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Joanna Chojka 
Krzyk i cisza 

Skandynawskie .realia· Beztlenowców prowokują pytanie, do jakiego 
obrazu świata odsyła ów znak, jaki pejzaż wewnętrzny przywołuje prze
strzeń Północy, wraz z całą jej mitologią zapisaną w literaturze i sztuce. 
I co niesie ze sobą tak starannie i niezwykle konsekwentnie budowana 
mistyfikacja polskiego autora, który podpisuje swoje dramaty obcobrz
miącym imieniem i nazwiskiem: Ingmar Villqist. 

Wydaje się, że wspólnym tematem wszystkich cząstek cyklu jest pod
jęcie próby umocnienia związków między ludżmi, dążenie do zbudowa
nia jakiejś trwałej konstrukcji emocjonalnej, której wyobrażeniem jest ro
dzina. Tyle że Villqist stara się utrudnić swoim postaciom to zadanie, 
tworząc dla nich ekstremalne sytuacje, które windują emocje na najwyż
szy poziom. Jego bohaterowie są odmieńcami: to para gejów, która 
usiłuje wychować półroczne niemowlę (Beztlenowce); to spastykujące 1 

małżeństwo, zmagające się z fantomem, który przybrał kształt dziecka 
(Fantom); to starzy rodzice, którzy przeprowadzają .na drugą stronę" 
syna umierającego na AIDS (Bez tytufu); wreszcie - to szykująca 
się do ślubu dziewczyna, która przyzywa swojego ojca z więzienia , .by 
wykonać na nim psychiczny wyrok za odebranie jej niewinności (Cyn
kweiss) . W jednym z wywiadów dramaturg mówił, że wszystkie 
.odmienności", które stara się chirurgicznym skalpelem wypreparowy
wać ze swoich postaci, są po prostu ekranem naszych głęboko skrywa
nych lęków, słabości, psychicznych potworów - z kon ieczności masko
wanych na co dzień agresją czy brawurą, gdyż sytuują nas poza 
standardowym obszarem życia. Pozornie zresztą, bowiem to one w isto
cie tworzą prawdę o nas samych, cała reszta zaś, zwana na wyrost 
rzeczywistością, jest zwyczajną mistyfikacją -- iluzją, przy pomocy której 
usiłujemy bronić własnego wizerunku. 

Czy skandynawski sztafaż sztuk Villqista sygnalizuje właśnie ten pro
blem zmagania się z wewnętrznymi poczwarami i fantomami, wzbu
dzającymi lęk przed samym sobą? We współczesnej literaturze szwedz
kiej dość wyraźnie wyodrębnił się nurt, którego twórcy stosują strategię 
szoku, dążąc do wywołania strachu i obrzydzenia. Jeden z krytyków, 
Kay Glans, wylansował nawet pojęcie .literatury strachowstrętu· czy też 
.literatury lękoodrazy·, wskazując na głębsze przyczyny fascynacji złem 

1 To modne slowo pożyczyłam od bohaterów kultowego filmu Larsa von 
Triera Idioci. 
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niż tylko chęć epatowania brutalnymi obrazami. Obsesyjny charakter 
tej twórczości wynika z długotrwałego uprawiania zbiorowego kłam
stwa, które przybrało formę utopijnego projektu społecznego, gwaranto
wanego przez tryumfujący rozum, zdolny do rozbrojenia wszelkic.h ~abu 
i rozjaśnienia wszystkich tajemnic świata . Kryzys wiary w Szweqę jako 
szczęśliwą wyspę (z której diabła wypędzono rządowy~ dekretem!) 
zrodził w połowie lat osiemdziesiątych potrzebę gwałtownej, neurotycz-
nej kompensacji. . . . 

Obraz skandynawskiej neurozy - znany wcześniej choćby z filmów 
Ingmara Bergmana - pojawtt się również we współczesnym szwedzkim 
teatrze. Pierwszy był bodaj Lars Noren, który już w 1973 roku zadebiuto
wał sztuką Książęcy pochlebca, szokującą zewnętrzną perwersyjnością 
i okrucieństwem . Potem przyszedł czas na jego - znane także polskim 
widzom - .mieszczańskie kwartety·, podszyte Freudem i O'Neillem, w któ
rych odsłaniał z premedytacją rodzinne piekło. Na poczqt~u ostatniej deka
~ Noren zaczął jednak tropić inny rodzaj zła - bardziej rne?kreśl~nego, 

wychylonego w stronę metafizyki. Podobnego. do teg.o, ~ór~ rnepokrn także 
Pera Olova Enquista, autora Tupi/oka, gdzie diabeł Zjawia się pod postacią 
seryjnego mordercy ćwiartującego zwłoki swoich ofiar w poszukiwaniu, 
.duszy· - czegoś świętego, co wypetnia ciało życiem. Swojej fascyn~CJI 
złem w szczególny sposób daje wyraz również stig Larsson, autor sztuki -: 
jakże podobnej do jednej z miniatur Villqista - Powrót s~azańca, w której 
za familijnym rytuałem skrywa się cień mrocznej tajemnicy z przeszłości. 
Córka ofiara kazirodczej przemocy seksualnej, czuje się upośledzona 
i dlateQO tworzy własny, chory świat, w którym jest suwerennym i sady
stycznym władcą-bogiem. Psychodrama kulminuje w scen.ie gwa~u , 

jakiego ojciec i niewidoma matka próbują doko~ać. na dz1ewczy~1e. 
Na marginesie innej, znanej również w Polsce sztuki Siostry, bracia pisa
no, iż Larsson z materiału zaczerpniętego z codziennego życia formuje 
doświadczenie spokrewnione z przeżyciem mistycznym: wytrąca z poczu
cia rzeczywistości i przyprawia o zawrót głowy, wprowadzając w stan 
.ontologicznej niepewności*, w którym przestaje istnieć świat rozp~zn~

walnych, trwalych form czy wzorców zachowań i nagle .wszystko st~j~ się 
możliwe2 . Lęk, który towarzyszy temu doświadczeniu , jest tym silniejszy, 
że przedstawiona rzeczywistość ma wszelkie cechy realności albo przynaj
mniej prawdopodobieństwa. Najbardziej przeraża przecież właśnie .strasz
ność' ukryta pod powierzchnią normalnego, uporządkowanego na pozór 
życia. 

2 Zob . M. Kalinowski, Diabel w ruinie Utop ii, "Dialog " 1998, nr l O. 
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Zjawisko ·strachowstrętu· ma jednak w Skandynawii znacznie 
dłuższą tradycję, wyprowadzoną z protestanckiej mentalności. Wystar
czy przywołać dwa sztandarowe nazwiska -Augusta strindberga (przede 
wszystkim jako autora Sonaty widm czy Gry snó~ i Henryka Ibsena. 
Zwłaszcza ten drugi skandynawski klasyk wydaje się szczególnie bliski 
naszemu dramaturgowi z Królewskiej Huty. Można wręcz powiedzieć, 
że to właśnie z twórczości wielkiego Norwega pochodzi główny temat 
prezentowanego cyklu - zmaganie się z przeszłością, która rzuca cień 
na aktualne życie, domagając się rozliczenia za stare grzechy. 
Dla Ibsena .upiory', ulokowane w morskim, ponurym pejzażu, to jed
nak coś więcej niż pamięć o minionych zdarzeniach - to psychiczne 
dziedzictwo, .różne strupieszałe wierzenia', uświęcone przez purytań
ską moralność nakazy i zakazy, których respektowanie zmusza do 
życia w świecie fikcji. Poddanie się tym fantomom wywołuje lęk przed 
światłem, pojmowanym przez pisarza jako prawda o sobie. Dojrzewa
nie do tej prawdy, które jest warunkiem wyzwolenia się od potwornego 
dziedzictwa, Ibsen uczynił nadrzędnym postulatem formułowanym 
w swojej twórczości. 

Fantomy i lemury 
.We wszystkich moich dramatach pojawiają się postaci ukazane 

w momencie konieczności zapłacenia rachunku za coś, co wydarzyło 
się w przeszlości'3 -mówi Villqist, który nie ukrywa swojej fascynacji 
problemem winy i jej odkupienia. Każdy z bohaterów cyklu dźwiga prze
cież jakiś garb jako ślad dawnego życia, które nie pozwala mu niczego 
zbudować. Do ON I przeszłość powraca razem z dorastającą córką, 
która pojawia się w jego nowym domu, obok adoptowanego wspólnie 
z partnerem niemowlaka. ON li wspomina o odrzuceniu przez rodzinę, 
która nie zaakceptowała jego homoseksualizmu. Karla z Cynkweiss sama 
wskrzesza koszmary przeszłości, wzywając na swój ślub ojca, który 
molestował ją seksualnie, kiedy była jeszcze dzieckiem - poddaje go 
psychicznej torturze, by dokonać samooczyszczenia, odzyskać utraconą 
niewinność . Najbardziej niejasna jest wina umierającego na AIDS Jerga, 
który przypomina trochę Oswalda z Ibsenowskich Upiorów, ukaranego 
cielesnym rozkładem za grzechy ojca. Autor wyraźnie podkreśla, że chło
pak .nie robił takich rzeczy' - nie został tak okrutnie doświadczony 
z powodu seksualnej odmienności. śmiertelną chorobą zaraził się praw-

3 Wywiad z Ingmarem Villqistem, który przeprowadziła Pia Partum. "Dida

skalia" 2000. nr 40. 
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dopodobnie w szpitalu, w którym pracował . Czy oznacza to, że jest 
całkiem niewinny i cierpi przypadkowo? Nie, Jerg zawintt tak samo jak 
inni, uciekając przed sobą - przed zaczajonym wewnątrz złem 
- do wielkiego miasta, w którym próbował zagłuszyć swój lęk, uchronić 

się przed niszczącym słońcem. Jego koniec będzie powrotem 
do początku, w ramiona kolyszących go rodziców. 

Tę .niezawinioną winę" trudno jest zmazać. Ale Villqist nie zwalnia 
swoich bohaterów z obowiązku wewnętrznej walki - nawet jeśli trzeba 
zabić upiora, a wraz z nim cząstkę siebie. Tak jak w Fantomie, który 
kończy się właśnie takim oczyszczającym .mordem8

• Do spokojnego 
życia pewnego małżeństwa wkrada się coś, co przybrało psychiczną 
formę dziecka. Villqist rozwiewa podejrzenia, że chodzi o kompensację 
macierzyńskiego niespełnienia - Jerg i Evre mają dorosłe już dzieci. Więc 
skąd ten fantom -wyrzut sumienia? niezabliźniona rana? ropiejący wrzód? 

W filmach Bergmana pomiędzy ludźmi nie ma żadnego świata, który 
pozwolttby ulżyć ich cierpieniom. Poczucie winy, które nosi w sobie każ
dy, jest zazwyczaj bezimienne, ale zakotwicza się w czymś, co jeden 
z bohaterów Gości Wieczerzy Pańskiej nazywa .bombą atomową· 
czy .Chińczykom(, chociaż mogłoby to nazywać się jakkolwiek. Wina 
Evre przybrała akurat postać dziecka. Stalo się to raczej przypadkowo 
- w tłumie rodziców, połączonych ze swoimi pociechami uczuciowymi 
falami, nagle i ona odebrała ten rodzaj obcej energii, odbitej od kogoś 
na zewnątrz niej. W ten sposób została matką fantoma„ . 

Przypadek Evre przypomina opętanie, czyli bycie w cudzej mocy. 
Kobieta przyjęta do siebie tajemniczego gościa, który opanował jej du
szę. Gombrowicz podobne doświadczenie odnotował w Dzienniku, opi
sując ojca .opętanego· przez swoją poparzoną córeczkę: Jo nie on się 
rusza, tylko w nim rusza się ... to coś, czego się batem rozpaczliwie, 
dziecko zezwierzęcone, to jego zwierzę, które jak szeleszczący papier 
obdarzone własnym ruchem brało go w posiadanie. Znowu poczułem w 
nim ten ruch, taki trochę jak ruch płodu w matce i doznalem obecności 
złej, z kłami, pazurami, zażarcie złej". W oczach Gombrowicza ten zroz
paczony człowiek zastoi po prostu opętany przez diabla, sprowadzone
go na ziemię przez cierpienie zezwierzęconego w swoim bólu dziecka. 
Może cierpienie Evre także dotyka metafizyki, a poczucie winy ma zwią

zek z odkryciem własnej śmiertelności? Przecież Jerg mówi, że obłęd 
jego żony zaczął się właśnie wtedy, gdy poczuli intensywny smak czasu. 
To byto jak pożegnanie ze światem, z życiem. Coś się bezpowrotnie 
skończyło, .wszystko wokół byto czyste, jakby świeżo umyte·. Być może 
właśnie dlatego bohaterowie dołączają na chwilę do zdziecinnialych pen-
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sjonariuszy szpitala psychiatrycznego, a w ich domu "zjawia się' małe 
dziecko. Być może dlatego oczyszczenie musi dokonać się przez psy
chiczny mord, który pozwala oswoić śmierć .. . 

Ucieczka z Ellmit 
Sztuki z cyklu Beztlenowce - poza Lemurami - rozgrywają się w zwy

czajnej, codziennej scenerii. Ale widz budzi się nagle w środku jakiegoś 
bardzo dziwnego snu. Gra między realizmem a czymś więcej, co przy
biera kształt koszmaru, jest bodaj najbardziej widocznym świadectwem 
zapatrzenia się Ingmara Villqista w literaturę skandynawską. 

Opętanie przez zakorzenione w przeszlości poczucie winy wydaje się 
sposobem ucieczki od twardej rzeczywistości ku symbolicznemu światu, 

który wiośnie dlatego, że nie pozostaje całkowicie oddzielony od życia 
ziemskiego, pełen jest kompensujących możliwości. Ellmit - mały 

rybacki port, który ofywa tylko w sezonie, nie jest przecież rzeczywistym 
miejscem. Jest przestrzenią wewnętrzną, ulokowaną - jak mówi sam 
autor - na .Północy emocji' , gdzie jest na ogół chłodno, ale przez trzy 
tygodnie lata bywa też bardzo gorąco. To nie jest bezpieczny czas 
dla ludzi. Właśnie wtedy w rozpalonych słońcem głowach budzą 
się - przyczajone dotąd gdzieś w ukryciu - upiory, biorąc w posiadanie 
dusze. Tutaj odkrywa się prawdę o sobie, której tak bardzo bał się Jerg 
ze sztuki Bez lytufu. 

W Fantomie nazwa Ellmit zostaje skojarzona z krzykiem. 
Nieprzypadkowo najważniejszym elementem pejzażu tej miejscowości -
oprócz morza oddającego we wladanie chaosu - jest szpital dla umy
stowo chorych, który przypomina z zewnątrz kościół . Na ulicach pełno 
jest jego pacjentów, wchłaniających w swoje szeregi nielicznych przyby
szów, takich jak Evre i Jerg, którzy dołączyli jako ostatnia para do 
ich pochodu. To miejsce opanowane jest przez ludzi psychicznie okale
czonych, którzy wydobywają z siebie bezgłośny krzyk. 

Ten rodzaj krzyku, który znamy doskonale z obrazu Muncha, przypomina 
doświadczenie bohatera brukowej powieści Gombrowicza Opętanł. .I jedno
cześnie poznał w sobie jakieś rozluźnienie - jak gdyby wymykał się samemu 
sobie. Zaczql biec. Ale to nie pomogło - czuł, że się sobie wymyka, że jakoś 
traci się, nie może się ująć. Coś go opanowało. Chciał krzyknąć, ole już nie 
krzyknql. Z zaciśniętymi ustami, niemy pędztt no oślep przez pola i wiedział 
tylko, że niesie ze sobą te sine, zie, okropne usta!· Krzyk, w którym objawia 
się straszliwa bezradność czlowieka postawionego w ostatecznej sytuacji, 
potrafi być niemy. Demon bólu, który nos pochlania, zaciska usta. Dlatego 
u Villqista ciszo jest równoprawnym uczestnikiem dramatu. W Bezllenow
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cach, zanim ON I popełni zdradę, jego partner próbuje zagadać budzący się 
wewnqtrz skowyt wielokrotnym wyznaniem mttości , zamienionym niemal 
w modlitwę. A potem już wszystko milknie, nawet dziecko, które do tej pory 
cały czas płakało za ścianą. Panuje absolutna cisza, przez którą przebija się 
strach, samotność, niepewność. Groźna cisza, przerywana jedynie szumem 
morza, równie zlowróżbnym, zapada również co chwilę pomiędzy bohate
rami Fantomu. Czy owa dialektyka Milczenia i stowa odsyta, jak u Bergma
na, do doświadczenia Boga - trudno rozstrzygnąć. Pewne wydaje się tytko 
to, że cisza jest bardzo niebezpieczna dla bohaterów Villqista. 

Jestem czy już mnie nie ma? 
Opętanie prowadzi w stronę nieobecności. Wodząc się ze swoimi upio

rami, bohaterowie tracą pewność, czy istnieją naprawdę . Zaczyna ich po 
trochu ubywać, są coraz bardziej nierzeczywiści , nieprawdziwi, martwi. 
Z .beztlenowców' fatwo można przeobrazić się w .lemury·. Tok w mito
logii rzymskiej nazywa się zlośliwe duchy zmarłych. I to wiośnie znacze
nie przychodzi na myśl, kiedy ogląda się no scenie groteskową parę 
nowożeńców w .bielusieńko-białych' strojach ślubnych, która doje uwieść 
się anachronicznie brzmiącej poezji miłosnej. Mocno wypudrowani, 
z nienaturalnymi rumieńcami na twarzach, przypominają widma, .żywe 
trupy·. Oni zdecydowali się zostać w przeszlości - nie chcieli się z nią 
zmierzyć, woleli ją .zaczarować'. 

Lemuralio to rodzaj antycznych Dziadów - nocny obrzęd, podczas 
którego głowo rodziny przegania z domu kłopotliwe duchy. Tę funkcję 
spełnia w Fantomie Doktor Gerdmann, który przewija się również przez 
pozostałe części cyklu . Gerdmonn jest w tym świecie kimś w rodzaju 
szamano, który egzorcyzmuje złe sity. Jung nazwałby go pewnie 
.zranionym lekarzem·, gdyż jego moc wypędzania fantomów bierze się 
z uświadomienia sobie wlasnej traumy. On sam jest ofiarą, dlatego nie
nawidzi wszystkiego, co kojarzy mu się ze światem Jerga i Evre. 

Ten .zraniony lekarz· to - zaryzykuję banalny chwyt interpretacyjny 
- alter ego autora. Wydaje się bowiem, że w teatr Villqista wpisano jest 
próbo odczyniania świata - wypędzania z niego rozmaitych upiorów, 
oczyszczania z winy, uwalniania z pułapki iluzji. Czy w naszej, pozba
wionej magii rzeczywistości te zabiegi mogą przynieść realny skutek? 
Może wcale nie jesteśmy skazani na ćwiczenie zużytych gestów i powta
rzanie martwych słów w kabarecie lemurów, lecz mamy jeszcze szansę 
wystawić twarz ku słońcu, zaczerpnąć świeżego powietrza i uzupełnić 
niedobory niezbędnego do życia tlenu? 

Warto przekonać się o tym, oglądając spektakl Teatru Nowego. 
IX 



Ingmar Villqist 

Dramatopisarz, reżyser teatralny, twórca autorskiego Teatru 
Kriket z Królewskiej Huty©. Z wykształcenia historyk sztuki, 
pracuje w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, w Katedrze 
Teorii i Historii Sztuki. 

Jest autorem następujących dramatów: Oskar i Ruth, Noc 
Helvera, Beztlenowce, Fantom, Kostka smalcu z bakaliami, 
Bez tytutu, Cynkweiss, Entartete Kunst, Lemury. Kilka z nich 
opublikował w „Dialogu" (nr 3 i 11 /2000). 

Do niedawna prawie nieznany, stał się ostatnio wielkim od
kryciem polskiej dramaturgii i teatru. Wielu krytyków uważa 
go za najwybitniejszego i najbardziej intrygującego drama
topisarza. Szczególne zainteresowanie wzbudziła Noc Helve
ra, którą w roku 2000 wystawiano kilkakrotnie w różnych 
teatrach. W Teatrze Powszechnym w Warszawie (reżyseria Zbi
gniew Brzoza, w roli Karli Krystyna Janda), w Teatrze Polskim 
w Poznaniu oraz w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rze
szowie. Noc Helvera zrealizowała także Barbara Sass 
w Teatrze Telewizji. Ponadto również sam autor, pod szyldem 
Teatru Kriket z Królewskiej Huty ©, przedstawił własne insceni
zacje tej sztuki. Prapremierę (2 listopada 1999) na scenie 
Teatru Śląskiego w Katowicach oraz - w roku 2000 - w Teatrze 
Studio i na Małej Scenie Teatru Rozmaitości w Warszawie. 

Inny jego dramat - Oscar i Ruth - miał swoją prapremierę 
l listopada 1998 roku w Teatrze Kriket©, w reżyserii autora. 
Przedstawienie nagrodzono Grand Prix na XXXV Ogólnopol
skim Przeglądzie Teatrów Małych Form w Szczecinie. 
W rok później A. Zajdler zrealizował tę sztukę w Teatrze 
im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. 

Ingmar Villqist jest obecnie autorem wręcz obleganym przez 
teatry i reżyserów. Kolejne prapremiery i premiery jego 
dramatów zapowiadają m.in.: Teatr Stary w Krakowie, 
Teatr Polski w Poznaniu, Teatr Telewizji i oczywiście Teatr Kriket 
z Królewskiej Huty©. Trzeba też wspomnieć o wielu publicz
nych czytaniach jego dramatów. Tą formą prezentacji twór
czości Villqista zainteresowały się również sceny zagraniczne. 
Kostkę smalcu z bakaliami czytano w Dusseldorfie, 
Noc Helvera w Zurichu i Miszkolcu, a Beztlenowców w Berlinie. 
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Łukasz Kos 

Urodzony w 1970 r. w Warszavvie. 
W teatrze jest, odkąd sięga pamięcią. 
W wieku dziesięciu lat zaczął pisać sztuki teatralne 

i postanowił zostać reżyserem. 
Ukończył wydział Wiedzy o Teatrze w PWST im. A Zelwerowicza 

w Warszawie i wydział Reżyserii Dramatu w PWST im. L. Solskiego 
w Krakowie, a także Kurs Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy. W 
1999 r. byt na stypendium w DAMU w Pradze czeskiej. 

W latach 1989-92 pracował i podróżował po Polsce z prywat
nym Teatrem im. Kici-Koci Zbigniewa Micha i Wojciecha Króli
kiewicza. 

W sezonie 1990/91 współpracował z lalkowym Teatrem Guli
wer w Warszawie prowadzonym wówczas przez Marcina Jar
nuszkiewicza. W PWST w Warszawie przez kilka lat byt asystentem 
prof. Mai Komorowskiej w zajęciach aktorskich, a potem współ
reżyserował z nią dyplomowy spektakl Letników Gorkiego, w któ
rym zagrał również rolę Dwukropka. 

W 1992 r. wraz z Jackiem Papisem zrealizował przedstavvienie 
Nic nie jest takim jakim się wydaje, za które otrzymali główną 
nagrodę na I Festiwalu Teatrów Ogródkowych w Warszawie. 

W czasie studiów pracował jako asystent Krystiana Lupy (szkic 
reżyserski I I li aktu Trzech sióstr Czechowa i rola Fiedotika), An
drzeja Wajdy (Klqtwa Wyspiańskiego i Slomkowy kapelusz 
Labicha w Teatrze Starym), Rudolfa Zioły (Burza w Teatrze 
Starym). 

W 1998 r. zrealizował wraz z Markiem Wroną spektakl Dzia
dy, część Ili, Cela Konrada według Mickiewicza, koproduk
cję Teatru Ludowego w Nowej Hucie i Narodowego Teatru 
z Wilna . 

W 2000 r. - spektakl Zazum, według tekstów i piosenek Da
riusza Rzontkowskiego w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. 

Jest reżyserem kilku spektakli-recitali Oleny Leonenko (Romans 
salonowy, Pieśni i arietki Aleksandra Wertyńskiego, Pieśni dONnej 
Ukrainy) i Pavvła Tucholskiego (Trup i walc w Teatrze Dramatycz
nym w Warszawie). 

Wraz z Jackiem Papisem jest także autorem telewizyjnego 
filmu dokumentalnego o Zdzisłavvie Maklakiewiczu. 
Współpracował jako scenarzysta i aktor przy spektaklach tele

wizvinych Tadeusza Króla i Piotra Mikuckiego. 
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BEZTLENOWCE 

OSOBY: 

O N I trzydziestokilkuletni. szczupły, wysoki. chudy, brunet 

O N 11 trzydziestokilkuletni, nieco tęższy, niższy, blondyn 

KAR LA szesnastoletnia, ciemne wf osy 

Scena to sypialnia dw1tpokojowego mieszkania. Większq częś/ poci/ogi 
zajm11je d11ży , gr11by materac na dreu.miemym stelaż1t , /Jrzyk 1J1ty 
kolorowq narwtq, przys1111ięty krótszym bokiem do lewej ściany. 
W lewej ściemie, t11ż przed łóżkiem, jJrzeszklone drzwi do dmgiego 
pokoj11. Po ob1t st ronach lóżket małe szafki, nad łóżkiem pólka 
z gazetctmi, bibeloty. Nad pólkq bc1rdzo duży, oprnwiony w złote, 

metalowe wqskie ramki, kolorowy plakc1t przedstawiający sieclzqcq 
w slfchej, wysokiej trawie lwicę. Kilka ma(ych lwiqtek wdrap11je się 
na lwicę, która wpatr111e się przed siebie cwjnym, wyczek11jqcym 
wzrokiem. W oknie, w ścianie net wprost, żaluzje, kolorou.N. jaskrc1we, 
rozs1111ięte zasłony. Na kaloryferze, /Joel oknem, smzqce się p1el11szki. 
Po prmvej stronie okna wejście, bez drzwi, do malej, ślej;ej wnęki 

k11chennej. W kianie po prawej strnnie drzwi do lc1zie11ki i drzwi 
wejkiowe. Cctlq powierzchnię prc1wej ściany wjmujq pólki szczelnie 
wypełnione ksiqżkami. Na szafce, po lewej stronie łóżka pali się ma/a 
,,ikeowska" lampka z żółtym abażurem. Przy pólkach, na niskiej szafce, 
wlqczony telewizo1; ale bez glos11. Meble drewniane, jasne. Podloga 
z szerokich desek . Na łóżku, na pocllodze porozrz1tm11e dziecięce zabawki: 
grzechotki, misie, a także śliniaczek, zmięta pielmzka , pmta butelka 
ze smoczkiem - widm', że codzienne życie mieszkmiców poclporzqdkowane 
j est obecności male1ikiego dziecka. 
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Późna noc. Zzet zmnkniętych drzwi do drugiego pokojtt słychać głośny 
płacz niemowlęda. Stale, zmienne, rctz głośniejsze, raz cichsze 
pokrzykiwanie, czasami zmieniajqce się w ostry krzyk, to znów 
w jękliwe zawodzenie. On 1 siedzi na łóżku, wpatmjqc się w niemy 
telewizo1; bawi się pilotem, skaczqc z kana/11 net kana!. On li krzqtct 
się po wnęce kuchennej. Po chwili wychodzi, wycierajqc ręce w fciereczkę . 
Stoi dl11ższq chwilę i patrzy z niepokojem na Onego I. 

ON II Ona zaraz przestanie. 

ON I Przec ież ja nic nie mówię . 

ON II Ona zaraz przestanie. To musi potrwać jakiś czas. 
Wspólnie podjęl iśmy decyzję ... 

ON I (mamie). ale cicho) Przecież ja nic nie mówię . 

ON II Ale ja widzę, że coś się dzieje. J a też jestem zmęczo
ny. Obaj j es teśmy zmęczeni. Doktor Gerdmann wyraźnie po

wiedział , że to trzeba wytrzymać ... (z 11śmie,hem) Nawet gdy
by się serce kraj ało . 

ON I Wiem . 

ON II Za ... (patrzy net zegarek) Za chwilę po<lam jej butelkę 
i zaś nie. Zawsze zasypia po karmieniu ... Choćby na pół go
dziny. 

ON I J a wiem. 

ON II To będzie ostatnie karmienie ... 

ON I (napięty) Przecież wiem . 

ON II Co ty chcesz zrobić? 

ON I Nic. 

ON II Powiedz mi. Co ty chcesz zrobić ? Ona kończy jutro 

pięć miesięcy. Zrobimy zdjęcia, uzupełnimy album. To bar

dzo ważny czas. Ona musi się nauczyć zasypiać sama. To 
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potrwa najwyżej kilka dni i zacznie przesypiać noce. A ranne 

karmienie ... 

ON I (zniecierpliwiony) Dobrze. 

ON II (spokojnie konty111111je) A ranne karmienie ustawimy 

tak, żeby. .. 

ON I (głośniej) Dobrze już. 

ON II Co ty chcesz zrobić? 

ON I Jestem ... Jestem zmęczony .. . 

ON II Obaj jesteśmy zmęczeni ... Ale ty pracujesz. Bardzo 

ciężko pracujesz. Przecież to rozumiem. Doceniam to, że tak 

m1 pomagasz. 

ON I Daj spokój . 

ON II Naprawdę . Chcę, żebyś wiedział, jak bardzo tO doce

niam. Nigdy byśmy sobie nie poradzili bez ciebie. 

ON I Daj spokój. Przecież ja ... 

ON II Dzisiaj, jak wróciłeś z pracy, uśmiechnęła się do ciebie 

jak nigdy dotąd. Aż zaniosła się śmiechem. Zawsze się śmieje 

do ciebie. Szuka cię wzrokiem. Jak ją trzymam na rękach, tO 

tak (pokazuje) wykręca głowę za robą. A jak ją kąpiesz, tO jest 

jeden wielki pisk i śmiech ... Ona się tak szybko rozwija. Ona 

wszystko rozumie. Zaraz jej podam butelkę, a potem ... 

ON I Proszę cię ... (miękko) Daj spokój. 

ON II Niczego tak nie pragnę jak spokoju. Naszego spoko

ju. Co ty chcesz zrobić? 

ON I Ja nic nie chcę zrobić . 

ON II Jesteś nieobecny. Nie czuję, Ż\ jesteś turaj ... Zaraz 

podam jej butelkę. Wiesz, że ona już sarna przytrzymuje bu-
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telkę rączkami? Ostatnio zostawiam jej pustą butelkę po 

karmieniu. Bawi się nią, ssie smoczek i zasypia, zasypia. To 

jest kochane maleństwo. 

ON I Proszę cię ... 

ON II To jest bardzo kochane, dobre, grzeczne dziecko . Ty 

nie masz pojęcia, co wyprawiają inne niemowlaki. Przepra

szam, akurat to, tO ty wiesz .. . 

ON I Daj spokój. 

ON II Nawet nie wiesz, jak pragnę spokoju. Ale przede 

wszystkim potrzebuję twojego spokoju, twojego. 

ON I Czy ja robię coś nie tak? 

ON II (mocno) Jesteś dobry, kochany, czuły. Sam się dziwię, 

jak ty to znosisz. Ktoś inny na twoim miejscu ... 

ON I Przecież wiesz, jak bardzo mi zależy. Nie wiem 

co ... 

ON II Ja nie mam o nic pretensji. O nic. Połóż się . Zaśnij. 

Musisz wcześnie wstać.Ja już wszystkiego dopilnuję. Wszyst

ko zrobię koło małej. Co ty chcesz zrobić? Jest już prawie 

pierwsza. Rano będziesz niewyspany, zły ... 

ON I Strasznie chce mi się palić. 

ON II Mnie też. Nakarmię małą i zapalimy w oknie. Nie 

powinieneś tyle palić. 

ON I Nie palę dużo ... 

ON II Bardzo szanuję to, że nie palisz w dornu. Zawsze 

powtarzasz, że tak ładnie pachnie w pokoju małej. 

On I potakuje. 

ON II Przepraszam, czy mogę cię prosić, żebyś przyniósł 
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butelkę z podgrzewacza? Jest w kuchni. Przewinę małą przed 
karmieniem. 

ON I (szybko) Oczywiście, tak ... (w)'chodzi do kuchni). 

011 Il delikatnie otwieraJCfC drzwi wchodzi do pokojll dzieckt1. zamykct 
drzwi. Przez matowq szybę w drzw1cuh wicia/ świc1t!o zapalanej s!abej 
lmnpki. Krzyk dziecka milknie. 011 I wraw z kmhni z b11telkq z 
mlekiem, sprawdza tempem/lirę. wylewa)'lc kilka kropel na wewnętrzną 
strun'{ rc11nie11ic1. Delikatnie otwiera drzwi do pokoj11 dziecka. \Vchodzi 
zostmuiajqc drzwi 111hylum. Slycha/ glosy dohiegajqce z pokoj11 dziecka. 

ON II Chodź, chodź szybko, zobacz„. (s!ychcti' gMny fmiech 

dziecka , gmcha11ie. pisk szczricie1) O, Boże, ale kupa! Obsrałaś 

się po same uszy maleńka„. 

On I fmieje Slfi g!w'110. 

ON II (.f!,los) Podaj m1, proszę, śpiochy. Są na kaloryferze 
w łazience. 

On I wychodzi z jJokoj11 dziecka, idzie do lazzenki, wmca ze Ipioszkami, 
Jjm+wdza czy .rq s111he. szyhko JjJoglqd(f net zegarek. wchodzi do jJnkoj11 
dziecka. 

ON II (g!os) Dziękuję ci„. Ojej, jaka ty jesteś ciężka. „ ((miech. 

pisk dzietka) Puder jest tam, na półeczce ... Dziękuję. „ Moje 

ty słodkie maleństwo.„ Te śpioszki są już za małe. Uwierzył

byś? No, daj buzi Larsowi, maleńka, daj ... (radosny pisk dziec

ka) No, no„. Już spokojnie, moja pannico, spokojnie ... Bę

dziemy się karmić„. Przysuń mi fotel, proszę„. O, dziękuję ... 

Tak, nakarmimy głodomora, nakarmimy„. Tak, tak„. Dul
daj, cłulcłaj„. 

On I wychndzi z jJokoj11 dzieckct, zc1myke1 delikatnie drzwi. Uchy/ci 
okno w syjiialni. zbierc1 zc1bmuki pomzrz11cane na !6żk1t, wklada je 
wiklinowego koszyka, któr)' ws11we1 pod lóżko. Siada 11t1 brzegu !óżka 
tuż jirzed ekranem tc!eu'!Zora i skacze bardzo szyhko po kmMlach, 
wybiera na jJi!ocie //l)zk1ję „zegar"' i na ekranie ukawje się zegar 
wskawjqcy pię/ min11t po pienuszej. W te; samej chwili On Jl wychodzi 
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z pokoju dzieckc1. zmnykc1 delikatnie drzwi, patrzy na zegar na ekranie 
telewizora. 

ON II Boże, jak późno. Wszystko wypiła ... (pokmuje pustq 

b11telkę) Myślałem, że pościeliłeś? 

ON I (przeskakuje z kana/u na kana/) Tak, tak ... Już, zaraz ... 

ON II Włącz głos. Cicho, ale wh1cz. Może coś obejrzymy? 

On I gem te!ewizOI: 

ON II Połóżmy się ... Przepraszam, ale ona może się zaraz 

wybudzić. Złapmy trochę snu. Kupiłem ci zatyczki do uszu ... 

(swkc1) Podobno są doskonałe. Eliminują osiemdziesiąt pro

cent dźwięków. Wiesz, tu piszą, (oglqda opakowanie zatyczek) 

że to jakaś kosmiczna technologia. Podobno kosmonauci na 

stacjach orbitalnych używają tych zatyczek, żeby nie słyszeć 

ciszy ... Tak tu piszą ... 

ON I Posłuchaj„. 

ON II Spróbuj chociaż. (podaje pft{/e!ko z zc1tyczkc1111i) 

ON I Proszę cię, posłuchaj mnie przez chwilę. 

ON II Chociaż spróbuj. (trzyvw puc/elko net wyciqgnil,!tej d!oni) 

ON I Pozwól mi coś powiedzieć. 

ON II (wp,tda m11 w sfowo) Jest już bardzo późno. Obaj jeste

śmy bardzo zmęczeni. To trudny czas, ale pic,:kny. Prawda? 

Sam zawsze mówiłeś, że to będzie najpiękniejszy czas„. 

ON I Chcę ci powiedzieć, że ... 

ON II (znów wpada mu w s!owo. w ~ytmie) Ja muszę się poło

żyć. Przepraszam, że tak mówię, ale chciałbym zasn;1ć cho

ciaż na chwilę. Ja wiem, że nie mogę jej wci;1ż nosić w nocy, 

jak płacze. Rozumiem ro. Gdybyśmy wstawali, jak tylko 

zakwili, musielibyśmy ją nosić bez końca. Ja tO wiem. To 
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trzeba przetrzymać. Trzeba wytrzymać jej płacz . Nawet dok

tor Gerdmann, Boże, jaki to wspaniały człowiek, mamy do 

niego pełne zaufanie, prawda? Nawet on powiedział, z ka

mienną twarz<i, z kamienną twarzą tO powiedział, że trzeba 

wytrzymać ten płacz. Że ro jest taki czas krzyku , po prostu 

taki czas i jeśli tylko damy radę, tO to się unormuje i ona 

będzie nareszcie przesypiać noce. Tylko musimy wytrzymać, 

nie wstawać, nic nosić , najwyżej wejść na chwilkę do niej 

pogłaskać, ucałować i wyjść ... 

