
SITA ŚPIEWA BLUESA

Mój najsłodszy, kocham go

Chociaż w gniewie trwa

Ja przecież wiem, że trzeba mu

Kogoś takiego, jak ja

Kogoś takiego, jak ja...

Rick chce mnie zatrudnić!
Pracuje w nowym studio.

Gdzie?

W Indiach!

INDIE
DAWNO, DAWNO TEMU

- Kiedy?
- Nie pamiętam dokładnie.

- Chyba ktoś mówił, że w XIVw..
- Przecież to niedawno temu.

Za rządów Mogołów.
Czasy Babura Wielkiego.

- To może w XIw.?
- To na bank było przed naszą erą.

Rama chyba urodził się w Ayodhyi.
Wiem, bo zburzyli tę świątynię.

Podobno to tam się urodził.

Ja w to nie wierzę,
ale tak mówią.

A Ayodhya jest w stanie Uttar
Pradesh, więc to musi być prawda!

Pewnie ma w sobie tyle samo prawdy
historycznej, co Biblia.

- Chcecie ją usłyszeć?
- Ojciec Rama miał 4 żony.



- 3 żony.
- Tylko 3?

Ale 4 synów.
- 4 synów i 3 żony.

A ja znam ich imiona.

- Kausalya...
- Nie, to imię jego żony.

Kausalya, Sumitra i Kaikeyi.

Synem Kausalyi był Ram,
Sumitry - Laxman,

a Kaykeyi - Bharat.

Jestem pod wrażeniem!

Shatrugan był chyba bratem Laxmana
co znaczy, że musiał być...

Synem Sumitry.

Sita była żoną Rama.

A ojcem Sity był Janaka.

Sita to tylko jedno
z jej imion.

Tak, mówią na nią też...
Janaki!

I Vahish... tego...
Vaidehi!

Widziałam sztukę pt. „Vaidehi”
z której się dowiedziałem,

że to jedno z imion Sity.

Ram miał zostać koronowany
na króla przez Dasharathę.

Do starego króla przyszła Kaikeyi.

Chyba zrobiła dla niego



coś dobrego.

Opiekowała się nim,
jak był chory, czy coś.

I powiedział do niej: „Spełnię
jedno twoje życzenie.”

A ona kazała mu wygnać
Rama na 14 lat,

uznając, że tyle wystarczy.

Że gdy ktoś znika na 14 lat,
to właściwie masz go z głowy.

AYODHYA
DAWNO TEMU, P.N.E.

Ramo, synu mój. Chciałem
przekazać ci dziś koronę Ayodhyi,

lecz moja zła i przewrotna żona
Kaykei...

...przypomniała mi o przysiędze,
którą złożyłem jej dawno temu.

By jej dotrzymać, zamiast cię
koronować,

jestem zmuszony wygnać cię
do dżungli na 14 lat!

Żegnaj, kochany chłopcze.
Jesteś dobry i szlachetny.

Tyś wcieleniem prawości!

Odważny książe-wojownik.
Radość nieba i ziemi.

Mężczyzna idealny.

Bogowie z tobą.

I zamknij za sobą drzwi.

Takie było jej życzenie.
Dasharatha był zdruzgotany,



ale jako że wszyscy
hindusi są honorowi...

- Musiał tak postąpić.
- A potem umarł.

- Naprawdę?
- W końcu na pewno umarł.

Ale we wszystkich przedstawieniach
jakie widziałam w dzieciństwie

zawsze była dramatyczna scena,
kiedy dostawał ataku serca widząc,

- ...że jego syn odchodzi.
- Chyba ogólnie był chory.

- To prawda.
- A do tego gnębiło go sumienie,

bo Ram był dobrym synem.

I wygonił go do dżungli,
ten posłuchał bez wahania.

Nie spytał go:
„Ale właściwie, to dlaczego?”

Powiedział: „Jeśli takie jest
twoje życzenie, ojcze - dobrze.”

A Sita na to:
„Gdzie ty, tam i ja.”

Nie, Sito. Las jest pełen
demonicznych Rakszas,

które gnębią naszych mędrców
i plugawią ich rytualne ogniska.

Muszę z nimi walczyć samotnie.

Ale Ramo, miejsce kobiety
jest o boku jej męża!

Zniosę wszelkie trudy.

