąga ąca, że luǳie wypruwali
sobie dla mnie żyły.

-
Nie — ona mówi prawdę.

Mięǳy innymi pański o ciec, panie baronie mrok zupełny. Góry w śniegu jarzę się

pomarańczowym odblaskiem zorzy, a potem zimnym księżycowym światłem. I tak to prze-
żywamy ǳiś wieczór wspomnień, pochyleni nad studnią, z które czerpać możemy co
chcemy: ad i gorycz, albo nektar i ambroz ę, lub lekarstwo na ból duszy, tęsknotę i mę-
czarnie sumienia.


Tak — to est typowy mordowarski wieczór, gdy góry palą się odblaskiem zorzy

i ziemia naprawdę wyda e się ǳiwną planetą, a nie mie scem pospolitości coǳienne .
-
Otóż to: ślicznie to wyraziłeś, mó synowcze. Chciałem was zainteresować faktem

bez ogólnego znaczenia: ǳiwność osobistych przeżywań uczynić własnością wszystkich
— przez pobuǳenie odczuwania uroku moich własnych wspomnień. Ale to się zrobić
nie da. Każdy ży e zamknięty we własnym świecie ak w więzieniu, a myśli, że ten ob-
łok wieczorny, który wiǳi w chwili zamyślenia nad wiecznością, przelatu e też na niebie
drugiego człowieka — a tam może est noc bez gwiazd, pełna rozpusty, albo obrzydliwie
asne południe, w które udał się dobry interes.
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Po prostu i trochę nieściśle wyraziliście, mó Rio-Ramba, barǳo ważny i tym nie-

mnie pospolity fakt: absolutną izolac ę każdego indywiduum we wszechświecie.

Ach — gdybym mógł to zamknąć w tonach. Ale stawiam nuty na pięcioliniach ak

buchalter liczby w swoich książkach i martwa est mo a praca dla mnie, mimo że in-
nym tak się ta muzyka podoba. To est właśnie dobrze zrobiona muzyka, ale nie sztuka.
O, akże rozumiem teraz tego, co chciał napisać taką sonatę, ak sam Belzebub. Nagle
po ąłem to od razu. wchoǳi przez drzwi oszklone w głębi  w czarnej man-
tyli⁸ i czarnym, szpiczastym kapeluszu z szerokim rondem. Za nim, zakryta na razie dla
obecnych jego postacią, iǳie   w futrze czarnym, bez kapelusza. Ja nie chcę
życia, wyrażonego w dźwiękach, tylko żeby tony same żyły i walczyły mięǳy sobą o coś
niewiadomego. Ach, tego nikt nie po mie!


A może a to uż po mu ę? Może przeze mnie stanie się właśnie to, o czym pan myśli?

wszyscy odwracają się ku nim. Dobry wieczór. Proszę się nie ruszać. Nie chcę psuć iście
mordowarskiego nastro u, możliwego edynie w tych górach.


Oto masz swego Belzebuba, Istvanie. spostrzega  , której dotąd nikt nie zauważył

Cóż to za obca figura w naszym gronie? A może ona pomoże mi właśnie w sprawǳeniu
się mo e kabały.


Niech babcia nie uda e naiwne . To demon pana Sakalyi. Cudowna kobieta: pani

Fa tcacy — znam ą tylko z opery. Głos ma niesłychany.

Hilda! Czemu przyszłaś tuta ? Jedyne mie sce, w którym mogłem o tobie nie myśleć,

zatruwasz mi swo ą obecnością, przypomina ąc mi całą realność mego upadku. Już mi się
zdawało, że zdołałem przetransponować to w mordowarsko-artystyczny nastró .


Milcz — tu są obcy. Nikt cię nie pyta o to, co czu esz. Są rzeczy ważnie sze.

Jakże innym est głos e w mowie…

do , wskazując 
Wiǳę tu akieś niewinne agniątko, które uwoǳisz trucizną wszczepioną ci przeze

mnie. Takich kobiet widocznie ci trzeba, niedołęgo. O, akże estem nieszczęśliwa. Tak
się pociesza ten błazen, zamiast zdobyć mo ą duszę, niedosiężną dla małych.


Hilda! Opamięta się. Teraz a ci mogę powieǳieć: tu są obcy…

Nie móc się ukorzyć przed mężczyzną, który wzbuǳa na ǳikszą namiętność — czyż

est coś obrzydliwszego dla kobiety w moim stylu?

dotyka ręką jej ramienia
Ależ, pani Hildo: uż była pani na dobre droǳe. Niech pani sobie przypomni naszą

pierwszą rozmowę w winnicy, w blaskach popołudniowego słońca.

Czy pan kupił uż to ścierwo? wskazuje na  . Bo podobam się e na pewno tylko

a.

⁸mantyla (daw.) — krótka peleryna damska. [przypis edytorski]
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Nie kupiłem i nie mam zamiaru, akkolwiek z łatwością mógłbym pana przelicytować,

panie Sakalyi. Zanosi się na coś o wiele ciekawszego. Na głupsza legenda ma w sobie
zawsze coś z prawdy: opiera się na akie ś rzeczywistości, choćby symbolicznie.


Niech pan powie otwarcie: czemu przy echał pan tu z Brazylii?

wybuchając śmiechem
Cha, cha, cha! Jednym słowem: kto wie, czy pan nie est Belzebubem — to paradne!


Nie śmie się, ǳiecko: tyle ǳiwnych rzeczy est na świecie, o których zapomnieli

uż mieszkańcy miast. Czasem w głębi gór, lub na niezmierzonych preriach przewinie
się coś i zaczepia ąc o coś drugiego tworzy kłębuszek akie ś nowe , ponad-rzeczywiste
możliwości. Rozwinąć taki kłębuszek…


niecierpliwie
Więc kto pan est właściwie?

Jestem Joachim Baltazar de Campos de Baleastadar: hodowca byków w Brazylii, a tu

u was — plantator wina. Jestem też nieudanym pianistą — nieudanym przez pewną
miłość, która ednak stworzyła we mnie coś, czego by mi nie dały wszystkie koncerty
świata i sława.


No — i co dale ?

I nie myślcie, że chcę was okłamać. Ale umocniło mnie w wierze spotkanie tu te

kobiety i to ǳiś właśnie, w  dni po twoim przy eźǳie, panie Szentmichalyi. Trzeba
przerwać ten mordowarski urok cichych nastro ów, inacze do końca życia bęǳie pan
stawiał znaczki, które będą poǳiwiać inni, ale nie przeży e pan siebie ako artysta.


Byłżeby pan naprawdę tym obiecanym przez babcię Belzebubem? Nie wierzę w ten

wymiar ǳiwności. Na ǳiwnie szą rzeczą est sztuka.

Ale nie ta, którą pan tworzy. To est ta pospolita ǳiwność, którą omamia siebie tylu

artystów ǳisie szych. Ma ą powoǳenie — i owszem, ale za  lat nikt ich grać, ani
czytać, ani oglądać nie zechce. Są oni po to, aby obrzyǳić luǳiom i życie, i sztukę. Nie
zostanie z nich nic.


Ja nie chcę być ednym z nich. Wolę przestać tworzyć. Chociaż straszna byłaby to

męczarnia.

Nie potrzebu e pan się eszcze niczego wyrzekać. Lepie zaryzykować wszystko: albo

— albo.

Ale ak to uczynić? Co zaryzykować? Jestem zupełnie bezsilny, bo nie wiem, od czego

zacząć. Może wy ść na skałę, gǳieś w Czikla, i rzucić się ak idiota w dół, albo przebiegać
przed koszyckim kurierem w na większym pęǳie, albo wypić  litrów czeskie wódki —
oto są ryzyka dostępne.


Pan est tchórz? Prawda?
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Tak — i cóż z tego. Niech pan przestanie mnie mistyfikować.

Zaczynam nabierać nowego zainteresowania życiem. Mimo iż cierpię potwornie z po-

wodu te mieǳiano-włose bestii, nie myślę chwilowo o tym w sposób tak adowity.
-
Niech pan spróbu e ą zbić, panie baronie. To pomaga czasem w powieściach — może

pomoże i w życiu.

Próbowałem — udane bicie est na nic. Nie rozumiecie mnie, mó dobry Rio-Bamba.

Ona est mo ą i niczego mi nie odmawia. A ednak opanować e nie mogę. Nie wiem,
czym est e dusza, nie wiem nawet, czy est w ogóle. Jakże można opanować to, czego
nie ma?


Panowie: może potem pomówimy o tamtych sprawach. Tu są na pierwszym planie

rzeczy naprawdę daleko ciekawsze, które i was pośrednio dotyczyć mogą. Może eszcze
wszystko się zmieni w zupełnie niebywały dotąd sposób.


Tak — a nie kłamię, nie mówię symbolicznie i w nic nie wierzę, mimo że czu ę się

na tym świecie, hm — akby to powieǳieć — dość ǳiwnie — ale nie tak, aby móc uż
uwierzyć…


W co? W to, że pan est Belzebubem?

Chociażby w to — w braku czegoś lepszego.

To są smutne maniackie bzdury…

Poczeka cie, poczeka cie! — Nie trzeba być zbytecznym realistą w życiu. Kiedy Rio-

-Ramba, stry pana Istvana, opowieǳiał mi po raz pierwszy całą tę tak zwaną mordo-
warską legendę, śmiałem się tylko z tego. Ale potem zacząłem myśleć i myśleć nad tym
w kółko bez końca i ostatecznie coś się we mnie wewnętrznie skręciło, coś, o czym pod-
świadomie wieǳiałem akby we śnie. Mo a żona przestała dla mnie istnieć, mimo że —
ale mnie sza z tym…


Oto, to, to — właśnie.

Proszę nie przerywać. Poczułem w sobie to coś ǳiwnego, akieś przeświadczenie, że

a znam skądś to wszystko i że muszę zobaczyć tę okolicę. Zaraz kupiłem tu winnicę przez
moich agentów, a teraz od trzech tygodni czekam tu na Istvana.


Oto i ma pan swego Belzebuba, panie Istvanie. Nie ma rady.

nie zwracając na nią uwagi.
Bo ostatecznie nie choǳi o to, czy estem Belzebubem, czy nie, co tak barǳo za mu e

pannę Krystynę, tylko o tę sonatę. Ja estem właściwie pianistą, tylko minąłem się w życiu
z moim fachem. Ale marzyłem zawsze o kimś, który by wcielił mo e pomysły — sam nie
wiem nawet akie — czu ę e w sobie, ak eden wielki nabó , do którego nie ma lontu,
ani zapału.
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Właśnie, nie ma zapału, a przywlókł się tu aż z Brazylii.

Niech pani poczeka, panno Krystyno.

