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WINNIE: Mój pierwszy bal! 

(Długa pauza. Zamyka oczy) 

Willie przewraca stronicę. Win 

WILLIE (czyta): Potrzebny poJ -n 

WINNIE: (.„) O tak, gdybym potr 

bym sobie myślała, że ty mnie znowu 

Boże! (Pauza) Na pewno całymi 

(Pauza) Ale bywają też dni, kiedy 

zawszt:. mogę sobie powiedzieć, nawet n i ' powiadasz i w o g ó -
I 

Ie pewnie nie słuchasz: „Chwilami kt a cię, W mnie, nie mó-

wisz wyłącznie do siebie, znaczy, jak na ustUowiu" - o, tego bym nie 

zniosła. .. na dłuższą metę. (Pauza) To właś e pozwala mi ciągnąć da

lej, to znaczy, dalej mówić. ( ... )Willie! Mówiąc o włosach na głowie, 

powiedziałbyś: „wyszczotkuję się"? Czy raczej: „wyszczotkuję je"? 

Długa pauza 

.WILLIE: Je. 

WINNIE ( .. . ): Och, odpowiadasz mi dzisiaj! Zapowiada się 

szczęśliwy dzień! (.„) 

WINNIE: ( ... ) Znowu szczęśliwy dzień! (Pauza) Mimo 

wszystko. (Pauza) Jak dotąd . (Pauza. Zaczyna nucić na pr6bę, 

a następnie cicho śpiewa na melodię z pozytywki) 

Usta milczą, dusza śpiewa ( ... ). 

Samuel Beckett, Szczęśliwe dni 

w: Dramaty, Wrocław 1995, ss. 208-249 

Między mną at<:> ą jest p epaść. Jesteśmy monadami bez 

okien. Ani to, co dileje się w to ie, nie jest skutkiem moich dzia

ieje się we mni , nie jest skutkiem twoich dzia-

Nasze doświadczenia ą różo . Każdy z nas odbiera świat po 

swojemu. Nie wiem n wet, to, co ty nazywasz kolorem żół

tym, wygląda tak samo 'ak co, co ja określam tym słowem. Me

tafora monady bez oki n wc e nie jest przesadą. 

A jednak zadajesz i pyt ie i ja na nie odpowiadam. To 

zdumiewające. („.) Ronmaw amy. Znaczy to: ty kwestionu

jesz mnie, a ja mimo to potwierdzam ciebie w twoim akcie 

kwestionowania mnie. Z :a.czy to również, iż ty aktem swego 

pytania zakwestionowałeś siebie, aby uznać mnie w tym, co 

ci powiem; właśnie pochylony ku mnie czekasz na moją od

powiedź. Odpowiadając na twoje pytanie, potwierdzam sie

bie. W końcu bowiem to ja odpowiadam. Przyjmując moją 

odpowiedź, potwierdzasz mnie - mnie, którego przedtem py

taniem swoim zakwestionowałeś, gdy zwracałeś się ku mnie. 

Po pytaniu i po odpowiedzi - w ogóle: po rozmowie - nie je

steśmy już tacy sami, jacy byliśmy przedtem. ( ... ) O coś sie

bie możemy obwinić. 

Józef Tischner 'Eilozofia dramatu, 

Kraków l~ 8, ss. 105 - 106 
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