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Z. Morsztyna Lament Hospodarowej Jmci Woło
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ludzie po prostu są 
z Krzysztofem Bizio rozmawia Joanna Olczakówna 

Z Pańskich sztuk wyłania się ponury obraz świata. 
Jedynie w pierwszej z nich, w "Porozmawiajmy o życiu 
i śmierci", pojawia się jakaś nadzieja dla bohaterów. W 
kolejnych tekstach bohaterowie toną w beznadziei wła
snego świata. To świat przesycony chłodem, samotno
ścią, brutalnością, wyjałowiony z uczuć i ludzkich od
ruchów. 

Wydaje mi się, że ten obraz świata, jaki jest w moich 
tekstach, tak bardzo nie odbiega od rzeczywistości. To 
nie jest kreacja, ja raczej tak widzę świat. Poza tym my
ślę, że kiedy pisze się o rzeczach smutnych, głębszych, 
to pewne prawdy ogólniejsze widać lepiej niż gdy to ma 
miejsce w przypadku pisania komedii. 

Czy te trzy teksty - "Porozmawiajmy o życiu i śmierci", 
"Toksyny" i "Lament" - można traktować jako rodzaj 
trylogii? 

W pewnym sensie tak. One zamykają pewien okres mo
jego pisania, etap dość pesymistycznego, smutnego od
zwierciedlenia rzeczywistości. Teraz piszę już coś no
wego i jestem przekonany, że te następne teksty będą już 
nieco inne. Zarówno "Porozmawiajmy ... ", jak i "Toksy
ny", a najbardziej "Lament" bazują mocno na rzeczywi
stości i pod tym względem są spójne. W życiu jest często 
tak, że jesteśmy w jednej przestrzeni, gdy nagle okazuje 
się, że za ścianą znajduje się zupełnie inny świ,at. W tych 
tekstach chodziło mi o to, żeby te różne światy pokazać. 
Może rzeczywiście ich wspólny mianownik jest taki, że 
one są smutne, dość przygnębiające. 
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Czy chodzi Panu o świat pojedynczego człowieka, taki 
ludzki mikrokosmos? 

Nie, nie. Raczej o to, że świat jest tak olbrzymi, że bar
dzo trudno jest znaleźć wspólny mianownik dla wszyst
kich działań i ludzi, że szukanie wspólnego mianownika 
jest w dużej mierze skazane na niepowodzenie albo na 
bardzo znaczący stopień uproszczenia. Doszło do pew
nej atomizacji w ogóle. 

Pańskie teksty mają specyficzną formę. Szczególnie "La
ment", ale i "Porozmawiajmy o życiu i śmierci" nie mają 
tradycyjnej, klasycznej konstrukcji. Aktorzy lubią mieć 
jasno określone sytuacje sceniczne, w jakich się znaj
dują, działania, motywacje. Pan niezbyt im w tej mate
rii pomaga. 

Forma pełni bardzo ważną rolę we wszystkich moich tek
stach. Cały czas uważam, że byłoby rzeczą bardzo po
żądaną znalezienie takiej formuły d'la teatru, w której widz 
oglądając przedstawienie nie miałby poczucia pewnej 
sztuczności. Stąd pomysł, żeby w "Porozmawiajmy .. " po
jawiły ~ię telefony jako główne medium. A idąc tropem 
pewnego redukcjonizmu doszedłem do sytuacji, w któ
rej monolog jako forma najprostsza i najbardziej bezpo
średnia wydaje się zarazem być jak najbardziej natural
na, w której widz, tak przynajmniej zakładam, może 
najpełniej utożsamić się z aktorem i postacią. Dlatego 
wybrałem formę monologu przy pisaniu "Lamentu", cho
dziło mi o pewną intymność przekazu. 

To trudna dla teatru forma. 

Na pewno trudna, bo z jednej strony idziemy w stronę 
pewnej dosłowności przekazu, a z drugiej strony od tej 
dosłowności właśnie odchodzimy. Wiadomo, że mamy 
do czynienia z teatrem, czyli kreacją pewnej rzeczywi
stości na oczach innych ludzi. I że chodzi o uzyskanie 
jak największego stopnia wiarygodności. Mnie wydaje 
się, że ten stopień wiarygodności dużo bardziej można 
uzyskać przez wewnętrzną siłę aktora i sposób, w jaki on 
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przekazuje tekst niż poprzez cały sztafaż scenograficzny. 
Konkurowanie z dosłownością przekazu, jaką niesie nam 
telewizja, czy film, jest z góry skazane na niepowodze
nie. Chodzi o to, żeby pojawiła się niesamowicie wiary
godna energia, a z drugiej strony, żeby nie robić archa
icznych już nieco podpórek formalnych. Mam pełną świa
domość jak to jest trudne, a ta trudność polega głównie 
na przełamaniu naszego przyzwyczajenia. Teatry są przy
zwyczajone do inscenizacji, a przez inscenizację rozu
miem pewien tradycyjny zakres środków teatralnych. 

Jakie to przeżycie dla autora - uczestniczenie w próbach 
czytanych, kiedy tekst przechodzi pierwszą teatralną pró
bę, kiedy po raz pierwszy słyszy się jak tekst układa się 
w ustach żywych 1ludzi? 

Powiem tak - reżyserzy robią rzeczy różne. Ja dzielę re
żyserów na dwie grupy, pierwsza to ci, którzy zabierają 
si,ę za dany utwór, bo chcą go zrealizować, ponieważ on 
icn w jakiś sposób wyraża. O tych ludzi jestem zupełnie 
spokojny, ponieważ oni sami podjęli decyzję o realizacji 
tej a nie innej sztuki, mają swoją koncepcję i chcą ją zre
alizować. Jest też druga grupa reżyserów, którym ten tekst 
został narzucony przez, na przykład , dyrektora teatru i 
oni nie mają tego ognia w sobie. 

Na ile tekst jest gotowy przed rozpoczęciem realizacji? 
Czy pracuje Pan nad tekstem w czasie trwania prób? 

Przez ten niedługi czas mojej "bytności" w teatrze nauczy
łem się jednego. Tego, że ja tak naprawdę odpowiadam 
jedynie za tekst, bo, po pierwsze, na to, co się z nim dzieje 
potem nie mam żadnego wpływu, a po drugie, to do ni
czego konstruktywnego nie prowadzi. Dla mnie, w jakimś 
sensie, paradoksalnie, tekst kończy się z chwilą napisania. 
Jest dla mnie zapisem danego momentu, pewnych prze
myśleń, pomysłu na spektakl. Ja już do niego nie wracam. 
Dlatego jest rzeczą cudowną jeżeli trafia się reżyser, któ
ry z tekstem się utożsamia, bo on jest w stanie pchnąć tekst 
i wyobrażenia o nim w zupełnie nową jakość. Nadać mu 
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nowy wymiar. To jest najlepsze, co może autorowi tekstu 
dramatycznego się zdarzyć. Byłoby błędne, gdyby reżyse
ria polegała jedynie na ilustracji tekstu . Ja oczekuję, że re
żyser coś nowego wniesie i jeżeli wnosi to wtedy dzieją 
się rzeczy bardzo ciekawe. 

W Tomaszu Manie ma Pan na pewno reżysera z ogniem. 

Tomek Man zrealizował "Porozmawiajmy o życiu i śmier
ci" w Teatrze Współczesnym w Szczecinie, a teraz "La
ment" w Teatrze Powszechnym w Łodzi. Bardzo dobrze 
się nam współpracuje. Tu działa pewnie takie porozu
mienie estetyczno-pokoleniowe. Oczywiście nie chcę 
upraszczać, czasem zdarzają się ludzie z różnych poko
leń , którzy odbierają na tych samych falach, ale to się 
rzadko zdarza. Tomek pewne rzeczy po prostu rozumie i 
nie musimy sobie nic tłumaczyć. 

Dlaczego wybrał Pan teatr jako środek przekazu? 

Najpierw napisałem teksty teatralne, a dopiero po czasie, 
kiedy zobaczyłem ich realizacje na scenie, zrozumiałem 
jak ogromna jest siła teatru. Zrozumiałem, że ja siły teatru 
w ogóle nie doceniałem. To są banały - że jest bezpośred 
ni przekaz, energia - to wszystko wiemy. Natomiast jeżeli 
to wszystko ubierzemy w nową formułę polegającą na tym, 
że będzie to nowy, bardzo emocjonalny sposób przeka
zywania tekstu bez tego całego teatralnego sztafażu oka
zuje, że ta siła w dobie powszechnej medialności jest jesz
cze większa niż sądziliśmy, że może być. Dlatego na pew
no będę dalej pisał dla teatru. Ale, jak już mówiłem, nie 
interesuje mnie opowiadanie historii w sposób tradycyjny, 
bo moja siła polega na tym, że staram się za każdym ra
zem znaleźć nowv sposób wyrażenia danego tekstu. Kie
dy już znajduję ten sposób to wszystko w jednej chwili 
nagle mi się układa, nagle nabiera tego wewnętrznego 
ognia, na którym tak mi zależy. Dlatego tyle mówię o struk
turze i formie, które dla mnie, w przypadku pisania dla 
teatru, są decydujące. 
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Lubi Pan teatr? Czego jako widz oczekuje Pan od 
teatru? 

Bardzo lubię teatr i jestem świetnym widzem. Jeśli coś 
mnie zainteresuje oglądam i przeżywam to jak dziesię
cioletnie dziecko. Daję się pochłonąć w sposób całkowi 
ty, ale takie rzeczy niestety zdarzają się niezwykle rzad
ko. Jeżeli coś mnie nie angażuje emocjonalnie nie jestem 
się w stanie skupić się ani w teatrze, ani w kinie. 

Jaki ma Pan stosunek do wykreowanych przez siebie bo
haterów? Czy Pan kh lubi? 

Czy ja ich lubię? Na pewno pisząc staram się tak skon
centrować, żeby zacząć myśleć tak jak postać, o której 
piszę. Kiedy ta koncentracja jest wystarczająco duża to 
udaje mi stać s ię tą konkretną kobietą, czy tym konkret
nym mężczyzną. Wtedy osiąga się najlepsze efekty. W 
tym sensie lubię te postacie, że każdą z nich rozumiem, 
jej motywacje, postępowanie, emocje, rozumiem o co 
jej chodzi. Tak, w tym sensie je lubię. Wie Pani, kiedy 
miałem piętnaście lat dokonałem najwi,ększego odkrycia 
w moim życiu. Do czternastego roku życia myślałem, że 
wszyscy ludzie myślą podobnie, aż nagle któregoś dnia 
zrozumiałem, że tak nie jest, że ludzie myślą różnie. I od 
tej pory, gdy zrozumiałem, że ludzie są różni to przesta
łem ich wrzucać do jednego worka. 

To dość fundamentalny punkt wyjścia dla dramaturga. 

Najważniejszą i najpoważniejszą konsekwencją tego mo
jego odkrycia, że ludzie myślą różnie było to, że przesta
łem w bezpośredni sposób kogokolwiek oceniać. Od tam
tej pory nie mogłem już powiedzieć, że ten jest dobry a 
ten j,est zły. Po prostu ludzie są. 

Skąd wziął się pomysł, żeby napisać sztukę o trzech ko
bietach? 

Chciałem napisać sztukę o kobietach . Psychika męska 
jest, moim zdaniem, psychiką bardz·iej linearną, my robi
my sobie jakieś konkretne założenia i staramy się je kon-
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sekwentnie realizować . Oczywiście nie chcę generalizo
wać, bo mężczytni, tak jak i kobiety, są różni ... ale my
ślę, że kobiety mają trudniej, ponieważ mają większą 
przestrzeń do zagospodarowania całą sobą. Dlatego po
stanowiłem napisać sztukę o kobietach, a nie o mężczy
znach, ale uważam , że trzeba pisać o rzeczach różnych. 
Teraz na przykład piszę sztukę o ludziach bardzo, bar
dzo starych. 

Co jest dla pana najczęściej inspiracją do napisania sztu
ki? Jaki jest ten początek? Skąd się bierze ta pierwsza 
myśl, która pociąga za sobą resztę? 

Bywa różnie, trudno powiedzieć. Na przykład w przy
padku "Lamentu", kiedy już wiedziałem , że to będzie 
sztuka o trzech kobietach napisana tak a nie inaczej, przez 
zupełny przypadek wysłuchałem w Trójce reportażu, w 
którym wypowiadała się bezrobotna kobieta . I to był punkt 
przełomowy dla "Lamentu", ponieważ to od tego właśnie 
momentu ten tekst stał się z założenia hiperrealistyczny. 
Wszystkie te trzy postacie kobiece - Zofia, Justyna i Anna 
są wzięte z życia. To jest tak, że chodzę, obserwuję i 
widzę fyle różnych światów ludzkich, i ta wielość mnie 
poraża w sposób niewyobrażalny. To jest dla mnie naj
bardziej fascynująca sprawa. 

Czy poprzez swoje sztuki chce Pan wystawić światu jakąś 
diagnozę? W "Lamencie" daje się zaobserwować degra
dacja świata wartości. Babcia jest najmocniejsza pod 
względem etycznym, żyje wspomnieniem dobrego i 
szczęśliwego życia ze swoim mężem, matka na skutek 
okoliczności życiowych staje się kompletnie rozchwia
na emocjonalnie, natomiast córka reprezentuje moralny 
chaos ... 

Nigdy nie robię takiego założenia. I bardzo mnie zawsze 
denerwuje, gdy ktoś prosi , żeby opowiedzieć w trzech 
zdaniach o czym jest dany tekst. Jeżeli ktoś jest w stanie 
napisać tekst o tym, co można powiedzieć w jednym 
zdaniu, to niech napisze to jedno zdanie, np.: świat idzie 
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w złym kierunku. Nie ma sensu, żeby poświęcać temu 
trzydzieści, czy nawet pięć stron. Podstawą, moim zda
niem, jest historia. Trzeba po prostu wymyślić dobrą hi
storię. A dobra histori·a tak naprawdę otwiera się na wiele 
interpretacji. Czasem po obejrzeniu, czy wysłuchaniu 
mojego tekstu ludzie mówią mi tak dziwne rzeczy ... 

Na widowni może być 500 osób i każda wyniesie z obej
rzanego spektaklu coś innego. 

I właśnie chodzi mi o to, najbardziej chyba w przypadku 
"Lamentu", żeby ten spektakl przenieść ze sceny do głów 
ludzi. Jeśli uda się uzyskać to przeniesienie i ludzie oglą
dają spektakl ze swojej1 osobistej perspektywy to to jest 
najciekawsze. Nie zawsze to wychodzi, a ~e do tego dążę, 
bo tak naprawdę każdy człowiek interesuje się głównie 
sobą. Wszystkie doświadczenia, jakie zdobywamy od
nosimy cały czas do siebie. 

Jak Pan myśli, czy bohaterowie Pańskich sztuk są nie
szczęśliwi? 

Czy ja wiem? Nie zmierzam do motta, ani do tego, żeby 
kogokolwiek osądzać. Ja bym nie powiedział, że oni są 
nieszczęśliwi . Ja bym powiedział, że w nich, tak jak u 
większości ludzi, jest cala masa różnych uczuć. • 

styczeń 2003 
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Tomasz Man 

krzysiek 

Na co dzień Krzysiek siedzi w kanciapce i projektuje domy. 
Ma komputer i bajzel na stole. Jak się do nieg~ przyjdzie 
robi herbatę i częstuje pasztetówką. Potem się gada. Jak miał 
13 lat wiózł granaty przez cale miasto. Spocił się jak pies. 
Ale to były jego pierwsze pieniądze. Nauczył się życia, kie
dy przenosił na plecach dziadka do drugiego pokoju. Dzia
dek stracił nogi na cholernej wojnie. Potem słuchał punka i 
kupił sobie basówkę. W ogóle jej nie stroił. Na serio, grai jak 
mu się chciało . Codziennie wstaje o 6.30 i wozi ojca do 
szpitala. Dzięki temu ma kręgosłup z betonu. Miał zostać 
prawnikiem, ale na szczęście mu przeszło. W dzień buduje 
domy, a wieczorem słucha Milesa Daviesa i Trawnik. Jak 
były mistrzostwa w piłkę nasi w ogóle go nie obchodzili . 
Kibicował Argentynie. Ostatnio źle na tym wyszedł. Mówi, 
że jak się zbierze to poleci na wakacje do Buenos Aires. 
Najlepsze jest, jak się zabiera do jedzenia. Je jak dziecko 
wojny. Poważnie. Pochlania obiad w ciągu sekundy. Tylko 
raz go wyprzedziłem. Po co tak szybko jesz? Taki jestem. 
Jeżeli coś czyta to tylko Paula Austera. A o czym on pisze? 
Nie wiesz? O baseballu i Metsach, którzy nigdy nie zdobyli 
pucharu USA. Jako szczeniak robił wiele rzeczy. Zaczął na
wet trenować boks, ale nie chciał dać się zabić i uciekł z 
ringu. Co do sportu, to na wakacjach biegaliśmy po plaży, a 
potem gadaliśmy do rana o duchach. Jak to między faceta
mi, dobrze się z nim gada o dziewczynach. Kiedyś całował 
się trzymając dziewczynę za oknem. To było ósme piętro. 
Jest oczywiście nienormalny. W sylwestra zamiast napić się 
greckiego wina i pobredzić do rana idzie spać przed pół
nocą. Rano wstaje trzeźwy i chodzi po lesie, żeby zebrać 
myśli na przyszły rok. Podoba mi się, że nie można go prze
kupić i wali prawdę między oczy. Tępi patafianów i poze
rów. Często śpiewa głupie piosenki typu: "Małgośka", czy 
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"Brązowe buty". Na domiar wszystkiego wykłada na Polibu
dzie percepcję widzenia. Mówi, że 90 % to widzenie. A resz
ta? Reszta się nie liczy. Można oszaleć. Wszystko wie. Od 
razu wiadomo, że jest znad morza. Jak byliśmy w Łodzi na 
obiad kupił wędzoną makrelę i szprotki. Uczył mnie jak jeść 
szprotki. Trzeba najpierw oderwać łeb, a potem połknąć ca
łość. Przez te szprotki nie spałem do piątej rano. Ostatnio 
byliśmy w Pradze. Bawiliśmy się dobrze, ale on fotografo
wał tylko budynki. Ja mu mówię: zrób zdjęcie człowiekowi, 
a on nic tylko budynki. Dałem spokój. Ale jak mnie wziął na 
Hradczany, to mi szczęka opadła. Dom Kaiki jest mały jak 
dla pingwina. We dwóch bylibyśmy się tam zadusili. Mia
łem szczęście, że w hotelu nie było pilota do telewizora. 
Dlaczego? Bo on przerzuca kanały co 3 sekundy. Ale cał
kiem się można załamać jak mówi o swoich tekstach. Wie z 
góry ile napisze stron. Piszę tekst, który będzie miał 27 stron. 
Dlaczego 27? Bo wszystko musi mieć strukturę. Jaką struktu
rę? 20% wprowadzenie, 70% rozwinięcie i 1 O% zakończe

nie. Rozumiesz? Nie. Jak możesz z góry wiedzieć ile napi
szesz? Wiem i koniec. Wyczytał ten przepis w jakiejś kretyń
skiej książce o pisaniu scenariusza i trzyma się tego jakby go 
z wołami przywiązali. Ale coś w tym jest. Mieszkanie też 
ma wymyślone. Białe ściany jak na księżycu i nic więcej. Na 
szczęście ma Gabrysię, która ściąga go na ziemię i robi świet
ne smażone pieczarki. Mówi, że się z nią ożeni za trzy mie
siące. Powtarza to od dwóch lat. W pracy ma dobre układy. 
Dzwoni codziennie rano do swojego pracownika i pyta, co 
u niego słychać. W ten sposób ściąga go do pracy, bo facet 
spałby do 16.00. Jak mu się nudzi to wymyśla. Niedawno 
wpadł na pomysł odzieży z betonu, ale powiedzieli mu, że 
tego nikt nie kupi. Zobaczymy. Ma jeszcze inne pochrzanio
ne pomysły. Chce objechać świat, ale jest chory jak musi 
wyjechać ze Szczecina. Jazda z nim autem to jeszcze inna 
historia. Nim odpali swoją Skodę żegna się dwa razy i całuje 
świętego Krzysztofa z czoło. A jak jedzie, to zmienia stacje 
co 2 sekundy. Podoba się dziewczynom. Dlaczego? Bo robi 
dobre zdjęcia. Na przykład pół twarzy, a z tyłu panorama 
Pragi. Wiadomo, dziewczyny lubią dobre zdjęcia . Jak się z 
nim idzie po mieście: detal architektoniczny, pilastry i zaje
biście. Nic jednak nie pobije z nim gadek do rana o punku i 
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metalu. Opowiadał mi kiedyś o jednym fanie Iron Maiden, 
który popełnił samobójstwo. Napisał na kartce do rodziców: 
"Wiem, jak jest na ziemi, teraz pójdę zobaczyć, jak jest w 
piekle". Szczecin był kiedyś miastem metalowców, ale on 
uparł się, że będzie grał nową falę. Postawił na swoim, ale 
jak grał koncert wygwizdali go po trzech numerach. Dobrze, 
że go nie zlinczowali. Czego naprawdę nie lubi to słowa -
artysta. Kiedyś chciał zdawać do Filmówki, ale dziękuje Bogu, 
że nie zdawał. I tak zrobił własne filmy. Najbardziej podoba 
mi się "Jestem stąd". Najbardziej lubi film "Pulp Fiction". 
Zwłaszcza historię z zegarkiem przechowywanym w tyłku. 
Co do pisania, to chwali się, że nie potrafi pisać. Robi orto
grafy i nie ma pojęcia, gdzie ma być przecinek. Mówi, że 
nie zna się na literaturze, ale kłóci się, że "Don Giovannie
go" napisał Verdi , a nie Mozart. Wtedy naprawdę jest upier
dliwy. Ma też inny talent. Robi kawę, po której czyści czło
wieka przez dwa dni. Podróż z nim w pociągu to jeszcze 
inna bajka. Jak jechaliśmy z Pragi nie mógł usiedzieć nawet 
pięciu minut. Otwierał i zamykał okno. Bo czuł się jak w 
saunie. Ale za to wpadł na świetny pomysł z Hrabalem. Na 
granicy celnicy wzięli go za pastora. Wszystko przez zdję
cie w paszporcie. Biała koszula, czarny garnitur i rumieńce . 

Śmiech~ było po pachy, ale i tak mu nie uwierzyli. Żeby nie 
było, że lekko się z nim żyje. Wysyła SMS-y o 6.00 z tek
stem: "Bierz się do roboty" albo dzwoni o pierwszej w nocy 
z pytaniem: "Czy śpisz?". Oczywiście zawsze powraca u nie
go jeden temat. Że jest ciągle zmęczony, bo ma za dużo na 
głowie. To zrób coś z tym. A on, że musi skończyć powieść, 
wyjechać do Argentyny, wybudować dom, pobiegać po le
sie i obronić doktorat. Podobno zaczyna już zwalniać . Ma 
też ranking najciulowszych zespołów, z których Marillion 
jest na czele. Co do kolorów to lubi niebieski i szary. Ubiera 
się normalnie. Kiedyś chodził w marynarkach, ale zaczęły 
mu się źle kojarzyć. f eraz nosi polary. Jak nie pada jedzie 
do pracy rowerem. Można go wtedy spotkać na wylotówce 
ze Szczecina. A ponadto jest świetnym kumplem i porząd
nym facetem. Dobrze się z nim kradnie jabłka, zwiedza Pra
gę i umawia na wakacje w Afryce, z których i tak nic nie 
wyjdzie. • 
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Wojciech Majcherek 

posłuchajmy o życiu i śmierci 
Czasami przypadek albo szczęśliwy zbieg okoliczności 

może zadecydować o ~udzkim losie. Może też odegrać nie
zwykłą rolę w życiu początkującego autora sztuk teatralnych. 
A było podobno tak: Anna Augustynowicz, reżyser i dyrek
tor Teatru Współczesnego w Szczecinie, przekazała redak
cji Dialogu tekst dramatu, który wydal jej się interesujący. 
Redakcji sztuka się spodobała i zdecydowano, że będzie opu
blikowana. Szkopuł polegał jedynie na tym, że gdzieś zagi
nęła strona z nazwiskiem autora. Anna Augustynowicz nie 
pamiętała , kto jej sztukę dostarczył . Dialog dal ogłoszenie 
do prasy, że poszukiwany jest twórca takiego a takiego tek
stu dramatycznego. I co się okazało? Autor się zgłosił, a był 
nim szczecinianin, architekt, który swą pracownię ma po 
sąsiedzku z Teatrem Współczesnym . A przecież mogło być 
zupełnie inaczej: dramaturg się nie znalazł, utwór pozostał 
anonimowy. Mogliby Państwo nie przeczytać i nie obejrzeć 
żadnej sztuki Krzysztofa Bizio. Byłoby szkoda. 

* 
Debiut dramatopisarski Bizia w związku ze wszystkimi 

opisanymi wyżej okolicznościami musiał oczywiście nastą
pić w Teatrze Współczesnym w Szczecinie. Sztukę Poroz
mawiajmy o życiu i śmierci wyreżyserował Tomasz Man w 
scenografii Magdaleny Gajewskiej . Żaden krytyk na szczę
ście nie ogłosił po premierze, że oto mamy do czynienia z 
objawieniem, że nikt jeszcze tak jak Bizio nie pisał i nikt tak 
jak Bizio ducha współczesności oddać nie potrafi . Takimi 
rewelacjami o Biziu kariery się nie zrobi. Jego twórczość nie 
potrzebuje bowiem egzegezy. Niestety każdy może ją sam 
zrozumieć. A można ją zrozumieć dlatego, że autor nie opo
wiada o głębi swoich egzystencjalnych przeżyć. Bizio uważ
nie przygląda się i przysłuchuje przede wszystkim ludziom i 
rzeczywistości dookoła. Bohaterowie jego sztuk to osoby, 
które dobrze znamy. I ich problemy wydają się też znajome. 
Jak to się ładnie mówi: są z życia wzięte. Justynę z Lamentu 
zwolniono z pracy, wpadła w depresję, ukradła płaszcz ze 
sklepu. Problem jej dorastającej córki to, jak zdobyć "dżiny: 
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złote wstawki, czerwone cekiny". W sztuce występuje jesz
cze trzecia kobieta - babcia, która wciąż rozmawia z nieży
jącym mężem, a swoje życie kończy tragicznie, choć prze
rażająco banalnie. 

Często współczesnej dramaturgii zarzuca się, że przed
stawia człowieka w sytuacjach skrajnych, epatuje drastycz
nościami, eksponuje wynaturzenia. W dramatach Bizia bo
haterowie nie wyrywają sobie języków ani członków. Ale 
czy relacje międzyludzkie, jakie pokazuje autor w Toksy
nach, albo obraz rodziny, jaki kreśli w Porozmawiajmy o 
życiu i śmierci i w Lamencie, nie budzą grozy? A są tym 
bardziej okrutne, bo zwyczajne. 

* 
Czasami słyszy się zarzut pod adresem tekstów Krzyszto

fa Bizio, że bliżej im do słuchowiska radiowego niż teatru. 
U nas z radiem kojarzy się wszystko, co jest gadane. Rze
czywiście bohaterowie Porozmawiajmy o życiu i śmierci i 
Lamentu cały czas mówią . W pierwszej sztuce mówią pra
wie wyłącznie do słuchawki telefonicznej (jeśli zwracają się 
do siebie, to jedynie krótkim pytaniem "Masz coś do mnie?", 
które w ich ustach brzmi tak agresywnie, że paraliżuje od
powiedź) . W drugim utworze mówią już tylko do siebie. 
Mówią, ale ze sobą nie rozmawiają (w Toksynach postaci 
niby dialogują, ale też jakby nadal monologowały). Cóż to 
za kłopotliwe zadanie dla reżysera: tyle słów na scenie. Ale 
problem nie jest chyba aż tak wielki, ponieważ Bizio spra
wia, że jego bohaterów chce się słuchać . Nawet gdy kłamią, 
gdy są wulgarni, gdy wydają się niesympatyczni, marni, mali. 
Chce się słuchać, bo może oni mówią za nas? 

* 
Jeśli palec boży pokierował debiutem Krzysztofa Bizio, to 

nie ma rady: autor musi się czuć zobowiązany do dalszej 
twórczośc i . Trzy sztuki, które prezentujemy w niniejszym 
wydaniu, to dobry zaczątek. Wszystkie trzy przeszły próbę 
sceny (Porozmawiajmy o życiu i śmierci Krystyna Janda zre
alizowała w Teatrze TV), co w przypadku nieznanego dra
maturga należy uznać za sukces. Z ciekawością więc bę
dziemy dalej przysłuchiwać się temu, co ma Krzysztof Bizio 
do powiedzenia - o życiu i śmierci. • 
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Krzysztof Bizio 

LAMENT 
str. 19 

• 
TOKSYNY 

str. 51 

• 
POROZMAWIAJMY 

O ŻYCIU I ŚMIERCI 
str. 111 

LAMENT 

Prapremiera odbyła się 
w Teatrze Powszechnym w Lodzi 

13 lutego 2003 



osoby: 

ANNA - lat 18 (wnuczka Zofii, córka Justyny) 
JUSTYNA - lat 44 (córka Zofii, matka Anny) 
ZOFIA - lat 67 (matka Justyny, babcia Anny) 

CZĘŚĆ Pl ERWSZA 
JUSTYNA - LAT 44 

Z pięknymi kobietami inaczej s i ę rozmawia . Nie przeklina 
się, nie krzyczy, nie pogania. . 
Ludzie uśmiechają się i opowiadają dowcipy. Wystarczy gest, 
miłe słowo i od razu robi się cieplej. 

Powinnam to była przewidzieć. Nie jestem piękna. Nie, nie 
jestem brzydka, ale nie jestem piękna. Wiedziałam to od po
czątku , od tylu lat. Nogi, usta, piersi, wszystko w normie, ale ... 
Powinnam to była przewidzieć. Domyślić się, że właśnie mnie 
może się to przytrafić. A ja myślałam: każdemu, każdemu 
tylko nie mnie. No i stało się. 

Chciało mi się śmiać z moich koleżanek. Robili listy. Zwolnią 
tego, tamtego. Ta zna prezesa, a tamta ma tylko pięć lat do 
emerytury. To jasne, są kłopoty, budżet, problemy, rozumia
łam to. I wtedy poprosili mnie. Prezes powiedział, że są kło
poty, budżet, problemy i mnie zwolnią. Nie zrozumiałam . 

Ja go znam. Chyba ze trzy lata chodził w tym samym zielo
nym swetrze. Godzinami dzwonił z biura w prywatnych spra
wach . Dwójka dzieci, żaden tam dobry samochód. 
On też się boi. Wszyscy się boją. Kopią , kopią, a później im 
dokopią. Tak, znałam go, ale widocznie ktoś znal go lepiej. 
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Na początku zamknęłam się w domu. W głowie waliło mi 
jedno słowo: bezrobotna, bezrobotna, bezrobotna. Wstawa
łam rano, kładłam się spać , bez przerwy to samo. 
Nie mogłam na nikogo patrzeć, wszystko mnie drażniło. 
Dzwoniłam, rozmawia/am, wreszcie dałam spokój . Miałam 
dość wysłuchiwania: na pewno coś znajdziesz, najważniej
sze to się nie załamywać, wszystko będzie dobrze, a poza 
tym, popatrz: jakie inni ludzie mają kłopoty. 
Co mnie obchodzi jakie inni mają kłopoty? Oni mają mn ie 
gdzieś, ja też mam ich gdzieś. 

Za wizytę u lekarza płaciłam stówę. Nie miałam kasy, ale 
chodziłam do niego. To mnie uspakajało, pozwalało na chwi 
lę zapomnieć. Zapomnieć. 

Nigdy nie zapytał się, czy nie potrzebuję tych pieniędzy, a 
wiedział, w jakim jestem stanie. Na koniec wyciągałam stów
kę, a on chował ją do kieszeni koszuli. 
Jak przestałam do niego chodzić, to nawet raz do mnie nie 
zadzwonił. 

Poradził mi, żebym kupiła sobie kota. Powiedział, żebym 
mu się.przyglądała i zobaczyła jak mało potrzebuje do życia. 
Już miałam iść na giełdę, jak nagle zobaczyłam Tytusa. 
Nie miał prawego oka i siedział pod śmietnikiem. Lewy bok 
poszarpany, strupy na ogonie. 
Jak mnie zobaczył od razu uciekł. Wynosiłam mu rano mle
ko. Po pięciu dniach dal się dotknąć, a po dwóch tygodniach 
wprowadziłam go do mieszkania. 
Patrzę na niego. Naprawdę niewiele potrzebuje do życia. 

Siedemnaście lat zwykłej pracy. Dwa lata w lokalówce, cztery 
lata w urzędzie, no a reszta - spółdzielnia. Nic specjalnego -
kierownik działu eksploatacji: lokatorzy, telefony, spotkania, 
wizje lokalne, nuda. Umiejętność pracy w zespole, wyższe 
wykształcenie, kurs księgowego, dodatkowa specjalizacja: 
nie powinno być żadnych problemów z nową pracą. 
No i się zaczęło. 

Zarejestrowałam się. Dokumenty, formalności , chwila i je
stem już legalnie. Prawo do zasiłku, ubezpieczenie i tak da-
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lej . Spokój, spokój? Nie mamy dla pani w tej chwili żadnej 
propozycji, ale jak coś będzie„. Zresztą, będzie się pani sama 
zgłaszać. Zawsze trzeba być dobrej myśli, prawda? 

Wiem, że on to robi. Jestem tego pewna, najzupełniej. Ma 
kogoś, na pewno ma. 
Miał już wcześniej , ale teraz przestał się ukrywać. Niedługo 
zacznie do niej przy mnie dzwonić. Nie, tego bym już nie 
wytrzymała. Ten zapach perfum na koszuli i bez przerwy to 
samo: „ Kochanie, nie przejmuj się. Jakoś damy sobie radę . 
U mnie nie jest źle, tylko muszę zapierdalać" . Tak kochanie, 
ale ja się nie perfumuję . 

Śpimy razem? Pewnie że śpimy, ale co to za spanie. On przy 
ści a nie, ja na brzegu. Przychodzi i od razu zasypia. Mówi, 
że jest skonany i nie ma siły. 
Mąż? 

Teraz ma wymówkę: „Kochanie, martwię się o ~iebie, jesteś 
taka spięta i zdenerwowana, musisz się rozluźnić" . Daj spo
kój , po co to całe gadanie: przecież ja też czasem patrzę w 
lustro. 

Najbardziej denerwuje mnie to zakłamanie. Nie, nie, wcze
śniej też je widziałam, ale teraz nie mogę wytrzymać. Toga
danie głupot: radio, telewizja. Po co to? Komuniści, wierzący. 
Jedni załatwiają posady w radach nadzorczych swoim dzie
ciom, a drudzy kupują dzieciom domy za lewe pieniądze. 
Po co to zakłamanie? 