Nowy kandydat na bzika…

kończąc rzecz swoją.
I gdy dowieǳiałem się, że est muzyk w te okolicy, a do tego synowiec mego Rio-

-Bamby, wieǳiałem uż właściwie wszystko. Bo czemu stry ego został u mnie rządcą,
czemu Istvan, ako siedmioletni chłopiec, uciekł z Rio do Pesztu zaraz po przy eźǳie? A?
To nie są przypadki. Trzeba tylko mieć odwagę spróbować.


Spróbować, czy się nie uda zwariować przypadkiem — w braku lepszego za ęcia.

Możemy to i tak nazwać. Ale, eśli zwariu emy tak wszyscy i wszystko stanie się

inne, mimo że stosunki nasze pozostaną te same, czyli eśli po prostu zmienimy środek
współrzędnych…


Ja zdałam właśnie z geometrii analityczne i pańskie porównania nie zaimponu ą mi.

Taką zmianę środka współrzędnych nazywano dawnie po prostu bzikiem…

groźnie, zniecierpliwiony.
Dosyć tego panienkowatego gęǳiolenia! ǲisie szy wieczór nie est przypadkowy.

Czekałem na to wszystko eszcze tam, w Brazylii. W upalne noce w mieście, kiedy z ulicy
donosił gorący wiatr dźwięki gitary, lub w ciszy pampasów⁹, gdy roǳina mo a dawno uż
spała, marzyłem o tych waszych nęǳnych górach i zawalone kopalni i o tobie, Istvanie.


Ale eśli się wszystko sprawǳi, to est: o ile napiszę prawǳiwą sonatę Belzebuba, to

może wypłyniemy wszyscy w akiś inny wymiar?

Jeśli potrafię w ciebie przelać tę ǳiwność muzyki, którą mam w sobie potenc alnie, to

może stworzysz to, o czym marzysz. Ja nie mogę: nie mam talentu. Dlatego to w legenǳie
mówią o sonacie aką by (akcent na by) skomponował Belzebub, gdyby i tak dale … Nie
est to niewiara w możliwość ego realne egzystenc i, tylko w możliwość komponowania
— przy na wyższych do tego danych.


Mnie się zda e, że Belzebub w ogóle nie mógł być człowiekiem utalentowanym: on

mógł zrobić wszystko, ale fałszywie.

Człowiekiem! Ale przez innych mógł dokonywać prawdy zła, za cenę zniszczenia ich

życia. A w sztuce mógłby stwarzać wielkość — ale tylko w naszych czasach, w epoce
artystyczne perwers i. Wielkości w tym wymiarze dotąd nie było.


Mówi pan tak o tym Belzebubie, że naprawdę zaczynam chwilami wierzyć w ego

istnienie
zrywa się gwałtowny wicher. Pauza.

⁹pampasy — południowoamerykańskie stepy. [przypis edytorski]
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Zepsuł pan przeznaczenie, które nie myliło mnie nigdy w kartach.

Wiǳi babcia: kabała stawiana mnie nie sprawǳała się nigdy.

Coś z tego sprawǳić się musi. Ja więce nie zniosę tego upokorzenia. Jeśli tego nie

wykonam, zginę w upadku stokroć gorszym od tego, co nastąpić może potem
wydobywa rewolwer z kieszeni zamyślonego  i strzela w panią , która

pada.  wybiega przez drzwi na prawo wśród podmuchów wzmagającej się jesiennej
burzy górskiej.


A słowo się ciałem stało. W imię O ca, Syna, Ducha — da cie babce kimel-kucha¹⁰!


Boże — babcia zwariowała!
-
Za mĳ się tamtą osobą, Krysiu. Ja babkę przyprowaǳę do przytomności wspomnie-

niami
głaǳi babcię po głowie i szepce coś do niej z cygarem w zębach.

sieǳąc na ziemi
Boże, on się zabĳe! Ja go tak kocham. Czego on ode mnie chce? Uroił sobie, że nie

zna mo e duszy. Któż uleczy go z tego obłędu, eśli a umrę.
nagle przewraca się w tył.  maca ją za puls i bada, czy oddycha.

Nic ży e chyba — nie słyszę oddechu. Taka śliczna, ak aniołek. To nie może być, żeby

to prawda była, co o nie mówią.

A więc wieczór zaczął się. Chodź, Istvanie: iǳiemy do miny na Monte Czikla. A o ile

tam nie zna ǳiemy piekła, zna ǳiemy go dosyć w sobie, aby zaćmić naszą sonatą wszyst-
kich Belzebubów świata. Sam w to nic wierzę, ale tak mówić zmusza mnie akaś ta emna
siła, wyższa nade mnie i nad wszystko.


Ach — co za szczęście est żyć i męczyć się w Mordowarze! Czu ę coś, co spa a daw-

no samotne dźwięki w akiś temat, którego eszcze nie słyszę. Chciałbym upaść na dno
moralne nęǳy i z dołu patrzeć na mo e ǳieło, piętrzące się nade mną, ak olbrzymia
wieża w blaskach zachoǳącego upiornego słońca. Wtedy mrok może być uż w dolinach
mego życia.


Chodź — właśnie chwila est odpowiednia. Ale pamięta : eśli piekła nie zna ǳiemy

ani tam, ani w nas samych, a a okażę się nadal tylko i edynie zwykłym brazylĳskim
plantatorem i nieudanym pianistą, to ani słowa skargi żaden z nas nie piśnie. Pĳemy
kawę ranną na stac i kolei w U -Mordowar i iǳiemy spać. A potem zwykłe życie, akby
nigdy nic. Przyrzekasz?


Przyrzekam.
wychoǳą wśród wichru przez drzwi środkowe.  bierze czarne palto i szarą czapkę

sportową z wieszadła u drzwi.

¹⁰kimel-kuche (z niem.) — ciastko z kminkiem. [przypis edytorski]
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Ładnie się zaczęło. Jedna est tylko rzecz dobra, że ten Sakalyi przestał mi się zupełnie

podobać.
-
uroczyście
Nie przerywa my wieczoru, prawǳiwie mordowarskiego wieczoru, w którym ǳiw-

ność z pospolitością splata się w cudowny wieniec chwil, wieczystych w swe piękności.
O, pospolitości, bądź pochwalona — bez ciebie nie byłoby na świecie nic ǳiwnego! Poda
wina, Krysiu.

Wiatr dmie coraz silniej.  wstaje i iǳie na lewo
Kurtyna.
Koniec aktu pierwszego.
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AKT II
Poǳiemie w opuszczonej kopalni Czikla urząǳone jako dość stosunkowo fantastyczne piekło.
Wprost wgłębienie mięǳy filarami. Drzwi za lewym filarem z lewej strony. Fotele i kana-
py ǳiwaczne. Wszystko w kolorach: czarnym i czerwonym. Ogólny charakter demonicznej
tandety instytucji zabawowych, połączony z czymś rzeczywiście w wysokim stopniu nieprzy-
jemnym, a nawet groźnym. We wgłębieniu mięǳy filarami na małym wzniesieniu fortepian.
Przez drzwi na lewo wchoǳą:  i . Pierwszy ubrany jak w akcie pierw-
szym, drugi ma czarne palto z podniesionym kołnierzem i szarą sportową czapkę.


No, wiǳisz, Istvanie, że akkolwiek nie wszystko odpowiada naszym wymaganiem —

coś est w tym wszystkim. Co prawda piekło to przypomina trochę zanadto akiś kabaret
paryski, albo nawet ostatnie urząǳenia w Salon di Gio a w Rio, ale coś est — to nie
ulega wątpliwości. Jesteśmy w sali tortur psychicznych, o ile mi się zda e.


Mnie przypomina to też edną z tak zwanych demonicznych sal w Osz-Buda-War

w Peszcie.

No, tak: nie est pierwsza klasa. Ale myślę, że takie piekło, o akim marzyliśmy,

est nawet niewyobrażalne, a nie tylko nieziszczalne w rzeczywistości. Ale pomyśl: we ść
do zasypane sztolni we wnętrzu góry Czikla pod Mordowarem i znaleźć tam chociażby
paryski, czy budapeszteński kabaret, to także można uważać za pewien roǳa cudu. Co?


niechętnie, maskując strach
Oczywiście, że tak. Jednak czu ę się trochę inacze . Tamten wieczór wyda e mi się

odległym o akie  lat co na mnie . Wyszliśmy stamtąd o ósme , a teraz est dwunasta
w nocy —  goǳiny: straszliwie wydłużył mi się czas.


Mnie też — ale to nic. Po prostu boisz się?

wymĳająco
Kłębi się coś na samym dnie mo e istoty. Stałem się akąś askinią, pełną załomów

z zacza onymi widmami. Ale eszcze nie ma to związku z muzyką. Nieskończoność ǳieli
mo ą własną formę od tego, czym ma być naǳiana…


Nie gada tak ciągle — zobaczymy co bęǳie dale .
zza fantastycznej purpurowej kanapy na prawo ukazuje się dwóch lokai w czerwonych libe-

riach, z bródkami w szpic. Wygląd mefistofelesowaty. Podchoǳą do  i mówią
jednocześnie, kłaniając się.


Monseigneur¹¹!
pozostają zgięci.

do 
Tak mówią też do każdego gościa gospodarze akiegoś kabaretu w Paryżu — „Chat

noir¹²” — o ile mi się zda e? Czyżby piekło, nawet znalezione wewnątrz mordowarskich
gór, było tylko edynie czymś w roǳa u akie ś głupie rozwesela ące instytuc i? Byłoby
to ednak czymś nad wyraz głupim. Szkoda, że zamiast tego nie poszliśmy lepie pogadać
do Magas Cafehaz z tamte strony eziora. Nie czu ę się nic a nic Belzebubem.

¹¹Monseigneur (.) — Panie. [przypis edytorski]
¹²Chat noir — (. „czarny kot”) popularny XIX-wieczny kabaret paryski, mie sce spotkań cyganerii. [przypis

edytorski]
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Niech Wasza Książęca Mość spo rzy na siebie z tyłu.
nastawia odpowiednio lusterko.  się przekręca, maca się z tyłu pod peleryną

i ogląda się. Drugi lokaj zdejmuje mu pelerynę. Okazuje się, że  trzyma w ręku
swój własny gruby, diabli ogon, taki jak u szczura, zakończony trójkątnymmetalowym hakiem.


Co u diabła! Nie zauważyłem tego wcale.
ogląda ogon detalicznie.
 
Książę Ciemności musi mieć ogon. Przekleństwa w tym stylu są u nas nieprzy ęte.

To niesłychane! Ale ten ogon martwy est, mimo że wyrasta ze mnie. I wy macie

ogony — wasze też są martwe?
 
Nawet przy ǳisie sze technice piekło musi się przedstawiać takim, akim est w isto-

cie. Dawnie było lepie . Ale oszustwa nie uzna emy, mimo że gdybyśmy chcieli…

nagle zupełnie innym tonem: władczo-belzebubim, który stale bęǳie się potęgować.
Dosyć! Proszę o kolac ę na  osób — — zaraz nas bęǳie więce . A przede wszystkim:

siekierę i pniak! Żywo! Rusza cie się.