ON I Posłuchaj ... 

ON II Doktor Gerdmann powiedział jeszcze, że trzeba .. . 

ON I Posłuchaj mnie ... 

ON II (wpada 111t1 w slowo, u· 1ytmie) Czy ty myślisz, że mnie się 

serce nie kraje, jak słyszę ten jej płacz? Jak tam kopie nóżkami 

pod kocykiem w ciemnym pokoiku i zapłakuje się godzinami, 

a łzy jej płyną do uszu. Cale uszy ma mokre. A ja sobie powie

działem, my sobie powiedzieliśmy, że nie i koniec. Nie będzie

my jej nosić. Wiesz, co wtedy czuję? Czuję się jak zbrodniarz. 

(szybciej) Mógłbym ją nosić calusieńką noc - calusieńką . Bo 

jestem silny i mógłbym ją nosić bez przerwy, bez przerwy, ale 

wiem, że tak nie wolno, że to dla jej dobra ... (w J)'tmie) Ty prze

cież rozumiesz, że ona tam musi być sama, że to minie ... (tempo) 

Ty przecież też .. . I tak pięknie jej śpiewasz, ona uwielbia się 

z tobą bawić ... I robisz jej samolot i bawicie się w „Krokodylu 

z Nilu" i w „Łaskotki-gilgotki ". I kiedy tylko ciebie widzi, 

zaraz inaczej wygląda .. . (t)'tm) Bo ze mną, to wiesz, jest cały 

dzień, kocha mnie tak , jak się kocha kogoś, kto jest .. . Ale ty, 

jak tylko cię widzi ... 

ON I Proszę cię . Ja muszę z robą ... Ja muszę ci coś powie

dzieć. Ja chcę ... 
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ON II (w rytmie) Co ty chcesz zrobić? .. . Po co ty chcesz ro 

zrobić? Jest już tak bardzo późno ... Chcę wziąć prysznic i iść 

spać . Proszę cię, ty też tak zrób . Jesteśmy przemęczeni. (wsta

je) Idę wziąć prysznic. Tak, wezmę prysznic. 

ON II To idź, weź prysznic. 

ON II (zostaje) Ale najpierw pościelę . Proszę, wstań na mo

ment. 

On I wstctje, podthodzi do okna. On li k iqga 1wrwtę, 11klada pościel, 

poprawia poduszki. 

ON II Mamy pościelone . Możemy iść spać . Połóżmy się , 

odpocznijmy. .. 

ON I Posłuchaj mnie. Usiądź, usiądź proszę .. . 

ON II (w 1ytmie) Ja jestem potwornie zmęczony. Zasypiam. 

O, widzisz ? Po prostu zasypiam na stojąco ... 

ON II Rozmawiałem dzisiaj ... 

ON II Ja zasypiam. Po prostu zasypiam. Ledwo słyszę, co 

mow1sz .. . 

ON I (troch~ g!o.foiej) Rozmawiałem dzisiaj z ... 

ON II Proszę cię, nie krzycz. Chcesz obudzić małą? 

W t~j samej chwili slydJcu' krzyk dziecka - od pojękiwania do 
przeciąg/ego 111od11/owanego zawodzenia. 

ON II No i co narobiłeś! A tak liczyłem na ro, że prześpię 

chociaż godzinkę ... 

ON I Przecież ja nie krzyczę, mówimy szeptem . 

ON II Krzyczysz, potwornie krzyczysz. 

ON I Proszę cię, ro nie ma sensu . 

ON II (wpada mu w slown, w ry tmie) Kupiłem dzisiaj album 
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na zdjęcia. (wyciqgt1 z suif/t1dy swfki album) Popatrz, poukla

cfalern wszystkie zdjęcia. 

Sicldajq obok siebie .. 

ON II (otwiera album i jJrzewrc1Ca kartki) Może chcesz coś 

zmienić? Może chcesz inaczej ułożyć? Spójrz ... (pokazuje zdję

cie w albumie) Ty zrobiłeś to zdjęcie, i to, i to ... O, a tutaj, 

(pokawje) jak w zeszłym miesiącu byliśmy w Ellrnit, u mojej 

marny ... Bałeś się, że te zdjęcia nie wyjdą. Był sztorm i strasz

nie lalo. A wyszły, widzisz? Cały film się udał. O, a tutaj ... 

(pokawje) też w Ellrnit. .. Opatuliliśmy małą w twój sztor

miak i poszliśmy razem na plażę. Zamoczyłeś dłoń w morzu 

i kapnąłeś kropelkę na język małej, bo chciałeś, żeby poznała 

prawdziwy smak soli, pamiętasz? A ona przygryzła twoje 

palce dziąsłami i ssała w zapamiętaniu. Powiedziałeś, że jest 

chciwa smaku życia. Tak powiedziałeś, czy jakoś inaczej, prze

praszam ... O, a tutaj ... (pokctwje) w łodzi mojego ojca ... Zro

biłem ci to zdjęcie, jak udajesz harpunnika, znalazłeś nawet 

jakiś pręt ... \Y/ tym szarym golfie wyglądasz jak wilk mor

ski, cały byleś mokry. 

On I odsmua alb11m, jJatrzy przed siebie. 

ON II A potem w domu mojej mamy suszyliśmy się przy 

piecu w kuchni ... Boże, jak moja mama tuliła małą ... Prze

winęła ją, nakarmiła ... Mała była zachwycona. (szybciej) 

A potem, jak przyszedł mój ojciec, pijany, jak zawsze, i już 

od progu rzucił się na mnie i zaczął wrzeszczeć: „Ty dziurawa 

ciupo! Ty dziurawa dupo!" A ja akurat trzymałem małą, żeby 

się jej odbiło po karmieniu. To ty aż się zrobiłeś siny z wście

kłości ... A wyglądałeś tak strasznie, tak strasznie, że aż ja się 

wystraszyłem i mała się wystraszyła ... I jak wyrżnąłeś nim 

o szafki w kuchni, to aż huknęło. A potem, jak walnąłeś go 

pięścią w ten wściekły pysk ... Pierwszy raz w życiu go ktoś 
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uderzył, pierwszy raz ... I powiedziałeś mu ... (mocno) Że jeśli 

jeszcze raz, jeszcze raz się tak do mnie odezwie, to go zabi

jesz. Tak go trzymałeś za twarz (pokawje) i powtarzałeś: „Zrób 

to jeszcze raz, zrób to jeszcze raz, to cię zabiję!" A on patrzył 

na ciebie i bał się. Przecież wiem, pierwszy raz w życiu się 

bał. A potem, jak już odjeżdżaliśmy, ro do samochodu pod

biegła moja marna, wsadziła głowę do środka, ucałowała 

małą, mnie i ciebie też, ciebie też ucałowała i powiedziała: 

„Teraz mam dwóch synów", tak pmviedziała, „Teraz mam 

dwóch synów i wnusię'', powiedziała: „ wnusię" ... Dzisiaj 

kupiłem ten album ... Jakbyś chciał pozmieniać układ foto

grafii, to pozmieniaj, ja już się nie będę denerwować. Może 

chcesz ułożyć tematami? Albo najpierw zdjęcia małej, potem 

nasze, albo jak chcesz, jak chcesz ... 

ON I Nie chcę nic zmieniać. Są bardzo dobrze ułożone. 

ON II Naprawdę? 

ON I Tak. 

ON II Podobają ci się? 

ON I To bardzo piękny album. 

ON II To nasz album, naszej ... 

ON I Posłuchaj, muszę ci ... 

ON II (wpada 11w w .r/owo, w rytmie) Boże, jak ona krzyczy. 

\'\fiesz, chce mi się płakać, ale wiem, że nic wolno. Powinni

śmy się położyć. Starać się zasnąć, albo leżeć tylko i odpoczy

wać, jak mówił doktor Gerdrnann. A za dwie, najdalej trzy 

noce jej rytm się wyklaruje ... 

ON I Ja muszę ci ... Nic, ja chcę ... 

ON II (wpcula 11111 ws/owo) I jej rytm się wyklaruje, i będzie

my żyć bardziej spokojnie, będziemy mieć więcej czasu dla ... 
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ON I (łapie go za rękę) Posłuchaj, ja chcę ... 

ON II (wolniej) Jesteś bardzo silny, bardzo ... (11wctf11ia zdecy

dowanie rękę) Jak czasem przytulasz małą, to boję się, żebyś jej 

nie zrobił krzywdy. Wiem, że to głupie, ale trochę się boję. 

ON I Chciałbym wyjść. Muszę wyjść na chwilę. 

ON II (bardzo szybko) Po co? 

ON I Zatelefonować. 

ON II (szybko) Są trzy telefony w domu . Jeden stacjonarny 

i dwa komórkowe, twój i mój . Nie trzeba wychodzić z domu, 

żeby zatelefonować . 

ON I Chcę zadzwonić z automatu. 

ON II Najbliższy automat jest na stacji benzynowej, a to 

sześć kilometrów stąd. 

ON I Podjadę samochodem. 

ON II (szybko) Twój samochód jest w warsztacie. Jeździłeś 

z zapaloną lampką od oleju i teraz są problemy. 

ON I Pojadę twoim. 

ON II Dlaczego moim? 
' 
ON I Proszę, pożycz mi samochód. 

ON II Nie pożyczę . 

ON I (miękko) Dlaczego? 

ON II Do kogo chcesz dzwonić? 

ON I Muszę ... Chcę z kimś spokojnie porozmawiać . 

ON II Dlaczego nie chcesz dzwonić stąd, z domu? 

ON I To będzie długa rozmowa. Chóa.łbym spokojnie po

rozmawiać. 
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ON II (mocniej) Dlaczego nie stąd? Przeszkadza ci płacz? 

Niemowlaki płaczą, to normalne. Wszyscy wiedzą, że takie 

maleństwa płaczą. Na całym świecie, właśnie teraz, płaczą 

miliony niemowlaków i nikt się temu nie dziwi, nikt nie 

zwraca na to uwagi, one takie są . 

ON I Nie o to chodzi. Chciałbym mieć chwilę, żeby spokoj

nie porozmawiać. 

ON II (w rytmie) Wezmę ją na ręce, (wstaje) to zaraz przesta

nie płakać, będę z nią chodzić po mieszkaniu, albo lepiej nie ... 

Ty musisz mieć spokój. Zamknę się z nią w jej pokoju 

i będziemy się tam przytulać cichuteńko, cichuteńko, a ty 

sobie rozmawiaj przez telefon nawet do rana. 

ON I (wyciqga z kieszeni telefon komrfr·kowy) \Vezwę raksówkc;. 

ON II (szybko) Dlaczego taksówkę? 

ON I Bo nie chcesz mi pożyczyć swojego samochodu. 

ON II Myślałem, że nie ma rzeczy moich i twoich ... 

ON I Bo nie chcesz mi dać kluczyków od n a s z e g o 

volvo ... 

ON II I nie dam ci . 

ON I No to pojadę taksówką. 

ON II Zanim przyjedzie z centrum, o tej porze, minie pół 

godziny. Pojedziesz na stację benzynową . Będziesz, jak mó

wisz, cl I u g o rozmawiać. Musisz zwolnić taksówkę, bo nie 

może czekać, jak będziesz d ł u g o rozmawiać. To potem, 

jak sko11czysz tę d I u g ą rozmowę, musisz wez\vać nową 

taksówkę, będziesz czekać kolejne pół godziny, zanim przy

jedzie ze śródmieścia i dojedziesz tu, to już będzie rano i mu

sisz iść do pracy, to może niech cię ta taksówka zawiezie od 

razu do pracy ... 
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ON I Co ty mówisz? 

ON II Ja wiem, po co ty chcesz jechać na stację benzynową. 

ON I (zdezorie11/01Uany) Po co? 

ON II Ty chcesz iść do tego „ ścieku" . 

ON I Do jakiego ścieku? O czym mówisz) 

ON II Dobrze wiesz . 

ON I (bardzo wolno) O czym ty mówisz) 

ON II Chcesz iść do tego baru za myjnią na stacji benzynowej. 

ON I Tam nie ma żadnego baru . Są tylko automaty z napo
jami w sklepiku na stacji. 

ON II Mówię o barze za myjnią, nawet nic ma nazwy ani 

szyldu, ale mówi się na niego „ściek" . Za tą myjnią , na daw

nym skwerze, był kiedyś publiczny szalet, taki pod ziemią, 
cały wykładany białymi kafelkami, i jak wybudowali stację 
benzynową, to ktoś kupił ren stary szalet, wyremontował, za

łożył głupie różowe neony i zrobił tam bar. A i tak cuchnie„. 

ON II Nie wiedziałem, że ram jest bar. 

ON II (niedowierzaj,1m) Nie słyszałeś nigdy o „ścieku"? 

ON I Nie. 

ON II Tankujesz przecież na stacji. 

ON II Tankuję, ale nie jeżdżę do myjni. 

ON II No rak, ro ja muszę dbać o ro żeby n a s z e samo

chody, a zwłaszcza n a s z - twój, umyć co jakiś czas .„ 

ON I A ty skąd wiesz o tym barze? 

ON II Nasza sąsiadka z dołu, pani Wilde, zawsze zagada do 

małej, zapyta o nią, ro wspaniała kobieta. Powtarza co jakiś 
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czas: „Słyszał pan, słyszał? Znowu w nocy był nalot policji na 

ten paskudny <<ściek>> i wywlekali tych nirnormalnych 

facetów, podobno piszczeli jak kobiety". 'fam teraz bardzo częsro 

zjawia się policja. Dzisiaj też się na pewno zjawi, na pewno„. 

ON I Dlaczego tak mówisz? 

ON II Bo chcesz tam jechać . Chcesz pojechać do „ścieku". 

Cały wieczór o rym myślisz. Przecież wiem. I wymyśliłeś rę 

głupkowatą historię z telefonem. Do kogo chcesz dzwonić 

w środku nocy? Chcesz po prostu ram iść. 

ON I To nieprawda. 

ON II Prawda. 

ON I A ty skąd wiesz, że w tym ... „ ścieku" są białe kafle? 

ON II \'V'e wszystkich starych szaletach były i są białe kafle. 

ON I A neony? 

ON II Co, neony? 

ON I Powiedziałeś, że tam s;! głupie różowe neony. Skąd 

wiesz, że ram są różowe neony? 

ON II Nic takiego nie powiedziałem. 

ON I Powiedziałeś: „głupie różowe neony". 

ON II Nic powiedziałem . 

ON I Powiedziałeś. 

ON II Nie wmawiaj mi tego, czego nie powiedziałem. Nic 

takiego nie po wiedziałem. 

ON I Nie mów tak głośno. 

ON II To ty mówisz za głośno. Nic takiego nie powiedzia

łem. Nic. 
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ON I Zadzwonię po taksówkę. Albo pójdę pieszo. 

ON II Sześć kilometrów? W środku nocy, w raki deszcz? 

ON I To pożycz mi samochód. Proszę. 

ON II Do kogo chcesz dzwonić? Dlaczego nie zadzwonisz 

z komórkowego? Weź parasol, wyjdź przed dom 1 rozma

wiaj. Nie musisz nigdzie jechać . 

ON I Mój telefon się już prawie wyładował. 

ON II Weź ładowarkę. Kupiliśmy przedłużacz, ren 

ogromny, prawie dwadzieścia metrów kabla. Jest w paw

laczu. Podłącz się tutaj, gniazdko jest koło okna, ja ci zrwcę 

przedłużacz przed dom, podłącz się do ładowarki i rozma

WtaJ .. . 

ON I Zostawiłem ładowarkę w pracy. 

ON II Do kogo chcesz dzwonić? 

ON I Nie chcę o rym mówić. To tylko ... 

ON II Twoja sprawa? 

ON I Nic powiedziałem tego. 

ON II Czy mogą być jakieś sprawy tylko twoje albo tylko 

moj e? Teraz, właśnie teraz? Po tych trzech larach walki 

o nasze ... Do kogo chcesz dzwonie 

ON I (z wydechu) D o Karli. 

ON II Znalazła cię tutaj? 

ON I Zadzwoniła do pracy. 

ON II Przypomniała sobie nagle o tatusiu . Czego chce? 

Pieniędzy? 

ON I Proszę cię ... 
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ON II Sam wysyłam alimenty dla twoich ... dzieci . Na na

szej poczcie myślą, że ro ja jestem raki rzetelny tatuś ... Mam 

każdy, każdziusieńki dowód wpłaty w teczce. Wszystko po

numerowane, opisane, od czterech lat. Bardzo proszę - pro

szę bardzo ... Możesz jej wysłać kopie dowodów wpłat, ale 

kopie ... Bo ty byś wysłał oryginały, jesteś raki rozkojarzony, 

że wysłałbyś jej oryginały, a wtedy ona by je zniszczyła i był

byś zrujnowany, bo byś musiał zapłacić wszystko od nowa, 

od nowa ... Ty byłbyś zrujnowany i my reż. 

ON I Ona niczego ode mnie nie chce. Chciała tylko poroz

mawiać. Nie wiem, dlaczego właśnie dzisiaj. Bardzo prosiła, 

żebym zadzwonił, nawet późno w nocy. Czeka na telefon ... 

ON II O czym chce z tobą rozmawiać? 

ON I Chce po prostu porozmawiać. 

ON II Ale o czym? O czym można rozmawiać z ojcem, 

którego się nie widziało od wieków i którego, nie zapominaj 

o rym, nie chciało się widzieć . Co ona ma ci do powiedzenia? 

Co ty jej chcesz powiedzieć? Czego chce? O czym masz z nią 

rozmawiać w nocy z automatu na stacji benzynowej? 

ON I Karla ma szesnaście lar. 

ON II (wpada 11111 w slowo. mocno. w rytmie) Mała kończy jutro 

pół roku. Jesteśmy we troje już pół roku . Wiele przeszliśmy. 

To bardzo ważny czas, przecież zawsze sam rak mówisz: „To 

bardzo ważny i piękny czas". Musimy się przygotować do 

rozprawy. Mecenas Norvesreen powiedział, że to może być 

już koniec. Ale powiedział: „może", nie powiedział, że to bę

dzie koniec. Gdyby dzisiaj policja wygarnęła cię z tego „ście

ku", wszystko byś zaprzepaścił, wszystko .. 

ON I Po co rak mówisz? Przecież ja nigdy. .. 
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ON II Bo tak jest, bo tak jest. .. Czego chce twoja ... córka? 

ON I Karla jest w bardzo trudnym wieku. Jej relacje 

z matką ... 

ON II (wpada m1t w slozuo, równolegle) Z twoją żoną ... 

ON I Proszę ... 

ON II Powiedz wyraźnie: „Nie układa się pomi_ędzy m o j ą 

córka a m o j ą ż o n ą". Boisz się powiedzieć: „z o n a, moją 
żon 'ą". No, powiedz ... „z moją żoną" ... „Ż o n ą, żoną ... " 

ON I To matka moich dzieci ... 

ON II (jakby nie wierzy/, że to slyszy) Matka twoich dzieci ... 

ON I Karla chce ze mną porozmawiać. Tylko tyle. Zadzwo

niła do mnie pierwszy raz od ... Nawet nie wiem, jak wygląda. 

ON II Jest podobna do twojej żony. 

ON I Sama mnie znalazła. To nie było proste. Przecież wy

jechaliśmy z miasta. Przeprowadzaliśmy się, zmieniałem pracę. 

Znalazła mnie. Może czegoś potrzebuje. 

ON II My też ciebie potrzebujemy. Zwłaszcza teraz ciebie 

potrzebujemy. To przecież ty powiedziałeś kiedyś, że bardzo 

byś chciał ... Marzył. .. Żebyśmy mieli ... Pamiętasz, kiedy to 

powiedziałeś? 

ON I Tak. Pamiętam . 

ON II Nie pamiętasz. Może tak wcale nie myślałeś, może 

powiedziałeś tylko tak? 

ON I Pamiętam, wszystko pamiętam. Przecież jestem ... Je

steśmy. Wszystko jest dobrze i będzie dobrze. 

ON II I wystarczy jeden telefon ... 

ON I To przecież moje dziecko. 
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ON II (wpada mu w slowo) Je<len telefon od córki, która miała 
cię w nosie przez tyle lat. 

ON I To nie jej wina. Dzieci w takiej sytuacji, kiedy rozpa

da się rodzina, są bezbronne. Przejmują emocje dorosłych. 
Karla przyjęła postawę matki i ja jej tego nie mam za złe. 

ON II (wolno) Powiedziałeś: „rodzina"? 

ON I O czym mówisz? 

ON II Powiedziałeś: „Kiedy rozpada się rodzina"? 

ON I No tak. 

ON II Jaką rodzinę miałeś na myśli? 

ON I Swoją. Przepraszam, przepraszam cię ... 

ON II „Swoją rodzinę" powiedziałeś ... 

ON I Przepraszam ... Przepraszam. 

ON II Za co ty mnie przepraszasz? Boże, jaki jestem zmę
czony. .. J mro będę nieprzytomny. Czy przepraszasz mnie za 
to, że miałeś życie,którego podobno tak nienawidziłeś? Czy 

za to możesz mnie przeprosić? Czy za ro można w ogóle prze
prosić? Przepraszasz mnie ... 

ON I Nie chciałem tego powiedzieć. 

ON II Może nie chciałeś.Ja nie wiem, co ty naprawdę myślisz. 
Nawet jeśli nic chciałeś tak powiedzieć, to myślisz o tym ... tam ... 

ON I Nie myślę. 

ON II Myślisz, myślisz. 

ON I Proszę, nie mów tak. 

ON II Czy ja siedzę w twojej głowie? Ja nie wiem, czy ty 
jesteś zadowolony, czy ty tego wszystkiego chcesz, chciałeś ... 
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ON I Przecież wiesz. 

ON II Ja sobie tak dokładnie wyobraziłem te twoje marze

nia. Ty tak pięknie opowiadasz - jakbym widział film. I jak 

już ujrzałem te marzenia, o tak, blisko ... To staram się robić 

wszystko, żeby je zrealizować, żeby tak się stało. 

ON I (na wyclech11) Ja ... 

ON II Zawsze powtarzałeś, powtarzasz, że czujesz się od 

czterech lat, od czterech wspólnych lat, jakbyś zmartwych

wstał. A od pół roku, od kiedy jesteśmy tutaj z ... (/;stryk) 

Wiesz co? Dam jej się trochę napić . Przynieś mi, proszę, bu

telkę. Już przygotowałem, z wodą i witaminą. Mała popije 

trochę ... Tu jest strasznie sucho ... 

On l wychodzi do kuchni, zaraz wraw z b1ttelkq. 

ON II Dziękuję. A może ty jej chcesz dać ? 

ON I Dobrze. 

ON II Ale jak nie chcesz, to ja dam ... 

ON I Nie, nie ... (bierze butelkę, wchodzi do pokoj11 dziecka). 

Płacz cichnie. On li siedzi na łóżk11, patrzqc przed siebie. On l 
wychodzi z pokoj11 dziecka, pokazttje pmtq b11te!kę. 

ON II Dużo wypiła? 

ON I Prawie wszystko. Ale jak łapczywie . 

ON II Zasnęła? 

ON I Nie. Oczy ma szeroko otwarte. 

ON II Może zaśnie ... 

W tej samej chwili ro zpoczyna się kwękanie dziecka - 1ytmicz11e 
kwękanie przechoduw w krzyk, ie płacz. 

ON I To nie pójdzie tak łatwo. 
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ON II Dokror Gerdmann powiedział, że to może potrwać 

tydzień i więcej. 

ON I Ciekawe, czy sam ma dzieci? 

ON II Ma. Dorosłego już syna. Poszedł w ślady ojca i stu

diuje medycynę. Ma szansę zostać na uczelni, ale się waha. 

To bardzo wrażliwy młody człowiek. 

ON I Skąd wiesz? 

ON II Rozmawiałem z nim . 

ON I Rozmawiałeś z nim? Gdzie? 

ON II W aptece. Przecież wiesz, że żona dokrora Gercl

manna prowadzi aptekę, tę koło dworca. A ich syn Oskar 

tam pracuje, dorabia sobie. Tam z nim rozmawiam. To on 

mi doradził, żeby jednak używać pieluszek tetrowych . Nie 

krzyw się, nie krzyw. Wiem, że zawsze powtarzasz, że ten, co 

wynalazł pieluszki jednorazowe, powinien dosrać Nagrodę 

Nobla, ale te wypryski na pupie małej zniknęły bez śladu. 

ON I Można wybierać w rodzajach pieluszek, może któreś 

nic uczulają. 

ON II Pozwól, że jednak wezmę pod uwagę to, co mówi 

lekarz, już niedługo lekarz ... Powiedziałem Oskarowi, żeby 

pomyślał o pediatrii, mała go uwielbia, ale on myśli raczej 

o psychiatrii albo medycynie niekonwencjonalnej . To bardzo 

ciekawy człowiek. \X'yobraź sobie, powiedział... 

ON I Po co mi to wszystko opowiadasz? Co mnie obchodzi 

syn dokrora Gerdmanna? 

ON II Sam jest już prawie lekarzem i jest synem lekarza 

malej . A ro, co ci chciałem powiedzieć, dotyczy małej. 

Powiedział, że w szóstym miesiącu .. 
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ON I Akurat to, co on powiedział, mało mnie interesuje. 

ON II Coraz mniej cię wszystko interesuje, coraz mniej. 

ON I Dasz mi kluczyki? 

ON II Nie. 

ON I Proszę. 

ON II Nie. 

ON I Bardzo cię proszę. 

ON II Jest środek nocy. Lejc. Weź mój telefon komórkowy, 

ma solidną baterię, wyjdź przed dom i rozmawiaj do woli. 
l nie zapomnij parasola. 

ON I Daj mi kluczyki. 

ON II (szybko wpcrda m11 w słowo) Nie . 

ON I Poczekaj, daj mi kluczyki, będę rozmawiać w twoim 
samochodzie. 

ON II Aha, tyle cię zobaczę. 

ON I Nigdzie nie pojadę. Będę siedzieć w aucie. Możesz 
patrzeć przez okno. Za\vsze parkujesz pod oknem. 

ON II Weź parasol, sweter, sztormiak i rozmawiaj przed 
domem. 

ON I Już dawno bym wrócił. Już byśmy spali. 

ON II Nie wróciłbyś. 

ON I Dlaczego tak mówisz? 

ON II Bo wiem . 

ON I Czy zrobiłem coś kiedyś przeciw nam? 

ON II Nie. Nigdy. Ale dziś byś nie wrócił. 
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On I milczy. 

ON II Wiem, do kogo chcesz dzwonić po nocy. 

ON I Do kogo? 

ON II Dobrze wiem. 

ON I Dlaczego tak ... 

ON II Będziesz pół nocy rozmawiać z rym swoim znajo

mym, który gnije teraz w prywatnej lecznicy pod Hoevinn

gen, bo on tam gnije„. 

On I milczy. 

ON II Zgadłem , prawda? 

ON I Nie zgadłeś . 

ON II Nie? A kro wysyłał czeki do lecznicy? Może ja? Może 

ro ja wystawiałem czeki miesięczne na sumy, za które mogli

byśmy kupić ... 

ON I (miqkko) To moje pieniądze. 

ON II Już nie nasze, tylko twoje, rozumiem. Przez przypa

dek, głupi przypadek, dowiedziałem się, że opłacałeś, czy 

nadal opłacasz, nie wiem, pobyt tego ... w lecznicy. \X'ysłałeś 

im, w zeszłym roku w marcu, dokładnie pamiętam, pusty 

czek. A oni zadzwonili tutaj i wszystkiego się dowiedziałem. 

ON I To się już skończyło. 

ON II To się nigdy nie skończy. Nigdy. 

ON I On ... Już nie .. . To się już skończyło. 

ON II .Mam się wzruszyć? Może powinienem? Powiedzieć, 

że rak mi przykro, że ... zgnił w lecznicy, że go zjadły grzyby, 

gronkowce, paciorkowce, beztlenowce. 
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ON I To było bardzo dawno temu. 

ON II Ja wiem, że to historia z przeszłości. „Z prahistorii", 

jak zawsze mówisz. Ale ta prahistoria przeciąga się w teraź

niejszość. Wiesz? Na nasze dzisiaj. Co chwila coś wyłazi. Co 

chwila potykamy się o coś, co okazuje się trupem potwora z 

twojej prahisrorii. 

ON I Nie ma sensu taka rozmowa. 

ON II To prawda. Nie ma. Nie tylko ta rozmowa. 

ON I Ja chcę po prosru wyjść. 

ON II Tak, tak. Ty po prost u chcesz wyjść. Ty musisz 

wyjść. Ta rozmowa, podobno tak ważna, z córką, to kłam

stwo. Ty musisz po prostu wyjść. Uciec. Nie potrafisz być 

szczęśliwy, żyć normalnie, bezpiecznie. Musisz i chcesz wszyst

ko zniszczyć, popsuć. Wziąć kolejny garb na plecy i wlec się 

przez życie ... Aż cię te wszystkie garby przygniotą i nie ru

szysz się już nigdzie, ani na krok. 

ON I Czy przez te cztery lata zrobiłem cokolwiek, naJ

mniejszą rzecz, przeciwko nam? 

ON II Już o to pytałeś i odpowiedziałem ci, że nie. Jesteś 

dobrym, czułym, wspaniałym człowiekiem. Jesteś z nami. 

ON I To dlaczego ... 

ON I (szybko) Dlatego, że się potwornie boję, wpadam 

w panikę, kiedy zawieszasz głos albo patrzysz, nie widząc, 

patrzysz przeze mnie na wylot. Ciągle jesteś smutny. A ja, 

a my nic nie możemy zrobić. (zmiana rytmll, szybko) Bo może 

ro, co teraz mamy, ty masz, bo przecież chciałeś, męczy cię? 

Teraz wszystko już wygląda inaczej i nigdy nie będzie tak, 

jak było kiedyś, bo teraz mamy ... 
' 
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ON I Kładę się spać, nigdzie już nie pójdę. Nie będę telefo

nować . Może Karla zadzwoni jutro, albo nie zadzwoni wcale 

- nie wiem . Tylko, proszę cię, zostaw to już . Nie mów już ... 

ON II (spokojnie, mocno) Nie wolno ci tak do mnie mówić. 

ON I Proszę, zostaw. 

ON II Nie wolno ci się w ten sposób do mnie odzywać. 

ON I Człowieku ... Przestań ... 

ON II Nie mów do mnie „człowieku". 

ON I Doprowadzisz do czego złego. Ja nie mogę się ciągle 

bać, wciąż cię przepraszać, bać się wyjść, zażartować, 

uśmiechnąć się ... 

ON II Prawie wcale się nie uśmiechasz. 

ON I Proszę, zostaw mnie choć na chwilę w spokoju. Ja już 

nie wiem, kim jestem. Jestem potwornie zmęczony. 

ON II Obaj jesteśmy zmęczeni . 

ON I Jestem tylko zmęczony. Idźmy spać, najlepiej zasnąć, 

zaśnijmy ... 

ON II Ty chcesz od nas odejść. Wiem. 

ON I (miękko, ale trochę złowrogo) Człowieku, człowieku ... Nie 

chcę nigdzie odchodzić. Chcę już tylko pójść spać. 

ON II „Umrzeć choć na kilka godzin" - Tak zawsze powta-

rzasz. 

ON I Dlaczego tak na mnie patrzysz? Co ja ci zrobiłem? 

Mówiłeś, że jesteś zmęczony, to kładź się. No, kładź się wresz

cie, Jezu ... Kładź ... 

ON II Jesteś agresywny. .. 
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On I kręci głowq zrezygnowany. 

ON II Stajesz się bardzo agresywny ... 

On I delikatnie ujmuje go za ramiona i sadza na łóżku. On l l 
przewraca się na łóżko, zaraz się podnosi i wstaje. 

ON II Przeproś mnie. Przeproś mnie natychmiast . 

On l chce pójk do łazienki, ale On Il przytrzymuje go za rękaw. 

ON II Powinieneś mnie przeprosić, powinieneś„. 

ON I (delikatnie wyrywa się, bardzo stara się opanować) Prze

stań wreszcie, bo ... 

ON II Bo co? Uderzysz mnie? Tak? To uderz. Lepiej się 

poczujesz. Nie będziesz musiał wychodzić. Uderz mnie. Jak 

ci będzie wygodniej) Pięścią w twarz? W żołądek, czy prze

wrócisz mnie i będziesz kopać? Albo najlepiej zbij mnie, opluj 

i krzycz. „ Wolisz krzyczeć: „Ty dziurawa dupo" czy wymy

ślisz coś sam? Jak? No, krzycz„. (wtawia się do bicic1) No„. 

On l odwraca się i clxe wejH do łazienki. On li podskakuje do 
niego i wymierza silny policzek . On l odwraca się i uderza go 
otwartq dloniq w twarz. On li !ipctda na łóżko , na plecy i nie 
podnoszqc się zaczyna kopal' stojqcego przy łóżkli On l. On l rzuca 
się na łóżko, siada 11a nim okrakiem, łapie go z,i ręce i mil11je 
przytrzyma/. On l l g1yzie go mocno UJ rękę i uderza pięfciami w 
pierś, jedno 11derzenie trafia go w twarz. 011 I przytrzymuje jego 
ręce i dwa raz;• niezbyt silnie uderzt1 go w twarz. On I I 

llieruchomieje. 

ON I Tego chciałeś? Tego? (z/cni z partnera i siada obok na 

lóżk11) 

On II leży na plecach u; bezruchu, powoli przewract1 się lici bok, ZtVlja 
w kłębek, podciqga kolana pod brodę, obejmuje kolana rękami. 

ON I Pokaż.„ (chce zobaczyi' jego twcn"Z) 

On II chowa twarz w narzucie, odu:raca glowę. 
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ON I Widzisz, co narobiłeś? Pokaż„ . (chce odwróci/jego giowrr) 

ON II Chcę spać„. 

ON I Nic ci się nie stało? 

ON II (chowa twatz,· stl11mionym g/oJem) Nic. 

ON I Nie możesz tak robić . To doprowadzi tylko do jednego. 

Przecież nie można„. Nie można wciąż„. Musisz zrozumieć, że.„ 

On li równolegle z poczqtkiem tej kwestii siada na łóżku po turecku, 
ma rozbitq wargę, Jięga na półeczkę nad łóżkiem po pudełko 
z zatyczkami do l/SZll, wyciqga pospiesznie dwie zatyczki. ReJzta 
rozsyp11je się po narz11cie, kilka spada na podłogę. On Il wsadza zatyczki 
do usw, dodskajqc je palcami. 

On I łapie go za ręce, On I I wyrywa ręce. 

ON I Co ty robisz? 

Szmpiq się. 

ON I Co ty wyprawiasz? Uspokój się „. 

On I I 11walnia ręce, zbiera zatyczki z nai·z11ty i wsadza efo 11SZ11 po 
kilka na raz , _jedne przyk fe_jajq się do małżowin , inne odpadajq, 
znów je zbiera i stcll'a się wsz;·stkie u.Jsc1dzić do 11sztt. 

ON I (u.yszcirp11je zatyczki z jego wciI11ięt;1ch dłoni - napięte, nie

rmhome ciała. tylko frh ręce w nerwowym, pospiesznym mdm) Jesteś 

obrzydliwy. Słyszysz? Obrzydliwy!.„ Przestań! 

ON Il (równolegle z jego tekstem, dobitnie. z zaciiniętymi oczami, 

UJ zapamiętani11. monotonnie /1owtarza jak mantrę) Kocham cię 

- kocham cię bardzo - kocham cię - kocham cię - kocham cię 

- kocham cię - kocham„. (wysza1p11je się i dalej wpycha zatyczki 
do ww) Kocham cię - kocham cię - bardzo cię kocham„. 

ON I (rr5wnoleg!e z jego tekstem, zuysza1p11jqc m11 zc1tyczki z dłoni) 

Co ty wyprawiasz? „. Jesteś obrzydliwy„. Dlaczego tak„. Pro

szę cię, przesrań„ . 
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ON II (w zapamiętani11. l)'tmicznie, z morno zaciiniętymi oczami) 

Kocham cię - kocham cię bardzo - kocham cię - kocham cię 

bardzo - kocham cię - kocham cię bardzo - kocham Clę 

- kocham cię bardzo - kocham cię. „ . 

ON I (rów11oleg/e z jego tekstem. miłuje wy1ywm' Ili/I zatyczki, W)'

clfubać je z mz11. szcupani11c1 bMdzo niepomd11a) Jesteś nienor

malny.„ Przes t ań„. Słyszysz!? Jesteś nienormalny! 

ON II (kolyszqc się w przócl - w ty! - w p1-zód - w ty! z zacif11ię

tymi oczami) Kocham cię - bardzo cię kocham - kocham cię 

- bardzo cię kocham - kocham cię - bardzo cię kocham 

- kocham cię - bardzo cię kocham - kocham cię„. 

ON I (lapie KO za ramiona i potrzqJa nim bcmlzo silnie. przyciqga

jqc do siebie) Przestań„. Przestań! (szmpie f!.O za ręce) Przeeees ta

aań! ! ! (potrzqsct nim mocno, odj;yiha go i wybiega z dnm11 zostawia

jąc otwarte drzwi na koiytc1rz) 

ON II (w zapamiętani11, kolyszqc się jak dziecko z 1-hnrobq sierocq, 

l')'tmicznie, z me!od}jnym stafym l)'tmem) Kocham cię - kocham 

cię - kocham cię - kocham cię - kocham cię - kocham cię 

- kocham cię - kocham c i ę - kocham c i ę - kocham cię 

- kocham cię„. (wolniej) kocham cię - kocham cię„. (otwiera 

oczy) kocham c ię - kocham c ię„. (jmcze wolniej) kocham cię 

- kocham cię - kocham cię„. 