No i ta Mariola. Uparła się, że mi pomoże. Dlaczego ja się 
daję jej ciągnąć na te głupie rozmowy? Przynosi gazety, 
dzwoni, umawia się . Dobrze mieć sąsiadkę, ale do czasu. 
Przecież to jasne: nic z tego nie będzie, ale ona ciągle to 
swoje: grunt to się nie złamywać, prawda, Justynka? Praw
da, prawda. 

Czterdzieści cztery lata życia i siedemnaście lat nudy w pracy. 
Początek o ósmej, koniec o czwartej. Przerwa na papierosa, 
drugie śniadanie, tak w kółko . Wolne soboty, wakacje, plot
ki, ploteczki. Jak ja to mogłam wytrzymać? Tyle lat? 
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Kiedyś marzyłam, że rzucę to, zacznę coś nowego i co? 
Nie chcą mnie nawet za sprzątaczkę. 

Miałam pokój, biurko, czterech chłopów od interwencji. Złote 
rączki. Hydraulika, elektryka, tylko gazu się nie tykali . Na
wet w niedzielę, jak coś nawaliło, to przychodzili. 
Dwóch wyrzucili razem ze mną, ale chłopom to łatwiej. 
Pan Janek jest parkingowym, a Andrzejek- ten najmłodszy, 
dorabia gdzieś na lewo. 

Zdarzały się dziwne historie, pewnie. Dwa lata temu, zwłoki 
tego starszego pana w mieszkaniu przy windzie na ósmym 
piętrze. Umarł zawieszony między stołkami. 
Po miesiącu pękło ciało i smród obudził sąsiadów. 
A poza tym zrywy z wydawaniem pieniędzy na koniec roku 
i święty spokój. 

Fakt faktem, że teraz wszystkim się jakoś popsuło. Kogo nie 
spotkam, to jakieś kłopoty. Tyle ludzi już całkiem powyrzu
cali, urlopy bezpłatne albo przebąkują o zwolnieniach . 
Nie, w zasadzie kojarzę jedną parę, której się powodzi . Ku
pili sobje domek, on został jakimś dyrektorem. Tylko w życiu 
osobistym im się nie układa, ciągle nie mogą mieć dzieci. 

Teraz potrzeba nowych ludzi, a nie takich ramoli jak ja. Mło
dych, przebojowych, którzy potrafią wszystko załatwić. 
Wszystko, wszystko, od początku do końca. Nawet taki je
den wprowadził s ię koło nas. Wynajmuje mieszkanie po tym 
dziadku. Bez przerwy się do mnie uśmiecha i mówi: „Dzień 
dobry", jakbyśmy znali się nie wiadomo jak dawno. 
A kto ja niby dla niego jestem, że tak do mnie gada? 

Boję się o moją mamę: ona jest taka łatwowierna. Odkąd 
umarł tata siedzi tam sama i gada do zdjęć . Dzwonię do niej 
codziennie, ale przecież to nie to samo. Tyle razy jej mówi
łam: zostaw to mieszkanie, zamień się na coś innego, bę
dziemy bliżej mieszkać. 

Nic nie pomaga: „Przeżyłam tu prawie całe życie, to i tu 
umrę" . I tak dalej, i tak dalej. 
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I co ja mam zrobić, jak ona nie chce ml) ie nawet słuchać? 

Najgorsze, że kończą mi się pieniądze na rachunku. No tak, 
tak, trochę odłożyłam przez te kilka lat. Pewnie, że nie dużo, 
ale zawsze. Myślałam że coś kupię, bo ja wiem: samochód 
albo kawalerkę dla Ani. Po eksmisjach można nawet tanio 
kupić mieszkanie. 

Musiałam ją zerwać. Musiałam zerwać lokatę, bo nie będę 
się prosiła o pieniądze na papierosy i jedzenie dla kota. On 
by chciał, ja wiem, kochany mąż by chciał. Zrobiłby tę swoją 
minę, nagadał się o trudnościach. Ale nie, nie, jego niedo
czekanie: nie będę go o nic prosiła. O nic. Jeszcze mnie stać 
na majtki i rajstopy. 

Na pierwszej wizycie pan doktor powiedział mi kilka rze
czy i wypisał receptę. Po pierwsze dużo spacerować, otwo
rzyć się na ludzi, rozmawiać, nie myśleć o złych rzeczach. 
A po drugie: prozak. Jeden, drugi i faktycznie zrobiło się jakoś 
inaczej. Dzień mi się wydłużył i zrobiło się miękko. No i 
nogi. Nie ruszam już nogami. Naprawdę, nogi mi nie latają. 
Cale życie ruszałam nogami, a teraz przestałam. To jednak 
działa. 

W końcu zaczęłam wychodzić na ulicę. Miałam dosyć tele
wizji i tego smrodu. Piotrek w pracy, Ania w szkole, a ja 
poszłam na miasto. Piechotą, piechotą, nie wydaję bez sen
su pieniędzy na autobusy. Nigdy w życiu nie chodziłam do 
parku, a teraz proszę.„ 
Przejdę kilka kroków i siądę na ławeczkę, popatrzę na ludzi. 
Oni się tak wszędzie spieszą, tylko szybciej i szybciej. A ja? 
Siedzę na tej mojej ławce i udaję, że też coś załatwiam, tyl
ko przysiadałam się tak na chwilę dla odpoczynku. 

Na początku nie mogłam wchodzić do sklepów. Sama nie 
wiem: coś się ze mną działo? 
Od razu dostawałam jakiejś trzęsawki. Wchodziłam do spo
żywczego i myślałam, że pozjadam wszystko z pólek. Nie, 
nie byłam głodna, tylko tak jakoś. Albo znowu w sklepach 
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z elektroniką: chciałam wszystko pozrzucać z pólek. Tylko 
po co, wywaliliby mnie i co dalej? 

Czasami to nawet lubię chodzić z Mariolą na te spotkania w 
sprawie pracy. Ludzie są na nich tacy przestraszeni. 
Wszyscy: ci co nie mają pracy i ci co nas pytają. 
Testy, motywacja, nie wierzę w to. O co tu chodzi, żeby zo
stać sekretarką trzeba mieć motywację? Bzdura i tyle. 
Kiedyś rozdali nam testy do rozwiązania. Gorzej jak na kla
sówce w podstawówce. Nikt nie wiedział co robić: dać ścią
gać, czy samemu zrzynać? 

W tym sklepie na Mickiewicza zmienili wystawę. Wystawa i 
napis na pól sklepu: przecena. Stanęłam i patrzę: torebki, 
perfumy, bielizna i płaszcze. 
Jeden nawet mi się spodobał. Aksamitny, czarny, rozszerzo
ny na dole i kołnierz z takiego siwego misia. Kieszenie pro
stopadle, takie jak lubię i bez żadnego paska. 
Co to za głupota z tymi paskami przy płaszczach? 

Ania czasami mnie przeraża. Jeszcze rok temu mówiła do 
mnie: mamusiu, a teraz? Tylko te głupie słuchawki i kom
pletna cisza. Ile razy można słuchać tego samego? 
Ja wiem, wiem, przechodzi ciężki okres w życiu: bunt, nie
nawiść, myśli samobójcze i nie wiadomo co jeszcze. Też 
byłam w liceum. Jak się ma siedemnaście lat to chce się za
łatwić wszystkie problemy świata za jednym razem. Tylko 
czy przy okazji musi mnie niszczyć? 

Lubię aksamit. Mam wrażliwą skórę. 
Jak włożę coś aksamitnego, to od razu czuję się lepiej. Nic 
mnie nie swędzi, jestem taka spokojna. Nie mogę zrozu
mieć, dlaczego ostatnio bez przerwy jest mi zimno. 
Wszystko: ręce, nogi, nawet uszy. Wkładam po dwa, trzy 
swetry, ale to nic nie pomaga. Gdybym miała jakiś naprawdę 
ciepły sweter albo jakiś płaszcz. 
Tak, wtedy na pewno byłoby mi ciepło. 

Piotrek i Ania nie mogą znieść Tytusa. Co to za głupie gada
nie, że ktoś jest wrażliwy na kocią sierść, jaka znowu 
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alergia? W ogóle w to nie wierzę. Po prostu nie lubią kotów 
i tyle. Nikt z nim nie wyjdzie, nikt mu nie da jeść, nikt mi nie 
pomoże. Chciałaś, to masz? 
Tylko, że ja chciałam też co innego i nie mam. 

Zaczęłam się zastanawiać: dlaczego mnie nie chcą? 
No tak, przecież coś musi być. Mam studia, doświadczenie, 
a oni mnie nie chcą. 
No i przechodziłam koło lustra w przedpokoju. Patrzę: Boże, 
co to za twarz? Oczy, włosy, skóra i te włoski pod nosem. 
Tyle lat na siebie patrzę i nie widzi·ałam tych włosków? No 
były, były, ale nie takie jak teraz. To zupełnie oczywiste, prze
cież z takim czymś, nie można chodzić do ludzi i starać się 
o pracę, prawda? 

Byłam ostatnio z mamą u ojca na grobie. 
Boże Drogi: ile nowych grobów znowu wykopali przy plocie. 
No i mama zaczęła to swoje: że trzeba wreszcie zmienić 
ojcu płytę, że on cale życie chciał z czarnego marmuru, że 
trzeba zasadzić jakieś drzewa, żeby mu tak nie wiało i tak w 
kółko. Jak tak zaczęła mówić o tacie, to się jakoś tak dziw
nie poczułam, jakby on jeszcze żył. 
A może on naprawdę gdzieś tu jest? 

Ja nie miałam pojęcia, że koty tyl,e śpią. Tak się martwiłam: 
co ja będę robić z Tytusem? 
A on spał i spal. Obudził się, przeszedł kawałek i znowu 
spał. No i nagle mu odbiło. 
Potrafił wyć całą noc, rzucał się na firanki i nie dał się pogła
skać. Nie można było żyć i poszłam z nim do weterynarza. 
Wykastrował go i spokój . Teraz znowu tylko śpi i śpi . 
I co taki kot ma z życia? 

Włoski wyrwałam na drugi dzień. Poszłam do kosmetyczki. 
Teraz są takie nowe sposoby, przeciągnęła maszyną pod 
nosem i koniec. Prawie nic nie bolało . 
No trochę , ale warto było . A ona się mnie pyta, czy wytrzy
mam, bo są inne sposoby, ale trzeba przyjść kilka razy. Szu
ka frajerki, żeby płacić jej za kilka wizyt. 
Wyrwać raz a dobrze i po sprawie. 
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Znowu weszłam do tego sklepu na Mickiewicza. 
Pierwsze piętro: bielizna, koszulki, sukienki i płaszcze na 
końcu. 
Wcale nie chciałam go mierzyć. Po co? Nie mam pieniędzy, 
to po co będę go mierzyć? Ekspedientka uparła się, że mu
szę przymierzyć . Uparła się i już. 
A w końcu: co to szkodzi? Od razu trzeba kupić? 

Przymierzyłam go. Jak dla mnie uszyty, jak dla mnie uszyty. 
Zrobiłam się wyższa, poważniejsza. Mankiety, zawsze chcia
łam mieć takie mankiety: poszerzane i zawinięte na końcu . 
Guziki, czarne, gładkie, z takim paskiem, zakryte od wierz
chu. No i to wykończenie od środka, miękkie, eleganckie. 
Cudo, po prostu cudo. 

Wyszłam z przymierzalni do lustra przy oknie. 
Idę powoli, a po drugiej stronie widzę takiego jednego loka
tora, co to mu bez przerwy zapychała się kanalizacja. 
Jak mnie zobaczył stanął, ukłonił się i mówi: „Dzień dobry, 
pani kierownik". Odpowiadam: „ Dzień dobry" i powoli idę 
przed siebie. Cały czas widzę go w lustrze: stanął i patrzy na 
mnie bel ruchu. A ja nic, nic, ludzi trzeba krótko trzymać . 

Czasami mam taką fantazję. Siedzę w hotelu nad morzem, 
na dole w recepcji. 
Byliśmy w tym hotelu z Piotrkiem, jak Ania była jeszcze 
dzieckiem. 
Podchodzi do mnie brunet i uśmiecha się. Nic więcej: tylko 
się uśmiecha. Ja uśmiecham się do niego i idziemy na górę . 
Po prostu, bez niczego, bez tego całego zakłamania. Idzie
my na górę, on otwiera drzwi , ściąga koszulę, spodnie i 
majtki. 
Bez zakłamania i niepotrzebnego gadania. Zrobię to, napraw
dę to zrobię. 
Całą noc nie mogłam spać przez ten płaszcz. Już prawie 
zasypiam i znowu widzę tą metkę . Rozumiem, to nie mogą 
być tanie rzeczy, ale bez przesady. Pięć razy więcej niż nor
malny płaszcz, to chyba przesada. Nie no, ja wiem, marka, 
firma i tak dalej, ale przecież„. 
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A potem zasnęłam i przyśnił mi się ojciec. 
Byłam małą dziewczynką i chodziliśmy z tatą po mieście. 
Przystawaliśmy, oglądaliśmy wystawy, tata kupił mi cukierki 
w kiosku i jeździliśmy tramwajem. Nagle patrzę, a my wcho
dzimy do sklepu na Mickiewicza. Nie wiem, co się dzieje, 
raz jestem mała, raz jestem duża, a tata tylko się uśmiecha? 
Wjechaliśmy windą na pierwsze piętro, bo tata zawsze jeź
dził windą i idziemy. 
Jest, na prawdę jest. Wisi tam na końcu. Tata kazał mi przy
mierzyć płaszcz, potem podszedł do kasy, zapłacił i wyszli
śmy. Znowu winda i znowu byliśmy na dworze, ale ja już 
szłam w płaszczu. 

To był znak, znak. 
Rano znowu trzęsły mi się nogi i prozak nie pomagał. 
Wszystko słało się jasne: ja muszę mieć ten płaszcz , ja mu
szę mieć ten płaszcz, ja muszę mieć ten płaszcz. 
A później, a później? A później zrobię to wreszcie. Napiszę 
taką krótką notkę o sobie i złożę w kilku biurach. Dawno 
chciałam to zrobić , dawno chciałam to zrobić, ale teraz zro
bię to naprawdę. Jak wejdę do jakiegoś biura w tym płasz
czu, to wszyscy będą na mnie inaczej patrzeć. 
On mnie ochroni, on mnie ochroni. 

Wychodzę z mieszkania. Przy śmietniku leżały porozbijane 
cegły, schowałam jedną do torebki na te cholerne pluskwy 
przy ubraniach i idę. Chodzę po mieście i trochę się trzęsę. 
Ręce, nogi, żołądek cały mi pulsuje, ale idę. 
Im jestem bliżej sklepu, to nerwy cichną. Powoli ogarnia mnie 
spokój, wreszcie całkowity spokój. 
Nie wiem, co się dzieje, przeszło mi czy leki zaczęły działać? 

Wsiadam do windy, jadę na pierwsze piętro. Nie, nie, nie 
podchodzę do płaszcza, w ogóle go nie widzę, tylko idę 
przymierzyć koszulki. T-shirty, Boże, żeby zwykła koszulka 
kosztowała tyle pieniędzy. Trudno mierzę je: żółta - nie, czer
wona - nie, szara? Tak, szara będzie mi do wszystkiego pa
sowała. Mam taką delikatną cerę i nie mogę nosić żywych 
kolorów. 
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Biorę koszulkę do ręki i idę od niechcenia koło płaszcza. 
Jest, jest, wisi. 
Nie ma ich, nie ma, nie ma ekspedientek. Chwytam płaszcz, 
biorę jakąś sukienkę z wieszakiem i wchodzę do przymie
rzalni. Jest, jest, Boże Święty, jest. 
Teraz. Wyjmuję cegłówkę i walę w ten plastik przy płasz
czu. Cisza, cisza, kompletna cisza i czego ja się tak bałam, 
czego? Teraz na pewno wszystko dobrze się ułoży, wszystko 
się ułoży. 

Walę jeszcze kilka razy w plastik i resztki z cegłówką wkła
dam do torebki. Płaszcz jest czyściutki, pewnie, że nic się 
nie stało, podłożyłam chusteczkę. Wkładam go, podpinam 
agrafkami, a na to wszystko wrzucam kożuszek. 
Zapinam, wychodzę. Idę do kasy jakby nigdy nic. Spokojnie 
podaję t-shirt, sukienkę i mówię: 11 Sukienka trochę za mała, 
ale t-shirt proszę zapakować". Kasjerka uśmiecha się i pyta: 
11 Może poszukam pani większej?" . 11 Nie, nie, ten kolor jest 
trochę za ostry. Może innym razem". „Jak pani sobie życzy" 
- odpowiada i pakuje koszulkę. 

Wychod.zę. Spokojnie, spokojnie, wszystko idzie doskona
le. Winda, zjeżdżam na dól, przechodzę przez bramki, ochro
niarz sam otwiera mi drzwi i wychodzę. 
Ulica, ludzie, samochody, a ja idę jakby nigdy nic. Wreszcie 
stanęłam przy jakieś wystawie. Patrzę, czy ktoś mnie nie goni? 
Nic, cisza. Przystanek, wsiadam w tramwaj i odjeżdżam. 

Wreszcie w domu. Ściągam kożuszek, odkładam i jest. 
Boże, jaki on śliczny. Odpinam agrafki, szczotką przejeżdżam 
po nim kilka razy. Raz w prawo, raz w lewo. Świeci się do 
słońca. Granatowy, czarny, brązowy. Kawa, telewizor, sia
dam i myślę. No tak, ale jak oni s i ę zorientują, jak się zorien
tują, to co robić? Przecież oni mogą tu przyjść i zrobić rewi
zję. Jasne, że przyjdą, przecież ja wczoraj mierzyłam ten 
płaszcz. Ekspedientki się zorientują. Spokojnie, spokojnie, 
przecież nikt nic nie wie. Znowu go mierzę: cudowny, jest 
cudowny i tak bardzo do mnie pasuje. 
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Zwijam go i pakuję do pawlacza. Spokój, spokój, przecież 
tu nikt go nie znajdzie. 
Wróciła Ania, przyszedł Piotrek, dałam im obiad, nic nie 
mówię i siedzę w kuchni do samego wieczora. Boże, znowu 
nie mogę zasnąć. Przecież jak ktoś przyjdzie, to od razu zaj
rzy do pawlacza, od razu do zajrzy pawlacza. 
A jak Ania otworzy przez przypadek? Co ja jej powiem, co 
ja jej powiem? 

Zasnęłam o piątej i znowu przyśnił mi się ojciec. 
Chodzimy po naszym starym ogrodzie i zbieramy truskawki. 
Mam już prawie cały koszyczek i przewracam się. Tata pod
chodzi do mnie, podnosi mnie i wkładamy truskawki do 
mojego koszyczka. Powoli, każdą truskawkę wycieramy i 
wkładamy do koszyka . I wtedy tata pyta, jak tam moje świa
dectwo. Moje świadectwo, tato? Prawie same piątki, tylko z 
biologii czwórka, bo pani mnie nie lubi. 

Budzę się rano i znowu cisza. Poszli do szkoły, do pracy, ale 
ja wiem co mam zrobić. Wiem, wiem, dobrze to przemyśla
łam i wiem. 
Wyjmuję go z pawlacza i kładę na dywanie. Potem nożycz
ki i papierowa torba. Nożyczki, nożyczki, gdzie ja znowu 
położyłam nożyczki. W czwartek szyłam, a potem .... 
Są, są, wreszcie są. 
Rękawy, kołnierz, plecy. Zaczynam równo, tnę po pięć centy
metrów. Pięć centymetrów, pasek, odkładam; pięć centyme
trów, pasek, odkładam; pięć centymetrów, pasek, odkładam. 
Wreszcie wszystko skończyłam, cały płaszcz pocięty, torba 
pełna i odkurzone. 
Cisza, tylko Tytus siedzi na fotelu i mruczy. 
Tak, Tytusku, tak. Twoja pani zrobiła coś brzydkiego, Tytu
sku. Widzisz, widzisz, ale twoja pani nie jest zła i miała pra
wie same piątki w szkole. Tak, tak, pani wzięła Tytuska i 
nakarmiła go. Tytusek nie miał co jeść i chodził głodny, ale 
pani wzięła Tytuska i Tytusek śpi teraz w łóżeczku razem z 
panią. Pani nie pozwoli skrzywdzić Tytuska, nigdy, nigdy i 
Tytusek będzie szczęśliwym kotkiem. 
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Gdyby zrobić ranking najciulowszych dni, wczorajszy na 
pewno dostałby nominację. Czego się tknęłam - katastrofa. 
Obsuwa na całej linii, zero farta od początku. 
Dobrze, że się wreszcie skończył, bo nie wiem, co by się 
jeszcze mogło stać. 

Mój stary wkurza mnie niemożebnie. Tyle razy mu mówi
łam, żeby myl po sobie porządnie wannę. Nie będę wyjmo
wały jego kłaków. Jak się łysieje, to trzeba po sobie sprzątać. 
Ten osioł może godzinami siedzieć w łazience i śpiewać 
durne piosenki. Co on sobie wyobraża, też mam chyba ja
kieś prawa w tym domu, no nie? 

Od razu jak się obudziłam, to czułam, że nie będę miała far
townego dnia. Myślałam, że nie wstanę z łóżka. Pierdzielone 
niebo, gówniany kolor. Deszcz, śnieg, bez przerwy coś pada 
i nie chce się ruszyć z domu. Kiedy wreszcie skończy się ta 
pieprzona zima? Fuckować to wszystko. Jak mnie wkurzają 
czapki: nie będę gniotła sobie włosów, choćby nie wiem co. 

W całej tej zimie, to fajny jest tylko sylwester. Jeden dzień, a 
reszta do dupy. 
W tym roku była nieźla impreza. Kaśka przez tydzień nie 
miała kontaktu. Nawet ta zakonnica Julia umiała się zaba
wić. Głupia suka, zero kumania. Jak jeszcze raz zerżnie ode 
mnie niebieskie włosy, to jej dokopię w to grube dupsko. 
Jak ja coś wymyślam, to jest moje i już. 

Nie wyrabiam, jak matka bierze się w sobotę do gotowania. 
Jacy idioci jedzą jeszcze bigos? No kto, chyba tylko w ja
kimś domu starców. Nie dość, że cuchnie, to trzeba to po
tem jeść. Nie, nie, na pewno nie ja. Mam osiemnaście lat i 
huta, mogę robić co chcę. 
Wcale dużo nie jem. Dajcie mi kasę, to wciągnę coś na mieście. 
A bigos, o nie, nie będę jeść żadnego bigosu. 
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Wreszcie sobota. Cały tydzień na nią czekałam i wreszcie jest. 
Leżę i myślę. 
Miuzik w tle, matka nażarła się prochów i siedzi w łazience, 
stary znowu czyści te swoje wędki. Co tu robić przez te kilka 
godzin do wieczora? Wstałam, przeszłam się i znowu leżę. 
Myślę sobie, a ciul, dzwonię do Aśki. 

Wiem, że nie powinnam, wiem. To ta głupia krowa powinna 
pierwsza, ale, ciul, dzwonię. 
Mam gest. „Asia jeszcze śpi, ale ją chyba obudzę" - słyszę 
głos jej starego. Gdybyś przeszedł, tyle co Asia też byś spał, 
baranie. No, a potem poszło. Gadałyśmy ze dwie godziny i 
ekstra. Jasienia już prawie dobrze się czuje i wszystko się 
ekstra skończyło. Za tydzień idziemy razem na balety. 

Ja mam nosa, normalnie: mam nosa. Jak zobaczyłam Aśkę z 
tym dupkiem, od razu wiedziałam, że będzie jakieś sito. On 
miał buractwo wypisane na twarzy, pajac jeden. 
Taki dupek myśli sobie, że jak odstawi jakiegoś furasia, to 
każda dupka będzie jego. Poza tym te jego buciki, nie ufam 
ludziom w glancowanych laczkach. Od razu było jasne, 
że coś się zatnie. 

No i ten telefon od Aśki. 
Ja nie wiem, w ogóle to trzeba by z tego zrobić jakąś grubszą 
aferę: albo medycyna się rozwija, albo nie? Aśka dostała 
trzęsawki. Okres się spóźnia i do tego ten test. 
„Boże, Anka, jestem w ciąży, co robić, co robić?" - wrzesz
czy do słuchawki. W pół godziny u niej byłam, w pół godzi
ny. Najlepszą kumpelę poznaje się w biedzie, a ja znam ten 
ból, znam ten ból. 

Koleś w glancowanych laczkach przepadł, zero kontaktu. 
Telefon wyłączony, nawet sekretarki nie ma, a Aśka nie zna 
jego adresu. To gdzieście byli cała noc? Rozmawiali w samo
chodzie. Głupi gówniarz, szkoda gadać. Dwie noce nie prze
spałyśmy, dwie noce. 
Co robić, co tu, cholera, robić? No i stało się, trzeciego dnia 
dostała okres. 
Ja pierdzielę, ale nerwuwa. 
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I wtedy zdecydowałyśmy. Nie ma to tamto czy tego tamte
go, trzeba dać kolesiowi nauczkę. Głupi palant, trzeba go 
nauczyć rozumu i szacunku do kobiet. Kilka telefonów i po 
sprawie. Koleś ma przejebane na dzielnicy, chłopcy rozro
bią mu głupiego ryja. 
Jak ja nie lubię ludzi w świecących laczkach. 

Skończyłam gadać z Aśką i czuję ten smród. No jasne, sobo
ta, południe, matka w kuchni gotuje bigos, stary moczy się 
w łazience, kompletny Sajgon. Co tydzień to samo, co ty
dzień. Gdyby nie te spodnie, to bym całkiem odjechała. 
Nie ma po co żyć. 
Wyszłam ze śmieciami, zajarałam, pomyślałam o nich i hu
morek wrócił. Dżiny: złote wstawki, czerwone cekiny. 
Żadna głupia dupa takich nie ma, żadna. 

Widzę to, normalnie widzę. Wpadam w poniedziałek do 
szkoły, niby nic. Wchodzę do kibla i wszystkim opadają 
szczeny. Wszyściuteńkim, żadna dziaka takich nie ma. 
Głupie miny, pytania, ekstra. 
Sklep otwierają o dziesiątej, szkoła o jedenastej. Pani Jola 
obiecała, że nikomu ich nie sprzeda, nikomu. Wpadam, ku
puję i ~ogę wjeżdżać do szkoły. To będzie mój dzień. 

Tylko jeden pieprzony problem. Jeden, jedyny, zawsze taki 
sam - kasa. „Tato, rzuciłbyś dwie stówki, co?" Zero odpo
wiedzi, zero. 
Do matki nawet nic nie mówię. Po co, przecież ta idiotka 
nie ma pracy. Nie ma nawet na podpaski, ale unosi się głu
pim honorem. Niech idzie, niech wreszcie idzie do jakiejś 
roboty. Niech gdzieś wreszcie wyjdzie i nie siedzi bez prze
rwy w domu. 
A zresztą i tak pokłóciłam się z nią i w ogóle do niej nie 
gadam. 

Dzwonię do Julii. Jasne, oczywiście nie odbiera. Pewnie, kto 
powiedział, że telefon jest po to, żeby go odbierać? Dzwo
nię do Gośki, nie ma kasy, nie może pożyczyć. 
Czy Gośka coś komuś w życiu pożyczyła? 
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Ostatnia deska ratunku: lukasz. Jak ja tego nie lubię. Mój 
stary, głupi chłopak. Sama nie wiem, jak mogłam być taka 
głupia , żeby z nim chodzi ć . Kretyn. 

N ie no, jasne, on ma kasę, on zawsze ma kasę. Co jak co, 
ale kasę to on ma. Mówi, że OK, że może, że trzeba chwilę 
pogadać, omówić szczegóły. I zaczyna swoje pieprzenie: a 
po co mi pieniądze, a kiedy oddam, a dlaczego tak drogo? 
No, szlag mnie trafi. Już widzę tą głupią, zaślinioną gębę. 
Triumfuje, triumfuje, jest cały happy. 
Ale ciul , spodnie są ważniejsze od tego idioty. 

Ledwo odeszłam od telefonu, jak stary wygramolił się wresz
cie z wanny i chciał dzwonić. „Z kim ty tyle gadasz przez 
telefon? Wiesz ile to kosztuje? Zobaczysz, ze wreszcie za
blokuję ten telefon". A gadaj sobie, gadaj. Jak mnie kiedyś 
wkurzy, to tak mu wygarnę, że się nie pozbiera. Ten dupek 
myśli, że nic nie wiem o tej jego lekarce. Pacan, idiota. 
Jeszcze się za to wezmę albo da mi jakąś większą kasę, albo 
wszystko powiem matce i zobaczymy. 

Autobus. Jak ja nie lubię jeździć na imprezy autobusem. 
Mogłam powiedzieć, żeby lukasz podjechał po mnie, ale 
wolę ten śmierdzący autobus od jego głupiego samochodu . 
Ile bym musiała się nasłuchać: nie jedz, tylko nic nie pij , 
czyściłem wczoraj tapicerkę , rzygać się chce. 
O tym, żeby Stary pożyczył mi swojego zioma to nie ma 
nawet co myśleć. Zrobiłam prawko i co, no co? To po robi
łam to prawko? 

W autobusie znowu te same mordy. Całe osiedle się ewakuuje. 
Gówniarze z drugiej klasy, trochę znajomych i kupa jakiś 
małpoludów wygolonych na zero. 
Nie lubię chamstwa. Po co ci kretyni chodzą na balety? Ja
sne, są chłopaki co chodzą na mecze i są normalni, ekstra, 
ale nie kibole z płetwami. 
Jak widzę takiego durnia z szalikiem, to bym cięła. Obciach. 

A w ogóle najlepsza to jest moja babcia, ekstra zakręcona. 
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Powiedziała , że przefarbuje sobie włosy na pomarańczowo, 
bo nie może patrzeć na siwą głowę, serio. 
Bez przerwy gada do siebie, ale poza tym jest kochana. 
Wszystkim chce pomóc: kotom, psom, nawet narkomanom. 
Daje kasę Kaśce Szelińskiej. Kacha szybko się stoczyła: rok i 
wylądowała na żebrach pod sklepem. 
Muszę wpaść do babci w niedziel ę i zagadnąć: czy nie mogę 
się do niej przeprowadzić. 
A co, starzy i tak mnie nienawidzą, a ja na nich nie mogę 
patrzeć. Wszyscy będą happy. 

W domu zrobiło się za ciasno. 
Po tym skarnie w moje urodziny, bez przerwy są jakieś pre
tensje. Nie no, ale skąd ja mogłam wiedzieć, że to są tacy 
idioci? Bydło , kompletne bydło. Żeby spali ć dywan, to jest 
przegięcie. Rozumiem, naprawdę dużo rozumiem, ale wy
rzucania kwiatów przez balkon i palenia dywanów, tego nie 

kumam. Kolesie. 

Ta cholerna sobota ciągnęła się dalej. Wysiadam z autobusu 
i wchodzę do tej dziury. Miuzik, atmosferka, robi się gorąco 
i wpadar;n na Monikę, tą dziakę od jointów. Nie żebym chcia
ła jointa, nie przepadam za tym gównem, ale to było prze

znaczenie. 
Uparła się, że sprzeda mi jointa. Tłumaczę jej, że nie chcę, 
nie mogę, nie lubię, śpieszę się. Ona do mnie, Ż€ ma dzisiaj 
dla mnie super rabat na super trawę. Siedemdziesiąt procent, 
pięćdziesiąt procent, trzydzieści procent. Ja nic nie mówię, 
bo nie mam kasy i nie chcę żadnej zasranej trawy. I wtedy 
mnie załatwiła: firma stawia, masz - dała mi jointa i wyszła. 

Przeznaczenie, jak się masz nawalić to się nawalisz. 
Cholerne przeznaczenie, nic więcej. 
Z tym nie można walczyć. Kiedyś poszłam chora na impre
zę. Nie mogłam pić, nawet powąchać, anty?iotyki , te spra
wy. Kamila się uparła, po prostu się uparła. Ze jej siostra ma 
wieczór panieński i muszę się napi ć , bo inaczej jej siostra 
będzie miała przesrane życie. 
Jedna lufa, druga i więcej nic nie pamiętam. Umarłam. 
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Wczoraj było to samo. Na serio nie chciałam tego jointa, nie 
chciałam. Trzymam go w ręce i nie wiem, co zrobić? Przy
szłam do tej cholernej dziury, żeby zbajerować Łukasza, 
wziąć kasę i spadać do domu. Nie lubię trawy, serio, w ogó
le mnie nie kręci. Ludzie się bawią, śmieją, a mnie to nie 
rusza . Poza tym: obiecałyśmy sobie z Aśką, że zabalujemy 
za tydzień . 

Stoję, tak stoję i myślę, a ciul, zapalę. 
Puszczam dyma, drugiego i czuję, coś dziwnego. Ktoś dobi
ja się do drzwi, ale ja sztacham się dalej. Czuję to, wszę
dzie, w nogach, w rękach, nawet we włosach. Oczy dostają 
kręćka i wiem: to nie będzie normalny sobotni wieczór, 
będzie ekstra. W końcu wyszłam z kibla. Niby wszystko w 
porządku , ale wiem, że to już nie to samo, co dziesięć minut 
temu. 

Podchodzi Monika, uśmiecha się i pyta „Jak?'1• Głupia suka, 
wie że mnie kręci, ale nie mogę się skrzywić i mówię, że OK, 
OK? Zajebiście OK. Biorę jakiegoś browca, siadam i czekam. 
Coś się zaraz musi zdarzyć, coś się zaraz musi zdarzyć . 

Patrzę, szok, no mówiłam, przeznaczenie - Julia i Gośka. 
To głupie dupy, pieniędzy nie chcą mi pożyczyć, ale przyla
zły się pobawić. Muszę im wygarnąć, powiedzieć parę słów. 
Dosiadłam się i cicho sobie gwarzymy. Gocha jest zgaszo
na, bo Jacek chyba poszedł się z kimś bić . Chyba, Jacek, bić 
się? O czym one w ogóle gadają? Podobno poważna spra
wa, że niby był jakiś dupek, pyskował przy stoliku obok i 
Jacek poszedł go strzaskać. 

Jacek, sito na całego. Metr pięćdziesiąt w kapeluszu. Łyknął 
trochę chemii, zaczął przypominać człowieka i mu się we 
łbie poprzewracało. Jakbym się dobrze zamachnęła, to bym 
mu dokopała, ale nic nie mówię. Te moje fumfelki to nie 
mają nosa do facetów. Julka chodzi z jakimś pedałem, a Goś
ka z konusem. 

Gocha jest trochę podobna do mojej babci, wszystkim chce 
pomagać . 
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Boże, jak babcia kochała dziadka. Dalej ma nawalone na 
jego punkcie. Nic tylko gada o jakiś czarnych płytach i drze
wach. Mówi, że niedługo będzie miała większą kasę i wszyst
ko załatwi na dobre. Dwa tygodnie temu wiozłam z nią przez 
całe miasto jakieś cholerne badyle. Modrzewie, sosny, czy 
cholera wie co? Autobusem, tramwajem, do ogródka, a po
tem ona z kimś, kto się na tym zna, zasadzi je koło grobu 
dziadka. Odjazd. 

