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MARIA BEISERT* 

MOJA MATKA, ,, 

MOJA MIŁOSC? 
Tomasz Man jest autorem sztuki o .... 

Właśnie o czym? O kobiecie? O sensie jej życia? O desperackiej próbie 

kochania? O kazirodczej więzi z synem, która zabija choć miała rato

wać? Oczywiście też. 

Ale tak naprawdę jest to rzecz o nieuchronnie niszczycielskiej sile, opi

sana w taki sposób, by widz, czytelnik, odbiorca wiedział do czego prowadzi 

dostanie się w tryby tej machiny. Machiny, która kręci się sama a człowiek 

- bezwolny liść - wciągnięty w jej szaleńczy wir musi zostać zniszczony. By 

zilustrować swoją tezę Autor używa mocnego pretekstu kazirodztwa matki 

i syna. 
Najpierw zajmę się pretekstem. 

Opowieść ma w swojej pierwszej warstwie epatować naiwnością, wzru

szać i uniewinniać. Młoda dziewczyna, uczennica na skutek przypadko

wego kontaktu seksualnego jest w c iąży, której nie decyduje się przerwać 

mimo próśb chłopaka. Dzięki pomocy dziadka kształci się, zdobywa zawód, 

poświęca się wychowaniu syna, który też kształci się, zdobywa zawód, za

kłada rodzinę. Tu mogłaby zapaść kurtyna zamykająca pośpiesznie pozy

tywny scenariusz. Mogłaby, gdyby nie seks, który zniszczył po kolei pierw

sze doświadczenia nastolatków, miłość rodziców do córki, cud uratowanego 

macierzyństwa, szansę na związek miłosny dorosłej kobiety. Potem zaczął 
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skuteczn ie marnować życie jej syna. Wniosek jest oczywisty. Pożądanie sek

sualne sprowadza nieszczęście a uleganie mu - w złudnej nadziei na rozkosz 

- tylko nieszczęście to przypieczętowuje. 

Czy kontynuując ten tok myślenia należałoby przyjąć, że Autor marzy 

o spacyfikowaniu sex-machine i proponuje trzy sposoby działania? Że naj

pierw postuluje okiełznanie seksu poprzez poddanie go kontroli wyspecjali

zowanej instytucji wyższej czy specjalnej grupie strażników o skutecznej sile 

oddziaływania? Potem podsuwa pomysł, że seks jest nieokiełznany i pozo

staje tylko zginąć w nieuchronnym jego uścisku? A na końcu może myśli, że 

od razu lepiej się od pożądania seksualnego odwrócić i wybrać drogę pozba

wioną nadziei na rozkosz, ale za to wolną od niebezpieczeństwa zatracenia 

się w destrukcji? 

Wszystkie te propozycje czają się w wątkach fabuły czasem tak wyraź

nie, że nie jestem pewna czy Autor kpi z nich otwarcie, czy pokłada w nich 

nadzieję, czy bawi się bezradnością Czytelnika, gdy ten nie orientuje się, co 

napędza sex-machinę. Bo, przy głębszej analizie fabuły, jasne jest, że to nie 

seks jest niebezpieczny. Motorem, jądrem tej machiny jest nienawiść. A tak

że jej przyczyna i konsekwencja - nieustanny głód m i łości. 

Gdy już to niewypowiedziane padło, można opowieść przedstawić 

nieco inaczej. Młoda dziewczyna, w której budzi się pragnienie miłości, na 

oślep i rozpaczliwie jej poszukuje. Myli szybki i byle jaki seks w toalecie z bli

skością . Płaci wysoką cenę za niewiedzę, ciekawość, pragnienie akceptacji. 