Nie potrafię bez ciebie żyć.



Jakby to było,
gdybyś mnie nie spotkał

I skąd u mnie taka myśl?

Łatwo zapomnieć o samotnych nocach

Gdy jesteś przy mnie dziś.

Oto jesteśmy, ja i ty

W mgnieniu oka mijają nam dni

Cierpliwie czekałam wiedząc

Że nasze drogi się zejdą

Oto jesteśmy, sam na sam

Gdzie by nas nie rzucił los

Nieważne, że pusty trzos

Wdzięczna mogę być

Że przy mnie jesteś ty

Oto jesteśmy, ja i ty

W mgnieniu oka mijają nam dni

Cierpliwie czekałam wiedząc

Że nasze drogi się zejdą

Oto jesteśmy, sam na sam

Gdzie by nas nie rzucił los

Nieważne, że pusty trzos

Wdzięczna mogę być

Że przy mnie jesteś ty!

To wszystko!

Będę tęsknić.



To tylko 6-miesięczny kontrakt.
Ani się obejrzysz, a wrócę!

Ravana był złym królem Lanki,
który porwał Sitę.

Był uczonym człowiekiem.

Właściwie porwanie Sity było
jedyną złą rzeczą, jaką zrobił.

Co jest dosyć dziwne,
bo poza tym był uczonym,

świetnym wojownikiem, modlił
się do właściwych bogów...

Więc właściwie był dobrym królem.

Tyle, że z czasem zaczęliśmy
uważać go za czarny charakter

- ...na skalę Mogambo.
- No tak, też mieszkał na wyspie!

Był wyznawcą Shivy-bhakty
i grał na różnych instrumentach.

- Na veenie. Jelitami.
- Jelitami?

No. Był tak oddany Shivie,
że gdy prosił go o coś,

to grał mu na
veenie jelitami.

Czymże jest ból dla kogoś,
kto gra na veenie jelitami?

Prawda?

- A do tego był królem Sri Lanki.
- Nie, był królem Lanki.

Lanka, Cejlon,
to przecież jedno i to samo.

Grunt, że wybudowali most, który
nadal istnieje według zdjęć NASA.



Skoro NASA tak mówi,
to musi być prawda!

Może widzieli go z księżyca?

A nie było historii o Suruphanace?

Chyba przeinaczam jej imię.
Teraz nie dadzą mi spkoju.

Suruphanaka to ta z paskudnym
nosem?

Tak, byłą siostrą Ravany.

Ravano! Rama wybił twoje Rakszasy!
Musisz się na nim zemścić!

Nie rób tego, mistrzu.
Rama jest potężny.

Siostro, nie zawracaj mi
głowy takimi drobnostkami.

Drogi bracie, a czy
widziałeś żonę Ramy, Sitę?

Jest najpiękniejszą
kobietą na świecie!

Jej skóra jest gładka,
niczym kwiat lotosu.

Ma oczy, niczym
lotosowe jeziora.

Jej dłonie są niczym...
tego... kwiaty lotosu!

Jej piersi są niczym wielkie,
krągłe, jędrne lotosy!

Uczyń Sitę swoją żoną!
Ukradnij ją Ramie!

Nie rób tego, mistrzu!

Dosyć twojego gadania, Mareecha!
Masz mi natychmiast pomóc!



Przemień się w pięknego, złotego
jelenia i odwróć uwagę Ramy,

a ja wtedy porwę Sitę!
Będzie moja!

Jaki piękny złoty jeleń!
Ramo, schwytasz go dla mnie?

- No nie wiem. Może to podstęp!
- Proszę cię, Ramo!

W porządku. Dajesz mi tak dużo,
a w zamian prosisz o tak niewiele.

Ale obiecaj, że pod moją
nieobecność nie opuścisz chaty.

- Ten las jest niebezpieczny.
- Obiecuję, Ramo! Kocham cię!

A ja ciebie.