Tak est, W. Ks. Wysokość! Rozkaz, W. Ks. Wysokość!
biegną za filary na lewo.

przez łzy
Zaczyna pan wchoǳić w rolę, panie Baltazarze.

Cóż robić — zobaczymy, co z tego wyniknie. Jakaś ǳika siła pręży mi się we wnętrz-

nościach. Pęcznie ę na stalowo. Rozpiera mnie wściekła nienawiść zupełnie bezprzed-
miotowa. To zda e się est czyste zło. Lokaje wnoszą pniaki i siekierę i stawiają na środku.
A teraz, Istvanie, odrąbiesz mi ogon — nie cierpię demonicznych efektów trzecie klasy,
nie dostosowanych do ogólne sytuac i. Rąb — ciekaw estem, czy mnie zaboli.

 kłaǳie ogon  na pniaku i zamierza się.
 
do II-go
Chebnazel: to akoś pode rzanie wygląda.
 rąbie. Ogon odpada.  krzyczy z bólu. Krew leje się z odciętej części

i z nasady.  siada na kanapie bokiem.
 
do I-go
A a ci mówię, Azdrubot, że to est pierwszy znak ego prawǳiwości. Czy kto inny, ak

sam książę Ciemności odważyłby się na coś podobnego? do  Panie: powieǳ
eszcze te cztery słowa: wiesz akie?


wstając
Banabiel, Abiel, Chamon, Azababrol! Sam nie wiem, co mówię. Ale pełne est akie-

goś straszliwego znaczenia. Jestem uż tam!
 
do I-go
Azdrubot: upadnĳmy na brzuchy. To on. Nareszcie piekło ma swego Belzebuba.
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padają obaj na brzuchy przed .
 
leżąc
Nie zawsze tak bywa. Długo trzeba czasem czekać, aż się naroǳi taki mięǳy ludźmi.

Ty eden, panie, miałeś odwagę uwierzyć w to, co inni uważa ą za zupełny nonsens. Jesteś
nim, esteś! Tym samym nas, biednych lokai kabaretu, podnosisz do godności prawǳi-
wych diabłów.


Azdrubot ma rac ę. Stańcie no przy pniaku, chłopcy, i połóżcie na nim ogony, e-

den przy drugim. Lokaje wykonują rozkaz natychmiast. Tnĳ, Istvanie: skończmy raz z tą
wstrętną komedią. Poǳiemny kabaret, czy ǳisie sze piekło — wszystko edno — musi
być w dobrym stylu. Precz z ciemnotą, przesądami i wstecznictwem! Tnĳ!  tnie,
ogony odpadają. Lokaje krzywią się okropnie z bólu, ale stoją na miejscu. A teraz weźcie tę
siekierę i pniak i eśli tam kto eszcze z wasze kompanii ma ogon — odciąć mu natych-
miast. Rozumiecie? I kolac a, żeby za  minut była gotowa. Marsz!


Tak est, W. Ks. Wysokość! Słuchamy!
uciekają z pniakami i siekierą za filar na lewo.

To piekło barǳo myszką trąci. Nie wiem, czy pan zdoła pomieścić się tu ze swoim

wybu ałym temperamentem.

Zaraz wszystko się zmieni. Mamy eszcze przed sobą nieprzebyte moczary psycholo-

gicznych okropności. Oczywiście bęǳiemy się upraszczać z powodu braku czasu.
przez drzwi z lewej strony czterej inni lokaje (bez ogonów) wnoszą  trumny ciemno-

-czerwone i ustawiają rzędem z lewej strony. W miarę wnoszenia  mówi:

To zapewne trupy z wczora szego dnia. Wiesz, Istvanie, że to uż ǳień następny.

Wszystko iǳie z wzrasta ącą szybkością. Nie bęǳiesz mógł z początku nadążyć za wypad-
kami, ale potem przyzwyczaisz się. Tu życie polega na ciągłym doganianiu i przeganianiu
siebie samego. do Lokai Otworzyć trumny!

Lokaje zaczynają odbĳać trumny.

Tak szalenie mi żal ostatniego mordowarskiego wieczoru, który przeżyłem ako czło-

wiek niedokończony.

Przekroczyłeś przedwcześnie pewną przełęcz, którą czasem wielcy politycy, artyści

lub myśliciele osiąga ą dopiero w sześćǳiesiątych i siedemǳiesiątych latach. Ale esteś
muzykiem — muzyka powsta e uż w ǳieciństwie i nie wymaga do rzałości.


Ach — iluż luǳi ma ten stosunek do muzyki, który nazwałbym „stosunkiem wy ą-

cego psa”. Pies wy e tak samo, czy mu grać Beethovena, czy Ryszarda Straussa — wy e,
bo go uczuciowo wytrąca z równowagi sam hałas dźwięków, ich emoc onalny, nieistotny
artystycznie współczynnik. Ja muszę do ść do czyste muzyki.


Do ǳiesz, ale na przód musisz wyładować w muzyczne formie wszystkie uczucia. Na

nich to, pastwiąc się nad nimi, zdobęǳiesz twó własny styl i Formę Czystą. Tu może się
stać to w procesie wewnętrznym, bez stawiania niepotrzebnych znaczków na pięcioliniach,
dla wzruszania podlotków i histeryczek. Piekło — nawet takie — to świetny inkubator
dla nieopierzonego muzyka.
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Kiedy, ak się to stanie? Czy mam może w tym kabaretowym piekle zarabiać na życie

ako nęǳny gra ek, rzuca ąc mięǳy diabelskie pospólstwo to, co mam na cennie szego
w życiu: mo e uczucia?


Nic bestia nie po mu e! A gǳież two a ambic a stworzenia sonaty Belzebuba, która-

by pobiła wszechświatowy rekord muzyczne potworności? Czy zapomniałeś uż o tym?
Zrozumiesz to wszystko na przykłaǳie, do lokai Pręǳe tam, szatany! ukazują się w trum-
nach trupy:  i  , lokaje zaczynają odbĳać trzecią trumnę. Mogę ci dać
tylko możliwości. Ja sam mo e sonaty nie napiszę nigdy, mimo że wiem o nie wszyst-
ko. Ty napiszesz przeze mnie, ale two ą własną. Bezpłodny w istocie swe zły duch nigdy
nasycony być nie może: musi mieć media: wykonawców swoich mglistych pomysłów
i dlatego nigdy ǳieło ego nie bęǳie tym, czym być miało.


Muszę wybierać więc mięǳy życiem a sztuką? Za rozkosz tworzenia muzyczne war-

tości wyrzec się muszę bezpośredniego przeżywania? Wszystko bęǳie dla mnie martwym
eszcze przed uroǳeniem?


Tak czynili zawsze wszyscy wielcy artyści, mimo pozorów czasem wręcz przeciwnych.

Dlatego szaleństwa artystów, tak pociąga ące dla luǳi zwykłych i taką wzbuǳa ące za-
zdrość, są tylko gorzkim posmakiem, pozostałym po prawǳiwych zdarzeniach w świecie
uro one wielkości, konstrukc i same w sobie. Dawnie stawało się to w sferze dobra,
ǳiś, u końca sztuki, musi ǳiać się w krainie zła i ciemności.


Chciałbym się eszcze nasycić szczęściem w świecie uczuć.

Za późno! Albo też chcesz zostać nieudanym artystą, czymś na podle szym. I to nie-

udanym dla siebie samego, a nie dla tłumu wy ących psów.

Nie chcę — za nic! Niech się spełni raz ta ofiara. Tylko to mnie w te chwili za mu e,

ak się to odbęǳie.

Zupełnie po prostu, ak wszystko w piekle. Tu się ceremonii z uczuciami nie ro-

bi. Bęǳie to tylko pewien skrót życia, a nie coś akościowo odeń różnego. Tego i sam
Belzebub stworzyć nie potrafi.


A może nie tak znów szkoda mi tamtego świata? Może a uda ę przed sobą? Ta nie-

możność przeżycia żadnego uczucia aż do dna, ta nieściśliwość uczuciowych stanów.
Wszystko zdawało się uż przeszłością, przed samym powstaniem. I ta męka wyrzutu
wobec innych luǳi, których podle oszukiwałem, da ąc za ich prawdę, fałsz moich poło-
wicznych — och, nie uczuć — racze stanów psychicznych.


nagle groźnie
Dosyć tych wywnętrzań się! klaska w dłonie. Wpada dwóch lokai. Wydobywać trupy!

Żeby mi w te chwili były gotowe!
właśnie lokaje odbili trumnę, w której leży  , ubrana czarno z fioletem.


Słuchamy, W. Ks. Mość!
zabierają się w sześciu do wydobywania trupów, które saǳają na fotelach. Trupy są sztyw-

ne i mają zamknięte oczy
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drżącym głosem
Panie Baltazarze: a się pana bo ę. Pan est taki straszny, obcy — a nie chcę!

Milczeć, błaźnie! Czy chcesz zawisnąć na własnych szelkach u we ścia do sztolni, ak

tamten? I to przed stworzeniem ǳieł, które usprawiedliwią two e nęǳne istnienie? Potem
możesz się wieszać, ile chcesz. Jeśli teraz stąd uciekniesz, nie wytrzymasz uż normalne
egzystenc i.


Ja nic nie chcę, panie Baltazarze. Chcę tylko wrócić do domu, do ciotki. Chcę, że-

by choć raz eszcze powtórzył się dobry, mordowarski wieczór, żeby cicho było… Chcę
pograć te mo e dawne preludia, przeczytać akąś powieść i zasnąć. I żeby mi się śnił ten
spotęgowany nasz kochany Mordowar, ak dawnie . Ja uż nigdy nie będę. Niech mi pan
przebaczy.


miażdżącym wzrokiem wpatrzony w 
Nie estem żaden pan: estem Belzebub, książę Ciemności. Mówić do mnie: Wasza

Książęca Wysokość! Rozumiesz, bymbyło edna⁈

padając na kolana
Tu straszno… Ja nic nie chcę… Tylko wy ść stąd…

głosem strasznym
Ja unieśmiertelniam w tobie grzech pierworodny twórczością, którą w tobie wznie-

cam. Przez sztukę tylko luǳkość ma pamięć, że wszystko przeczy samemu sobie w Ist-
nieniu. Bez sztuki nie ma uż ǳiś życia dla mnie. Ja w mechaniczne miazǳe bydląt nie
mam nic do roboty. Póki trwa sztuka, a istnie ę i nasycam się bytem na te planecie,
tworząc metafizyczne zło. Na księżycach Jowisza ma ą swoich Belzebubów.


Boże! Ratu mnie! Wasza Książęca Wysokość: łaski!
trupy sieǳą sztywno w fotelach. Wyprostowani lokaje czekają wyprężeni na rozkazy.