Cenę, którą podbija jeszcze zachowanie chłopaka przerażonego ich sytu

acją . Ta pierwsza rozpacz osamotnienia spowodowana odmową miłości to 

rzeczywiście poważny cios, który może na zawsze zachwiać ufność w moc 

związków miłosnych . Może, a w tym wypadku musi, bo nienawiść rodziców 

wobec córki wyrzuconej, ot po prostu tak, jak wyrzuca się nie pasujący do 

wnętrza mebel, jest kluczowym punktem rozwoju spirali nienaw i ści. Po

bieżne, i jakby pokątne, wprowadzenie tego wątku do opowieści może ujść 

uwadze. Tymczasem ono właśnie pozwala zrozumieć niezgodę dziewczyny 

i jej dziadka na kolejne porzucenie dziecka, podziwiać ich wysiłki, by zbu

dować - tym razem wielką - miłość i ostatecznie pozwala wyjaśnić ich klę

ską. Wydawałoby się, że oparcie kochających dorosłych (dziewczyna osiąga 



pozycję w zawodzie) i całkowite poświęcenie się osobie kochanej (i dziadek, 

i dziewczyna oddają następnemu pokoleniu wszystko co posiadają) powin

no odbudować miłość. Tak się nie dzieje. 

Zatruta brakiem miłości rodziców młoda matka nie wie, że istotą każde

go związku miłosnego jest zaspakajanie dwojga. Kobiety i mężczyzny. Mat

ki i dziecka. Sama chce zbudować uczucie na przeciwieństwie braku, czyli 

na całkowitym oddaniu się dziecku z pominięciem siebie. Obnosi się wręcz 

z hasłem, że niczego nie chce dla siebie, ale skrycie - do końca tego nie ro

zumiejąc - działa tak, aby swoje wielkie pragnienie miłości zaspokoić w bez

piecznych ramionach dziecka. Nie wie, że miłość ma różne i niewymienne 

oblicza. Namiętności, pożądania nie da się zastąpić czułością i opieką nad 

dzieckiem. Oba są niezbędne, tyle, że realizowane w różnych związkach . 

Mądre wyjaśnienia psychoanalityczne podsuwają na tę okoliczność prostą 

regu!ę: kochająca malka musi porzucić syna dla mifosnego, seksualnego 

związku z dorosłym mężczyzną. Tylko wtedy stworzy synowi szansę na to 

samo - dojrza!ą namiętność przeżytą z kobietą. Substytucja nie jest możli

wa, a całkowita koncentracja na dziecku z pominięciem własnych pragnień 

prowadzi do patologii. Niekochane przez rodziców córka - a taki los spotka! 

matkę - zaczyna żyć marzeniem o synu, jako o jedynym mężczyźnie jej ży

cia, najpierw ukrywając swoje pożądanie a potem je wykorzystując na zgubę 

obojga. I stąd nie ma przesady w twierdzeniu, że mądra miłość rodziców 

do dziecka, pełna słodyczy zrozumienia i pełna oparcia, jest fundamentem 

życia, którego nic, nawet najtrudniejsze pierwsze doświadczenie seksualne, 

nie jest w stanie zburzyć i unieważnić. Miłość nasyca dziecko zaufaniem, 

ale i ciekawością świata. Pozwala mu opuścić rodzica i ponosić ryzyko two

rzenia nowej więzi, która jest niczym innym jak transmisją miłości. Jeśli 

miłości zabraknie, transmisja dokonuje się dalej z pokolenia na pokolenie 

przekazując nienawiść i lęk przed światem ludzkich uczuć. Tragiczne próby 

ocalenia miłości przez obciążenie nią dziecka skutkują tragicznymi próba

mi wiązania go z matką - choćby przez kazirodztwo. 

Trudno więc przystać na pomysł, że istotą patologii jest tylko jej finał 

czyli rozbuchana żądza seksu, w którą wkręci się każdy, wcześniej za pomo

cą tej żądzy zraniony. Istotą patologii jest nienawiść serwowana dziecku za-
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miast miłości albo - jak to miało miejsce w następnym pokoleniu - zamiana 

nienawiści na grabieżczą miłość, zabijającą tak samo celnie i skutecznie jak 

zabija nienawiść. 