Z miłością wciąż się mijałam,
dotyku miłości nie znałam

Dziś stoi u mych drzwi

Odkąd tu gości,
w objęciach miłości

Spędzamy noce i dni

Nie wiedziałam, jak piękny to stan

Gdy w słodkiej niewoli trwam

Kocham go od początku,
a on kocha mnie

Choć czemu, właściwie,
Bóg jeden wie

Więc gdy mówi, że beze
mnie nie może żyć

Wiem, że oddam mu wszystko

Choć nie jest świętym



i dobrze znam

Jego liczne słabości

Wierna mu będę, bo przecież już

Wiem, że oddam mu wszystko

Gdy na jego piersi składam skroń

Zamykam oczy, chcąc wstrzymać czas

Zawsze podam mu pomocną dłoń

Taka miłość zdarza się raz

Gdy mnie tuli, nie liczy się świat

Wiem, że oddam mu wszystko

Zawsze podam mu pomocną dłoń

Kocham go bardziej, niż siebie.

Gdy mnie tuli, nie liczy się świat

Wiem, że oddam mu wszystko.

Po prostu wiem,
że oddam mu wszystko.

To wszystko!

I co wtedy robi Sita? Jak daje
znać, co się z nią stało?

Znaczy swą drogę biżuterią.

Dzięki temu byli potem w stanie
ją odnaleźć aż na Lance.

Ile razy upuszczała
te klejnoty?

Musiała dużo ich mieć na sobie.

Właśnie nie, bo przecież
zostawiła wszystko w Ayodhyi.

- Zostawiła cały dobytek?



- Tak, miała tylko swoje ubranie.

Nie podważaj historii.

Nie ma jej.

A mówiłem,
by nie opuszczała chaty!

Jak ja ją teraz znajdę?

Sito! Gdzie jesteś?!

Jeśli chodzi o
genezę Hanumana...

Ziemię atakowały demony i bogowie
zwrócili się do Wisznu z błaganiem

o pomoc, więc Wisznu powiedział,
że zrodzi się na ziemi jako Ram.

Ale zrodził się też jako Kriszna.
To mocno dezorientujące.

Tak, bo zrodził się
w 10 różnych wcieleniach.

Z których to dziesiąte, ostatnie,
rzekomo jeszcze nie nadeszło.

Ale powiedział, że Shiva wcieli
się w kogoś ktoś, kto mu pomoże.

Więc Hanuman to
jedno z wcieleń Shivy.

- Nie wiedziałem tego.
- Ja też nie.

I zrodził się tylko po to,
by pomóc Ramowi.

- Pomogę ci.
- A kim jesteś?

Jam jest Hanuman, małpi
wojownik, syn wiatru!

Jam jest zaś rama, książę



Ayodhyi. Sprzymierzmy się!

Będę ci służył na wieki.

Odnajdźmy Sitę!

- Halo?
- To ja.

- Dave! Gdzie jesteś?
- W Trivandrum, głuptasie. W domu.

- Masz w domu telefon?
- Oczywiście.

Nie ma cię od miesiąca i nawet
nie przesłałeś mi jego numeru?

Naprawdę tego nie zrobiłem?
No nic, mam dobrą wiadomość.

przedłużyli mi kontrakt
o kolejny rok!

Jak to? Mówiłeś, że
wracasz za 6 miesięcy.

- Ale mnie się tu podoba.
- A co ze mną? Co z Lexi?

Co z naszym mieszkaniem?
Co z nami?!

Nie płacz, Nino. Kocham cię.
Może przyjedziesz tu do mnie?

Siada pod drzewem
i łka.

Myśli o Ramie
i modli się do niego.

I przychodzą do niej masy złych
ludzi, y ją nastraszyć.

A ona się modli do Rama. 

Kobiety-demony, które mają ją
chronić, są oszołomione



jej oddaniem Ramowi.

W końcu przychodzi też Ravana
i mówi coś w stylu

”Co takiego ma Ram,
czego brakuje mnie?”

A ona na to, że Ram na pewno
ją uwolni, i że teraz ma  ostatnią

szansę, by ją wypuścić, bo gdy
przybędzie Ram, to wiesz,

ma chłopak w bęcki.

Kocham cię, Sito!
Zostań moją żoną.

Nigdy. Kocham tylko Rama.

Jestem cnotliwą i szlachetną
żoną innego mężczyzny.

Należę do Rama tak, jak
promienie należą do słońca.

Oddaj mnie Ramowi, lub wkrótce
usłyszysz huk jego potężnego łuku,

odbijający się echem niczym
indyjski grzmot!

Im słodziej do niej przemawia,
tym mocniej go obraża!

