


No, zapowiada się szczęśliwy dzień! 

(Pauza. Szczęście na twarzy gaśnie.) 



Dni monotonne monotonnie płyną . 

W kółko te same zdarzenia i sprawy . 

Chwila za chwilą nie do odróżnienia 

ledwo nastaje, nieuchwytnie mija . 

I tak się ciągnie miesiąc za miesiącem . 

Latwo przewidzieć , co przyniesie nowy: 

nudę dokładnie tę samą co wczoraj. 

I jutro nie wydaje się już jutrem . 

Konstandinos Kawafis, Monotonia 

Winnie, zaczynaj. (Pauza) 

Zacznij ten dzień, Winnie . 



Przyzwyczajenie jest to pewien kompromis zawarty 

między jednostką a jej otoczeniem, lub też między 

jednostką a właściwymi jej dziwactwami. To gwarancja 

nudnej nietykalności , piorunochron jej istnienia. 

Samuel Beckett , Proust 

Me mory 
Trauma 

niezawodna ... czysta ... żywa ... 

czysta ... żywa ... 

Habit: Language 
Ritual 
(Hope) 
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Pamięć to rzecz zabójcza . Nie trzeba więc myśleć 

o niektórych rzeczach, o tych, co leżą na sercu, 

chociaż właściwie to trzeba, bo jeśli się nie 

myśli , to ryzykuje się . że będą się przypominać 

po trochu. To znaczy, trzeba o nich myśleć 

codziennie, kilka razy . przez chwilę , dobrą 

chwilę , aż znikną na zawsze pod grubą warstwą 

błota . To bezapelacyjne. 

Samuel Beckett. Wypędzony 

Ani lepiej, ani gorzej, bez zmian. 

To właśnie jest tak cudowne. 

Wystarczy tylko, że powierzchnia Czasu pęknie pod 

wpływem jakiejś daty, jakiegoś konkretnego terminu, 

który pozwala liczyć dni dzielące nas od czegoś . 

co nam grozi - lub co zostało nam obiecane . 

Samuel Beckett, Proust 

A co teraz? 



Nie ma ucieczki od godzin i dni . Ani od „jutra" 

i „wczoraj ·· . Nie ma ucieczki od „wczoraj " . bo 

zostaliśmy przez nie zniekształceni albo samiśmy 

je zniekształcili. 

Samuel Beckett . Proust 

Cóż bym zrobiła bez tego? (Pauza) 

Cóż bym robiła, gdy brakłoby słów? (Pauza) 

Patrzyłabym przed siebie, z zaciśniętymi 

ustami? (PaLrzy przez dłuższą chwilę 

w Len sposób) Nie, nie mogłabym. (Pauza) 

O tak, to wielkie dobrodziejstwo! 

Wielkie dobrodziejstwo~u~uza.) 
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Tak, mam coraz bardziej poczucie, że gdybym 

nie była tu uwiązana - (Gesr) - w ten 

sposób, uniosłabym się po prostu 

w przestworza. (Pauza) I że może któregoś 

dnia ziemia puści wreszcie - do tego 

stopnia czuję, że coś mnie wciąga - tak!, 

że rozpęknie się wokół mnie i pozwoli mi 

odejść. (Pauza) HABIT 
RELIGION 

ż za zek 



WILLIE 
(Uśmiech) - jak się dawniej mówiło -

BAG c , . h , . ) Usm1ec gasn1e 

TOOTHBRUSH 
MIRROR 
LANGUAGE HAT 
PARASOL HOPE 
GLASSES LANGUAGE 
BROWNING TOOTHBRUSH 
HOPE FILE-NAILS 
MEMORY LIPSTICK 
SONG ME MORY 

W każdym razie wdzięczna jestem za to. 

(Załamującym się głosem) Bardzo wdzięczna. rt.)o 

(Opuszcza głowę. Pauza. Podnosi głowę. 

Opanowana) Opuszczać i podnosić głowę, 

opuszczać i podnosić. (Pauza) No, a co 

teraz? (Długa pauza.) 