Nie waż się tu wspominać tego Imienia. Dla mnie to tylko symbol nicości, mo e

nicości — a a chcę żyć i będę. Ale muszę żyć przez kogoś. Artyści to edyny ǳiś dla
mnie materiał. Tworzyć przez zniszczenie! Ostatnia siła rozsaǳa ąca, po śmierci religii,
które tworzyły widmo złego ducha. Ja wcielam to wszystko — rozumiesz? Od czego masz
mózg. Myśl, ale nie czu nic.


zapadając w katalepsję¹³
Coś potwornego zamraża mnie do wewnątrz. Czu ę, ak zły kieł nieuchwytnego wid-

ma orze mi mózg w zygzaki piorunowe , niewyrażalne myśli.

Co wiǳisz?

Wiǳę dawny Mordowar ak we śnie, spotęgowany do granic nieluǳkiego, akiegoś

bydlęcego piękna. Spada ą maski z drzew, gór i obłoków. Wiǳę czarne, bezlitosne nie-
bo i małą zbłąkaną kulkę, którą ty, książę Ciemności, otaczasz nietoperzymi skrzydłami.
Ja, robaczek, mała gąsienica, pnę się po listkach prześwietlonych przez złowieszczy żar
pęka ących słońc Drogi Mleczne .

¹³katalepsja — odrętwienie ciała wskutek choroby psychiczne . [przypis edytorski]
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Ze dź niże : do twych uczuć. Pogrzeb się w sobie po raz ostatni.

Uczucia mo e są to pigułki, które robi akiś ohydny mięǳyplanetarny aptekarz i rzuca

e w nicość, na pożarcie zgłodniałe , zamrożone przestrzeni.

Niże eszcze…

buǳąc się nagle z katalepsji
Ja chcę do Mordowaru, do cioci! ostatnim wysiłkiem ze sztuczną ironią: Pan świetnie

wszedł w rolę Belzebuba, ale a mam dosyć te komedii.
 wali go pięścią przez łeb.  stoi i znowu zapada w stan poprzedni.

Już koniec. Sam rǳeń mo e istoty zmartwiał mi w lodowatym powiewie z centrum

niebytu.

Teraz rozumiesz? Jedne rzeczy nie mogę, tylko edne : tworzyć sztuki. A estem uro-

ǳonym artystą. Dawnie kazano mi tworzyć życie, teraz byłem bez za ęcia w te doskona-
le ące mechanizac i. Kto mi kazał, nie pyta , nie myśl o tym. Pewne ta emnice muszą być
zachowane. Wieǳ, że tylko a estem edyną nadrzeczywistością, edynym złem. Gdyby
nie zło, nie byłoby nic, ani nawet two e ciotki, choć est osobą notorycznie świętą.


z ostatnim wysiłkiem
A ednak wiǳę cię: przeklętego plantatora z Rio. O — wyrasta ą ci rogi — ach, akie

to zabawne! Ja wiem, ak to est zrobione. Ogon kazał sobie obciąć, bo mieć ogon est
czymś śmiesznym. Ale rogi zostawił dla efektu. A może to te rogi, które przyprawiła ci
two a żona: Klara di Formio y Santos…

 wali go jeszcze raz pięścią przez łeb.  pada. Podczas tego, gdy mówi
,  wyrastają w istocie niewielkie (do  cm.) rogi. (Na peruce ma dwa
gumowe palce, od nich iǳie rozwidlona rurka zakończona pompką w kieszeni, przy pomocy
której można je nadąć.) Lokaje w głębi pękają ze śmiechu.  tego nie wiǳi.


No — teraz ma dosyć. Posaǳić go mięǳy trupami. Nie rozumie błazen, że est na -

genialnie szym muzykiem świata w zarodku. Tego, co on — nie dokona nikt! do ,
która nagle wytrzeszcza nań oczy, sieǳąc sztywno na fotelu, inne trupy sieǳą z oczami
zamkniętymi Czego ekarkiliu esz¹⁴ na mnie two e gały, Hilda? To est twó prawǳiwy
kochanek. Przez niego stworzymy muzykę Czystego Zła, przedystylowanego w Czystą
Formę. Och — gdybym mógł być sam artystą — ! przez chwilę łka ǳiko, po czym się
opanowuje i mówi: Sonata Belzebuba musi być stworzona. A pani zwraca się do 
bęǳie śpiewać pieśni Belzebuba, a koncert smyczkowy Belzebuba — wiolonczela czy
skrzypce — wszystko edno — napisze też ten błazen przeze mnie, a wykona to akiś
skrzypek, sam nie rozumie ąc nic z tego, co robi, fortepianowe utwory wykonam a cier-
piąc ak potępieniec nad tym, że sam ich nie stworzyłem i wyć będą wszyscy z zachwytu
ak szakale.


Ale czemu wszystko to robić tu, ǳiś w nocy, a nie powoli tam, na powierzchni ziemi?


Dla kondensac i zła — tam rozlazłoby się to na zgniłą marmeladę mordowarskich,

a nawet budapeszteńskich nastro ów. innym tonem Takie małe to wszystko: nęǳnie wy-
duszone z ostatnich zakamarków dna. poprzednim tonem, z zapałem Ale edyne w swoim

¹⁴ekarkiliujesz — z . écarquiller, wytrzeszczać oczy. [przypis edytorski]
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roǳa u — rozumiesz, Hilda? Nic innego nie ma na początek w tym ogólnym końcu,
więc sztuka musi być syntezą zła i dla nie warto eszcze coś spróbować, nawet ze wstrętem
i męką, bo to edyna rzecz, która nam została z dawnych dobrych czasów, mimo że też, i to
nie długo, diabli ą wezmą. Zacznę od muzyki, a potem może opracu ę w ten sam sposób
i inne sztuki, chociaż wątpię, czy da się to zrobić. Ale naprzód sonata, taka uczniowska,
ak pierwsza sonata w konserwatorium. No — zbudź się ty, genialny manekinie!


buǳi się nagle z ogłupienia i wstaje. Staje się nagle zupełnie inny: jest opanowany, wesoły

i jakby demonicznie zły.
Słucham W. Ks. Mość. Od czego zaczynamy?

Masz tu kobietę, Istvanie. Musisz ą kochać, zatraca ąc wszystko, co ceniłeś dotąd.

Drugie takie nie zna ǳiesz na ziemi. Jest to wcielenie kobiece ǳiwności, w na ǳiksze
transformac i środka spółrzędnych czystego zła.


Rozumiem. Trochę Książę przesaǳa. Pani Hildo: a pani rzeczywiście dotąd nie po -

mowałem. Byłem ǳieckiem.

I teraz esteś ǳieckiem, mimo twego całego muzycznego demonizmu. Chodź do mnie

— a cię nauczę być sobą. Bęǳiesz mó i zginiesz przez to, ak i wszyscy, ale inacze : razem
stworzymy piekielne ǳieła, o których marzyć będą samotne szatany w bezsenne noce,
śniąc o niebyłych nigdy szatanicach. We mnie piekło moich nienasyceń uwsteczni każdą
miłość w bagno niszczące rozkoszy. Ale zginąć musisz w upadku okropnym, akiego
nigdy dotąd nie przeczuwałeś.


Słyszałem o tym niszczeniu się przez kobiety, lecz nigdy temu nie wierzyłem. Ale

a cię przekonam. Pod tą maską, którą noszę, nie ma nic rzeczywistego. Nie bo ę się
niczego. Wir ciemnych dźwięków zasłania mi ta emnicę twego ciała. Jak sztyletem rozedrę
e pocałunkiem twoich zbrodniczych warg. całuje ją Teraz poznałem siebie. Siła mo a nie
ma granic. Wszystko to zamknę w piramidę diaboliczne muzyki, w konstrukc ę czystego
metafizycznego zła, zamrożonego dionizy skiego szału.


Jestem two a w niedosiężności mo e na głębsze istoty, którą est nienasycenie się

w zbrodni i kłamstwie. Nic mnie nasycić nie może. Jesteś potworny, obrzydliwy chłop-
czyk. Kocham cię. Czu ę, ak przetwarzasz mnie w two e dźwięki.


I pomyśleć tylko, ak nisko upadłem! Ja, który przed wiekami walczyłem ze świętością

sztuki, a, który marzę teraz tylko o tym, aby móc skomponować choćby osiem taktów
dobre muzyki. Ta sprzeczność rozrywa mnie. O — co za piekło est być Belzebubem
i nie móc być, nawet ǳiś, artystą. do  Ale ty, idioto, beze mnie też byłbyś niczym.
To edno mnie pociesza. Nie mogę wyrazić tego w tych przeklętych luǳkich po ęciach.
Ale to, co się stanie, niech mówi samo za siebie, przez drzwi na lewo wchoǳi -,
prowaǳąc   i  . Rio-Bamba — prowadź tu bliże te matrony. Niech
patrzą i wiǳą. Dobrze, żeście przyszli: bęǳiecie tłem dla moich pomysłów.

-
A więc wiǳimy teraz asno, że cała ta mordowarska legenda nie była takim non-

sensem, ak to się z początku wydawać mogło. obejmuje  Wiǳisz, Julio, ak stare
grzechy mogą stanowić wspaniałe tło dla nowych potworności.


O, ak mi z tobą dobrze, Teobalǳie.

do 
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Zawǳięczam W. Ks. Wysokości zupełną transformac ę mego siostrzeńca. Książę
Ciemności nie mógł postąpić łaskawie .

całuje  w rękę

do trupów
Pani baronowo: proszę się zbuǳić. I pan, panie Hieronimie także,
trupy  i  otwierają oczy.

W. Ks. Wysokość: ale proszę to wszystko załatwić łagodnie, żeby Hierkowi nic się

złego nie stało. Jego tak uż wyczerpała ta zbrodnia. Ale myślę, że Sakalyi może sobie
pozwolić na to, aby zabić akąś tam budapeszteńską wietrznicę, która go śmie lekceważyć.


wstając nagle
Hilda! Co ty tu robisz z tym podłym gra kiem? W mo e obecności śmiesz…? Czy

chcesz, abym cię zabił po raz drugi?

Nie wie pan eszcze, panie baronie, że Istvan est hrabią. Okazało się to tu, w kancelarii

u we ścia. Dokumenty prze rzałem wchoǳąc. Wszystko est w porządku. Wynika stąd, że
Istvan est potomkiem palatyna Clapary, tego, który był panem na Orawskich zamkach.
ǲiadek Istvana, zaplątany w wo nie roku -ego w nie barǳo zaszczytny sposób —
ako szpieg austriacki z przekonania — uciekł tu do Mordowaru i żył pod zmienionym
nazwiskiem. Miał syna, który umarł, pozostawiwszy na świecie Istvana. Rio-Bamba est
też hrabią — ale mnie sza o to.


A to fatalne. Straciłem ostatni atut. Co za nudna komplikac a. Wobec tego bĳemy

się, panie hrabio.