Masz dwa miesiące na podjęcie
decyzji, piękna pani.

Potem będziesz dzielić
ze mną łoże!

A jeśli za mnie nie wyjdziesz,
rozszarpią cię moje Rakszasy.

Twe paskudne, żółte oczy
wypłyną z oczodołów,

jeśli będziesz na mnie
tak pożądliwie patrzył, Ravano.



Nie spopieliłam cię mocą
mego majestatu tylko dlatego,

że nie nakazał mi tego Rama.

Gdy robi się ciemno, gdy noc
zapada, i dawno powinnam śnić,

Smutek się skrada, na łóżku siada
i z oczu dobywa łzy

Mój miły odszedł,
nie wiadomo gdzie

Obiecał, że wróci,
lecz kiedy - kto wie?

Płaczę noc w noc

Wróć do mnie,
miły, już dziś

Wróć do mnie, samej tak mi źle

Poste miejsce przy stole

Bez ciebie dom nie jest domem

Czekam na progu, otwarte są drzwi

Mijają godziny i dni

Wróć do mnie miły już dziś

Niejeden śmiałek mej ręki pragnie

Opieram się, lecz opór mój słabnie

Wróć do mnie miły już dziś.

Mijają godziny i dni

Wróć do mnie miły już dziś

Niejeden śmiałek mej ręki pragnie

Opieram się, lecz opór mój słabnie

Wróć do mnie miły już dziś.



To wszystko!

Też nie była bez winy.

Powinna od razu wrócić
z Hanumanem.

Ale oczywiście musiała czekać,
aż uratuje ją „jej bohater”!

Wskakuj na małpę i uciekaj do domu
a oszczędzisz życie setek ludzi.

- A może nie ufała małpie?
- Możliwe.

Chyba całkowicie jej ufała, tylko
chciała, by uratował ją Rama.

„Musisz udowodnić swoją miłość!”
„Musisz ją okazać!”

Chciała też, by zły król został
pokonany. By pokonał go jej mąż.

To niech najpierw wróci do domu,
żeby król nie miał zakładnika.

Chyba chciała posłużyć się tą
sytuacją do gloryfikacji Rama.

”Mój mężczyzna
na pewno tego dokona!”

”Jest prawy, zabije Ravana i...”

Czyli krwiożercza
była z niej kobieta.

WYNAJEM: MUSI LUBIĆ KOTY
JEDNOPOKOJOWE MIESZKANIE

WOLNE PRZEZ ROK OD 1 CZERWCA,
PLUS OPIEKA NAD NASZYM KOTEM, LEXI

Mam pytanie: czy to
były faktycznie małpy?

- Bo chyba potrafiły latać...



- Nie, chyba różniły się od małp.

Vanary to był jakby inny gatunek,
pół-człowiek, pół-małpa.

- Ale miały ogony?
- Tak, ale nie były małpami.

Na bank były w połowie małpami.
Jak nie lepiej.

- Ale była ich cała armia?
- Tak. Inaczej masz tylko 2 braci.

Czyli ci dwaj bracia i cała wielka
armia Sugriva...

- Vanar Sena.
- Właśnie tak.

Hanuman! Zwołaj
małpich wojowników!

Przeprawimy się przez morze do
Lanki i uwolnimy Sitę!

Tak jest, panie!

Od rana towarzyszy mi myśl

Że coś dobrego wydarzy się dziś

Nagle do drzwi mych puka ktoś

I wiem już, że uśmiechnął
się do mnie los

Wielkie nieba, czy to on
powraca do mnie z dalekich stron?

Któż to puka do mych drzwi?

Tak długo czekałam,
tyle łez wylałam

Któż to puka do mych drzwi?

Był już listonosz, kominiarz,
sprzątaczka



Był hydraulik, inkasent i praczka

Jeśli mój miły do powrócił,
tragiczny los się odwrócił

Któż to puka do mych drzwi?

O wielka radości!
Koniec samotności!

Któż to puka do mych drzwi?

Zaraz ósma nastanie
Znam ja skądś to pukanie.

Któż to puka do mych drzwi?

Byle nie był to dozorca
po zaległy czynsz

Mleczarzowi, piekarzowi
przecież już płaciłam dziś

Jeśli to mój miły mąż,
z ramion nie wypuszczę go

któż to puka do mych drzwi?