Wreszcie przyszedł Jacek z tym kolesiem. Gadają , że wszyst
ko sobie wyjaśnili i jest OK. Czasami nie kumam facetów. 
Poszli się prać po mordach i wracają, jak dwóch najlepszych 
kumpli, to po co to wszystko? Po co? 

Koleś miał na imię Zenon. Nie no, słowo honoru - Zenon, nie 
robię sobie jaj. Nie no, też nie wierzyłam, ale pokazał mi do
wód. Zenon, bez jaj, Zenon. Ale poza tym to miły koleżka . 
Widziałam go już kilka razy. On też mnie zna. Mówi, że kie
dyś mieszkał na moim osiedlu , ale starzy się przeprowadzili. 

Zenek nie jest głupi. Nie było co robić, to pogwarzyliśmy 
chwilę. Iypek był na wakacjach w Londynie i mówi, że jak 
zrobi maturę, to wyjeżdża się tam uczyć. 
Ma niezłą nawijkę, o masowej produkcji, sprzedaży inter
netowej, standardach międzynarodowych i takie tam, ale 
tańczy do dupy. 

Fakt, u nas nie da się zrobić kariery. Ja na przykład ekstra 
tańczę i co? Gdyby nie mój stary, mogłam z tym coś zrobić. 
Stary uparł się, że będę pianistką. Pianistką, kompletnie poro
niony pomysł. Ciągał mnie do tej szkoły z sześć lat, aż wresz
cie zbastował. Mówiłam mu, że mam talent do tańca , ale jego 
to nie ruszało . Wmówił sobie, że on miał słuch, a ja, jako jego 
dziecko, też mam słuch. Kompletnie poroniony pomysł. 

Było super. Joint rozluźnił mnie na maksa i zaczęłam ze 
wszystkiego polewać. Wszystko mnie śmieszyło, normalnie 
wszystko. Zenek podłapał klimat. Był trzeźwiutki, ale pole
wał ze mną równo. Laliśmy ze wszystkich - z barmana, z 
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głupawej marynarskiej muzy, która leciała na ful, ze szkla
nek, z ludzi. Ale podłapałam humora. 

No i wtedy napatoczył się Łukasz . W ogóle zapomniałam o 
tym cieniasie, o kasie i o tym całym gównie. Ekstra się bawi
łam i czułam, że może być jeszcze lepiej. Dosiadł się i zaczął 
smucić: że postawi/ samochód na trawniku, że może zho
lują mu samochód, że się spieszy i jak coś do niego mam, to 
żebym szybko mówiła. A ciul mnie to obchodzi , bujaj się 
frajerze. 

Łukasz to jest Łukasz. Jak sobie coś ubzdura, to finał. Nie 
lubię upartych palantów. Od razu widać, że ma problemy 
sam ze sobą . Nie powie, o co mu naprawdę biega, tylko 
truje dupę kilka godzin. Podszedł jeszcze raz, powiedział, 
że idzie do baru i jakbym coś do niego miała, to chwilę po
czeka i zaraz spada. No i polazł. 

Od razu humor mi opadł. Zero śmiechu , kompletna cisza. 
Chwila moment i miałam doła. Kurewski zjazd. Joint trzy
mał mnie dalej , ale w ogóle nie chciało mi się śmiać, tylko 
miałam doła. Nie no, to był koniec imprezki, nic nie zrobię. 
Myślę sobie, ciul, idę do tej mendy. 

Da/am buźkę dziewczynom i idę szukać go koło tego ku
rewskiego baru. jest, no jasne, siedzi, w końcu gdzie miałby 
być . Zamówił sobie colę i przegląda jakieś gówniane pisem
ko reklamowe. „Cześć, jestem" - mówię do niego, a on: „ Faj
nie" i siedzi dalej. 

Od słowa do słowa, mówię, że potrzebuję dwie stówy i czy 
nie odpaliłby mi po starej znajomości. Jak chce, to kiedyś 
nawet mogę mu oddać, ale teraz bardzo potrzebuję. 
Siedzi i nic nie gada. Myślałam, że się nie wyrobię i wyjdę, 
ale siedzę i czekam. 

Wreszcie ruszył. Zawsze ma taki moment, musi załapać. Sie
dzi, siedzi i nagle zaczyna: że ma kłopoty, że nie ma kasy, 
że stary się go czepia, że jego siostra to dziwka i idiotka. 
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Nic nie mówię, bo znam to wszystko na pamięć, tylko cze
kam aż wreszcie skończy. Pięć minut i wreszcie cisza. Za
mówił drugą colę , dał mi fajkę i siedzimy dalej. 

„Strasznie tu dzisiaj ciulowo". „Jak chcesz, to przejedziemy 
się i pogadamy" - gada po chwili. Jak ja to dobrze znam, jak 
ja to dobrze znam: przejedziemy się i pogadamy. 
Zawsze to samo, jedziemy na drugi koniec miasta, do jakieś 
dziury, jakbyśmy nie mogli pogadać, tu gdzie jesteśmy. No, 
ale nic, spodnie najważniejsze, wychodzimy. 

Samochód, odpalamy, śmierdzi w środku wanilią jak jasna 
cholera i jedziemy. Środek nocy, puchy na mieście, tylko 
czasem jacyś kolesie przejadą koło nas, ale my jedziemy 
porozmawiać. Wreszcie jesteśmy, kompletna cisza, tylko 
nasze radio nawala na maksa, wyjazd na autostradę przed 
nami, ziąb zajebisty, będziemy gadać. 

„Kochasz mnie?" - wywalił od razu z grubej rury. No i co ja 
mam mu odpowiedzieć? Przecież jak mu powiem, że go nie 
kocham, na pewno nie da mi tej kasy i cały cyrk z tym wy
jazdem ~upełnie do dupy. Spuściłam oczy i pytam: „Masz 
tą kasę? " . „Kochasz mnie?" - ciągnie dalej, a ja mu: „ Ko
cham, nie kocham, a co to ma do rzeczy?" 

Jakby coś w niego wstąpiło, szok. Zaczął mi pieprzyć, że 
wszyscy tylko gadają o kasie, a w życiu kasa nie ma znacze
nia. Pyta mnie, co ja sądzę o tym wszystkim w obliczy wiecz
ności? Kompletnie mu odbiło. Wyciąga portfel, wyjmuje kasę 
i mówi, że ma to w dupie i jak powiem tylko jedno słowo, to 
może to wszystko podpalić. 

Sytuacja jest poważna, nawet bardzo poważna . 
Za długo go znam, prawie półtorej roku, żeby nie wiedzieć, o 
co mu naprawdę chodzi, jak zaczyna wygadywać takie bzdury. 
Spojrzałam na niego, schowałam dwie stówy i mówię: 
„ Dobra, idziemy do tyłu". Od razu się uspokoił. Żadnego ga
dania o drodze mlecznej, gwiazdach i wieczności. Usiadłam 
koło niego, rozpięłam mu rozporek i zrobiłam mu laskę . 
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Jak ja tego nie lubię robić, nienawidzę tego gówna, rzygać 
się chce. Zawsze sobie po tym mówię, że można różnie za
cząć, ale trzeba porządnie skończyć. Madonna też zaczy
nała od pornosów i co? 

No i później to gadanie: „Podrzucić cię do pubu, czy do 
domu?" Dlaczego do pubu, a dlaczego do domu. Wreszcie, 
jak dojechaliśmy do centrum nie wytrzymałam tego rzępo
lenia. Powiedziałam mu kilka słów prawdy: że jest najsmut
niejszym kutasem na ziemi, kompletnym durniem i ma naj
mniejszą parówę w mieście. Poza tym, mam go kompletnie 
dość, niech do mnie nie dzwoni, a te dwie moje płyty, które 
ma, niech sobie zatrzyma na zawsze i ja wysiadam natych
miast, a jak nie, to otwieram drzwi. 
Poskutkowało, boi się o ten samochód, jak nie wiem o co. 
Od razu stanął. Dla równowagi powiedział mi, że jestem wa
riatka i inne bzdury, które zawsze mi mówi. Pa~ant. Idiota. 

Do domu podeszłam pieszo. 
Matka znowu nie spała, lampka włączona w pokoju, sły
chać radio. Ojca chyba jeszcze nie było. Kot wylazł na śro
dek przedpokoju i gapi się na mnie. Cały czas się boję, że 
rzuci się na mnie i udusi mnie w środku nocy. Zawszone 
bydle. Rozebrałam się, włączyłam na chwilę telewizor i lulu. 
Koniec z tym pierdzielonym dniem. Było, minęło, będzie 
lepiej. 

Będzie lepiej, będzie lepiej? Budzę się rano, niedziela, pa
trzę na moje ciuchy i szok. Normalnie, myślałam, że mnie 
jasna cholera trafi. Moja bluzeczka, ta czerwona, w której 
wczoraj łaziłam, jest cała zaplamiona. Ten skurczybyk, za
miast spuścić się kolo mnie, oblał moją bluzeczkę. Przecież 
on się już na niczym nie zna, na niczym. 
Co za cham, co za cham, dureń, kretyn, idiota, kompletny 
palant. 

W końcu mi przeszło. Poszłam do łazienki, wyprałam ją i 
powiesiłam. Złote dżiny, czerwona bluzeczka, to będzie ide
alny komplet. Stary musiał wrócić nad ranem, bo spal jak 
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zabity, kiedy szlam do łazienki. A matka, nic, cisza. Siedzi w 
kuchni i patrzy przez okno. 
Posiedzę chwilę i lecę do babci. Nie no, musi się zgodzić, 
żebym się do niej przeprowadziła. 
Będzie ekstra, będę sprzątać i rozbić zakupy. Mogę nawet 
posadzić te drzewa na cmentarzu, żeby się tylko zgodziła. 

CZĘŚĆ TRZECIA 
ZOFIA - LAT 67 

Słuchaj, Jerzy, mam system. Mam go, naprawdę go mam. 
Nie no, bardzo cię proszę, tylko nie zaczynaj tego swojego 
gadania. Wiem, wiem, dobrze wiem, ile straciłam pienię
dzy, ale koniec: teraz będę wygrywać, tylko wygrywać. 

Popatrz, mam tu wszystko zapisane, wszystko, widzis~? 
Wszystkie losowania z ostatnich piętnastu lat. Wszystkie, c~ 
do jednego. Tyle razy na nie patrzyłam, porównywałam 1 

teraz już wiem. Wiem, wiem. 
Siedem, •osiemnaście, dwadzieścia dziewięć, tylko mi nie 
przerywaj, tylko mi nie przerywaj„. 
Myślisz sobie, że stara babka zwariowała i opowiada głupoty.? 
No, przyznaj się, na pewno tak myślisz? l\Jie wierzysz m1, 
pewnie, że mi nie wierzysz, ty mi nigdy nie wierzyłeś, ale 
zobaczysz. 
Zobaczysz, że mam rację. 

A mówiłam ci o Kasi? No jak to o jakiej Kasi, jak to o jakiej 
Kasi? Tyle razy ci mówiłam, a ty nic. Kasia, Kasia, wnu:zka 
majora Szelińskiego. No, wnuczka, wnuczka. Chodziła z 
naszą Anią do podstawówki, pamiętasz? 
Boże, jak ty nic nie pamiętasz, jak ty nic nie pamiętasz. 

A tak, żebyś wiedział, że ja wszystko pamiętam. 
Mogę ci wyrecytować wszystkie potrawy z naszego wesela, 
każdą po kolei. Albo nie, nie. Powiem ci: kto, gdzie, z kim 
siedział. Proszę bardzo: twoja mama i ojciec przy oknie, obok 
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nich Romek, dalej Halinka, Jasiu z żoną, Stasia ... No, wi
dzisz, widzisz. 

Zawsze miałam doskonałą pamięć i teraz to zaprocentuje, 
zobaczysz . Jeszcze sam na tym skorzystasz. Obiecuję ci, że 
kupię ci nowy nagrobek. Słowo, krzyż z czarnego marmuru 
i szara płyta, tak jak chciałeś . 

A co ty myślisz, że stara babka to nie może już mieć pienię
dzy. O ho, ho, sam zobaczysz. 

Boże, jak to dobrze, że Ania wyrosła na porządną dziew
czynę . Nosi te świecące koszulki , spodnie, pożal się Boże, 
no ale co zrobisz? Taka jest moda, wszystkie tak latają. 

Dobrze się uczy i ma takiego miłego chłopca. 
Łukasz, tak ma na imię, Łukasz . Jeździ takim ładnym samo
chodem, cały w środku taki pachnący. Ty wiesz, że mnie 
nawet podwiózł któregoś razu i wcale się nie bałam. 

Młodość ma swoje prawa i musi się wyszumieć, tak mówiłeś? 
Pamiętasz, jak ty chodziłeś w tej swojej skórzanej 
kurteczce? Mam ją do dzisiaj, wisi w szafie. Według mnie 
wyglądałeś okropnie, ale ty mnie nigdy nie chciałeś słuchać. 
„W całej jednostce nikt takiej nie ma, w całej jednostce nikt 
takiej nie ma" - tak mówiłeś. 
I co z tego, że wszyscy się z ciebie śmiali, co z tego? 

No i ta wnuczka majora Szelińskiego stoi przy sklepie i 
żebrze. Boże Święty, Jureczku, jak ona wygląda: oczy czar
ne, ręce sine, a chuda. Stoi i stoi. 
Powiem ci, chwała Bogu, że majorowa Szelińska tego nie 
dożyła . Przecież ona by się zapłakała na śmierć. 

Ja dobrze wiem i pamiętam, że ty nie lubiłeś majora, ale 
uważam, że stanowczo przesadzasz. Po pierwsze zawsze 
miałeś wyższy stopień , a po drugie to nieprawda, że on cie
bie w ogóle nie szanował. A jak się zachował na pogrzebie, 
no jak? Nikt tak porządnie się nie ubrał i nikt nie przyniósł 
takich kwiatów. 
Wiem, że z jednostki był większy wieniec, ale ja mówię o 
sąsiadach i bardzo cię proszę, żebyś mi nie przeszkadzał. 
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O Justynkę to ty lepiej nie pytaj. 
Boże Drogi, co się porobiło w tym kraju, no co się porobiło? 
Żeby ludzie z wykształceniem nie mogli znaleźć żadnej pra
cy, no co to jest, co to jest? 
Kiedyś to: chciał, nie chciał i tak musiał pracować, a teraz? 
Strasznie się tym wszystkim przejęła, ale naprawdę strasznie. 
I zmizerniała, i taka smutna chodzi. Masz pojęcie, ze kota 
ze śmietnika sobie przyniosła do domu, kota, prawdziwego 
kota. Boże Drogi, co z tego wszystkiego jeszcze będzie. 

A mówiłam ci o Kasi, no o Kasi Szelińskiej? A tak, tak, mówiłam. 
Czasami to nawet z nią porozmawiam, a tak. Stoi dziewczy
na pod tym sklepem i stoi . 
Jak idę do sklepu, to chwilę z nią przystanę. Trzeba ze wszyst
kimi rozmawiać, ze wszystkimi - tak mówiłeś? 
Słuchaj , Jureczku, ona wcale nie jest zła, wcale. Mówiła, że 
zbiera pieniądze i pójdzie do szpitala się leczyć. Tak, tak, są 
takie oddziały, co można wyleczyć alkoholików i narkoma
nów. Jak mi wtedy wycinali w szpitalu tego guzka, to tam 
obok był taki oddział. Bardzo porządny: lekarze i pielęgniarki. 

A mówiłam ci, że dzwonił major Szeliński? 
Pytał, czy czegoś nie potrzebuję? Musisz przyznać, że to 
mile z jego strony. Jerzy, Jerzy, więcej rozsądku, nie myślisz 
chyba, że ja i major ... bądź poważny. 
Po prostu zadzwonił, żeby się zapytać i nic więcej. Chwilę 
porozmawialiśmy i tyle. 

Ja mu się całkiem nie dziwię, nic a nic. Samotny mężczyzna 
i jeszcze takie kłopoty. Powiedział mi, że Kasi nie chce 
widzieć na oczy, chyba, ze przestanie sobie wstrzykiwać to 
świństwo. Tak powiedział, tak powiedział. 
I w ogóle nie chce o niczym słyszeć . Mówił, że Kasia okła
mywała swojego ojca, swoją matkę, a teraz chce z niego 
zrobić głupiego, ale ona się nie da. I że w ogóle nie da jej 
żadnych pieniędzy, ani nie chce jej widzieć na oczy, chyba 
że się pójdzie leczyć. 

Wiesz, co mi ostatnio powiedziała Justynka? 
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Sama nie wiem, czy powinnam ci o ty mówić? 
To nic pewnego i ona wcale nie jest tego pewna, ale myśli, 
znaczy się, ona podejrzewa, że, chyba, że Piotruś ją zdradza. 
Ale ja w to nie wierzę, nie, nie, na pewno by nie mógł. 
A jak to prawda? Ona w takich kłopotach, nie ma pracy, a on 
ją zdradza? 
Za co na świecie jest taka niesprawiedliwość, Jureczku, no 
za co? 

Majtek porządnych nie miał, do gęby nie miał co włożyć, a 
teraz takie coś robi? 
A ty pamiętasz, jak Justynka go tu pierwszy raz przyprowa
dziła , pamiętasz? Tobie od razu wydał się podejrzany, że 
taki wyszczekany i tak gładko mówi. Szkoda mówić. 
Dobrze, dobrze, tylko nie zaczynaj, wiem, że masz nosa do 
ludzi i powinnam ciebie słuchać . 

No tak, ale nagrobek to on ci postawił. Sama z'nim szukałam . 
Dwa miesiące, żeśmy razem jeździli po różnych zakładach. 
A co ty myślisz, że to takie proste? Oni tylko czekają, żeby 
wepchnąć porządnemu człowiekowi jakieś byle co. 
Dobra, dobra, cicho, cicho. 
Dobrze pamiętam, że chciałeś nagrobek z czarnym krzy
żem i płytą. Nie zaczynaj od początku , nie zaczynaj. Nie 
było pieniędzy, to zrobiliśmy taki jaki jest, a ja tę sprawę 
jeszcze załatwię, załatwię, zobaczysz. 

Wiesz, ja to bym wolała być spalona, a co. 
Mówiłam o tym Justynce, ale ona myśli, że ja sobie robię 
żarty. Niech mnie spalą i będzie święty spokój. Po co te 
wszystkie ceregiele z trumną i w ogóle. 
Pamiętasz pana Stanisława, tego lotnika, no tego, tego. 
Ty wiesz, że on kazał się spalić, a prochy rozrzucić. No prze
cież cię nie kłamię, naprawdę kazał tak zrobić. I ja ci 
powiem, że bardzo dobrze zrobił. To jest czyste i higieniczne. 
A zresztą, wszyscy mają teraz tyle spraw i kto będzie przy
chodził na mój grób? 

I wiesz, co ci jeszcze powiem, wiesz? 
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Nie mogę ci cały czas darować, że mnie wtedy wypchnąłeś 
do tego klubu seniora. Co to ja jestem? Ostatni rupieć, czy 
co? No wtedy, wtedy, co się tak uśmiechasz? Zapomniałeś 
już, jak mi się przyśniłeś i mówisz: „Idź na zabawę". 
Nigdzie bym nie poszła, jakbyś mi się nie przyśnił. Nigdy. 
Kupa starych dziadów i nic więcej . 

Patrzeć się na to nie dało, zgorszenie boskie. Kobiet dwa razy 
więcej jak mężczyzn i każda skacze koło jakiegoś dziadka, 
jakby nie wiadomo co. 
Dziad jeden z drugim tylko siedzi i kawkę albo herbatkę 
sobie pije, a te głupie baby tak koło nich skaczą. Wyszłam i 
żebyś mi nigdy więcej o tym nie wspominał. 

Któregoś razu powiedziałam Kasi, że mam system w totolotka. 
Nikomu nie mówiłam, ale myślę sobie: jej opowiem. Stoi 
dziewczyna i tylko żebrze, i żebrze, to opowiem jej coś miłe
go. Niech się moim szczęściem pocieszy. 
Wytłumaczyłam jej wszystko dokładnie. Co siedem lat po
wtarza się takie samo losowanie, takie same liczby. Po pierw
sze siódemka to szczęśliwa liczba, a po drugie, to trzeba 
wiedzieć, które losowanie i kiedy się powtórzy, a ja to wiem. 

A major ~zeliński obiecał, że pomoże mi posadzić te modrze
wie. No jak to, jakie modrzewie, no jak to, jakie modrzewie? 
Przecież już dwa razy ci tłumaczyłam. Modrzewie, modrze
wie, kupiłam i stoją na działce. 
Boże Najjaśniejszy, pamiętasz czy nie? 
No tak, tak, te cośmy z Anią przyniosły. 
No tak, ale my z Anią nie damy same rady posadzić tych 
modrzewi , bo na to trzeba mężczyzny i na tym trzeba się 
znać. A major Szeliński zna się na modrzewiach, był sape
rem i zna się na drzewach, prawda? 

Boże Święty, jak ty nic nie pamiętasz , jak ty nic nie pamiętasz. 
Co ty byś beze mnie zrobił, no co? Tyle się nagadałeś, że 
wieje ci na grób i żebym coś z tym zrobiła. Tak, tak, modrze
wie, modrzewie, koło ławeczki. 
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Tuja, tuja, jaka znowu tuja? Modrzewie są dużo ładniejsze. 
Nie będę ci sadzić żadnej tui, jak ci się nie podoba, to sam 
sobie posadź. 
Co ci zapalę świeczkę, to od razu wszystko gaśnie, a tak 
będzie spokój. jesienią nie będzie zawiewać, a latem bę
dzie cień. Ile razy ja się u ciebie się przeziębiłam? 
Cmentarz nie cmentarz, ale trzeba o siebie dbać. 

No i powiem ci, że Kasia zainteresował się tym moim systemem. 
Tak, tak, zainteresowała się. 
Na drugi dzień, jak jej o tym powiedziałam, to sama mnie 
zagadnęła. Pyta mnie, ile to trzeba mieć pieniędzy i kupo
nów, żeby grać w tym moim systemie w totolotka? 
No to jej tłumaczę, że to nie sprawa pieniędzy, tylko nume
rów i ja je znam. A potem jej tłumaczyłam, jak się wypełnia 
kupon, bo przecież wiadomo, że trzeba je samemu wypeł
niać. Z tą maszyną do wypełniania to wszystko jest oszuka
ne i każdy to dobrze wie. Po to je tam ustawili, żeby tylko 
ludzi otumanić. 
Wszystko kontroluje komputer i wygrywają tylko ci, co mają 
wygrać, a uczciwi ludzie nic z tego nie mają. 

I tak rozmawiałyśmy sobie, co zrobię jak wygram w totolotka. 
Ja mam wszystko dokładnie zaplanowane, wszyściusieńko. 
Tobie kupię nowy nagrobek z czarnym krzyżem, żebyś mi 
dal wreszcie święty spokój. 
No i panele, każę ułożyć w domu panele i kupię nowe meble. 
Te twoje płytki to mnie do szalu doprowadzą. Nie mogę już 
na nie patrzeć. Ile ja się tego nasprzątałam i nic nie widać. 
Ludzie teraz inaczej mieszkają. 
Jak nie wierzysz, to weź sobie gazetę i zobacz, nikt już nie 
mieszka w takiej starzyźnie jak u nas w domu. 

A pewnie, że bym dala Justynce, pewnie, pewnie. 
Jak dziewczyna miałaby pieniądze to wszyscy by za nią za
częli inaczej gadać. Ubrała by się lepiej, a nie tylko lata w 
tych starych swetrach. 
Sam zawsze mówiłeś: jak cię widzą, tak cię piszą. Jakby miała 
ładne ubranie, to niejeden by za nią jeszcze spojrzał, a może 
i sama by jeszcze założyła jakiś interes. 
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Ani kupię mieszkanie, niech ma od babci. 
l\la razie jej nie dam, dopiero jak pójdzie na studia. Tak, tak, 
nie krzyw się, teraz są inne czasy i panna może swobodnie 
mieszkać sama w domu, byle się dobrze prowadziła i nikt 
złego słowa nie powie. Biednym ludziom też bym coś dala, 
a co z resztą pieniędzy? 
Nie wiem, sama nie wiem, ale coś jeszcze wymyślę. 

A w ogóle to ci powiem, że ty to się zawsze umiałeś urządzić. 
l\lie gniewaj się, ale taka jest prawda. 
Tak, tak, umarłeś sobie i zostawiłeś mnie z tym wszystkim. 
Same kłopoty. 
Wszędzie sama muszę chodzić. Na pocztę, do sklepu, do 
urzędu. Zapiać za gaz, za prąd. A ty co? Leżysz sobie i tylko 
przyjdziesz tu do mnie czasem w nocy albo nie przyjdziesz. 
Wszystko na mojej głowie. 

I jeszcze jedno, żebyś koniecznie przestał straszyć koty. 
Tylko krzyki i wrzaski, jak idziesz. Nie lubiłeś kotów, ale to 
nie powód, żeby sobie robić żarty i je straszyć. Przecież one 
cię zawsze wyczują i wylatują spod drzwi jak opętane. Nie 
możesz chodzić jakoś po cichu, przecież to nie jest defilada? 
Jak się nie uspokoisz, to w końcu ludzi pobudzisz i dopiero 
będzie gadanie, że nieboszczyk dom nawiedza. 

A ty wiesz, co mi się ostatnio stało, Jureczku? 
Ja ci chyba tego jeszcze nie opowiadałam. Siedzę sobie w 
sobotę wieczorem, a tu pukanie do drzwi. Myślę sobie, Boże 
Święty, otwierać, nie otwierać? 
Od razu mi się przypomniałeś z tym swoim: „Nie otwieraj 
nikomu, jak mnie nie ma w domu, nie otwieraj nikomu, jak 
mnie nie ma w domu" i tak w kółko. 
Siedzę cicho, pukają dalej, ciebie nie ma w domu, to co 
miałam robić? 

Idę otwierać. 

Patrzę przez judasza i nie zgadniesz: kto tam stoi? 
Kasia, Kasia od majora Szelińskiego stoi i macha do mnie 
ręką. W ogóle drzwi nie otwieram, tak jak mi kazałeś, tylko 
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się pytam o co chodzi? Ona mnie pyta, czy nie mam aptecz
ki, bo sobie palec rozbiła i jej krwawi. 
Myślę sobie, Boże Drogi, dziewczynko, pewnie, że mam: 
„Wchodź, wchodź". 

Otwieram drzwi, a za Kasią stoi jakiś chłopak. Od razu mi 
się nie spodobał. Brudny, w takiej grubej kurtce, a na dwo
rze przecież już trochę cieplej. 
Głupia byłam, że ich wpuściłam do domu. Głupia byłam, 
ale co było to było, nie ma co gadać. 
Zaprosiłam ich do dużego pokoju, a sama idę do łazienki, 
szukać jakiegoś bandażu. Zawsze tam były, a jak raz, nie ma 
i rób co chcesz. No, ale w końcu, patrzę, patrzę, jest jeden. 
Jeszcze z tego czasu co jeździłeś na poligon, trochę sparcia
ły, ale w rękach poszarpałam i nie wyglądał tak źle. 

Wracam do dużego pokoju i wiesz, co widzę? Nie no, nie 
uwierzysz. Szafki pootwierane, stół przewrócony, a Kasia bie
ga z tym drabem i wyrzucają wszystko. Bałagan zrobili, jed
no się drze na drugie i w ogóle na mnie nie patrzą. 
Boże Drogi, myślę sobie, Boże Drogi, na co mi przyszło, na 
co mi przyszło. 

Ten drab coś krzyczy, bluźni na Kasię i każe jej sprawdzić w 
kuchni. W kuchni, Boże Drogi, w kuchni? 
Przecież ja na jutro zrobiłam pierogi i jak oni mi pogniotą 
pierogi, to mi się jutro nie ugotują. Lodówkę otworzyli i z 
zamrażarki mięso powyrzucali. Patrzę, a ten drab wyciąga 
kiełbasę i zaczyna jeść. 
To ja odkładam sobie kiełbasę na niedzielę, a on mi będzie 
jadł moją kiełbasę bez chleba? 

Weszłam do łazienki, zamknęłam drzwi, przekręciłam za
mek i krzyczę wniebogłosy. 
Myślę sobie, może u Rojewskich ktoś jest. Sobota po połu
dniu, może oglądają telewizję, usłyszą mnie, ale tu nic. 
Krzyczę i krzyczę, i nic się nie dzieje. 
Wreszcie ten drab podszedł pod drzwi i mówi: zatkaj mor
dę, ty taka owaka. Tak do mnie mówi. To ja jeszcze głośniej, 
drę się i nic. I wiesz, co on zrobił, masz pojecie? Wziął sto-
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łeczek, wybił szybkę w drzwiach, tę co to ją sam wstawia
łeś, wsadził rękę, przekręcił zamek i wszedł do łazienki. 

Jureczku kochany, jak ten drab wyglądał, jak on wyglądał. 
Wepchnął mnie do wanny i się drze: gdzie są pieniądze, ty 
taka owaka, dawaj, no już. 
Kasia do niego podbiegła, mówi mu, żeby się uspokoił, że 
na pewno powiem, ale on się dalej drze: wygrałaś ty taka 
owaka w totolotka, dawaj pieniądze. 
Boże Kochany, jakie pieniądze? Wszystkie parę złotych co 
mam, to trzymam w banku, na ubrania i pogrzeb, a w domu 
nic nie mam, tyle co na zakupy. 
Mówię im, że nie mam pieniędzy, a w tego totolotka to ja 
dopiero zagram i jak chcą, to się mogę z nimi podzielić. 

I ten drab wziął kabel od radia i tym kablem zaczął mnie bić. 
Kasia chciała go zatrzymać, ale on walił jak oszalały. O ja
kie pieniądze mu chodziło? Jureczku, no ty mi, kochany, po
wiedz, o jakie pieniądze? 
Ścisnął mi usta i wali dalej jak oszalały, krew tryskała po 
wannie, ale ja mu przecież nic nie mogłam dać, bo ja nic 
nie mam, bo ja nic nie trzymam pieniędzy w domu, bo ja nic 
nie mam, bo ty mi zawsze kazałeś nosić pieniądze do ban
ku, bo przecież ile ja mam teraz renty i po co .mi w ogóle 
pieniądze? 

A on mnie ściska i ściska, i duszno mi, duszno. I tak sobie 
myślę, Boże Kochany, przecież ja będę miała pręgi na szyi i 
mi to tak szybko nie zejdzie. 
Przecież jak ja pójdę w poniedziałek do lekarza, bo jak mi 
się każe rozebrać do wszystko zobaczy i jak ja będę wyglą
dała i wtedy właśnie spadło lustro z twoim pędzlem do gole
nia, co to cały czas leży w łazience i zrobiło się tak cicho. 

Nagle, jakby coś odeszło, w jednej chwili. On mnie dalej 
dusił, ale ja go nie słyszałam, nic w ogóle. Cisza. 
Dusił mnie, dusił, potem przestał i wyleciał z łazienki. Kasia 
na niego krzyczała, ale on jej coś powiedział i była już ci
cho. Szukali dalej z Kasią po mieszkaniu tych pieniędzy, ale 
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ja im mówiłam prawdę, że nic nie mam i wreszcie sobie 
poszli. Wzięli jakiś rzeczy z szafy, Kasia mój zimowy swe
ter, a ten drab zdjął swoją brudną kurtkę i włożył twoją skó
rzaną kurtkę, co to ja jej nie lubiłam, a ty o nią tak dbałeś i 
wyszli, tylko drzwi nie zamknęli na zamek. 

I ja wstałam, to znaczy nie do końca. Wiesz, to trochę tak 
jakbym się uniosła i patrzę, a ja leżę w wannie. 
Sama siebie widzę i nie wiem, jak to jest? 
Usiadłam na muszli i widzę, jak leżę w tej wannie z takimi 
sińcami na szyi. Boże Święty, jak ja wyglądam, jak ja wyglą
dam, wszędzie sińce i nawet mi włosy wyrwał z przodu. 
No i Jureczku, ja tak siedzę na tym sedesie, patrzę na siebie i 
sama nie wiem. No bo niby jak to może być, Jureczku, że ja 
siedzę na sedesie i widzę jak leżę w wannie i nie oddycham? 
No to jak to jest, Jureczku, to ja jeszcze żyję, czy już 
jesteśmy razem? 

KONIEC 
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TOKSYNY 
sztuka w pięciu epizodach 

Prapremiera odbyła się 
w Teatrze Powszechnym w Radomiu 

23 marca 2002 



osoby: 

MS mężczyzna starszy, około czterdziestu-pięćdziesięciu lat 

MM mężczyzna młodszy, około dwudziestu-dwudziestu pięciu lat 

EPIZOD O ZABIJANIU 
MM jest przywiązany do krzesła ma zakneblowane usta. 

MS 
No co, wreszcie się obudziłeś. Długo to trwało. Taki chłop, 
jak ty powinien mieć mocniejszy łeb. Dałeś dupy po jednym 
kieliszku. 
Co tak patrzysz? Zastanawiasz się: gdzie jesteś? 
Daj spokój. Nie szarp się . Nie masz szans, oszczędzaj siły. 
Tak, to jest knebel. Zdejmę go, ale muszę ci powiedzieć parę 
słów. 

No co się tak na mnie patrzysz, nie poznajesz mnie? 
Tak, to ten miły facet, z którym miałeś zrobić bombowy interes. 
jest problem, nie potrzebuję nowego radia. Moje radio w 
samochodzie jest całkiem dobre. l\lie rzuca się nikomu w 
oczy. Nie potrzebuję nowego radia i lusterek. 
Wiesz dlaczego? Żeby nie bać się takich gnojów jak ty. 
No pewnie, że wiedziałem że radio jest kradzione. Taka mała 
zabawa, ty udawałeś, że to radio wujka, a ja, że ci wierzę. 
Z tego interesu nic nie będzie. Nie chcę go, rozumiesz, nie 
chcę go, nie chcę . 
Nic nie rozumiesz? Nie wiesz, czego od ciebie chcę? 
No, pomyśl, pomyśl, nigdzie się nie śpieszymy. 
Może ja nie lubię złodziei, po prostu nie lubię? Tyle się teraz 
czyta o tym w gazetach. Czasami ktoś uderzy takiego pajaca 
jak ty i zastanawiają się, czy mógł mu strzelić w ryja czy nie? 
A może jestem psychopatą? Tyle się teraz czyta o tym w ga
zetach. Pomyśl, ilu świrów chodzi po ulicy? Idziesz i nie 
wiesz: kogo spotkasz? Może z naprzeciwka będzie szedł fa-
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cet, który ma ochotę ciebie zabić. Tak zupełnie bez powo
du. A po co mu powód? On po prostu lubi kogoś zabić i już. 
No? 
Albo powiedzmy, że spodobało mi się twoje radio, twój ze
garek, twoje buty. Mam ochotę to zabrać? Tyle się teraz o 
tym czyta w gazetach. Nie jesteś bogaty, ale dzisiaj można 
zabić za kilka klepaków. 
No co, jak myślisz, kim ja jestem? Świrem, mordercą, Brud
nym Harrym? 
A może ja po prostu chcę z tobą pogadać. Może chcę ci podzię
kować albo zemścić się? Dzisiaj ludzie są wyjątkowo mściwi . 
A może ty o niczym nie wiesz, nie czytasz gazet, co? 
Jak myślisz, no? 

