


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
dac ę Nowoczesna Polska.

JUSTYNA RADCZYŃSKA MISIUREWICZ

Dramat Vanessy
Żegnaj miłości.
Moje szczęście — pa!
Witaj samotności.
Myślę, że będę ǳiś łkać.

Żegnaj miłości.
Słodka pieszczoto, bye.
Och, Pustko?! — Cześć!
Czuję, że mogę ǳiś zejść!¹

Diadorius Boudleaux Bryant & Matilda Genevieve Scaduto (Felice) Bryanta
dla Everly Brothers

aDiadorius Boudleaux Bryant (–) oraz Felice Bryant (ur. jako Matilda Genevieve Scaduto) (–
) — małżeństwo amerykańskich autorów i wykonawców piosenek, w latach . i . XX wieku napisali
muzykę i teksty do wielu znanych piosenek pop i country, szczególnie do przebo ów duetu Everly Brothers.
[przypis edytorski]

Heteroseksualna Vanessa ze łzami w oczach deklaru e wobec kelnerów dramat
bycia porzuconą, a do tego wpęǳoną w koszty, gdy e równie heteroseksualna
przy aciółka Nola, wezwana niezwłocznie przez despotycznego szefa, pośpiesznie
wychoǳi z restaurac i, w ostatnie chwili beztrosko obwieszcza ąc Vanessie
niemożliwość powrotu, podczas gdy od dobrych  minut e szeroko zakro one
zamówienie est realizowane przez kuchnię, gotu ącą zawsze dania od zera.

Koszt pełnego lunchu złożonego z: sałaty inkrustowane gésiers², dania głównego
z młodych kałamarnic i gotowanych topinamburów³ oraz klasycznie karmelowego
deseru sufletopodobnego — unowocześnionego cytrynowym akcentem (zeste
du citron) spada nieubłaganie na portfel Vanessy, ednak w porę u ęci skargą
kelnerzy okazu ą e empatyczne wsparcie i zwykłą, luǳką solidarność:
po naraǳie z kuchnią wspaniałomyślnie zwalnia ą skrzywǳoną przez krewką
kochankę Vanessę, z zapłacenia rachunku Noli, czemu kibicu e i z czego
gremialnie cieszy się personel zmywaka, któremu dania niezapłacone przypada ą
do natychmiastowego poǳiału (wyżerki — na ciepło). Spryciara est do przodu
o niezłą kwotkę.

Szef-intendent, pedantycznie oddany idei kontroli i oszczędności, pode mu e
z nią nierówną walkę i bohatersko wygrywa — z rozrzewnieniem odnotowu e
stratę w rubryce „Zmarnowane”. Miłość czasem kończy się gwałtownie, w takie
sytuac i nie można karać porzuconych, powinno się racze pomagać im w imieniu

¹Żegnaj miłości… — polskie tłumaczenie pierwszych zwrotek amerykańskiego przebo u Bye Bye Love z roku
, wykonywanego przez duet Everly Brothers. [przypis edytorski]

²gésiers (.) — żołądki (ptaków). [przypis edytorski]
³topinambur — słonecznik bulwiasty a. bulwa, roślina z roǳiny astrowatych o adalnych bulwach, pocho-

ǳąca z Ameryki Płn. [przypis edytorski]
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sprzy a ącego uciśnionym Kosmosu. Włącza sobie na znakomitszy przebó
Everly Brothers i delikatnie nuci.

Wszystkie zasoby Wolnych Lektur możesz swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać pod wa-
runkiem zachowania warunków licenc i i zgodnie z Zasadami wykorzystania Wolnych Lektur.
Ten utwór est udostępniony na licenc i Licenc a Wolne Sztuki ..
Wszystkie materiały dodatkowe (przypisy, motywy literackie) są udostępnione na Licenc i Wolne Sztuki ..
Fundac a Nowoczesna Polska zastrzega sobie prawa do wydania krytycznego zgodnie z art. Art.() Ustawy
o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Wykorzystu ąc zasoby z Wolnych Lektur, należy pamiętać o
zapisach licenc i oraz zasadach, które spisaliśmy w Zasadach wykorzystania Wolnych Lektur. Zapozna się z
nimi, zanim udostępnisz dale nasze książki.
E-book można pobrać ze strony: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/radczynska-kometa-zawraca-dramat-
vanessy/
Tekst opracowany na podstawie: Justyna Radczyńska, Kometa zawraca, Staromie ski Dom Kultury, Warszawa
.
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl). Dofinansowano ze środ-
ków Ministra Kultury i ǲieǳictwa Narodowego pochoǳących z Funduszu Promoc i Kultury. Ilustrac e au-
torstwa Agaty Cygańskie udostępnione w ramach Licenc i Wolne Sztuki ..
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Aleksandra Kopeć, Wo ciech Kotwica.
Okładka na podstawie: Wonders of earth, sea and sky, Aldrich, Thomas Bailey, -, domena publiczna
Wesprzyj Wolne Lektury!
Wolne Lektury to pro ekt fundac i Nowoczesna Polska – organizac i pożytku publicznego ǳiała ące na rzecz
wolności korzystania z dóbr kultury.
Co roku do domeny publiczne przechoǳi twórczość kole nych autorów. ǲięki Two emu wsparciu bęǳiemy
e mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
Jak możesz pomóc?
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Dołącz do Towarzystwa Przy aciół Wolnych Lektur i pomóż nam rozwĳać bibliotekę.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.

  - Dramat Vanessy 
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