Mógłbym pana zdyskwalifikować, ale nie chcę. Gdyby pan wczora wieczorem wie-

ǳiał, że estem akimś głupim hrabią, nie ośmieliłby się pan popełnić samobó stwa, będąc
wyzwanym. Snobizm zabĳa w panu wszystkie inne uczucia, prócz zazdrości o nią, która
est teraz mo a.

wskazuje na  . Lokaje podają im szpady.

Nie da się temu nicponiowi. Jakkolwiek uwolnił nas od problemu małżeństwa z tą

wskazuje  panią, ednak musisz pomścić to, że śmiał ci zabrać kobietę w ogóle
młoǳi luǳie bĳą się.

Ręka mi drętwie e. Zapomniałem wszystkich na lepszych pchnięć. Ja, który pobiłem

hrabiego Sturza i Trampoliniego. Dosyć tego. To straszne. Skąd on umie to wszystko?
pada przebity.  i lokaje rzucają się ku niemu, ratują go i przewiązują.

Ach, Istvanie: akże cię uwielbiam.
obejmuje . Wbiega przez drzwi na lewo , owinięta w czarny szal.

Co się tu ǳie e? Och — akże estem zmęczona. — Szalony wicher wyłamał pół lasu

na stokach Czikla. Ledwo tu trafiłam. A ak tu straszno! Prowaǳił mnie akiś ǳiwny
człowiek w staro-hiszpańskim stro u. wchoǳi      w stro-
ju granda¹⁵ z XVII wieku. Nie gniewa się, babciu, ale on mówił, że to ty go po mnie
przysłałaś.

¹⁵grand — arystokratyczny tytuł hiszpański. [przypis edytorski]
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Wita , Baltazarze. Nie mogłem wytrzymać, aby cię nie odwieǳić. ǲiś w nocy przy-

echałem z Rio. Mam urlop na  miesiące.

Państwo pozwolą sobie przedstawić: kochanek mo e żony, Don José Intriguez de

Estrada, ambasador króla hiszpańskiego w Rio.
 
zmieszany.
Wolne żarty, Baltazarze…

Nie żaden Baltazar, tylko Belzebub, Książę Ciemności! Czy nie wiǳisz tych rogów?

wskazuje na głowę. Sam mi e przyprawiłeś. Ale teraz stały się symbolem mego diabelstwa.
Siada .   siada, ale widać, że czuje się fatalnie. Tu choǳi tylko o to, aby ten
młody muzyk napisał sonatę godną samego Belzebuba — to est mnie.

 
Czu ę się fatalnie w tym wszystkim. No tak, skoro chcesz udawać wariata, to trudno.

Pamiętam: mówiłeś mi kiedyś coś takiego po pĳanemu. Ja estem w ǳiwnym położeniu:
zamiast do Madrytu po echałem na Fiume — Budapeszt wprost do Mordowaru. Teraz
wiǳę, że nie ma w tym żadnego sensu. Tam w Mordowarze, zaraz ze stac i, poszedłem
wprost do niezna omego mi całkiem domu i z tą oto panienką, którą wiǳę po raz pierwszy
w życiu, przy echaliśmy tu, do tego kabaretu w opuszczone kopalni. Konie padły nam po
droǳe i pieszo, wśród walącego się lasu — nie masz po ęcia, co za wicher…


Milczeć! Ja ci dam kabaret!
  mdleje i wywraca się na wznak w fotelu. Kapelusz spada mu z głowy.

Teraz dopiero asno wiǳę. Jest uż za późno. Ja kochałam tylko Istvana.

A do tego okazało się, że Istvan est hrabią. Przy pomocy Księcia Ciemności bęǳie

na większym muzykiem świata.

Wszystko przepadło. Niechby sobie był, kim chciał — to mnie nic nie obchoǳi!

płacze Ja go tak strasznie, beznaǳie nie kocham.

Ostatni ratunek przepadł. Panno Krystyno: a uciekałem od pani, bo bałem się mamy

i mezaliansu.

Wiǳicie, aki on est podły!

Nie przerywa mi. Coś zaczyna się we mnie tworzyć. Pierwszy temat sonaty… W fis

mol. zamyśla się Mam ą całą w sobie, ak akąś edną, mglistą bombę.

Ach — nareszcie! Czasami naprawdę śmiać mi się chce, ak pomyślę, że ostatecz-

nym celem tego wszystkiego ma być akaś głupia sonata. Oto, ak spsiała, że tak powiem
—passez moi l’expression¹⁶ — sama idea Belzebuba w ostatnich czasach. Sam Belzebub,
aby przeżywać siebie istotnie, musi być akimś zagwazdranym mecenasem sztuki i wirtu-
ozem — bo tam edynie ob awia się eszcze indywiduum w formie akie takie perwers i.
A reszta to mechaniczna miazga niegodna spo rzenia nawet na podle szego z diabłów.
Nieprawdaż, Chebnazel? A ty durniu, Azdrubot: czy chciałbyś poma strować w tym me-
chanizmie naszych idealnie urząǳonych społeczeństw?

¹⁶passez moi l’expression (.) — poda cie mi (właściwe) wyrażenie. [przypis edytorski]
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Śmiejąc się
Nigdy, W. Ks. Wysokość: wolę służbę w tym kabarecie.
 
To lepsze w każdym razie od Enfer¹⁷ lub Cabaret du Néant¹⁸ na Place Pigalle.

A więc do roboty. Przygotować fortepian. Bechstein czy Steinway?
 
Bechstein, W. Ks. Wysokość
biegną w głąb i otwierają wspaniałego Bechsteina.

Panie Istvanie: a pana naprawdę… Porzuć to budapeszteńskie padło. Przypomnĳ so-

bie nasze granie na  ręce. Tam, w naszym kochanym, cichym Mordowarze — te nasze
wieczory.


Mało ich było, a wszystkie zatrute tą przeklętą miłością bez wza emności do ciebie.

Wstrząsam się ze wstrętu na samą myśl o tym. Gdybym się był z tobą ożenił, nigdy
nie byłbym artystą. Jesteś dla mnie tylko tematem do macabre-menueta, który bęǳie
drugą częścią mo e sonaty, prawǳiwe sonaty Belzebuba. Wiǳę to uż wydrukowane
w Universal Edition, a poświęcone bęǳie księciu Ciemności: Dem Geiste der Finsterniss
gewidmet¹⁹ — tak, ak na sonatach Beethovena, które bawiły mnie, gdy miałem lat siedem.


Dale , dale — niech się coś ǳie e eszcze. Wszystko to mało.

Tak? A więc precz ode mnie, edyny nęǳny wyrzucie sumienia. Niech nic nie śmie

mi przypominać tych mordowarskich małostek.
wyjmuje nóż z kieszeni i zarzyna  .

Dobrze e tak — za to, że śmiała nie kochać mo ego edynaka. Zresztą i tak nie

pozwoliłabym na to małżeństwo.

do 
Teraz esteś naprawdę mó . To cielątko i tak nie mogłoby ci wystarczyć.
szepczą ze sobą. - zaczyna tańczyć z  .
-
Zosta ę diabłem na starość. Razem z tą wiedźmą stworzymy akiś straszliwy psychicz-

ny dom schaǳek dla na tęższych indywiduów naszych czasów.

Oby tylko były. Bo ę się, że bęǳie to tylko zrzeszenie kooperatywne dla resztek błą-

ka ących się samotnie artystów.

podrygując
Naprawdę — przestać udawać matronę i nasycić się życiem eszcze raz — nigdy się

tego nie spoǳiewałam. Tyle czasu być czarownicą i musieć udawać szanowną w małym
stylu matronkę: to była męka.

tańczy z - . Jeden z lokai gra „shimmy” barǳo cicho.

¹⁷Enfer (.) — piekło. [przypis edytorski]
¹⁸Cabaret du Néant (.) — kabaret śmierci. [przypis edytorski]
¹⁹Dem Geiste der Finsterniss gewidmet — poświęcone duchowi ciemności. [przypis edytorski]
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Takie beznaǳie nie kabaretowo-dancingowe to wszystko, takie niesmaczne. Ale bez

tła niczego dokonać nie można. A teraz — słucha , Istvanie: nie powinieneś tak bez-
względnie oddawać się życiu — na tym ucierpi nasze wspólne ǳieło: inic alna sonata,
zarodek całe belzebubie muzyki. Dać ci zakosztować, a potem przeciąć wszelkie połą-
czenia z możliwością nasycenia — o to mi choǳiło.


Nie rozumiem — więc a…?

Ode dź no od te pani. To est mó łup. Dla ciebie to chwilowo zabawka, dla mnie —

ostatnia miłość starca, którego uż nic nie czeka, choćby był nawet Belzebubem.

I to W. Ks. Mość śmie mi mówić? Ja pierwszy raz zrozumiałem, czym est naprawdę

istnienie, a W. Ks. Mość chce mi to zabrać. Nie, wolę życie, niż wszystkie możliwe mu-
zyczne utwory à la Belzebub. W sztuce będę czystym, bez żadnego, nawet metafizycznego
zła.

patrzą na siebie, zmagając się wzrokiem aż do odwołania.

To wszystko dobrze, ale czemu tak właśnie ma się to odbywać. W tym nie ma żadne

konieczności: c’est contingent tout celà — czysty przypadek. Gǳieś w Mordowarze na
Węgrzech — czemu nie w Meksyku? — Spotkało się przypadkowo paru luǳi. Ale czemu
to właśnie ten pan musi być Belzebubem i ten Szentmichalyi ego właśnie ma wyzyskać
dla celów artystycznych — tego nie rozumiem i nie zrozumiem nigdy.


Dlatego, żeby mó siostrzeniec, który zastępu e mi syna, został wielkim muzykiem.

To nie est wystarcza ąca przyczyna dla rzeczy aż tak wielkich, ak z awienie się praw-

ǳiwego Belzebuba. I dlaczego tu, a nie gǳie inǳie ?

do baronowej
Gǳieś raz musiało się to stać. Czy nie wszystko edno gǳie wobec nieskończoności

światów? Planet est wiele, pani Baronowo. To tak, ak z szybkością światła: akaś być
musi i to skończona — czy nie wszystko edno czy , czy  tysięcy kilometrów na
sekundę?

 spuszcza głowę i stoi zmartwiały.

Tak, ale nie lubię tego antropocentrycznego światopoglądu. Jestem kobieta oświecona,

un bas bleu²⁰, eśli pan chce, ale au fond²¹ estem panteistką.

Nie mogę teraz, na poczekaniu, mieć wykładu o konieczności przypadku dla precieu-

se’owatych²² matron. Hilda, esteś mo ą: chodź w mo e ob ęcia. Jedyny w swoim roǳa u
wieczór.


padając przed nim na kolana.
O, mó edyny! Więc to prawda? Więc mnie spotyka to nieluǳkie szczęście, że będę

kochanką prawǳiwego Belzebuba? Ja chyba oszale ę, a tego nie przeży ę!
czołga się u stóp .