MS podchodzi do MM i zrywa mu knebel. 

MM 
W tej chwili puść mnie, ty skurwysynu, bo ci nogi .... 

MS zakłada znowu knebel. 

MS 
Słuchaj , jak ty ze mną rozmawiasz? Nie będę gadał z tobą w 
ten sposób. Jesteś ścierwem, ale ja nie będę z tobą tak gadał. 
Zmień ton, bardzo cię proszę, zmień ton. 
Nie jesteś przecież na tyle głupi, żeby nie rozumieć sytuacji. 
Jeżeli się nie uspokoisz, to możesz nie mieć szans, już nic w 
życiu powiedzieć, rozumiesz mnie, gówniarzu? 

MM kiwa przecząco głową. 

Widzę, że ty jeszcze nic nie rozumiesz. 
Spójrz na mnie, być może to twoje ostatnie chwile w życiu i 
byłoby lepiej, żebyś to zrozumiał. 
Podpowiem ci. Podpowiem ci, dlaczego tu jesteś . 

Zrobiłeś mi krzywdę, zrobiłeś mi wielką krzywdę, rozumiesz? 
No tak, nie musisz kiwać głową, wiem, że jeszcze nie wiesz, 
o co mi chodzi. 
Uwierz mi, ja nie pozostawię cię w niepewności . Nie po to robi
łem ten cały cyrk z przywożeniem cię tu, żebyś zdechł nieświado
my. Będziesz wiedział, będziesz wiedział wszystko, ale po kolei . 
Interesowałem się tobą od kilku miesięcy i muszę się nacie
szyć twoim widokiem. 
Co, zaskoczony jesteś? 
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Oczywiście musiałem być ostrożny, nie mogłem za bardzo 
naciskać. Gdybyś zorientował się, że interesuję się tobą 
musiałbym zmienić plan, a nie chciałem tego robić. 
Za długo myślałem o tym spotkaniu. 

MS wyjmuje zdjęcia. 

Poznajesz, to jest twój pies Maxiu. To dziwne, że taki chło
pak jak ty, lubi się bawić z takim miłym i niegroźny stworze
niem. Nie pasuje to do twojego obrazu twardziela. 
Powinieneś sobie sprawić jakiegoś groźnego psa, byłoby ci 
do twarzy. Zresztą, bo ja wiem, może lepiej nie powinieneś 
w ogóle podchodzić do zwierząt. Nigdy nie wiadomo, czy 
nie przyjdzie ci ochota, żeby je zabić. 
A to zdjęcie. Tak, to zdjęcie twojego bloku. Widzisz tam na 
trzecim piętrze, dobrze poznajesz, to twój pokój. Nie wie
działem, że jesteś takim fanem footbalu. 
Następne zdjęcie: twoja matka. Bardzo miła kobieta, może 
nawet nie wiesz jak miła. Wyobraź sobie, że zmieniłem ap
tekę, żeby bliżej ją poznać. Ma chyba jednak za duże za
ufanie do leków homeopatycznych. To w końcu nie wszyst
kim pomaga. 
A to twój ojciec, poznajesz go? Z nim miałem większe kło
poty, dość zamknięty typ. 
Chyba jesteś do niego trochę podobny. Za parę lat miałbyś 
taki sam głos jak on. 
A to kolejne zdjęcie: jedziesz rowerem. Bardzo lubię to zdję
cie. Bardzo mnie zaskoczyłeś: myślałem, że nie lubisz ro
werzystów. 
Masz inne zdanie, chcesz coś powiedzieć? Tylko proszę cię nie 
używaj wulgarnych słów, bo będę musiał się zakneblować. 

MS odkneblowuje MM 

MM 
O ci chodzi? Kim ty w ogóle jesteś? Ja cię nie znam. Myślisz, 
że jesteś pieprzonym Schwarzeneggerem? Wypuść mnie, to 
ci skuję mordę, że zobaczysz. 

MS 
Uważaj, bo zaraz odbiorę ci przywilej mówienia. 

MM 
Dobra, dobra, spokojnie. 
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Lepiej mnie wypuść, bo moi kolesie będą się denerwować. 
A w ogóle: gdzie ja jestem? Nie myśl, że nikt się nie poku
ma, że mnie nie ma. Zaczną węszyć i wcześniej czy później 
dokopią ci do dupy. 
Zawsze jak idę na rozmowę z nieznajomym klientem to chło
paki wszystko wiedzą. 
Lepiej przestań pieprzyć te swoje kawałki i mnie wypuść 
póki sprawy nie zaszły za daleko i nie ma jeszcze wielkiego 
kłopotu, a J3 kopnę cię w dupę i zapomnę o całej sprawie. 

MS 
Kłopotu? Ja mogę mieć kłopoty? 
Widzę, że ty w ogóle nie rozumiesz, o co tutaj chodzi. 
Nikt nie wie, że tu jesteśmy i przestań mnie kłamać. Nie 
sądzisz chyba, że przygotowywałem się kilka miesięcy do 
tej rozmowy i zaniedbałbym takie szczegóły? 
Oni myślą, że ty jesteś na imprezie. Przypomnij sobie, po
znałeś mnie przypadkiem, przypadkiem. Postanowiłeś zło
wić klienta na gorąco. Niecodziennie podchodzi do ciebie 
człowiek na ulicy i zaczyna niby przypadkową gadkę. 
Bałem się, że możesz się połapać, że sprawa jest szyta gru
by_m i nićmi, ale ty za bardzo wierzysz w siebie i swoje szczę
ście. Tyle tylko, że twoje szczęście dzisiaj cię opuściło i już 
nigdy nie wróci, więc skup się i nie opowiadaj mi głupot. 

MM 
O co ci chodzi? 

MS 
Dojdziemy do tego, dojdziemy. Uwierz mi, nie robiłbym tego 
całego zamieszania, gdybym nie chciał ci powiedzieć, o co 
mi chodzi. 
Odpowiedz mi na kilka pytań, które mnie nurtują. 
Po pierwsze, czy twoja matka wie, że ma syna mordercę. 
To b~rdzo. miła osoba i nie mogę uwierzyć, że nic by nie 
zrobiła, wiedząc o tym wszystkim. 
Po drugie, powiedz, czy komuś to jeszcze zrobiłeś, czy to 
był wypadek przy pracy. 
No, no powiedz mi, ilu ludzi w życiu zabiłeś, ilu? 
A trzecie pytanie ma bardzo, bardzo osobisty charakter. 
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MM 
Jesteś stukniętym świrem, kompletnym świrem radzę ci 
żebyś mnie wypuścił. 

MS 
Przyjrzyj mi się. Widzisz, tak wygląda moja twarz. 
Patrz tu, jak do ciebie mówię. Po co udawać, zobacz: usta, 
oczy, włosy. 
Przypomina ci to coś? 

MM 
Odpieprz się ode mnie 

MS 
Poznajesz, czy nie? 

MM 
Nie, nie poznaję cię. 

MS 
A to poznajesz?. 

MS wyjmuje zdjęcia i pokazuje je MM. 

Poznajesz, poznajesz. Poznajesz? 
Robert Mańkowski, siedemnaście lat, Lasek Garecki, marzec 
zeszłego roku, poznajesz? 
Robert Mańkowski , rozbita głowa kijem bejsbolowym, 
Lasek Garecki, marzec zeszłego roku, poznajesz? 
Robert Mańkowski , pęknięta śledziona, odbite nerki, wylew 
wewnętrzny, Lasek Garecki, marzec zeszłego roku, poznajesz? 
Robert Mańkowski, nadpalona lewa noga i tułów, wydłubane 
prawe oko, Lasek Garecki, marzec zeszłego roku, poznajesz? 

MM 
Nie. 

MS 
Nie? 
To może to poznasz, przyjrzyj się. Porównaj, przypomnij 
sobie, widzisz? To jestem ja w trzy dniu po pobiciu. Co mó
wisz? Co? Mów głośniej. 
Że co, że co, że jestem niepodobny? A jak miałem wyglądać 
po tym wszystkim? 
No to jak, poznajesz, czy nie? 
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MM 
Pan mnie musi z kimś mylić. 

MS 
Mylić, a to się dziwnie składa, bo ja ciebie poznaję. 
Widzisz, ja się nazywam Adam Mańkowski i ja ciebie znam. 
To ty razem ze swoim kolegą Łukaszem zabiliście mojego 
syna, a mnie pobiliście. 
Ja wiem, myśleliście, że ja nie żyję, ale ja przeżyłem. Przeży
łem, szwy, oko, nerki, ale żyję i nie zapomnę waszych gęb do 
końca życia. Wszędzie bym cię rozpoznał, wszędzie. 

MM 
Pan mnie musi z kimś mylić, ja nie wiem o czym pan mówi. 

MS 
Nie wiesz, o czym ja mówię, nie wiesz, o czym ja mówię? 
No to przypomnij sobie Lasek Garecki, marzec zeszłego roku. 
Dwóch rowerzystów jadących sobie spokojnie i wy. 
Powiedz mi, dlaczego akurat my, przecież ja znałem cię 
tylko z widzenia? 

MM 
Już panu mówiłem, pan musi mnie z kimś mylić. 

MS 
Cały czas się zastanawiam, dlaczego akurat my? 
To zupełny przypadek, że my wtedy tam jechaliśmy. 
Zupełny przypadek. 
Mój syn nie chciał jechać tego dnia rowerem. To ja go namó
wiłem, bo miałem ochotę pobyć na świeżym powietrzu. Gdy
bym go nie namawiał żyłby do dzisiaj, nic by się nie stało. 
Przecież to kompletny przypadek, że trafiliśmy na dwóch 
pijanych facetów z kijami bejsbolowymi w łapach. To był 
cholerny przypadek, wystarczyło skręcić w inną alejkę i już. 
Mimo wszystko ja miałem szczęście, ja zawsze mam szczęście. 
Waliliście mnie bez opamiętania, aż nie straciłem przytom
ności. Wyobrażam sobie, co było dalej. On wam uciekał, 
ale udało się wam go złapać. Jeżeli wykończyliście mnie, on 
też musiał zginąć. 

MM 
Ja nie wiem, o czym pan mówi. 
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MS 
W końcu go dopadliście. Nie miał żadnych szans. Takich 
dwóch bydlaków. 
Wybite zęby, prawe oko, narządy wewnętrzne. Oblaliście 
go wódką i próbowaliście podpalić . 
Nie dało się, co? Powiedz mi : dlaczego? 

MM 
Ja nie wiem, o czym pan mówi. 
Czytałem w gazetach, ale„. 

MS 
Nie wiesz o czym mówię? To pora żebyś wiedział. 
Widzisz, ja ciebie zapamiętałem. Ja mam bardzo dobrą pa
mięć wzrokową. 
Nie miałem wątpliwości , że ja cię znam już wtedy. Pozna
łem ciebie i twojego kolegę. Z nim miałem większy kłopot, 
ale co do ciebie nie było żadnych wątpliwości. 
Kiedy odzyskałem przytomność cały czas widziałem twoją 
twarz. Widziałem, po prostu ją widziałem. Potem było już 
tylko oczekiwanie na spotkanie. Czułem, że to musi w koń
cu nastąpić, a wtedy mój umysł odzyska spokój. 
W czasie przesłuchania powiedziałem, że nic nie pamię
tam. To było oczywiste, musiałem tak powiedzieć . To jest 
sprawa między nami, między tobą, twoim kolegą i mną. 
Po co komplikować to jeszcze bardziej. Musiałem uważać, 
żeby się nie zdradzić , bo wtedy nie miałbym wolnej ręki. 
Sam wiesz, jak dzisiaj wyglądają sądy. 
Wyszedłem ze szpitala i czekałem na ten dzień, kiedy cię 
spotkam. Bylem pewien, że musisz mieszkać gdzieś w po
bliżu, masz w końcu tak charakterystyczną twarz. 
Czekałem na ten moment i balem się. Wiesz, czego się ba
lem: własnej reakcji. Nie moglem przewidzieć, jak się za
chowam, co zrobię? Dlatego nie snułem żadnych planów, 
po prostu chodziłem więcej po ulicy. 
I stało się. To było jesienią. Stałem w Samie z zakupami, kiedy 
wszedłeś z jakąś dziewczyną . Moje nogi ledwo mnie utrzyma
ły. Zapłaciłem za zakupy i wyszedłem za tobą ze sklepu. Wsze
dłeś do tego żółtego bloku i siedziałeś tam cztery godziny. 
Nie wiedziałem, kim jesteś, po co tam weszliście i czy kie
dyś stamtąd wyjdziesz. Dzisiaj to już wiem. Co piątek prze-
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siadujesz kilka godzin w domu swojej dziewczyny. Wresz
cie wyszedłeś po czterech godzinach i wróciłeś do swojego 
domu. Ja jeszcze wtedy nie wiedziałem, że to jest twój dom. 
Kiedy jednak wreszcie wyszedłeś z niego po piętnastu go
dzinach bylem prawie pewny. 
Później zacząłem zbierać o tobie informacje. 

MM 
Pan jest kompletnie stuknięty, pan jest wariatem. 
Posłuchaj mnie, staruszku, ja nie zabiłem twojego dziecia
ka, nie zabiłem go. 
Odbiło ci, to po wstrząsie, ja to rozumiem. Wiem jak jest, 
czasami jak ktoś przeżyje coś przykrego to rzuca mu się na 
mózg. Jeżeli zaraz mnie wypuścisz to zapomnę o całej spra
wie, taki jestem. 

MS 
Jak myślisz, co ja mam zamiar z tobą robić? 
Rozwieję twoje wątpliwości, to może będzie nam się lepiej 
rozmawiało. 

Powiedziałem ci , jak się nazywam, powiedziałem dlaczego 
tu jesteś. 
Sprawa jest prosta, ty stąd nie wyjdziesz żywy. 

MM 
Ty stary durniu, odbiło ci, w tej chwili mnie wypuść, 
słyszysz mnie, wypuść mnie„. 

MS knebluje MM. 

MS 
Przestań wrzeszczeć, bo i tak nikt cię nie usłyszy. Siedzimy 
w budzie pośrodku lasu, rozumiesz mnie? 
Tam za tymi drzwiami wykopałem dól po to, żeby cię do 
niego wrzucić, rozumiesz mnie? 
Koło drzwi stoi kanister z benzyną, a w kieszeni mam zapalniczkę. 
Scenariusz najbliższych minut wygląda następująco. Strze
lam w twoją gębę, wrzucam do dołu, oblewam benzyną i 
zakopuję dół. Na wierzchu układam mech i ściółkę, i od
jeżdżam stąd. Nigdy więcej już tu nie przyjadę. 
A wiesz, co się stanie za rok, lub dwa? 
W zupełnie innym miejscu, w środku lasu spotkam się z 
twoim kolegą Łukaszem. 
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Przywiozę go, porozmawiam tak jak z tobą i też odstrzelę 
mu mózg. 
Wiesz, dlaczego zrobię to za dwa lata? Mnie się nie śpieszy, 
a nie chcę go spłoszyć. Nie mogę dopuścić, żeby twój przy
jaciel spanikował niepotrzebnie. 
Byłoby dobrze, gdyby zapomniał o Lasku Goreckim i o tobie. 
Masz jeszcze kilka chwil swojego życia, wiec zastanów się, jak 
chcesz je spędzić. Powinieneś cieszyć się z każdego słowa, 
które możesz powiedzieć i oddechu, który możesz wciągnąć. 
Widzisz, postaraj się mnie dobrze zrozumieć. Nigdy w życiu 
nie zrobiłem nikomu krzywdy, nigdy. Nigdy w życiu nie 
myślałem, że będę musiał komuś zrobić krzywdę. 
Wiesz, co to znaczy cierpienie? 
Moja żona wygląda teraz jak wrak. Mówię do niej, a ona nic 
nie słyszy. Robert był dla niej wszystkim, wszystkim. Ty za
brałeś mi wszystko. W ciągu tych paru minut przekreśliłeś 
całe moje życie. 
Pomyśl, jak to jest? Bez przerwy w telewizji mówią, że żyje
my w kulturze europejskiej. Wiesz, na czym polega kultura 
europejska? Kultura europejska polega na tym, że takich zwy
rodnialców jak ty nie zabija się. Robi się z was męczenników. 
Dlatego to jest właśnie sprawa miedzy nami, rozumiesz? 
Nie potrzeba nam sądów, przemówień. Załatwimy to tu
taj. Jeżeli masz coś na swoją obronę to mów, słucham cię. 
Ja, chłopcze, nie żartuję i dlatego nie opowiadaj mi, że 
mnie nie znasz. 
To będzie twoja ostatnia mowa, więc zastanów się, co masz 
zamiar powiedzieć. 

Pauza 

Najpierw chciałem kogoś wynająć do tej roboty. Pomyśla
łem, zapłacę komuś, niech ci rozwali łeb i będzie święty 
spokój. Nie uwierzysz mi, ale nawet zacząłem się rozpyty
wać . Oczywiście, cała sprawa wymaga dużej dyskrecji, ale 
można się dogadać. Nie uwierzysz mi, ile takie coś kosztu
je. Grosze, po prostu grosze. 
Jednak zacząłem mieć wątpliwości. W końcu to sprawa mię
dzy tobą a mną, prawda? 
Nie było odwrotu. 
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Poza tym jest jeszcze sprawa. Chciałem z tobą pogadać, zo
baczyć, jaki jesteś naprawdę. Poznałem twoje nawyki, ale 
chciałem usłyszeć twój głos i poczuć twój smród. 
Mógłbym cię zabić od razu, ale dałem ci szansę. Doceń to, 
bo ty nie dałeś szansy mnie i mojemu synowi. 
Ale moja cierpliwość się kończy. Nie siedzisz tu po to, żeby 
opowiadać, że mnie nie znasz. Albo zaczniesz rzeczowo 
gadać albo rozwalę ci łeb. 

MS wyciąga pistolet 

No to dawaj. 

MM 
Nie wiem, o co panu chodzi, po prostu nie wiem. Stalo się panu 
wielkie nieszczęście i ja to rozumiem. Możemy się dogadać. 
Daję panu słowo honoru, że jeżeli mnie pan wypuści, ja 
zapomnę o wszystkim. 

MS 
Ty zapomnisz o wszystkim? Właśnie o to chodzi, żebyś nie 
zapomniał. Dałem ci szansę, ale ty nie chcesz gadać, trudno. 

MS przykłada pistolet to głowy MM. 

MM płacze 
Boże Święty, proszę pana, niech mnie pan nie zabija. 
Bardzo pana proszę, co ja mam zrobić, co ja mam zrobić? 

MS 
No, to opowiedz o tym. 

MM 
Co? 

MS 
No, o tym, jak mnie zabijałeś. No, dawaj. 

MM 
Ja nie pamiętam. 

MS 
Daj spokój, proszę cię, daj spokój, moja cierpliwość się kończy. 

MM 
Ale ja naprawdę nie pamiętam, daję panu słowo honoru, ja 
nic nie pamiętam. 
Ja, ja, ja byłem pijany. 

61 



MS 
Pijany? 

MM 
Tak, założyliśmy się z Łukaszem o flaszkę , kto pierwszy 
zabije człowieka. 
To był żart, ja nie myślałem, że to się tak skończy, przecież 
ja nie chciałem zabić . 

To był taki dowcip, naprawdę. 
On miał urodziny i wie pan, tak wyszło . To był dobry dzień . 
Sprzedaliśmy jedno jumane radio i mieliśmy za co się napić . 
Wrzuciliśmy w siebie jakieś speedy i koniec. Nie pamiętam 
szczegółów. Wiem, że byłem w lesie, że kogoś goniliśmy, 
ale ja nie pamiętam. 
Niech mi pan uwierzy. 
Obudziłem się w domu Łukasza i miałem całe zakrwawione 
ubranie, to wszystko. On też nic nie pamiętał, nic, zupełnie 
nic. To były jakieś diabelnie mocne speedy1 trzymały nas 
bardzo mocno. Pamiętam las, rowery, to, że kogoś goniłem i 
nic więcej 

Bardzo długa pauza 

Później zobaczyłem zdjęcie pana syna w gazecie. Ja go zna
łem. Czasami razem chodziliśmy na WF. Grał w siatkówkę, 

bardzo dobrze blokował. Ja nie wiem, czy to ja. 
Ja nie chciałem, ja nie chciałem tego zrobić. 

Pauza 

Ja chcę normalnie żyć. Mam dziewczynę i chcę się ożenić. 
Już prawie skończyłem z kradzieżami. Od przyszłego miesią
ca miałem iść do pracy i wrócić na studia, na wieczorówkę . 

MS 
Powiedz mi , ilu jeszcze zabiłeś ludzi? 

MM 
Nikogo, przysięgam, że nikogo więcej nie zabiłem . 
Pobiłem, może tak, ale nie zabiłem. 

MS 
A może ty nie pamiętasz? Może też byłeś pijany? Co? 
Zabrałeś mi wszystko co miałem: syna, uśmiechniętą żonę, 
a teraz zabierasz mnie. 
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Wiesz, że Robert też nigdy nie zrobił nikomu krzywdy. Może 
źle go wychowałem, bo gdybym nauczył go przemocy, to 
może on by zabił ciebie pierwszy. 
Szkoda mi tylko twojej matki. To bardzo miła kobieta i bę
dzie się martwić tym, że nie wrócisz do domu. 

MM 
Dogadajmy się. 

MS 
Co to znaczy: dogadajmy się? 

MM 
Jest pan rozsądnym człowiekiem. 
Co panu da, że mnie pan zabije? 
Będzie pan miał wyrzuty sumienia do końca życia . Po co to panu? 
Niech pan wymyśli coś innego, niech pan wymyśli. 

MS 
Co mam wymyśleć? 

MM 
Nie wiem, jakąś karę, cokolwiek. 

MS 
Zmieniłeś taktykę, walczysz o życie . 

No dobrze, to wymyśl coś , wymyśl. Co mógłbyś zrobić , żeby 
odkupić swoje winy? 
Może na początek napisałbyś w zeszycie sto razy: nie będę 
zabijał rowerzystów jadących Laskiem Gareckim, co? A może 
inna pokuta, no, jak tam? 

MM 
Nie wiem, mógłbym to jakoś panu wyrównać. Bo ja wiem, 
pieniądze albo .. „ 

MS 
A na ile oceniasz życie mojego syna? 

MM 
Nie wiem, tylko tak myślę. 

MS 
To bardzo słabo myślisz , bardzo słabo . 

Mój syn był cudownym chłopakiem. Nie ćpał, nie pił, po pro
stu chciał żyć. Chciał zostać lekarzem, marzył o tym żeby 
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być chirurgiem. Marzył o tym, żeby pojechać na wakacje do 
Francji, marzył o motorze z pozłacanym wlewem paliwa. 
Marzył o tym wszystkim, bo chciał być kimś. 
A kim ty jesteś? Proponujesz mi pieniądze za jego śmierć? 
Wiesz, dlaczego cię tu przyprowadziłem? Chciałem ci spoj
rzeć w oczy, chciałem zobaczyć, co w nich jest? 
I wiesz co, nic w nich nie ma. 
Nie ma w tobie strachu, pokory, żalu. 
Ja nie mógłbym żyć, gdybym widział że przeze mnie zginął 
niewinny człowiek. A ty? 

MM 
No to mnie zabij. Naoglądałeś się pieprzonych filmów i 
myślisz, że jesteś ostatni sprawiedliwy. 
Wiesz, co ci powiem, jesteś gnojem. Związałeś mnie i uda
jesz twardziela. Odwiąż mnie i stań do równej walki. Ale ty 
i tak zdechniesz, zdechniesz i już. 
Ja się dałem złapać, ale Łukasz się nie da. On jest cwany, 
cwańszy od ciebie i rozpieprzy twój łeb za mńie i za siebie. 
No dawaj, na co czekasz. 

MS wyjmuje pistolet i przykłada go do czoła MM. 

MS 
No to co, pora się zbierać. 
Czekałem na tą chwilę wiele dni i nocy. Jesteś aroganckim 
gnojkiem, który nic nie zrozumiał. 
Spójrz na mnie ostatni raz i przywitaj się ze śmiercią. 
Widzisz ją, kaliber 42, jeszcze dziewicza. 
Rozbiję ci mózg, a potem go pozbieram. 

MM 
No dawaj, przestań się bawić. Kto ty jesteś, pieprzona ciota 
czy Schwarzenegger. 

MS 
Zaczynamy odliczanie. Po kolei do dziesięciu: ja na głos, a 
ty w myślach. 
Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem , dzie
więć, dziesięć. 

MM 
Nie. 
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MS 
O cholera, mały, zesrałeś się. Nerwy ci nie wytrzymały. 
Od tej chwili jest tak, jakbyś już nie żył, rozumiesz? 
Ciesz się każdą sekundą. 
Popatrz, jak twój strach śmierdzi, czujesz? A może mi 
właśnie o to chodziło, żeby wreszcie poczuć zapach 
twojego strachu, co? 
Wiesz, zabawimy się jeszcze. 
Ja teraz wyjdę się przewietrzyć, ale tu wrócę. Wrócę i uzgod
nimy, co dalej z naszą sprawą. Nie możesz być jednak spe
cjalnie pewny swego. Być może powinieneś mieć nadzieję, 
że wyjdę i wrócę. To byłby największy fart w twoim życiu. 
Ale sprawy mogą ułożyć się inaczej. Być może postanowię 
wreszcie z tobą skończyć. Po prostu wejdę i strzelę ci w tył 
głowy, żeby nie oglądać już twoich oczu. Czym człowiek star
szy, tym bardziej dziecinnieje i trudniej mu się zdecydować. 
W każdym razie ciesz się każdą sekundą swojego życia, bo 
każda z nich może być ostatnią, prawda? No to cześć, do 
zobaczenia. 

MS schodzi ze sceny. 

EPIZOD O KUPOWANIU 
MS siedzi za biurkiem. 

MS 
Bardzo się cieszę, bardzo się cieszę . 
Kiedy tak na pana patrzę, przypomina mi się początek, pierw
szy dzień naboru. 
To jest zawsze nerwowe. Staram się być spokojny, ale to nie 
zawsze wychodzi. 
Siedziałem tutaj i przeglądałem wszystkie te podania i zdję
cia. Prawie tysiąc osób, tysiąc osób, które chcą coś zrobić. 
I cała odpowiedzialność po mojej stronie. 
Jak ich rozpoznać, podzielić, pogrupować? 
To ogromna odpowiedzialność, a czym jestem starszy, tym 
bardziej ją odczuwam. 
Niech pan tylko pomyśli -wszyscy do siebie podobni: zwarci, 
gotowi, dążący do celu. 
Przeglądałem podania, listy motywacyjne, zdjęcia, wszyst
ko miało znaczenie. 

65 



Wiedziałem, że gdzieś tutaj jest mój następca. 
Ułożyłem to alfabetycznie. Potem zacząłem dzielić na kup
ki i rozkładać po pokoju. 
Pierwsza kupka - idioci, druga - zdolni, ale nie kreatywni, 
trzecia - karierowicze, a na końcu odkładałem tych, którzy 
rokowali nadzieję. 
Z tego tysiąca ludzi wybrałem sześciu, którzy według mnie 
mogli coś osiągnąć. 
Z tej szóstki po godzinie wybrałem pana. 
Zapyta mnie pan, jak to możliwe? 
Doświadczenie, intuicja, wiara, natchnienie, sam nie wiem 
co. W każdym razie czułem, że to może być pan. Mówię: 
może, bo przecież nie miałem pewności. 
Odłożyłem pana teczkę na bok i czekałem. 
To zdjęcie wiele mówiło. Do tego jeszcze to podanie. 
Bardzo wyważone, ale przebijała z niego pasja, prawdziwa 
pasja. Ja to czułem. 
Zanim rozpoczęły się pierwsze przesłuchania·, ja znałem już 
pana życiorys na pamięć. 
Kilka punktów wydawało mi się niejasnych, tak jest zawsze. 
Dla mnie najważniejsza jest uczciwość. 
Sam pan rozumie, nie mogłem dać po sobie niczego 
poznać. Mogłem się przecież mylić. Musiał pan przejść 
wszystkie etapy sam, bez mojej pomocy. 
Ależ nie, proszę się nie martwić. Daję panu słowo honoru, 
że ani razu nie interweniowałem w cały proces. Może pan 
być zupełnie spokojny, przeszedł pan wszystko prawidłowo, 
zgodnie z zasadami. Nie mógłbym pozwolić sobie na takie 
rzeczy, to byłoby nieprofesjonalne. 
Spyta mnie pan panie kolego: czy miałem momenty 
zwątpienia? 

Pewnie że miałem, przecież sam pan je miał. Chciał pan 
nas opuścić, chciał pan przejść do konkurencji. To były trudne 
chwile. Zacząłem się zastanawiać, czy jednak się nie pomy
liłem, czy jednak źle pana nie oceniłem? 
Na szczęście, opamiętał się pan w ostatniej chwili i dzisiaj 
rozumie pan, panie kolego, że to była próba? Tylko tyle, nie 
trzeba się w tym dopatrywać podtekstów. 
No i wreszcie stało się, po tych wszystkich dniach zwątpie
nia, nadszedł koniec. 
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Prawie wszystko jest już jasne. Bardzo, bardzo się cieszę, że 
jesteśmy tu razem. 

MM 
To ja, panie prezesie, się cieszę. Jest mi niezwykle miło i 
chciałem za wszystko podziękować. 
To dla mnie olbrzymie wyróżnienie. 

MS 
Drogi kolego, proszę tak nie mówić. 
To tylko pana zasługa. Świat nie jest uczciwy i sprawiedliwy, 
ale są miejsca, w których potrafi się docenić wysiłek i zaan
gażowanie. 

Pamięta pan, panie kolego, jakie zadał mi pan pytanie w 
czasie naszej pierwszej rozmowy? 

MM 
Oczywiście, że pamiętam. 

Zapytałem pana prezesa: na czym ma polegać moja praca? 

MS 
No właśnie. 
A pamięta pan: co ja panu odpowiedziałem? 

MM 
... że to bardzo ciekawe pytanie. 

MS 
Bo to jest przecież najważniejsze i najciekawsze pytanie. 

MM 
Pan prezes mówił o rzeczach, których nie rozumiałem. 
Nie zapomnę tego do końca życia. Powiedział pan, że to 
wielkie marnotrawstwo zatrudniać człowieka na konkretne 
stanowisko i że takie rzeczy potrafią robić wszyscy. 
Pan prezes powiedział, że prawdziwą sztuką jest pracować 
bez konkretnych zadań i samemu stawiać sobie te zadania. 

MS 
Dzisiaj mógłbym powtórzyć to samo. Tylko głupców zatrud
nia się do sprzedawania, kupowania, prezentowania, nosze
nia, otwierania. Takich ludzi są setki. 
Nam chodzi o coś innego, nam chodzi o rozwój. 
Rozwoju nie można zaprogramować, on musi się sam urodzić. 
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Wtedy tylko tyle panu powiedziałem, dzisiaj dowie się pan 
reszty. 
Zresztą panie kolego, doskonale pan wie, o co mi chodzi, 
prawda? 

MM 
Tak mi się zdaje. 

MS 
No właśnie, chodzi przecież o nowe szlaki, drogi, o kreowanie. 
Poznał pan już dobrze NASZĄ KORPORACJĘ? 

MM 
Tak myślę . Pracowałem w różnych działach NASZEJ KOR
PORACCJI , jeździłem po kraju, bylem nawet za granicą. 

MS 
No właśnie, i co pan sądzi o NASZEJ KORPORACJI, panie 
kolego? 

MM 
Już mówiłem i napisałem w raporcie: jest wielka i odnosimy 
coraz większy sukces rynkowy. Jesteśmy już na trzecim miej
scu, ale rozwijamy się aktywnie. 

MS 
Panie kolego ... 

MM 
... niedługo wyjdziemy na drugie miejsce. Myślę, że trzeba 
zintensyfikować sprzedaż pewnych grup produktów. Mamy 
postęp w artykułach spożywczych, ale gorzej jest z przemy
słowymi. 

MS 
Panie kolego, takie rzeczy można przeczytać wszędzie, niech 
pan da spokój. 
Ja pana pytam, co pan myśli o NASZEJ KORPORACJI, co pan 
myśli, panie kolego? 

MS 
Ja? No cóż, myślę że jest dobrze. 

MM 
Dalej. 
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MM 
. .. ale mogłoby być lepiej . 

MS 
Dalej . 

MM 
Myślę, że zrobiliśmy trochę błędów, ale ... 

MS 
Ale? 

MM 
... ale można to nadrobić . Tylko ludzie. Jak by to powiedzieć ... 
Im chyba nie zależy tak bardzo. 

MS 
No właśnie. 

MM 
W niektórych sektorach konkurencja ma lepsze wyniki. Za
stanawiałem się : dlaczego? 

MS 
I? 

MM 
I myślę, że to przez ludzi. 

MS 
Ludzie, ludzie, ludzie. 
Pan wie, panie kolego: kim są dzisiaj ludzie? 
Powiem to panu: są masą, wielką masą . Oni sami nie wiedzą, 
czego chcą. 

Proszę ich spytać . Mówią coś o miłości , szczęściu, rodzinie. 
Czy te słowa coś znaczą, no, niech mi pan powie, panie 
kolego, czy to coś znaczy? 

MM 
Tak jednoznacznie, nie wiem jak ująć. 

MS 
To nic nie znaczy, rozumie pan. Oni nie mają kierunku, celu, 
drogi, niczego nie mają, rozumie pan, panie kolego? 

MM 
Tak, ale ... 
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MS 
Nie ma żadnego ale! Świat się zmienił. Nie ma już miejsca 
dla starych, głupich struktur. 
Nie ma już miejsca na nostalgiczne bzdury, to się skończyło . 
Teraz jest nasz czas i dlatego jesteśmy: MY i NASZA KOR
PORACJA. 

MM 
Tak, rozumiem, tylko ... 

MS 
Nie ma żadnego tylko, nie ma żadnego tylko, drogi kolego. 
NASZA KORPORACJA powstała po to, żeby prowadzić ludzi. 
Oczywiście, zajmujemy się handlem, sprzedajemy, kupuje
my. Mamy sklepy, samochody, armię ochroniarzy, gazetę, 
ale to przecież nie ma żadnego znaczenia, żadnego. 
Nam chodzi o coś więcej, wie pan o co? 

MM 
Tak, wiem. 

MS 
Wie pan? To niech pan mówi! 

MM 
Chodzi o pustkę. 

MS 
Brawo, brawo, doskonale pan to określił. 
Tak jest, panie kolego, nam chodzi o pustkę. 
Pamięta pan ten cykl szkoleń poświecony kościołom, 
pamięta pan to? 
Panie kolego, to była najważniejsza część kursu. Ja wiem, 
że nie wszyscy to zrozumieli. 
Myśleli sobie: po co mi to? Mówili cicho: to bez sensu. Po co 
nam słuchać o tym wszystkim, przecież my mamy sprzeda
wać telefony, serki, samochody i meble, tak mówili. 
Oni będą to robić, bo są za głupi , żeby zrozumieć, po co to 
robią, żeby zrozumieć to, co najważniejsze. A co było naj
ważniejsze? 