Obwoźni sprzedawcy niech
idą swoją drogą

Lekarze i dentyści
też tu nie pomogą

Jeśli to twoje pukanie,
witaj w domu kochanie

Któż to puka do mych drzwi?

To wszystko!

Dave!

Jesteśmy w Indiach! Oni nie całują
się w miejscach publicznych!

No i przyjechałaś.

Dobranoc.



Oj, chyba pamiętam, co było potem.
Co zrobił, gdy ją zobaczył?

- Przytulił i ucałował?
- Nie, chyba nie.

- Był bardzo oziębły.
- Ale dlaczego?

- Szczerze mówiąc, nie pamiętam.
- To zmyślaj.

Żyłaś w domu innego mężczyzny,
więc nie możesz być moją żoną!

Co?

Spełniłem swą powinność ratując
cię. Uratowałem swój honor.

Ale mam wątpliwości co do
twej cnoty.

Ravana był świadom
twego piękna.

Nie mógł cię więzić tak długo nie
próbując cię choćby dotknąć.

Sam twój widok rani moje oczy.

Jesteś wolna, idź precz.
Mam ciebie dosyć.

Gdybym wiedziała, że tak będzie,
zabiłabym się

i oszczędziła wszystkim
tej wojny.

Zbudujcie mi stos pogrzebowy.
Nie mogę dłużej żyć.

Pomimo mej cnoty,
mój mąż mnie odrzucił.

To jasne, że wątpił w jej...
Cóż, czystość.

Całą ta koncepcja czystości



jest naprawdę dziwna.

A mnie dziwi, że nikt nie chwali
Ravany, że nie użył siły...

Nie, żeby za to należała
się pochwała, ale...

- Że jej nie zgwałcił?
- Czarne charaktery tak robią.

Tego się po nich spodziewamy.

A ten powiedział: „jeśli sama tego
nie chcesz, to cię nie dotknę.”

”Nie zmuszę cię, byś
zamieszkała w moim domu.”

”I nie będę próbował
cię brać siłą.”

Ale nigdy się z nią
nie przespał, prawda?

Tak. Sita udowadniała
to raz za razem.

Najpierw poprzez
próbę ognia.

Jesteś dla mnie taki zły

Czemu krzywdę robisz mi?

Czy tak bardzo lubisz, gdy

Cała we łzach tonę?

Nie wiem, czemu wciąż czas trwonię

Licząc, że do mnie zadzwonisz

Na próżno, więc zostaje mi

Wzdychać i śpiewać sobie.

Ciągle ozięble mnie traktujesz

Ganisz przy pierwszym lepszym szui



Pewnie bawisz się setnie,

A to grzech konkretny

Nie rozumiesz, kochany, ile dla mnie znaczysz?

Kocham cię nad życie, lecz podejrzewam skrycie,

Że z tobą jest trochę inaczej

Nigdy mnie nie pieścisz

A jeśli, to bez treści

Wszyscy mi mówią, żem głupia

Jesteś dla mnie taki zły

Czemu krzywdę robisz mi?

Chyba naprawdę lubisz, gdy

Cała we łzach tonę

Nie wiem, czemu wciąż czas trwonię

Licząc, że do mnie zadzwonisz

Na próżno, więc zostaje mi

Wzdychać i śpiewać sobie.

Ciągle ozięble mnie traktujesz

Ganisz przy pierwszym lepszym szui

Pewnie bawisz się setnie,

A to grzech konkretny

Czemu jesteś dla mnie taki zły?

To wszystko!

Ale i tak nie był przekonany.
Nawet po tej próbie ognia.

Według mnie uwierzył jej, ale
doszła do głosu presja społeczna.



- No, potem, jak ten pracz...
- Właśnie, historia z praczem.

Nie, chyba wtedy jej uwierzył.
„Dobra, jesteś czysta.”

I chyba ją przytulił, a z nieba
posypały się kwiaty, czy coś.

Ups! A jednak jesteś czysta.

- Wybaczysz mi, Sito?
- Oczywiście! Jesteś moim życiem!

Tak mnie chcą na tym spotkaniu,
że kupią mi bilet do Nowego Jorku.

- 5 dni! Płacą za wszystko!
- Świetnie. Zabawisz się.