Cafy czas powtai-zajqc te dwa słowa powoli wstaje z łóżka. podchodzi 
do drzwi, wmyka je. rozglqcla się po /Jokoj11. Mc1 zatkcme 11szy. więc 

nie slyszy, że pokrzykiwanie dziecka 1wxle się skotlczylo. Siada na 
/óżk11, wyciqga z Jw/lculy swfki okrąg!e fllst erko, stmuia je na 
kolanach i oglqda 1twt1żnie rozbitq wargę. Otwiem j;aczkę dJ!!Jterzek 
higienicznych i starannie wyciera krew z wttrgi. Czyte!noil' podcni'ctntl!,o 
tekstu zanika, s/ychac' jedynie pommki w monotonll)'fll 1ytmie. Idzie 
do kuchni, przynosi a/Jteczkę . wysypuje na narzutę łóżkc1. różne 

drobiazgi, wyszukuje p!aste1; starannie zttlepict mzbitq u•cirgę. Sk!m!ct 
wszystko. Opiera Stę p!eectmi o Icicmę, szuka na /óżk11 pilota, chce 
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podkręcić g/oJ, cde orientuje Jię, że ma zatkane mzy. Zabiera się do 
wyciqgania zatyczek. Robi to Oilrożnie, zatyczki weJzly doJJl' glęboko. 
Sk11j;iony cll11bie w 11d111. wreJzcie wyriqga ;edntf. krzywi iię z hó/11. 
PotrzqJa glowq . 11derw otwarte{ dloniq w !llho. przekrzywia głowę. 
lf/yj11111je zat)'Czkę z dmgiego 11chc1. Zbiera porozrz11u11ze zatyczki 
z narwty lóżka i patrzqc w telewizo1; bawi się, p-rzerz11cajqc zatyczki 
z jednej 1cęki do dmf,iej. \Vi·eszcie dociera do niego, że placz clzieckct 
1tstcd, że dziecko przestalo pokrzykiwctć - pierwszy rctz oc! wielu noq 
Jttmo zasm;lo. WJtaje z łóżka, podchodzi do drzwi pokoj11 dziedct, 
delikatnie je otwiera, Wlhodzi. Tefe-wizor swmi cichutko. Po chwili 
wychodzi, trzymajtfc w ramionach pólroczne niemowlę w kolorowych 
Ipioszkaih. Nm11owlę .fpi glęboko i Jpokojnie, rqczkct opada bezwfadnie. 
Odrzuca pofcie/, bardzo oJtrożnie kładzie dziecko pośroclk11 /riżka. 

Wychodzi do kmhni, wrma, Jtawia przy lóżk11, na pod/nclze. nape/nionq 
butelkę ze Jmoczkiem. \Vy1hodzi do łazienki - bierze bardzo szybki 
p1J'SZ11ic. W'i'cU<l w piżcm1ie i klcrdzie się OJ/rożnie ohok met/ej. Poprawict 
male falc/k i na Ipioszkach. Leży 11c1 wznak . zakrywa twarz rrkmni. 
zarctz zainie„. Dziecko cich11tko pojęk11je przez sen, 1111osi się na !okci11, 
glculzi 111a/q po głowie, wów 11klada się na wznak. Wyfącza pilntem 
głos 11.1 telewizorze. pozostml'ia sam obraz .. . 

Cisza„. Ostl)' terkot te!efon11 .1tojqcego g/ębuko pod łóżkiem. 

ON II (blyskmuicznie sięga pod fóżko . wyciqga telefo11 i p11cl11osi slt1-

chc1wkę. Z nadzieją. pólszejJtem) Lars„ .? Hallo. „ K to mówi )„. 

Hallo. „ (oc/kladct Jimhawkę. kicu/zie się. gasi lampkę na Jzafa. 

Unoszqc g/owę Jkcll'ze po kanałach telewizora) 

Cios wylqczony. Glrtw<1 iii!/ Oj)Clda. jHm·o!i z,uypta. 

1Higa kolorami ekm11 te!e1vizovc1„. Ti -zyt!zieki sekund ciszy - po;edyncze 
jęknięcie dzil!l'kc1 - cisw - ledwo słyszalne oddechy - J)'tmiczny u:erbel 
deszczu o b/aJzany parapet - ciszct ... 

Cich11tkie. ledwo, lee/wo slyszalne j;11kct11 ie do drzwi wejfriowych 
- cisza - deszcz bębni o Jzyby - /1onotl'11e /}{{kemie , gloJ'niejsze - cisza 
- szmpnięcie za klmnkf - rctz - mz - i wów /}{{kanie , glofne - jęk 

tlzieckct - cisza - nagle krótki. ale ostJ)' dźwięk dzwonka 11 drzwi. 
On I I jeszcze fpiqc siada na fóżk11, wybudza Jię. wstając patrzy na 
dziecko, podchodzi c!o drz wi. patrzy na przewwajqcq się klamkę 
- z1uiw p11ka11ie„. 
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ON II Lars? (otwiera wewnętrznq zcwrwkę, uchyla drzwi, jJatrzy 

przez 1tchylone drzwi w ciemny ko 1J1fc1rz, bardzo powoli utwierct szero

ko drzwi) 

Drzwi wejściowe otwierajq się do wnętrza pokojlf. zctslanictjqf wejkie. 
Widzimy tylko mówiqcq posta/ i otwc1rte skrzydło drzwi. 

ON II (zwraca się w stronę wejścict. życzliwie) Dobry wieczór ... 

Proszę, wejdź.. . Nie wejdziesz? Proszę „. Okropny deszcz„. 

(wyciqga rękę zapmszajqco) Proszę„ . (oglqcla się z niepokojem na 

dziecko) Chłód ciągnie od korytarza.„ Wejdź„ . Ojej„. (podcho

dzi do wejścia - znika za skrzydłem drzwi) Wejdź„. No, wchodź... 

(zc11nykc1 drzwi. odchodzi dwa kroki. ciej1lo) Masz zamiar tak stać 

w kałuży całą noc? 

Przy drzwiach stoi kilk!fnastoletnia dziewrzyna, w dżimach, u: k11rtce, 
która mia/a byi' nieprzwwkalnrt, /1rzytrzy 1r11rje rękq ogromny, 
wypakowcmy po hrzegi górski plnak. Ledwo trzyma się net nogcuh ze 
zmęczmia, przemoczona. Widm'. że jest w podróży bcmlzo dllfgo. 

011 Il zapalct lampkę J1rzy lóżk1r . okryu.Ja dokładnie dziecko. 

KARLA (/11Stmje z 11iepokoje1111t1ieszka11ie, wolno) Czy tu„.? Gdzie 
jest„.? 

ON II Twój tata? Pojechał na stację benzynową. Chciał, 

bardzo chciał do ciebie zadzwonić. Umówiliście się na tele
fon, prawda„) 

Kctr!a odgarnia mokre w!oJ)' z twarzy. 

ON II (szybko) W każdym razie Lars, twój tata, chciał 

z robą porozmawiać„. (zdziwiony wzrok Karli) Chciał z tobą 

spokojnie sam pogadać i dlatego pojechał na stację benzyno

wą. (ciep/o) Rozbierz się, ro wszystko mokre. 

KARLA (rn/ctjtfc się) Nie. 

ON II Będziesz tak stać? 

Kerria siada 11e1 stojqqm plecc1ku. napil(_ta, czt1jnc1. 
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ON II Twój tata zaraz przyjedzie„. Jesteś cala mokra, prze

ziębisz się„. 

KARLA Nie . 

ON II (ciepło) Nie przeziębisz się? 

KARLA Nie. 

ON (iiepfo) Zdejmij chociaż kurtkę„. I buty. 

KARLA Nie . 

ON II (ciep/o) Zrobię ci gorącej herbaty, dobrze? 

KARLA Nie. 

ON II Zrobię, zrobię„. (wychodzi do k11ch11i. przygotmurtje herbatę) 

Karla siedzi !hl plecaku, jest tak z111rczo11t1 . że zaraz zaśnie. //{,/ sialzqco, 
patrzy na swoje buty, wokól których 11tworzy!tt się kal11ża 11.;udy. Chce 
rozszw1rować buty. ale nie met sity. Ściqga je wię,-, zapierajqc się butem 
o but. Sprawdza skttrpetki. sq mokre - jest jej j11ż wszystko jed110. 
tylko spać, Jpa{ i żeby by/o ciep/n . Zapada u· drzemkę . 

On li wchodzi z k!fbkiem pr:1mjqcej herbaty. OdJtawict k11bek. patrzy 
11a śpiqcq dziewczynę. Bierze je; b11ty, wynosi do lc1Zie11ki, de!ikat11ie 
ściq.ga skarpetki, pochylct się naci niq. łapie za 11chwyt zc11nk i 

blyskawicznego kurtki i os t rożnie zslfwa. Dziewayna się budzi 
- sekunda - patrzy przemżrma - On I I pochylony nad niq - z1ywct 
się z plecaka, odtrqca go silnie i dopada do drzwi. szarpie za klamkę, 
ale wewnętrzny zamek jest za111k11irty. Szcopie zet klc1mkę raz po mz. 
patrzy przerażona. 

ON II (bardzo lagodnie i serdecznie) Uspokój się„ . Spokojnie. „ 

Chciałem zdjąć z ciebie kurtkę . Dostaniesz zapalenia płuc 

- zapalenia płuc jak nic. 

KARLA (bardzo wystraszona) Nie. 

ON Il Ty jesteś Karla, tak? A ja (wyciąga rękę) nazywam się 

Mag. (stoi z wyciqgniętq rękq) Trochę jak czarodziej, co? No„. 

(Karla ujmuje jego rękę) Pewnie słyszałaś o mnie? (K.,1r/a potaktt-
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je mchem glowy) Inaczej mnie sobie wyobrażałaś? „. A ja ciebie 

znam z fotografii. Lars„. Twój tata ma całą teczkę twoich 

zdjęć, naprawdę . Chcesz zobaczyć? 

Karla zaczyna cicho plakat'. stara się o/Jtmou!Cu'. ale to wszystko 
przerasle1 jej ri~y. 

ON II Mieszkam w tym domu z twoim tatą z naszą„. 

I z tym (pokazuje na łóżko, imiejqc się) niemowlakiem ... 

Karla dopiero teraz dostrzega leżqce '"' lriżk11 dziecko, wolno zbliżct 
się do łóżka, siade1 w mokl)'th rzel'zach net brzeg11 lriżka i patrzy na 
dziecko. 

ON II (podchodzi i staje obok niej) Jut ro skończy pół roku „ . 

(Karla potakLtje bezwiednie) Dzisiaj pierwszy raz zasnęła sama, 

wiesz? Pierwszy raz„. 

KARLA Gdzie jest?„ . 

ON II Już niecHugo przyjdzie. Pewnie chce się do ciebie 

dodzwonić. Czy twoja.„ mama wie, że„.? 

Karla kręci g!owq. 

ON II Uciekłaś z domu. 

KARLA Nie. 

ON II (1dmiechc1 się 1vyroz111niet!e) Rozumiem. 

Karla patrzy pytająco. 

ON II Musiałaś po prostu wyjechać, tak ? 

KARLA (wolno) Tak. 

ON II Zaczekamy razem? 

KARLA (j11ż prawie zas;pic;.) Tak. 

ON II Wiesz co? Zaczekamy w łóżku, dobrze? Nie bój się„. 

(Imieje siij serdecznie. kręcqc glowq) Ja się położę, mała może zaraz się 
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obudzić . Dam jej trochę pić . A ty sobie siedź tutaj„. 

W pokoju małej mieści się ledwie jej łóżeczko. Nic zmieścisz się. 

Siedź sobie tutaj . Ale najpierw się wykąp i przebierz, dobrze? 

KARLA Nie. 

ON II (życzliwie, ale stanowczo) Weź prysznic, nie mamy wan

ny, i będziesz sobie spokojnie czekać. No, chodź... (bierze Kar

lrr pod ramię i prowadzi do lazienki) Ręczniki są na kaloryferze„. 

Karlc1 ociqgajqc się wchodzi do łazienki, po chwili swm wod;>. On I I 
bierze plemk Karli i stmvia pvzy kaloryferze, pod oknem, przynosi 
z pokoj11 dzieckct żółty, włochaty koc i ru1w net lóżk11. Ziewa; czerwone, 
zmęczone oczy. Sz11m wody w lcizience cichnie. 

ON II (podchodzi do drzwi łazienki) Uchyl drzwi, dam ci piża

mę. (drzwi uchylajq się, ws11wc1 w szparę piżamę) To piżama two-

1ego taty. 

Karla wychodzi z f<t zienki w d11żo za d11żej piżamie. podwija nogawki. 
rękmvy. 

ON II Tu masz koc. Usiądź sobie i czekaj. Może coś będzie 

w telewizji? Jak chcesz„. Ja się położę. (kładzie się) Zostawić 

Lampkę? No, to zostawię. Herbata jeszcze ciepła, wypij„. 

A jak chcesz zrobić jeszcze, to w kuchni wszystko jest.„ (0:11/ci 

się kofdrq, otula dziecko) To na razie „. Dobranoc. „ 

KARLA (wolno) Dobranoc. 

ON II Jutro sobie wszystko z tatą opowiecie, pogadacie„. 

Można iść na spacer do lasu albo na stację kolejową. No„ . Tu 

jest bardzo„. (ziewa) bardzo przyjemnie. (zapada 1v sen) 

Karla siedzi na brzeżktt ltlżka. nie chce zasnqć, ale takiego ZlflfCZe111a 

nie da się opcmowac'. Bierze k11bek z herbatq i wyptja chciwie. Obchodzi 
łóżko clookola, siada na dmgim brzegu, patrzy na Ipiqqch, opierct się 
plemmi o ścianę, rwca okiem na migoczqc)' telewizo1: opatula się kocem 
i 11c1t)'chmie1st, 1w siedzqco, zaJypia. Ściemnienie. 
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Rozjaśnienie. To samo mieszkanie. Świt. Za oknem szaro i buro. To 
będzie pon11ry dzień. Deszcz bęb11i po parapecie, zacina w szyby. 
Telewizor migoce. widocznie On II 11c1risnql zasypiając automatyczny 
przelqcznik kana/ów, bo nc1 ekranie pojawiajq się co sek1111da inne 
programy. On II i Karla śpiq głęboko. On Il na wznak, posapujqc 
cicho, lewym ramieniem obejm11je niemowlę. Karla pod /mszystym kocem 
zwinięta w klębek. 1w brzegu lóżkc:1, tylern do widowni, ciemne wlo.ry 
rozrzucone na podmzce. Cisza. Deszcz. Cichy chrobot klucza w zamku 
drzwi wejkiowy1h . .Jeden ztunek odskakuje . potem zas11wr1. Wchodzi 
ostrożnie On I. W mokrym sztormic1k11, ale niezbyt przemoknięty . 

Słychal' warkot odjeżdżajqago Jpod dom11 samochodu i stłumiony 
klakson ze śmiesznq melodyjkq. On I zamyka drzwi, stctwia 1ut 

pod/adze dwie W)'pchane zak11pami plastik01ve torby, ściqga sztormiak. 
Podchodzi do łóżka . Dostrzega Zt:llJ1S ciała pnci włochatym kocem. 
Nieruchomieje. Patrzy na leżqce w fóżk11 postacie, na wachlcrrz dl11gich, 
ciemnych włosów Ilf/ /1ociuszce. Na plecak stojqq przy kalo1;ferze. Bierze 
plastikowq torbę. wolno siada na lóżk11 i w tej Jamej chwili 17k 
telewizora. On I miadł na pilocie, wlqczajqr glos na ca/-)' regulator 
- rozwrzeszczana kreskówka. Szuka nerwowo pilota w pościeli. 
Znajduje, ścisza. On II 11nosi się na łokciach i patrzy zaspanym 
wzrokiem. 

ON II Jesteś ... (11śmie1ha się) To dobrze. 

ON I Przepraszam ... 

ON II (zie1w1jqc) Dobrze, że już jesteś. Udało mi się trochę 

pospać. 

ON I Nie mogłem dodzwonić się ze stacji i musiałem poje

chać aż do centrum. Wszystko pozamykane. A karty telefo

niczne„. 

ON II (pcttrzy nc1 niemowlę) Ty wiesz, że ona zasnc;ła? (pochy

la się i ceduje dziecko w czo/o) Pierwszy raz zasnęła sama. Po

patrz, jak cudnie wygląda, jak szczęście, jak najprawdziw

sze szczęście„. 

Kada budzi się powoli, siada na lóżk11 z z.m1k,niętymi oczami. bardzo, 
bal'dzo zaspana, opuchnięta od knitkiego, głębokiego sn11, sieclzqc 

34 

oktJ1ll'a się kocem. Ze zwojów koca wy.rtaje tylko głowa, otwiera oczy 
i wpatmje się w On I. 

ON rI (pólleżqc. opc1rty na !okcimh. patrzy na b11dzqce się niemowlę) 
Podaj mi, proszę, butelkę. 

ON II (podaje mu butelkę ze smoczkiem stojqcq przy łóżku) Proszę ... 

Ktirla patrzy na mężczyzn, nil niemowlę. zatrzymuje wzrok na Onym /. 

ON II (poi niemowlę, ewie)) ak się chciało pić.Jak się chciało 
pić„. 

ON I (wyciqga z plastikowej torby paczkę piel11szek jednorazowych) 
Kupiłem„. 

ON Il (pojqc niemowlę, w.rkawje glowq) Sweter„. 

ON I (dotykajqc swetm na piersi) Co? 

ON II No, przecież sweter.„ 

ON I Co? (oglqda materia!) 

ON Ił Włożyłeś sweter na lewą stronc;„. 

Ku r tyn a 

Urmj11rnborg, marzec 2000 



,fANTOM 

OSOBY: 

ONA 

ON 

GERDMANN 

DZIEWCZYNA 

Wnętrze ma/ego domk11 letniskowego, stojqcego na plaży zaledwie 
kilkctnaście haków od morza . Przez cafy czas trwania spektak/11 
słychać sz11111 morza, pogłos fal, ad fZa.rtt do czcn11 pisk 
prze!at11jqcych ptc1ków, dwa trzy ra zy odleg le b11czenie 
przeplywajqcych na horyzoncie statków. \,l'/ frim1ie na wprost 
widowni dw11sk.rzyd!owe drzwi , otn·arte na maly taras zako1/cznny 
dosyć wysok.q, pe!nq balustradq , nad którq wideu' pas 
błękitnoszarego nieba. 1j1powe wypOJażenie takiego tymrza.roll'ego, 
wakacyjnego wnętrzct; dwa tapczany. stolik, krzesła, mdio, leżaki, 
materace nadm11chiwcme. mkiety do baclmi11gtonc1. sterty gazet itp. 
- ns11,1ojo11y, wakacJj11y 11ielacl. W kia11ie po lewe; stronie widowni 
wejfrie do domk11. Domek stoi net plaży 1u1 kilk11 dreu 1llictnych 
prdach. Podloga z jarnych desek przysypana jest gdziwiegdzie 
wno.rzu11y111 z plaży pic1.rkiem. Lekko skrzypi. Spod pod/ogi. 
zawieszonej metr. pó!tora ncul piaskiem plaży dobiega czasem pisk 
chowających się tam dzieci. czc1Jt'J11 zaszczeka pies. czasem tylko 
silniej dmuchnie wiatr. 

Schyłek lata. Późne popolttdllie. Odlegle glosy zbterajql)'Ch się 

z plaży wrza.rowiczów. daleki sz111n radir1 tranzystorowego, /Jisk 
ptakÓ'll', stafy szttlil morzci. 

' 
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SCENA 1 

GIOJy Jej i J ego stojqqch na plaży t11ż przecl lrmtSem domk11 na plc1ży. 

ONA (zachęmjqw) No, tak„. Rzucaj mocno.„. I raz ... Jeszcze! 

\VidoLZny lut kolorowej pilk1 u· strunę tc1ras11. Pitka za s/<1bo rwmnct 
odbija się od bc1lmtrady i spacla. 

ONA Ojej .. . (ciepło) Jeszcze raz ... Tak ... Mocniej! 

Znów widoczny lot nieporadnie rz11comj /Ji!ki, która oclb1ja się od 
bal11strady i spada. 

ONA (głos) Mocniej ... No, mocniej! .„ Czekaj, pomogę ci ... 

No ... ! 

W)'soki !ot pilki. pi/ka wpada lltl tarm domku, od.bija się. wpc1dc1 do 
j1ukoj11. toczy się w stronę widow111 i zatrzy11111je. lekko ko!ysztjc. 

Glosy Jej i Jego wchodzq'J'Ch j10 ki!k11 clrew11ia11ych schodkach, 
prowadzących z plaży do domk11. Drzwi otwierajq się na zewnqtrz, 
zmla11iajqc widok plaży i morza (g!o.fniejszy sz11m fa/). Lekki przeciqg 
u1 pu111ieszczeni11, powiewa tama ikeowska zasiana, szeleszczą gazety 
na pocllodze , piłka popchnięta jmd11lllchem wiatr11 toczy sif kilka 
centymetrów w bok, 

ONA (wchodzi niosqc pod pachą leżc1k1 11brana w kolorowy szltt

frok, okl!lmy slr111eczne nc:t czole, koszyk na m111ieni11 wy/J1:lniu11y c t!q 

111c1sq zhędny,h rzeczy) A tak bardzo cię prosiłam.„ Tak bardzo 

cię prosiłam„. 

ON (wchodzi tttż za 111q. krótkie spodnie. sandały. ps1ic:1 koswla. 

poci Jiachq gazety. w ręce 11c1dm11chiwana foka , 11ie/1orad11ic zwinięty 

wirttrochron) Rozmawiałem z nimi„. 

ONA A tak cię prosiłam. Prosiłam cię sto razy, żebyś w sto

łówce zamawiał pół porcji. Tak? Pół porcji„. 

ON (klc1dzie rzeczy 11c1 tc1pcwnie) Tak„. 

ONA To dlaczego znów przynieśli całą porcję? Dlaczego? 
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ON Rozmawiałem ... 

ONA Nie. Nie rozmawiałeś. Czy to znowu ja mam pójść do 

tej stołówki i powiedzieć, że prosimy o pół porcji. Że ziem

niaczki mają być bez oczek, starannie obrane, że mięsko ma 

być kruche, a jak buraczki, ro niekoniecznie zawsze z chrza

nem. To jakaś obsesja z tym chrzanem ... 

ON Pójdę przed kolacj<! i powiem ... 

ONA Zawsze zostaje pół porcji. Zawsze. Po co? To jest zmar

nowane pół porcji. Mogłabym spokojnie gotować tutaj. Spo

kojnie. Przynajmniej wszystko byłoby świeże. 

ON Chciałem, żebyśmy w czasie wakacji nie musieli ... 

ONA (momo) My musimy. .. (c/!11gc1 pauza) Siadamy do obia

du i wjeżdża pełna porcja. To głupie. Po prostu ... 

ON Będziemy prosić o pół porcji. 

ONA I o mniejszy talerzyk. 

ON O mniejszy talerzyk. 

ONA I o wysokie krzesełko. 

ON O wysokie. 

ONA Przecież nawet mnie blat stołu sięga poci samą brodę. 

ON Będzie inny stół... 

ONA (wzcl1yga sil() Boże, jak zimno. Mówię, że jest zimno ... 

ON 'fo już prawie koniec lata. 

ONA To tu w ogóle było jakieś lato? 

ON Prawie trzy tygodnie upału. 

ONA Ale my przyjechaliśmy p o tych trzech tygodniach. „ 
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ON Jest bardzo ciepło. N a plaży pełno ludzi ... 

ONA Sześć. 

ON Sześć? 

ONA Sześć ... Dzisiaj przyszło sześć osób. 

On 1tśmiecha się. 

ONA Dokładnie sześć osób. 

ON (serdecznie) Liczyłaś ich? 

ONA Codziennie liczę. Rekord był wczoraj-dwanaście osób. 

Ale szybko zebrali się i poszli sobie. Dzisiaj było tych sześć co 

zawsze i taka jedna ... Ale jej nic liczę, bo wykopała sobie 

norkę już za falochronem. Słuchasz? 

ON Słucham. 

ONA Widziałeś ją? 

ON (miękko) Daj spokój. Wiesz, moglibyśmy dzisiaj ... 

ONA Wszystkim się podobają takie ... 

ON Ja nie wiem, o kim mówisz. Chodź, weźmiemy. .. 

ONA Mówię o tej, która przed południem przedefiladowa

ła przed nami trzy razy na plaży i chyba nawet chciała się 

dosiąść ... (zly uśmiech) Ale się nie dosiadła i poszła sobie ... No, 

poszła sobie ... 

On przebiera się, wklctda dl11r,ie s/Jodnte, chce miqfi' 1w tc1jJCzcm1e, 
żeby wloży/ huty. W chwili. gcźv tylko ledwo dotk11c1! tctjJczmw. On11 
rzucci si~ na niego i podrywa go do griry. 

ONA (pwwie ordynarnie) Ślepy jesteś!? Ślepy?!!! 

On zastyga, potem siada ostrożnie na dmgim ko1im tapczc11rn . 

ONA Przeproś! 



ON Przepraszam cię. 

ONA Mnie!? 

ON (cicho w dól) Przepraszam ... 

ONA Ja myś lę, że przepraszasz ... (patrzy 11a to miejsce na tap

cumie, gdzie ch(icd miqk On) Chłodno. Przy mknij drzwi bal

konowe. 

ON (ostrożnie) Będzie duszno ... Deski są nagrzane. 

ONA Wstrętna buda. 

ON Podobała ci się ta chatka. Powiedziałeś, że to kurza 

charka na ośmiu nogach. 

ONA Na ośmiu nogach ... Kurnik na dzikiej plaży bez ła

zienki. 

ON Podobało ci się ... 

ONA A dlaczego na kurzych nogach; ... 

ON (bcmlzo wolno) Tak się mówi. 

ONA To chatka ma nogi kury, czy kura ma chatkę? 

ON (wolno) To taka bajka .. . 

ONA Opowiedz, opowiedz ... (dohitnie) Słyszysz!? Masz opo-

wiedzieć bajkę. 

ON Proszę ... 

ONA Opowiedz, opowiedz bajkę. 

ON Dawno, dawno ternu ... 

Ona cieszy się, /Jrzygotow11je do slmha11i,:t . 

ON W takim wielkim, starym lesie ... Była sobie taka stara 

chatka na kurzej nóżce . A w tej chatce ... 
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ONA Ale jak ro? Ale jak to? 

ON A w tej chatce ... 

ONA Ale jak to na kurzej nóżce? 

ON To raka bajka. 

ONA A co się stało z tą kurką, co miała tę nóżkę? 

ON Nie wiem ... 

ONA Ale dlaczego? 

ON Co? 

ONA (111ocno) Ale dlaczego nie wiesz? 

ON (hmdzo bezbronnie) Bo nie wiem ... 

ONA Ale dlaczego? Ale dlaczego? (mocno) Wszystko wiesz ... 

Uhm .. . Uhm ... Podaj mi polarek, tu jest coraz chłodniej . 

ON (bierze z szafki mafy po/arek i podaje) Proszę ... 

Ona bierze pofarek. kfadzie na tapczanie. zdejm11je niewidoczne pyłki. 
rozklada. gfaclzi i bardzo starannie składa w kostkrr. 

ON (w ciszy) Pomyślałem ... Pomyślałem, że może mogliby
śmy dzisiaj pójść do kina. 

ONA (ożywia się) Świetnie. O której? 

ON Może po kolacji? 

ONA Po kolacji? To znaczy wieczorem. A jak wieczorem, to 

film raczej dla dorosłych. 

ON Film, po prostu. 

ONA Komedia, taka do śmiechu. 

ON Nie wiem. Film. 

ONA Ale co, byleś w tym kinie? Widziałeś fotosy? Czytałeś 
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ulotkę reklamową? W tym Ellmit jest tylko jedno kino . Co 

to za film? 

ON Nie wiem dokładnie ... 

ONA Ale ma jakiś tytuł? Zapraszasz nas do kina czy na 

film? No„. 

ON (wolno) To chodźmy na spacer. 

ONA Zapraszasz do kina czy na film? 

ON Dawno nie byliśmy w kinie„. 

ONA Bardzo dawno„. 

On milczy. 

ONA No, widzisz. To chodźmy do kina. Dziękujemy za 

zaproszenie. 

ON Kupiłem bilety„. 

ONA Cudownie. Ładnie się ubiorę i pójdziemy po kolacji. 

Kupisz mi torebkę dmuchanego ryżu, tak? Będziemy się trzy

mać za ręce. Lubię zapach kina.„ 

ON Ja też. 

ONA Pamiętam jak kiedyś powiedziałeś, że lubisz puste kina, 

kawiarnie i kościoły. Uhm„. Ja chyba też lubię puste kina, 

kawiarnie i kościoły. A kościół? Jak pachnie pusty kośc iół? 

ON Nie wiem ... 

ONA Kiedyś powiedziałeś, że wstydem. Że pusty kościół 
pachnie wstydem. A jak poznajesz zapach wstydu? (pociqga 

nosem) Jak? 

ON (ciep/o) Bardzo się cieszę, że pójdziemy do kina. 

ONA Ja też. O której się kończy ten film? 

ON Chyba po dziewiątej. 

ONA Po dziewiątej ... (jJalfza) Będziemy wracać plażą, przy

tuleni. Wolniutko, wolno - człap - człap„. Może mnie poca

łujesz? Bardzo dawno mnie już nie pocałowałeś. Obejmiesz 

mnie, zmrużysz oczy, przytulisz„ . Ty tak fajnie łapiesz ręką 

za kark, że nawet się nie można ruszyć i ciarki chodzą po 

krzyżu. l pocałujesz mnie, a mnie się nogi ugną.„ Jezu, jak 

ty całujesz. 

On chce jq przytulii'. 

ONA I będzie noc, ciepła, puszysta noc i ciche morze, nasza 

chatka, plaża .... Tak się cieszę ... 

ON (chce jq objql? Kochanie moje „ . 

ONA Tak się cieszę, że pomyślałeś o wszystkim. 

ON Kupiłem tylko bilety. 

ONA Nie, nic tylko. Cieszę się, że załatwiłeś opiekunkę czy 

nianię, a może nawet pielęgniarkę.„ 

On milczy. 

ONA Jesteś bardzo kochany. 

On milczy. 

ONA Nigdy byś nie pozwolił, żeby tutaj nikogo nie było, 

jak pójdziemy do kina. Taki seans trwa co najmniej dwie 

godziny. .. Dwie godziny„. Nikt nie zaśnie, jak musi być sam 

przez dwie godziny. Tak? 

ON (ll!o!no) Chyba tak ... 

ONA No widzisz. Gdzie się umówiłeś z tą opiekunką? Spo

tkamy się w stołówce i przyjdziemy tutaj? Czy może lepiej 

umówimy się z nią po kolacji i ta pani przyjdzie tutaj. Lepiej 

zostać z kimś, kro przyjdzie wcześniej, oswoić się trochę ... 
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A my spokojnie pójdziemy do kina i szybciutko potem wró

CJmy. 

ON Dobrze. 

ONA Czy może jak? Kim jest ta pani? Powiedz mi coś o tej 

pani . Chcemy, żeby została tutaj na prawie dwie godziny. .. 

No co tak na mnie patrzysz? Skąd ona jest? Stąd? Z Ellmit? 

Jak się nazywa? Pracuje? Emerytka? Czy ma w ogóle jakieś 

doświadczenie? Chce sobie tylko dorobić? No tak czy nie!? 

ON (wolno) Tak ... 

ONA Czy ja mam z ciebie wyciągać każde słowo? Ile jej 

chcesz zapłacić? To jest ważne. Inne są stawki godzinowe 

u nas , a inne w takim Ellmit. No, mówżesz coś. 

ON (wolno) Zapłacę. Zapłacę jej ... 

ONA Ale ile !? .. . Tak po prostu podszedłeś do jakiejś starszej 

pani, na deptaku czy na molo, nie wiem, która budziła twoje 

zaufanie, tak? I zapytałeś, czy nie mogłaby zostać ... Czy po

szedłeś, nie wiem , do punktu Czerwonego Krzyża czy, nie 

wiem, do jakiegoś przedszkola i poprosiłeś o radę, gdzie zna

leźć starszą panią, która mogłaby zaopiekować się. No .. . Tak 

ro było? 

On mikzy. 

ONA Nie tak? 

ON Ja ... 

ONA Nie kończ. Nie musisz mówić. (dobitnie) I tak wiem. 

On milczy. 

ONA Wiem .. . Poszedłeś do tego szpitala ... 

ON (dobitnie) Na litość boską ... 
' 
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ONA A co to jest litość boska? A co to jest? 

ON (cicho) Proszę . 

ONA Co to jest litość boska? 

On milczy. 

ONA To znaczy, że co? (pa11zt1! ostro) Słyszałeś!? Masz powie
dzieć: „Co to jest litość boska?" 

On milczy. 

ONA A jak pachnie litość boska? 

ON Proszę ... 

ONA A może ma jakiś smak, co? (pa11za) Znowu czegoś nie 

wiesz ... (mocno) A ja wiem, że poszedłeś do tego szpitala 

i złapałeś pierwszą lepszą panią i zapytałeś, czy nic mogłaby 

tutaj przyjść na dwie godziny ... Bo idziemy do kina ... Prze
cież wiem. 

ON (cicho i wolno) Ja tam nawet nigdy nic byłem. 

ONA To kim jest ta pani? Kto w takim razie tutaj zostanie;i 

(/Jct11za) Byle kto? (wslmh11je się w ciszę harclzo 111L·ażnie, sk11piona. 

śmieje się ciepło i serdecznie - w /mstkę) Aha ... (śmieje sir) Ja nie 

wiem ... (trochę zt1żenowana) Czy wie? (śmieje się) No, to zapy

taj, zapytaj ... (pa11za: j}()tem dn Niego) Słyszałeś? To odpowiedz, 
no ... 

ON (wolno) Co mam odpowiedzieć? 

ONA Odpowiedz po prostu, przecież słyszałeś pytanie. 

On milczy. Ciszc1. 

ONA Słyszałeś czy nie? Tak czy nie!? 

ON Chyba ... Chyba ... Chyba nie za dobrze usłyszałem. 

ONA Nie za dobrze .. . 
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ON Chyba nie słyszałem. 

ONA A może nie wiesz? 

ON Może nie wiem. 

ONA Każdy to wie. 

ON Ja ... Ja nic. 

ONA O czym mówisz? 

ON Bardzo cię proszę ... 

ONA To kto ma odpowiedzieć na ro pytanie jak nic ty; 

Kto? 

ON Może nic znam odpowiedzi na takie pytania. 

ONA (śmieje się) Coś ty ... Nawet ja bym umiała odpowie

dzieć. To wiedzą wszyscy. 

ON (zachęcajqm) To odpowiedz. 

ONA Dlaczego ja? To przecież ciebie pyta. 

ON Nas ... Nas pyta ... (momo) Ty wiesz lepiej . 

ONA Nas ... 

ON To ty powiedz ... Powiedz. 

ONA Hm ... Ale powiedziałam, że nie wiem, bo ty na pew

no wiesz. 

ON Powiedziałaś tak, żeby zrobić mi przyjemność. Ale ty 

wiesz lepiej. 

ONA Zawsze mężczyźni mówią takie rzeczy. To są sprawy ... 

Takie pomiędzy mężczyzną a jego .. . 

ON Ty wiesz lepiej. Ty wiesz lepiej . Naprawdę. 

ONA Naprawdę nie słyszałeś pytani,? 
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ON Naprawdę ... Odpowiedz, proszę. 

ONA Bo to morze tak głupio szumi i szumi ... Czy ... rpcmza) 

Wiemy ... Czy my wiemy ... (pauza) Jak to jest, że - jest ... 

A ... (nagle /1rzejkie - teraz mówi szybko) Ty wcale nie załatwiłeś 

żadnej pani, żeby została tutaj jak pójdziemy do kina, rak? ... 

Nie załatwiłeś? (kręci glowq) Ty jesteś ... Jak ty to sobie wy

obrażasz? Z kim tutaj będzie siedzieć dwie godziny? Po ciem

ku czy przy świetle? No, jak? Bo jakoś to sobie musiałeś uło

żyć? ... My w kinie, a tu kto? 

ON (cicho. cichutko. clo siebie) Nikt. .. 

ONA Co ty mówisz? 

On mówi coś bardzo cicho. jJmwie nieslysZt1/11ie. 

ONA (szybko) Wiesz, gdyby nie to, że zaraz się będzie ściem

niać, a to głupie Ellmit jest prawie na końcu świata, pojechali

byśmy sobie stąd zaraz ... Zaraz, wiesz? ... A ty zostałbyś tutaj 

sam i po ciemku. Zobaczyłbyś wtedy, jak ro jest, kiedy jest się 

samemu i po ciemku. I wtedy zrobiłoby ci się bardzo, bardzo 

przykro i smutno, że jesteś sam i po ciemku i bardzo, bardzo byś 

chciał, żebyśmy byli tutaj wszyscy razem z robą. Bo nikogo nie 

wolno zostawiać samego ... Samego i po ciemku ... 

ON Masz rację. Przepraszam cię. To było bardzo nierozsądne. 