MM 
Chęć zapełnienia tej pustki, chęć rządzenia. 
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MS 
Brawo. 

MM 
Chęć zapełnienia i zapomnienia . Tu jest prawdziwy począ
tek nowej obsesji. 

MS 
Brawo. 

MM 
Zajęło mi to trochę czasu. Nie od razu to zrozumiałem. 
Sam pan wie, panie prezesie, jak to jest: patrzyłem, ale nie 
widziałem. 
Wie pan, kiedy zrozumiałem o co chodzi? 
Pamięta pan, jak jeździłem po całej Europie jako goniec z 
walizką? Pamięta pan przecież? 
Dostałem walizkę i adres, pod który miałem ją zawieźć. 
Zawiozłem ją, ale tam dali mi nowy adres. Później były 
kolejne adresy i wciąż trwająca podróż. 
Czasami ktoś otwierał walizkę i grzebał, tak żebym nic nie 
widział. Innym razem nie otwierali jej nawet, tylko dawali 
nowe adresy. 
Na początku chciałem ją otworzyć, zajrzeć do środka. Nikt 
nie powiedział mi jasno, że nie mam zaglądać do środka, 
ale to wisiało w powietrzu. Powierzają mi tajną misję, w 
której nie wiadomo o co chodzi. To byłby błąd, nie prze
szedłbym próby. Nigdy jej nie otworzyłem. 
Na początku irytowało mnie, że ktoś tak się ze mnie nabija, 
chce mnie sprowokować. Później mi przeszło i moglem jeź
dzić z tą walizką jeszcze cale lata. 
I tak jest ze wszystkim. 
To nie chodzi o pieniądze, ani nawet o bezpośrednią 
władzę, ważna jest świadomość. 
Niech mi pan powie, panie prezesie, czy mam rację: ta 
walizka była pusta, prawda? 

MS 
Niech mi pan wybaczy panie kolego, czasem trzeba się 
chwytać dziwnych metod. 
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MM 
Albo to wypytywanie moich znajomych o mnie. Przecież 
gdyby ktoś chciał się czegoś naprawdę o mnie dowiedzieć, 
zrobiłby to dyskretnie. 
Ludzie wypytują o mnie ostentacyjnie, sprawdzają coś, szu
kają i co? 
I nic, bo przecież niczego nie szukają, przecież już dawno 
wiedzieliście o mnie wszystko. Chodziło o moją reakcję, o 
to czy wytrzymam, prawda? 

MS 
Przecież pan to doskonale rozumie. 

MM 
Tak, rozumiem. 

MS 
Takie są czasy, takie są potrzeby, takie są metody. 
Panie kolego, czy pan wie, że byłem miesiąc temu w 
centra I i? 

MM 
Informował mnie pan prezes o tym. 

MS 
No właśnie, czy pan, panie kolego, był kiedyś na Florydzie? 

MM 
Niestety, jeszcze nie miałem przyjemności. 

MS 
Musi się pan tam koniecznie wybrać, zresztą na pewno pan 
niedługo pojedzie. 
To jest raj na ziemi. Słońce, powietrze, piasek i woda. 
Woda jest tam najcudowniejsza na świecie i do tego ci 
uśmiechnięci ludzie. Nie to co u nas, smutne twarze. Zasta
nawiałem się kiedyś dlaczego nasz szef ciągle tam siedzi? 
Niech pan pomyśli, ma tyle oddziałów na całym świecie, a 
on się prawie nie rusza. 
Nie dawało mi to spokoju, ale dzisiaj to rozumiem. 
Tam jest po prostu cudownie, cudownie, panie kolego. Jak 
pan tam pojedzie i zobaczy to też pan zrozumie. 

MM 
Będę bardzo zaszczycony. 
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MS 
Tak to jest, na tym polega życie. Najpierw się o czymś ma
rzy, a później to staje się faktem. 
Nie ma pan nawet pojęcia, jak kiedyś marzyłem o wyjeź
dzie do central i i stało się. 
Może to śmieszne, ale już się tak tym nie cieszę, przeszło mi. 
To pewnie tak jak pan, panie kolego, jakie ma pan marzenia? 

MM 
Ja? 

MS 
No tak, proszę się nie wstydzić. Taki człowiek jak pan, chce 
iść do przodu, chce awansować, chce być kimś, prawda? 

MM 
Na pewno tak, chociaż czasami sam miewam wątpliwości. 

MS 
Oczywiście, wszyscy mamy wahania, to normalne. Trzeba 
to w sobie zwalczać. 
Motywacja jest najważniejsza. Nawet jeśli człowiek leży 
chory i ma właściwą motywację to jest szczęśliwy. 
Panu jest trudno mówić o tym, to normalne, więc powiem to 
za pana: marzy pan o jakimś dobrym stanowisku, prawda? 

MM 
Jestem zadowolony z tego, co mam, ale na pewno byłbym 
zadowolony„. 

MS 
„.więc dość tego, trzeba to wreszcie głośno powiedzieć: pro
ponuję panu moją własną posadę, proponuję panu stanowisko 
REGIONALNEGO KOORDYNATORA NASZEJ KORPORACJI. 
I co, zatkało pana? 

MM 
Czuję się„. Sam nie wiem jak to powiedzieć: jestem zasko
czony i szczęśliwy. 
Nie spodziewałem się tego, to wielkie wyróżnienie. 

MS 
Tak jest, panie kolego. KORPORACJA musi iść do przodu i 
pan będzie naszą nową siłą. 
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Gratuluję panu, gratuluję serdecznie. Pozwoli pan, że uści
skam panu dłoń, panie kolego. 

MM 
Dziękuję, bardzo dziękuję . 

Ściskają sobie dłonie. 

MS 
Cieszę się ogromnie, cieszę się. Już panu mówiłem, że kiedy 
rok temu rozpisywaliśmy konkurs na stanowisko mojego 
zastępcy, czułem, że będzie dobrze. Nie sądziłem jednak, 
że zastąpi mnie pan tak szybko, ale życie nie znosi pustki. 
Wielu ludzi z Zarządu zarzuci mi, że stawiam właśnie na 
pana. Powiedzą, że pracuje pan tak krótko, że jest wielu 
innych, że są bardziej doświadczeni. Powiedzą, że jest pan 
wielką niewiadomą i takie tam bzdury. Niech się pan tym 
nie przejmuje panie kolego, biorę wszystko na siebie, abso
lutnie wszystko. 
Musi pan to przetrwać, sam pan rozumie, to tylko formalności. 
Ludzie będą gadali bzdury, ale ludzie zawsze gadają bzdu
ry, prawda? Musi pan to wytrzymać, tak jak musi pan wy
trzymać setkę innych rzeczy, która na pana czeka . Ja panu 
pomogę, tak samo jak ktoś kiedyś pomógł mi. 
Tak naprawdę trzeba będzie załatwić tylko kilka drobnostek. 
No właśnie, przypomniałem sobie jedną. Zdaje się, panie 
kolego, że pan ma jakieś tatuaże, czy to prawda? 

MM 
Tak, mam. To stare dzieje, pamiątki. 

MS 
No właśnie, od nich trzeba zacząć. Niech pan je usunie, 
panie kolego. 
Później proszę się wybrać do naszego krawca. Niech kra
wiec przygotuje dla pana specjalny garnitur na miarę . Do
stanie pan nowy przydział na mieszkanie. Znalazłem dla pana 
ciekawą ofertę w tej nowej dzielnicy willowej. Jeśli chodzi o 
nowy samochód, to niech się pan nie obrazi, ale na począ
tek dostanie pan mój, a później sam pan sobie coś wybierze. 
Wszystko jasne? 
No, to cieszę się i do dzieła, do dzieła. 
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MM 
Czy to konieczne? 

MS 
Co? 

MM 
No, z tymi tatuażami, czy to konieczne? 

MS 
Co pan ma na myśli? 

MM 
Czy muszę je usunąć? 

MS 
Oczywiście że konieczne. Nie sądzi pan chyba, że REGIO
NALNY KOORDYNATOR NASZEJ KOORPORACJI może 
mieć tatuaże? 

Niech się pan zastanowi. 

MM 
Jestem do nich bardzo przywiązany, zależy mi na nich. Każ
dy z nich ma dla mnie znaczenie. To dla mnie coś więcej 
niż tatuaże. 

MS 
Prawdę powiedziawszy, dziwię się panu. 
Te tatuaże wydawały mi się podejrzane od samego początku . 
Ja oczywiście rozumiem, że są chwile w życiu , kiedy czło
wiek się buntuje, żeby potem zmądrzeć. Każdy wrażliwy 
człowiek w młodości stara się zmienić świat, ale potem mą
drzeje, prawda? Zmienia się barykadę, że tak powiem, pa
nie kolego. Poza tym, tatuaże są nieestetyczne, bardzo nie
przyjemny widok. 

MM 
Widzi pan, ja naprawdę wiele w życiu przeszedłem, napraw
dę, panie prezesie. 
Miałem momenty słabości, żyłem na ulicy, byłem o krok od 
śmierci. 

Zresztą pan to przecież wie. Udało mi się, udało. 
Wielu moich kolegów nie miało tyle szczęścia, im się nie udało. 
Po tym wszystkim zostały mi one, żebym pamiętał, rozumie 
mnie pan, panie prezesie? 
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Chodzi mi o to, żebym nie zapomniał: gdzie bylem i skąd 
jestem. 
Dlatego mi tak na nich zależy. 

MS 
Widzę, że jest pan sentymentalny, panie kolego. 
Ja to wszystko rozumiem, ale niech pan zrozumie mnie. Nie 
żądam od pana nie wiadomo czego. REGIONALNY KOOR
DYNATOR NASZEJ KOORPORACJI nie może mieć tatuaży, 
to przecież oczywiste. Daję panu pieniądze i władzę, a w 
zamian żądam lojalności, tylko tyle. Musi pan usunąć te ta
tuaże i już. Czy to zła wymiana? 

MM 
Doskonale pan wie, że to nie o to chodzi. 
Przez ten rok widziałem tutaj różne rzeczy. Widziałem jak 
łamaliście powoli ludzi, sekunda po sekundzie. A potem, oni 
sami już się poniżają, nie trzeba więcej nic robić. Wystarczy 
mały krok i już jest. KOORPORACJA może ·stać z boku i 
czerpać korzyści, a ludzie i tak już nie są sobą. Może wła
śnie dlatego, nie chcę usunąć tych tatuaży. 

MS 
A co pan ma do stracenia, panie kolego, co? 
Tych kilka obrzydliwych obrazków. 
Sam pan wie, że najważniejsza jest świadomość, a pan ma 
świadomość. 

MM 
Bardzo łatwo jest zmienić swoją świadomość. 

MS 
Stawia pan warunki? To bardzo ciekawe. 

MM 
Nie, nie stawiam żadnych warunków. Mówię nie, po prostu nie. 
Mógłbym panu dokładnie opowiedzieć o każdym z tych tatuaży. 
Opowiedziałbym panu o tatuażu z pajączkiem, który wy
dziergałem z kolegą, który nie żyje. Wie pan, dlaczego nie 
żyje mój najlepszy przyjaciel? Bo był słaby i wrażliwy, a ta
kich się dzisiaj nie lubi. To wystarczyło, żeby się rozsypał. 
Mógłbym panu opowiedzieć o róży na ramieniu. Wytatuowa
łem ją dla mojej dziewczyny. Bardzo ją kochałem i ona też 
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mnie kochała, ale od pewnego momentu heroinę kochała 
bardziej. Heroina nie zna słowa zlituj się. Dzisiaj jest wychu
dzoną prostytutką, ale ja dalej ją kocham. Rozumie mnie pan? 
Mógłbym tak panu opowiadać, centymetr po centymetrze, 
tylko po co? 
Wszystkie fakty są panu doskonale znane. Wie pan o mnie 
więcej niż ja sam o sobie. 
Widzi pan, panie prezesie, właśnie dlatego nie mogą usu
nąć tych tatuaży, właśnie dlatego. 
Gdybym to zrobił, skreśliłbym tych ludzi raz na zawsze z 
mojego życia, a tego nie mogę zrobić. 

MS 
Nie poznaję pana, panie kolego, nie poznaję. 
Traci pan logiczny ogląd rzeczywistości. To są sentymenty, 
wspomnienia, nic nie warte. Doskonale pan wie, że liczą się 
tylko fakty, fakty i nic więcej. 
Ja to wszystko wiem i pan to doskonale rozumie, tylko pan 
udaje. Dlatego radzę panu, radzę panu z całego serca, żeby 
przestał się pan wygłupiać. 
Radzę, proponuję, proszę, a jeśli to nie pomaga to nakazuję. 

MM 
Bo co, bo nie dostanę tej posady, bo mnie pan wyrzuci, bo nie 
będę rządził ludźmi, bo nie dostanę nowego samochodu? 
Czy pan wie, co to znaczy narodzić się na nowo? Czy pan 
wie, jak czuje się człowiek, na którego pluto na ulicy? Prze
chodnie zawsze odwracają wzrok. I wtedy bardzo trudno 
jest wstać. Dużo trudniej niż przejść te wszystkie idiotyczne 
etapy kwalifikacji. 
Mnie się udało, ale mogło się nie udać, tak jak nie udaje się 
prawie nikomu. 
Dlatego ja nie mogę tego zapomnieć, nie mogę. 

MS 
Myślałem, że jest pan mądrzejszy, panie kolego. 
Zaskakuje mnie pan, naprawdę mnie pan zaskakuje, może 
ma pan rację, a może nie. 
To nie ma znaczenia, liczą się fakty i decyzje, a pan musi się 
zdecydować. Sprawa jest prosta: nie może pan pełnić takich 
funkcji z tatuażami na rękach. Niech się pan zastanowi, niech 
się pan dobrze zastanowi, panie kolego. 

77 



MM 
Ja już się zastanowiłem. 

MS 
Niech pan nie gada głupot, niech pan nie gada głupot. 
Panie kolego, ja panu daję szansę . Nie powinienem, ale daję 
panu jeszcze jedną szansę. Umówmy się tak ... umówmy się 
tak ... ja złożyłem panu propozycję, a pan ją przemyśli. 
No, to przecież normalne, jeśli dostaje się propozycję, która 
ma zmienić cale życie, to trzeba się zastanowić, solidn ie 
zastanowić. Dobrze to wymyśliłem, prawda? 

MM 
Ale ja ... 

MS 
Proszę zamilknąć, zanim powie pan za dużo. 
Teraz pan wyjdzie, a jutro zwołam zebranie Zarządu. Na
świetlę ogólną sytuację, poinformuję o moim wyjeździe i 
tak dalej. 
Potem poproszę pana o głos, a pan powie, co pan o tym 
myśli. Rozumie mnie pan, panie kolego, rozumnie mnie pan? 
To dobrze, to bardzo dobrze. A teraz proszę już iść , mam 
jeszcze wiele spraw do załatwienia, całą masę problemów. 
No, na co pan czeka? 
Żegnam pana, panie kolego i oczekuję pana przybycia na ze
branie Zarządu. Do zobaczenia, panie kolego, do zobaczenia. 

MM wychodzi. 

EPIZOD O MIŁOŚCI 
MM wchodzi na scenę, na której znajduje się MS. 

MM 
No to jestem szefie, przepraszam, że to tyle trwało. 
Ludziom dzisiaj całkiem odbija, zupełna szajba. Nagle pstryk 
i chcą mieć towar od zaraz. 
Tak to mędzą i mędzą godzinami i nic nie kupują. 
Stoję i słucham tych opowieści dziwnej treści. 
Kogoś zdradziła dziewczyna, ojciec nie może zrozumieć 
córki , telewizja jest do dupy, tylko co mnie to obchodzi? No 
i najważniejszy temat: nie ma kasy. Ale na pewno będzie 
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jutro, a jak nie jutro, to na sto procent pojutrze i tak bez 
przerwy. 

Jestem nieczuły na takie gadanie, bo mam zasady. Nigdy 
nikomu nie daję na kredyt. 
Nawet własnemu ojcu bym nie dal, gdybym go miał. 
Pan nie domyśla się nawet, jakich głupot muszę się 
nasłuchać. Dopiero teraz widzę, jaka jest szajba na 
świecie, ekstra się popieprzyło. 
Jak w końcu klient ma te parę groszy, to odbija mu na całego. 
Nic się nie liczy, musi to mieć natychmiast, pstryk i już. A 
przecież ja nie jestem apteka, prawda? 
Człowiek musi spać, jeść i chwilę odpoczywać. 
Piątki są najgorsze, dokumentnie odbicie. Największy ruch na 
ulicach, najwięcej wypadków i najwięcej naćpanych idiotów. 
Wszyscy czekają na sobotę, jakby to miało coś zmienić. 
Na noc wyłączam telefon, a rano i tak mam na sekretarce 
tyle kontaktów, że szkoda gadać. Mówię im wszystkim, żeby 
do mnie nie dzwonili, ale to nic nie pomaga. 
Uwierzy mi pan, że w tym roku trzy razy zmieniałem numer 
i nic z tego. Oni się zawsze dowiedzą, zawsze. Nie wiem, 
jak to robią , ja nikomu nie daję mojego numeru, ale oni go 
zawsze znają. Jeden powtórzy drugiemu i już po mnie. 
Chociaż z drugiej strony: nie ma co narzekać. Mam ruch w 
interesie jak cholera i to bardzo dobrze. Recesja dookoła, a 
u mnie cały czas coś się dzieje. 
Na przykład, wstaję dzisiaj rano, wstawiam wodę na kawę, 
a tu walenie do drzwi. 
To mój sąsiad z góry, tłucze się jak oszalały. Miły chłopak, 
znam go jakiś czas to mu otwieram. Od razu wiedziałem, że 
coś jest nie tak. Wpada i pyta, czy może zadzwonić, bo mu 
telefon odcięli. Jak się nie płaci rachunków to odcinają tele
fon, proste, nie? 

Mówi, że żona ma krwotok i że chciałby zadzwonić na po
gotowie. Jego teściowa wykupiła im w prezencie ślubnym 
abonament na płatne pogotowie ratunkowe. Wyobraża pan 
sobie taki numer, dostać w prezencie ślubnym abonament 
na pogotowie ratunkowe, co za idiotyzm. 
Dobrze, że im trumien nie kupiła na to wesele. 
Sąsiad wpada z dokumentami, wyjmuje wizytówkę i kręci 
numer. Gada kilka sekund: co i jak, rzuca telefon i wybiega. 
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Facet jest przerażony jak cholera, mówi że jeszcze czegoś 
takiego w życiu nie widział i że jak zaraz to pogotowie nie 
przyjedzie to mu żona odjedzie na zawsze. Dziękuje mi ser
decznie i wybiega. 
Po piętnastu minutach wpada znowu cały zielony i mówi, że 
chce jeszcze raz zadzwonić, bo karetka nie przyjeżdża. Dzwo
ni jeszcze raz, wrzeszczy na babę, a ona mu odpowiada, bo 
słyszę to w drugim końcu pokoju, że wysłała już wóz. 
Po dziesięciu minutach sytuacja się powtarza. Sąsiad wpa
da, dzwoni i wypada. Ja czuję, że coś jest nie tak, ale siedzę 
cicho, bo to nie mój interes. 
Wreszcie wpada roztrzęsiony za czwartym razem. Mówi, że 
żona zakrwawiła już całą ślubną pościel i wygląda jak ma
ciora, której poderżnęli gardło. Proszę go grzecznie, żeby 
dał mi wizytówkę, to ja zadzwonię i porozmawiam z tą ko
bietą . I co widzę, niech pan zgadnie, no? Niech pan da so
bie spokój, nigdy w życiu pan nie zgadnie. 
Biorę wizytówkę, patrzę na nią i widzę, że to j€st reklamów
ka teletaxi. Rozumie pan, facet dzwoni od pół godziny do 
centrali taksówkowej, a kobieta wysyła mu taksówki. Facet 
tak się przejął widokiem żony, że nie odróżnia wizytówek, 
dobre co? 
Ludzie tacy dzisiaj są, kompletnie zakręceni. 
Dla mnie takie numery zdarzają się codziennie, rozumie mnie 
pan, codziennie. 
Gubię swoje kluczę, znajduję czyjeś dokumenty, spóźniam 
się, przychodzę o dwie godziny za wcześnie, kompletny 
burdel. 
Ale wobec pana zawsze staram się być w porządku, nigdy 
się nie spóźniłem. Cholernie się staram i mam nadzieję, że 
pan to dostrzega, bo bardzo mi na panu zależy. 
Musi pan wiedzieć, że jest pan moim najważniejszym klientem. 

MS 
Ja, ja jestem najważniejszym klientem? 

MM 
No pewnie, jest pan dla mnie priorytetowy. Jeśli trzeba to 
rzucę wszystko, ale pan musi być obsłużony. 

MS 
To ciekawe, naprawdę. Dlaczego? 
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MM 
Wystarczy chwilę pomyśleć. Sprawa jest prosta. Ja na pana liczę. 

MS 
Na mnie? 

MM 
No jasne, pan jest ustawionym facetem. 
VV:ystarczy się panu tylko dobrze przyjrzeć: garnitur, buty, aksa
mr~na chusteczka z wyszytymi inicjałami. Moi klienci wyglą
daią zupełnie inaczej i pewnie mają problemy inne niż pan. 

MS 
Jesteś bardzo spostrzegawczy. 

MM 
No pewnie, na tym polega moja praca. Muszę rozpracować 
klienta, zanim on zacznie o mnie myśleć. Muszę wszystko 
w~~zytać w jego oczach. Dokładnie wszystko, milimetr po 
milimetrze: czego chce, jak mu to sprzedać i ile mogę za to 
wydoić pieniędzy. 

MS 
I w moich oczach wyczytałeś, że jestem twoim prioryteto
wym klientem? 

MM 
Pan jest ustawiony, pan zna paru ludzi w tym mieście. 
Nigdy nie wiadomo, jak życie się ułoży. Może się okazać, że 
będzie pan moją polisą ubezpieczeniową albo czymś w tym 
rodzaju. Dzięki panu mogę załapać kontakty z ludźmi, do 
których nie mam dojścia, a do których chciałbym dotrzeć. 
MS 
Umawialiśmy się, dyskrecja przede wszystkim. 

MM 
No pewnie, ja nic nie mówię. 
Chodzi mi tylko o to, że jeśli ktoś z pana znajomych potrze
bowałby czegoś, to ja jestem do usług. Widzi pan, ja jestem 
chodzący sklepik. Mam wszystko czego człowiek tylko za
pragnie. 
Najlepsza trawa, najlepsza hera, najlepsza ... w mieście. Sam 
pan przecież wie. Ta trawa którą panu sprzedaję jest niezła, 
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prawda? Ale to tylko wstęp , ja mam dojście do wszystkiego: 
samochody, dziewczyny, meble, komputery, co pan chce. 

MS 
No to jesteś bardzo bogatym człowiekiem. 

MM 
Źle mnie pan zrozumiał. Ja nie mam nic, ale znam ludzi, 
którzy mają wszystko. 
Sam pan wie jak to jest, ludzie polecają się sobie nawzajem 
i sprawy idą do przodu . Wszystko jest towarem, wszystko. 
To tylko kwestia ceny. 

MS 
Wszystko? 

MM 
Już panu mówiłem, jestem chodzącym sklepikiem i sprze
daję szczęście. Powiedzmy, że jestem takim cholernym anio
łem, który urwał się z nieba i rozdaje wszystkim, co im po
trzeba. Potrzebujesz trawę, ja mam worek trawy, potrzebu
jesz dziewczynę na wieczór, ja znam najlepsze laski w tym 
mieście, potrzebujesz świetny samochód za pół ceny, ja mam 
najlepszy salon samochodowy w całym kraju. Taki jestem. 

MS 
Przechwalasz się. 

MM 
No pewnie, że się przechwalam, ale trzeba zadbać o rekla-

mę, no nie. 
Ale niech pan pamięta, że zawsze jest w tym trochę prawdy. 

MS 
Nie wiedziałem, że prowadzisz takie szerokie interesy. 

MM 
Staram się, naprawdę się staram. 

MS 
A telewizory? Myślałem ostatnio o kupnie telewizora. 

MM 
Telewizory to moja specjalność, wprost uwielbiam telewi
zory. Co szanowny pan sobie życzy? 
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MS 
A co byś proponował? 

MM 
Ja bym proponował, żeby szanowny pan przeszedł się do 
sklepu, zapisał markę i symbol telewizora, który się panu 
podoba, a na osobnej kartce, żeby zapisał pan adres sklepu, 
w którym pan go widział. Potem proszę zadzwonić do mnie 
i porozmawiamy o finansach. Jeśli się dogadamy, za dwa, 
góra trzy dni telewizor jest pana. 

MS 
Kradniesz? 

MM 
Ja jestem czysty jak łza, żadnego paserstwa i dilerki, tylko 
drobne interesy. 
Czy to ważne skąd jest ten telewizor, ważne że pan chce go 
mieć i może pan zaoszczędzić trochę pieniędzy. A gwaran
cja, po co panu gwarancja? Sam pan dobrze wie, że elektro
nika poszła do przodu i dzisiaj prawie nic się nie psuje 

MS 
Liczysz, że będziesz mógł coś przeze mnie sprzedać? 

MM 
Ja na nic nie liczę. Od liczenia to są żołnierze przed wyj
ściem z wojska. 
Ja tylko mówię, że mam naprawdę szerokie kontakty. Niech 
pan o tym pamięta. 
Tacy dziani faceci, jak pan, potrzebują różnych zabawek. Ja 
to rozumiem, łatwo jest dzisiaj zanudzić się na śmierć i wte
dy wystarczy wykręcić mój numer, a ja panu pomogę. 
Ludzie się boją, ale pan mi zaufał. 
No, niech pan powie: dlaczego mi pan zaufał? 
Ja sam nie wiem, czemu zaufałem panu, to przecież takie 
dziwne? Nagle ktoś podchodzi do mnie w klubie i chce, 
żebym sprzedał mu jointa. W pierwszej chwili myślałem, że 
to jest prowokacja, dlatego dałem panu za darmo. 
Potem to już poszło i to właśnie nazywa się zaufaniem. 
To już chyba rok, jak sprzedaję panu swój towar, więc po
myślałem że i pan mi zaufał. 
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Gdyby czasami szepnął pan słówko tu i tam. Wie pan jak 
jest, spotyka pan jakiegoś gościa w potrzebie i daje mu pan 
mój telefon . To wszystko. 
Normalnie proponuję jakiegoś bonusa od nowego klienta, 
ale pana nie chcę obrażać. 

MS 
Znasz kogoś, komu nie potrzeba pieniędzy? 

MM 
Pieniędzy, niech pan mnie nie ściemnia. Taki facet jak pan 
ma kupę kasy i nie potrzebuje kilku klepaków. 

MS 
Bardzo mnie tym wszystkim zaskoczyłeś. 
Ja myślałem, że jesteś drobnym dilerem, który sprzedaje tro
chę trawy, żeby dorobić do swojej działki, a ty jesteś poważ
nym handlowcem. Mało tego, proponujesz mi spółkę w in
teresie. 

MM 
Niech pan da spokój. jedna podstawowa uwaga: ja nie bio
rę . Znamy się już trochę, to mogę panu powiedzieć. Bez 
obrazy, ale to jest dobre dla gówniarzy i kolesi, którym z 
nudów poprzewracało się w dupie. Ja mam inne problemy. 

MS 
Inne? 

MM 
Tak, mam problemy tak jak każdy. 

MS 
Tak jak każdy? 
To opowiedz mi o swoich problemach, bo ja mam do ciebie 
bardzo osobistą sprawę. 
Nie masz nawet pojęcia , jak bardzo osobistą sprawę. Ta spra
wa dotyczy tylko ciebie i mnie. 

MM 
Pana i mnie. 

MS 
Tak, ciebie i mnie. 
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MM 
Pan jest gejem? Od razu wiedziałem . 

Przejdę do konkretów. Znam kilku kolesi od robienia lodów, 
szkoda gadać. Mówię panu, ekstra chłopaki . To co, umówić 
pana z kimś? 

MS 
Skąd ci przyszło do głowy, że jestem pedałem. Mówiłem, 
że mam osobistą sprawę do ciebie, a nie, że potrzebuję 
jakiegoś chłopaka. 

MM 
O co panu chodzi, kim pan jest? 

MS 
A jak myślisz? 

MM 
Pan jest, kim pan jest ... ? 
O kur ... , pan jest szefem tego biznesu. Ale mnie przyćmiło. 
Od roku sprzedaję gańdzię największemu bossowi w tym 
mieście. No nie, ładnie mnie pan załatwił, zupełnie niesa
mowicie. Moje cholerne światełka ostrzegawcze nie włą
czyły się na czas. 
Nie mogę uwierzyć, normalnie nie mogę. 
Panie Lucjanie, bardzo proszę, żeby się pan nie denerwo
wał. Ja jestem drobnym, nieistotnym detal istą. Przy pana 
wpływach mnie nie ma. 
Wiem, pan nie lubi konkurencji, też bym się wkurzył, gdyby ktoś 
coś robił przy moim boku, ale niech pan pomyśli. Przy takich 
obrotach jak pan ma, ja w zasadzie nie istnieję. Kilka jointów 
sprzedanych tygodniowo o niczym jeszcze nie świadczy. 
Z innymi usługami to trochę żartowałem. To fakt myślę o 
poszerzeniu interesu, ale na razie to tylko gadanie. 
Oczywiście, jeśli pan powie tylko słowo, ja zostaję przy jo
intach, słowo honoru, nic więcej . 

No, niech się pan zlituje, potrzebuję tych pieniędzy. 

MS 
Mylisz się. 

MM 
Ojejku, dlaczego od razu tak ostro. Przecież wiadomo, że 
możemy się dogadać. Uważa pan, że jointy to za dużo, że 
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powinienem odpalać jakąś działkę. No pewnie, że ma pan 
rację, to oczywiste. 

MS 
Mylisz się. ja nie mam na imię Lucjan. 

MM 
O kur ... , kim pan jest, kim pan jest ... ? 
To nie jest czysta gra, to nie jest czysta gra. 
Pan wie, kim ja jestem, więc niech pan mi się przedstawi. 

MS 
Wystarczy na mnie spojrzeć. 

MM 
Policja? 
No to mnie pan wrobił, świetnie, świetnie. Gratuluję panu, 
jak to się nazywa, sukces operacyjny. Pewnie dadzą panu za 
to order i list pochwalny, a w gazetach napiszą, że rozszy
frował pan największą szajkę handlarzy w mi.eście. 
No, na co pan czeka, przecież musi pan mnie skuć, bardzo 
proszę. 

Nie chce pan, rozumiem, od czarnej roboty są szeregowi 
gliniarze, rozumiem, rozumiem. 
Strasznie długo to trwało, mógł mnie pan przecież zwinąć 
po miesiącu. 
Miał pan nadzieję, że jeszcze coś ode mnie wydusi? 
Nic, zero, nul, ja nic nie wiem. 
Trawę wysiewam sam i sprzedaję kolegom. Jestem taka Zosia 
Samosia. Lubię trochę pofantazjować, niezłą mam nawijkę, co? 
A zresztą, co się będę wygłupiał. Znam dobrze swoje prawa 
i nic nie będę mówił. 

MS 
Faktycznie, niezłą masz nawijkę. 

MM 
Gdyby nie ten pieprzony system, który pan tam solidnie re
prezentuje, który zmusza mnie do zarabiania pieniędzy w 
taki sposób, byłbym wybitnym ekonomistą albo prawnikiem. 
Jak nic byłbym prawnikiem. 
Trudno, wpadka każdemu może się zdarzyć, tak już jest. 
Czemu pan nic nie mówi, czemu pan milczy? 
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MS 
Bo cię słucham. 

MM 
Rozumiem, trzeba było tak od razu, pan się chce dogadać? 
Pewnie, pewnie, możemy się dogadać. Coś o tym wiem, moja 
matka też pracowała w budżetówce. Nobody is perfect i 
każdy orze jak może, nie? 

MS 
Znowu się mylisz. 

MM 
Malo kasy, chce pan współudziału? 
To jest poważniejsza rozmowa. Pewnie że mogę iść na taki 
numer, ale musi pan też coś od siebie załatwić, rozumie pan? 

MS 
Już ci mówiłem, że jesteś w błędzie. 

MM 
W błędzie, nie jest pan policjantem? 
To kim pan jest, do jasnej cholery? 

MS 
Mówiłem ci to od początku, że mam do ciebie bardzo oso
bistą sprawę, ale ty bez przerwy gadasz i gadasz. 
Chcę cię poznać, bardzo mi na tym zależy. 

MM 
Wie pan, to nie jest śmieszne. 
Co pan myśli, kim pan jest, do jasnej cholery? 
Myśli pan może, że jak dopadł pan takiego chłopaka jak ja, 
to można mną poniewierać? 
No to panu powiem. Sprzedaję to cholerne świństwo, bo 
chcę kiedyś normalnie żyć. Normalnie żyć, rozumie pan? 
ja nie jestem z bogatej rodziny. Mój ojciec na osiemnastkę 
nie kupił mi samochodu. 
Ja mojego ojca nie widziałem nigdy w życiu. Siedzi teraz 
pewnie w Stanach albo w jakieś Szwecji i ma mnie w dupie. 
On zawsze miał mnie w dupie, nie miał ochoty nawet się 
przedstawić. jestem pewien, że nawet nie pomyśli o mnie 
przez sekundę. 
Co pan o tym wie, ważniaku? 
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Moja matka całe życie pracowała po dwanaście godzin, 
że?yś~y nie zdechli z głodu, aż wreszcie powiedzieli jej 
dz1ęku1emy, zwalniamy cię. 
Co pan o tym wie, ważniaku? 
Wie pan, jak ona teraz wygląda? Wstaje rano, ścieli łóżko i 
nie ma co ze sobą zrobić. 
Chodzi po mieszkaniu cały dzień i gada do siebie. 
Mówię to panu, żeby pan wiedział, że nie ma pan do czy
nienia z jakimś frajerem, który bawi się w coś, bo ma za 
dużo wolnego czasu. Ja chcę żyć, po prostu, chcę żyć. 
Wi~m, że robię z siebie głupka, ale muszę. Inaczej nie po
trafię zrobić pieniędzy. 
Z tym prawnikiem to ja nie żartowałem. Zrobiłem maturę i 
!ak odłożę kilka złotych to idę na wieczorówkę, i skończę 
Ją. Skończę, bo mam cel, ja się dźwignę z tego bagna. 
Więc niech pan przestanie przede mną pieprzyć te głodne 
kawałki. 

Mówi pan, czego pan chce albo wychodzę .. 

MS 
Naprawdę nie wiesz kim jestem, nie domyślasz się? 

MM 
Nie mam ochoty, bawić się z panem. Nie chce mnie pan 
traktować poważnie, to ja też mam pana gdzieś. Wychodzę, 
cześć. 

MS 
Zaczekaj, zaczekaj chwilę. 
Przyjrzyj mi się, no przyjrzyj. Nic nie poznajesz, nie domy
ślasz się. 

MM 
Nie, już panu powiedziałem. 

MS 
Robert, Robert. 

