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Co powiedziałby karp w wigilijną noc, kiedy to całe stworzenie Boże mówi ludzkim głosem?

KARP
Zwyciężyłeś!

CZŁOWIEK
A tam! Co za zwycięstwo!

KARP
Ty żyjesz, ja nie.

CZŁOWIEK
No sorry. Jak zwykle byłeś mi potrzebny. Wiesz, Wigilia, Boże Narodzenie. To święta noc, kiedy 
nowo narodzony Bóg pokój niesie ludziom i  wszystkim stworzeniom. Ta noc jest wyjątkowa, 
o czym świadczy choćby fakt, że mówisz do mnie.

KARP
Zrobiłeś mi wigilijną drogę krzyżową.

CZŁOWIEK
Przesadzasz.

KARP
Stacja pierwsza: pojmanie w stawie;
stacja druga: karp w płaszcz szkarłatny ubrany i wyszydzony;
stacja trzecia: w sklepie wystawiony w wodzie brudnej, płytkiej pod ciężarem wrogiego powietrza 
upada;
stacja czwarta: z wody wyjęty, na wagę przeniesiony, ból gwałtowny w środku;
stacja piąta: metka na skórę oddychającą, żywą przyklejona, w oczach strach i ból;
stacja szósta: ekspedientka z  twardej bolesnej wagi go zabiera, ulga chwilowa, maleńka;
stacja siódma: nowy ból, przerażenie, do siatki nylonowej włożony, dusi się;
stacja ósma: im bliżej śmierci okrutnej, tym bardziej brak, brak, brak współczucia, litości, 
miłosierdzia, oczy mgłą zachodzą;
stacja dziewiąta: wrzucony do samochodu, wciąż żyje;
stacja dziesiąta: zdarli siatkę;
jedenasta: słowa uroczyście wypowiedziane: oto król stołu;
dwunasta: zapada ciemność;
trzynasta: kark strzaskany;
czternasta: złożenie.

CZŁOWIEK
A zmartwychwstanie będzie?

KARP
Na końcu czasów nie wiem. Nie wiem, co wtedy z karpiami. Ale teraz w  tobie. Na sto procent.

CZŁOWIEK
Jak to we mnie?
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KARP
Myślisz, że to wszystko tak znika bez śladu? Całe to przerażenie, cały ten stres. Wiesz, co się we 
mnie dzieje pod wpływem silnego stresu? Przysadka wytwarza hormon stresu, który z  krwią 
przenika do całego ciała. I  który w  ten wigilijny wieczór konsumujesz.

CZŁOWIEK
Ale czemu mówisz, że to zmartwychwstanie.

KARP
Trochę nadużyłem tej metafory, sorry. Nie ja zmartwychwstanę w  tobie, ale mój stres. Łykasz 
mój strach, moje śmiertelne przerażenie. Z  mojego ciała, z  mojej krwi do twojej krwi, twojego 
ciała przenika to wszystko.

CZŁOWIEK
Co wszystko?

KARP
A  jak myślisz, co powoduje taki stres śmiertelny w ciele?

CZŁOWIEK
Adrenalina się wydziela.

KARP
No nie tylko. Wydziela się białko reaktywne, które powoduje choroby układu krążenia, 
w konsekwencji miażdżycę i  zawał. Kortyzol, adrenalina, aldosteron podnoszą poziom stężenia 
trójglicerydów, co zanadto zwiększa krzepliwość krwi, która zalega w żyłach, zwężając naczynia. 
Generalnie straszny kanał, aż strach mówić, co to powoduje, wystarczy na dzisiaj mój stres. 
Do tego wypadanie włosów, ściskanie w gardle, ogólne obniżenie odporności organizmu. 
W mózgu zwiększa się wydzielanie hormonu NPY odpowiedzialnego za magazynowanie tłuszczu 
w  komórkach. Trochę ci się wszystko rozreguluje przez to, co zwiększa otyłość. Oszczędzę ci 
opowieści o kościach i nerkach. No wszystko to wchłaniasz na świąteczną kolację. Wszystkiego 
najlepszego od zmaltretowanego, umęczonego, w przeraźliwy sposób uduszonego karpia! 
Merry Christmas!

CZŁOWIEK
Karpiu! Karpiu! Gdzie jesteś?

Człowiek budzi się zlany zimnym, rybim potem. Bo to nie był karp prawdziwy, jako że ten został 
zjedzony, a kręgosłup jego cuchnie w koszu. To był duch Bożego Narodzenia w przebraniu karpia.
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