Do zobaczenia za tydzień!

Nie, to był latający rydwan
zesłany przez bogów.

Japońska kolejka!

Pamiętam, że strasznie mi się to
podobało. Pierwszy samolot świata!

I jakby polecieli z powrotem.

- Chyba na jakimś ptaku.
- Naprawdę na ptaku?

Według mnie to był
jakiś latający przedmiot...

Może polecieli na dywanie,
jak Aladyn?

Nie, to była jakaś
złożona konstrukcja.

- Pushpakha!
- Tak jest. Latający rydwan!

Tak samo nazywał się jeden z
jumbo jetów Air India.



- Był też taki niemy film...
- Ale tak, to było coś takiego.

Czyli nie ptak?

- Pushpaka Vemanum.
- Tak jest.

Chyba po prostu kończył się okres
wygnania i musieli szybko wracać.

Nic ci nie będzie, gdy czasem napotkasz

Niesprzyjający wiatr

Nie smuć się, gdy słońce
za chmury ucieka

Przecież następna jutrzenka
już czeka

Zaciśnij zęby, bo każdy poręczy

Że bez kropli deszczu
nie zobaczysz tęczy

Szczęście słodsze będzie,
gdy się ciut wymęczysz

A bez kropli deszczu
nie zobaczysz tęczy

Jeśli z lubym się rozstaniesz,
co się wszakże zdarza

Gdy się znowu pogodzicie,
toż to czysta ekstaza

Każdy wie, że radość kończy
każdy okres cięższy

I że bez kropli deszczu
nie zobaczysz tęczy

Lepsze czasy przyjdą,
nim cię dół zamęczy

A bez kropli deszczu
nie zobaczysz tęczy



Zbierz się więc do kupy,
pozbieraj się z klęczek

Bo bez kropli deszczu
nie zobaczysz tęczy

A gdy szczęście ci nie sprzyja
i zapada zmrok

Śmiej się w twarz złemu losowi,
kopnij drania w krok

Nie daj się zgnębić światu,
choć wyzwania piętrzy

Wszak bez kropli deszczu
nie zobaczysz tęczy

To wszystko!

DROGA NINO, NIE WRACAJ.JUŻ
UŚCISKI, DAVE

- Ramo, jestem w ciąży!
- To wspaniale!

Może się zabawili
w drodze powrotnej.

- Nie wiemy, kiedy zaszła w ciążę.
- Jakoś bardzo szybko.

I dlatego jest możliwość, że to
nie było dziecko Rama.

- Ale chyba jednak było.
- Bluźnierstwo! Pewnie, że było.

Nie jestem Ramem, żeby żyć z
kobietą, która była z innym!

- I wtedy była ta sprawa z dhobi.
- Tak jest, z tym praczem.

Jego żona mieszkała z kimś innym,
a kiedy wróciła, powiedział:

”Nie jestem Ramem, żeby cię
przyjąć z powrotem!”



Wiesz, co to jest dhobi, prawda?
To pracz.

Gdy Ram się o tym dowiedział,
oznajmił

”Nie mogę rządzić, jeśli moi
poddanie mnie nie szanują.”

I wtedy ją wypędził.

- Sita, co powiesz na wycieczkę?
- Przecież dopiero wróciliśmy.

Świetnie, pakuj się.

Bracie, wątpliwa cnota mej żony
rzuca cień na mą reputację.

Musisz wywieźć Sitę do lasu
i porzucić ją tam.

Nie może żyć w moim królestwie.

Chyba jako król
musiał po prostu...

Świecić przykładem. Skoro zwykli
ludzie wymagali tego od żon,

to dlaczego on miałby
mieć niższe standardy.

Według mnie wypędził ją nie
dlatego, że uznał ją za nieczystą,

lecz dlatego, że jako król musiał
być szanowany przez poddanych.

Ale zawsze w nią powątpiewał.

Zwłaszcza, że sam
słynął z prawości,

z tego, że usłuchał ojca,
a następnie poddanych.

Według mnie zawsze trochę
powątpiewał w jej czystość.



Tak bardzo mi źle, tak smutno
mi jest, że płakać się chce.