MM 
Skąd pan zna moje imię? 

MS 
Ja też mam na drugie imię Robert. 
Ja jestem twoim ojcem. 
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MM 
Co? 

MS 
Jestem twoim ojcem. 

MM 
Niech pan sobie nie żartuje. 

MS 
Przysięgam. 

Jestem twoim ojcem i chciałem ... 

MM 
Ty skurwysynu, to ty, to naprawdę ty? 
No nie, nie mogę. Ty szmato, ty cieniaku, ty durniu, odejdź 
stąd, odejdź. Jak masz czelność stać jeszcze przede mną? 

MS 
Przepraszam, nie chciałem, żeby to tak wyszło. 

MM 
Co, ty mnie przepraszasz, ty mnie przepraszasz? 
Nie masz prawa. Nie było cię tyle lat i nagle przychodzisz. 
Jesteś takim cieniakiem, że przez rok kupujesz ode mnie 
potajemnie trawę i mówisz mi nagle, że jesteś moim ojcem. 
Ojcem, ty w ogóle wiesz, co to słowo znaczy? 

MS 
Przepraszam cię, chciałem cię zobaczyć, to znaczy, chcia
łem znaleźć dojście do ciebie. 
Znasz matkę, ona na pewno ustawiła cię przeciwko mnie, 
nie dała mi szansy. 
Musiałem, po prostu musiałem coś wymyślić. 

MM 
Nie, to niemożliwe, to jakiś głupi kawał. 

MS 
Daj mi powiedzieć, posłuchaj mnie ... 

MM 
Co chce mi pan powiedzieć? Znowu wymyślił pan jakąś ba
jeczkę. 

MS 
Posłuchaj ... 
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MM 
To ty mnie posłuchaj. Wiesz, ile razy w dzieciństwie modli
łem się żebyś się zjawił, żebym chociaż mógł cię zobaczyć. 
Mama wyrzuciła wszystkie twoje zdjęcia, a te na których by
liście oboje przedarła na pół. Ale ja nie wierzyłem, rozumiesz, 
nie wierzyłem. Myślałem, że musi być coś, coś musi być. 
Marzyłem o tym, że kiedyś się pojawisz i wszystko mi wytłu
maczysz. Czekałem, czekałem, ale ty się nie pojawiałeś. 
A co ty zrobiłeś, kupowałeś moją trawę i nagle po roku po
stanowiłeś do mnie przemówić? Sram na ciebie i twoje ojco
stwo, sram na ciebie, sram. Ja nie mam ojca, rozumiesz, ja 
nie mam ojca. 

MS 
Piotrek. 

MM 
Nie mów tak do mnie. Dla ciebie nie istnieję, mnie nie ma, 
rozumiesz? 

MS 
Zaczekaj, nie wychodź, błagam cię, daj mi minutę, dwie, a 
potem zrobisz co chcesz, ale daj mi minutę. Błagam cię, jedną 
minutę. 

MM 
I co, opowiesz mi łzawą historię, ja się rozpłaczę i wpadnie
my sobie w ramiona? 
Tak to sobie wyobrażałeś? No powiedz, powiedz, proszę cię. 

MS 
Nie, nie tak. 
Myślisz, że tylko ty cierpiałeś, że tylko ty nie mogłeś spać w nocy. 

MM 
Przerwę ci i odpowiem: tak właśnie myślę. Jeśli nawet cier
piałeś, to mam to w dupie, dokładnie. Po co to zrobiłeś, nie 
było cię tyle lat, to trzeba było zniknąć raz na zawsze. 

MS 
Musiałem cię zobaczyć, po prostu musiałem. 

MM 
Bo co, bo masz raka, umrzesz za dwa tygodnie i musisz zo
baczyć syna przed śmiercią? 
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MS 
Nie, nie, nie. 

MM 
Myślisz tylko o sobie, tylko o sobie. 

MS 
Bylem miody, bardzo miody, zrozum to. Miałem przed sobą 
całe życie, kiedy ty się urodziłeś, przestraszyłem się, prze
straszyłem się. 

MM 
A teraz już się nie boisz? 

MS 
Robert, pozwól sobie powiedzieć, pozwól, proszę cię. 
Przecież nie możesz całkiem odrzucić ojca, nie możesz i już. 
Ja jestem częścią ciebie, czy tego chcesz czy nie, tak już jest. 
Ja wiedziałem, ja wiedziałem, że to będzie trudne spotka
nie, ja o tym widziałem. 
Nie moglem podejść do ciebie nagle i powiedzieć: cześć, 
jestem twoim ojcem. 
A twoja matka, przecież ona mnie nienawidzi. 

MM 
Nie mów o mamie, nie mów o mamie. 

MS 
Ja nic nie mówię, ja ciebie o nic nie proszę. Nie mam zamia
ru nagle udawać kogoś innego. Wiedziałem, że nie będziesz 
chciał ze mną rozmawiać, wiedziałem. 
Dlatego mam to, weź, proszę cię. 

MS wyjmuje kasetę video. 

MM 
Co to jest, niczego od ciebie nie chcę. 

MS 
To jest kaseta, kaseta wideo. Na tej kasecie jestem ja. Mówię 
do kamery, mówię do ciebie, do ciebie. Tam wszystko jest 
wyjaśnione, wszystko. 

MM 
Wszystko, nagle na kasecie jest wszystko wyjaśnione? 
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Jesteś takim cieniakiem, że nie umiesz mi tego powiedzieć 
prosto w oczy, dajesz mi jakąś głupią kasetę? 

MS 
Chcę, żebyś ją wziął, proszę cię, żebyś ją wziął i obejrzał. 
Błagam cię. 

Proszę cię, nie umiem inaczej. 

MM 
Czyś ty zwariował, czy pan kompletnie zwariował? Nie ma 
cię nie wiadomo ile lat, przychodzisz, kładziesz kasetę i wy
chodzisz. Kim ty jesteś, kim ty, człowieku, jesteś? 

MS 
Robert! 

MM 
Niech pan do mnie tak nie mówi, niech pan do mnie tak nie 
mówi. 

MS 
Błagam cię, po prostu cię błagam, tam jest wszystko. Prze
słuchaj ją. 
Daję ci słowo, słyszysz mnie, daję ci słowo, że jeśli wysłu
chasz tą kasetę i nie będziesz miał ochoty mnie nigdy wię
cej widzieć, to mnie nie zobaczysz. Nigdy, przysięgam ci. 

MM 
Ty mi przysięgasz. Nie myślisz chyba, że jestem w stanie w 
cokolwiek ci uwierzyć. 

MS 
Weź to, proszę cię. 

MM 
Wyjdź stąd, nie mogę na ciebie patrzeć, jesteś ohydny. 

MS 
Dobrze, tylko daj mi słowo, że „„ 

MM 
Proszę cię wyjdź, zniknij. Nie chcę, po prostu nie chcę na 
ciebie patrzeć. 

MS 
Już dobrze tylko .... 
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MM 
Wyjdź. 

MS 
Kładę ją tu. 

MM 
Wynoś się stąd. 

MS wychodzi. 

EPIZOD O SAMOTNOŚCI 
MM znajduje się na scenie, na którą wchodzi MS. 

MM 
O, jest pan. Bardzo się cieszę, bałem się, że pan nie przyjdzie. 
Ja wiem, ja wiem, zdaję sobie sprawę, to dla pana niezręcz
na sytuacja, ale nie musi się pan bać. Potrafię być dyskretny. 
Dobrze to rozumiem, naprawdę rozumiem. 
Stary, to znaczy pan Piotr, bardzo by się ucieszył, gdyby tu 
pana zobaczył. 
Nie wie pan nawet, ile on o panu mówił, bez przerwy. 
Też mówiliście na niego Stary? 

MS 
Tak. 

MM 
Ciekawe: czy o tym wiedział? Chyba tak. Napije się pan czegoś? 

MS 
Dzień dobry. 
Nie, nie. 
To ty jesteś Robert? 
Przepraszam, ale przyjechałem dopiero przed chwilą, nie 
zdążyłem nawet na pogrzeb. 
Mam tyle spraw na głowie, łatwo się w tym pogubić. 
Adam. 

MM 
Robert. 
Miło mi pana poznać. 

Witają się. 
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MS 
Gdyby były jakieś kłopoty, pieniądze albo problemy z ludź
mi, to może mógłbym ... 

MM 
Nie, nie, Stary wszystko sam zorganizował. Wie pan, jaki 
był, zero przypadku. Absolutna perfekcja w planowaniu i 
wykonaniu. Miał wszystko przemyślane chyba na dziesięć 
lat do przodu. Niesamowite, nie? 
Totalny szok. Ubranie w szafie: garnitur, buty, nawet papie
rosy w kieszeni. Dobre, nie? 
No i ten list do pana. Kazał mi go wysłać zaraz po śmierci . 

MS 
To mile. 
Jak to się stało? Słyszałem coś o szpitalu, o raku, o żołądku ... 

MM 
Męczył się, strasznie się męczył. Nie mógł jeść, prawie nie 
pil. Bardzo schudł, nie miał nawet siły chodzie. 

MS 
Czy oprócz ciebie ktoś wie, że tu jestem? 
Nie zrozum mnie źle, ale są ludzie, którzy nie przebierają w 
środkach. Boję się czasami wstać z łóżka. Cały czas mogą 
mnie obserwować. To byłby dla nich łakomy kąsek. 
Ja na wieczorze z duchami, dobre co? 
Przecież nikt by nie chciał uwierzyć, że przyszedłem tu, bo 
prosił mnie o to nieboszczyk zza grobu. Nikt by nie uwierzył. 
Sam jak czytałem ten list, to nie mogłem tego zrozumieć. 
Stary na koniec uwierzył w życie wieczne, czy co? 
Zresztą wiesz, że zmieniłem życiorys. Tak, tak, rozumiem, że 
może to budzić wątpliwości, ale w interesach czasami trzeba 
robić rożne rzeczy. Wychowanie w Domu Dziecka to nie są 
dobre referencje, to nie budzi zaufania, rozumiesz mnie? 
Musiałem być wiarygodny, musiałem być człowiekiem nie
poszlakowanym, musiałem posiadać rodowód. To wszystko 
kosztuje, pieniądze, wyrzeczenia, urzędnicy, dokumenty. 
Na pewno nikt o mnie nie wie? 

MM 
Nie, na pewno nie. 
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MS 
I niech tak zostanie. 
Zawsze myślałem, że Stary musi umrzeć w jakiś heroiczny 
sposób. Bo ja wiem, ratując komuś życie albo coś takiego. A 
tu cicha śmierć. 
Nigdy nie przestał mnie zadziwiać i fascynować. Ukochany 
wychowawca i dyrektor wzorowego Domu Dziecka. Teraz 
się od tego odchodzi, humanizuje się wychowanie. 
A co ty o tym sądzisz? 

MM 
Nie wiem, są różne metody, ale ... 

MS 
Nie, nie, chodzi mi o nasze spotkanie, co o nim sądzisz? 

MM 
Napisał list do pana i do mnie. Chciał, żebyśmy tu byli w 
nocy w tydzień po jego śmierci. 
To wszystko. A reszta, sam nie wiem, zobaczymy. 

MS 
Tak, zobaczymy. 
A adres, skąd miałeś mój adres? 

MM 
To Stary. On się panem bardzo interesował. Zbierał wszyst
kie notatki, gazety, wywiady. Wiem, że miał taki specjalny 
album. W końcu jest pan osobą publiczną. 
Czasami nawet opowiadał mi o panu. 

MS 
Tak? 

MM 
Ale bardzo mało, jakieś urywki . Sam pan wie, jaki był skryty. 
Tak naprawdę nikt o nim nic nie wiedział, zadziwiający czło
wiek. Zresztą znał go pan dobrze. Taki człowiek, po którym 
wszystkiego można się spodziewać. 
Wierzy pan w to? 

MS 
Wco? 

MM 
No, czy wierzy pan, że on tu dzisiaj przyjdzie? Przyjdzie czy nie? 
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MS 
Dziwne pytanie. 
Pytasz mnie, czy wierzę w to, że przyjdzie tu nieboszczyk? 

MM 
No, ale po to tu jesteśmy, prawda? 
Tak napisał, on w to wierzył. Siedzimy i czekamy na niego, tak? 

MS 
Tak to może wyglądać, ale ... 

MM 
Napisał nam to samo: „ ... musicie wierzyć we mnie i wsie
bie. Będę z wami tej nocy". 
Wierzy pan? 

MS 
Nie powiedziałem , że wierzę i nie powiedziałem, że nie 
wierzę. 

Poprosił mnie, to jestem. Jestem mu to winien„ 

MM 
Tylko tyle? 

MS 
Nie lubię gdy ktoś mnie atakuje. Prawie się nie znamy. 

MM 
Ja pana znam. 
Dużo o panu czytałem: gazety, album Starego. 
Nie ma po co udawać, trochę wiem. 

MS 
Są takie momenty w życiu, że podejmuję dziwne decyzje. 
Ludzie nie rozumieją tego, co robię. 
Gdybym robił tylko to, co wypada, byłbym nikim, zupełnie 
nikim. 
Pewnie masz to samo, też cię czasami nie rozumieją, co? 
Opowiedz mi o sobie. 

MM 
Naprawdę to pana interesuje? 

MS 
No, w końcu mamy tu razem spędzić kilka godzin, a ty o 
mnie podobno tyle wiesz. 
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MM 
Nic ciekawego. Trafiłem tu jak miałem pięć lat i siedziałem 
do końca liceum. Teraz studia i to wszystko. 

MS 
Znajomi, koledzy, dziewczyna? 

MM 
Mam chyba kłopoty w kontaktach z ludźmi. 

MS 
Kłopoty w kontaktach z ludźmi? Nie ma się do kogo ode
zwać, co? 
Zastanawiam się, czy gdybym miał normalną rodzinę, ojca, 
matkę, Boże Narodzenie i przyjęcia urodzinowe, to czy by
łoby tak samo? 
Czy to przez to dzieciństwo, przez ten Dom Dziecka? 
Sam nie wiem. 
Nie powinienem ci tego wszystkiego mówić. To moje kłopo

ty, co cię to obchodzi. 

MM 
Nie, niech pan mówi dalej. 

MS 
Z tego co mi napisał Stary, jesteś kimś wyjątkowym. 
Żyję ostatnio w stresie i za dużo się zastanawiam. Tak, zde
cydowanie za dużo roztkliwiam się nad sobą. Jak to się skoń
czy muszę chwilę odpocząć . 
Bardzo cię proszę, żeby to wszystko zostało między nami . 
To chyba przez to miejsce: gadam i gadam. Wspomnienia 
to paskudna rzecz. 
Powiedz mi: jak tu teraz jest? 

MM 
Tu? 

MS 
No tu, w Domu Dziecka? 
Pewnie nic się nie zmieniło. Banda przygłupów i kilku zagu
bionych jak ty i ja. Trzeba uważać, żeby tego nie pokazać 
po sobie, bo powiedzą, że jesteś pedałem i skopią ci tyłek. 
Jedyna recepta, to kopać jeszcze mocniej. Gdzie mieszkasz? 

97 



MM 
W akademiku. Musiałem się stąd wyprowadzić, ale przycho
dzę tu czasami. Studiuję pedagogikę, chciałem być jak Stary. 
Dopóki Stary żył, to wszystko się we mnie jakoś trzymało. 
Czułem się zobowiązany, ale teraz, sam nie wiem, co zrobię. 

MS 
Masz rodziców? 

MM 
Matka jeszcze żyje, ale pewnie już niedługo. Pije tyle, że 
szkoda gadać. Ojca nie znałem. 

MS 
Odebrali jej prawa rodzicielskie jak byłeś gówniarzem? 

MM 
Tak samo jak u pana. 
Czasami myślę, że to moja wina. Gdyby nie zaszła w ciążę, 
gdyby nie ja, może wtedy wszystko byłoby i~aczej. 

MS 
Nie myśl tak nigdy. To nie twoja wina. 
Moja matka dostała świra i latała goła po mieście, i co? 
To moja wina? 
Wiesz, komu najbardziej zazdrościłem? Takiemu dzieciako
wi, z którym mieszkałem przez trzy lata. Nie miał rodziców. 
Zginęli w wypadku samochodowym. 
Farciarz, nie. Mógł powiedzieć, siedzę w bidulu, bo zginęli 
moi starzy i już. 
Odczepcie się ode mnie, jestem sierotą i ciężko mi. 
A ja co? Opowiadałem wszystkim, że moja matka bardzo mnie 
kocha, tylko na razie nie może mnie wziąć do domu. Nie ma 
pieniędzy, ale na pewno przyjdzie taki moment, że będzie 
miała pieniądze i wyjdę stąd. Wszyscy tak opowiadali. 
Pewnie ty też, co? 

MM 
To moja sprawa. 

MS 
Daj spokój, nie chciałem cię obrazić. 
Wiesz, co mi kiedyś Stary zrobił? 
Wziął mnie do ogrodu i pokazał, jak psy zagryzają kota. To 
było po tym, jak mnie pobili, takie łebki z drugiego piętra. Lali 
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mnie co miesiąc, a ja nie umiałem sobie z tym poradzić. 
Poszedłem do Starego z mordą całą w skrzepach, żeby mu się 
wypłakać. Wysłuchał mnie, nie powiedział ani słowa. Na 
podwórku spuścił psy na takiego małego kociaka, a ja patrzy
łem, jak one go zagryzły. Bardzo się przestraszyłem. Niemo
głem zasnąć w nocy. Mniejsza z moją gębą, chodziło o tego 
kota. W dwa tygodnie po tym pobiciu wziąłem dechę z wy
stającymi gwoździami i poszedłem na drugie piętro. O mało 
nie zatłukłem tych łebków na śmierć. Byłem pewien, że oni 
mnie po tym numerze zabiją jak tylko dojdą do siebie. 
I wiesz, co się stało? Nic, zupełnie nic, nikt mnie już nie ruszył. 

MM 
Stary miał metody. Mnie jak uczył pływać, to cudem się nie 
utopiłem, ale do dziś nie umiem pływać. 

MS 
To był dziwny facet, ale nikogo innego nie mieliśmy. 

MM 
Gratulacje z powodu ślubu. Pewnie wszyscy panu za
zdroszczą takiej żony, normalnie top - modelka. Widziałem 
zdjęcia, jest ekstra. 

MS 
Zdjęcia? 
Nie wierz w to co piszą w gazetach. Chciałem im nawet 
kilka razy wytoczyć proces o zniesławienie, ale im tylko o to 
chodzi. Chcą robić hałas, taki mają zawód. 
A ostatnio, tak, tak. 
To miał być cichy wieczór kawalerski. Nie pierwszy w moim życiu 
i sam nie wiem, co jest lepsze: ślub czy wieczór kawalerski? 
Mam takiego dobrego znajomego, zrobiliśmy razem kilka 
biznesów. 
Chłopak się postarał, bo co to za wieczór kawalerski bez panie
nek? Zaprosił kilka dziewczyn i już, normalna rzecz. Potańczy
ły trochę, rozebrały się i zaczęły się do nas przytulać, ale nic z 
tych rzeczy, o których myślisz. Ja mam zasady. Poklepałem je 
po pupach, dałem buzi i koniec. I wiesz, co się stało? 
Jakiś kretyn stuknął kilka fotek. Zdjęcia trafiły do gazet, do 
Urszulki. Głupia sytuacja, co? Trzeba było wszystko wyja
śniać, a to kosztuje. 
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MM 
To dlatego przełożył pan ślub o trzy tygodnie. 

MS 
A tak, tak. 

MM 
Balem się, że wyjechał pan w podróż poślubną do Hiszpanii 
i nie przyjedzie pan. Tak pisali w gazetach. 

MS 
Bo pojechałem. Ona jeszcze tam siedzi. Ja wróciłem. 

MM 
Wrócił pan, ze względu na Starego? 

MS 
Czy to ważne? 
Sekretarka przeczytała mi kilka listów przez telefon i posta
nowiłem wrócić. Sam nie wiem dlaczego? 

MM 
Zostawił pan swoją nową żonę? 
Nie każdy może mieć nową żonę co roku. 

MS 
Dlaczego? 

MM 
Jak to dlaczego? 

MS 
Dlaczego nie może mieć nowej żony? 
To normalne, takie są prawa przyrody. Ja mam bardzo dużo 
sił i potrzebuję młodych, silnych kobiet. Arabowie, czarni 
mają kilka żon i jest im z tym dobrze. Tu jest inaczej, ale to 
można zmienić. Nie myśl, że nie dbam o moje stare rodziny. 
Są ustawieni do końca życia. 

MM 
Jest pan dziwnym człowiekiem, bardzo dziwnym człowiekiem. 

MS 
Coś ci powiem. Wiesz, kto to jest dziwny człowiek? 
Tu u góry, w pokoju na pierwszym piętrze, mieszkał taki blon
dyn. Miał na imię Piotrek. Mówiliśmy na niego Guma, bo umiał 
się wyciągnąć, jak nikt inny. Nie wiedziałem go przez lata, aż 

100 

tu nagle patrzę: zdjęcie w gazecie. Był psychopatą, zabijał 
kobiety, kroił je i wyrzucał na śmieci. Mieszkałem z nim w 
jednym pokoju przez rok. I co? A gdyby mu odbiło szybciej? 
Dlatego nie lubię, jak mi ktoś mówi, ze jestem dziwny. 
Jestem, rozumiesz, to mój największy sukces, cały czas jestem. 

MM 
Po co mi pan to wszystko opowiada? 

MS 
Bo przypominasz mi kogoś. 
Przypominasz mi mnie samego sprzed dwudziestu kilku lat. 
Też mi się wydawało, że Stary ma rację, że trzeba trzymać 
się zasad. 
Bardzo długo się z tego leczyłem i dużo mnie ta nauka kosz
towała. 

MM 
I co? 

MS 
I nic, żyję, a to najlepsza wiadomość jaką możesz dostać 
każdego ranka. 
Ale widzisz, nie chciałbym żebyś odniósł wrażenie, że mam 
to wszystko gdzieś. 
Zależy mi na tym, żeby sprawy pozałatwiać do końca. 

MM 
Zależy panu na mojej opinii? 

MS 
To nie tak. Może to chodzi o niego? 
Ja wiem, co on o mnie myślał. Miał mi za złe, nie mógł zro
zumieć, wybaczyć, że ja, to znaczy, że ja nie byłem, taki jak 
on chciał. 
Wiesz, że ja nie rozmawiałem z nim przez dwadzieścia dwa lata? 

MM 
Wiem. 

MS 
To nie dlatego, że nie chciałem. Ja się go balem. Widzisz, ja 
cały czas uciekam, cały czas. Czasami rozmawiam z nim w 
nocy. Gadam do niego, ale on nie może tego usłyszeć. 
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MM 
A Anna? 

MS 
Co Anna? 

MM 
No ta dziewczyna, która tu mieszkała. Miał pan się z nią 
ożenić? Podobno była w ciąży, to prawda? 

MS 
Skąd o tym wiesz? 

MM 
Stary mi kiedyś coś powiedział, ale nie chciał wyjaśnić szcze-
gółów. 

MS 
Była na pogrzebie? 

MM 
Kto? 

MS 
No, czy ona była na pogrzebie? 

MM 
Nie wiem, nigdy jej nie widziałem, nie wiem jak wygląda . 

MS 
Na pewno przyszła. Ona kochała Starego. 
Nie chciałem zaogniać sytuacji. Gdybym przyszedł na po
grzeb, mogłoby być niezręcznie . 
Ktoś by się rozpłakał, ktoś inny zrobiłby zdjęcie i byłby kłopot. 

MM 
Pan ją kochał. 

MS 
Bzdura, co ty opowiadasz. 

MM 
Stary mi mówił. Mówił, że gdyby wtedy się pan nie pogubił, 
to byłby pan wspaniałym człowiekiem. Mówił, że mógł pan 
zrobić coś ważnego. 

MS 
Stary idiota. Nic nie rozumiał, nic nie wiedział. 
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Zresztą , kogo to dzisiaj obchodzi, minęło tyle lat. 
Wszystko to jest gówno warte, rozumiesz. 
Liczą się fakty, tylko fakty się liczą. 
I co, kim ty będziesz? Znam takich jak ty, znam was. Chcesz 
być taki jak Stary, co? 
Będziesz klepał biedę i mamił następne sieroty, takie jak ja, 
co? Będziesz im opowiadał te bzdurne kawałki o wartościach 
niematerialnych, przyjaźni, miłości? Ty sam w to nie wie
rzysz, tak jak i on w to nie wierzył. No, odpowiedz, pytam 
cię, odpowiedz? 
Chcesz być taki jak on, chcesz? Jakie masz prawo? Myślisz, 
że jesteś lepszy od mnie? Mogę kupić to całe gówno i kazać 
to spalić . Rozumiesz, mogę wyrzucić te dzieciaki i zrobić , 
co będę chciał. A ty, wiesz, co robię z takimi chłopaczkami 
jak ty? Kupuję was, kupuję, bo mnie na was stać. Stać mnie. 

MM 
Czemu pan to mówi? Ja panu nic nie zrobiłem. 

MS 
Nie zrobiłeś? 
Za kogo ty się uważasz. Obrażasz mnie. Mówisz o sprawach, 
o których nie masz pojęcia? 
Kim ty jesteś: następny bękart, który chce zmienić świat? 

MM 
Niech pan tak nie mówi. 

MS 
Bo co? Zawsze mówię to, co uważam za słuszne. 

MM 
A kim pan jest? Za kogo się pan uważa : panie wielki, wspaniały ... ? 
Stary pana kochał jak syna. Dlaczego nigdy nie przyjechał 
pan, nawet nie wysłał głupiej karki? 

MS 
Ty tego nie możesz zrozumieć. 

MM 
Rozumiem wystarczająco wiele. 
Przejrzałem te wszystkie notatki z gazet o panu z albumu 
Starego. 
Pieniądze, kariera, rozwody, dzieci . 
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Jak to przejrzałem, to nie moglem zrozumieć: za co Stary 
tak pana szanował? 
Pomyślałem sobie, że jest pan zwyczajnym szmaciarzem, 
pełno dzisiaj takich szmaciarzy. 
Nie wierzyłem, że pan przyjdzie tutaj. Zapłacił pan za dużo 
pieniędzy, za zmianę życiorysu, żeby teraz ryzykować od
wiedziny. Nawet na pogrzebie pana nie było. 
Wszedł pan tu i tylko się dopytuje: czy nikt pana nie zauważy? 
Niech pan stąd idzie, nie mogę na pana patrzeć. Pan tu nie 
jest potrzebny. Stary się pomylił. Niech pan stąd idzie, bo roz
powiem wszystko dziennikarzom i będzie pan miał kłopoty. 
Tu nie potrzeba takich ludzi jak pan, tu nie potrzeba takich ludzi. 
No, na co pan czeka? Niech pan idzie. 

MS 
Nie masz prawa mnie stąd wyrzucać. 

MM 
Mam i wyrzucam pana. 
Nie chcę pana tu widzieć. Stary się pomylił. Pana nie ma. 
No już, wyjdź stąd. 

MM podchodzi do MS i zaczynają się szarpać. MM próbuje 
wypchnąć MS, ale mu się to nie udaje. Szarpią się, wreszcie 
padają po walce i leżą bez ruchu. Zasypiają. Po chwili snu 
nagle budzi się MM i krzyczy. 

MM 
Widziałem go, widziałem go, on tu był. 

MS 
Co ty wygadujesz, nikogo tu nie było. 

MM 
Widziałem go, widziałem. 

MS 
Przestań, musiało ci się przewidzieć. Za dużo ostatnio prze
szedłeś. 

Przepraszam cię za moje zachowanie. Nie powinienem był 
opowiadać ci tych wszystkich przykrych rzeczy. Przepraszam 
za przepychankę. To nie tak miało być. 
Jeśli trzeba ci jakoś pomóc, może mógłbym ci coś znaleźć, 
jakąś pracę albo ... 
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Zapomnijmy o tym wszystkim. Bardzo cię przepraszam, jest 
już późno. Miałeś rację, ja powinienem już iść. 

MM 
Widziałem go, on tu był, on tu jest. 
Czuje pan to? Niech pan podejdzie, niech pan dotknie, czu
je pan ciepło? 

MS 
Uspokój się. 

MM 
Czuję jego ciepło, czuję jego obecność. 
On tu był, on tu jest. 

MS 
Uspokój się, też bym tego bardzo chciał. Nie wiesz nawet jak 
bardzo bym chciał, ale to się skończyło, to już koniec. Nic 
dalej nie ma, nic, cisza, rozumiesz? On umarł, jego tu nie ma. 

MM 
Czuje pan ciepło, tu, tu i tu. 
Niech pan dotknie, niech pan dotknie. 
Nie można zniknąć bez śladu, nie można przestać istnieć, 
nie można. 
To by było takie głupie, to by było bez sensu. 
Pan w to musi uwierzyć. Pan musi uwierzyć, że jest to coś warte. 
Dlatego kazał nam przyjść, rozumie mnie pan? 
To ma sens. Kazał nam tu przyjść, żebyśmy się poznali 
uwierzyli. 
On tu jest. Jest we mnie, jest w panu. On w nas jest. 

MS 
Przestań. 

Co ty wygadujesz? Facet umarł i już. Nie ma, nie ma nikogo. 
Nie opowiadaj mi głupoty. Nic nie czuję. 

MM 
Niech pan dotknie. 

MS 
Czego mam dotknąć, powietrza? 
Tu jest pustka i nic więcej. Cale moje życie jest pustką. 
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Stary, Anna, moja młodość, budynki, żony, dzieci, korytarze, 
jedzenie, noce, wakacje. Mam się do ciebie uśmiechnąć i po
wiedzieć, czuję coś? Nic nie czuję, bo niczego nie ma. 
Stary był najwspanialszym człowiekiem, jakiego w życiu miałem, i co? 
Kochałem go, i co? 
Narobiłem w życiu głupot, i co? 
Boję się, cholernie się boję, i co? 
No powiedz mi: i co? 

MM 
Nie wiem, nie wiem. 
Pamięta pan ostatnie słowa listu? 

MS 
Pamiętam. 

MM 
„ ... a gdybym nie przyszedł tej nocy, to spotkajcie się znowu 
za rok." 
Tak? 

MS 
I co, przyjdziesz tu za rok posiedzisz i co? 
Myślisz, że to takie proste, że to wszystko za ciebie rozwiąże? 

MM 
Nie wiem, nic nie wiem, ale ja przyjdę tu za rok. 

MM schodzi ze sceny. 

EPIZOD NA ZAKOŃCZENIE 
MS jest przywiązany do krzesła. 

MM 
No co, wreszcie się obudziłeś, strasznie długo to trwało. 
Tyle wrzeszczałeś i cisza. 
Chcesz żreć? Pytam się, czy chcesz żreć, prosić cię nie będę. 
Nie chcesz, to nie żryj. jak ci się zachce, to może już nie być. 
Ale śmierdzisz, o kurwa: gówno. Zesrałeś się. Nie myśl, że 
mnie to rusza, nie raz już widziałem twoje gówno. 
Przemówisz wreszcie, czy nie? No jak? 
Wczoraj byłeś taki rozmowny. Pamiętasz, krzyczałeś, że mnie 
zabijesz, i co? 
No dalej, dalej, tyle mi zawsze miałeś do powiedzenia. 
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Milczenie owiec? Masz rację, po co gadać byle co i pie
przyć bzdury. 
Namyśl się z tym żarciem. Przyjdę dopiero za kilka godzin. Idę 
na miasto, muszę się trochę odprężyć. Trzeba wypocząć, nie? 
Nie można bez przerwy patrzeć na twojego zapijaczonego ryja. 
Zastanawiasz się, po co ja ci gadam te wszystkie bzdury, co? 
Cale lata prawie bez słowa, a tu tyle gadania do tatusia, co? 
No tatuś, tatuś. W ogóle to wesoły ze mnie typek, tylko z 
tobą mi nie szło. Zajebiście się ciebie bałem, zajebiście. 
Kiedyś powiedziałem sobie, że nie będę się do ciebie odzy
wał, jak jesteś ujebany. Teraz mi przeszło. Popatrz, mogę cię 
huknąć w ryja, a ty mi nic nie zrobisz. 
Widzisz, nic. 
Przegiąłeś, po prostu przegiąłeś. Dawno już chciałem ci sko
pać dupę, ale tym razem przegiąłeś. Gdyby nie te moje uro
dziny, to bym jeszcze trochę wytrzymał. Tyle wytrzymałem, 
to i dalej bym wytrzymał. 

MS 
Papierosa. 

MM 
Co, co mówisz? 

MS 
Papierosa. 

MM 
Chcesz papierosa, nieźle, papierosa. 
A nie pamiętasz, co mi zawsze mówiłeś, no? Mówiłeś, że 
nie mogę palić w domu, bo wsiąka w firanki. Pamiętasz? 

MS 
Daj mi papierosa. 

MM 
Bo co, pobijesz mnie albo oplujesz? 
Naucz się, kurwa, wreszcie o coś w życiu prosić. Niech to 
wreszcie dotrze do twojej zakutej pały: ja nie żartuję. Nie 
po to robiłem ten cyrk, żeby bawić się z tobą w niańkę. 

MS 
Papierosa. 
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MM 
Stul ryja i posłuchaj, co do ciebie mówię: przypomniałeś sobie, 
pytam czy sobie tatuś przypomniałeś, co mi ostatnio zrobiłeś? 

MS 
Papierosa. 

MM 
Słuchaj gnoju, przypomniałeś sobie, czy nie? 
Pamiętasz ten wieczór dwa dni temu, pamiętasz? 
No tatuś, tatuś, przypomniałeś sobie? 
Bo ja, kurwa, nigdy nie zapomnę tego obciachu. Mówiłem 
ci od miesiąca, że robię urodziny, mówiłem? Mówiłem ci, 
że zaprosiłem ludzi z mojej grupy i prosiłem cię , żebyś nie 
wturlał swojej zapijaczonej , czerwonej gęby, mówiłem czy 
nie mówiłem? 
Wiesz, co ty mi, kurwa, szmaciarzu zrobiłeś? 
Tatuś, wiesz, co mi zrobiłeś? 
Oni nie widzieli, że mam starego alkoholika,- który sra w 
gacie. Myśleli, że jestem takim miłym kolesiem, który jakoś 
sobie żyje z rodzinką. Miły facet, mila rodzinka, wszystko 
na swoim miejscu, ty mnie tego nauczyłeś pamiętasz? 
Mogłem to przewidzieć, mogłem zrobić imprez~ n_a ze
wnątrz, ale dałeś słowo. Dałeś mi słowo, ze raz w _zy_ciu ~a
chowasz się jak człowiek, a nie jak żul. A ja głupi c1 uwie
rzyłem. Kretyn ze mnie. 

MS 
Papierosa. 