ONA Powiedz: „Zrobiłem głupio". 

ON Głupio zrobiłem ... Bardzo głupio. 

ONA I nigdy byś nie zostawił nikogo ... (ptt11zc1) Samego 

i po ciemku. 

ON Nigdy bym nie zostawił .. . 

ONA To bardzo ładnie z twojej strony, że chciałeś nas zabrać 

do kina. Ale będziesz już pamiętać, że trzeba - bo tak to już 
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jest - zawsze trzeba pamiętać o wszystkich ... (pauza) Wiesz, 

że zawsze możesz mnie o wszystko zapytać. Gdybyś pytał, 

na pewno wspólnie byśmy coś poradzili . 

ON Kiepsko wymyśliłem z tym kinem. 

ONA Nic się nie stało. Na szczęście nic się nie stało. Chcia

łeś dobrze. Zawsze możemy pójść na przedpołudniowy se

ans. Czy tam są poranne seanse? 

ON Chyba tak ... Sprawdzę. 

ONA Pójdziemy sobie kiedyś, po śniadaniu, do tego kina. 

Razem ... 

ON (ciep/o) Dobrze. 

ONA Rozumiesz, że nie możemy pójść dziś wieczorem do 

kina? 

ON Rozumiem. 

ONA Nie jest ci przykro? 

ON Nic. 

ONA Ani troszeczkę? 

ON Ani troszeczkę . 

ONA (tl/pc1da 11111 w s!owo; szybko. klaszczqc w d!onie) To mamy 

dla ciebie nagrodę! I wielką niespodziankę! 

ON Jaką niespodziankę? 

ONA Umieje się serdecznie) A tak, niespodziankę ... 

ON (J'mie;e się) Poważnie? 

ONA (wolno) ... Będziesz mógł... Będziesz mógł... 

ON (ciep/o) No, co? 
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ONA Będziesz mógł, w nagrodę ... (wpada w rytm) Wybrać, 

jakie ubranko włożyć, jak pójdziemy na kolację. (wyciqga Jpod 

tapczanu torbę, otwiera; torba jest wypełniona ubrankami różnych roz

mictrów) No ... (wyjm11je i pokawje po kolei; spodenki, koswlę, cza

peczki) No .. . Co wybierzesz? Tylko nie wolno ci podpatrywać 

ode mnie. Pamiętaj. (pokazuje rzeczy) Tak jak już było ro nie 

możesz... (pokmuje skafande1; skarpetki. ipioszki, rzeczy rozsypują się 

wokó! torby, siada, kladzie je po obu stronach siebie na tapczanie) Co 

wybierzesz? (pokcmtje) Może to? (pokazuje marynarski komplecik) 

Albo to? (pokazttje) Albo może ro? .... Jakbyś chciał wybrać dre

sik, to pamiętaj, przepraszam, że tak mówię, ale może być tro

chę chłodno jak będziemy wracać z kolacji ... To co wybierzesz? 

On patrzy na Niq. 

ONA Jednak dresik? Dobrze.„ Skarpetki żółte? Dobrze. 

Mogą być żółte ... (wyjmttje z torby) Sandały czy tenisówki? ... 

Sandały. Słusznie. Noga nie będzie się pocić, a i piach łatwiej 

wytrzepać z sandałów. Czapeczka? (/1okaz1tje) Ta czy ta? (cie

szy się) Bejsbolówka ... Bejsbolówka, rak? (mocniej) Bejsbolów

ka, tak!? 

ON (cicho) Tak ... 

ONA Fajnie ro wybrałeś ... (zadowolona) No, no. (pauza) To 

ubierz w to teraz ... 

Ii·udno powiedzieć, co On cwje. 

ONA Ubierz w to. Bo się spóźnimy na kolację, a obiecałeś, 

że poprosisz i dopilnujesz, żeby nam podali - dopilnujesz tego 

- żeby nam podali dwie i pół porcji„. Ubierz w to„. I mały 
talerzyk. I wysokie krzesełko. Ma być wysokie krzesełko przy 

naszym stole. (stcmowczo) Raz na zawsze ma stać wysokie krze

sełko przy naszym stole w jadalni„. (pauza) Ubierz ·w to„. 

ON (ci(ho, bardzo cicho) Evre„. Proszę. 
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ONA (cicho, ale dobitnie) Gówno - gówno - gówno. 

ON Wszystko będzie, jak chcesz„. 

ONA To ubierz w te skarpetki„. (rzuca w niego skmpetkami) 

Dresik. (rzma) Sweterek. (rzuca) Majteczki . (rz11w) Kurtecz

kę. (rzuca) Koszulkę„. I tę„. I tę„. Tę też „ . (rzuca mz po raz) 

I to włóż„. I to „. (rzucrt w niego. obok niego, na podłogę i znów w 

11iego rzeczami wyciqganymi z torby - On nie drgnie nawet, tylko 

patrzy. Wi-eszcie zostrljq jej w rękach tylko male tenisówki) A butki? 

Zapomniałeś o butkach. (równo uk!ct&t pctrę tenisówek przed nim) 

Jeszcze tylko butki. (pa11za) I co, możemy iść na kolację? 

On potakuje mchem głowy. 

ONA (przebiera się do w;~ścit1) Aha„ . Chyba o czymś zapo

mniałeś ... Jak zwykle zresztą. 

ON Chyba tak ... 

ONA (powtarza) Chyba tak. No, to o czym zapomniałeś? 

ON Nie wiem. 

ONA Nie wiesz? 

ON (cich11tko) Boże„. Nie wiem. 

ONA Dlaczego zaraz „Boże"? Bóg ci jest potrzebny, żeby 
kogoś uczesać przed wyjściem na kolację' (/Nr11ze1) Po prostu 

zapomniałeś uczesać. (pa11w) Tylko tyle. (J1a11za) Więc uczesz ... 

On podchodzi wolno do niej. 

ONA (złowrogo) Grzebień. 

ON (powtarza cidw) Grzebień ... 

ONA Poproś o grzebień. 

ON Proszę ... Daj mi grzebień„. 

ONA A po co ci grzebień? 
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ON Chcę uczesać .. . 

ONA To bardzo ładnie z twojej strony. Weź. Grzebień leży 

ram gdzie zawsze, na szafeczce. 

On szuka wzrokiem po sprzętach . 

ONA Na szafeczce.„ 

On bierze grzebień z szajki. trzyma go w opmzczonej rrce. 

ONA (r)'tmicznie) A ja włożę do kolacji twój sweter, pozwo

lisz? Ten jasny. (wkłada jasny, golf. poprawia w/osy) No i jak 

wam idzie? Gotowi? 

ON (bardzo wolno) Tak. 

ONA (patrzy na niego) W rym pójdziesz? Tylko w koszuli? 

Weź coś jeszcze, nie wiem, może reż sweter.„ (raźno) I co? 

Gotowi? Umyci? Uczesani? To chodźmy, bo już późno . 

On msza w stronę drzwi. 

ONA (zwalnia rmhy, u1miera) Dlaczego kłamiesz? Po co? 

Jeśli czegoś nie chcesz robić, to nie rób. Tylko nie kłam. 

(pcww) Daj ... (wyjmuje m11 z rrki grzebinź) Ja ro zrobię. (kręci 

glowq z dezaprobatq. klat/zie grzebie1/ na blacie szafki .. wzdycha) 

Wszystko, wszystko ja.„ (wzdycha) Chodźmy już . (mJZct do 

UJyjścia) Jak dziś znów podadzą owoce morza, to zwymio

tuję ... To jedzenie jest ohydne. Lepiej już kupić świeżą rybę 

w porcie . Ale ty się uparłeś na stołówkę. Nie, nie, ty wyjdź 

pierwszy. (przepm zcza go przed sobq, przytrzym11je drzwi przed 

zctmkniętiem o sekundę dłużej niż wynikctloby to z naturalnego m 

chu zamykanict drzwi) 

Wychodzq. Stojqca caly czas w tym samym miejsrn ko lorowct . 
nadm11chiwcma pilka pchnięta podm11chem przeciqgtt toczy się kilka 
centymetrów. ledwo zauważalnie kolpze, nieruchomieje. 

Slycha/ kroki na drewnianych schodkach, caly czas stały sz11m morza, 
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pojedyncze popiskiwanie ptaków, bardzo odległy, ledwo rozpoznawalny 
fmiech czy krzyk. 

Ściemnienie . 

SCENA 2 

To samo wnętrze. Glo.fny szum morza. Wiatr lekko prm1sza zasłony 
w drzwiach małego taraw. S(J'chać glosy l11dzi idqcych po plaży 
w J/ronę domkfl. Tupot kroków na schodkach. Energiczne pNkanie. 

GŁOS MĘSKI (zza drzwi) Hej, hej! Dzień dobry! Jesteście 

tam!? (znów pukanie) Dzień dobry! Co? Nie ma ich? 

GŁOS ŻEŃSKI Może wyszli? 

GŁOS MĘSKI Może wyszli.„ 

Widzimy. jak klamka drzwi opctda naciJkana ostrożnie od zewnqtl'Z 
i drzzui Jię lekko otwierc1jq. 

GŁOS MĘSKI Jesteście tam? 

GŁOS ŻEŃSKI Może lepiej nie wchodźmy ... 

Drzwi otwierajq się 11;1 calq szerokoH, do środka wchodzi ) erg 
Gere/mann, a za ni111, jakby chowa/a się za ;ego p!ewmi, dziewczyna. 

GERDMANN Nie ma nikogo? (roz[!,lqda .1ię) Pusto. 

DZIEWCZYNA Lepiej wyjdźmy. Usiądziemy na schodkach. 

Zaczekamy. Nie zamknęli drzwi. 

GERDMANN A po co? (fmieje się) W Ellmit na dzikiej pla

ży ro jedyny taki domek. Kto tu może przyjść? (obejmNje jq) 

Chyba tylko morsy ... 

DZIEWCZYNA (wtula się) Ech, ty mój morsic kudłaty ... 

GERDMANN Morsy nie są kudłate 

DZIEWCZYNA A właśnie, że są ... (rozglqda się po wnętrzu, 

patrzy na porozrwcane rzeczy, patrzy uważnie na Gerclmanna) 
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GERDMANN (kiwa glowq) Tak, tak ... 

DZIEWCZYNA Słuchaj, mój morsie kudłaty, miałeś przy

jechać południowym pociągiem. Leżałam na plaży prawie 

cały dzień ... 

GERDMANN Przepraszam cię ... (cal11je jq) Szprotko. 

DZIEWCZYNA Bardzo tęskniłam .. . (wtula się) Bardzo. 

GERDMANN A ja cię, szprotko, zjem. 

DZIEWCZYNA Teraz już nie możesz mnie zjeść. (poważ

nie) Teraz już nie. 

GERDMANN Stary mors cię zje i zostaną tylko same kosteczki. 

DZIEWCZYNA Ości, ty ... (chichoce) Ości przecież ... 

GERDMANN Co robiłaś cały dzień? Smażyłaś się na słoń

cu? Szprotko w oleju ... 

DZIEWCZYNA Już jest trochę chłodno. Spacerowałam tro

chę po tej dziurze. 

GERDMANN Kiedyś ro było piękne uzdrowisko. 

DZIEWCZYNA Ale chyba już dawno temu. 

GERDMANN Dawno ... Co chcesz, odludzie. Rybacka wio

ska, kilka pensjonatów, promenada, molo ... 

DZIEWCZYNA I ten ogromny szpital. Straszny. 

GERDMANN Dlaczego? 

DZIEWCZYNA Taki wielki, czerwony i jakiś taki skom
plikowany. 

GERDMANN (fmieje się) Skomplikowany? 

DZIEWCZYNA Ty byś, morsie, powiedział... Czekaj ... Jak? 
Eklektyczny? Tak? 



GERDMANN (cieszy się) Swietnie. 

DZIEWCZYNA Przybudówki, wieżyczki, witraże i ta ko

puła. Całkiem jak jakiś kościół albo co ... 

GERDMANN Hm, bo to tak trochę jest. 

DZIEWCZYNA Okropny. Obeszłam gmaszysko dookoła 

i wiesz? Coś rak ... Że jak się tam wejdzie, to się znika. 

GERDMANN Znika ... A może odwrotnie? 

DZIEWCZYNA Nie wiem. Ale czyściutko tam wokół. 

I ten ogród taki zadbany. .. Wiesz, w tym ogrodzie na żeliw

nej ławce siedział jakiś mężczyzna. Całkiem sam. I śmiał się 

do mnie. Ale dobrze się śmiał. .. 

GERDMANN Trzeba się śmiać. I co zrobiłaś? 

DZIEWCZYNA Poszłam szybko. To tak wyglądało, jakby 

tylko ten mężczyzna tam mieszkał. Tylko on ... (pc111za) To 

tam masz mieć jutro ten swój wykład? 

GERDMANN Tam. Przed południem. To seminarium po

trwa cały dzień, ale ja powiem, co mam do powiedzenia, 

i jedziemy do domu. 

DZIEWCZYNA Ty na prawdę wiesz wszystko, o tych tam ... 

GERDMANN Niewiele wiem ... Albo i nic. 

DZIE\VCZYNA A ci tutaj ... (pokawje rękq na wnętrze) Ci 

twoi bardzo, bardzo starzy przyjaciele ... Jacy są? 

GERDMANN Jacy są? ... Hm ... Prawdziwi, bardzo praw

dziwi. 

DZIEWCZYNA Niesamowite, że oni ... 

GERDMANN (wpada jej w sfowo) Niesamowite to są bajki. 

(ccd11je ;q) A to ... (mch glowq na wnętrze) Jest naprawdę. 
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DZIEWCZYNA A co było kiedyś w tym szpitalu? 

GERDMANN To właściwie nie jest szpital. Chociaż ... Kie

dyś to był pałac. (jakby opowiada! bajkę) I mieszkał w nim 

potwór, stary mors, który zjadał takie małe szprotki na śnia

danie. Codziennie, codziennie ... 

DZIEWCZYNA Przestań! 

GERDMANN (cie/J!o) Co? 

DZIEWCZYNA (miękko) Nie wiem. Ale przestań. A ci twoi 

bardzo starzy przyjaciele to pewno znają wszystkie twoje żony 

i narzeczone, co nie? (wydyma wargi) Niech znają. Bo teraz 

będę tylko ja i ja, i tylko ja. Tak? 

GERDMANN (śmie;e się) Tylko ty i ty. 

DZIEWCZYNA (poważnie i dobitnie) My będziemy. 

GERDMANN My. (ca!11je jq) Stary mors i Szprotka. 

DZIEWCZYNA Wiesz, co bym teraz najchętniej zjadła? 

GERDMANN Nie ... (śmiejesię) Tego to nawet ja nie jestem 

sobie w stanie wyobrazić 

DZIEWCZYNA Bardzo mocno wędzonego dorsza, takie

go prosto ze skrzyni, z łodzi w porcie, ale żeby to mięsko było 

tak bardziej od ogona, takie troszeczkę maźglate. 

GERDMANN (kręci glowq) Maźglate? 

DZIEWCZYNA A ten dorsz to mógłby sobie trochę pole

żeć na słońcu ... 

GERDMANN Tak myślałem. 

DZIEWCZYNA A jak oni przyjdą, to co? 

GERDMANN Posiedzimy trochę i pójdziemy spać. 
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DZIEWCZYNA A gdzie będziemy nocować? 

GERDMANN W pokoju gościnnym. 

DIEWCZYNA (szyhko) W rym szpitalu? 

GERDMANN To na osobnym piętrze, całkiem jak hotel. .. 

DZIEWCZYNA Za nic na świecie. Nawet nic nie mów. 

Za żadne skarby świata tam nie pójdę . 

GERDMANN (k!aclzie jej rękę na swoim 11tfw) Nawet takim 

skarbem cię nie przekupię? 

DZIEWCZYNA Ty. .. Morsicllo przebrzydłe ... Prześpimy się 

w pensjonacie przy porcie. Widziałam kartkę „Wolny po

kój" . Tylko nic mi już nic mów o tym pokoju gościnnym. 

GERDMANN (śmieje się! Dobrze, mogę spać z cobą gdzie 

chce z, choćby na plaży. 

DZIEWCZYNA Wiesz co? Chodźmy zaraz do tego pen

sjonatu, zostawimy rzeczy, przebierzemy się i wrócimy tutaj. 

GERDMANN Chodźmy. Tylko najpierw ... (.{mieje się i bierze 

jq net ręce) Tylko najpierw. .. (kim/zie jq 111 te1pcze111ie) 

DZIEWCZYNA (zanosi się śmiechem, chcqc wyrwa/ się z jego ob

;ęi') Co ty? Morsidło przebrzydłe. Przestań .. . (wt1tlajq się wsie

hie. Gerdmann przeuraca sir net wznak. onct siadtt 11ti nim) Ty wiesz, 

że m orsy kudłate nie są pod ochroną/ 

GERDMANN Szprotki też nie ... (chce ją przycic1gnqc' do siebie) 

DZIEWCZYNA (/1011 ·rtżnie) Ale ja jestem pod ścisłą ochroną ... 

Ohnje wtulają sil( w siebie, m!1tją , coś szepcq, przekomarzrtjq się. 

Drzwi otwierajq się lekko. szeroko, jc1k pchnięte podm11chem wiatm. 
swm morza glośniejszy, przeciqg. fircmki powiewctjq. nerwowe koł)'Janie 
pi!ki to w jednq, to w dmgq stronę. W dr;;,wiach j1ojawia się Ona, 

wchodzi bokiem, patrzqc ze1 siebie 11c1 schodki, nie widzi Gerd111c1nna 
i Dziewczyny leżqcych 11c1 tapczanie. 

ONA (w drzwiach, pat1·zqc net Niego wchodzącego po schodkach) 

I nie rób sobie żadnych wyrzutów. Stało się, ale w końcu przy

nieś li to wysokie krzesełko do naszego stolika. N o, bo jak 

inaczej ... (ndwraca się do wnętrza . zwalnia. dostrzegła Gerclmamm 

i Dziewczynę) 

T11pot nóg po schodkmh, wchodzi On. Ona i On stojq obok siebie w drzwiach, 
patrzqc na leżq(ylh na tapczanie. Dziewczyna sploszona wstaje. 

ONA Przeciąg ... Zamknij drzwi . 

ON Już ... (ze11nyka drzwi) 

GERDMANN (podnosi się, sic1dc1, opiera plecami o ścianę. Zaczep

nie) No i co? 

ON (jakby z 11~i:.q) Dobry wieczór, Jcrg. 

DZIEWCZYNA (jctkby chciała clygnql) Dobry wieczór. 

ONA (pat1-ząc 11t:1 Gere/manna. oznajm11jqco, wolno) Przyjechałeś . 

GERDMANN Poznajcie Karię. (siedzqc. bierze jq za rękę) 

Karla, to moi starzy przyjaciele, o któ rych ci opowiadałem. 

DZIEWCZYNA (powtarza) Dobry wieczór. 

ONA (/kttrzqc uważnie tlCI Gerclmcm11a, jakby z obmuq. z 11lgą) 

Kiedy przyjechałeś? 

ON Siadajmy. (do Dziewczyny) Proszę, niechże pani siada ... 

Dziewczyna dxe m iqic' obok Gerdmcmnct. Ona podchodzi do niej, 
bierze jq miękko, ale zdeqdowanie za rękę i odciąga od tapczan11. na 
którym siedzi Gerdmcmn. 

ONA Tutaj. Tutaj pani będz ie wygodniej .. . (rozklada fotel 

turystyczny) 

Dzieu.:czyna sit1t:la na fo te/J1 , obejm11je kolana rękmni. 
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ON (patrzqc cały czas na Gerdmanna) Jesteś ... 

ONA Ty siądź tutaj . (popycha Go na dmgi tapczan. On patrzy 

na Niq pytajqco) 

ONA (z uśmiechem) Usiądź . Tu usiądź. 

On sictda na skrctjtt tapczan11, bliżej drzwi 1u1 taras. 

GERDMANN (z/oś/iwie, prowokttjqco) Miło tu u was . Nie 

nudzicie się„. (przerzuca gazety feżqce na tapczanie) 

ON (wolno) Tu jest bardzo spokojnie. 

ONA (stoi, patrzy na siedzqcych. cwjna, napięta) N ie wiem „. 

Czym bym mogła was poczęstować„. 

GERDMANN (prawie op1J1skliwie) Daj spokój. (wyciqga się ncJ 

tapczmzie i sięga z wysiłkiem po leżqcq trochę Zd daleko pifkę. Bierze 
jq , podrwca i wmca do poprzednie; po zycji. opctl'ty jJlecc1mi 
o kianę. Ji·zyma pifkę llcJ brwch11, bębni po niej jJalmmi, ściska jq, 

mocniej i mocniej) Czym nas chcesz częstować? (podrzuca pi/kę) 

Łowicie tu ryby? Czy żywicie się wodorostami? 

Dziewczyna pcttrzy na Gerdmam1a zaskoczona, chyba nigdy nie slyszala 
go mówiqcego takim tonem, nie widziala takiego wyraw jego oczu. 

ON Stołujemy się w pensjonacie. 

GERDMANN (przdmiewczo. powtarw) St0łujemy się w pen

sionane„. 

DZIEWCZYNA (licho, jakby nie wierzyła) )erg„. 

GERDMANN (kręci glowq, zaczepnie) Jesteście„. „W pensjo

nacie''. Jak tO głupio brzmi. (do Niej) A masz jakieś ciastecz

ka? Zawsze wozisz z sobą jakieś ciasteczka„. (bawi się pilkq, 

obraca jq, kiska) 

Ona uważnie obserw11je pif kę. Dziewczyna łapie jej Jj1ojrzenie, patrzy 
I/Cl piłkę. 
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ONA (patrzqc na pi/kę) Na długo przyjechaliście? 

GERDMANN (podrz11cajqc pifkę) Masz te ciasteczka, czy 
nie? 

ON Pójdę do sklepu i coś przyniosę. 

GERDMANN To co wy tu robicie? Nie jecie, nie pijecie, 
siedzicie cały czas na plaży? Jesteście bladzi jak„. (jakby zfy) 

Nie mogę na was parrzeć. 

DZIEWCZYNA (nie wierzy, ciiho) ]erg„. 

ONA (wolno, dobitnie) To sobie idź . 

GERDMANN (z silq) Nie mów mi, co mam robić. 

ON Pójdę do sklepu„. 

ONA (proszqco, prawdziwie) Nie. 

GERDMANN A może mnie się chce pić? 

ON To ja pójdę. 

Dziewczyna patrzy na Gerdmanna, nie rowmie. 

GERDMANN Ja jestem jak wielbłąd. (zl)' J'miech) Pora
dzę sobie. 

DZIEWCZYNA (mprawiedfiwiajqco) ]erg przyjechał dziś 
prosta z.„ Jutro rano ma wykład„. 

ONA (szybkie dwa kroki do przod11, chce ll!)'jqć z rqk GerdmatmcJ 

pi/kę , ale ten Uf;!CZnie .rię !tchy/a. bierze szeroki zamarh i chce WJWZ11ci{ 
piłkę przez taras na plażę) Zostaw! 

Gen/mann śmieje się glośno, nie rezygnuje. 

DZIEWCZYNA (prawie równocześnie) Zostaw! 

GERDMANN (jakby zaskoczony jej ll!)'buchem, miękko do Dziew
czyny) Masz. „ (rzuca jej pilkę) 
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Dziewczyna łapie i prawie natychmiast oddaje jej. Ona bierze pi/kę 
i kładzie kolo siedzqcego na tapczanie jego. Cisza . Swm morza. Cisza. 

ONA (siadct na tapczanie po lewej stronie. do Gerdmanna) Przyje

chałeś ... 

GERDMANN (wzmsza ramionc1mi) Możesz się nie odzywać? 

ON (z uwogq, ale i z lllgq) Proszę ... 

GERDMANN (przedrzeźnitT. go) Proszę, proszę ... (momo) Nie 

bądź śmieszny. 

ON Jerg„. 

GERDMANN (wybuch) Zamknij się! (cicho , dobitnie) Zamknij 

się. 

DZIEWCZYNA Jerg przyjechał bardzo zmęczony„. A ju

tro rano ma wykład. 

GERDMANN (patrzy net Dziewczynę, jakby je/ widzicJI po m z 

pierwszy) Boże, jak ja mam was wszystkich dosyć. 

DZIEWCZYNA (ha rdzo cicho) Co ty? 

GERDMANN Mam pomysł. (kiu·a głowq) Mam pomysł... 

ONA (głucho. kręcqc wolno glowq) Nie„. 

GERDMANN Zrobimy sobie ognisko na plaży, wykopie

my dołek, pełno drewna wyrzuca morze na plażę i usmaży

my ryby na patykach ... 

Cisza. Swm morza. Ci.rza. 

ON (powtarza) Ognisko„. 

ONA (powtarza) Ognisko„. 

GERDMANN (zachttcc1jqco) No, ognisko . 

ONA (zdecydowanie, jn-zekonywujqco) My nie mamy żadnych ryb. 
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GERDMANN (machct rękq) A tam„. Teraz w porcie można 

kupić kilo jakich chcesz za pół korony. (do Dziewczyny) Ty 

chciałaś dorsza. (i'mieje się) To będziesz mieć„ . 

Dzieu,;czyna patrzy. słucha. nie roz111nie. chce zroz11mieć. 

GERDMANN Pójdziecie po ryby„. 

ONA (wpada mu w simco) Kto„. Pójdzie? 

ON (wpada m1t w słowo) Kto? 

DZIEWCZYNA (chce zl<tpal' kontakt z Gerdmannem, me wie, 

dlaczego taki jest) Chciałabym już pójść ... 

GERDMANN (wpada jej ie słowo) Pójdziesz. 

ONA Kto pójdzie? 

GERDMANN (zaczepnie) No, na pewno nie ja. Jeszcze by 

tego brakowało . 

DZIEWCZYNA Jcrg, trochę źle się czuję.„ Chcę iść do pen
sjonatu. 

GERDMANN (zdmza jej tekst) Na pewno nie ja. Evre i Kar

la pójdą po ryby, a my tu wszystko przygotujemy. 

ONA (głt1cho. wolno kręcąc ;;lowq) Nie. 

GERDMANN No, idźcie, idźcie po te ryby. 

ONA (patrzy na Niego . 1w Gerddmanna, na Dziewczynę) I ty 

pójdziesz ze mną ? 

DZIEWCZYNA (nic nie wie. 111e rozmme. p,mza. cisza) Pójdę. 

ONA (wolno) To chodź. 

GERDMANN (wstaj e, szybkie mchy) Jeszcze trochę i się ściem
ni . No, idźcie. 

DZIEWCZYNA (do Gen/manna, cicho) Ja nie mam pieniędzy. 
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ON Ja mam. (zaczyna swkr1/ jH1 kmzeniach) 

GERDMANN (śmieje się) Masz. (podaje Dziewczynie wyciqgnię

ty z kieszonki koswli zwinięty br111knot) 

DZIEWCZYNA (bezradnie) Jakie mam kupić te ryby? 

GERDMAL'IN (/!Opycha jq lekko clo W)jścia) Idźcie już . 

ONA (u/zie wolno w stronę drzwi. patrzy 11a wszystkich, na pokój, 

na porozrzucane rzeczy 1m podłodze . do Niego) Nie sprzątaj. Potem 

posprzątam. 

On patrzy na Niq. j1otak11;e mchem glowy. 

DZIEWCZYNA (do Gm!mttnrw) Jakie ryby mam kupić? 

GERDMANN Maźglate, kup maźglate„. (1vJ'Pycha je za drzwi, 

ale drzwi nie zamyka) 

Obie kobiety schodzq po Jchodkach, slycha/ przez chwilę odglos ic!qiych 
po piasku, glośnie;szy szum morzct. 

ScE rA 3 

Gerd111cm11 stoi w drzwiach na tarm i patrzy 11c1 morze. Lekki przeciąg, 
011 stoi kilka kroków za Gerc!mcm11em, spogląda przez drzwi na plażę 
za odchodzqcymi kobietami, potem 11a Gerdmalllw. 11c1 /Jokój. 

ON Zamknąć drzwi? 

GERDMANN Rób co chcesz. Nie cierpię morza. 

011 m'miecha się, jakby slyszal to nie pmwszy raz. 

GERDMANN Fale i fale, szumi i szumi. 

ON (cicho) ]erg ... 

GERDMANN Czy możesz się nic odzywać ... 

ON Jerg .„ Przepraszam . 

GERDMANN Co ja ci mam powiedzieć? 
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ON Jerg ... (cicho) Dziękuję. 

GERDMANN Zaraz cię kopnę. 

ON (w ciszy) Dziękuję . 

GERDMANN Nic z tego nie będzie. (wo/110 i cicho) Co się 

tak patrzysz? Co!? .„ Ja nic nic wiem ... Nic.„ (pa:1za) Wy 

jesteście, jak wszystko to, czego nie cierpię. 

ON (w ciszy) ]erg.„ Ja już.„ 

GERDMANN (mowo. zajadle) Odpierdol się! 

ON (jakby tego nie slysza/) Ja już nic ... (pcwza: bcmlzo cicho) 

Nie mogę„ . 

GERDMANN Milion sto rysięcy razy słyszałem to „nie mogę" . 

Ja też nie mogę. Nie potrafię. 

ON Przepraszam . 

GERDMANN Byłem pewien, że was diabli porwali. 

ON Musiałem ... Musiałem do kogoś„. Do ciebie„. ((1i111 ztt . 

Cisza. Swm morza. Cisza.) Poprosiłem w stołówce o wysokie 

krzesełko ... 

GERDMANN (zfy uśmiech) I co, dali? 

ON (jc1kby zdziwiony swojq odj1owiedziq) Dali. 

GERDMANN Długo tu już jesteście) 

ON Tydzień. 

GERDMANN Nie cierpię tego Ellmit. (patrzy 11c1 Niego) 

Wyglądasz jak upiór. Śpisz chociaż czasem? 

011 robi nieokre:Hony mch glowq. WJ' jak wzrmzenie ramion. 

GERDMANN (z/y 11śmiech) Wyglądasz, jakbyś za chwilę miał 

odrąbać komuś głowę siekierą . Tak właśnie wyglądasz. 
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ON (w ciszy) Ja jestem ... 

GERDMANN (szybko. wj1ada mu w słowo, dobitnie) Kto tu 

jest, a kogo nie ma ... (ziewr1) Jestem wykończony. .. 

ON Myślisz, że ... 

GERDMANN Ja ci nic nie powiem. Nic nie wiem. 

ON (cicho , do siebie, wolna) Co ... Co ja mam ... 

GERDMANN Powieś się. Na budce ratownika. Stoi tam 

jeszcze? 

ON (wolno) Tak. 

GERDMANN To się powieś (wzmsza ramionami) No, bo co? 

(Cisza. Sz11111 morza. Cisza.) Pytasz, to ci odpowiadam .. . 

ON Kiedyś ... 

GERDMANN Kiedyś bym tak nie powiedział? Wiem 

wszystko, co mi chcesz powiedzieć . Ściana. Ani kroku dalej. 

Że jesteś jak belka w morzu ... Co nie zatonie, ale i nie płynie. 
Jest tak? Może jakimś cudem fala wypluje ją na brzeg. Mało 
prawdopodobne. 

ON Ta dziewczyna ... To twoja żona? 

GERDMANN (cioi llŚmieihll) Jeszcze nie. 

ON Chciałeś jej nas ... pokazać? 

GERDMANN Wiesz, że tak ... Tak. 

ON Jak to wygląda z boku ? 

GERDMANN (szybko) A dostałeś w stołówce wysokie krze

sełko? 

ON Tak. 

GERDMANN (szybko) No, to właśnie tak wygląda„ .. 
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ON Potem jak już nas„. 

GERDMANN (wpada 1t111 w słowo) Zostawiłem? 

ON To ona sama„ . Z własnej woli zgłosiła się do .. . Była 

tam prawie trzy miesiące. 

GERDMANN I co? Wróciła sama? 

ON (krótko) Nie. Powiedzieli, że wszystko jest„. 

GERDMANN (wpada m11 w słowo) Ja już tego nie mogę słu

chać, przepraszam. To nie ma najmniejszego sensu. Po co ja 

tu przyjechałem„. 

ON No właśnie . Po co? Nie powinienem do ciebie dzwonić, 

ale ... To był taki dziwny dzień. Wczoraj, wiesz„. Poszliśmy 

na molo ... 

GERDMANN (kręci glowq, jakby opędzał się ocl wszystkiego) Nie 

mogę tego słuchać . 

ON Poszliśmy na molo„. 

GERDMANN No, mówżesz wreszcie. I co na tym molo? 

ON Staliśmy na końcu, przy balustradzie, i rzucaliśmy me

wom dmuchany ryż„. 

GERDMANN (jakby chciał zdmii' jego tekst) Mewy są mięso

żerne . Trzeba było ten ryż przynieść tutaj. 

ON Staliśmy oparci o balustradę i patrzyliśmy na wodę ... 

GERDMANN A na co mieliście patrzeć? Na góry? 

ON Jak tak patrzysz w dół ... To po chwili wydaje ci się, że 

płyniesz . I to molo, i ty, i wszystko płynie. 

GERDMANN I co? Staliście tak i co? 

ON I wtedy na to molo weszli ci„. Cała grupa tych z tego ... 
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GERDMANN No to co z tego, że weszli? Wszyscy mogą 

wchodzić na molo. 

ON Odwróciliśmy się zaraz, bo oni chodzą takim dziwnym 

rytmem kroków. Cała grupa, tak za ręce ... Jak weszli na molo, 

to rozsypali się zaraz i pobiegli do poręczy, a potem znów 

opiekunowie ich pozbierali i szli w naszą stronę, na koniec 

mola, bo tam najlepiej widać i jest luneta, i można kupić ryż, 

tam najlepiej widać wszystko. I oni tak szli. Jeden po dru

gim nas dostrzegali i tak wolno, wolno się zbliżali. Aż zajęli 

całą szerokość tego mola. Patrzyli na nas, a na twarzach po

jawiały im się takie u śmiechy. .. To takie uśmiechy jakbyś 

spotkał kogoś, kogo nie znasz, wcale nie znasz, a le jak go 

zobaczysz, to się zaraz uśmiechasz ... Oroczyli nas przy tej 

balustradzie, witali się z nami, głaskali, częstowali ryżem, 

prosili o pomoc w uruchomieniu lunety. Ja wiem, że w tym 

nie ma nic dziwnego. Ale kiedy stałem tam z Evre pośród 

nich. „ Poczułem się pierwszy raz„. Pierwszy raz od roku ... 

GERDMANN Spokojnie? 

ON Że nie jestem sam z tym ... (Inmje się z nialnwierzcmitm) 

Zrobiło mi się tak ciepło w głowie ... (11fmiecha się na wspomnie

nie czegoś, co by/o clobre) Wiesz, tam był, pośród nich, jeden chło

piec. Przebrany w taki dziwny mundur chyba ... Miał przy

klejone w kąciku ust ziarenko ryżu„. (żywiej) I on coś tam 

opowiadał, opowiadał, machał rękami, pocierał twarz. A to 

ziarenko ... Miał cały czas ... (pokawje) Przyklejone w kąciku 

ust, o tak. (pokawje) 

GERDMANN I co z tego? 

ON Tak przyklejone. (pokazuje) Potem opiekunowie zaczęli 

ich zbierać, ustawiać w pary i myśmy z Evre ... (pr111zrt) Poszli 

z nimi . No ... Ktoś z nich powiedział dC'l nas: „Złapcie się za 

66 

ręce, przecież" Chyba tak. .. I szliśmy tak ... (d/11ga pcmw) 

I było tak .. . 

GERDMANN Dobrze? 

ON Wiesz ... (dl11ga pmtw) Niejeden raz, jak spacerowaliśmy 

z Evre po promenadzie, to spotykaliśmy ich, jak idą w tych 

śmiesznych parach. A oni są wszędzie w tym Ellmit ... (pau

za) Ellmit .. . To coś znaczy. Mówiłeś nam kiedyś ... 

GERDMANN Przeczytaj sobie w przewodniku ... (pa11za) 

„Ellmit" ro w staro ... Jakimś tam„. (pauza) No, krzyk, po 

prostu. (wzrmza ra111io11ami) Czy coś podobnego, a może ina

czei. 

ON A tu zawsze iest tak cicho. Tak cicho ... (pa11za. Swm 

morzct. Cisza) Jak oni idą zawsze promenadą, ro ludzie sroją 

na chodnikach i machają do nich. Nie raz chciałem ... Nie 

raz chciałem popchnąć Evre ... Żeby sobie z nimi poszła. Nie 

raz ... A wtedy tak szliśmy z nimi i szli. Któryś z idących 

przed nami wyszedł z grupy i trzymając na wyciągniętej ręce 

małe, podeptane już i brudne kąpielówki, wołał machając: 

„Kro zgubił? Kto zgubił?" A Evre powiedziała: „Ja", a palce 

to tak trzymała jak uczeń w klasie. (pokazuje) „Myśmy, my

śmy zgubili". Ktoś te kąpielówki Evre podał. Cieszyli się, 

ściskali nas, przytulali. 

GERDMANN (prześmiewao) Przytulali was ... 

ON Podszedł do nas wtedy opiekun, bo chyba nie lekarz, za 

młody i powiedział: „Was to jeszcze nie znam" Z taką życzli

wą ciekawością to powiedział ... I wtedy zacząłem się bać. 