Boję się, że nie kocha
już mnie jedyny mój

Mija dzień, mija noc,
wokół myśli złe

Mija dzień, mija noc,
a wciąż zamartwiam się

Że miłości to kres

Więc płaczę, bo kocham go,
choć w gniewie trwa

Ja przecież wiem, że trzeba mu
kogoś takiego, jak ja

Jeśli odejdzie, umrę,
a wtedy kto pomocną dłoń mu da?

Ja przecież wiem, że trzeba mu
kogoś takiego, jak ja

Dlaczego wciąż traktuje mnie źle,
przecież nie zawiniłam

I dręczy mnie, i męczy mnie,
toć ja wierną mu byłam

Więc płaczę bo, gdy pójdzie stąd,
już zawsze będę sama

Ja przecież wiem, że trzeba mu
kogoś takiego, jak ja

Dlaczego wciąż traktuje mnie źle,
przecież nie zawiniłam

I dręczy mnie, i męczy mnie,
toć ja wierną mu byłam

Więc płaczę bo, gdy pójdzie stąd,
już zawsze będę sama

Ja przecież wiem, że trzeba mu
kogoś takiego, jak ja



Musiałam w poprzednim życiu
potwornie nagrzeszyć,

by zasłużyć na to cierpienie.

Gdybym nie nosiła w brzuchu synów
Rama, rzuciłabym się do rzeki. 

Potem zawsze była
ukazywana, jako ciężarna.

Dopiero, gdy ją wygnano
i wróciła do dżungli.

- Tam spotkała tego uczonego...
- Valmiki.

I tak Valmiki napisał Ramayanę.
Sita opowiedziała mu tę historię.

Samotna kobieta,
słucham łkania fal

Ot, zwykła kobieta,
która budzi żal

Nadszedł zimny świt,
puste łóżko obok

Bez ostrzeżenia
odszedł swoją drogą

Dlaczego, jak mógł,
wszak słowem nie wspomniał

Smutek wzbiera falą

Łzy płyną i płyną

Smutek wzbiera w sercu,
zrozumiesz jak to jest

Kiedy nagle stracisz
cały życia sens

A jeszcze niedawno
nazywał mnie jedyną

Dzisiaj znowu sama,



łzy płyną i płyną

Wczoraj szczęście błogie

Dziś odszedł,
to już koniec

Łzy strugami płyną

jak z nieba płynie deszcz

Pytasz, skąd myśli złe?

Nikt nie wie, jak to jest

Kiedy nagle zniknie
z twego życia sens

A jeszcze niedawno
nazywał mnie jedyną

Dzisiaj znowu sama,
łzy strugami płyną

Wczoraj szczęście błogie

Dziś odszedł, to już koniec

Łzy strugami płyną

Jak z nieba płynie deszcz

Będąc w dżungli, Sita
urodziła Luva i Kusha,

zaś Valmiki nauczył ich hymnów
pochwalnych na cześć Ramy.

Luv, Kush, wznieśmy
hymn na cześć Ramy.

Boski Rama, Światło Niebios,
Rama robi to, co trzeba

Rama broni, Rama radzi,
Rama nigdy cię nie zdradzi

Karny syn, dzielny mąż,
Ramę każdy kocha wciąż



Zawsze prawy, nieomylny,
bohater naszego hymnu

Pod niebiosa chwalmy go
Wysłał żonę swą na stos

Do dżungli wygnał kopciucha
By poddanych udobruchać

Rama mądry, Rama prawy
Rama broni Ramy sprawy

Państwo? Tak! Żona? Cóż...
Rama cesarz siedmiu mórz!

Boski Rama, Światło Niebios,
Rama robi to, co trzeba

Rama broni, Rama radzi,
Rama nigdy cię nie zdradzi

Karny syn, dzielny mąż,
Ramę każdy kocha wciąż

Zawsze prawy, nieomylny,
bohater naszego hymnu

Halo?

Błagam, przyjmij mnie z powrotem!
Błagam cię!

Zrobię wszystko!

Gdyby twoją znajomą jakiś eks
lub obecny chłopak tak traktował,

a ona ciągle się upierała, by mu
codziennie gotować obiad itp.,

powiedziałbyś jej chyba, żeby dała
sobie spokój, że on jej nie kocha.

I żeby zamknęła ten rozdział.

A no tak, bo Sita nadal
codziennie robiła mu pooję.

Zawsze chcemy postrzegać ludzi
jako tylko „złych” lub „dobrych”.