MM 
A wiesz, co mnie najbardziej wkurwia: twoje pozory. 
Wszyscy wiedzą, że jesteś żulem, ale oficjalnie_ jest ?K·. , 
Święta, wigilia, odwiedziny babci. Jak chcesz to umiesz się sp1ąc. 
Wszyscy się uśmiechają do wszystkich i jest dobrze, co? 
Pamiętam, jak chodziłem jeszcze do podstawówki i ciągną
łem cię zachlanego do domu, żeby moi kumple nie widzie
li, jak leżysz nawalony pod sklepem. 
Zatkaj się, nie pozwoliłem ci teraz mówić. . 
Wiem, co mi chcesz powiedzieć, dobrze wiem. Gadałeś m1 
to już setki razy: O.K. nigdy w życiu mnie nie biłeś. I co, 
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mają cię za to wyświęcić? Miałeś szczęście, bo już dawno 
skopałbym ci ryja. Już by cię tu nie było, gdybyś mnie bil. 
Po prostu bym cię, tatuś, zabił: za mnie, za matkę, za Sebastiana. 

MS 
Papierosa. 

MM 
Słuchaj, skurwysynu: jak jeszcze raz powiesz coś o papiero
sach to huknę cię w łeb, nie żartuję. 
Co ty sobie wyobrażasz, że będziesz dalej robił ze mnie szmatę? 
No to zobacz, popatrz. 

Wyjmuje pistolet 

To jest moja nowa przyjaciółka, nie wkurzaj jej, bo pożałujesz. 

MS 
Czyś ty ogłupiał, schowaj to w tej chwili. Jeszcze mi coś 
zrobisz, idioto. 

MM 
Cicho, cicho, nie używaj takich słów, bo mogę się zdenerwować. 
Moja przyjaciółka nie lubi, jak ktoś do mnie tak mówi. Ona 
mnie kocha, ona mnie kocha i nie pozwoli, żebyś zrobił mi 
krzywdę. 

Już dosyć, już dosyć. Prawda, kochana? 
Widzisz, ona mnie słucha. 

MS 
Dobra, dobra, tylko spokojnie. 

MM 
A matka nie wie, gdzie jesteś. Martwi się, ale jej przejdzie. 
Jeszcze nic nikomu nie zgłosiliśmy. Nikt nic nie wie. Taki zasra
ny alkoholik jak ty, czasami znika na kilka dni. Nikt po nim nie 
płacze, nikt go nie szuka. Po co komu taki zasrany alkoholik? 
Wszyscy są zadowoleni, bo mają chwilę spokoju . Nie trze
ba zbierać potłuczonych talerzy, zmywać jedzenia ze ścian, 
prać zarzyganej pościeli. Nic, cisza . 
Pamiętasz , jak czekałem, aż wrócisz w nocy? Wchodziłeś, 
rzucałeś czymś w kuchni o ścianę i wlokłeś się na łóżko. A 
wiesz, co ja robiłem: wstawałem z samego rana i zbierałem 
te cholerne talerze i żarcie ze ścian . Było mi za ciebie wstyd. 
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Tak sobie myślałem, że ty może o tym wszystkim nie wiesz, 
że w ogóle jesteś świetny tata, tylko czasami ci odbija. 
W końcu przestałem sprzątać ten bajzel, ale nic to nie dało. 
Ty się nigdy nie zmieniasz. 
Jak czekałem na ciebie w nocy, to układałem sobie plan: co 
ci powiem? Taki głupi byłem, myślałem, że jak ci to powiem, 
to ty to zrozumiesz i się zmienisz. 
Przychodziło rano i nic nie mogłem ci powiedzieć, bo się 
ciebie bałem. 
I tak w kółko. 
Chcesz się napić, no, chcesz się napić? Pytam się, chcesz się 
napić wódy, suszy cię? 
Chcesz klina, czy nie? 

MS 
Daj mi papierosa 

MM 
Mówiłem, że ci odstrzelę dupę, jak nie przestaniesz pieprzyć 
o szlugach. 
Zapytaj mnie o coś innego, zapytaj o cokolwiek. 
Co chcesz wiedzieć? No co, pytaj. 
Gówno cię to obchodzi, nie? Myślisz że jesteś taki twardy, 
ekstra facet. 
Tyle lat czekałem na tę chwilę, żeby móc ci spojrzeć w oczy, 
powiedzieć co chcę i nie bać się. A ty, co masz mi do powie
dzenia, no co? 
Powiedz: co chcesz? 

MS 
Daj mi papierosa. 

MM 
Ty idioto. 

MM przykłada pistolet do skroni MS i strzela. 

No i co? No i co, tatusiu, jak się czujesz? No co, no co, 
chcesz jeszcze papierosa, chcesz jeszcze papierosa? No pro
szę, powiedz, chcesz papierosa, czy nie? 
No, no powiedz, co się tak głupio uśmiechasz? 

KONIEC 
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POROZMAWIAJMY 
O ŻYCIU I ŚMIERCI 

Prapremiera odbyła się 
w Teatrze Współczesnym w Szczecinie 

25 marca 2001 



osoby: 
CZERWONA - żona i matka, ok. 40 lat 
NIEBIESKI - mąż i ojciec, ok. 50 lat 
BIAŁY - syn, ok. 20 lat 

Akcja rozgrywa się w jednym pomieszczeniu. W centra_lnej 
części pomieszczenia znajduje się telefon. Aktorzy w ciągu 
całego przedstawienia znajdują się na scenie. 

NIEBIESKI rozmawia przez telefon 

Dzień dobry, dzień dobry panu, tu trzeci skarbowy, dział 
egzekucji ... (śmiech) . . 
No to się dałeś nabrać stary. Część , cześć, cześć. Dzwonię 1 

dzwonię, a tu automat się włącza. Kiedyś nas to wszystko 
przerośnie, sam zobaczysz. . 
No, oczywiście, że popycham sprawę. Posmarowałem, gdzie 
trzeba i czekam. To zupełnie czysty interes. Powiem ci, że 
to był świetny pomysł. Coś trzeba robić z tymi pieniędzmi, a 
to się może jeszcze zwróc ić . Zdrowie najważniejsze. 
Dokładnie tak, wszystko sobie obmyśliłem: łódka, ognisko, 
grillowanie„. i tak dalej . Wiesz jak jest: romantyczne wie
czory, słodka wódka, kwaśna rybka, dobra pipka. 
No oczywiście, że jesteś zaproszony, właśnie dlatego to ro
bię. Chcę odnowić znajomości, a taki domek nad jeziorem 
to wymarzony pretekst. Starzejemy się już, pora o tym po
rozmawiać. 

Słuchaj, my tu gadamy o pierdołach, a ja do ciebie z intere
sem. Wyobraź sobie, że jakiś dupek gwoździem mi samo
chód porysował. 
No przecież ci mówię: gwoździem. Byłem w sklepie, wra
cam, a tu rysa po prawej stronie. Poczułem się, jakby mi ktoś 
nożem rękę przeciął. Stanąłem i nie wiedziałem: co robić . 
Jakbym dopadł dupka, to bym go scyzorykiem do ziemnia
ków oskrobał. Co to za czasy, przecież nie będę samocho
du pod prądem zostawiał. 
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Mógłbym u siebie w warsztacie coś z tym zrobić, ale ja nie 
jestem lakiernikiem. Znam kilku lakierników, ale mówiłeś, 
że ten twój to rewelacja. 
Tak, jaki ten numer? 87 na końcu? Dobra, zapisałem . 
Dzięki stary i czuj się zaproszony do mojego domku. Zdrów
ko i do zobaczenia. 

CZERWONA rozmawia przez telefon 

To ty Ala, Ala, to ty? 
Wcale nie mówię cicho i nie jestem chora. Czemu ty masz 
zawsze jakieś uwagi pod moim adresem? Dzwonię, żeby się 
upewnić, czy nic się nie zmieniło? 
Przyjdę na pewno. Nawet przygotowałam się już i kupiłam nową 
bluzkę. Jest tak śliczna, głęboka czerwień , sama zobaczysz. 
Słuchaj, to dla mnie bardzo poważna sprawa. Moja najlep
sza przyjaciółka chce mnie przedstawić swojemu narzeczo
nemu . Muszę dobrze wypaść, żeby wiedział, że ty nie zada
jesz się z byle kim. 
Nie wiesz nawet, jak się z tego cieszę. Nic ci nie mówiłam, 
ale bardzo mnie martwiła twoja sytuacja. 
O moja słodziutka, pewnie, że mi na tobie zależy. Znamy 
się prawie całe życie i ty o tym dobrze wiesz. Nie mogłam 
patrzeć, jak wpadłaś w tą depresję . To zupełnie nieprzyzwo
ite, że taka dziewczyna jak ty ma być sama. Wiedziałam, że 
musisz kogoś znaleźć. To była tylko kwestia czasu i cieszę 
się, że to się wreszcie skończyło. 
Masz bardzo czystą sytuację. Sprawa rozwodowa zakończo
na. Podzieliłaś się z tym starym durniem wszystkim. Trochę 
szkoda, że tak słabo go oskubałaś, chociaż wiem, że jesteś 
honorowa. Ja zrobiłabym inaczej, ale mniejsza z tym. 
Bardzo jestem ciekawa. To musi być wspaniały człowiek, skoro 
tak go pokochałaś. Myślę, że nie ma co się zastanawiać. Zycie 
jest takie krótkie, a dla nas jeszcze krótsze niż dla nich . 
No pewnie słodziutka, że wiem gdzie to jest. Słuchaj, zapra
szasz mnie do najlepszej knajpy w mieście i pytasz: czy wiem 
gdzie to jest? 
Wiem, słodziutka, że się śpieszysz, ale musisz mi obiecać, że 
mi to wszystko dokładnie opowiesz. Trzymam cię za słowo. 
Całuję, całuję, całuję i nie mogę się doczekać. Pa. 
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Rozmowa pomiędzy NIEBIESKIM i BIAŁYM 

NIEBIESKI 
Jesteś? 

BIAŁY 

No jestem. 

NIEBIESKI 
Matka jest? 

BIAŁY 

Nie ma matki. 

NIEBIESKI 
Wszystko w porządku? 

BIAŁY 

Wszystko w porządku. 

NIEBIESKI 
Masz coś do mnie? 

BIAŁY 

Nie, wszystko w porządku. 

NIEBIESKI 
Chyba będę leciał, mam sprawę na mieście. 

BIAŁY 

Jasne. 

NIEBIESKI 
To cześć. 

BIAŁY 

Cześć. 

BIAŁY rozmawia przez telefon 

Hej , gdzie jesteś? 
Możesz rozmawiać, czy znowu cię obudziłem? 
Słuchaj mnie człowieku, ja nie jestem zdenerwowany, tylko 
ostro wkurwiony. Z kim ty żeś się na głowę pozamieniał? 
Człowieku, z kim ty żeś mnie wczoraj umówił? Czy ta dzia
ka urwała się z klasztoru? Człowieku, ja nie jestem nauczy
cielem biologii. 

114 

Słuchaj mnie człowieku, co ty mi wciskasz? Najpierw mi 
gadasz, że to świetna dziaka, a teraz mówisz, że ona nie jest 
sprawdzona. Nie po to cię proszę o pomoc, żebyś mi wysta
wił taki numer. Przez ciebie wyszedłem na zboczeńca i idio
tę. Dlatego właśnie cię informuję, że nie pomogę ci w twojej 
sprawie już nigdy. 
Człowieku, nie po to narażam własną głowę i kontaktuję się 
z gangsterami, żeby nic z tego nie mieć. Ja robię ci przysłu
gę, a ty robisz mnie w jajo. Jeśli proszę kolegę, żeby umówił 
mnie z jakąś ładna dziaką, to mam prawo wymagać, żeby 
dziaka była ładna i rozumiała, o co chodzi. 
Nie wiem, od kogo będziesz brał, ale u mnie masz debet. Po 
prostu źródełko wyschło i będziesz się musiał ostro sprężyć, 
żeby dla ciebie znowu zaświeciło słońce. Czytaj stare księgi, a 
wiele z nich się nauczysz. Wysil się i pomyśl, co trzeba zrobić? 
Twoje życie nie może ograniczać się do oglądania pornoli, 
palenia jointów i słuchania muzyczki. 
Przewaliłeś sobie u mnie i czekam na twój ruch. Cześć. 

Rozmowa pomiędzy CZERWONĄ i BIAŁYM 

CZERWONA 
Jesteś? 

BIAŁY 

No jestem. 

CZERWONA 
Ojciec jest? 

BIAŁY 

l'\Jie ma ojca. 

CZERWONA 
Wszystko w porządku? 

BIAŁY 

Wszystko w porządku. 

CZERWONA 
Masz coś do mnie? 

BIAŁY 

Nie, wszystko w porządku. 
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CZERWONA 
Chyba będę szła, mam sprawę na mieście. 

BIAŁY 

Jasne. 

CZERWONA 
To cześć. 

BIAŁY 

Cześć. 

CZERWONA rozmawia przez telefon 

To ty Ala, Ala, to ty? 
Boże, on jest cudowny. Gdyby nie był zajęty sama bym się 
nim zainteresowała. 
Co ty, tylko żartuję. Wiesz dobrze, jak bardzo kocham moje
go męża. 
Zawsze miałaś niezły gust. Wreszcie jakiś prayvdziwy facet 
w twoim życiu. Ten twój mąż przy Wiktorze to dziecko. 
Pewnie, że mi smakowała kolacja. Musiał za nią zapłacić 
majątek. Nawet krewetki mi smakowały, a wiesz jak bardzo 
nie lubię owoców morza. 
To piękne, że możesz zacząć wszystko od początku. Czasa
mi też bym chciała. Zerwać te wszystkie więzy, przyzwy
czajenia i popłynąć . Marzyłam o tym od dziecka, a ty bę
dziesz mogła to zrobić . 
Kiedy ślub? Musisz na niego nalegać, nie można tego od
wlekać. Ile razy ci mówiłam, że życie jest krótkie, a dla nas 
kobiet jeszcze krótsze. 
Ja już nawet wiem, jaki miałabym dla ciebie prezent ślubny. 
Piękna rzecz, piękna rzecz, na pewno ci się spodoba. 
Doskonale cię rozumiem, to wszystko jest jak bajka. Musisz 
koniecznie pójść z nim na obiad do rodziców. 
Nie mów tak, skąd możesz wiedzieć, że będą przeciwni. Na 
pewno będą szczęśliwi, a jeśli nie, to pamiętaj, że to twoje życie. 
Też cię całuję, Boże, jak się cieszę. Pa. 

BIAŁY rozmawia przez telefon 

Tak, to ja. 
Czyś ty ogłupiała dziewczyno, przecież miałaś nie dzwonić. 
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To ja mogę do ciebie dzwonić, a nie ty do mnie. Taki jest 
układ, rozumiesz? Chcesz mnie spalić? Pomyślałaś, co to 
będzie, jeśli się okaże, że ten telefon jest na podsłuchu . 
Nie fantazjuję, tylko zastanawiam się nad różnymi możli
wymi rozwiązaniami. Tym różnię się od innych dupków, że 
ja umiem przewidywać. 
Oczywiście, Kasia, że cię kocham, ale pamiętasz, jaka była 
umowa: to ja dzwonię do ciebie, nigdy odwrotnie. 
Przecież wiesz, czym się zajmuję. Zadaję się z najgorszymi 
szumowinami tego miasta i chodzi mi o twoją ochronę. 
Nie mów mi, że fantazjuję. Traktuję bardzo poważnie to, co 
robię . Zaczynam od jointów, ale później chcę poszerzyć 
granice mojego działania. Ci wszyscy pieprzeni gangsterzy 
w tym kraju to kretyni. Pomyśl, ilu z nich ma maturę? A ja 
mam maturę i zacząłem studia. Jestem intelektualnie cale 
lata świetlne przed nimi. Chodzi tylko o to, żeby to zmate
rializować. 

Jasne, że o tobie nie zapomnę, kwiatuszku. Będziesz przy 
mnie aż do śmierci, wiesz, jaki jestem. 
No pewnie, że cię kocham. Jak bym ci opowiedział, jak mi 
się ostatnio śniłaś, to nie miałabyś wątpliwości. 
Całuję, całuję, całuję czule. 

NIEBIESKI rozmawia przez telefon 

No, no, wiem kto mówi. 
Bardzo, ale to bardzo, nie lubię jak ktoś chce mnie oszukać. 
Jeżeli zamawiam do mojego warsztatu mało zużyte części, 
to chcę dostać mało zużyte części, a nie szrot. 
Nie wygaduj mi tutaj głupot. Nie podpiszę ci, kurwa, żadnej 
faktury. Robota ma być zrobiona, wkoło posprzątane, a lu
dzie uśmiechnięci. 
Nic mnie to nie obchodzi, to jest twój problem i nie strasz 
mnie policją. Przysyłasz mi jakiś lewy towar, trefne papiery i 
chcesz mnie skasować jak za zboże. 
Spuść człowieku z tonu. Za długo robię w tym interesie, żebym 
wierzył w takie bzdury. Płacę ci ciężką gotówkę za robotę. 
Znam cię, lubię, ale nie mogę na to przymknąć oka. Ty mi to 
sprzedasz, a ja tego nie wepchnę nikomu. Ty się pozbędziesz 
kłopotu, a ja będę mam jeszcze większy problem. 
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Powtarzam ci to spokojnie ostatni raz i lepiej żebyś to zrozu
miał. Mój warsztat samochodowy to jest specjalistyczna jed
nostka gospodarcza. Jeżeli zamawiam u kogoś części i pro
szę jego pracowników o pomoc, to życzę sobie, żeby części 
były dobre, a usługa wykonana fachowo. Zwróciłem się do 
ciebie, bo wiem, że masz kłopoty i że mógłbyś mi pomóc. 
To jest długotrwała propozycja współpracy. I co ty robisz? 
Przysyłasz mi jakiś podpitych Ukraińców ze ziomem. 
Wiem co mówię, nie przerywaj mi. 
Niestety ja jestem miękki. Ktoś inny na moim miejscu nie 
rozmawiałby z tobą, a ja daję ci szansę. Proszę cię, żebyś 
dzisiaj wyprostował tą sprawę. Na razie fakturę możesz so
bie włożyć ... do kieszeni. 
Czekam na wiadomości. Do wi-dze-nia. 

Rozmowa pomiędzy CZERWONĄ i NIEBIESKIM. 

CZERWONA 
Jesteś? 

NIEBIESKI 
No jestem. 

CZERWONA 
Paweł jest? 

NIEBIESKI 
Nie ma Pawła. 

CZERWONA 
Wszystko w porządku? 

NIEBIESKI 
Wszystko w porządku. 

CZERWONA 
Masz coś do mnie? 

NIEBIESKI 
Nie, wszystko w porządku. 

CZERWONA 
Chyba będę szla, mam sprawę na mieście. 

NIEBIESKI 
Jasne. 
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CZERWONA 
To cześć. 

NIEBIESKI 
Cześć. 

CZERWONA rozmawia przez telefon 

Boże, Wiktor, nie dzwoń tutaj. 
Przecież wiesz, co do ciebie czuję od wczoraj, ale tu jest 
mój syn i mąż. 
Wiem, że mówiłam o rozwodzie, ale nie mogę im o tym 
powiedzieć tak nagle, daj mi trochę czasu. 
Pewnie, że myślę, to był najcudowniejszy wieczór w moim 
życiu. Nie mogę jeszcze poskładać myśli. 
Przecież ci mówiłam Wiktor. Życie jest takie krótkie, szcze
gólnie dla kobiet. 
Widziałeś się już z Alą? I co, rozmawiałeś z nią? 
Masz rację, że jeszcze jej nie mówiłeś. Trzeba przemyśleć, 
jak to zrobić? Wiesz przecież, że to moja najlepsza przyja
ciółka. Nie chciałabym, żeby pomyślała, że ją ... 
Nie, nie, nie. Oczywiście, że cię kocham, Wiktor, oczywi
ście. Zastanawiam się tylko, jak rozwiązać tę delikatną spra
wę. W końcu nikt z nas nie jest już dzieckiem. 
Oj Wiktor, róże stoją koło mojego łóżka. Są takie jak lubię, 
przecież ci mówiłam. Jesteś taki cudowny i wiesz, czego 
potrzebuje kobieta. Marzyłam o tobie od lat. 
Jasne, że dopiero co cię poznałam. ale mówię w przenośni. 
Jesteś moim ideałem. 
Koniecznie, koniecznie dziś wieczorem. 
Mogę się nieznacznie spóźnić, ale będę na pewno. 
To pa, kochany, pa. 

BIAŁY rozmawia przez telefon 

Mów wolniej, bo chcę to wszystko zapamiętać. 
Jestem profesjonalistą, nie robię żadnych kurewskich nota
tek. Mam komputer, a nie głowę, do tych spraw. 
Kurna, człowieku, co ty robisz z tym towarem? To twoja bra
cha, ale trzeba uważać. 
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Tylko żeby nie było znowu kantów. Jestem przeczulony na tym 
punkcie. Daję ci towar, a ty mi dajesz kasę. To cholernie proste. 
Nie musisz pytać o jakość. Wiesz, że nie handluję gównem. 
Dbam o mój mózg. 
To prawda, być może poszerzę ofertę. Muszę się wsłuchać 
w potrzeby rynku. 
Ty zawsze miałeś skłonności do filozofowania i dlatego cię 
lubię. Wiesz, co ci powiem: takie mamy pierdolone czasy. 
Mój dziadzio dorobił się na handlu pomidorami, ojciec han
dluje samochodami, a ja wchodzę na nowe pole działania. 
To wszystko będzie niedługo jedną globalną pieprzoną 
wioską . Zostaną tylko potentaci, a reszta pójdzie do zamia
tania ulic. Dzisiaj, jak nigdy dotąd liczy się indywidualność . 
Po prostu musisz być kimś . Musisz mieć swój BIG PLAN i 
realizować go. 
Kurna, człowieku, za pięć lat będę królem tego miasta. To
war, panienki i cały ten pieprzony lukier będzie mój. To jest 
po prostu moje powołanie. 
Trzymaj się mnie, a daleko zajdziesz. Hej! 

CZERWONA rozmawia przez telefon 

Cześć Alu, tak, to ja. 
Boże, Alu' nie krzycz tak bardzo. Ja nie jestem żadną kurwą. 
Alu, posłuchaj, daj sobie opowiedzieć: jak to się stało. To 
nie moja wina. 
Nie mów do mnie w ten sposób. Nie jestem żadną dziwką, 
co ty opowiadasz. To wszystko przez Wiktora, wiesz, że 
dostaję małpiego rozumu, kiedy sobie wypiję. 
Bardzo cię proszę nie płacz, nie płacz. Ja ci wszystko opowiem. 
Alu, słuchasz mnie, Alu? 
To on zadzwonił i powiedział, że chce ze mną porozma
wiać o tobie. Pomyślałam, że to takie piękne . Nie wiedzia
łam , jak to się dalej rozwinie. Zaprosił mnie do siebie, wypi
liśmy lampkę wina, potem drugą i trzecią i stało się. To nic 
wielkiego. 
To nieprawda, że spałam z wszystkimi twoimi narzeczony
mi. Jeśli nawet niektórych znałam trochę lepiej to nie zna
czy, że zrobiłam coś złego . 
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Przecież ja nie mogę się rozwieść . Wiesz, jak bardzo ko
cham mojego męża i jak nam jest dobrze. Mamy dom, wspa
niałego syna i tak dalej . 
Uspokój się, ten wypadek niczego nie zmienia. 
Nie, absolutnie, nie można powiedzieć, że Wiktor jest dziw
karzem. Sama rozumiesz, kiedy znalazł się sam na sam ze 
mną musiał ulec. To wspaniały mężczyzna i możesz to doce
nić. Alu, bądź poważna, przecież ty też nie jesteś dziewicą. 
Cieszę się, że zaczynasz to rozumieć. Emocje nie są tu po
trzebne. 
Ja rozumiem, że musisz kończyć, ale jeszcze porozmawia
my. To musi być długa rozmowa i nie przez telefon. 
Boże, Alu, nie płacz. Jesteś moją jedyną przyjaciółką . Ile warci 
są wszyscy faceci świata przy jednej prawdziwej przyjaciółce? 
Nie mów o mnie takich rzeczy. Dlaczego ty mnie obrażasz ? 
Ja nie jestem żadną nimfomanką, bardzo cię proszę, nie uży
waj takich słów. Wiktor mówił, że bardzo cię kocha. Prze
cież wiem, ile on dla ciebie znaczy. Nie możesz przekreślać 
całej swojej przyszłości przez jedną głupią noc. 
No pewnie, że jesteś moją najlepszą przyjaciółką. Musisz 
się tylko uspokoić. Wszystko się ułoży. Przyjadę do ciebie i 
porozmawiamy sobie spokojnie. 

NIEBIESKI rozmawia przez telefon 

Całuję, całuję, całuję tam, gdzie lubisz. 
No oczywiście, że kocurek nie zapomniał o swojej kotecz
ce. Sama malutka rozumiesz, ile kocurek ma spraw na gło
wie. Każdy coś od kocurka chce. Ludzie są straszni, maleń
ka, chcą mnie oszukać, okraść i wsadzić do więzienia. Tyl
ko przy tobie mogę odpocząć . 
Ja właśnie w tej sprawie maleńka . 
Pamiętasz , jak ci opowiadałem o tym domku nad jeziorem, 
malutka? 
No właśnie, dokładnie o tym domku, który kupiłem dla mo
jej kotki . Domek jest taki jak sobie, malutka, wymarzyłaś: z 
kominkiem i ogródkiem. 
No trochę kosztował, ale sama rozumiesz, luksus musi kosz
tować . Mówiłaś, że musi być z werandą i nad jeziorem. Szu-
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kałem, szukałem i jest z werandą, i nad jeziorem. Dla ciebie 
i dla mnie wszystko musi być najlepsze, taki już jestem. 
No pewnie, że jest piękny widok. Wschody i zachody słoń
ca, las, świeże powietrze, aż chce się żyć. Wszystko urzą
dzone tak jak chciałaś kotku: lodówka, grill i miękkie łóżko. 
Bierzemy kurczaki, piwko i jedziemy. 
Nie wiem, kto jeszcze będzie. Chciałem zaprosić jednego moje
go kolegę. Tylko wiesz, on jest taki nieśmiały. Sama rozumiesz, 
trzeba chłopa rozruszać. Ma jakieś problemy ze swoją żoną. 
Schodzą się i rozchodzą. Pomyślałem, że muszę chłopu pomóc. 
Wiesz, facet musi się przemóc, zapomnieć o kłopotach. 
Pewnie, że mam dla ciebie prezenty. Cały wielki wór pre
zentów, a obok coś ekstra. Wiesz przecież, jak bardzo lubię 
dawać ci prezenty. Moglibyśmy wyjechać na sobotę i nie
dzielę. Moja okropna żona też gdzieś wyjeżdża. 
Przecież wiesz, że z nią nie rozmawiam. Sprawa rozwodowa wisi na 
włosku. Wszystko jest, kotku, możliwe i ty o tym wiesz. A nie miała
byś jakiejś koleżanki dla mojego znajomego? No vviesz, żeby nie 
trzeba było jej tłumaczyć pewnych rzeczy, bo takie są najgorsze. 
Pewnie, że to porządny człowiek, oczywiście, że biznes
men. Pracuje w branży ubezpieczeniowej. 
Nie wiem jakie lubi, zdaje się na twój gust. No to całuję i 
czekam. 

Rozmowa pomiędzy CZERWONĄ i BIAŁYM. 

BIAŁY 

Cześć mama. Dzwoniła do ciebie jakaś koleżanka. 

CZERWONA 
Co chciała? 

BIAŁY 

Nie wiem, pytała: czy jesteś? Nawet się nie przedstawiła, a 
ja nie poznałem. Chyba była mocno zdenerwowana. 

CZERWONA 
Zdenerwowana? 

BIAŁY 

Tak, krzyczała do słuchawki. 
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CZERWONA 
Mnie nie było w domu? No tak, ty bez przerwy siedzisz przy 
telefonie. Czy ty coś robisz oprócz oglądania telewizji i ga
dania przez telefon? 

BIAŁY 

Mamo. 

CZERWONY 
Tak, bez przerwy gapisz się w telewizor, co ty w ogóle oglą
dasz? Powinieneś skupić się na studiach. Mówiłam ci już, 
jak bardzo mi zależy żebyś je skończył. Ja nie skończyłam 
studiów tylko dlatego, że ty się urodziłeś. Gdyby nie to, nie 
wiadomo, jak potoczyłoby się moje życie. 

BIAŁY 

Daj spokój, teraz są inne czasy. 

CZERWONA 
Czasy są zawsze inne, ale ludzie tacy sami. Wiem coś o tym. 

BIAŁY 

Dzisiaj są czasy radykalnej przemiany. Nic nie będzie tak 
jak kiedyś, świat zmienił się zupełnie. 

CZERWONY 
Za dużo filozofujesz. 

BIAŁY 

Zobaczysz, że ja mam rację. 

CZERWONY 
Wszyscy mężczyźni zawsze mają rację, tylko kobiety płaczą 
po nocach. 

BIAŁY 

Mamo. 

CZERWONA 
Jeszcze przez ciebie będą płakać, zobaczysz. 

CZERWONA rozmawia przez telefon 

Cześć Kasia. 
A w zasadzie dzwonię bez powodu, dawno się nie widziały
śmy. Co u ciebie? 
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Co ty powiesz, Alka do ciebie dzwoni/a? To jest jednak kom
pletna idiotka. I co ci mówiła? 
No i co, przespałam się z jej nowym facetem i co z tego? 
Wiesz, jaka ona jest: zawsze wyolbrzymia problemy. Ona sama 
nie wie, o co jej chodzi w życiu. Zadzwoni/a do mnie i za
prosi/a mnie na kolację. A później ... a z resztą szkoda gadać. 
No pewnie, że poszłam. Wiktor, ten jej nowy facet, okazał 
się być niezłym typem. Wiesz, jak to jest. Zadzwoni/am do 
niego, on zadzwoni/ do mnie i już. 
O jejku Kaśka , czy to ważne, kto zadzwoni/ pierwszy? Na
wet, jeśli to byłam ja, to jakie to ma znaczenie? 
Jak to skąd miałam telefon, zostawił mi wizytówkę . 
"":'iesz kochanie, co jest w tym najgorsze? Okres mi się opóź
nia. Pomyśl tylko: co to by było, gdybym była w c iąży? To 
byłaby katastrofa, aż strach o tym myśleć. 
No jasne, że z Wiktorem. Z moim starym nie robiłam tego 
tak dawno, że zapomniałam już kiedy. 
Te wszystkie drobne rzeczy składają się na całość. Mam wra
ż~n ie, że jestem coraz starsza i lada chwila całkiem się posy
pię. Zaczynam się źle czuć. To tak jak z samochodem, jeź
dzisz, jeździsz i nagle koniec. Boże, jak pomyślę, że mam być 
takim ludzkim wrakiem, taką wyschniętą staruszką. To takie 
okropne i niesprawiedliwe. Wolę o tym nie myśleć, ale to nic 
nie zmienia. Ciekawe jak inni sobie z tym radzą, bo ja nie mogę. 
Przez to wszystko czuję się taka zużyta. Tak myślałam, że może 
bym się gdzieś przejechała i spojrzała na to z oddalenia. My
ślałam o Egipcie, to ładny kraj i jest ciepło. Nie lubię chłodu. 
Prze~ całe życie jestem sama. Wytrzymuję różne sytuacje i 
kłótnie, głupie spojrzenia i nagle mam dość. 
Nie mów mi, że jestem w podłym nastroju. Mówię prawdę, 
ale to i tak bez znaczenia. Zawsze zostaję sama i tyle. 
To trzymaj się, Kasia . Musimy się koniecznie spotkać w wol
nej chwili. Cześć. 

BIAŁY rozmawia przez telefon 

No cześć, dzwoniłaś do mnie, mam wiadomość na sekretarce. 
No pewnie, że jestem ciekawy, zawsze byłem ciekawy 
wszystkiego, co ciebie dotyczy. 
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Pewnie, że cię kocham i chcę z tobą być. O jej, mówiłem ci 
to już wiele razy. 
Stoję, a co to ma do rzeczy, czy siedzę, czy stoję? Słuchaj, 
kochana, mów, o co ci chodzi, bo mi się trochę śpieszy. 
Ojcem, jakim ojcem? Będziesz miała dziecko? 
To piękne, a czyje to dziecko? 
Moje, moje, jesteś tego pewna? 
Sorry, nie wygłupiam się, tylko jeszcze to do mnie nie dotar
ło. Nie codziennie dowiaduję się, że mam być ojcem . 
Tak, tak, tak cieszę się z tego. Czy jesteś tego pewna? Spóź
nia ci się okres, robiłaś test? 
Nie wygłupiaj się, po prostu próbuję ustalić fakty. Bardzo się 
cieszę. Wiesz, ja mam ścisły umysł i interesują mnie fakty. 
Po pierwsze: czy jesteś pewna, że jesteś w ciąży? Po drugie: 
czy jesteś pewna, że ja jestem ojcem? 
Boże, nie uważam cię za dziwkę, co ty wygadujesz. Mówi 
łem ci już, że cię kocham, ale muszę się upewnić. Pamię
tasz, co było z Marasem? Dopiero po dwóch latach okazało 
się, że to nie on jest ojcem. 
Mówiłaś o tym komuś? 
I bardzo dobrze, na razie nic nikomu nie mów. 
Wiem, że trzeba będzie powiedzieć, ale na razie nikomu 
nic nie mów. 
Jesteś teraz w domu? 
Nie ruszaj się z domu i nic nikomu nie mów, rozumiesz mnie? 
Zaraz tam będę. Ubieram się i już do ciebie jadę. Słyszysz mnie? 
Tak, tak, też bardzo cię kocham. 

NIEBIESKI rozmawia przez telefon 

Cześć, cześć, nie tak głośno, głowa mi pęka. 
Trochę żeśmy przesadzili w sobotę. Słuchaj , nie znalem cię 
od tej strony. Nie sądziłem, że jesteś w stanie zaliczyć trzy 
panienki jednego wieczoru. 
No wiem, że przy tobie jestem już słaby, ale wiek robi swoje. 
No jasne, że możemy powtórzyć, ale trzeba chwilę pocze
kać. Trzeba zregenerować siły. Wczoraj robiłem cały wieczór 
porządek w domku. Kupa butelek, prezerwatyw i kiepów. 
No, no, dziewczyny były świetne, ale to już nie dla mnie. 
Zrozumiałem to w sobotę, jak pompowałem tą moją panien
kę. Jestem już starym osłem i nie mogę tak dłużej. 
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Ty to co innego. Jeśli sprawia ci to przyjemność, to nie ma o 
czym mówić, po prostu to rób. 
Przez to wszystko czuję się taki zużyty.Tak myślałem, że może 
bym się gdzieś przejechał i spojrzał na to z oddalenia. Myśla
łem o Egipcie, to ładny kraj i jest ciepło. Nie lubię chłodu. 
Przez całe życie jestem sam. Wytrzymuję różne sytuacje i 
kłótnie, głupie spojrzenia i nagle mam dość. 
Nie mów mi, że jestem w podłym nastroju. Mówię prawdę, 
ale to i tak bez znaczenia. Zawsze zostaję sam i tyle. 
Samochód naprawiony, dzięki za tego lakiernika. To dobry 
fachowiec. W ramach promocji, wziął ode mnie połowę ceny. 
Niezłe, co? 
No to cześć, do następnego razu. 