²⁰un bas bleu (.) — niebieska pończocha. [przypis edytorski]
²¹au fond (.) — w głębi. [przypis edytorski]
²²precieuse’owaty — lekceważący neologizm od . preciéuse (wytworny). [przypis edytorski]
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Ha — a też tego nie przeży ę tak spoko nie! Zabiera mi edyną miłość! Na to dał mi

ą, aby mnie okrutnie ograbić.
rzuca się na , ale zatrzymuje się, jak zahipnotyzowany.

Cisze , na szatana! Ambasador się obuǳi i bęǳie niepotrzebnym świadkiem. To nie

est eszcze nasz człowiek.
 
wstając
Ależ estem, droga babciu. Jestem wasz, żału ę, że wszystko to nie ǳie e się w Hiszpa-

nii: byłbym z tego dumny. Możecie liczyć na mo ą dyskrec ę. Baltazarze, wierzę, że esteś
prawǳiwym Księciem Ciemności. Być na ty z Belzebubem, to wielki zaszczyt nawet dla
granda Hiszpanii i ambasadora Jego Królewskie Mości.


Zabĳę tego łotra,
rzuca się na , który przewraca się dobrowolnie (przed dotknięciem) na

ziemię, rozstawiając ręce i śmieje się demonicznie.

padając
Wal, strzela , rżnĳ, kłu ! Mnie nie zabĳesz nigdy — estem wieczny. Masz rewolwer.
podaje mu rewolwer.  kłuje go nożem zǳiką furią kilka razy.  śmieje

się dalej,  obłąkany z bezsilnej złości chwyta rewolwer i strzela w niego sześć razy.
 wstaje, śmiejąc się i podnosi  , biorąc ją w objęcia.


A teraz do fortepianu, mydłku. Teraz dopiero życie przetworzy się w tobie na ten

piekielny melanż formy z treścią, aką²³ est sztuka. Dosyć perwers i w życiu. Nęǳne to
est, bo nęǳne, ak każda sztuka, ale edyne i złe — to est na ważnie sze.


buǳąc się z zamyślenia.
Chodź, Hieronimie. Ze mną pocieszysz się po tych kobietach. Ja sam potrzebu ę

czegoś eszcze, akie ś małe potworności, która by mnie przeważyła na tamtą, ciemną
stronę mo ego przeznaczenia. Ta emnica te transformac i est niezgłębiona, akkolwiek
pospolite mogą być e życiowe ob awy.

baron wstaje,  go obejmuje i obaj idą w głąb.

Hierku: nie podda się temu demonowi. Mam dla ciebie eszcze coś w rezerwie: ǳie-

ǳiczkę zamku Keszmereth — cudna piętnastoletnia panienka. O tym marzyłam przez
całe życie, tylko nie chciałam mówić ci przedwcześnie.


Dosyć, stara purchawko! Czy nie wiǳisz, że on iǳie grać mo ą sonatę, sonatę Belze- Sztuka, Zło

buba — a do tego musi mieć ostatnie tło. O, szczęście bez granic! Teraz estem nareszcie
czymś w roǳa u artysty. Przez niego spełnia się to straszliwe nabożeństwo do nieznane-
go, niepoznawalnego zła, którego cząstkami esteście wszyscy we mnie.


A więc est to roǳa panteizmu, nawet w belzebubiczne transpozyc i myśli.

przechoǳąc z  w objęciach ku fortepianowi.
Cicho, tam! Tu est aparat do notowania — możesz improwizować z początku.
wskazuje przyrząd po prawej stronie fortepianu.

²³jaką — prawdop. winno być.: akim. [przypis edytorski]
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zasiadając do fortepianu.
Teraz nareszcie wiem, czym est przestrzenna koncepc a formalna w muzyce. Cała

Sonata Belzebuba est we mnie poza Czasem. Rozwinę ą ak wachlarz — na większe
ǳieło od początku świata.

 stoi za nim oparty o niego w zachwycie. Koło ogona fortepianu stoi 
z  .  uderza pierwsze tony ǳikiej muzyki. - tańczą z  fanta-
styczny taniec.  w fotelu zapada w trans słuchania. Podczas tego kurtyna wolno
zapada.

Kurtyna

    Sonata Belzebuba 



AKT III
Salon Baronowej Szakalyi na zamku w okolicy Mordowaru. Całość przedstawia dość wąski
pas (do  m szerokości) wzdłuż rampy. Resztę sceny odǳiela od części wiǳialnej zasłona
koloru ciemno-wiśniowego, mogąca się rozsuwać na dwie strony. Meble rokoko. Drzwi na
lewo i na prawo. Na lewo sieǳi  i   — robią robótki. Koło nich 
, ubrany, jak w akcie II. Na kominku na lewo pali się ogień. Powoli zapada mrok
różowawy.


Tak estem wǳięczna pani baronowe , że tę noc pozwoliła mi spęǳić tuta . Męczy

mnie niepokó o Istvana.

Ależ droga pani: z chwilą, kiedy odnalazły się te hrabiowskie papiery, kariera otwiera

się przed nim bez zarzutu. Mezalians pana Szentmichalyi — to est hrabiego Clapary
— z siostrą pani — wybaczy pani, że tak otwarcie to mówię — da się przezwyciężyć
w zupełności. Ożenimy Istvana z aką bogatą Amerykanką, których tyle z eżdża tu do
Mordowaru na lato.


Ach — o to na razie mnie sza. Bo ę się, że ten stary wariat wciągnie go w akąś

awanturę z tą sonatą Belzebuba.

Ależ wrócą na pewno — nic mu się nie stanie. To tylko tak zwane artystyczne prze-

życia. Więce mnie niepokoi mó syn.
 
Ależ, pani: ten głupi strzał w tę budapeszteńską heterę²⁴ — bo inacze nie mogę

nazwać te pani — da się zatuszować w zupełności. A rana samobó cza, że się tak z hisz- Samobó stwo
pańska wyrażę, lekka est, ak piórko. Małe muśnięcie czaszki i chwilowy paraliż połowy
ciała od wylewu krwi. Znałem iks takich wypadków na wo nie — ob awy te przechoǳiły
bez śladu.

Lokaj wchoǳi z lewej strony.

Pani hrabina Clapary, proszę Jaśnie Pani.

Jaka hrabina? Nic nie rozumiem.
 
Zapomina pani, że brat o ca Istvana okazał się też hrabią — tak zwany Rio-Bamba

— zupełnie automatycznie. I natychmiast, ak przystało na dżentelmena, wziął ślub z tak
zwaną babcią Julią z domu Ceres. Drobna szlachta, ale nic nie szkoǳi. Jego sprawki
młoǳieńcze zatuszu emy również naszymi wpływami i wszystko bęǳie eszcze dobrze.
W naszych czasach nad wielu rzeczami przechoǳić trzeba do porządku.


Ach, tak — a więc proszę poprosić tę panią.

Jak to przy emnie — wszyscy tacy dobrze uroǳeni — takie tytuły — tak barǳo mi

przy emnie.

Tak — niezupełnie — nie wszyscy oczywiście. Ale akoś to bęǳie.
wchoǳi  .

²⁴hetera (z gr.) — nierządnica. [przypis edytorski]
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Czy nie ma tu Istvana, pani baronowo?  robi przeczący ruch głowy.Nie mogę

uż czekać w domu. Coś mnie po prostu wyciąga, ak korek z butelki.

Jeszcze nie wrócił, pani hrabino.

Zostawiłam wiadomość, że będę tu.

Ja tak samo. Pani baronowa taka łaskawa, że nas przygarnia w te ciężkie chwili.

Ale a myślę, że ta noc ǳisie sza świetnie odǳiała na ego twórczość. To silny chło-

pak. On się nie podda na pewno temu marchand-de-vin’owi²⁵. Młody człowiek musi się
hartować. Proszę: niech pani siada — bęǳiemy oczekiwać nowin razem.


siadając
Tak, w istocie — to est głupstwo. Ale niepotrzebnie mu zawróciłam głowę tą mor-

dowarską legendą. Szalenie głupia historia i tak odǳiałała mu na wyobraźnię.

To artystyczna dusza w każdym duchowym calu. Ale zapomniałam pani pogratulować

wywyższenia na drabinie społeczne . Serdecznie winszu ę.

Och — to drobiazg. Byle tylko nic złego z tego nie wyszło. Już nigdy więce nie będę

kłaść kabały: porzucam też chiromanc ę, a nawet astrologię na zawsze.

Tak — obecnie na pani stanowisku to nawet nie wypada.
 
Oczywiście, pani hrabino.

Proszę pani: kabały się sprawǳa ą, bo luǳie podświadomie dociąga ą wypadki do

przepowiedni. Nawet gdyby komuś co  minut sprawǳały się wszystkie przeczucia, uwa-
żałabym to za przypadek wobec nieskończoności tego świata i nieskończoności zdarzeń
i przeczuć. C’est tout á fait contingent²⁶, nieprawdaż Don José?

 
Oczywiście: zasada Wielkich Liczb, prosty rachunek prawdopodobieństwa. Staty-

styka coraz większą rolę odgrywa we wszystkim. Nawet prawa fizyki są podobno tylko
statystyczne, to est przybliżone, akkolwiek…

wchoǳi z lewej strony baron, na wpół sparaliżowany, prowaǳony przez lokaja.

Ach co za szczęście! Więc możesz uż choǳić, Hierku? Wy eǳiemy na Południe

i wszystko bęǳie eszcze dobrze, ak mówi Don José. Mó syn, Hieronim, panie amba-
sadorze.

witają się.  całuje  w rękę z głęboką czcią, a ciotce podaje rękę.

siada na fotelu. Lokaj exit²⁷.
Tak chce mi się żyć, mamo. Jestem ak nowo naroǳony. Nigdy świat nie wydawał

mi się pięknie szy. Pamiętam: miałem to kiedyś po tyfusie. Listki, wiǳiane przez okno
na tle pochmurnego nieba, były ǳiś dla mnie pięknie sze od puszcz aykańskich, przez

²⁵marchand-de-vin (.) — handlarz winem. [przypis edytorski]
²⁶C’est tout á fait contingent (.) — to wszystko est ze sobą powiązane. [przypis edytorski]
²⁷exit (łac.) — wychoǳi. [przypis edytorski]
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które przeǳierałem się polu ąc. Nigdy uż nie zabĳę żadnego stworzenia — może oprócz
much — czasem dokucza ą tak okropnie. I wiecie? Przestałem być snobem: snobizm to
brzydka rzecz — nie warta życia. Wiem, że kocham Krystynę, od które starałem się
odǳielić rozpustą, aby nie popełnić mezaliansu. Dlatego zabrnąłem w tamten romans.
ǲiś pani Fa tcacy nie istnie e dla mnie zupełnie.


obejmując go
Kochane ǳiecko! Tylko nie męcz się tymi myślami. Bęǳie czas na wszystko. Nie

decydu się teraz na nic — to może być eszcze nienormalne.

odsuwa matkę z lekkim zniechęceniem.
Ach, mamo: chciałbym, abyś zupełnie była ze mną w te chwili. To wielka przemiana

mego życia. Wiem, o czym myślisz: o pannie Keszmereth — to barǳo miła panienka —
ale a kocham Krystynę.

 
który słuchał z pewnym niepokojem i ze zmarszczonymi brwiami
Panie baronie: w młodości lubimy się czasem decydować na rzeczy wielkie, pozornie

wielkie, które potem wyda ą się nam małymi, a cierpimy nad nimi czasem życie całe.
Tradyc a to piękna rzecz — nie można lekceważyć….