Zacząłem mu tłumaczyć, że my przecież ... To musiało głupio 

wyglądać. Bo tak patrzył , uśmiechał się ... Ty wiesz, że ja mu 

pokazałem swój paszport. I prawo jazdy. Wcale nie chciał 

oglądać. Dlaczego? Uścisnął mi ramię ... (dotyka tego miejsca net 
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swoim ramieniu) Dlaczego? Tylko uścisnął i sobie poszli . Do 

Evre się tylko uśmiechnął, a mnie uścisnął. (wciqż dotyka tego 

miejsca na 1mnieni11) Dlaczego? A myśmy zostali tam na tej 

promenadzie, ludzie nas wymijali ... (/Ja11Za) A myśmy byli ... 

GERDMANN Ani tu, ani tam .. . 

ON Staliśmy tak ... 

GERDMANN Razem. 

ON Bardzo razem. 

GERDMANN Kochacie się jeszcze? 

ON Bardzo kocham Evre. 

GERDMANN Czy sypiacie z sobą? 

ON Tak, nawet ... 

GERDMANN Częściej niż kiedyś? 

ON Bliżej . Tak bliżej ... 

GERDMANN To chyba dobrze ... 

ON Przecież nigdy się nic nie srało . Byłeś z nami od zawsze. 

Byliśmy jak wszyscy. Trochę dobrze, trochę źle. Mamy doro

słe, udane dzieci. Wszystko dobrze. To skąd? 

GERDMANN Nie ma sensu o to pytać. Nie ma. 

ON Wiem, że są takie przypadki, że wydarza się jakaś tra

gedia ... I wtedy się coś wymyśla. Wymyśla . Roi sobie. 

Gerdmann krzywi się, slyszqc te slozua. 

ON Jak kobiety nie mogą mieć dzieci, to wymyślają różne 

rzeczy. Sam opowiadałeś ... 

Gere/mann macha rękq pmwie zly. 

' ON A tutaj ... (c/l11ga pa11za) Dlaczego? 
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GERDMANN Dlaczego? 

ON Mamy dorosłe dzieci .. . 

GERDMANN (zaczepnie) Co u nich słychać? 

ON Mądre, dobre, kochane ... (c/!11ga pmtza) Tego nikt nie 

wie? 

GERDMANN NikL 

ON To może po prostu trzeba ... Może trzeba ... 

GERDMAl'l"N Żyć z tym wysokim krzesełkiem? 

ON To się stało rok temu, pamiętasz? Nic mogłeś pojechać 

w te swoje góry. Powiedziałeś, żebyśmy pojechali z tab<} do 

Ellmit, bo spokój, dzika plaża ... I przyjechaliśmy tutaj. Ty 

prowadziłeś wykłady w tym szpitalu, a myśmy z Evre całymi 

dniami łazili, łazili, gadali, opalali się ... Wtedy ten nasz 

wspólny czas był niesamowity, inaczej smakowa!. Czułem 

intensywny smak ... (pauza) czasu. To było .. . Jak ... 

GERDMANN Pożegnanie? 

ON Ale dlaczego? 

Gerdmann wzr11sza ramionttmi. 

ON (jakby nie rowmwl. powtarza) Pożegnanie ... Wszystko 

wokół było czyste, jakby świeżo umyte. Nawet zastanawiali

śmy się tego dnia z Evre, gdzie sic; wieczorem z tobą spotka

my, gdzie pójdziemy ... Wymyśliliśmy, że pójdziemy na targ 

rybny, kupimy butelkc;, siądziemy w kącie na jakiejś skrzyni 

i będziemy sobie siedzieć, gadać, popijać ... I tak sobie wtedy 

szliśmy z Evre przez Ellmit ... No a tu, czy chcesz czy nie, tO 

zawsze trafisz na molo . Evre poszła na koniec mola, do lune

ty, powiedziała : (śmieje się) „ podglądać, jak sikają mewy ". 

A ja poszedłem po papierosy. Przed q tabaczrn1 budką, to 
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zawsze, wiesz, jakie kolejki ... Stałem tam i stałem dobre pół 

godziny. Wreszcie poszedłem na molo, dostrzegłem Evre od 

razu .. . Zrobiłem kilka kroków ... I stałem tam tak ... 

GERDMANN (drwiqco) Jak? 

ON Tak stałem .. . (pauw ) I patrzyłem na Evre. Na cym molo. 

Tak się jakoś złożyło. Pełno było rodziców z dziećmi, mały

mi, dużymi. No ... Te dzieci biegały od balustrady do balu

strady, tupały po nagrzanych deskach. Takie to było ostre, 

kolorowe, takie ... (nieokreślony ruch) Ci wszyscy rodzice stali, 

nawet nie patrzyli na swoje dzieci. Tylko je ... Nie wiem ... 

Czuli je ... No, byli z nimi. Tak jakby mieli takie .. . 

GERDMANN Radary? 

ON (z lllgq) No właśnie. Coś tak ... Jakby każdy 01c1ec 

i każda macka wysyłała falę, a ta po chwileczce zaraz odbija

ła się od ich dziecka. Nawet nie muszą patrzeć. Przecież 

wiem ... Tak właśnie ... (pa11 za) Patrzyłem na Evre. Ona 

w tym wszystkim ... Pośród nich ... Była taka ... Jakby była 
z nimi. Patrzyłem na nią. I ona ... I ona ... W pewnej chwili ... 

(pa11za) Też tak ... Ja to widziałem bardzo, bardzo dokładnie . 

Widziałem, że ona też .. . 

GERDMANN Z cym radarem? 

ON Coś tak ... Że ona też ... Wysyła cę falę, naprawdę wysy
ła, ale ... 

GERDMANN Znajduje? 

ON Kiedy mnie dostrzegła ... Oderwała się tak wolno od tej 

balustrady i szła w moją stronę. Wydawało mi się, że idzie 

tak wolno, wolno. (pauza) A kiedy stanęła przede mną ... 

GERDMANN To już nie była sama ... 

ON Dlaczego? 
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... 

GERDMANN Wydałeś masę pieniędzy, żeby dowiedzieć się, 

dlaczego. 

ON Tego dnia, jak spotkaliśmy się wieczorem z tob<1, to 

już ... 

GERDMANN Nie chcę o tym słyszeć ani mówić. 

ON (jakby ze skc1rgq) Ale teraz przyjechałeś? 

GERDMANN Przyjechałem. 

ON A ta twoja dziewczyna to chyba ... 

Głośne wo/anie Dziewczyny pod tarctJem domku na plaży prze1y wct 
rozmowę. 

GŁOS DZIEWCZYNY Jerg! Jerg! 

GERDMANN (wychodzi na taras, patrzy w d r)/) Co tak dłu

go? 

GŁOS DZIEWCZYNY Wszystko nam się rozsypało! 

Wszystkie ryby w piachu! 

On wychodzi na taras. 

GERDMANN Po co nam ryle ryb? 

DZIEWCZYNA Tylko tyle chcieli sprzedać. Nie sprzedają 

na sztuki. I co nie w porcie, tylko musiałyśmy iść do jakiejś 

starej wędzarni . Nóg nie czuję. 

Odglos kroków net schodkach. do domk11 wchodzi Dziewczyna, siada 
na tapczanie, wydqga nogi przed siebie. 

DZIEWCZYNA Siatka się rozerwała i rozsypały się w piach. 

Niektóre są jeszcze żywe .. 

ONA (wchodzi do clomk11, patrzy 11ważnie na wnęt rze, jakby mpo

kojona) Nie zrobiliście ogniska ... 

GERDMANN Zaraz zrobimy. (do Niego) Chodź ... 
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DZIEWCZYNA Dobrze, że ta siatka nie rozwaliła się pięć 
kilometrów stąd ... 

GERDMANN (popycha Go) Zrobimy ro ognisko, chodź. 

Obaj wychodzą. 

SCEN/\ 4 

DZIEWCZYNA (maS11;e stopy. do siebie) Nóg nie czuję. (jak

by chcia!ti zagaic] Ciężko się chodzi po piachu„. 

Ona zbiera z UJ'silkiem porozrz11ca11e rzeczy. wygf,1dza. rzecz po rzeczy 
składa w kostkę. 11kftida je stttrctnnie na tapcumie. na kolanach 
i obok siebie. 

DZIEWCZYNA Pani nic nie powie„. Nie odezwała się pani 

ani słowem. Dopiero przy płaceniu. 

ONA Znam ceny ryb w Ellmit. 

DZIEWCZYNA (bardzo zmęczona) Przepraszam. 

ONA Jesteś narzeczoną ]erga? 

DZIEWCZYNA Pewno tak„. 

ONA (skladajqc rzeczy) Byliśmy świadkami na ślubie Jerga. 
Na jego pierwszym ślubie. Boże, jaki on był zakochany„. (do 

siebie) ]erg„. (pc111zrt) Kochasz go? 

Dziewczyna tylko patrzy. jedna ze składanych rzffzy spada na podłogę. 
Ona nie może się od raw schyli/, iw kolanach 11w j1tż po11klmlanq 
Jtertę rzeczy. Dziewczyna wstaje. klęka przed Niq, bierze leżący 

p11!owerek i chce podaćjej. Ona wyrywa Dziewczynie p1tlo1uerek, podnosi 
się tak gwaltow11ie, że w.rzystkie posklada11e rzeczy spadc1jq 11c1 podlog~. 

DZIEWCZYNA (nie wie co zrobi/, co powiedziel] Przepraszam, 
przepraszam ... 

ONA (schyla się. zbiera rzeczy. ale wofni1j) l":łie przq raszaj mnie 
ciągle. Nic mi nie zrobiłaś. (do siebie) Nic mi nie zrobiłaś„. 

(siedzi z bezmchfl. trzyma w rękach jc1kiJ' kaftanik. sweterek) Podaj 

mi, proszę, walizkę. 

Dziewczynct rozg!qda się po wnętrzu. 

ONA Jest pod tapczanem. 

DZIEWCZYNA (wyciqga spod tapczanu podrr5żnq torbę) Proszę. 

Ona siedzqc, podciqga torbę do siebie, otwiera, wkłada kilka rzerzy. 
starannie skladajqc w kostkę. 

DZIEWCZYNA Czy mogę pani pomóc? 

ONA (.rkladajqc rzeczy) Jak chcesz. 

DZIEWCZYNA (siadtt na podlodze t11ż przy otwartej torbie. 

bierze skafanderek, składa go hmdzo 11wttżnie, 11śmiecha Jię do siebie, 

do swoich 111c/1'ze1i, do przyszłości) To bardzo ładne„. (.~ladzi zlożo

ny skafanderek) Bardzo ładne. 

ONA (wolno) Tak... Chyba tak. 

DZIEWCZYNA Niech pani odpocznie. Ja ro poukładam. 

ONA (jakhy przestraszonct) Nie, nie. 

DZIEWCZYNA (ciep/o) Proszę mi pozwolić . 

ONA (siedzi na tapczanie, patrzy rw otwcll'tq torbę, na Dziewczy

nę. która sklada rzeczy w równe kostki i bardzo delikatnie 11klada 
iu torbie. Prz;/1atr11jqc się cieplen111. dobremu uśmiechowi Dziewczyny, 

pyta) Ty jesteś?. „ 

DZIEWCZYNA (cie/1!0. niepewnie) Tak.. . Tak. 

ONA Wiesz już, co ro? 

DZIEWCZYNA Na osiemdziesiąt procent. 

ONA Wiesz„. 

DZIEWCZYNA Widziałam na ekranie. (jedyny możliwy 

w'm i ffh) 



ONA Na ekranie ... 

DZIEWCZYNA Jak w śnieżnej zamieci. Prawie nic nie 

widać. Tylko takie jakieś ... Jakby nam nie pokazali dokład

nie, co jest co, tO nigdy bym ... (kręci glowq 11śmiechnięta) 

ONA Kiedy. .. ? 

DZIEWCZYNA Jeszcze długo, długo. Mam tu gdzieś ... 
(sięga do swojego małego plecaczka, sz11ka, wyjmuje portfel, wyciqga 

kilka malych spiętych zszywkq kartek) O, proszę ... (podaje) 

ONA (bierze kai"tki, patrzy bardzo uważnie) Nic. .. Nie widzę. 

DZIEWCZYNA (siada obok Niej na tapczanie, bardzo blisko, 

pokawjc palcem na kartkach) No więc tak, tO jest... (pokaw;e) 

ONA (wpada jej w slowo) To? 

DZIEWCZYNA Tak. (pokaz11je palcem) Tylko trzeba uważ

nie patrzeć. A tO ... (pokawje palcem. Dl11gc1 pauza.) A tO jest 
serce. 

ONA (wpada jej w slowo , patrząc na Dziewczynę, jakby ulziwio

na) Ty wiesz, że ja nie jadam prawie wcale ryb. Nie wiem, dla

czego zgodziłam się na to ognisko. Może czasem jakiś filet. .. 

Dziewczyna Jp!oszona, chce rowmiec' - nie rowmie, de!ikatme nbejm11je 
Jq ramieniem. tak jakby chciala jq przyt11/i/, cz/bo sama przytuli/ 1ię 
do Niej. 

ONA Dlaczego ty mnie przytulasz? Mnie nie trzeba przytu

lać. (dillga pcwza) Nie lubię ryb. Są jak umarli świeżo po ką

pieli. To takie oszukaństwo. Zawsze tak ... (szybko) Po prostu 

nie lubię. (zbiem szybko rzeczy z tapczanu. z pud logi, wrz11w do 

torby) Podaj mi tO, proszę. (wskawje na czapeczkę leżqcq na swf 

ce. Dziewczyna podaje Jej czapeczkę. Ona wk!ada jq do torby 
i szybko zamyka zamek. Wsta;e. bierze torbę i stawia pod ścianq) 
Pomożesz mi? 
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Dziewczyna chce zrozumieć, ale 111e rozumie. Ona szybko, sprawnie 
zaczyna porzqdkować nielad w pokoju. Poprawia koce na tt1pczanach, 
układa podmzki, 11stmuic1 równo pod ścianq leżaki, bierze 
nadmuchiwanq fokę. wyjm11je wtyczkę. spuszcza powietrze, bierze 
11adm1tchiwa11q pilkę, wyjm11je zc1tyczkę. wyciskc1 szybko powietrze, 
sklada. Dziewczyna wlqczct się do porzqdkowania, składa gazety, 
kładzie w kqcie równo ulożonq stertę. 

ONA (zwija sjlaczalq fokę. pi/kę t chce wlożyi' do plastikowego po

krowca) Czy mogłabyś? 

DZIEWCZYNA Tak, tak. 

Razem z UJ'Silkiem wkładają zwimętq fokę i pi/kę do j1okrowca. To 
nagle porządkowanie, 1tkł<tdanie, wciąga obie kobiety. Ich ruchy 
nctbierctjq rytm11: Ona poprawia firanki. Dziewczy1w uklada 
drobic12gi na szafkach. 

ONA (patny nez wnętrze) Tak„. Trzeba by jeszcze zamieść 

piasek ... (patrzy na pod!ogę) 

DZIEWCZYNA (ociera czo/o) Ale czym? 

ONA Nie mam tutaj miotły. 

DZIEWCZYNA To może gazetą? 

ONA (jakby wypad/a .z rytm11) Może gazetą ... 

DZIEWCZYNA Ja tO zrobię ... (bierze gazety. jedną rozkladc1 

na podlodze, druga zwija w rulon i zgarnia piasek) 

Ona patrzy, jak Dziewczyna sprctwnie zgamic1 piasek. 

DZIEWCZYNA Tak dokładnie tO się nie da. (wuqż zgar

nia) Ale chociaż tak ... 

ONA Dobrze ... Jest dobrze. 

DZIEWCZYNA (wstaje. sk!ada 111uc1ż111e gazety, żeby nie rozsy

pcu' piasku) Zaniosę je do ogniska, spalą się. 

ONA (cicho) Chyba przygot0waliśmy. .. 
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DZIEWCZYNA Tu będziemy jeść' Nie przy ognisku? 

ONA (powtarza wolno. patrzqc na pospn:qtany j1okrij) Posprzątaliśmy ... 

DZIEWCZYNA (chce zroz11mid. ale nie roz11111ie. wychodzi na 

tarcis) Już smażą. Prawie przy samej wodzie rozpalili ... 

Ont1 wolno odumtw się i wychodzi z domku. 

DZIEWCZYNA (na tamsic, macha rękq) Jerg! Idziemy już! 
(idzie szybko do drzwi. zwctfnirt 11c1 sek111ulę. patrzy na wnrtrze, nu 

rowmie, ale chce zrozumie/. lVychodzi , zamyka;qc drzwi) 

Głośny swm morza, odlegle. ciihe trzt1ski palonego ogniska. głośniejsze 
popiskiwanie ptakrliv w za/,mlajqiym Zlilmkll. 

Ściemnienie. 

SCEN A 5 

Wnęt rze domku. }liż po zmrokll. Pali się kllfistc1 !ctm/Jct /Jod niskim 
s11Jitem. met/a la1l1j1ka na szct/ce. Szeroko otwarte drzwi ild tetrr1s . 
głośny sz11111 morza. On i Ona sieclzq obok siebie na tct/JCzanie po lewej 
stronie. Dziw1czyna na leżaku blisko tapczant1 po prawej stronie. Cisza 
- szum morza - cisza. On i Ona patrzą 11ważnie, jak Gerdmemn 
starmmie i precyzyjnie obiem /Ja/w111i 11smażonq 17bę. odtJ' ll'<ljrfC 
i oclgryzctjqc najdrobniejsze cz pt ki mirsa z ofri. Robi to tak szybko 
i z wprawq. że po chwili pozostaje 11111 w ręku biedy. lekko fi'niqt)I 
tl!tszczem szkielet 1yby. 

GERDMANN Popatrzcie.„ (poc/110.ri 11jm1;jqc w dwa place rybi 

szkielet) Ładny? Weźcie sobie. 

Cisza - swm morz; - mza. On i Ona sietlzq blisko siebie, w podobnej 
pozylji, patrzq na Gcrcfil/cz1111e1 /Joc/obny111 wzrok1e111, z podobnym 
wyczek1;jqtym U}'razem twarzy. Przed Gerclnw11ilell! na /1odlodze. na 
gcizecie leży jeszcze kilka 11s11wżo11ych ryb. Gerdmct1111 oclklcula ostmż11ie 
szkielet iJ•by 11a hiacie szc1fk.i przy SW0/117 tapczanie i biene kolejną 
1J1bę, zabiem się do od1ywa11i,1 glowy. 

DZIEWCZYNA (bmYlzo j11ż z111ęczrmc1 . pmwte przysypia, pe1trzy 
' jctk Gerclmarm zaczytw jd/ 1J1hę . /Nttrzy 11e1 przet!mzczone xazety) J erg ... 
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Już rak późno. Chodźmy. Zostaw już tę rybę. Albo, jak chcesz, 

weźmy do pensjonatu ... 

GERDMA.l'~N (odk/ada rybę na gctzetę, nie wie. co zmbi/ z za

t!mzczonymi rękami, trzymc1 je przed sobq jcik chimrg ncul 111llywctf

kq, do Dziewczyny) Masz chusteczki? 

On i Onci siedzq bardzo hlisko siebie, prctwie tczcy sami. j1atrzą net 
Gerdmcinnet. 

DZIEWCZYNA (swka w plecaczku) Proszę. (podaje Gere/man

nowi paczkę ch!lsteczek) 

GERDMANN (patrzqc na Niq, na Niego, do Dziewczyny. koly

szqc uniesionymi dłońmi) Nie widzisz, że mam dusre palceJ 

Dziewczyna otwiera paczkę chmteczek. podaj e jednq Gerdmcmnowi, 
ten sltirannie wyciera pa/er po palm, mnie z11żytq thmteczkę. wyrzuca, 
wyciqgc1 rękę /Jo następnq. Dziewczyna podetje mtt ihmteczkę. Gerdmmm 
znriw starannie wy,iera pala po palm. Zniecie1pliwio11y. że Dziewczynci 
nie podaje 11111 kolejnej chmteczki. wy1yu)(t jej z rqk calq paczkę 
- patrzy na Niq. na Niegn. na Dziewczynę. rozrywa, wyjmuje 
chmteczki. mnie je, robi z nfrh kulki i 1"Z11cc1 w Niq i w Nit:go . raz za 
razem. Ona i On siedzq net tapczcmie bardzo blisko siebie, prawie 
identyani w napięó11 rii1la , nachy!enil!. Jj)()sohie trzymania glowy. 
patrzq na Gere/manna sk!lpieni. wyczekujql)'. 

GERDMANN (patrzy na Ntq, na Niego, zaczepnie) No, co? 
(bierze zmiętq w k1tfkę chmteczkę i rwm momo w Niq. K11lkct tr,ifia 
jq w twal'Z. Onrt nawet nie drgnie. Gere/mann l 'Zl!W w Niego i zmiw 

w N iq, raz za razem) 

DZIEWCZYNA Jerg, co ty robisz? 

GERDMANN Wycieram ręce . 

DZIEWCZYNA (wolno) Co ty robisz? 

G!o.fniejszy szum morza. Cisza. Swm morza. \Vizysty siedzq Jut swoid1 
miejsccich. Dziewczyna jakby zapad/et się w siebie. Nie ma si~y prosić 
Gerdmcuma , żeby już poszli, patrzy net G1:rc/manna, na Nich, ,-hce 
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zrozumie/, rde nie mzumie. Oni siedzq bardzo blisko siebie. Gerrlmann 
patrzy ncl Nich. zbiera Jię w sobie. Cisza, szum morza, cisza. Ociera 
ręce o spodnie, ciasno splata cllonie na kolanach, pochyla się lekko do 
przod11. tężeje , ;est bardzo sk11piony, napięty, szuka w sobie sify .. . 
i znajd11je jq, opuszcza głowę, potem wolno 11nosi. pcttt'Z)' net Niq, na 
Niego. Dzieul(ZJ1na obserwuje Gerdmanna, chce zroz11mieć. 

GERDMANN (patrzy na Niq, 1w Niego. Oni siedzq tak blisko 

siebie, jak sklejeni, wydaje siir, że zaraz zlapiq się za ręce. Nabiera 

powietrza) No „. (mch glrnuq) To króre„ .? 

Ona patrzy na Gerdmamza, chce wś powiedzie/. zaprzeczy( On patrzy 
w ten scm1 sposób. 

GERDMANN (spokojniej. ale mocniej. pewniej) N o, ro króre. „? 

Patrzq 1w siebie: Gerdmann, Ona. On, wś jeJt pomiędzy tq trójką. coś, 

co Dzimuyna chóalaby pojqi'. 

Dl11ga jH111zc1 - szum 111orzc1 - cisza - sz1m1 morzct. 

ONA (jakbJ· rozklejctjqc wargi, wolno) ]erg.„ Może nie rrzeba. 

GERDMANN (patrzy, przechyla lekko g!owir, do Niej) Ty? 

ONA (kręd glowq, cicho) Nie trzeba „. 

GERDMANN (do Niego) Ty? 

On chce zaprzeczyć. coś powiedzieć. 

GERDMANN (szybko, głośno) Chcecie pójść razem ? 

DZIEWCZYNA Co wy„.? Co wy chcecie zrobić„.? 

GERDMANN (morno, }munie, do Nich) Chcecie pójść razem? 

ONA (wolno, d1ho) Tak„. 

ON (wolno) Nie„. My chyba„ . 

GERDMANN No, co„ .? 

Ona, On patrzq na Gerclmr11111a. Cisza. Su1111 morza. Cisza. 
~ 

ON (cicho) Może.„ Lepiej„. Zostawmy ro. 
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GERDMANN (szybko, dobitnie) To ja mam pójść, tak? 

ONA (proszqco) Nie ... (kręci glowq) Nie. 

DZIEWCZYNA Co wy chcecie zrobić? O czym wy mówicie? 

ONA (cicho, wolno, prawdziwie) ]erg.„ Bardzo c ię proszę. Bar

dzo . Zostawmy to„. 

Ciszct. Szum morza. Cisza. 

GERDMANN No, dobrze. To ja pójdę. 

ON Nie (pa11zct) Nie„. (krótko) Nie. 

GERDMANN (momo) Teraz już trzeba. Przecież wiecie . 

ON Zostawmy to„ . Zostawmy. 

GERDMANN Dobrze„. (chce wstm) Pójdę. 

ONA (jesuze bardziej przybliża się do Niego. morno dotykajq się 

ramionami) My„. My chyba.„ Nie chcemy„. Nie chcemy„. 

Na pewno nie chcemy. 

GERDMANN Nie chcecie? 

DZIEWCZYNA (chce coI zrohii'. mmi cnI zrobil') Nie, to nie ma 

sensu„. Idę spać. (wstaje) Jestem nieprzyromna. Jerg, jak chcesz 

zostać„. 

Po rctz pierwszy w tej scenie Ona . On i Gerdmcmn razem patrzq na 
Dziewczynę, ich Jpojrzenia są identyane, tak jakhy jN1t rzylc1 jednct 
osobct. Dziewczyna wolno rimlct na leżc1k 11 1 zapc1cl11ięta w sobie. 
zmęczonc1. Ponownie Ona i On pcitrzq net Gercf111ar111a . Cisz({. Sz11111 
morza . Cisza. 

GERDMANN (clo Niej. clo Niego , momo. jJl'u:ko1111jqco) Tak 

trzeba. 

ONA (bierze.Jego za rękę, oczy szklq j ej się Izami, które nie sp~ywajq 

po poLiczkach. wolno nabiera powietrza) Pójdę„. (jakby 11ic wierzy

/a, co mówi) 
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ON (oddaje jej mocny 1dcisk) Nie. (tl/Jjm11je dloń z jej ręki) Ty już 

nie ... Ja ... (odrmua się od Niej) To ja pójdę . 

GERDMANN (jakby zaskoczony) Ty? (stwierdwjqco) Ty. .. 

Onet patrzy JM Niego. ledwo zamuażafnie kręci glowq. stłumiony, 
praiuie niesłyszalny szloch, a może tylko inny 1ytm glęhokiego wdech//. 
On wolno, niepor,1dnie wstaje z tapczcm11, jakby to robi! pierwszy rctZ, 
zdziwiony, że wstał 1 .rtoi. 

GERDMANN (patrzy na l\iego) Dasz radę? (wspomagajqco) 

Dasz ... 

ONA (dobitnie, cicho) On przecież nie ... 

DZIEWCZYNA (chce jej się jHż po /wost11, zwycwjnie plc1kc1ć) 

Co wy? Co wy robicie? 

GERDMANN (do Niego) Idź. Nie musisz odchodzić dale

ko .... Idź. 

ONA (nie zmicniajqc pozy,ji) Ja też ... 

ON (stojąc. miękko, cicho do Niej) Zostań ... Ja zaraz ... 

DZIEWCZYNA Co wy chcecie zrobić? Co wy chcecie zro

bić!? 

GERDMANN (mocno, do Niego) To idź już, jak masz iść ... 

On wolno. jakby przezwycięża! opór gęstego powietrzci. idzie w stronę 
drzwi, poprawia kosw!ę. otrzep1tje Jpodnie z piask11. przeczes11je włosy. 
Mówi roś óch11tko do siebie, nie s(yszymy tego. Cisza. SZ11m morza. 
Cisza. Ona wstctje zdecydowcmie. ale jHż wolniej pod,hodzi do Niego. 
On patrzy na Niq wyczek11jqco. 

ON (11ś111iecha siir) No, tak. .. No, tak ... 

ONA (bierze go za rękę) Posłuchaj mnie ... Posłuchaj. Wcale 

nie musisz, wiesz? (jakby przekonywa/a siebie) Nie trzeba ... Tak 

jest dobrze. 
' 

ON (przechodzi od H.rmiech11 w zdziwienie) Jest? ... Jest... 
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ONA (obejmrtje go delikatnie, tuli, głaszcze) Nie musimy prze

cież ... (ociem 11111 twarz) Możemy tak ... 

ON (patrzy na Niq. podnosi 1rkę i palcami dotykti Izy na Jej twarzy, 

dotyka konimzkiem języka swojego pa/w) Słodkie. (11śmiecha się) 

ONA (pociera mocno clloniq /'warz, jakby chciała coś zetrzel] Słod

kie, no ... 

Genimann patrzy uważnie nci Nich stojqcych przed drzwiami. On 
jakby wypruli z czasu, odwraca się i wychodzi z domk11 nie wm)'ktijqc 
drzwi. Lekki /Jrzeciqg - sz11m morza - cisza - szum morza. 

ONA (odzuraca się od drzwi, jak tylko On przekroczy! próg) Słodkie ... 

(pociera palce prawej cl/oni) No, zupełnie słodkie ... (odwraca się, pa

trzy przez uchylone drzwi na ciemnq plażę, tak jakby chcialc1 w;jśc) 

GERDMANN (c!obitnieJ Zostar'I . 

ONA (śmieje się, dziwi) Dlaczego słodkie? 

GERDMANN (napięty, cutjny, wyczekttjql)') Zostań. 

ONA (wzdycha, śmieje się) Zupełnie słodkie. 

DZIEWCZYNA Gdzie on poszedł? Po co on poszedł? 

Onet zdecydowcmym krokiem idzie w stronę uchylonych drzwi. Gerdmmm 
wstaje, wykon11je jeden szybki, ale miękki mch i jHż trzyma jq za rękę. 

ONA (przez 11śmiech) Puść mnie, ]erg. Puść. (patrzy przez 11chy

lone drzwi na plażę) Puszczaj mnie ! Puszczaj!!! 

Gerdmmm trzyma jq bardzo morno. Ona nie cz1tje ból11, chociaż jej 
przedramię bieleje wokół 11chwyt11 Gerdmanna. 

ONA (bardzo Jpokojnie) Nie musisz mnie tak trzymać. Nigdzie 

nie pójdę. 

Gerdmrwn jeszcze w trakcie wygascmia j ej tekst/I obejmuje Jq 
i mocno trzyma. To mch os!aniajqcy. ale bardzo silny. Dwie postaci 
stojqce przed drzwiami, jak zlepione. Onr1 chce się 11wolnić. swka 
rękami p11nkttt zaczepieniti, mocno odchylona do ty/11. 
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ONA (śmieje się, zamiera, kręci głowq jctkby z niedowierzaniem) 

Uhm ... Uhm ... 

Gerdmann wolno rozl11źnia uchwyt, wkfadr1 ręce do tylnych kieszeni 
spodni. Ona podchodzi do tapczanu po lewej stronie, siada, nogi zlqczone 
razem, lekko nachylmw. 

Dzieuxzynr1 patrzy na Gerdmamw, on oddftje je; spojrzmie, w którJm jest 
cień pmfby o zrozumienie. Dziewczyna dxe cof pmuiedziel'. robi nieokreflony 
mch rękq. Gerdmtmn /Jatrzy na mhylone drzwi. \Vzm.1ga się wiem; drzwi 
na taras ttder:wjq o framugę. Glofniejszy szmn morza - wiat1: 

Ona zrywa się z 1tipczan11, tl'ykonuje jeden. blyskmuiczny skok na 
Gere/manna. uderw go otwartą dłonią w twarz, kopie celnie i bo/dnie, 
drapie po twarzy. wczepia się we włosy, szarj1ie bardzo silnie, kopie. 
Gerdmann nie broni się. met krew na twrtrzy - tylko patrzy. cutsem 
wyko1111je obronny mch przedramieniem, chmniqc oczy 

Dzfrwczynrt przerażona, nie wie co zrobi/, chce broni/ Gerclmcmnct. 
Lipie jq za rękę. szmpie, Ona wyrywa się. 11clerzc1 Gere/manna. 

DZIEWCZYNA (histe1J1cznie) Co wy wyprawiacie!? Prze

stańcie!!! (chce ich rozdzieli/) Przestańcie!!! Przestańcie!!! 

ONA (zwalnia, zmęczona, napięta, do Gerdmrmna) Nie wolno 

ci było ... (cicho, jakby pogodzona) Nie wolno. 

U w a g e1! W tej samej chwili wysoki, głośny pisk k.ot!1tjql)'ch się 
w piasku pttików, bardzo blisko c!omk11, tuż poci schodami; nmtę)Jttjqce 
po sobie piski, skrzeknięcia; wysoki ton; glofne uderzenia skrzydef 
w piasku - mamy trzepot skrzydeł wzb1jajqcego się do nocnego lot!! 
ptaka. Pa11w. W ciszy - kilka dalekich, ale dobrze slyszalnych ot(r,losr!w 
syren okrętowych. Cisza - sz!im morza - ciszc1. 

Ona idzie do drzwi. otwiera je 11c1 calq szeroko.(/ 1 nagle staje l1tż 

przed Nim, wracr1.jq1ym z j;/aży. 011 i Ona stojq w pmg11 drzwi, 
patrzą na siebie, wszystko wietlzq. Sz11m morza - cisza - szum morza. 
Ona przypatntje 11111 się brmlzo 111uażnie, ayta wszystko z Jego twarzy. 
Gm/mann patrzy 11a Nfrh, też jllż wie. jest pewien, jakby wyraz 11lgi 
pojawia sii,: na jego twcll'zy. Dziewczyna zuyb11cha placzem. Gere/mann 
przytula Dziewczy11ę mumu, ciepłu. szczerze. tak jak to rohi! w ich 
pierwszej 1uspr!l11ej sceme. 
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GERDMANN (do Dziewczyny, t11lqc jq) Cicho ... Cicho już. 

Zaraz pójdziemy ... Zaraz. 

DZIEWCZYNA (przez pfarz tfmniony jego ramieniem) Dlacze

go? Dlaczego tak? 

GERDMANN (tuli jq. glmzcze) No, cho<lź.„ Możemy już 

iść. 

DZIEWCZYNA Dlaczego to zrobiliście? (rozplaku.je się tak 

po prostu, po l11dzk11) Dlaczego rak„. 

On i Ona nadal stojq naprzeciw siehie. przyg!qdajq się sobie, cof 
sprmudzajq. 

ONA (do Niego. bardzo wolno) Gdzie masz.„ Gdzie masz san

dały? 

ON (patrzy na swoje bose stopy) Zostały ... Zostały gdzieś 

w piasku. Ciepły ten piach. „ Zupełnie ciepły ... 

Szum morza - cisza - szmn morza - dalekie b1tcze11ie statków - sz1t111 
morza. 

Ściemnienie. 

SCENA 6 

To smno wnętrze. Pmte, posprzqtane, czyste. Ktof zostawi! b11te!kę płynu 
do czyszczenia na blacie szct/ki. Strzęp gazety w kqcie. Upalne letnie 
poludnie. Ciepl;1. dobr;1. jasny. wakacyjny clzie1i. Otwarte drzwi na 
tarc1s. Glofny gwar tiltmu na plaży wokół domku. Śmiechy , 
pokrzykiwania, gwar dzieci, slaby plmk kqpiqlych się, nawofywa11ic1, 
sutm fal. Przed tarasem domku wesoła gmj1a gra w siatkrilukę. gluche 
/l(!erzenia w pi/kę, fmiechy. Znów 11{/erzenie w pi!kę, dmgie, trzecie 
mocne. Chóralny jęk zawoc/11. Przez balmtrndę tm·arn wj1cu!a do 
wnętrza domku duża 11adnmchiwm1a pilka i odbija Jtę od pod/ogi, 
toczy w stronę widowni, zatrzymuje się, lekko kolyszqc, zamiera. GfoJ'ny 
gwar plaży - swm morza - popiskiwanie ptaków. Po chwili kto.f 
wchodzi bosymi sto/JC1mi po drewnicmych stopniach prozuat!zqqch do 
domku. Staje pod drzwiami. Nasluch11je. Delikatne p1Lkanie. Potem 
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trorhę g!o.fniejsze i znów delikatne. IV trakcie tego nieśmiałego p11ka11ia 
w drzwi wolne ściemnienie . 

Głośny su11n fat!, gwar plażowiczów <tŻ do wyjśCla ostatniego widza 
z widowni. 

K11rt yna 

UrnsjarnbiJrg. mctj 2000 

' 

BEZ TYTUŁU 
[OHNE TITEL) 

OSOBY: 

JERG 

MATKA 

STARSZY MĘŻCZYZNA 

Scena to wnętrze j ednopokojowego mieszkania w wysokim wielopiętrowym 
budynku w centrum d11żego , przemysłowego miastct w E11ropie. 
Mie.r zkanie jest bardzo małe. IV lewej kianie drzwi wejkio we obite 
tlllmiqcq hałas popielatq ceratq. IV fr ianie na wprost widowni 
prostokqtne okno z otwartymi srebrnymi żcd11zjami, bez firanek, bez 
zasłon. \V ścianie po prawej strnnie bezdrzwiowe wejście do wnęki 
k11chennej. obok wejkie do kabiny prysznicowej zamykane rozs11wcmymi, 
białymi plastikowymi drzwic1111i. 5;ticmy, s11fit białe, na podlodze jaS11a, 
szara wykładzina . Pod oknem ,, ikeuwski" tapczan poktJily curwunym 
obiciem, teraz złożony. Owie male kolorowe podmzki. Przed tapczanem 
niski stolik na trzech nogach, blat szklany okrqgly, dwa niskie, szerokie 
pufy równe wysokością blatu stoł11. pokryte czerwonym plmzem. Cct!c1 
kicmc1 po pwwej stronie zab11dowana jest biaf-ymi pólkctmi fcif!e wokół 
drzwi do wnęki k11chennej i kttbiny prysznicowej. Na pmtych pólkach 
leżq w różnych mie;scach dwie, trzy k.siqżki, rozdartct oklc1dka, d11ża, 

otwarlc1 pc1czka chmteczek higienicznych, wieczko metalowego pudelka. 
Na frianie po lewej stronie, na metalowym wkręcie . wisi w folio-wym 
wurk11 ciemny, bardzo elegancki garnit11r, pod rozpiętq mar)'ll<trktf 
wideu' bialq kosz11lę i zlocisty kr,u11c1t . Pod gamit11rem para btttów 
11stmvionych net bacznoić. Po lewej .rtronie tapcza1111 biała szafka 
z trzema sz1tf!adc1mi, na blacie szajki mała lampka z białym abcd11rem, 
gruby zeszyt z włożonymi pomiędzy kartki papierami i olówkiem. Pod 
rn/it em maly srebrny hak i krótki odcin ek białego kabla po 
zdemontowanej lampie. 
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Przy pimuej ściemie, pod pólkami, t11ż przy drzwiach do wnęki 

kudJennej stoi ma/a czerwona plastikowa miska, w niej dwa pojemniki 
na płyny dn czyszczenia i par.t bicrlych g1m101V}«h rękawic- zwisajqqch 
z brzeg11 miski, obok dwie duże. złożone, czyste fciereczki. 