MAGNIFYING GLASS 
LANGU AGE 
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Dzwonek. (Pauza) Dźga jak nóż. (Pauza) 

Jak dłuto. (Pauza) Nie sposób na niego nie 

zważać. (Pauza) 

Tragedia nie ma nic wspólnego z ludzką 

sprawiedliwością. Tragedia to sposób, w jaki wyraża 

się pokuta , ale nia ta nędzna pokuta za skodyfikowane 

naruszenie jakiegoś miejscowego porządku, ustalonego 

przez łotrów dla głupców. Bohater tragiczny to obraz 

pokuty za grzech pierworodny, jego i wszystkich 

jego soci malorum. za pierworodny i wieczny grzech 

urodzenia się. 

Samuel Beckett, Proust 

Nie, jeszcze raz, Willie, będę cię 

dopingować. (Pauza) Nie patrz tak na mnie! 

(Pauza. Gwałtownie) Nie patrz tak na mnie! 



Wiatr wieje ku południowi i nawraca ku północy , 

krąży i krąży nieustannie , podejmując od nowa swe 

drogi . To, co było, znów będzie , a to , co się 

dzieje, dziać się będzie i nadal . Nie ma niczego 

nowego pod słońcem . Czyż jest coś, o czym można 

by rzec : "Spójrz , to coś nowego"? Istniało to 

już [bowiem] w czasach, które były przed nami. 

Księga Koheleta. 1 : 6 , 9-10 

No cóż, tak mało jest do powiedzenia, 

tak mało jest do zrobienia, i w niektóre 

dni chwyta taki lęk: że dobiegnie się_. 

kresu, gdy do dzwonka na sen pozostanie 

jeszcze wiele godzin, i nic j uż nie 

zostanie do zrobienia. I mijają te dni, 

te niektóre dni, mijają i przemijają. aż 

do dzwonka, i nic albo prawie nic nie 

zostało powiedziane, i nic albo prawie nic 

nie zostało zrobione. (Podnosi parasolkę) 

To jest właśnie niebezpieczeństwo. 

(Odwraca się przodem do widowni) Na które 

należy uważać. (Patrzy przed siebie 

trzymając w prawej ręce parasolkę nad 

głową. Jak najdłuższa pauza.) 

(Uśmiech) - jak się dawniej mówiło -

(Uśmiech gaśnie) 



Kiedyś ... teraz„. bardzo trudno to 

pojąć. (Pauza) Że jest em tą, co zawsze -

a jednocześnie tak inną. (Pauza) Jestem 

tą. powiadam: tą, a potem inną. (Pauza) 

Dziś tą, a jutro inną. (Pauza) 

(„.) można by - prywatnie - zapytać, dlaczego czas nie 

płynie dalej, nie płynie dalej poza tobą, dlaczego 

piętrzy się wokół ciebie , chwila po chwili, z każdej 

strony. głębiej i głębiej . gęściej i gęściej . 

twój czas , czas innych , czas starożytnych zmarłych 

i zmarłych jeszcze nienarodzonych, dlaczego zasypuje 

cię ziarnko po ziarnku , jeszcze nie zmarłego , ale już 

nie żyjącego, nie pamiętającego niczego, bez wiedzy, 

bez przeszłości i bez przyszłości , pogrzebanego 

przez sekundy , mruczącego bez zastanowienia, 

z ustami pełnymi piasku , och , wiem przecież , że to bez 

znaczenia , czas to jedno, ja to co innego . lecz 

można by zapytać , dlaczego czas nie płynie dalej , 

po prostu, prywatnie, en passant , dla zabicia czasu . 

Samuel Beckett, Nienazywalne 

O tak, to wielkie dobrodziejstwo! Wielkie 

dobrodziejstwo. (Długa pauza.) 



O, to jest szczęśliwy dzień! Znowu 

szczęśliwy dzień! (Pauza) Mimo wszystko. 

(Pauza) Jak dotąd. 
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