BIAŁY rozmawia przez telefon 

Słuchaj kochanie, wszystko załatwione. 
Wszystko jest super bezpieczne, sto procent sterylności. 
Ojej mała, przecież już rozmawialiśmy na ten temat, nie bę
dziemy sobie tłumaczyć tego jeszcze raz. 
Słuchaj mała, to jest konieczne. Dobrze wiesz, że ta skro
banka jest jedynym wyjściem z tej sytuacji. Wyobraź sobie, 
że nic się nie stało. Po prostu idziesz na wizytę do lekarza. 
Ja wiem, że się boisz, ja też się boję Mamy oboje nauczkę i 
musimy bardziej uważać. 
Przecież wiesz, że cię kocham, bardzo kocham. Po prostu z 
dzieckiem musimy chwilę poczekać. 
Chwilę, to znaczy kilka lat, aż wszystko się ułoży. Przede wszyst
kim ja muszę się ustawić. Muszę być niezależny finansowo, to 
jest najważniejsze. Będę kimś, a ty będziesz koło mnie. 
Chcesz, żebyśmy klepali biedę, bo ja nie. Nie mam zamiaru 
obijać się z dzieciakiem po jakiś zatęchłych norach. Znam 
dokładnie takie przypadki. Kawalerki, długi, drugi dzieciak, to 
jest schemat. Będę musiał przerwać studia i pracować w ja
kimś tragicznym miejscu, za tragiczne pieniądze. Ty będziesz 
wkurzać się na mnie, a ja będę wkurzać się na ciebie. Nikt nie 
będzie zadowolony. W końcu to pęknie i nie będziemy mogli 
patrzeć na siebie, tak jak moi starzy. Rozumiesz? 
Potrzebuję tylko czasu. Wtedy będziemy mieć dziecko, psa, 
duży dom, trawnik przed domem i kilka samochodów. A to
bie kupię małego mercedesa. 
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Będzie wszystko tak jak obiecałem, przyrzekam ci. Wiem 
dokładnie jak ma wyglądać moje życie. 
Nie płacz, bo nie mogę tego słuchać. Podjeżdżam pod cie
bie tak jak się umówiliśmy i jedziemy, rozumiesz? 
No to do zobaczenia. 

Rozmowa pomiędzy CZERWONĄ i NIEBIESKIM. 

CZERWONA 
Coś ci się stało? Wyglądasz jakoś źle. 

NIEBIESKI 
Ty też źle wyglądasz. 

CZERWONA 
Tak, nie podobam ci się. Znowu coś nie tak, może jestem dla 
ciebie za stara. Ty też nie jesteś coraz młodszy, popatrz na siebie. 

NIEBIESKI 
Uspokój się, co ty wygadujesz? Po prostu martwię się o ciebie. 

CZERWONA 
Bardzo się z tego cieszę. Martwisz się o mnie, nie mogę w to 
uwierzyć. 

Jak interesy? 

NIEBIESKI 
Dobrze, wszystko dobrze. 
A u ciebie, nie chcesz wrócić do pracy? 

CZERWONA 
Myślę o tym. Muszę się dobrze zastanowić, jedna wpadka 
wystarczy. 
Spotkałam ostatnio koleżankę ze szkoły. Namawiała mnie 
na współpracę przy prowadzeniu biura podróży. To byłoby 
dobre, zawsze lubiłam jeździć, ale interesy to nie to samo. 
Trzeba mieć do tego chłodny stosunek. 

NIEBIESKI 
I co? 

CZERWONA 
Znam się na prowadzeniu boutique'u, a nie na biurze podróży. 

NIEBIESKI 
Wiesz, że nie musisz robić pochopnych ruchów. 
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CZERWONA 
Nie chciałabym, znowu usłyszeć od ciebie paru słów prawdy. 
To chyba najokropniejsza rzecz na świec ie , usłyszeć od 
kogoś, że jest się na jego utrzymaniu i w każdej chwili moż
na człowieka wygonić. 

NIEBIESKI 
Nie wracaj do tego. Poniosło mnie wtedy i przeprosiłem cię. 

CZERWONA 
Wiem, wiem. Czasami się zdarza. 

CZERWONA rozmawia przez telefon 

Boże, Ania, czemu nie odbierasz tego telefonu? Dzwonię, 
do ciebie i dzwonię . Gdzieś ty c hodziła , słyszę bez przerwy 
automatyczną sekretarkę. 

Boże, Ania, nie zgadniesz : co się stało. Nie mogę tego wy
mówić, nie mogę o tym głośno pomyśleć. Aniu jesteś tam, 
słyszysz mnie, Aniu ja mam raka, rozumiesz, ja mam raka! 
W prawej i lewej piersi, trzy centymetry od sutka. 
Jak to skąd wiem, jak to skąd wiem? Byłam u lekarza, robi
łam badania. Wiem, bo takie są wyniki. Pobrali mi próbki do 
badania, wiesz jak to boli? 
Tak to jest pewne, dzisiaj byłam na powtórnych badaniach„ 
Zrobili mi drugą biopsję i wszystko się potwierdziło. Trze
ciej nie dam już sobie zrobić. 
A jak ty byś się czuła? Zdechnę, albo w najlepszym razie 
zostanę bez piersi. Ja, rozumiesz, ja bez piersi . Nie mogę 
sobie tego wyobrazić. 
Co ty wygadujesz, jakie protezy. Poza tym nie wiadomo, czy 
ja w ogóle przeżyję. 
Siedzą we mnie olbrzymie kule. Gniję od środka, rozumiesz, 
ja umieram! 
Tak, idę na operację, ale sama wiesz, ile warte są takie opera
cje. Dopóki cię nie rozetną to nic nie wiedzą. Wytną mi pier
si, wyrzucą do jakiegoś pojemnika i dopiero będą wiedzieć 
coś więcej. Może się okazać, że mam przerzuty i koniec. 
Wiesz, jak się o tym dowiedziałam myślałam, że oszaleję. 
Do tego, nie miałam komu o tym powiedzieć. Kolejny raz 
zostałam sama. Pewnie to moja wina, zrobiłam błędy. 
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Nie musisz mnie pocieszać. Jeżeli nie mam nikogo na kim 
miałabym się oprzeć w takiej chwili to znaczy, że wszystko 
było źle. 
Zadzwonię do ciebie jak będę szła do szpitala. Nie mam na 
kogo liczyć. 
Jasne, wiem, że na ciebie mogę li czyć. 
Wiem, wiem, pamiętam, cześć. 

BIAŁY rozmawia przez telefon 

Kurwa, stary, nie uwierzysz co mi się stało: Kaśka zaciażyła. 
Wiesz, ile ja miałem dymów? Nie uwierzysz, ale ona chcia
ła urodzić . Kompletnie zdurniała baba, nagle jej się zachciało 
chodzić z brzuchem. 
No, w końcu mi się udało, ale ile się musiałem nagadać . Stary, 
ile ja jej kitów sprzedałem. Obiecałem jej, że się z nią ożenię, 
kupię jej samochód, pojadę na wakacje, cuda niewidy. 
No pewnie, że ja za to musiałem zapłacić. Miałem cholerne 
szczęście, że udało mi się ją wreszcie zaciągnąć do lekarza. 
Nie wiem, co bym zrobił, gdyby się uparła. Zostałbym zali 
mentami na najbliższe osiemnaście lat albo musiałbym się z 
nią ożenić. Sam nie wiem, co byłoby gorsze? 
Wyobraź sobie, wszystko dogadane, uzgodnione i przy
jeżdżam po nią samochodem. Dzwonię, drzwi się otwie
rają, a tu w drzwiach stoi jej matka. Od razu pikawa pode
szła pod gardło, bo widzę co się św ięci. 
Jej matka każe mi usiąść i zaczyna się. Rozmawialiśmy dwie 
godziny. Stary myślałem, że już po wszystkim. Stara rozpła
kała mi się i mówi, że jestem mordercą, wykorzystałem jej 
córkę i jestem nieodpowiedzialny. Myślałem, że nie wytrzy
mam, wstanę i huknę starą. 
Ale myślę sobie: spokój, wpierdoliłem się w to i muszę wyjść 
z tego gówna. Powolutku, krok po kroku i przekonałem starą 
babę. Nagadałem jej głupot, jak to bardzo kocham jej córkę 
i że wszystko się ułoży. Człowieku, sprzedałem jej taką hi 
storię, że samemu nie chce mi się wierzyć. Na koniec dała 
się przekonać. 
Nie czekałem chwili, biorę Kaśkę za rękę i w długą. Balem 
się, że mi się doktorek zwinie, ale jakoś się udało. Wsadziłem 
ją i czekam. Wypaliłem chyba rekordową ilość fajek w życiu. 
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Po wszystkim odwiozłem Kaśkę do domu, a sam pojecha
łem na balety. Człowieku, nawaliłem się jak nigdy w życiu. 
Sto kilo ze mnie spadło. Ulga, że szkoda gadać. 
No, mówię ci , tak, że trzeba uważać. Ja już bez uszczelki 
nie pojadę z żadną dupą. Nieważne co mi będzie wc iskać . 
No to się trzymaj, cześć . 

NIEBIESKI rozmawia przez telefon 

Kurwa, stary, nie uwierzysz co mi się stało. 
Dwóch facetów w kominiarkach przyszło do mojej budy i 
zaczęło mnie straszyć . 

No to ci mówię. Siedzę sobie spokojnie z moim majstrem, 
późno już , a tu nagle otwierają się drzwi i wpada facet z 
kominiarką na głowie. Przykłada Wojtkowi gnata do skroni i 
mówi: kurwa, gdzie jest kasa? Wojtek patrzy na mnie, na 
gnata i mówi: nie wiem. 
Facet w kominiarce zmierzył mnie wzrokiem, potem jeszcze 
raz na Wojtka. Nagle otwierają się drzwi i wpada drugi koleś 
w kominiarce. Przykłada gnata do mojej głowy i mówi: ty tu, 
kurwa, jesteś szefem? A ja se myślę: no to, kurwa, po mnie. 
Patrzę prosto w jego oczy i mówię, szef poszedł do domu, 
zostaliśmy, żeby posprzątać z kolegą. Ten drugi nie spusz
cza ze mnie wzroku i mówi: pierdolisz, to ty jesteś szefem. 
Teraz pierdolnę ci tego faceta, a później zastrzelę ciebie. 
Gadaj, gdzie jest kasa? 
Stary, gęsia skórka mi stanęła , ale nic nie dałem po sobie 
poznać . W szafce przy biurku leżał cały utarg z tygodnia i 
pieniądze na wypłaty dla ludzi. Myślę sobie: o nie, za dużo 
przeżyłem, żeby takim frajerom oddać kasę. Patrzę jeszcze 
raz tym typom prosto w ślepia w kominiarkach i mówię: my 
tu sprzątamy, nic nie wiemy. Potem kazali nam się położyć i 
związali nam ręce. Na koniec wepchnęli nas do kibla i za
mknęli drzwi . 
Zaczęli buszować po sklepie. Wynieśli komputery i trochę 
sprzętu , ale kasy nie znaleźli . Za bardzo im się śpieszyło. 
Policja? Co ty mówisz? Człowieku, czy ty wiesz, w jakim 
żyjesz kraju? 
Uwolniła nas po godzinie sprzątaczka . Oczywiście, dzwo
nimy od razu na policję. Przyjechali po godzinie z psem. 
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Policjant ważył góra pięćdziesiąt kilo. Jak wiatr mocno po
wieje, to go zmiata . Pies podjął trop, ale wrócił po pięciu 
minutach i ten dureń mi mówi: pies zgubił trop, bo złodziej 
odjechał samochodem. Rozumiesz, odjechał samochodem. 
A co miał zrobić: odlecieć helikopterem albo pojechać na 
rowerze do komisariatu? 
Stary, ja mam dosyć tego kraju. Czy ty wiesz jak takie spra
wy, załatwia się w Stanach? Pojawia się kilku facetów z FBI 
i po dwóch dniach wszystko jest w porządku: złodzieje 
siedzą, a porządni ludzie czują się bezpieczni. 
Spędziłem w tym burdelu pięćdziesiąt lat. Musiałem być har
cerzem, stać w kolejkach, a teraz dwóch pajaców może 
mnie zabić To państwo nie jest w stanie nic zrobić. To jest 
chore, rozumiesz! 
Nie krzyczę, tylko ci tłumaczę. Nie mogę się uspokoić po 
tym wszystkim. Mogłem być teraz martwy, rozumiesz? Dbasz 
o wszystko, martwisz się, składasz i co? Nagle cię nie ma. 
Wyszedłem z biura i myślę: muszę o tym komuś powiedzieć, 
podzielić się tym z kimś najbliższym. I wiesz co? Pustka, 
kompletna pustka, nawet nie ma do kogo zadzwonić. 
Kompletna dupa, koniec. 
Żona, daj spokój . Nie wiem co ona robi, a ona nie wie nic o 
mnie. W zasadzie jest tak, jakbyśmy mieszkali na różnych 
ulicach. O synu nie mówię, bo to osobny przypadek, ale na 
pewno ma mnie gdzieś. 
Nie przesadzam, tak po prostu jest. 
Dość tego, dobrze, że chociaż żyję. Jak się spotkamy to po
gadamy. No to się masz. 

Rozmowa pomiędzy NIEBIESKIM i BIAŁYM. 

BIAŁY 

Cześć tato, słyszałem o tej zadymie, nieźle. 

NIEBIESKI 
Nieźle, mogli mi rozwalić łeb , a ty mówisz, że nieźle. 

BIAŁY 

Czytałeś gazety, jest o waszym wypadku. 
Popatrz: wczoraj wieczorem dwójka mężczyzn została za
atakowana przez zamaskowanych napastników. Napastni-
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cy byli w posiadaniu przedmiotów, które przypominały broń 
palną. Napastnicy zamknęli poszkodowanych w ubikacji. 
Po podjęciu śladu pies zgubił trop. 

NIEBIESKI 
Co za bezczelność. Przedmioty przypominające broń palną? 
To mieli mnie zabić, żebym się przekonał, czy to są gnaty, 
czy atrapy? Pies podjął trop, a tak podjął. Ten pies był naj
lepszy z całej ekipy, reszta to kupa idiotów. 
Jeżeli tylko możesz zwiewaj z tego kraju. 

BIAŁY 

Jesteś w błędzie. To jest największe gówno, ale tu można 
robić biznes. 

NIEBIESKI 
Jaki będziesz robił biznes z kulką w głowie. Tu jest wszystko 
pojebane od tysiąca lat i nic się nie zmieni. Stąd można tyl
ko wyjechać, rozumiesz? Jedyne co tu jest dobre to kobiety, 
tylko dla nich warto żyć. 

BIAŁY 

Spooko, to się wie. Jest kilka spraw na tym świecie, dla któ
rych warto żyć . 

NIEBIESKI 
Gdybym miał tyle lat co ty, to wiedziałbym co zrobić. 
Słyszałeś co się z matką stało? 

BIAŁY 

Tak, tak. Mówiła, że ma raka. Strasznie się tym przejęła. 

NIEBIESKI 
No, no. 

BIAŁY 

Ja tam wierzę, że to nic groźnego. Ona ma zawsze dużo 
szczęścia. Szkoda, że jej wytną piersi, jeszcze całkiem nie
zła z niej babka. Sam zresztą wiesz. 

NIEBIESKI 
No, no. 
A co u ciebie? 

BIAŁY 

Świetnie, wszystko idzie doskonale. Wiesz, muszę się dużo uczyć. 
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NIEBIESKI 
No to się ucz. 

BIAŁY 

No, no. 

CZERWONA rozmawia przez telefon 

Cześć Kasiu, idę już jutro. 
Wiem, że mówię cicho, ale nie mogę głośniej. Wszystko stoi 
mi w gardle. Nie mogę jeść, ani pić. 
Tak, jutro jadę zarejestrować się do szpitala. Później bada
nia i za dwa, trzy dni i pójdę na operację. Rozetną mnie i 
wtedy zapadnie wyrok. Zgadnij, co wczoraj zrobiłam? 
Poszłam do fotografa i zrobiłam sobie sesję zdjęciową z na
gimi piersiami. Specjalnie wybrałam starszego faceta i kaza
łam mu się obfotografować. Zaczął żartować, że chcę zo
stać gwiazdą Playboya. Nic mu nie powiedziałam. 
Wiesz, co jest najgorsze? Powiem ci jak to widzę. Jesteś mło
da i piękna, i nie myślisz poważnie, że kiedyś będzie inaczej. 
Życie płynie i ty starzejesz się. Starasz się tego nie zauważać, 
aż nagle widzisz, że jesteś brzydka i okropna. Tłumaczysz 
sobie, że to jest normalne i tak ma być, rozumiesz mnie. 
Nigdy nie sądziłam, że takie coś może mnie spotkać. Moje 
piersi to był mój powód do dumy. Wolałabym umrzeć, niż je 
stracić. Dzisiaj modlę się: żeby wycieli mi piersi i żebym 
mogla żyć dalej. To bardzo parszywe uczucie. 
Pewnie, że się boję, bardzo się boję. Wiesz, ja nawet po
szłam do kościoła. 
Tak, tak, nie byłam chyba z piętnaście lat. Stanęłam tam, patrzy
łam na ołtarz, ale nic nie mówiłam . Wiesz to tak głupio, prosić 
kogoś o laskę, jeżeli wcześniej w ogóle się o tym nie myślało. 
Zadzwoń do mnie, bardzo cię proszę. 
Oczywiście, że telefon biorę ze sobą. Cześć. 

BIAŁY rozmawia przez telefon 

No cześć. 
Wiem, że się długo nie odzywałem. Po tym wszystkim zła
pałem doła. Po pierwsze matka mi umiera. Po drugie ojca 
chcieli mi zabić. Po trzecie sam kazałem zabić człowiecz
ka, a po czwarte mnie chcą zabi ć. 
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Wiesz jak jest, pożyczyłem trochę kasy. Parę groszy, myśla
łem, że szybko oddam. Ja mam kłopoty, a ludzie się dener
wują. Oni potrafią się denerwować, jak nikt inny na świecie . 

Zaczynają im się trząść ręce z tych nerwów, a w rękach 
trzymają bejsbola albo spluwę. 
Co ty, stary, uspokój się, nie chcę od ciebie żadnych pieniędzy. 
Gadam do ciebie jak do kumpla, a ty mi o kasie. Kurwa, czy 
ten cały świat musi się kręcić koło kasy, nie ma nic innego? 
Nie przesadzam, jestem realistą. Być może nie ma na tym 
świecie całej masy spraw, w które wierzą ludzie, ale kasa 
jest na pewno. Twoja laska jest twoja, dopóki masz dodatni 
stan konta . Jeśli nie stać cię na cotygodniowe zakupy, pre
zenty, niezłą furę, to jesteś dla niej gówno warty. Ludzie nie 
powiedzą ci, że mają cię w dupie, ale dadzą ci to odczuć. 
Brak szacunku, dowcipy i uwagi. 
Wiesz, wpadłem w niezłe gówno. Pomyślałem: chcę być kimś . 

Co robić, jeśli chcesz być kimś? Odpowiedź była prosta: mu
szę mieć kasę. I tu zaczął się początek mojego nieszczęścia. 
Może za dużo chciałem, a może nie jestem taki zajebisty, 
jak myślałem? Nie wiem stary, nie wiem, ale gdzieś zrobi
łem błąd. I co: zostałem sam, bo wszyscy się zmyli. Paskud
ne uczucie, mówię ci. 
Ja im jeszcze pokażę. Wstanę na moje pieprzone wątłe nogi 
i zostanę kimś, a później kopnę wszystkich w dupę. Zapro
szę tych wszystkich pieprzonych gnoi na imprezę, położę 
na s,tole tyle kasy, że im białka wypłxną i wiesz, co zrobię? 
Podpalę to gówno, a resztki wrzucę do kibla i spuszczę wodę. 
To będzie numer, co? 
Na razie jednak muszę wyczarować kilka groszy z podzie
mi, bo ci parszywi fizole zmienią wygląd moich kończyn. 
Trzymaj się, trzymaj się. Słońce jeszcze zaświeci. 

NIEBIESKI rozmawia przez telefon 

Cześć, cześć . Siedzę w domu, a co mam robić? 
Ile można pracować, w końcu masz dość. I po co to, żeby 
jakiś jebus władował mi kulę między oczy? Nic wesołego. 
Żona umiera w szpitalu na raka piersi, a syn leży pobity przez 
mafię w pokoju obok. 
Jak byłem mały, to nie miałem co do gęby włożyć. Ojciec 
umarł wcześniej, a mama pracowała od świtu do nocy, żeby 
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nas nakarmić. Wiesz, był taki czas, że jedliśmy z bratem 
obierki od ziemniaków. To strasznie upadla człowieka, ale 
daje ci pojęcie, o tym, co w życiu jest najważniejsze. Jako 
taki gówniarz powiedziałem sobie, że jak dorosnę, to nigdy 
nie będę głodny. Co o życiu wiedzą ci ludzie, którzy wszyst
ko dostali? 
Dla mnie nikt nic nie dał, wszystko musiałem wyrwać. 
Nie bój, nie bój, nie będę ci opowiadał życia. To wszystko i 
tak jest bez znaczenia. Żałuję tylko, że mama tego nie doży
ła. Byłaby ze mnie dumna, a może nie? Nigdy by nam nie 
wybaczyła, że pokłóciliśmy się z bratem. Największą karą 
było, kiedy zaczynała płakać. Nic nie było gorsze: ani krzyk, 
ani zakaz wychodzenia z domu. Kiedy zaczynała płakać to 
był koniec. 
Pamiętasz te czasy, kiedy zaczynaliśmy. Byliśmy wolni , bez 
żon i dzieci. Ile ja wtedy miałem siły, moglem zrobić wszyst
,ko. ,,Chciałem żeby noc skończyła się jak najszybciej, żebym 
wreszcie mógł wstać. Pamiętam jak się cieszyłem, kiedy za
łożyłem warsztat. Chciało mi się żyć, byłem szczęśliwy. Mia
łem wreszcie coś swojego. No i coś zaczęło pękać, a prze
cież u ciebie było podobnie. Zgubiliśmy się stary. 
Wiem, czuję się jak szmata. 
Nie, nie łamię się, po prostu nie chcę tak dalej. Coś się musi 
stać, tak dalej nie może być. 
Ile czasu będziesz udawał, że żyjesz? 
Rodzony brat się do mnie nie odzywa, żona nawet nie po
wiedziała, że jest chora. Dowiedziałem się o tym wszystkim 
przez przypadek. To jest chore, to jest bardzo chore. 
To się musi skończyć, to się musi skończyć. 
Pozdrawiam, cześć. 

Rozmowy pomiędzy CZERWONĄ, NIEBIESKIM i BIAŁYM 

Biały i Niebieski na scenie, na którą wchodzi Czerwona. 

BIAŁY 

Cześć mamusiu, jesteś już„„ 
Świetnie wyglądasz, naprawdę świetnie wyglądasz. Nie wi
działem ciebie w tym nowym kostiumie, bardzo ci. do twa
rzy. Wszystko dobrze, no widzisz, od razu ci tak mówiłem 
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Wiem, wiem, miałem pod ciebie podjechać. Z tego szczę
ścia zapomniałem, że wychodzisz ze szpitala. 

NIEBIESKI 
To cudownie kochanie, że już jesteś. Nie wiesz nawet, ile o 
tobie myślałem. Przypominały mi się różne chwile, wakacje 
w Turcji, nawet ostatnia wigilia u twojej mamy. Jakie to 
śmieszne, co nam w głowie zostaje po tym wszystkim. 
Wiesz, trochę mi głupio, że nie bylem u ciebie, ale sama mó
wiłaś, że to taki niegroźny zabieg. Sama wiesz, jak to jest... 

CZERWONA 
Kiedy tak, patrzę na was to nie wiem, jak mogłam wytrzy
mać z wami tyle lat? Dwadzieścia lat z takimi kreaturami. 
Dwadzieścia straconych lat. 

BIAŁY 

Nie denerwuj się mamo, myśmy też mieli ciężkie chwile. 
Teraz chyba już wiemy, co jest najważniejsze. 

CZERWONA 
Ciężkie chwile, tak to nazwałeś? 
Myślisz synu, że nie wiem: kim jesteś?. Wcześniej drobny 
ćpacz, teraz początkujący diler. A teraz jeszcze to. Dla po
cieszenia powiem ci, że twój ojciec też kazał ciebie wyskro
bać. Moja matka chciała mnie wypędzić z domu, a twój tata 
dał pieniądze na skrobankę. To był chyba jedyny moment w 
życiu, kiedy byłam sobą. Postanowiłam ciebie urodzić. Po 
miesiącu twój ojciec też doznał olśnienia. 

BIAŁY 

Skąd wiesz, że ja„. 

CZERWONA 
To ciebie martwi najbardziej: skąd ja wiem? 
Nie sądziłam, że mój syn będzie takim życiowym pozoran
tem. Przypadek, jak zawsze. Odebrałam telefon do ciebie. 
Dziwnym zrządzeniem losu nie było ciebie w domu, a Aga
ta opowiedziała mi wszystko. Zdaje się, że ona nie jest taka 
silna, jak ja kiedyś . 

BIAŁY 

To nie tak, nie tak. 
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CZERWONA 
A jak? Musisz mi kiedyś opowiedzieć: jak, bo ja wiem swoje. 
Tak, tak, jesteście siebie warci. Twój ojciec też myślał, że 
namówi mnie na skrobankę. To najprostszy sposób na kło
poty, po prostu to zabić. 
Dziwka, którą utrzymuje też jest w ciąży. Popatrz na niego, 
ile ojciec ma nowych zmarszczek. Myślałeś, ile musiał ostat
nio przejść? Napady, chora żona, głupi syn i kochanka w 
ciąży. Nie każdy mógłby wytrzymać takie obciążenia. Nie 
wiadomo za co się wziąć . 

BIAŁY. 

O czym ty mówisz? 

CZERWONA 
Wiem o czym ja mówię i mam dla ciebie dobre informację. 
Najważniejsza jest ta, że nie ty jesteś ojcem dziecka tej dziew
czyny. Nie bądź naiwny. Nie myślisz chyba, że twoja kotka 
była tylko twoja? Miała kilku takich kocurów jak ty. 

NIEBIESKI 
Co za brednie opowiadasz, o czym ty mówisz? 

CZERWONA 
Daj spokój, wiedziałam o wszystkim od początku. Byłam 
zawsze bardzo dociekliwa. Przez te wszystkie lata nauczy
łam się bronić i czytać bilingi rozmów telefonicznych. Póź
niej to już tylko ciekawość . 
Uwierz mi, ja potrafię rozmawiać z ludźmi. Jeśli zastosujesz 
odpowiednią argumentację, możesz się wiele dowiedzieć. 

NIEBIESKI 
Nie bądź taka pewna siebie. Myślisz, że ja o niczym nie wiem? 
Twoje nagle wyjścia z domu, nie powiesz mi, że szukałaś 
miłości. Za dobrze cię znam. Wiesz, czego zawsze chciałaś? 

CZERWONA 
Zamknij się, nigdy mnie nie rozumiałeś . Nie prosiłam cię, 
żebyś się ze mną żenił. Sama też bym go wychowała, może 
nawet lepiej. 

NIEBIESKI 
Kurwa mać, nie rób się tu na ostatnią sprawiedliwą. Myślisz, 
że nie wiem co robiłaś w tych wszystkich hotelach za mia
stem. Kim ty jesteś, pierdoloną nimfomanką? 
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BIAŁY 

Nie będę wam przeszkadzał, wyjdę na moment. 

NIEBIESKI 
Stój, skoro już tak sobie rozmawiamy. Chciałeś być tak choler
nie dorosły? Miałeś gówniarzu wszystko: pieniądze, samochód, 
wakacje za granicą. Oczekiwałem od ciebie tylko jednego: że 
wyrośniesz na mądrego człowieka i co? Płacę twoje rachunki 
dla facetów, którzy ubzdurali sobie, że bawią się w mafię. 
Wszystko przede mną kryjesz, a później muszę cię wyciągać z 
gówna, w którym siedzisz po uszy. Który to już raz? 
A poza tym, czy to prawda o tej skrobance, o której mówi 
matka? 

BIAŁY 

Nie wiem, o której mówisz: o tej ostatniej, czy o tej kiedy 
chciałeś mnie zabić? 

CZERWONA 
Nienawidzę was, po prostu was nienawidzę. Kiedy patrzę 
na wasze twarze, to nie chce mi się żyć. Oboje zabijaliście 
mnie powoli od tylu lat. 
Dosyć tego, nie chcę widzieć was już ani chwili dłużej. 

NIEBIESKI 
Ja też ciebie nie kocham, a bez twoich piersi jeszcze mniej. 

CZERWONA 
Jesteś chamem, skurwysyńskim chamem. 

NIEBIESKI 
Jestem, może jestem i dobra. Tobie nigdy nie odpowiada
łem: byłem za głupi i nie mogłem ciebie zrozumieć. 
Myślisz, że nie wiem, co twoja matka myślała o mnie? Gdy
by mogła to by mnie zabiła. To wszystko było fikcją, a ja 
zawsze byłem ten zły. Wieczne pretensje, zawsze coś nie 
tak: za późno, nie w tym miejscu. 
Najpierw miałem poczucie winy, ale trochę głupio żyć z po
czuciem winy przez dwadzieścia lat. Pomyślałem, że trzeba 
to inaczej zorganizować. Mieliśmy różne temperamenty. 
Byłaś taka bardzo oschła. 
Otwierałaś się tylko w takich momentach jak ten, kiedy 
wszystko się waliło. Kiedy wszystko było dobrze, nic nie 
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mówiłaś. Wiem, czułaś się zbyt dumna. Czemu nigdy nie 
chciałaś ze mną szczerze porozmawiać? 

CZERWONA 
Ja nie chwiałam z tobą porozmawiać? Niczego nie chciałam 
bardziej, jak porozmawiać z tobą i powiedzieć, co myślę. 
To ty nigdy nie miałeś czasu. Mówiłeś, że to nieważne. 

NIEBIESKI 
Nieważne? Pamiętasz, jak pięć lat temu pokłóciliśmy się i 
wyprowadziłaś się na miesiąc. Potem wróciłaś i przez krótką 
chwilę było dobrze. To był najszczęśliwszy moment w moim 
życiu. Zawsze cię kochałem. 

CZERWONA 
Czemu mi nigdy o tym nie mówiłeś? 

NIEBIESKI 
Ty nie chciałaś mnie słuchać, zawsze miałaś coś do zała
twienia. Poza tym nie pasowałem do twojego towarzystwa, 
bo byłem gburowaty. Pamiętasz? Pamiętasz? Tak powiedzia
łaś: jesteś za gburowaty. 

CZERWONA. 
Nie o to mi chodziło i dobrze wiesz. Jak miałam odzywać 
się do faceta, którego bez przerwy podejrzewałam o zdrady. 

NIEBIESKI 
Nie mów mi nic o zdradach, bo ty byłaś pierwsza. Wiesz, 
jak się poczułem, czy ty wiesz, jak ja się poczułem? 

CZERWONA. 
Wiem, bo czułam się tak samo. 

NIEBIESKI 
To po co to wszystko? Czemu nie chciałaś ze mną rozma
wiać, dlaczego wpakowaliśmy się w to piekło? 

CZERWONA 
Ja, dlaczego ja? Nie dałeś mi najdrobniejszego znaku, że 
chcesz, żebym to zrobiła. 

NIEBIESKI 
Żeby dać znak, trzeba widzieć, że ten drugi też chce. 
Pomyślałem, że może tak musi być. Ty będziesz żyła swoim 
życiem, ja swoim, ale będę ciebie miał blisko. 
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CZERWONA 
Nie wierzę ci. 

NIEBIESKI 
W co mi nie wierzysz? Wiedziałem o tych wszystkich two
ich zdradach. 
Gdybym nic do ciebie nie czuł, dawno bym się wyniósł. 

CZERWONA 
Ja też wiedziałam o twoich. 
To dziwne, że mówisz mi o tym wszystkim teraz. Sama nie 
wiem po co? 

NIEBIESKI 
Nie wiem, sam nie wiem. 

BIAŁY 

Może usiądziemy? 

Mama wyszła ze szpitala, nie może się denerwować 
Jestem głodny, może byście coś zjedli? 

NIEBIESKI 
Co? 

BIAŁY 

Nie rozumiem. 

NIEBIESKI 
Co byśmy zjedli? 

BIAŁY 

W lodówce nic nie ma, patrzyłem wcześniej. Trzeba by coś 
kupić albo zamówić. Mama jest chora, to coś lekkiego. Bo 
ja wiem: jakieś chińskie, albo włoskie żarcie. 

CZERWONA 
Mam dosyć kupnego jedzenia. Mogłabym coś zrobić, prze
cież jestem niezłą kucharką. 

BIAŁY 

No, pierogi albo naleśnik. Bardzo lubię. 

CZERWONA (do Niebieskiego) 
A ty? 

NIEBIESKI 
Ja też lubię 
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CZERWONA 
To dobrze, poczekajcie chwilę. 

NIEBIESKI rozmawia przez telefon 

Dzień dobry, cześć ... 
Daj spokój, tu nie żaden urząd skarbowy, tylko ja. 
No rzeczywiście, trochę się nie odzywałem. Wiesz, było kil
ka spraw do załatwienia. 
Tak, tak, wiem, że mamy nieskończone interesy. Wiesz, ja 
nie o tym chciałem mówić. 
Przestań, żadne nowe panienki. Tobie tylko jedno w głowie, 
a ja dzwonię w poważnej sprawie. 
Słuchaj, chciałem cię na obiad zaprosić. 
Nie, do nas do domu. 
No, jako to, kto będzie, ja będę, moja żona i syn ... 
Nie widzę powodów do zdziwienia. Po prostu małżeństwo 
zaprasza inne małżeństwo na obiad w niedzielę, do siebie 
do domu. 
Słuchaj, ja nie robię sobie żadnych żartów. Po prostu cię 
zapraszam. Chcemy być trochę więcej czasu w domu. 
Tak, to prawda, że ona wie o wszystkim, a ja wiem o niej. Wiesz, 
to nie o to chodzi. Oboje zrobiliśmy trochę głupstw. To cudow
na kobieta, po prostu bardzo wiele dla mnie znaczy. 
Pewnie, że mamy kłopoty. Czasami chce mnie nawet trafić 
szlak. Staram się wtedy uspokoić 
Pamiętasz, jak byliśmy mali? No widzisz, a mnie się to coraz 
częściej przypomina. To nie było tak dawno. Może tylko 
wtedy bylem taki jak chciałem? 
Nie, nie rozklejam się. Napuść sobie wody do wanny. Po
tem wyciągnij korek i patrz jak ta woda ucieka. Ta woda to 
twoje życie. 
Próbuję ci powiedzieć coś ważnego. Sam nie wiem co chcę 
ci powiedzieć i dlatego nie wiem jak to powiedzieć. 
W każdym razie bardzo cię proszę, żebyś przyszedł z żoną 
do nas w niedzielę. Czekamy na was. Będzie trochę czasu, 
może wtedy coś mi się uda wytłumaczyć. 
Cześć. 

KONIEC 
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