Sita też nie była bez winy.
Nie wróciła z Hanumanem,

co uratowałoby
setki tysięcy istnień.

- Głównie małp.
- Właśnie, co z prawami zwierząt?

I jeszcze codziennie się modliła
do tego faceta?! Dajcie spokój!

Po prostu w tamtych czasach
 miłość była bezwarunkowa.

Jej to nie przeszkadzało, bo była
przekonana, że on ją kocha.

I tego właśnie nie
rozumiem u kobiet.

Jak to „kochała go, więc
jej to nie przeszkadzało”?

Tak, świetnie, ale nie powinna
być z kimś, kto ją tak traktuje.

- To juz jej błąd.
- To właśnie bezwarunkowa miłość.

Pozwoliłam ci odejść,
pękły słodkie okowy

Chciałam cię zapomnieć
i zacząć rozdział nowy

Lecz magia tej nocy
wciąż tli się w mojej głowie

Nad nami nieba
kopuła granatowa

Księżyc był w nowiu,
i miłość taka nowa

„Gdzie jesteś, kochany?”
Wołało moje serce

Ledwie przybywszy - zniknąłeś



Tak krótko trwało szczęście

„Wróć do mnie, kochany!”
Wołało moje serce

I boli ta samotność
Bo twarz twą widzę wszędzie

Każdą drogą, którą znam,
szłam u twego boku

Nie dziw więc, że męczy mnie
teraz ta samotność

Niebo granatowe,
na niebie kometa

Księżyc nadal w nowiu,
lecz miłość już nie ta

Czekam, samotna, a serce woła
„Wróć do mnie, kochany!”

Niebo granatowe,
na niebie kometa

Księżyc nadal w nowiu,
lecz miłość już nie ta

Czekam, samotna, a serce woła
„Wróć do mnie, kochany!”

To wszystko!

Pewnego razu, Ram usłyszał w
dżungli śpiew dwóch chłopców.

Nie wiedział, kim są,
więc ich o to spytał.

I wtedy się dowiedział,
że to synowie jego i Sity.

- Synowie!
- Ojcze?

Powróćcie ze mną do pałacu
i zasądźcie po mej prawicy!

Więc postanowił ich



zabrać z powrotem,

ale nadal miał
wątpliwości co do Sity.

Sita! No tak, tego...

Wystarczy, że znów
udowodnisz swą czystość!

Co powiesz na
kolejną próba ognia?

Albo może tym razem próbę wody?
Zobaczymy, czy utoniesz.

Jak utoniesz, to jesteś czysta,
a jak nie...

Zaraz, jeśli nie utoniesz,
to jesteś czysta...

Chyba prosi ją, by po raz
ostatni udowodniła swą czystość.

Właściwie, to nie pamiętam,
czy ją o to prosi,

ale ona stwierdza:
Udowodnię ci swoją czystość!

Jeśli zawsze byłam wierna
mojemu Ramie.

jeśli nigdy nawet nie
pomyślałam o innym mężczyźnie,

jeśli jestem zupełnie bez winy,

niech Matka Ziemia przyjmie
mnie z powrotem na swe łono!

Wiruję nad ziemią,
choć czuję, że spadam

Choć czuję,
że wpadłam po uszy

Od kiedy jesteś,
wiruję w powietrzu



I zrobię,
o co tylko poprosisz

Całe życie solo,
dziś śpiewać grać w duecie

I drżę na samą o tobie myśl

Ejże, panie Parson,
ja czuję, że spadam

Przyszedł pan
i wpadłam po uszy

Wierz mi, królu złoty,
że nigdy nie czułam

Tego, co dziś czuję,
dziś wiruję w chmurach

Straciłam głowę
zupełnie beztrosko

Nie wiem, co mam myśleć,
lecz czuję się bosko

Wiruję nad ziemią,
choć czuję, że spadam

Choć czuję, że wpadłam po uszy

Od kiedy jesteś,
wiruję w powietrzu

Jak ptak,
co w sidła chce wpaść

Całe życie solo,
dziś śpiewać chcę w duecie

I drżę na samą o tobie myśl

Ejże, panie Parson,
ja czuję, że spadam

Odchodzisz,
choć wpadłam po uszy

Choć zrobię, o co tylko prosisz
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