Pan mnie nie rozumie, panie ambasadorze: a nie mogę wam powieǳieć, ak wszystko

est piękne. Czy tylko Krystyna zechce mnie eszcze po te całe awanturze? Czy ten paraliż
prze ǳie?

 
nieszczerze.
Na pewno: po usunięciu wylewu krwi. Za dwa miesiące bęǳie pan zdrów i wszystko

wtedy wyda się panu inacze .

do  
Czemu pan est taki ǳiwny, Don José? Czy pan przypuszcza…?

Mamo: przestań niepokoić się głupstwami. Jestem szczęśliwy po raz pierwszy w życiu.

Nawet eśli pozostanę sparaliżowany i eśli Krystyna odmówi mi swo e ręki — nawet
wtedy będę szczęśliwy: znalazłem ǳiwny spokó w sobie.


z rozpaczą
Boże, Boże, Boże…!
zakrywa twarz rękami.
 
Ależ, pani baronowo: to może prze ść zupełnie po operac i.

Mama posąǳa mnie, że zwariowałem na łagodnie wskutek tego wylewu krwi
wchoǳi - bez meldowania się
 
Oto nasz hrabia Clapary: gratulu ę z całego serca.
-
Jestem i będę nadal Rio-Bambą. Zmazałem grzech młodości, a od reszty skutków

mo e przeszłości ocalicie mnie zapewne, abym mógł się poprawić na starość.
 
Ależ oczywiście, panie Rio-Bamba — będę nazywał pana pseudonimem, skoro pan

tego chce. Diabeł zawsze poszuku e sposobności, aby maximum zła wyrząǳić w danym
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punkcie wszechświata, w którym natrafia na na mnie szy opór. ǲiś punktem takim —
racze ich wielością — est sztuka. Tam, gǳie powsta ą nowe formy, tam na pewno est
on. Takie est mo e przekonanie.


gwałtownie
Niech pan tak nie mówi, Don José! łagodnie. Jest coś strasznego w tych słowach, co

mnie przeraża. Nie chcę nic złego — estem ednak eszcze barǳo słaby.

Uspokó się, ǳiecko. Siądź tu przy mnie. Ja cię ukołyszę tak ak dawnie , kiedy byłeś

mały.
Siada koło niego, on kłaǳie głowę na jej ramieniu. Ona go kołysze.
-
do .
No i cóż, stara? Czy cię nie wzrusza ta scena? Świat est cudowny. Ale musimy być

dobrzy. Na to nie ma rady — to proste ak Unia Euklidesa.

O tak, Teobalǳie. Starość nasza bęǳie łagodna, ak esienny poranek w górach.

I wrócą znowu dawne mordowarskie wieczory po te stronie eziora.
-
Śmiejąc się.
Tylko nie wywołu cie uż duchów z poǳiemi Czikla. Precz z głupimi legendami.

Mordowar! Mó Boże — ileż cudu mieści się w tym głupim słowie! Dobrze, że choć teraz
umiemy ocenić całą słodycz życia. Niech tylko tamci dwa maniacy wrócą, a oduczymy
ich od tego całego wstrętnego muzycznego demonizmu.


O tak — ma pan rac ę. Tylko chciałbym uż obe ść się bez tych przeczuć. Istvan zda e

się kochać Krystynę. Ale, o ile ona wybierze mnie, bęǳiemy w zgoǳie. Bęǳiemy słuchać
Bacha i Mozarta, on bęǳie komponował inacze . To obłęd ta cała nowa sztuka.


Ja też wierzę, że można być wielkim bez tych artystycznych ǳiwactw. A to się mści

na życiu. Gdyby to można ǳiś tworzyć tę ich Czystą Formę bez zła. Ja wierzę, że można
— prawda?


Och, pani: to nienasycenie formą, to przyśpieszenie stałe gorączki życia! Nawet w zu-

pełnym odosobnieniu, nawet czyta ąc tylko biblię i pĳąc mleko, nie można się zizolować
od ducha epoki.


Pani est uczona. Ja nie wiem tego tak dobrze, ale wierzę…
wbiega .

Czy Istvan wrócił?
 
Jeszcze nie wrócili, ale wierzę, że ǳiś wieczór wszystko skończy się doskonale.

Mamo, wiesz co masz uczynić dla mo ego szczęścia — nie tylko dla mo ego: dla

zwiększenia szczęścia w całym wszechświecie.

do  sztywno.
Mam zaszczyt prosić panią hrabinę o rękę e wnuczki dla mo ego syna.
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zmieszana
Ależ tak — to wielki zaszczyt — akkolwiek… Ale, eśli ona go kocha, naturalnie…

Tylko muszę państwu oświadczyć, że tylko pierwsza mo a córka est córką Rio-Bamby…
Tamta — ale mnie sza z tym, Krysiu: co ty myślisz o tym, mo e ǳiecko?


padając na kolana przed  .
Pani, to zbytek szczęścia dla mnie!

brutalnie.
Ale on est sparaliżowany i zda e się, że ma źle w głowie od tego samobó stwa.

Pani, gdyby był na strasznie szym kaleką na całe życie — kochałabym go zawsze.

Chodź do mnie, Krysiu. Jeszcze nie mogę się ruszać. Pocału mnie. Ja ciebie zawsze

tak kochałem.

wstaje. Śmiejąc się.
A snobizm? Czy przestał uż pan być snobem, panie Hieronimie?

Tak — i wstyǳę się, że nim byłem.

Przestań żartować, proszę cię.
  chrząka barǳo głośno z niezadowoleniem.

zmrożona.
Ach, to a… Ja barǳo przepraszam. A pani Fa tcacy…

zrywa się niedołężnie.
Ach, czeka cie! Zapomniałem! Jestem zbrodniarzem. Strzelałem do nie wczora .

Mówcie, czy ży e! Prędko — — gǳie ona est⁈
 
Tego się obawiałem. Zapomniał wskutek szoku nerwowego.

Zaklinam pana…
 
Ależ ży e: zdrowa ak byk z Murc i. Uspokó się, chłopcze, na miłość Boską, bo ci to

może zaszkoǳić. Zemdlała — przestrzelił pan e łapę — nic e nie bęǳie.
mrok zapada coraz głębszy.

opada znów na fotel.
To szczęście! Ale mogłem być mordercą i nie dożyć tego szczęścia. Jednak oni będą

mnie ciągać po sądach — a może parę lat dostanę? Krystyno: czy poczekasz na mnie?

Tak, tak — ale tego nie bęǳie.
 
Ależ oczywiście — przy naszych stosunkach? Zatuszu e się kompletnie… O, do dia-

bła!
kotara uchyla się w środku i wychoǳi zza niej  . Czarna suknia balowa,

kapelusz. Lewa ręka obandażowana. Wszyscy się odwracają w tę stronę.
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Skąd pani? Tędy? Bez anonsowania?

Uspokó cie się, bo narobicie eszcze gorszego nieszczęścia. Proszę tak nie krzyczeć.

Atmosfera przepo ona est materiałami wybuchowymi. Hochexplosiv²⁸! Nic nie wiadomo,
co się stanie, bo problem sonaty Belzebuba nie est eszcze…


Proszę o tym nie mówić. Spokó chorego przede wszystkim…

W czasie trzęsienia ziemi mało kogo wzrusza to, że kogoś boli żołądek. O ile mi się

zda e, to mordowarskie nastro e nie wrócą uż. Będą o tym mówić ako o interesu ące
plotce po drugie stronie eziora: w Kurhauzie i Magascafehaz i na stac i w U -Mordowar,
a nawet może w Budapeszcie. Ale niech mi państwo wierzą, że dla dobra was wszystkich
przyszłam tu, aby was ostrzec. Może nie w porę, pani baronowo, i trochę nieoczekiwanie
— ale trudno…


ochłonęła już.
Och, pani, od wczora wiele rzeczy się zmieniło. Przyzwycza amy się powoli do wszyst-

kiego.

z wyrzutem
Mamo!

Właśnie, że nie „mamo”, tylko tak. Mó syn…

zagadując.
Ależ tak, właśnie mówiliśmy, że sztuka może być wielka i bez perwers onalności, ak

to mówi pani baronowa…
Nagle zasłona w głębi rozsuwa się i widać całe piekło z drugiego aktu, tylko bez pierwszego

planu, który zajmuje salon. Na pierwszym planie mrok zupełny. Piekło oświetlone ciemno-
-czerwono. Na środku stoi  we fraku. Na frak narzucony ma fantastyczny dia-
belski płaszcz. Na głowie rogi. Obok niego stoi , również we fraku. Jest barǳo blady.
W głębi lokaje piekielni. Z lewej strony wchoǳi lokaj baronowej.


jednocześnie z odsłonięciem kurtyny.
A a wam mówię, że nie uderza  w plecy. Dowód mam w nim. To geniusz,

akiego świat nie wiǳiał. Metafizyczne, osobowe, włochate, zębate, krwawe zło spię-
trzył i wypuczył bezwstydnie w krystaliczne formie czyste muzyki, złowrogie ak na azd
Hunów. To są ostatnie podrygi, ale ma ą smak dawne wielkości, choćby w sztuce.

 
sztucznie
No — mamy nareszcie tych maniaków sonaty Belzebuba. Zacznie się znowu ten

przeklęty kołowrót. Tylko to tło grubo mi się nie podoba. Jest w zaaranżowaniu tego
akiś barǳo nieprzy emny demoniczny „truc²⁹”. To są barǳo przykre rzeczy, te wasze
mordowarskie legendy. Nie estem tchórzem, ale zaczynam się trochę bać. Brrr… rr…
Baltazar: nie rób głupich żartów! Wystroił się na prawǳiwego Belzebuba! — Nie rób
głupstw!


ryczy z nagłą furią

²⁸Hochexplosiv (niem.) — silnie wybuchowy. [przypis edytorski]
²⁹truc (.) — to coś. [przypis edytorski]
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Dosyć tych poufałości, dworski błaźnie! Jestem Belzebub, Książę Ciemności! Mówić
do mnie „Wasza Książęca Wysokość”! Rozumiesz⁈

Cisza. Wśród ciszy lokaj baronowej parska nagle śmiechem.

z chłopska
A dyć to ino lo państwa grafów taka kumedy a. Lo mnie Belzebub nie straśny.
zanosi się od śmiechu.