Późny, upalny letni wil!CzÓ1: W bialosuire nieho. widoczne przez otwarte 
żctf1tzje okna w pokoj11. wsqcza się zmierzch. Przez lekkfl 11chylo11e 
okno dochodzi przyt/111nio11y sz111n dużego 111i?1sta, z wybijającymi się 
pojedynczymi dźwiękami: 111od11lowanym sygnet/em policyjnego 
samochod11. glośniejszym metcdicznym jęknięciem dochodzqcym z któregoś 
z przemyslowych zakładów j1rawjqqdJ c,r/q noc. odley/vm krzykiem 
czy może piskiem ham11/ców stunochod11 ntt skrzyżowm1i11. 

Wnętrze j1okoj1t pugrqżctjqcego się w mrok11 oświetla tylko d!11gi prostokąt 
światlrt z wnęki k11chennej. Oświetlt1 pas wykladziny t11 ż pruci 
tapczcme111. k01iczy się za lewym bokiem tcrpcum11. Na tapczmzie. Pfl 
lewej stronie. przy szafce siedzi miody mężczyzna. W pt1sie śiciatla 
z wnęki kuchennej widzimy u:ymźni1: tylko jego nogi w jasnoniebieskich 
dżinsach, stopy gole. Nogi lekko 1&J1ciqg11ifte do przodu, stop;· oj1arte 
o wykładzinę tylko j1iętmlli. 

W swrości widzimy białą plamę jeg(J koszuli. glowc1 zlnżona net opm"Ci11 
tapczan1t. lewa rękc1 wzdl11ż ciaftet, prawct ręka 111:1 stojqq111 nt1 sutfi:e 
małym zegarku. Stale - przez ra~y am trwania JjJektak!t1 - jękliwe 

11dglosy mijajqiych się i zatrzymujących 1111 kondygntlljach b11dynk11 
wind. 

Cirdo mężayzny drgnęło, !fllOJi pou:flli głowę. nie zl'idzimy jego twctrzy. 
tylko jasną plamę koszuli i za rys twarzy j1ogrqżo11ej w cieniu. 
Mężczywa wolno podnosi maly budzik z szajki i jJrzybLiża do twarzy. 
Patrzy długo 11t1 zegarek. Powoli nachyla .rir w stronę pc1sc1 świdtła. 
W świat/o wchodzi tylko jego kilka jJalróu• trzymających zegarek . 
nachyla się do trzyma.nego zegarka. ale jego twarz nadal pozostaje 
niewidoczna. w Iwir1tl11 wchodzi /mwnent białej koswli . kołysze się 
i migoce w Iwietfe srebrny lcnimszek przymomwany efo zegarka . 
1Vlężczyz11a opada powoli plecami na op,mie, ręket trzymająca zegarek 
opada na kolana. 

Słyszymy za drzwiami mieszkama glośniejszy Jtlfk i zaraz mocny jęk 
wz11oszqcej się windy. Drgnięcie ciala lfll[ŻCZJ'ZIZ)'. S!yszymy, jak winda 
j1omnrk11jqc jedzie coraz wyżej i zatrzymuje -iię z cichym piskiem na 
piętrze, na któł)'l!l znctjdlfje się l!lieszkanie mężczyzny. Stuk otwiercmych 
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drzwi windy. Sz11ranie wyciqgcmyrh z kabiny bagaży. Wolne, 
zdezorientowane kroki llCI betonowej posadzce korytarze/ . Osoba. która 
wlctinie tuJ1siadla z windy. sz11kc1 drzwi, do kt61Jih chce zapuka/, jest 
niepewnC1, poclchnclzi do kilk11 drzwi 1u1 tym piętrze . Momiejszy mch 
cictfa mężczyzny. ruch stóp. Glofoy terkot dzwonkC1 rctz - dmgi. 
Pukanie do drzwi, wpierw miękkie, potem zdetydowane. 

]ERG (cicho) Otwarte, otwarte„. 

Otwierctjq się drzwi, lekko ztthC1czając o nierówno polożonq wykładzinę. 
Tylem wchodzi, ciqgnqc zt1 sobq dwie wypaknwane toi·by podróżne ntt 
kri/kmh. szdi'dziesięci11ki!k11!etnia kobieta. Ubrana w jmnq spódnicę. 
jarnq b/11zkę, na niej rozpincmy. długi swete1: Siwe, mocne d/11gie wloJy 
spięte w kok, z którego wymknęło się w trakcie d!1tgiej podróży kilka 
pasemek. Stawia torby. prostuje się. Patrzy na pokój pogrążony w mroku. 
dostrzega siedzqag11 na tajlczanie mężczyznr Poprmuia wloJy, poc/(hoclzi 
dwa kroki w jego stronę. Patrzy 

MATKA (zclezorientflwt111?1. 11iepewna. poj1 rc1wu1 wlosy) Prze

praszam„. Czy ro.„ Przepraszam„. (znów wolny krok w strnnę 

tapczmlll) Czy ro mieszkanie.„? (jeszcze jeden drobny krok. pa

trzy nci }erga, który unosi w11l110 glowę z oparcic1. woln11) J ergu . „? 
(jest tc1k blisko. ie widzi jego twc1rz. dla widzó1u }erg cafy czc1s 

pozostaje w mrok11) 

]ERG (równi'. wypracowcme oddechy. cicho. 111uow) To p„. Wi
dzisz„. To ja„ . 

!vlcttka jJtltrzy na niego w bezrttch11, br1rdzo d!ugo . 

je1g od1ywa z wysiłkiem piety od opania, wyciqy,ct rękę w stronę kobiety. 
jego dl/}/i wchodzi na moment w pas świat/a. tJ!e on zaraz jq m/a. 

MA TKA (patrzy 11a niego, chce coś powiedziec:. dotyka w/os ów, guzi

ka przy swetrze, policzka. bardzo cicho) J ergu ... 

]ERG (oddechy) Dziękuję.„ Dziękuję, że„. (oddechy) Że jesteś„. 

MATKA (wo/110, rmh ręki) Ja nie„ . (d/11ga pa11ze1 i przejście 

w tempo - l)'lm) Jestem ledwo żywa, wiesz?„. Trzy przesiadki„. 

Możesz sobie to wyobrazić? Najpierw promem z północnego 
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mola, potem trzy godziny czekania na autobus ... No 

i wreszcie pociągiem„. (d/11gtt jJcwza) „. Miejsca były tylko 

w pierwszej klasie„. I dawali kanapkę„. O„. (J;okttwje kanapkę 

w plmtikowym p11cleleczk11 wyjętq z kieszeni swetra) Popatrz„. N ie 

zjaJłam„ . (patrzy ntt J ei-gt1. stara się za wszelkq mzę mpokoi{ oddech. 

szybko) Ale tym metrem tutaj to już nie dałam rady„. (w tłumio

ny ccdq mocq krótki szloch 11cięty zaciśnięóm1 11st) Nie dałam rady„. 

JERG (oddechy. ciep/o) To proste„. Trzeba było wziąć w kasie 

taką kartę„ . Tam jest wszystko narysowane.„ Taka karta to 

za darmo„ . 

MATKA (szybko. tl11miqc placz) Ja nic z tego nie zrozumia

łam! „. N ie! (w)j1111tje z clmgiej kieszeni swetra złożony fJ[rm met rei 

i wyciqga 1u stronę siedzqcego Jeixa) Nic! 

JERG (11mhy!tt się wolno. jego cllonie wchoclzq w pm iwiatla, dłonie 

bardz(} szcwple. mankiety bi alej koswli .r l o wiele za d11że. na cllo-
11iach ciemne plamy, wyj11111je z rąk 111atki plew, rozk/cf(la go wolno) 

Trzeba było wysiąść tu„ . Niedaleko„. (k/adzie plan metra na 

szklanym blacie sto/11) 

MATKA Chciałam„. Al<.: .„ (pr111za) Pieszo przyszlam, co 

tam „. Upał zelżał„. 

JERG (oddechy, 1i'Ol110) To prawie sześć kilometrów od dwor

ca„. 

MATKA (rzybko) Co tam .„ Przespacerowałam się„. Byłam 

w koście l e„. 

JERG (wolno) Tam chłodniej ... 

MATKA Byłam w kośc iele „. (stc1ra się za wsze/kc./ mzę ()pano

wcu? Zaraz tu zrobimy„. 

Zaczyna się krzqtat', bierze torby. siada 11a p1tfie przy stole, otwiera 
torbę i wyjm11je zapakowane w papier sluiczk.../., 11stmuia je na stole. 
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Przywiozłam ci ... Przywiozłam ci ... (ręce jej się trzęsq, kiedy mta

wia to wszystko na stole) 

JERG (oddechy, wolno) Mamo? 

MATKA (mtcnuia) Przywiozłam ci pastę rybną, sok z czereśni„. 

]ERG (wolno) Mamo? 

MATKA (mtawia) Kiełbasa suszona, bardzo suszona„. 

JERG (wolno) Mamo? 

MATKA Fileciki z„. 

JERG (oddechy, wolno) Czy ty. „? 

MATKA (wypac!ct jej s/oik z ręki na szklany blat) Fileciki! Za

wsze lubiłeś fileciki! (t!umiu11e mlq mocq !kanie) Zawsze! Prze

cież wiem„. 

JERG Czy ty nie chcesz zapalić światła? 

MATKA (mocno) Chcę przecież„. (wstaje niezgrabnie z p411, 

podchodzi do drzwi, 1umska kilka mzy kontakt) 

JERG (cii"h1ttki Imiech) Nic ma lampy„. Nie m a„. 

Matka wraca, siada na pufie, roztrqca rękq słoiczki net blacie i zaczyna 
p!akać, zwyczajnie. bezradnie, po !nclzku ptaka/, opmzczajqc glowę. 

}erg starajqc się 1//rzyma/ równy rytm oclclech11 , zs1111Jc1 się wolno na 
kolana; zbliża się na kolanach do siedzqcej, plarzqcej i'v!c1tki, 11Jchodzi 
w jJrtS Śtuiat!a, n:)•ciqga rękt; w stranę opmzcwnej g/0·11Jy /vłcttki. cofa, 
znów wyciąga, w Iwiet!e widzimy jego klęczqcq postai'.· o kilka 111mzerów 
za d1tża biala koswfa, zapięta pod szyjq. wylysia/a głowa z brqzowym 
odcieniem, gdzieniegclzie pmemka wio.rów - nie widzimy twarzy. tylko 
ty! i bok g /01&)' } erga. Z/lfitu wyciąga rękę, traci siły. klęczqc opada na 
pięty - caly izm nie widzimy jego !wany. 

l\'1atkct podnosi gloll'ę, patrzy na twctrz J ergct z bliska - ona go widzi, 
my nie. Przez cichy, cich11tki szloch. 

MATKAJergu mój„. 
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JERG (wolno kręci głowq) Nie trzeba„. Nie trzeba ... 

MATKA Syneńku mój .... 

JERG Mamo? ... (długa pauza) Pomożesz mi ... ? 

Matka - urwany szloch. napięcie jej dala. 

JERG Pomożesz mi ... Usiąść ... 

Matka opada z pu/11 na kolana i z wysiłkiem podnosi } erga, sctdzci go 
na tapczanie. 

Je1-g siedząc pochyla się do przodu, skłculajqc ręce na piersi, prciwie 
dotyka kolan głowq. 

Matka siada obok niego. obejmuje go. j11ż nie będzie plakai', tylko 
zeszklone oczy. 

JERG (głowa zwnicona do Matki siedzącej po jego lewej stronie) ) a 

ci bardzo dziękuję za to wszystko ... (pokawje głową net stril) ) a 

to wszystko bardzo lubię ... Ale teraz już ... Ale teraz już ... 

MATKA )ergu mój ... (pa11zct) Co ci .. . Co to jest...? 

JERG Co to jest? (ś1111eje się) To ja, mamo ... To ja.„ 

MATKA Musimy natychmiast ... (rozglqda sif /111 /1 ok11j11) Ja 

zaraz zadzwonię ... 

JERG (trzyma jq morno za rękrr) Poczekaj ... Poczekaj. „ (odde

chy) ) a wczoraj „. Wczoraj rano„. Wróciłem z takiego szpita

la ... Z takiego szpitala, wiesz ... 

MATKA (chce wstcu') Ja muszę zaraz po kogoś ... Ja muszę 

zaraz ... 

JERG Tutaj już nic nie ma ... Ani telefonu ... Ani nikogo ... 

Nic. .. (jJauza) Ale czysto jest, prawda? ... Prawda? Wczoraj 

sprzątałem, cały dzień jak wróciłem stamtąd ... Odpoczywa-

łem sobie i sprzątałem ... Bardzo dobrze się czułem wczoraj, 

bardzo dobrze ... (pauza) ... Czysto tu jest, prawda? 
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MATKA Czysto, bardzo czysco .. . 

JERG „Robactwo cię zje z tego brudu, robactwo" ... Zawsze 

śmiałaś się ze mnie w domu ... A widzisz, jak posprzątałem ... 

MATKA Co to za mieszkanie, )ergu? 

JERG (odclechy, wolno) Rzeczy już nie mam dawno„. Poroz

dawałem, wyrzuciłem ... I tak by tego nikt nie wziął... A na 

piętrze jestem sam ... Wszyscy się wyprowadzili, jak się oka

zało, że ... Wynajmowane mieszkanie to jest, no ... (mówi comz 

ciszej, słabnie) 

MATKA Jergu ... 

jerp: - ocldethy. równe, wyliczone. 

MATKA Jergu ... Weź jakieś lekarstwo ... Ja ... 

JERG Ja mam pełno lekarstw, no ... 

MA TKA (zwtaje oJtrożnie, idzie do wnęki kuchennej, słycha/ trzask 

otwieranych szafek. otwieranych szfl/lctd. wraca) Tam 111c 111e ma, 

111c 111e ma ... 

JERG Nic już nie ma ... (odduhy) Ale kuchnia posprzątana, 

co? U myte wszystko? Powiedz ... 

MATKA Bardzo czyściutko, bardzo ... 

JERG A szuflady. .. (oddechy) A szuflady wyłożyłem folią ... 

A wszystko inne to rozdałem ... A potem wyrzuciłem, bo 

i tak ... Bo i tak nikt by nie wziął... Nikt by tego nie wziął .. . 

MATKA Jergu ... )ergu, gdzie masz te lekarstwa? 

JERG Podaj mi .. . Podaj mi corbę foliową ... 

Alatka rozglada się po wnętrzu. 

]ERG Tam jest ... (wJkmuje 11a kabinę prysznirnwq) Wisi na 

kranie ... 
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MATKA (uxhodzi do k.abiny p1J'Sznicowej. wram z mokrq. pn:ezroczy

stq torbq fo!iowq, strze/mje dumiq krople wody ncJ podłogę) Po co to? 

)ERG Daj „ . Daj ... (wyciqga rękę) 

Matka podaje mu torbę . siadct blisko niego, delikatnie mu klrtdzie 
dlań na głowie. 

}erg - oddechy, ockhyla głowę do ty/11. 

Matka gładzi opmzkami paków pcmmko włosów na jego głowie. 

)ERG (oddechy, trzyma torbę pomiędzy nogami, nachylony.) N ie ... 

Nic mnie nie boli ... Tylko ja mam tutaj .. . (dotyka głowy) Ta

kie coś ... A z tego leci takie .„ I jak to odpada ... To z włosa

mi ... (ściqga z glolkJ' pasemko włosów) 

Matka siedzi blisko ]erga, chce go objq,', przytuld, pogłaska{. 
zatrzymany mch. zeszklone oczy, jedyny możliwy uśmiech. 

]erg pochyla się w stronę szafki, oddechy. otwiera wolno szufladę, jednq, 
clmgq, tl'zel'iq. 

Matka wstaje. klęka przed szafkq, patrzy. 

)ERG Popatrz ile tego ... 

Szuflady wypełnione sq po brzq,i białymi. dużymi pudelkami po 
lekarstwach, ] erg zcw11rzc1 dlo1i w sz11/fadzie, przebie1„a pakami 
pomiędzy pudelkami. 

Popatrz, ile tego ... 

MATKA (wy1iqgt1 dwa p11delka i /Jc1trzy) Może powi111cneś ... 

Coś wziąć ... 

)ERG (oddechy) One są puste przecież, no ... To stare pudeł

ka ... Puste ... 

MATKA Trzeba kupić, ja zaraz ... Ja zaraz .. . 

)ERG (oddechy. uśmiech) Co ty. .. Co ty.. Ja już ... Ja już prawie 

rok je łykam ... (fmieje się) Ja już cały jestęm ... Jak lekarstwo ... 
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Cały ... Nie maJerga ... Tylko lekarstwo ... Powkładajmy je do 

tej torby ... 

Bierze kilka pudelek i wklada do torby, 1'vfatka wybiera gariciami 
pudelka i wrzuca do torby. swflada po swflctdzie. Ręce Je1ga - mch 
obliczony, wolny. 1-rce Mr1tki drżqce, wklaJajqc dotyka jego Jlom. wś 
szepce. 

No, już wszystkie powkładaliśmy. .. Wszystkie ... Teraz za

wiąż supeł ... Zawiąż supeł. 

/\latka wiąże sttjiel z uchwytów torby. ktrirfl ciasno jest wy/Jchmw 
pttdelkflmi /H1 lekcmtwach. 

A teraz otwórz drzwi.„ I postaw to przed progiem ... Do zsy

pu ... (111y11:1wy odc/ech. mowo zaciśnirrte oczy) Takie śmieci ... 

MATKA Jergu ... 

JERG No, wystaw ... Wystaw co ... 

J\ilcttka wstaje niezgrabnie z kolan. idzie do drzwi. otwiera, otwierają 
się z oj>orem przez nierówno j>ołożonq wyklfldzini,:, stawia torbrr J1rzecl 
progiem, zamyka drzwi, podchodzi do ]erga. siada iw jJ11fie. zesz.kolone 
oczy. zaróżowiona twarz. 

)ERG (oddechy, 11ś112iech) Teraz już ... Teraz już wszystko ... 

Alatkct siedzi na J>11fie z opmzaonymi bezradnie rękctmi, patrzy. 

)ERG (oclclechy. głowa w górę, 1dmiedJ) Mamo) (oddechy) Mamo? 

MATKA (rwq'y się oddelh) Co, Jcrgu? Co? 

JERG Mamo? (odclerhy) Ty ... Ty mnie jeszcze lubisz ... ? Takie

go ... 

MA TKA (jej ciało drży. Iciśnirrta krta1i, Izy j>o twarzy. hez sz/och11. 

jakby ktoś odkręcił dwa 111,;t/11tkie kraniki) Ja cię kocham, syneń

ku mój ... Najbardziej na świecie .. . 

)ERG (oddechy. wj>cttmje się w twarz Matki) To dlaczego ... ? 
Dlaczego ... To dlaczego ... ? 
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MATKA Co, ]ergu? Co? 

JERG (oddechy - pa11za - oddechy) To dlaczego, jak przyjecha

łaś „. To mnie o<l razu nie ukochałaś„ .? (rwany 1ytm oddechu) 

lvfatkrt jJodnosi się niej1orc1dnie, zahacz<1 biodrem o stół. siada obok 
niego, wie.że jej 11ścisk JjJrawi 1nr1 ból. Ohejm11je go z miej sily. tuli, 
glasuze, wlllje ren po rctz w mlq twarz, głowę. biaze jego ręa 

w swoje, w htje, glctSzcze. jej tl111niony szloch, bril ścifniętego gardła. 

)erg poddaje się 11friskom 1vfrttki. bezwolny, bezsilny. 

Matka t11/i jego wyl)'Jialq głowę. 

JERG (ciche westchnienie. stara sir 11trzymać niwny oddech, głaszcze 

Matkę opmzkm11i palców po wierzchu jej dłoni) Ty nie chciałaś mnie 

ukochać„. Bo wyglądam jak„. (uśmiech) „.by mnie zjadły 

robaki„. 

!VIatka j1rzyciqga c;u morno, bardzo mowo efo siebie. 

)ERG Jak parszywy parszywiec wyglądam, no„ . 

MATKA Chodźmy stąd, )ergu! (obl!jm1tje go rttmienimi) Chodź

my stąd! 

JERG (oddedJy) Usiądź lepiej z rej strony„. Tak m1 będzie 

łatwiej rozmawiać„ 

MA TKA (wstaje, nachylona) Chodźmy srąd„. Ja cię zabiorę „. 

)ERG (oddechy) Jak? 

Matka pochylona, bierze go pod mmiona i chce podnieI/. 

}eig - mowy. d/11gi j1ommk bó/11, wiotcZl!je w ramionach Matki. 

MATKA (11Jif1tje go pudniek) Wstań, ] ergu, wsrnń „. 

JERG (coś jak kwilenie. cicho) Zo„. Zostaaaw„. Proszę„. 

MATKA (odejmuje wo/110 ręce, prawie szeptem) \X'stań, ]ergu, 
wstań„. 
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JERG (rwany oddech) Ja mam„ . (dotyka mmion) Ja mam tu 

wszędzie dziury„. Takie duże„. 

MATKA Zaczekaj tu„ . Ja pójdę po kogoś! „. Ktoś musi„.! 

JERG (mocno) Mamo?„. Mamo?„. Nigdzie nie idziesz?„. 

Nie? „. Nie idziesz ode mnie? (oddechy) Pamiętasz, co zawsze 

mi powtarzałaś? - „Że musi to się tylko umrzeć„." Nic wię
cej się nie musi .. . Tak mÓ\viłaś ... (d/11ga pa11za) Mamo? ... 

Mamo? 

MATKA Tak, ]ergu, rak... 

JERG Ty mnie zawsze kochałaś, rak? 

MATKA Tak synku, przecież„. Tak„. 

JERG Nawet wtedy? 

MATKA Wtedy najbardziej„. 

JERG Długo mnie nie widziałaś „. Bardzo długo„. 

MATKA Ale teraz„. (t11Li go) Ale teraz już jesteś„. 

JERG Tyle lar mnie nie widziałaś„. Tyle lar „. Cale studia„ . 

I porem ren rok jak„. 

MATKA Ale już jesteś„. 

JERG I przez ten cały czas ani razu nie napisałem„. Ani nie 

zadzwoniłem„ . Brzydko rak„. Bardzo brzydko„. A ty sic; 
martwiłaś„. Tata„. 

MATKA Pytał o ciebie„. Ciągle pytał„. 

JERG Pytał... 

MATKA Ja cię szukałam„. Ale„ . Ale„. Nie znalazłam„. 

Dopiero jak kroś z portu mi powiedział, że pracujesz w rym 

mieście, to siedziałam dwa dni w aptece u pani Kersten 
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i wydzwaniałam ... (fmieje się) Tata <lalej się nie zgadza, żeby 

nam założyli telefon ... Mówi, że diabeł podsłuchuje i wszyst

ko zmienia, co się mówi ... A pani Kersten nie wzięła ode 

mnie ani korony, wiesz, ani korony .. . (głaszcze go, t11/i) Ob

dzwoniłam wszystkie kliniki w tym mieście ... Bo ten ktoś 

z portu powiedział, że pracujesz w takiej klinice ... 

JERG No ... To taka klinika ... (cie1i 11śmiech11) Prywatna ... 

MATKA To ja obdzwoniłam je wszystkie ... To prawie dwie 

strony w książce telefonicznej ... Dwie strony maczkiem, ta

kie malutkie literki ... I znalazłam ... Dodzwoniłam się ... (głcm
cze go, t11/i, włNje 11mzek na głowie) Ale mi powiedzieli, że ty 

tam już nie pracujesz ... Że pracowałeś, ale już nie pracujesz ... 

JERG No ... Bo ja tam potem już nie pracowałem .. . Tylko 

byłem tam, tak ... 

MATKA Rozmawiał ze mną taki doktor ... Nazywał się ... 

Gerdmann, doktor Ger<lmann ... Tak się nazywał. 

JERG (1dmierh) To on mnie przyjął do tej pracy .. . 

MATKA Ale nie chciał mi powiedzieć, gdzie ty jesteś .. . Powie

dział, że dał ci słowo honoru, że nikomu, nikomu nie powie ... 

JERG (11śmierh) Tak powiedział .. . 

MATKA Dlaczego on tak zrobił, Jergu? 

JERG Dał mi słowo honoru ... 

MATKA I już potem nie mogłam ciebie znaleźć, nigdzie ... 

(t11li go, kofysze) A jak zadzwoniłeś wczoraj rano ... Pierwszy 

raz, pierwszy raz od tylu lat .. . To pani Kersten zaraz, zaraz 

przybiegła do nas z apteki, nawet białego fartucha nie zdjęła 

i powiedziała, że dzwonił Jerguś, tak powiedziała, że dzwo

nił]erguś i bardzo prosi żebym, żebyśmy do niego zaraz przy-

jechali ... Tak powiedziała i dała tę kartkę z twoim adresem .. . 

(wyóqgti z rękawa bluzki kartkę i podttje } ergowi) Na jakiejś re

cepcte napisała ... 

JERG (bierze wolno kartkę) Na recepcie, no .. . 

MATKA (t11/i go) I ja zaraz przyjechałam ... Ja bym przyje-

chała wcześniej ... (mocno) Zawsze, zawsze bym przyjechała, 

ale ty nigdy ... 

JERG (oddechy, wolno) Nie odzywałem się .. . 

MATKA Wyjechałeś od nas tak, jakbyś .. . 

JERG (wolno) Uciekał. .. 

MATKA Myślałam nieraz, że ty się pogniewałeś na mnie ... 

(bcmlzo , bardzo bezradnie) Ale nie wiedziałam, o co ... 

JERG Ja się bardzo bałem ... 

MATKA Czego ty się bałeś, Jergu? 

JERG Naszej małej rybackiej wioski się bałem ... 

MATKA Przecież tam ... Mieszkają dobrzy ludzie. Jest tak 

ładnie: plaża , molo, promenada, tylu ludzi przyjeżdża 

w lecie ... 

JERG Ja wiedziałem, że jak tam zostanę ... To się stanie coś 

bardzo, bardzo złego ... 

Matka patrzy na }erga, głaszcze go, całuje delikatnie w głowę. 

JERG Ale się stało ... (oddechy) 

Matka kręd przecZtfCO gfowq . głaszcze go. 

JERG (wolno) Ale się stało tutaj ... Bo jak ktoś się czegoś boi, 

to się boi wszędzie ... 

MATKA (bezrc1dnie) Ja nie rozumiem co ty mówisz ... Czego 

ty się bałeś? 
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JERG (oddechy, wolno) Siebie ... (c/!uga pauza) 

MATKA Jak to siebie, Jergu? 

JERG (oddechy) Jestem taki sparszywiały ... Poplamiłaś sobie 

na pewno bluzkę tymi moimi ... (gf,iszcze jq JH! wewnętrznej stro

nie dłoni. oddechy wolniejsze, głębsze) O ... teraz znowu się lepiej 

czuję ... To tak jest ... 

MATKA To dobrze, Jergu, dobrze ... Wszystko będzie ... 

JERG No ... Znowu się lepiej czuję ... (pauza) Tam, w tym 

szpitalu ... (uśmiech) W tej klinice było bardzo fajnie ... I ogród 

był i basen ... I takie małe kino ... No ... Tam był raki jeden 

chłopak. .. On był cały, calusieńki, bo przecież widzieliśmy, 

w takich rudych krosteczkach ... Nawet w buzi, pokazywał 

nam, miał takie krosteczki, wszędzie ... Nie połykał lekarstw, 

tylko zbierał je do słoika i mówił, że połknie je kiedyś wszyst

kie i zaraz wyzdrowieje ... To myśmy na niego wołali: „Stru

pek - Trupek", „Strupek - Trupek" ... (rwany oddech) 

„Strupek" ... (pct11za) „Trupek" ... A ja bardzo, bardzo długo 

mogłem chodzić, wiesz ... To chodziłem sobie korytarzem, taki 

długi był. .. Tam i z powrotem, tam i z powrotem ... A doktor 

Gerdmann mówił: „N a księżyc zajdziesz, jak tak będziesz 

ciągle chodzić, Jergu" ... A ja chodziłem tak sobie tam 

i z powrotem, aż do takich drzwi na końcu korytarza, szkla

nych drzwi, z takiego grubego szkła ... Bardzo grubego ... One 

były zawsze zamknięte ... Musiały być ... Za tymi drzwiami, 

na piętrze, to stali cały dzień inni z tej kliniki, ale tacy na co 

innego chorzy. .. Z trzeciego i z pierwszego piętra, bo tam 

przed tymi szklanymi drzwiami ... Była palarnia, oni palili 

i palili ... Cały dzień ... Nawet w nocy przychodzili palić ... 

Oni patrzyli na mnie, jak stałem przy szybie, bo musiałem 

trochę postać, żeby znów sobie chodzić ... I wygłupiali się ... 

Przytykali do szyby papierosy, a ja nadstawiałem głowę i uda-
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wałem, że mnie parzy ... Śmiali się ... Albo chuchali na moją 
twarz za szybą i rysowali palcem ... (wodzi dloniq w powietrz11) 

Taką czaszkę ... (śmieje się) Z zębami ... Wygłupiali się ... 

!Hatka slllcha }erga. każdy nerw w jej ciele drży z przercJżenia 
i rozpaczy. 

]ERG (oddechy swoboclniejsze, wzdydJa) Całkiem dobrze się czu

ję, no ... Całkiem dobrze ... (dluga JNmut) A do tego „Strupka 

- Trupka", co ci mówiłem, ro przyjeżdżała żona ... Na po

cz<itku to ciągle przyjeżdżała ... I stała przed tymi szklanymi 

drzwiami i stała ... A „Strupek - Trupek" to już musiał sie

dzieć na takim łóżku z kółkami ... I ona mu coś opowiadała 

przez tę szybę i opowiadała ... Pokazywała zdjęcia takich 

maluchów. .. A on patrzył na nią i nic nie mógł mówić przez 

te strupki w buzi ... A ona nie wiedziała, czy on ją widzi, czy 

nie ... Bo on miał w oczach takie ... (pokazuje) Pod powieka

mi„. Takie coś jakby ... (J'mie;e się) „Strupek - Trupek" ... 

A ona to chyba zawsze się upijała, jak do niego przychodzi

ła ... Bo jak patrzyłem z okna, jak idzie przez parking do 

samochodu, to się zataczała, ale jak ... A później już, to 

w tym samochodzie czekał na nią raki starszy pan i ona tak 

rzucała się na niego, i tak płakała, że aż się trzęsła ... Długo 

zawsze stali na tym parkingu zanim odjechali ... Długo, no ... 

A potem to już nie miałem siły chodzić tak ciągle, ani stać 

przy oknie ... (pal/Za , ocldechy. odpoczywa) 

MATKA (głaszcze go de!iktttnie) Jergu, może powinniśmy po

jechać do tego szpitala ... 

]ERG (zrnlno) Coś ty ... Ja im przecież powiedziałem, że mam 

gdzie jechać, i że będę mieć opiekę ... Tak powiedziałem„. 

MATKA Jergu, pojedziemy do domu ... (obejm11je go mocno) 

Zaraz pojedziemy do domu ... (chre go poclnidć) 

]ERG (oddechy, z tdmiechem) Jak? 
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MATKA (bezradnie) Taksówką ... Tak. Taksówką ... Ja zaraz ... 

]ERG (w/y czas z tym samym m'miechem) Stąd? N ad morze tak

sówką? 

MATKA Ja mam pieniądze, ]ergu. Mam dużo pieniędzy, 

bardzo dużo ... 

]ERG Mamo, ja ... 

MATKA Położysz się na tylnym siedzeniu i raz dwa przyje

dziemy. .. (jakby zaczyna/a wierzy/ w to m mówi) Będziemy się 

często zatrzymywać ... 

]ERG Na takich leśnych parkingach ... 

MATKA Tak ... Będziesz odpoczywać, a ja .. . 

]ERG Ja nie dojdę nawet do windy, mamo .. . 

MATKA pojedziemy ... (rwane !kanie) A w domu ... 

A w domu ... 

]ERG (glc1szczejq po dlonimh) Jak tam teraz jest w Ellmit? 

MATKA I wszystko będzie dobrze ... (pa11za) Dużo się zmie

niło w Ellmit ... Nie ma już drewnianego mola, wiesz ... Po-

stawili betonowe, ale dwa razy dłuższe ... A prom, to odcho-

dzi teraz z północnego mola co godzinę .. . 

]ERG (niedowierza;qw) Co godzinę ... 

MATKA Dużo się zmieniło, zobaczysz ]ergu, zobaczysz ... 

\'V'szystko.„ Wszystko będzie dobrze„. (d/11gc1 /Jcwza) A tata 

to już nie pracuje, wiesz... 

]ERG (wolno. zdziwiony) Nie pracuje ... 

MATKA Dorabia sobie czasem w porcie.„ Naprawia na ku

trach takie te ... (t!11111i placz) Co się tak kręcą ... 

JERG (wolno, 11śmiech) Radary ... 
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MATKA No, właśnie ... 

]ERG (oddechy. wolno. cz11jnie) Jesteś? 

MATKA Jestem, jestem .. . 

]ERG Już chyba ciemno ... Ciemno ... Tu się zawsze szybko 

ściemnia ... Jeszcze jasno ... A potem zaraz ciemno ... Całkiem 

ciemno .. . 

MATKA (bezmdme, beznadziejnie) ]ergu ... Jergu ... Co ja mogę 

zrobić ... 

]ERG (oclded1y, 11ś111iech) Kochaj mnie, kochaj mnie mamo ... 

Matka nieporadnie tl!fi go do siebie. 

Pwty ciemny pokój, }erg i Matka zut1t!eni w siebie. Cisza. szmer micistct 
za oknem. 

]ERG (starci się wyszrnhodw' z obk' il.fotki) Ojej ... Czekaj ... 

Czekaj ... 

MATKA Co? ... Co, Jergu? 

JERG Krew ... (pociąga nosem) Krew ... 

MATKA Gdzie? 

Zapala lampkę stojqcq 11r.1 szafce .. i'wiat!o słabej !a111pk1 oświetla tylko 
blat szafki, rozjaJ'nia postcu' Matki. 

]ERG (oddechy. wolno) Krew mi leci z nosa ... Krew mi leci ... 

(podnosi glowę) Ciepła ... Pachnie ... (wqcha /Ja/ce) Pachnie leka

stwami ... 

MATKA (szybko) Co tam, ]ergu, krew z nosa ... (swka chm

teczki, wstaje i bierze z p1ffki ot1uartq paczkę chmteczek higienicznych) 

Co tam ... Ile to razy sobie nos rozwaliłeś ... Pamiętasz, jak 

zawsze skakaliście z Karlą z mola? Wyrżnąleś o kamień na 

dnie ... To taki ... (pokazuje) miałeś kalafior, całkiem siny. Pa

miętasz? 
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] ERG (oddechy, odchylona gfowa) o ... 

MATKA (siada kolo )erga, dotyka ;ego brody) Pokaż ... No, nie 

bój się ... Pokaż ... (dxe chmteczkq zetrzd krew ply11qiq z jego nosa) 

JERG (nie/Jomdnie W)'IJ'Wa glowę) Nie! (wy1ywt1 gfowę. mocno) 

Tie!!! (mocno - oddechy - 111omo) Nie dotykaj tego, mamo! (u

sze;) To krew ... (zasiania llmrz d/(!llmi, odwraca g/owę) 

MATKA To co? .. . To co, że krew? 

JERG Nie dotykaj tego! (stara się t1 -zymc11' glowę odchylo11q, Stę

ga po ch11steczkę) Ja sam ... 

MATKA (cieplo, na/egająm. zbliżając rękę z chmteczkq do jego 

twarzy) ]ergu, ja ro zaraz ... 

JERG (wygi11a się 11a t1pcza11ie. odwmmjqc glotl'f ocl 1vlatki) Zo

staw ... Zosraw! (r~ce wzd/11ż cicda, krew splywa po brodzie, kilka 

plam na komi/i) Nie ... Nie możesz ... Nie dotykaj tego ... 

MATKA (nachyla się nad 11im i szybko, sprawnie wyciera rh11Stecz

kq krew z ;ego brody. pod nosem. stdld się zetrze/ plamy z kosz11li) 

o, już .. . Już ... 

]ERG (wy rywa bezrad11ie głowę) Nie ... Nie rób tego ... Nie 

możesz .. . 

MATKA No, już widzisz? J uż ... Teraz zrobimy takie małe 

tamponiki .. . (skręca z ch11steczek dwa tamponiki) I włożymy do 

nosa. „ D o jednej dz iurki ... (wklada ddikcttnie) 

]ERG (starr1 się zlapm'jej dianie) N ie możesz ... 

MATKA I do d rugiej dz iurki ... (w/dac/11 clelikatnie) 

]ERG Spał ro .. . Spał ro zaraz ... W kuchni jest ... 

MATKA I po wszystkim .„ (wyciera krew z swoich rqk świeżq 

chmteakq. idzie do kabiny p17sznicowej. slJ,chai' sjJl//knua11q woclę , 
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wraw) I JUŻ . .. Wygh!dasz z tymi tamponikami jak mors .. . 

(walczy z płaczem) Jak mors ... 

JERG Ręce ... Ręce ... 

MA TKA (szadct blisko kolo niegl), bierze go za ręce . t <"Z}'lłl<I morno, 

glmzcze jego d!o11ie) Już .. . J uż ... 

JERG (oddechy, gloiM oclchylona z 11cwqkc1jqqmi tamprmikmni 

w obu clziurkach nosa) Nie ... Nie docykaj twarzy. .. Nie dotykaj ... 

MATKA \'V'iesz, że już nie leci ci krew ... Zobacz ... (glmzcze gu 

po glnwie) 

JERG (wolno) Nic leci ... 

MATKA Już w ogóle nic leci ... Zobacz ... 

JERG (dotyka tamj1011ika, zbliża pei/ce do ocw) Zapal lampkę ... 

Matka patrzy 11a j e1ga. na palqcq .rif lampkę . 

JERG Zapał lampkę na szafce ... (swka rękct /Jrzi:wod11) 

MATKA Jergu ... Jergu ... Ja ... Ja już zapaliłam lampkę ... 

JERG (potwierdzctjqm) Aha ... Aha ... (dotyka dlnmq mp/ego aba-

ż11m palqcej się lc1mpki) Aha .. . 

MATKA ]ergu mój ... (dotykct j ego brwi prdcami) ]ergu ... 

JERG (oddechy) Mamo? 

MATKA Co, ]ergu, co? 

JERG Ja ... Ja już prawie nic nie widzę ... 

MATKA (mocno) Nieprawda. Nieprawda. To tylko ta krew 

z nosa. To tylko ta krew. To zaraz przejdzie ... 

JERG Mnie się rak robi ca~ czas ... 

MATKA Nieprawda ... 
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JERG Ja przecież nie kłamię,mamo ... 

Matka chce jJrzysm1q/ bliżej lmnpkę z szafki 111 stronę )erga, pntrqca 
?,mby zeszyt, który sJ1ada z szafki. 

JERG (oddechy, nasl11ch11je) Oho ... Zeszyt spadł ... 

J'vfatka podnosi zeszyt. 

JERG Daj mi go ... Daj ... 

M.atke1 podaje m11 zeszyt. 

JERG (bierze zeszyt. otwiera. przewraca kartki) Ja tu ... (dotyka pal

cami kartek) Napisałem takie różne rzeczy ... Ale już bardzo daw

no nic nie pisałem .. . (oddechy) Czasem tylko lepiej widzę .. . (odcle

,hy) Jak ... Jak płaczę ro lepiej widzę, wiesz ... Dlaczego tak? 

MATKA (bezradnie, bezradnie. jak czfowiek, któ1;1 po prost11 nie 

wie) Ja nic wiem ... Ja tego, synku, nie wiem ... 

JERG Kiedyś mówiłaś ... Kiedyś mówiłaś ... Ale ro było daw

no, kiedyś ... 

MATKA Co, mój synku ... ? 

JERG Że .. . Że chłopcy też mogą płakać .. . 

MATKA Tak, synku ... 

JERG Ale jak nikt nie widzi? 

MATKA Tak mówiłam ... ? 

JERG No ... Tak mówiłaś ... Jak ja płaczę, to nikt nie widzi, 

wiesz? No bo kto ... ? I ty mówiłaś, że Izy ... Że Izy prawdziwe

go mężczyzny ... Zamieniają się w dobre uczynki ... W dobre 

uczynki .. . (d/11ga pa11za) Mamo? 

MATKA Tak, synku, tak ... 

JERG Mamo? 

MATKA Mów, Jergu, ja słucham ciebie ... 
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JERG Ja już nie zrobię żadnego dobrego uczynku . 

MATKA Nie wolno tak mówić, nie wolno. 

JERG Bo wiesz co, mamo? ... Wiesz co? 

MATKA Co, syneńku, co? 

JERG Ja umieram, mamo, wiesz ... (oddechy, pa11zci) Oho .. . 

Oho ... Znowu mam ciepło w nosie ... Znowu mi krew leci .. . 

Tamponiki 111 nnsie J ergci zabarwicijq się, jeden wypt1dtl !Ul koswlr. 
J11111ga krwi. 

Matka odwrrtta się od )erga. fewq ręką trzyma jego {/011. a prawą 
z ca/ej sity. otwartq dfoniq . 11clerza się ki/ket m zy w nos - morno. 
kilka rCI Z)' raz po rC1z. Z jej o/11tch11iętego od l!derze1/ nosa splywa 
strużka krwi. 

MATKA Popatrz, Jergu ... (bieru jego dlań i clot)'ka 11iq swego 

nosa) Popatrz ... Mnie też poszła krew z nosa ... Coś takiego ... 

JERG (oddech)!. wolno) Tobie ... Co ... 

MATKA To ten upał.. . To ten upał ... 

JERG (oddechy) Coś ty. .. 

MATKA Ach, to nic. (bierze chmteaki) To nic. Zaraz zrobimy 

nowe tamponiki ... (pocit/gc1 nosem. zwija z ch11steczek tC1mponiki) 

Dla ciebie, o tak ... (wkłada m1t tamponiki do nosa) I dla mnie ... 

(wklada w dzi.11rki swojego nost1) O ... teraz razem mamy takie 

same ... Widzisz Jergu, wyglądamy jak mama-mors i sy

nek-mors ... 

JERG (fJtlclethy. wolno) A tata-mors ... Poluje, żeby nam przy

nieść świeże ryby, tak ... (pauza) Mamo? ... (pa11za) Mamo? 

1\fatka t11!i f!.O. glc1szcze. 

JERG Mamo? 

MATKA Jestem tu, jestem ... 
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JERG J a bym chc iał c i ę jeszcze zobaczyć ... (dotyka jej twarzy) 

MATKA J estem tu, Jcrgu ... (wulno wyjm11je htmponiki z nosa) 

JERG Ale że by c ię zobaczyć .. . To ja się muszę najpierw roz

płakać ... Ale ja już chyba nie mogę ... 

MA TKA Płacz , J ergu, płacz ... (bierze j ego glou·r w obie dlrmie) 

Płacz, J erg u ... 

JERG (oddechy, trzJima jq za ri,:cc) Nie mogę chyba ... 

MATKA Spróbuj, spróbuj ... 

JERG N o ... (zaciskc1 i otwiera oczy) Nie mogę ... 

MATKA Postaraj się , pos taraj ... 

JERG (zaciska momo oczy, oddechy trochę szybsze i szybsze) Udało 

się. \X!idzisz? Ja płaczę. Mamo? ... Mamo? ... (u'jJtl/ r11je się w jr) 

twarz) Ja cię widzę ... No, całkiem dobrze ... (dotyka jej policz-

ka. wlosów) J aka ... Jaka ty j es teś? 

l'vlatka cal11je jego twarz , g!owę . 

JERG W głowie tak gorąco ... (oddechy) A w nog ach to m1 

tak zimno ... 

MA TKA (1tj11mie jego stopy. rnzcierti je) Połóż się, po łóż ... 

JERG Chyba tak ... Chyba tak ... Bo ja l eżałem i leżałem 

cały czas, no ... Ale jak na ciebie czekałem dzisiaj ... To chcia

łem , żeby było tak ... I żebym ja sied z ia ł .. . Przesadź mn ie na 

ten puf. Tak ... A teraz rozłóż tapczan . O, tak ... Tam jes t taki 

uchwyt. \'V'ystarczy lekko pociągm1ć ... I zaraz się sam rozło

ży ... O, już ... Weź przeście radło . Znalazłaś? Nowe. W fo lii. 

Rozłóż je, roz łóż ... I ja już s ię położę chyba ... 

J\!fcttka /10111aga 11111 testa/ z prifa i sadza 1w rozlożo11y111 i zaścielonym 
przdcieradlem tapczanie. 
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JERG Już jest rak późno ... (chce ()dpiqt' g11zik nd o wiele zt1 d11-

żych dżinsów) Nie .. . Nie dam rady. .. 

Matka Iciqga mtt spodnie. dostrzegc1, że } erg met utfożunq pie/{f(hr 
jednorazowq. 

JERG (dotyka pielllchy) Całki em przemokła ... A miała nie 

nas iąkać ... (rozpina g11ziki ko.rwli, ale zam z .i lab11ie) . 

Matka klęczy obok niego. rozpina g11ziki, k iqga wpierw jeden rękaw. 

podnoszqc ramir } erga, potem drugi rękaw. 

JERG (leży na plecach, glowa w strnnę okna, jego oddechy, mchy 

glowy, stóp. palce zaciskające się 11a prześcieradle) N ie przykrywaj 

mnie .. . Nie przykrywaj .. . Bo mi zimno ... I go rąco bardzo ... To 

mnie nie przykrywaj .. . (dotyka pieluchy) Miała nie nasiąkać ... 

Market zdeqdowanym mchem odrywa pds jJrze.i'ciermlla nd strony stóp 
)erga, jej mchy sq szybkie, zde1ydowane. ~~ciqr,c1 nabrzmialq plyne111 
jJielruhę z ) erga i wrwca do miski. Bierze du:if ściereczk i leżqct' obok 
miski. Idzie do k1tchni. Szmn wody z k ra 1111. Wl ·t1ct1 z mok1J1mi 
Iciereczkami. Siada obok leżqago } erga i szybko. s/m1wnie m;je ;ego 
krocze, pośladki , uda. Bierze oderwany wcześn iej pas przefrieradla 
i robi z niego pielmhę. Pewnie i szybko zctk!adti } etgowi piel11chę . 

JERG (oddechy, szeroko otwarte oczy) N o tak. (pauza) Mamo? ... 

M am o? 

MATKA J estem .. . J estem tu ... 

JERG Jest już bardzo późno, tak ? 

MAT KA Jest noc. . 

JERG Ty nigdzie s t ąd już nie pó jdziesz? ! 

MATKA O nie, mó j J ergu ... O nie ... 

G!c1Jzcze go, widzi. że jego ciafem wstrzqsa dreszcz, owyct go ciasno, 
starannie prześcieradlem. wystaje tylko glowel i stopy J rga. 

JERG Nigdzie nie idź . .. N ie idź ... (mchy glowq. cieszy się) 
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Znowu się lepiej czuię ... Usiądź bardzo blisko przy mnie, 

bardzo blisko ... 

MATKA (siada przy je1~~tt, stafy rmh jej dloni) Ojej ... 

}erg dxe r11szyi' ramieniem, cde kręjJ11je go Jirzdóeradlo. 

Matka rozwija częI/ prześcieradla , wyswobadza ramię )erga. 

]ERG To teraz ... To teraz ... Opowiedz mi jakąś historię ... 

Opowiedz ... 

MA TKA (mchy 1ej cifom przy ciele }erga) Historię ... ? 

]ERG No, jakąś historię ... 

MATKA Jergu ... 

]ERG Co tam będzie? 

MATKA Dobrze będzie, dobrze ... 

]ERG Skąd wiesz? 

MATKA Bo matki to wiedzą, ]ergu. 

]ERG Wiedzą? 

MATKA Tak, Jergu ... 

]ERG I co ... I co powiedzą ... Jak mnie zobaczą takiego zgni

tego ... ? 

MATKA Powiedzą ... Powiedzą: „Witaj, Jergu, witaj. Teraz 

już wszystko ... " 

]ERG Mamo? ... Mamo? 

MATKA Tak. Tak ... (g!aszcze go, tuli. eci/11je) 

]ERG Ja nigdy ... Ja nigdy nie robiłem takich rzeczy ... 

MATKA Ja to wiem ... Ja to wiem. 

]ERG Powiesz ... Powiesz ... Że ja nigdy. .. Powiesz ... ? 
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MATKA Powiem, ]ergu, powiem ... 

]ERG (dl1tga pauza) Jak to będzie, mamo? 

MATKA (spokojnie, pewnie) Zaśniesz sobie, a ja cię będę cały, 

cały czas trzymać za rękę. O tak ... (potrzqsa lekko trzymctncf 

tlloniq }erga) Cały czas ... A potem zaraz się obudzisz ... 

]ERG I już nie będę taki spleśniały? 

MATKA (.1pokojnie. wolno) I już nie, i już nie ... 

]ERG Ty to wiesz, bo jesteś moją mamą, tak? 

MATKA (.1pokojnie, wolno) Wiem to, wiem ... 

]ERG To dobrze. To dobrze ... Bo ja nie jestem taki ... Taki 

jak teraz ... 

Matka siada na tapczanie kolo }erga, lell'q 1·~ką bierze go pod p/e1y. 
m1os1 , przytllic1 do siebie, Z<llZ)' llct rię le!..'.ko koly.rc1/. 

]ERG (cicho, cich1ttko) Jesteś taka cieplutka ... 

/\fotka koly.1 ze się 1ytm1cz111e trzy111c1jqc u · ramiunach upci!leżqcego 

j e1ga. Jęlmięcie wi11dy. stuk otwieranych drzwi, ktn{ zuvchodzi z wim!.r. 
mocne kroki, p11kanie do drzwt. 1\ifcttka t11lqc Juga odwrcffct g!o 1uę 

w itmnę clnwt, znów p11ka11ie, 1Hc1tkc1 chce mi' powiedzie/. ct!e siyszyill)' 
tylko cichy nieartykulowcmy di. zi!ięk. Drzwi otwimyq u ę . \Vrhodzi 
Starszy 1Hężczyzne1 - brqzowe .1pocl11!l'. .rmulcily. iwsz11la z knitkim 
rękawem, na ramionach letnia. 11iemod11c1 llltll'Jllcll'ka. Stot 11 1 clrzwwch. 
trzyllla n;_kę na klamce, patrzy iw 1\ilatkę trzyillajqcq ze 1·ar111ont1ch 
jaga. Stoi i patrzy. Mdtka odwraca wzrok od Stcmz ego J\fężrryz11y. 

wraca clo 1')'111111 koly.fa11ia }erga , ecd111e go . pociera 1111.rem kępki 1dorriw 
na jego glowte. Starszy 1\Jrrżczyz 11e1 11ie odi)'Wa w::roh11 od Jn;;;a. jego 
s1irowct . pro.rtc1. starci twarz , j ego cl.!11g1e f'atrztll!l'. Stanzy Al ężczyznc1 

d1~~ 11qJ, jego 11wagrr sk11pi.! om111y gamit11r wiszqcJ na .fri,rn1c u· 
j iJliowym work11. Pockhod::i 1uol110 do gamit111·11. dotyktt p,tLc,1111i )i1!ti. 
obram Ili pakach ko1icówkę zlocistego krawttftl. Pod11os1 b11ty. df1tg11 
im się przyg!qda. 

MATKA (do Starszer.o Mężczyzny) Drzwi ... Zamknij drzwi ... 
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Starszy Afężczyzna, z b11tami 1u ręce, idzie do drzwi, zamyka je, 
zatrzask11je zamek. Wraca, s1<1je w nogach lóżka, patrzy. Patrzy na 
stopy }erga, pc7trzy nci trzym,me buty, stawict buty na wyk/ac/zinie. 

MA TKA (kolysze się , 111/qc }erga. do Starszego Mężczyzny) Ci

cho„. Cicho.„ On zaraz zaśnie„. Ja wiem ... Zaraz zaśnie ... 

(pm1za.) To dobrze, że przyjechałeś. To Jobrze. J adleś coś? 

Starszy Mężczyzna pott1k11je mchem glowy. 

MATKA To dobrze ... Dobrze.„ (cicho, ciep/o) Usiądź tutaj .. . 

(wskawje mu mchem glowy tapcum) Usiądź ... Jesteś zmęczony .. . 

Widzisz, jak wszystko tutaj posprzątał... Jak czyściutko ... 

Starszy Mężczyzna bierze przefrierczdlo, w które ou·inięty jest }erg 
1 odrz11ca, pc1trzy. rn/a się pól krnk11. Odkryty )erg jJornszci się 
11iespokojnie, r11ch rękq, rnch stopy, Matka ponownie ot1tla go 
prześcieradłem. kolyszq się ddikatnie w zgodnym rytmie. 

JERG Mamo? ... Jesteś? 

MATKA (.rpokojnie, ciep/o) Jestem, Jergu, Jestem ... 

JERG A ja? ... Jestem? 

MATKA Jergu ... ? Jcrgu? Ty wiesz, kto Jo nas przyjechał? 

Z bardzo daleka przyjechał? Kto tu jest? ... No kto? (kofJ1.rze go, tuli) 

JERG (rirho) Pan Bóg? 

MATKA (kofysze go. tllli) Dzisiaj jest tylko z nami.„ Tylko 

z nami i z nikim innym. Powiedział, że bardzo dobrze wie, że 

ty nigdy nie zrobiłeś nic złego. 

)ERG Bardzo dobrze wie ... (ci1ho, sf,1he oddechy) Czy on„. Czy 

on tu jeszcze jest? 

MATKA Jest. .. 

JERG I ty go wi<lzisz? (zadziwiony dziecięq szejJt) ... Pana Boga? 

MATKA Bardzo dobrze go widzę. 
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JERG (cicho, prawie do mha !'datki) Czy ja mogę mu coś poka

zać? Zapytaj ... 

MATKA (kolpzqc, 111/qc) Możesz, możesz ... 

JERG (szeptem do ucha !Watki) W tym zeszycie ... Jest mój dy

plom„. I... I taka karta, że pracowałem ... (oclclechy. pc111za) 

I że„. Nigdy nie robiłem takich„. Takich rzeczy. .. 

Stct rszy Mężczyzna wolno sięg,1 po zeszyt. otwierct, wyjm11je mct!ą 

ksiqżeczkę z d11żym zlotym godfem na okładce, rozk!tulc1 jcikiI jJc1/1ie1: 
kfcldzie to u·szystko net tapczmzie obok leżącego Je1 xc1. 

MATKA (t11/qc, kolyszcp) On ro wie„. On ro wszystko bardzo 

dobrze wie .. . 

JERG (k111aowo wczepici się pcdectmi 1c rękaw swetr<t Matki) Mów 

do mnie„. Mów do mnie ... Mów do mnie„. 

MATKA To wszystko, czego się tak ładnie uczyłeś tyle, tyle 

lat, ro ci się bardzo, bardzo przyda ... 

JERG Tak? 

MATKA (11śmiecha sir! Tak. Bo małe aniołki też czasem 

chorują ... 

JERG Coś ty? 

MATKA Tak.„ (glmzcze go , t11!i) Bo biegają z gołymi pupami 

i się ciągle przeziębiają„. A potem kichają„. A psik - A psik... 

JERG (oddechy. cicho) A psik ... 

MATKA Tak.„ A psik ... 

JERG Pokażesz ... Pokażesz te papiery ta ... 

MATKA (przyciqga Starszego Mężczyznę do siebie, bierze d!orź }er

ga i wodzi 11iq /Jo twarzy Starszego 1Vlężczyzny) No, kro to jest? 

Kto? ... Powie<lz, kto? 
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JERG (oddechy, coraz bardziej cnytmiczne) Ta ... 

MATKA Tak. Ślicznie ... Ta - ta ... Powiedz: Ta - ta ... 

JERG (oddechy. cichutko) Ta ... (oddechy) 

MA TKA Tak, tak ... Ta - ta, ta - ta ... 

jag odej11mje dło11 od twarzy Stctrszego 1V1ężczyzny. dlmi }erga opada 
1zrt zwmiętq dloń Stcirszego/\1l~'żczyzny. )erg m'miecha się. wolno zaciska 
obie dłome 1 1111osi je, prawie prost11jąc rtce. 

Matka delikatnie łapie go za ręce 1 cha je Jiołożyi'. 

}erg jednak prostuje ręce. trzyma ;e prostoj)(1dle do leżqcego ciała 
i zc1czyna 11imi rytmicz11ie, naj1rzemimnie kolysai'. 

Matka /1<1trzy /1ytctjqco 1w Stttrszego Mężczyznę. 

Stctrszy Mężczyzna J1c1trzy na wyciągnięte. ko(Jiszqce się ręce }erga, 
kiwe1 lekko g!owq, 11.fmiaha się lekko. 

JERG (rmzajqc wyciqgniętymi nad glowq rękami) 

Młot parowy 

Buch-buch-buch ... 

stare1 się zaciska{ dlonie w pip'ci 

Młot parowy 

Buch-buch-buch ... 

Starszy Mężczyzna wyóqga ręce, zacisk.a dianie w pię.i'ci. wkłada je pomiędzy 
dlonieje1ga 1 1vlqcw się 11/ iih mih. ate1y dłonie 11derzajq o siebi; 1ytmicznie. 

JERG 

Młot parowy 

Buch-buch-buch 

wspólny rmh ich rąk 

N ajpicrw w głowę 

Potem w brzuch ... 

U!JjJólny mch ich rqk 
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Młot parowy 

Buch-buch-buch 

Najpierw w głowę 

Potem w brzuch ... 

opadajq wolno wyciqgnięte ręce }erga. 

JERG (bardzo cicho) Młot parowy ... 

Opadajq wyciągnięte ręce Starszego Mężczyzny 

JERG (cicho, jak niemowlę) Ta .. (oddechy) 

MATKA (kicu/zie się po prawej stronie leżqcego }erga 1w prawym 

boku, wklcidc1 fll!i prcm·e rt1mię pod głowę. le1l'q rękq tuli go, głaszcze,

do Starszego Mężczyzny) No, chodź ... Tylko ostrożnie ... 

Widzisz, że zasypia ... 

Stanzy Mężczyntt nieporadnie kładzie sif' po lewej stronie }erga, na 
lewym bok11. 

}erg leży IM plewch. po jego prawej stronie /vlatka. po lewej stronie 
Starszy Mężczyzna, mchy glowy Je1gct, d1gnięcia jego stóp. 

MA TKA (kolysząc delikatnie cialem Joga) Tak ... Tak ... (do Star

szego Mężczyzny. cicho, z 11.1'111iechem) Teraz się już nie ruszaj na 

chwilę. On zaraz zaśnie. Zaraz ... 

Ich oafa niemchomiejq, Matk,i patrzy uważnie w twarz Je1·ga, trzyma 
go mocno za rękę, Starszy Mężczyzna leży w niewygodnej pozy1ji, 
drgnięcia ciała Joga, ruch jego ramienia. 

JERG (cich11tko, dźwięcznie, jak niemowlę) Ma ... (ruch grdyki) 

MATKA (mpok,ijajqcn) Tak, )ergu, tak ... (cicho, mp/o) Śpij, 
śpij, syneńku ... 

Nagle leżql]' }erg podnoSt się. obrnca na bok w strunę Starszego 
Mężczyzny, podciqga nogi i stara się podnidi' tulów. 

MATKA (głmzcze piec)' Jergc1, ciepło. ewie. z podziwem) Tak ... 

Bardzo ładnie ... Tak ... 
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}erg przewfaca się na brwch, podciqga nogi t tmOJt wysoko ?,Iowę, 
pat,-zy na Matkę, na Starszego Mężczyznę. 

MATKA (gładzi }erga. z podziwem, czule) Tak.„ No, proszę, 

proszę ... 

JERG (jednym mchem przechodzi do siadtt, opadajqca glowct, wiot-

ki t1dów, patrzy na Starszego Mężczyzn(!) A ...... Ta .. . 

MATKA (glaszcze piny }erga, ewie) Tak ... Tak ... 

}erg o/1ada na piety, wierci się pomiędzy !eżqcq Matkq i Starszym 
Mężczyznq, sz11kr1 snbie miejsca pomiędzy nimi jtlk niemowlę w łóżku 
rodziców, zapiera się glowq o j;ierś !Watki, wypycha nogami k11/,ma 
Starszego Mężczyzny. mchy Jergtt sq szybkie, wciskct się plmuni 
w pierś Matki. prostujt: nogi. odwraut na plecy, j;a/w111i Lewej cl/oni 
dotyka jej mt. Matkct ceduje jego palce. }erg wkfculct pet/ce g/ębiej do 
N St Matki, ta delikatnie je przygryza, śmieje się. }erg dotyka jej pnwiek. 
ust. jego glowa opada. mchy stajq się W(}lniejsze, j1owoli niermhomie1e 
skulony na lewym b11ku . Matka nak1ywa jJruścieradlem n11gę .Jergr1. 
którq ten. wienqc się. wyciqgnqf spod jn:zdiierctdfa. Po sekundzie }erg 
sprawnie. jak dziecko. llwa!niet nogę Jpod jwzekieradla, kuli się. jeszcze 
bardziej naciskajqc gfowq pierś Matki. 

JERG (cichutko) Ma„. (ziewa szero.ko, szeroko jak niemowlę) Ta. „ 
(ziewa) 

Matka i Starszy Mężczyzna jeszcze bardziej przysmuajq się do 
skulonego } erga, Starszy Mężczyzna opada na jJ/ecy, zmfania twctl'z 
ramieniem. Me/tka szar/JZe lekko ramieniem Stanzego Mężczyzny . 

przyciqga go, jakby chcialc1 nak1J1t' nim sk11/one cialo )erga. 1\!frttka 
i Starszy Mężczyzna t1Imiechc1jq się do siebie. 11.fmierhnirci patrzrt na 
}erga, kiwajq gfowailli , prawie zamk11iętc1 m11szla ich cictf nad 
leżqcym } ergiem. Po chwili 1\tfatka, kolyszqc się delikatnie zaczyna 
nuci/ /Jmstq, meloc/yjnq piosenkę, takie dwie powtarzt1jqce sirr w kólko 
krótkie zwrotki . 11lożo11e w rymy ze Imiesznych zglosek, które 
wygmdmjq niemowlaki. 

MATKA (śpiewając cichutko) Zgaś lampkę„. Tylko ciiiicho .. . 

Zgaś ... 

114 

Starszy Mężczyzna powoli odwraw się nc1 plecy, c/lugo szuka rękq 
przewodu, gasi lampkę. 

Ciemno w pokoj1t . Wqski pas światła z wnęki kuchennej kładzie się 
net nogach leżq'y'h na tapczanie. Szaiy prostokąt okna z równymi 
kreskami ża/11zji. Cichy, nomy oddeth mimta i śpiewrmc1 coraz ciszej 
i ciszej piosenka. 

K11 rtyna 

Unj1nbiirg, sie1pień 2000 



CYNKWEISS 
(BIEL CYNKOWA) 

OSOBY: 

KARLA 

MĘŻCZYZNA 

Sce11a tu wnętrze jednopokojowego. bardzo walego mieszkania 
w wielopiętrowym b11d)'nk11. w centm111 d1tżego, przemyslowego miasta 
w Europie. 

IV ścianie 1w wprost widowni cl11że, prostokątne okno z za111knięty111i 
srebrnymi żaluzjami. Poci oknem ,.ikeowski" tapczan, rozlużony 

w stronę widowni. pnk1·)'ty bialq tka11i11q. IV .i'cianie po lewej stronie 
drzwi wejfriowe, obite ocl wewnątrz bialq, tf11111iqrq ha/as ceratq. 
\V Irianie po prawej stmnie clrztci do wnęki k11chm11ej. pruci nimi 
wej.i'cie do ketbi11y prysznicowej, zamykane bialymi. 1·ozs1twa11y111i 
drzwiami. Ściana po prawei stronie cala zab11clowana bialymi pólkami, 
c!okladnie wokól drzwi do 11!111(ki k11chc11nej i kabiny pr)'Sznicowej. 
Ścierny. s11/it białe, na podlodze 11owa, bieda wykładzina. 

Obok rozlożonego tapczcuw niski stół 1w trzech srebmydJ, 11ikLowa11ych 
11ogt1ch. blat szklany, ok 1 <1gły. dwc1 11i.rk1e foteliki na g,i~tych srebmych. 
niklowmqch nogctrh . .1iedzisko i oparcie z hialej skóry. Prawie wla 
podloga zapelniona ;est itojqiymi /i11dlm11i z białego karto1111. Czę.{/ 

p1tde! jest zamkniętc1. zalepiona bia!ą lrdmq, kl/ka otwntych. u:idat' 
1vypelniajqce je książki. Kll. 'a kcll'trmów le:.y na wrdoż(i/lym tapczanie, 
mniejsze kartony rtojq 11a blacie sto/11, na sieclzisk11 jednego fotela !tży 
d11że kcll'tonou·e p111ll11. 11c1 siedzisk11 dmg1 ego fotela stoi 111c1!y, biedy 
telewizor owinięty folicf hctbelknwq, zakfe;uny bictltj t t.1'111ą. IV pmg11 
wej.fria clo wnęki k11chen11ej stnją bicde p11tllct, w prog11 wejfria do 
kahiny prysznicowej stoją powkładane jecl11ct w dmgq bia!e, róiniqce 
się tonem bieli plastikowe miski, u· misce pLmtikowe białe torby foliowe 
ze frodkc1111i czystości. Pod pólkami owinięte f1fiq bqbe!kowq 
mdiomctgnetofon i dwie kolumny. Na podlodze . 1ut tctpczcmie plcuhty 
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białego papieru do pakowania, kilka rolek białej taśmy k!ejqcej. Na 
ścianie po lewej stronie, dokładnie po.frodk11, wisi biała suknia H11bna . 
To bardzo elegam·ke1 mknia f/ubnct, kupiona w nc1jdroższym sklepie 
w tym miekie. Pod wiszqcq s11kniq. para pcmtofli na bardzo wysokim 
obcasie. Na kartonie !eżqC)lm na siedzisku fotela malct sterlet, świeżo 
wyjętej z opakowa11 bialej bielizny. Na półce, na wprost drzwi 
weiściowych, w szklanym naczyniu bukiet bialych kwiatów 
udekorowemych srebrnymi wstqżkami. O półki oparty clillgi, 
prostokqtny, hiały karton. 

Przedpoł11dnie. \Vaesna wiosnci. Przez szczeliny zamkniętych żaluzji 
sqczy się ostre wiosenne słorlce, przez lekko uchylone okno słychal' cichy 
niedzielny szmer miastc1. Poczqtek rozjaśnienia sceny jest równoległy ze 
startem ostrej, skocznej melodyjki - sygnału telefonu komórkowego, 
dretżniqcego krótkim, powte1rzajqC]lm się motywem. Pomiędzy białymi 

kartonami. net rozłożonym tapczanie siedzi bardzo lc1dna, bardzo 
zgrabna dw1tdziestokilk1t!etnia dziewczyna, ubrana w biały. pmzysty 
szlafrok kqpielowy. Pochylona, obcina srebrnymi cqżkami paznokcie 
11 nóg. Net dźwięk sygnał11 te!efo1111 komórkowego prost11je się i zarzyna 
poJpiesznie swka{ telefonu, cały czas wygrywającego swq obmyjnq 
melodyjkę. 

Dziewczyna szuka telefonu pofród płeu-ht papieru pakowego net 
tapczcmie. wokól kartonowych pudel. wreszcie znajduje bitdy, ze 
srebrnymi ok11wkami, telefon feżqi)' rw jednym z otwartych pudel 
wypakowanych książkami. stojqiych obok tctpczt11111 . Bierze telefan, 
odgarnia długie iiemne włosy, klęka na tapczanie sic1clajqc net piętach . 

KARLA (pieszczotliwie, ewie, poprawiajqc raz po raz wlosy) To ty 

głuptasie? „. Znowu? „. Dzwonisz co pół minuty. „ (Imieje się) 

Nie możesz tak robić, bo zejdę do ciebie na golasa„. (chichoce) 

Nie zdążę„ . Ty świntuchu jeden„. 

Udaje poważnq. 

Muszę mieć jeszcze pół godziny„. Pół godziny, żeby si<;: przy

gorować „ . Tak... Ubrać i„. Tak„. Wyglądać najpiękniej na 

świecie„. Tak„. Najpiękniej na świecie tylko dla ciebie„ . (śmie

je się glo.i'no) Przesrań! (udaje stanowczq) Ani mi się waż tutaj 

przychodzić! (zaśmiewa się, przewraca na plecy i fiket nogami) 
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Świntuch! Świntuch! Świntuch! (1tdaje przmtżenie) ]erg, ja je-

stem jeszcze zupełnie w proszku ... Zejdę, ale dokładnie za 

dwadzieścia minut ... Proszę cię ... Co ty tam szemrzesz? ... 

Liczysz sekundy? (chichot) Ile ci wyszło? Tysiąc dwieście se

kund? No, co ty? 

Zrywa się net nogi. 

]erg, ani mi się waż tutaj przychodzić ... Bo ... Bo to przynosi 

pecha ... Jestem już naprawdę spakowana ... Wszystko gotowe 

do zabrania ... Wiem, że potem zabierzemy. .. \'V'szystko już 

w kartonach ... W cale nie za dużo kartonów ... A ja ... Umieje się) 

Jeszcze niezapakowana„. (ewie) ]ergu mój najdroższy, ja też 

się już nie mogę doczekać ... (ucho, prawdziwie) Tak bardzo cię 

kocham ... (szybko) Jak będziesz mnie tak trzymać przy telefo

nie, to się spóźnimy ... (ciep/o) Posłuchaj mnie ... Ale posłuchaj ... 

Ja teraz wyłączę telefon ... (szybko) Tak - tak - tak - tak - tak 

- wyłączę, wykąpię się, ubiorę i zanim skończysz liczyć te okrop

ne sekundy będę stać pod domem ... Tylko twoja i na zawsze ... 

No, uwaga wyłączam ... To ty wyłącz pienvszy ... Jergu, wyłą

czam ... No, Jergu ... Całuję cię bardzo, bardzo mocno ... 

j11ż trochę /Jrzestraszona. 

Nie zdążę, nie zdążę ... (11claje, że p!acze) Nie zdążę ... Nie, Jerg 

ja się naprawdę rozpłaczę, muszę wziąć prysznic, przygoto

wać się, przecież mam wyglądać najpiękniej na świecie, tak? ... 

]erg, wyłączam się ... (wpada Jirawic w panikę) Nie, nie, ja nie 

zdążę ... Kocham cię .. . 

Zdecydowcmym mchem n;'lqcw telefon, chowa go do kieszeni szlafroka. 
Podbiegt1 do okna. unosi żaluzję i patrzy na Nlicę przed domem. Pt1trzy 
d!ttgo, ki!kanaicie sek!ind w bczmch11. cwjna, w napięciu, zbfiżajqc 

twarz do szyby. Cirhe p11ktmie do drzwi wejkiowych, dwa. trzy ledwo 
słyszalne p11knięcia. Kt11·la od1y1w1 twarz od .rzyby i /1otykajqc się 

o km·tonowe p11dła stojące na podłodze. blyskawicznie doj1ada drzwi. 
otwiera je mocnym, szerokim r11chem. ~ 
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KARLA Jesteś wreszcie ... 

Z silq, o jakq nikt by nie podejrzewcil tc1k delikcttnej dziewczyny. wciqga 
z korytarza do mieszkania, ciqgnqc Ztt kurtkę, około pię/dziesięcioletniego 

mężczyznę. Karla zatrzaskuje drzwi. zamyka zcw1wę. Afężczyzna coj;1 
się pod drzwi, opiem się o nie plecmni. Ubrany w zmięte 1podnie od 
garnituru, zniszczone, wydeptane b11ty spot1owe, jaskrawa koszulka polo, 
na niej sportowa, ortalionowa kurtka z rltldrttkami, przez rctmię 
/1rzewieszona skajowa torba na /Jmk11. Głowa dokładnie wygolona. 
Przygarbiony, zmięty, szmy. pmty, bardzo blady. Jego twarz bardzo 
rzadko i nci bardzo krótko widNje sł01ice. UJ tuJarz czlowie.ktt, z której 
ktoI stale 1uyciera gumkq cokolwiek się na niej pojawi. Tylko twarz i nic 
więcej. Mężczyzna stoi pod drzwiami, glowa opmzczona, nie patrzy na 
Kc11-fę. Kadct pmzcw jego kurtkę i dłNgo. bardzo starmmie wyciera 
dłoń ii· połę białego, pmzystego szlcifrok<1. 

KARLA (morno) A jak się odezwiesz choćby jednym słowem ... 

Choćby jednym słowem.· .. (wyjm11je z kieszeni telefan komór.€owy) 

Drgniesz tylko ... To ... (potrzqJC1 telefanem) 

Mężczyzna stoi przed Karlq w bezrmh11, wolno, 1yt111icznie oddycha, 
nie patrzy JW Km-fę. 

KARLA (wyciąga rękę. mocno) Pokaż papier! 

Mężczyzna powoli otwiera wmek blyske11uiczny torb;'. swka czegoi w frodk11. 

KARLA Papier! 

Mężczyzna wyjmuje z torby złożoną kc1rtkę i wolno podaje Karli. 

KARLA (-1uysza1p1tje 11111 kartkę z d!oni. szybko czyta) N o ... (kręu 

g/owq) Jednak się zgodzili ... To nie do wiary ... (patrzy na kart

kę papiem) Zgodzili się ... Ale dali ci bardzo mało czasu ... (szyb

ko) I tak za dużo. 