Jak on mówi⁉ Ja cię nie pozna ę, Franciszku!

krzyczy
Przestań się śmiać, ty przedstawicielu przyszłe luǳkości
lokaj śmieje się dalej.  strzela w niego z miejsca z rewolweru. Lokaj pada.

He, he — tu żartów nie ma. Był to strzał Belzebuba, o którym marzyć mogą mistrze

w tire-aux-pigeons³⁰, ak Istvan o sonacie. On strzelać umie, ale skomponować sam nie
potrafił nic. Otóż wiǳicie, moi państwo: a estem plebe ka, ak i ciocia, o ile mi się zda e.
Ale należę do tak zwane arystokrac i ducha — ostatnia blaga naszych czasów. Hierek:
czy ty…?

 
przerywa jej.
Co za bezczelne nonsensy! No dobrze, ale gǳie u was na Węgrzech bywa w takich

razach polic a? Przecież to est doskonale zorganizowana banda tych tro e.

Polic a w takich razach, czy tu, czy w Hiszpanii, nie wie nic o diabelskie metafizyce

— dowiadu e się po czasie o e owocach. Mów dale , Hilda! Nic nie wiem, co powiesz
i estem ciekawy.


A więc słucha , Hierek: czy ty myślisz, że tobie wystarczy ta turkawka i ta cała two a

dobroć i kochanie się w listeczkach na tle szarego nieba i to słodkie zadowolenie z siebie,
które mnie prze mu e wstrętem? Kochasz tylko mnie i esteś mó . Wiesz, czym cię trzy-
mam — pamiętasz? Przypomnĳ sobie — nikt ci tego nie da — Chodź! Iǳiemy do tego
ich piekła. Tam wre prawǳiwe życie i użycie przy dźwiękach sonaty Belzebuba, ostatnie ,
pożegnalne fanfary ginącego mrowia, które kiedyś zwało się luǳkością. Jesteś zdrów, nie
masz żadnego paraliżu. Wstań i chodź³¹.


wstaje nagle zdrów jak byk.
Masz rac ę, Hilda. To wszystko uro enie. Jestem twó . Iǳiemy.

Wolę nawet to, niż ten mezalians. Hierek: tak się cieszę, że esteś zdrów. A ak uży esz

życia, ożenisz się z panną Keszmereth. Wiem, że po te szkole, którą prze ǳiesz, two a
żona nie bęǳie się z tobą nuǳić. To była główna wada mężów mo ego pokolenia, że…


Tak, tak — do wiǳenia z mamą tymczasem.
wchoǳi z  do piekła w krąg czerwonego światła.

Brawo, Hierek. No, Hilda: dale .

do .

³⁰tire-aux-pigeons (.) — strzelanie do gołębi. [przypis edytorski]
³¹Wstań i chodź — por. Łk ,. [przypis edytorski]
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I ty myślałeś, że a upadłam naprawdę aż do tego stopnia? Chciałam cię tylko odebrać
te gęsi.


Ja z wami. Ja kocham Istvana. Ja też myliłam się. Przebaczcie mi, luǳie piekielni. Ja

uż nigdy nie będę. Weźcie mnie do siebie.

Ty nęǳna poko owa suczko! Ty do piekła? Nie — tam est mie sce tylko dla tygrysów

i hien. Zostań sobie w saloniku i ciesz się dale mordowarskimi wieczorami. Precz!

dobywa rewolwer
Tym razem nie u ǳiesz mi, samicze ścierwo!
strzela w  , która pada.

No — teraz zakatrupił ą naprawdę. Ale my z Istvanem kobiet nie potrzebu emy. Nam

wystarczy czysta sztuka! Cha, cha, cha, cha, cha!
śmieje się demonicznie.

Ach — więc i tego mi nie oszczęǳono! Istvanie, zaklinam cię: bądź moim edynym

przy acielem. Teraz estem zupełnie sam. Jesteś hrabia — możemy być na równi. Ja ci
odda ę wszystko. Nie ma uż dla mnie kobiet na świecie.


Zapomniał pan, że mieliśmy się bić, panie baronie. Pan mnie obraził. Kocham tylko

mego mistrza, Księcia Ciemności.

Nie — bić się nie będę. Za dużo nieszczęść. Mam dosyć tego wszystkiego. Koniec.
strzela sobie w skroń. Krzyk w saloniku.  pada
 
Me cago en la barba del Belzebubo. Czu ę zapach migdałów. Baronowa łyknęła c an-

kali³². Ratu my ą. A zresztą wszystko edno, a też przechoǳę do piekła.

O nie! Nie estem spec alistą od tró kątów małżeńskich. Drugi raz ci się nie uda, Józiu.

Uwieǳenia żony nawet sam Belzebub nie przebacza.
strzela w  , który wali się na progu piekła, twarzą ku scenie.
-
Za dużo trupów, na Belzebuba! Walą ak w strzelnicy. My, starzy mordowarscy luǳie,

ucieka my póki czas. Tędy. Chodź Julio, i ty, stara ciotko. Jesteśmy tu zupełnie zbyteczni.
uciekają na lewo.

uciekając.
Bądź wielki do końca, Istvanku. Ja uż nie mogę na to patrzeć. Jestem za stara na te

wasze nowe kierunki.
znikają na lewo.  jak błędna podchoǳi do .

Ja cię nie opuszczę nigdy. Na na wyższych wyżynach — w życiu, czy w sztuce — będę

two a. Chcę ci tylko służyć. Nie dbam o siebie.

Istvan nie potrzebu e uż kobiet, ani niczego w ogóle. On est skończony. Ale pani

może za ąć się uporządkowaniem rękopisów — to est właściwie: maszynopisów. Wszyst-
kie kompozyc e, które miał stworzyć, stworzył uż — zaczyna ąc od sonaty opus pierwszy,

³²cjankali — cy anek potasu, silna trucizna. [przypis edytorski]
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aż do homo… akby tu powieǳieć: hyperhomogenicznych w swe bezdenne komplika-
c i i prawie hypnagogicznych ultramadrygałów i interlubryk — wszystko est tu. O, ta
kupa papierów, to wszystko ǳieła pośmiertne — oeuvres posthumes³³ — zapisane na ma-
szynie do notowania improwizac i. Ale to nie były improwizac e — to ǳieła zroǳone
z przestrzennych koncepc i w innym wymiarze.


Jak to? Pośmiertne?

Czyż pani nie wiǳi, że to trup? Teraz zrobimy tournée i a to wszystko wykonam.

Bo akkolwiek twórcą nie estem, to ako pianista przewyższam Paderewskiego i Artura
Rubinsteina i wszystkich innych o całe rzędy wielkości. Tych rzeczy nikt zagrać nie po-
trafi, oprócz mnie. On sam ruszyć tego nie może z ego techniką. Zagrał tylko tyle, by
mogło być z grubsza zanotowane. Ale trzeba to mettre á point³⁴, rozumie pani, wykończyć
rytmicznie. Pani est zda e się dość muzykalna?

 stoi bez ruchu.

Tak — uczyłam się trochę.

To dobrze. Pomoże mi pani. To są góry wybuchowych materiałów, ostatnie przebły-

ski indywidualnego diabolizmu. Jeszcze na chwilę, choćby w artystycznych wymiarach,
można zamącić drzemkę usypia ące w społecznym dobrobycie luǳkości. Bo te zbrodnie
w imię klas pracu ących to nie est mo a spec alność. To nie są właściwie zbrodnie, to
diabli wieǳą co. Brzyǳę się tym i pogarǳam. No — niech pani zabiera się do roboty.
 zagłębia się w kupach papierów, nieprzytomna zupełnie. A a wykonam teraz na
próbę słynną sonatę Belzebuba. Tak to sprawǳiła się na idiotycznie sza legenda Mordo-
waru iǳie do fortepianu i zaczyna grać to, co  grał przy końcu drugiego aktu. Gra
wspaniale, z ruchami typowymi rozszalałego pianisty. Podczas pianissima mówi Szczyt iro-
nii, możliwy tylko w naszych podłych czasach: Belzebub, Książę Ciemności, kończy ako
pianista!

 obraca się jak automat, iǳie w głąb i wychoǳi na lewo.

niespokojnie.
Czemu on wyszedł? Gǳie poszedł?

grając cicho.
Nie może znieść tego, że a lepie to gram od niego. A po drugie męczy go to, że wie,

iż beze mnie nie stworzyłby nic.
Straszliwy krzyk za sceną.  gra z furią. Purpurowa zasłona w głębi rozsuwa

się. W piekle robi się czerwony mrok. W głębi widać górę Czikla: skalisty szczyt z żyłami
śniegu jak w akcie pierwszym — tylko w oświetleniu wschoǳącego słońca. U spodu lasy. Na
pierwszym planie czarny otwór wśród białawych usypisk kamiennych. Na tle otworu widać
, wiszącego na szelkach na drzewie świerkowym. Do trupa z boku zbliżają się ostrożnie:
, -,  i zdejmują go.


wstając od fortepianu.
Teraz wiǳi pani, dlaczego mówiłem, że ǳieła te są pośmiertne. Możemy go nie

żałować. I tak żyć by uż nie mógł. Przeżył się, a co na ważnie sze, przekomponował się
na wylot — nie zostało z niego nic. Powiesił się uż ako trup. Można dać pokó innym
sztukom. Nic demonicznie szego ak to wskazuje kupę papierów z nich nie wypompu emy
do lokaiA teraz, błazny, żywo! Dawa cie kufer. Zdążymy eszcze na express do Budapesztu,

³³oeuvres posthumes (.) — ǳieła pośmiertne. [przypis edytorski]
³⁴mettre á point (.) — dopracować. [przypis edytorski]
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który sta e w U -Mordowar o szóste piętnaście. Jeǳiemy na ostatnie wszechświatowe
tournée, a potem koniec z Belzebubem.

Lokaje z szaloną szybkością podają kufer, w który  razem z  za-
czynają wrzucać papiery.


O, mó Książę Ciemności! Ciebie ednego kocham. Nie odtrącisz mnie teraz. Tu est

akieś rondo na dwa fortepiany — bęǳiemy grać e razem.

Dobrze — zobaczymy. ǲiś w nocy zda pani egzamin przede mną. A co do miłości,

to eszcze się pokaże. Na razie zbrzydły mi erotyczne problemy.

Ach! Dobrze, dobrze — a się na wszystko zgaǳam. Tylko nie zniosłabym uż więce

tych mordowarskich nastro ów. Muszę stąd wy echać i zacząć żyć naprawdę.

No, zgoda — więc czego chcesz! Przecie eǳiemy razem do grupy mordowarczyków

w głębi, którzy stoją nad trupem  Do wiǳenia! A nie stwórzcie tam nowe legendy.
Drugi raz uż się nie sprawǳi tak łatwo.

iǳie na lewo, za nim , za nimi sześciu lokai dźwiga kufer. Mordowarczycy
powiewają chustkami. Daleki świst pociągu. Bicie dalekich ǳwonów. Wychoǳą drzwiami
lewymi piekła.
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