Wyp11szcza z rqk kc1rtkę papiem, która spe1da pod nogi 1\ifężczy1zny. 'fen 
wolno schyla się, podnosi kartkę, stcm:mnie składa i chrnua do torby. 

Zamknij zamek, bo zgubisz ... Albo lepiej zgub ... (patrzy na 

Mężczyznę i widzi. że on chce coI powiedzid) Tylko otwórz usta! 

Tylko spróbuj! 
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Mężczyzna gaśnie, pochylona głowa. 

KARLA A może to wcale nie jesteś ty? ... To przecież prawie 

piętnaście lat. „ A może to wcale nie jesteś ty? „. Co!? Może to 

nie ty!?„. (pauza) To ty jesteś„. To ty. .. (kręci gfowq) Wiesz 

dlaczego wiem? Wiesz dlaczego!? Bo mi się chce znowu rzy

gać, bo czuję taki lepki smród.„ To jesteś ty. .. Już zaśmier

działo„. Oho, ale jak. Już cuchnie„. 

Wl1chc1 swojq rękę. kajJt11r sz!,1/roka. 

Ale cuchnie„. Ale cuchnie ... A jakbyś tylko otworzył tę swoi<! 

gę~, to tutaj zaraz, zaraz wszędzie taki odór ... (wcuh!11je się clloniq) 

Mężczyzna nie patrzy na Karię. mz po mz rytmicznie przymykane 
powieki. 

KARLA Zaraz przyjdą sąsiedzi i zapytają: „Pani Kario, pani 

Kario, co ro to tak u pani śmierdzi? Co też tak u pani śmier

dzi, pani Kario?" A ja im powiem: „Ja państwa bardzo, bar

dzo przepraszam, ale właśnie przyjechał" „. 

l'vltżrzyznct - krótki. gl11cho-szaekliwy skow)1f, zaraz ucięty fr/śnięciem 
szczęk. 

KARLA No, co? No, ale przecież ro prawda. Bo przyjecha

łeś ... Przyjechałeś i cuchnie. To przecież prawda„. (wy!mch) 

Otworzyłeś usta!!! Otworzyłeś!!! Mówiłam ci żebyś się nie 

ważył! Fuj! Fuj! Fuj! 

Udaje, że będzie wywiotowa/, wyszarpuje telefon z kieszeni szlafroka, 
ciche popiskiwanie wybieranego 1111mem. 

Mężczyzna przerttżony. 11p11Jzcza torbę net pod!ogę. wyciq,gc1 rękę przed 
.r1cb1e, robi mct!y krok w stronę Kar/1. 

KARLA (wrzmk) Nic dotykaj mnie!!! (odskak1tje z telefonem 

przy 11ch11) Nie dotykaj!!! 

Mężczyzna jak zttszczute zwierze, kręci przeczqm glowq, jeszcze drobny 
krok. 
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KARLA Nie - do- ty- kaj - mnie. 

Mężayzna zctmiera, przestaje mrugc1f powiekami. 

KARLA (cafy czas patrzqc na mężczyznę, do te!efon11) Hallo? (p()

w.rtrzymuje intemję ruchu Mężczyzny wyciqgniętq rękq, ciepło, ewie) 

Halo?„. (szybko, cafy czm patrzqc w twarz Mężczyzny) To ja, )er

gu.„ Już prawie jestem gorowa„. (czule) Nie mów tak, chcesz 

żebym wyszła poryczana? (bardzo cz11le) Głupi ty„. I ja cię 

kocham najbardziej na świecie„. Już jesteście pod domem? 

(podbiega do okna, patrzy na 11licę) Boże, J ergu, zaraz schodzę, 

daj mi jeszcze„. Nie, nie przychodź tu, nie przychodź„. Ja 

zaraz zejdę.„ To na szczęście, na szczęście„. Nie bój się, nie 

wyłączę telefonu, będzie cały czas koło mnie ... Nawet przy 

prysznicu„. Kocham cię, ]ergu, zaraz schodzę„. 

Cichy pisk wylqczanego tele/01111. 

KARLA (lhJ'riqga rekę w kt15rej trzyma telefon) Widzisz ten kar

ton? (wskaz11je na dl11gie biale pudla oparte () pólki) Widzisz? 

Mężczyznc1 - ledwo zauważalne drgnięcie gfowy. 

KARLA W środku masz wszystko„. Wszystko co trzeba„. 

Weź to„. (wolno) Pokaż ręce„. 

Mężczyzna - d1xnięcie ciala, jakby chcial podejfl' doKar!i. 

KARLA (jak wybuch) Stój tam!!! (pc111za) Podnieś ręce i pokaż 

mi dłonie. 

Mężczyzna powoli unosi ręce i wolno obraca d!o1imi. 

KARLA (patrzy uważnie na dianie mężczyzny, kręci glowq) Są czy

ste ... Dobry wielki Boże„. One są czyste„. 

Mężczyz11c1 op1tszcza wolno ręce. 

KARLA Weź ten karton i idź do kuchni„. (wske1Z11;e wnękę 

k11chermq) No, idź„. 
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Mężczyzna idzie w stronę pólek. Karla odsuwa się dwa kroki 
w stronę tapczana. Mężczyzna St(tje, wraca po swojq torbę 1w pasku. 
zakłada torbę 1w ramię, znów idzie w stronę prilek. potyka się o jeden 
ze stojqcych na podłodze kartonów, bierze dl11gie pud/o - torbct zsuwa 
mu. się z ramienia, poprawia jq, wolno wchodzi do wnęki k11chermej. 
Slycha/ dźwięk lejqcej się do zlewu wody. Karla patrzy na wejście do 
wnęki kuchennej, drgnięcie, szybko wchodzi do kabi11y prysznicowej. 
Zasmvc1 plastikowe drzwi, pozostawia wqskq szczelinę. przez którq 
rwc,1 sw1ij bialy sz!ti/rok przed drzwi kabiny i klr1due na podłodze 
telefon. Zatrzt1skttje plastikowe drzwi. Głośny sz11m wody z prysznim, 
jc1sne refleksy ciala Karli na plastikowych drzwiach kabiny. 
Nc1kładajq się net siebie dźwięki swmiqcej wody w kabinie prysznicowej. 
warkot golarki elektrycz11ej w kuchni. Równocześnie gaśnie swm wod;· 
i warkot golarki. Karla odsuwa drzwi kabiny, sięga po ręcznik. 

W tej samej chwili w drzwiach wnęki kuchennej shtje Mężczyzna 
i zm11tl.J(tjq się z powrotem drzwi kabiny pryswiwwej. Mężczywa nie 
wchodzi do pokoju, stoi w progu. Ubrany w najelegantszy 
z możliwych garnitur, buty, koszulę, krciwat, dodatki, w klapie duży. 
biedy kwiat. Tylko jego ogolona glowct jak dokręcona z innej bajki do 
tego ekskluzywnego stroju. Przez rcunię ma przewieszonq swojq torbę 
na pasku. wypchcmq zdjętymi rzeczami. stctre sportowe buty trzym(t 
w ręce. /Vir!a spieszy się. Wychodzi szybko z kabiny owinięta białym, 
pmzystym ręcznikiem. Teraz widzimy. jctk bardzo jest mlodct, bardzo 
piękna, bardzo zgrabna, ciep/a, rów11a opalenizna. Mężczyznit widzqc 
wychodzqcq Kadę cofa się w glqb wnęki k1tchennej. Karla wycierajqc 
w/osy w mniejszy ręcznik staje przed wnękq k11che1111q. 

KARLA (zniecierpliwiona) Przepraszam ... (szybciej) Przepra

szam, chcę tu wejść ... 

Mężczyzna wychodzi z wnęki k11chennej, mmi wyminq/ Karię, bo ta 
nie Hhodzi 11111 z drogi, cały czas wyóera w/osy. Karla wchodzi do 
wnęki kuchennej, Jlyszymy stuk otwierany,h szafek. Szybko wychodzi. 
Mężczyzna stoi w bezr11ch11 obok drzwi. 

KARLA (znów chce wyminąć Mężczyznę) Przepraszam„. Prze

praszam ... 

Mężczyznrt robi krok w stronę t.1pczana, siada pomiędzy kartonami. 
po prawej stronie tapczan11, twarzq w stronę 'fvnęki kuchennej. Kadtt 
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krzqta się po pokoju, sprawnie wymijajqc stojqce na podłodze kartony. 
spieszy się. Siada po lewej stronie tapczana plemmi doMężczyzny. Stojqce 
na tapczanie kartony zaslcmiajq siedzqcq /Virlę. Ściqga ręcznik, ale my 
nie widzimy jej nagości. zaslcmiajq jq kartonowe pudla. Szybko. nie 
wstajqc, zakladci majtki, nakłada bialy sta11ik - wstaje - spieszy się 
- zakłada pas do p01iczoch, szuka wzrokiem pończoch - szybko podchodzi 
do pólek - Jiedzqcy Mężczyzna ani drgnie, coraz bardziej zmięty, 
skurczony - /Vir!a wchodzi do kuchni - wychodzi - podchodzi do okna, 
za każdym razem przechodzi bardzo blisko .riedzqcego Mężczyzny - jej 
biodra mijctjq o milimetry twarz Mężczyzny. jej s11111kle 11da mijt1ją 
o milimetry kolanct Mężczyzny - znów podchodzi du pólek, wspina się 
na palce, szuka dłoniq na najwyższej pólce - znajrhtje - biafe pończo,hy 
w foliowym opakowaniu, rozrywa je gwałtownie - zwalnia ... Mieszkanie 
jest bardzo male - /Virfa stoi mniej niż metr od siedzqcego Mężczyzny 
- opiem jednq nogę o stojqiy na podłodze karton - wolno naciąga na 
nogę poriczo,hę - przypinit do pasa, opiera dmgq nogę o karton i bardzo 
wolno naciqgtt p01frzochę - przypina do pasa, poprmuict 11/ożenie pma 
- zt1czyw1 czegoJ' Jzukm' na tapczanie, wokóf kartonów, zaglqda pod 
plachty papiern pakowego na tapczanie - swkajqc pochyla się ntul 
siedzqqm Mężczyznq to z jego lewej stro11y, to z prawej, blisko 11ad jego 
glowq. klękt1 przy jego kof(lncuh. zaglqda pod tapcz,111. kfęc:.ąf proJtttje 
t11lów. przysi(lda na piętach, patrzy u· pmtq twarz Mężczyzny. 

KARLA (jak przewżona dzieu.Jczynka) U myłam przecież .. . 

Umyłam ... Przysięgam, że umyłam ... Przysięgam ... (cicho) .. . 

Na Pana Jezusa i Bozię ... przysięgam ... (samymi wmgami) 

Wszystko umyłam ... 

WiJ!no wstaje, jej cieple padmqce 11da net uy1rost twe1rzy Mężczyzny. 

Jakie brudne łapki ... 

Pod,hodzi do wiszqcej net śdcmie s11kni. 

Jakie brudne łapki ... (ściqf!,a mknię z wieszaka) O, a tutaj, wi

dzisz? Dotknij, dotknij ... Widzisz jakie brudne ... 

Tutaj przecież ... (szybko) No, co? No, co? No, co? Tak ... Tak. .. 

Tak. .. To trzeba umyć ... (przerażony szept) To? .„ 
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Końrzy zakladać suknię. 

Trzeba zawsze, codziennie, wszystko bardzo, bardzo dokład

nie umyć, bardzo dokładnie ... 

Rozczesuje włosy bia!q szczotkq. 

Bo jak się idzie spać czystym, umytym, to się nigdy, przenig

dy w życiu nie przyśni nic złego, nic złego ... Będzie rak cie

plutko, tak cieplutko ... I zaraz potem zasnę, zaraz zasnę ... 

I będę miała same słodkie sny, same słodkie sny ... 

K01iczy rozczesywać w/osy, okręca się kilka razy. poprawia faldy na 
rnkni, zakłada pantofle. 

A teraz daj mi ro. (wyjmuje spod tapczcu111 płmki karton zapako

wany w srebrny papier z dużq bialq kokcmlq) To prezent, od cie
bie ... 

Mężczyzna uxiqż w tej samej pozycji. 

KARLA (bierze pudło pod pachę) A teraz pobłogosław mnie. 

Pobłogosław. 

Mężczyzna wciqż w tej samej pozycji. 

KARLA Wstań. Wstań. Do błogosławieństwa się wstaje. 

Nie można nikogo pobłogosławić siedząc. To się nie liczy. 

Długa pa11w - ciało Mężczyzny drgnęło, wolno, wolno wstaje, pwta 
twarz, ręce opuszczone wzdłuż cicda. Karla trzyma pud/o z kokardq 
pod pachq, bierze z pólki b11kiet białych kwiatów, klęka przed 
Mężczyznq, tttli kwiaty do piersi. 

Błogosławię cię Karło na twoją dobrą drogę. Niech cię spo

tka wszystko to co piękne, kochane, jasne i czyste ... Piękne, 

dobre, kochane i czyste. Błogosławię cię. 

Szybko wstaje, kładzie ostrożnie p11dlo z kokardq na którymś 
z kartonów, nakłada woalkę. 

A teraz ... A teraz ... (wyjm11je z kolejnego..karton11 aparat fotogra

ficzny polaroid) Zrobimy sobie zdjęcie na pamiątkę ... 
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Staje przy Mężczyźnie w welonie, z bukietem, wyciqga aparat przed 
siebie 1w calq długoś{ ręki, obiektywem w stronę swojej twarzy i naciska 
migawkę - błysk i po sekundzie aparat U'.)'plmua zdjęcie. 

A teraz tak ... (b/ysk) I tak ... (błysk) A teraz tobie zrobię ... 

Seria błysków /leszct i Jplywajqa net podłogę zdjęcict. 

A teraz ... Zrobimy ci zdjęcie na golasa ... No, na golasa ... 

Nie chcesz na golasa, nie chcesz? To zrobimy ... 

Ostre klaksony samochodów zctjeżdżajqcych pod dom, trqbki , 
pokrzykiwania. Znów odzywa się natrętna melodyjka telefon11 
komórkowego, Karla podnosi telefon leżqcy na podłodze przy drzwim-h 
kabiny pt)'Sznfrowej. 

KARLA (szeptem do Męfrzyzny) Rozwiej się smrodzie na za

wsze „ . (podnosi jednq z fotografii leżących na podłodze. patrzy) Bo 

ciebie nie ma.„ (pcitrzy na fotografię) Nigdy nie było, chociaż 

byłeś ... Nie ma cię ... (rwmfotografię) Ale dzisiaj masz być! Jak 

nigdy! 

Do telefon11, radośnie. ewie. pospiesznie. 

Już schodzę! ... Już schodzę, Jergu.„ 

Karla idzie do drzwi. Wyglqda przepięknie w tej wkni Hu/mej. jc1k 
z okładki ekskluzywnego mc1gazyn1t mody. 

KARLA (do Mężczyzny) Masz być. 

Karla podchodzi do okna, otwiera żafllzje, pokój zalewa blask 
przedpoluclniowego sło1ica, otwiera szeroko okno, słychać klaksony przed 
domem, ciche odlegle bicie dzwonów. Przeóqg w pokoju, szeleszczq 
papiery na tapczanie, na podłodze. 

Mężczyzna cały cws stoi w tej samej pozycji. Karla podchodzi wów 
do drzwi, naciska klamkę, 11rhyfct drzwi - mocniejszy przeciqg. 
Klaksony za oknem, pokrzykiwanict , f!.Wizdy. 

KARLA Jesteś pewno głodny? 

Męfrzyzna pierwszy raz od poczqtku jednoaktówki łapie jej wzrok. 
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KARLA (z rękq na klamce) Jesteś głodny? 

Mężczyzna zbliżcJ wolno dfmi do twarzy i morno natiska na mia 

zewnętrzną stronq clloni. 

KARLA Opowiedz mi szybciutko, jak to smakuje? Mamy 

jeszcze pół minutki. Przecież wiesz ... No, od dwunastu lat... 

Tak? Od dwunastu czy ilu tam musisz zjadać, co' No, po

wiedz, jak smakuje„.? Przynoszą wam obiad, wszyscy jedzą, 

a ty za każdym razem, za każdym razem, musisz sam wy

mieszać swój obiad, palcami„. Tak, palcami„. No, z czym„.? 

(wzmsza ramio11c1mi) Przecież to wszyscy wiedzą.„ Nawet tam, 

gdzie jesteś ,to cię nie ma, dla nikogo, co, nie? Jak to smakuje? 

Udaje, że wymiot11je. 

Codziennie, codziennie„. To straszne, to straszne, i robią ci to 

prawie wszyscy„. Nogą od srołka„. W najlepszym razie„. 

Tak boli, że ból nic nie znaczy„. 

Szej1tem. 

Powiedz, jak smakuje„.? 

Potworny - jak wybuch - przemżajql)' ryk Mężczyzny, otwarte .rzemko 
mta, wytrze.rzczo11e oczy i wz11oszqiy się przeraźliwy dźwięk.jakby 

wszystkie clittbfy w pukle wzięly się Ztl ręce i rozwrzeszczaly 1u1 zlośi' 
Pa1111 Bog11. Ciało Mężczyzny drży - 1yk - nie rmza się z miejsca, 
w/Jti!mje w Kmię - 1yk - rozpina jusek od s/1od11i. nysza rp11je ze 
sz!11fek - podnosi w ob11 rękach mzciqgnięty pmek nad glowę - stafy 
1011 1yk11 Mężczywy - robi jeden kmk w stronf stojqrej jwzy drzwimh 
Karli . t!ntgi krok - Karla /1oclno.ri uwdkę. przekrzywia g!owę. 

11.rmiecha się - ryk potęż11ieje - Mężczyzw1 /;/yskawicwie zaw1jt1 Jicmk 
na szyi i zaciska. oqgnqc jet!m koniec pmka lewq rękq 11./ jeclnq stronę. 
dmxi koniec j1ask<1 pmwq rękq Il' dmgq stronę - 1yk cichnie. j ego 
twe1rz powoli p111p11ron·ieje, amr:: ciszej i ciszej, z<1ciskc1 z ca/ej sil)' 11a 
jakq go stm'. trc1Ci (}de/ech. ,hwieje si{' - ocl1yim ręce od paska, opuszcza 
ręce, pętla /Jt1ska zwiJa z jego Jzyi, !ttpie oddech. op11szczC1 glowę, fapie 
oddech. Kculfl wdqż 11Śmiffhajqc się podchodzi do 1\tlężrzyz11y, zdejm11je 
m11 /iasek z szyi. tak po j1rost11, 1akby mzwiqzywala krawat. 
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KARLA (kładąc mu dianie net klapy mmpwrki) Nie teraz„. 

(poprawiti kwiat w butonierce) Nie tutaj „. (cctl11je go w policzek) 

Nie dzisiaj„. 

Otwiera clrzwi i U.)'Óqga rękę do Mężczyzny. 

Chodź„ . (cieplej) Chodź... Musimy już iść, tato„ . Musimy już 

iść„. 

Krótki rozbłysk fwiatla, jak fles z. któ1y nadaje przedmiotom 111artw+ 
płaską świet!istośc', zarc1z potem kiemnienie. Słyszymy wybuch mdofci 
grupy osób rzekajql)'Ch przed domem na Kc1r!ę. oklmki, klaksony. 
trąbki. odlegle bic'ie dzwonów i równolegly osfl)'. skoczny dźwięk 
powtarzajtfaj się mefod;jki te!efon1t, aż do w;jścia publiczności 
z ·widowni. 

Kttrtyn ct 
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LEMURY 

OSOBY: 

KARLA 

JERG 

Rozjaśnienie. }erg i Karla stojq obok siebie. Karla trzyma }erga pod 
rękę. /Vula w białej s11k11i ślubnej ze wszystkimi możliwymi dodatkmni: 
welon, woalka, tren, rękawiczki, bukiet, etc. }erg w bielmieriko-biaiym 
smokingu, wszystkie dodatki biaie: mmzka, perła w żabocie, białe 
buty, rękawiczki, etc. Mocno wypudrowt1ni. na twarzt1ch nienat11ralm, 
niezdrowe rmnie1ice. Stojq na tle lekko powiewajqcej, biało-srebrnej 
plmzowej kotary 

]ERG Jesteś taka ... (sZ11kc1 slowc1) 

KARLA (/1odpowi(/da) Czysta ... ? 

]ERG Nie ... 

KARLA Nie ... samowita ... ? 

]ERG Nie ... 

KARLA Nie .. . zwykła ... ? 

]ERG Nie ... 

KARLA Nie ... okiełznana ... ? 

]ERG Nie ... 

KARLA Nie ... przenikliwa ... ? 

)ERG Nie ... 

KARLA Nie .. . dosn;pna ... ? 

]ERG Nie ... Nic ... 
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KARLA (przeciqgajqc sylaby) Nie - by - wa - la .. ? 

]ERG Nie ... 

KARLA (zła, krótko) Nieumyta? 

]ERG (rozkojarzon;i) Tak. 

KARLA Co!!!??? 

JERG (wystraszony) Co!!!??? 

KARLA Jaka jestem!? 

]ERG (mpokajajqrn) Kochanie ... 

KARLA (mocno) A ty masz w uszach kłaki!!! 

JERG Ja? (!t1pie się za mzy) 

KARLA ... Krzewy, knieje, chaszcze, puszcze! Fuj! 

JERG A ty ... (sZ11ka slow(/) A ty ... 

KARLA A ja? A ja jestem śnieżnobiała, puch-puchowa, po

mrukliwa. Jestem jak bita - Au! Au! Au! - śmietana ... Sło

dziusieńka, pachnąca, nęcąca, bąbelkowa, bulgotliwa już .. . 

(pokc1wje) na koniuszku języczka. Jestem pieszczotliwa 

w ustach, łachotna na podnębieniu, goryczkowa-ssąca w prze

łyku, ukojliwa w żołądku, burcząca-szemrząca w brzuszku ... 

J a jestem ś n ie go w i ta ... 

JERG (wyszarpuje klaki z ucha) A ja mam ... 

KARLA (wściekła) A ty masz krzywe j a s z c z e ! ! ! 

JERG Nieprawda! Nie mam krzywych jaszczy! Wszyscy mi 

zawsze mówili, że mam jaszcze w porządku! 

KARLA (oniemiała) Kto!? Kto ci mówił, że masz iaszcze 

w porządku? Komu ty pokazywałeś jaszcze? Przecież ... mó

wiłeś, że tylko ja ... że tylko mnie ... 
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JERG (wystraszony) Karla ... ja ... 

KARLA (ostro) To po co to wszystko!? Po co!? (rwu1 i depce 

bukiet) Jerg! ! ! (złamanym głosem) Okła - my - wa - łeś mnie ... 

(płacze) 

JERG (przerażony) To nie tak ... 

KARLA (płacze wspomnieniowa) Pamiętasz ... ? Wtedy ... Po uro

czystości otwarcia fabryki gumolitu na twojej ulicy. Był taki 

okropny ziąb, a ja nie ubrałam palta, bo chciałam pokazać ci 

się w nowej sukience. Poszliśmy nad rzekę, tam obok ruin 

szybu wentylacyjnego naszej kopalni ... 

JERG Karla, proszę ... 

KARLA I wtedy ... I wtedy ... 

JERG Karleeńko ... (t11!i Kadę) Przysięgam ... 

KARLA A ja tak marzyłam ... Tak tęskniłam ... (szloch) 

JERG Kochanie ... 

KARLA (ostro) Weź!!! Zabieraj swoje nędzne jaszcze!!! Po

ooookazuj je wszędzie! Obnoś się z nimi! Nie potrzebuję two

ich ohydnych jaszczy!!! 

JERG Karla, na Boga ... Przecież nie jesteśmy tu sami 

KARLA Oooo!!! Jasne!!! (rzuca się najerga i bije go pięściami) 

Komu pokazywałeś jaszcze!? ... Komu!? Komu!? I ty chcesz 

teraz mję ... (bije go) czystą ... (bije go) przeczystą ... (bije go) ja

sną tak ... (bije go) ... tymi jaszczami ... (szybko) coś je poka 

zywał ... 

JERG (wściekły) Przestań wreszcie!!! 

KARLA (tygi)·si skok na }erga) Bo co!!! Bo teraz mję zosta

wisz!? Bo teraz mję ostawisz!? Jak chusteczkę z papijeru mięk-
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kiego usta otarwszy Judaszowe zemjesz i wyrzucisz? ... Po co 

ci teraz Karla taka? Jak tak? - To jaka? - Jak taka? 

JERG (wystraszony, zdezorientowany, tuli Karię; głaszcze, mpokc1-

jc1) Jest za dziesięć dwunasta ... Dzwony już bić będą na wie

ży kaplicy. Posłuchaj. Bim - bom - bim - bom - bim - bom 

- bim - bom - bim - (kiwa glowq Il' lewo - w Jirctzl'O) Bim 

- bom - bim bom ... 

KARLA (powoli mpokaja się) A słońce? ... Jest słońce? 

JERG (mpok?tjctjqco-oprnuiadajqco) O ... Widzisz? Słońce czuprynę 

wychyla zza chmur wacików puszystych i dreszczami (pokautje 

dreszcze) promiennemi na wielokwiat witrażowych szybek w 

kaplicy poświeca ... A jak przez szybki te kolorowe - jak lizaki 

słodziuśkie odpustowe - przenizie, to na Karleńki sukienusi się 

położy - rozłoży i na główkach perełek, co masz niemi falbany 

obszyte, słońca promienie zakwitną jak stugłowe krędzielnicc ... 

KARLA (senna, _1pokoj11a) A goście? Są goście? 

JERG Goście? ... O ho ho ho ho! Toż ro nie tłum nawet. To 

mrowie gości. A jacy przejęci. Jacy uroczyści. Z nogi na nogę 

przestępują, muchy poprawiają, krawaty zadzierzgują. 

A sztywni tacy. A już doczekać się nie mogą. 

KARLA A kwiaty? Są kwiaty? 

JERG (d!11go obwqch11;e) Kwiaty. .. To ocean jest zapachów. 

W oczy aż kłują stu kolory jej ich ... Oho ... Są i pączki same 

jeno i rozpuchnięte buławy i polne siusi-kwiatki i kosze konch 

wylewnych. O! I samotna róża sterczy na ... A i bąble dzier

żyste, płachetki płochliwe ... Jakichż tu kwiatów nie masz ... 

KARLA A dzieci? Są dzieci? 

JERG (.{nueje się mdoinie) A masz i dzieciątek orszaczek zgrab

ny! W sukienusiach, falbaneczkach, kokardcczkach. A jakie 

I :\l 



to wystrojone, rumiane, rozochocone, rozchichotane. Łapka

mi w koszyczkach gmerają, by płatkami kolorowemi Kar

leńkę fur-fur-fur obsypać. (posypuje głowę Karli jJlatkami kwat

ków) A chłopaczyska podzwaniają drobnemi monetami 

w słoikach, by potem szast-prast-szast-prast ... Aj, co radości 

będzie, co będzie ... 

KARLA (niepewnie) A .. . Rodzice? ... Są ... Rodzice .. ? 

]ERG (poważnie, wmszon)I) Mamy nasze takie ... (łzę polyka) 

matczyne-matczyne ... A ojcowie nasi ... Wiesz ... Trzymają 

się ... Ale i oni, wiesz, ojcowie ... Ważny to dzień, ważny. .. To 

mankiet skubną, to na zegarek, to na butów czub błyszczą

cy, to kamizelkę obciągną, wiesz ... ojcowie nasi. 

KARLA A mamy nasze? 

]ERG Mamy nasze łzy smakują i czas do tyłu przeglądają ... 

Jak myśmy, o ... (pok.1z1tje) cacy-tacy malusieńcy byli ... i siku, 

i kupę, i siku, i kupę, i na koniu bujanym, i w szkole - „Oj, 

głupoto ty moja,głupoto", i kleksy, i szyba zbita, i matura 

- „Herr Jesus! Und was? Herr Jesus?" A teraz? ... My tu, 

a one tam podreptują, podrepcują ... 

KARLA A kaplica? ... A kaplica jaka? 

]ERG (pewnie) Jak zaczarowana. Nie duża, nie mała, gotyc

ka, strzelista, uszykowana, wychłodzona. Ławy równiusień

ko jak na paradzie ustawione, pastą do mebli namaszczone. 

Kadzideł wonie nosy łachocą, a jakże. Święci z ołtarzy chu

dziusieńkimi łapkami do nas machają-machają, (pokazuje) 

a oczęta wyłupiaste wybałuszają, a nadziwić się nic mogą ... 

Oj, nie mogą. Bo czegoś podobnego to oni nic widzieli, jako 

żywo, nie widzieli. 

KARLA A organy? Jak organy? 
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]ERG Organy basami pomrukują, takie pewne swego, po

stękują ... Ale już, zaraz piszczałeczki świergotliwe jak nie 

tupną ze złości! „A my co!? Że cichutko? Że cieniutkie?" ... 

Jak nie zaświrgocą! I już razem, duda w dudę, pod sklepie

niem żebrowanym, wokół filarów strzelistych, przez ambo

nę, okienka konfesjonałów wstydliwych, aż hen do zakrystii 

pieśń taką poniosą ... że ledwo chłopiec pryszczaty, co na przy

uczeniu jest u organisty, miechy nadąży nadymać ... 

KARLA A świadkowie? ... A świadkowie nasi? 

]ERG (szybko) Są! Dokumenta mają! Obrączki - czy są 

- w kieszeniach - mac - mac - mac - macają. 

KARLA (lękliwie) A Ona? Jest Ona? 

]ERG (wydym<tjqc wargi) Przyszła, przyszła, a jakże ... Pod 

chórem stoi, liszaje na gębie talkiem przysypała, oczy czer

wone, kaprawe okularami czarnemi zakryła i mamrocze coś, 

mamrocze ... Brzydka ... We fioletowej sukience, z żółtym sza

likiem jak trup blady stoi ... Stoi tak i stoi ... Ale nikt się na

wet na nią nie spojrzy ... Jeno kościelny stary, co świece gru

baśne zapala, popatrzy na nią i powie: „A idźże ty lepiej do 

dum u, idźże głupie ty, głupie dziewczynisko". 

KARLA (racloJ'nie) A ksiądz? Ojczulek nasz? 

]ERG (szeroko) Czeka nas ... A jakże, czeka. Po brzuszysku 

nasz kochany dobrodziej się pogłaskuje, obiadek tłuściutki 

wspomina, pomlaskuje. Szaty złociste odziewa, po stronicach 

księgi tajemnej palcem wodzi. A w oczach mądrych, kocha

nych iskierki życzliwe mu tańcują. Bo to zaraz słowa takie ci 

on nam powie, a pytania zada, a dłoń ciepłą i dobrą jak 

chleba bochen uniesie. Kochany nasz pasterz stareńki, ko

chany ... 

KARLA A my? A my? 
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]ERG A my tacy ... 

KARLA Jacy? Jacy? 

]ERG A my jacyś tacy ... 

KARLA Biali ... 

]ERG Biali? 

KARLA No, a potem? 

]ERG Potem? Potem ... Bardzo cicho będzie, dobrze, ciepło, 

słodko będzie ... 

KARLA No, a potem? Jeszcze potem? 

]ERG Jeszcze potem? Zaraz potem? Potem będzie wielki 
bal... 

Start muzyki, walc z okresu międzywojennego pt. „Co w snu ukriwasz, 
oczi twe rzika mi". }erg prosi Karię do tmica. Wimjq lekko i zwiewnie 
do ko1ica sekwencji 

KARLA Nie masz wcale w uszach kłaków ... 

]ERG Troszkę mam, tu na koniuszku ... 

KARLA A te jaszcze, to wiesz, wybacz ... 

]ERG 

Moje jaszcze trzymam w skryciu 

Moje jaszcze tylko twoje 

Boś kochanie moje-moje ... 

KARLA 

Ja po jaszczach cię pogłaszczę 

Ja po jaszczach cię popieszczę 

Ja miłości swey do jaszczy 

W sercu małem nie pomieszczę ... 
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]ERG 

Wszystko twoje, tylko twoje 

Kłaków chaszcze i me jaszcze ... 

Tańczq i tańczq, przyt11lc1jq się do siebie. poszeptują coś do 11cha, 
a muzykci sqczy się i sqczy. 

KARLA A co będzie potem-potem? 

]ERG No, a potem ... (szepce Karli do 11.cha, ta śmieje się i szepce wś 

do ucha }ergowi) 

KARLA A co będzie jeszcze potem ... Po tym „potem"? 

]ERG Dobrze będzie, ciepło będzie ... słodko będzie i szczę-

śliwie. 

Rozmowę }erga i Km-fi zagłmza glofoa muzyka walca . A 011i tmiczq, 
śmieją się, pogłaskujq, przekomarzajq.Z góry sypiq się im na glowy 
płatki kwiatów, konfetti, jmch, piórka , kolorowe baloniki, cienkie 
pasemka srebrnej fali i, r1 oni tmfrzq i tctńczq, i taifrzq ... 

Łagodne kiemnienie. 

Kurtyna 
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TEATR Novw ŁóDź 

DYREKTOR NACZELNY - GRAŻYNA WASILEWSKA 

D YREKTOR ARTYSTYCZNY - MIKOŁAJ GRABOWSKI 

D RAMATURG TEATRU - TADEUSZ SŁOBODZIANEK 

KIEROWNIK LI TERACKI - A NDRZEJ BABARYKO 

KOORDYNATO~ PRACY MTYSTYCZNEJ - ANDRZEJ PODGÓRSKI 

K1ERO'M-JIK DZIAlu PR0MoCJ1 - URSZULA JACHIMOWICZ 

KIEROWNIK BIURA 0RGANIZACJ1 WIDOV.JNI - ElżBIETA KUJAWINSl<A 

KIEROWNIK DZIAŁU TECH ICZNEGO - ZOFIA SŁAWNIKOWSKA 

ZAsn;PCA KIEROWNIKA - EDwAiw KotTEK 

PRACOWNIA ELEKTROAKUSTYCZNA: 

SŁAWOMIR SOLARSKI , JAKUB KUNA, WIESŁAW Ró iNIATOWSKI, 

RYSZARD SOSNOWSKI, JACEK W NCZAK, LUCJAN W EGNER 

PRACOl\INIE KRA'MECl<IE : 

HALINA W 1ELOCH, JADWIGA PROśNIAK, CzEsŁAw SoscZVNsK1, 

A NTONI M OZNEWSKI, JAN LEWANDOWSKI 

SJOJARNIA: 

STANISŁAW KROTOWSKI , JAN LEWANDOWSKI, ROBERT K~DZIERSKI 

ŚLUSARNIA: 

MiECZVSŁAW PASTUSIAK, RAFAŁ RóźANsKI 

C fWlAKTERVZATOflNIA: 

BożENA Kos1rnzvcKA, A NITA Lis 

REKW1ZVTOR: 

MARZENA ŁucZAK , P1om MALEC 

PLASTYCY : 

D OROTA C l/ICH, JAROSŁAW KLUSZCZVNSKI, ZBIG IĘW KLONOWICZ 

TAPICER : 

PIOTR N OWOSIELSKI 

G ARDEROBIANE: 

TERESA CICHOŃ, BEATA SMCCZVNSKA 

OBSŁUGA SCENY: 

H ENRYK W óJCIK, KRZVSZTOF N OWAK, PIOTR BUDNER, G RZEGORZ D OLATOWSKI, ARTUR 

J EZIORSKI , M AREK KRUZEL, RADOSŁAW W YSOCKI 

NAKRYCIA GŁOWY : 

BARBARA DvGUDA 

REDAKCJA PROGRAMU - Zofia Gromiec, Andrzej Babaryko 

L1c ENCJONODAWCA - „ADiT" Agencja Dramatu i Teatru 

Fm. I.VILLQISTA - Piotr Grześczyk 

PROJEKT I REALIZACJA - STRATEGIA 

l<Asv TEATRU: 

DUŻA SALA 

UL . WIĘCKOWSK I EGO 15, 
TEL. (0-42) 636 05 92 

CZYNNA OD WTORKU DO SOBOTY W GODZ . 1 3oo - 19°0 

W NIEDZIELE OTWARTA DWIE GODZINY 

PRZED SPEKTAKLEM. 

MAŁA SALA 

UL . ZACHODNIA 93 
TE L. (0-42) 636 05 92 

CZYNNA GODZINĘ PRZED SPEKTAKLEM 

BI LETY NA PRZEDSTAWIENIA W MAŁEJ SALI MOŻNA NABYWAĆ RÓWN I EŻ 

W KASIE PRZY UL. WIĘCKOWSKIEGO 15. 



Bidnik Kopischa • si<J ziba Centrali Banku , lhJż, ul. Tymknie<;kic~u 5 

idnik Kopischa jest jednym z najstarszych 

i najcenniejszych zabytków łódzkiej 

architektury przemysłowej. 

Jego historia spłata się z Jzicjami miasta i ludzi. 

którzy z Lodzi uczynili Ziemię Obiecaną. 

W latach 1995-96 Bank Przemysłowy 

pr1eprowadził gruntowne prace remontowo

-konserwatorskie. dbając o zachowanie 

oryginalnych elementów zabytkowego obiektu. 

~
. 
·BANK 
PRZEMYSŁOWY 

Polskie Linie Lotnicze LOT 

Sponsor Teatru Nowego 

w Łodzi 

POLSKIE LINIE LOTNICZE 

www.lot.com 

Polskie Linie Lotnicze LOT, Łódż 9(}-006, ul. Piotrkowska 122, tel. 633 48 77, fax 633 70 75 
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