Czy warto powtarzać pytanie o to kto i kiedy wyłączy sex-machine. Ra

czej nie, bo i tak wiadomo, że śmierć. Warto pytać co ją uruchamia i co ją 

okiełzna. Fascynująca sprawą jest w tej sztuce jej wielowarstwowość i lekka 

kpina z odbiorcy, któremu już, już wydaje się, że sięgnął jej istoty. O nie. 

Im dłużej pozostaje się w kręgu działań tej tragicznej: pary zranionej matki 

i gwałconego przez nią nieustannie syna - tym mniej na pewno wiadomo, 

poza jednym. To niekoniecznie seks jest groźny. 

I tak toczy się fundamentalna debata nad sednem istnienia, debata, 

w której nie można nie wziąć udziału. Każdy pretekst jest dobry. Tyle, że 

pretekst kazirodztwa jest akurat świetny. 

* Autorka jest profesorem, psychologiem, seksuologiem i prawnikiem. fest pra
cownikiem naukowym w Zakładzie Psychologii Zdrowia i Psychologii Kli
nicznej Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Po
znaniu i Kierownikiem Podyplomowego Studium Pomocy Psychologicznej 
w Dziedzinie Seksuologii działającego przy Instytucie Psychologii UAM, 
także członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego i członkiem 

Europejskiego Towarzystwa Psychologii Zdrowia. 



FREUD 

I 
debrane „matce" libido, które podąża jedynie z oporami, staje się groź

ne niczym wąż - symbol śmiertelnego lęku. albowiem związek z mat

ką musi obumrzeć, to zaś powoduje, że uczestnik sam prawie umiera. 

W takim bowiem stopniu, w jakim syn był przywiązany do matki, przejawia 

się gwałtowność rozstania, a im silniejsza była zerwana więź, tym groźniej

sza jest „matka" wychodząca synowi na spotkanie w postaci nieświadomo

ści. Jest to bowiem „mater serva cupidinum" - dzika matka żądz - która, 

przybrawszy inną postać, grozi uciekinierowi pochłonięciem. 

(. .. ) prące naprzód libido, które opanowuje świadomość syna, żąda od

dzielenia od matki, ale przeciwstawia się temu i uniemożliwia to tęsknota 

dziecka za matką; tęsknota ta sprawia, że dochodzi do powstania oporu psy

chicznego, który, jak poucza doświadczenie, w nerwicy wyraża się w for

mie wszelkiego rodzaju obaw, czyli w formie lęku przed życiem. Im bardziej 

człowiek ucieka przed koniecznością zdobycia się na dokonanie przystoso

wawcze, tym większy jest jego lęk, który w końcu dopada go na każdym 

etapie jego drogi życiowej, rzucając mu pod nogi coraz większe kłody. Na 

zasadzie circulus vitiosus ów lęk przed światem i ludźmi powoduje rzecz 

jasna, że indywiduum coraz bardziej ich unika, to zaś wiedzie do infantyli

zmu, prowadzi z powrotem „do matki". Przyczynę tego stanu rzeczy z regu

ły projektuje się na zewnątrz, na okoliczności zewnętrzne, zdarza się też, że 

odpowiedzialnością za to obciąża się rodziców. W rzeczy samej należałoby 

zbadać, do jakiego stopnia winę za to ponosi syn matki, która nie pozwala 
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mu odejść. Co prawda syn będzie podejmował próby usprawiedliwienia się, 

wskazując na niewłaściwe zachowanie matki, byłoby jednak lepiej, gdyby 

dał sobie spokój z tymi nie prowadzącymi donikąd próbami, które zmierza

ją tylko do tego, by poprzez obwinianie matki (lub ojca) odwrócić uwagę od 

własnej niemożności. 

Lęk przed życiem nie jest bynajmniej jakimś urojonym upiorem - jest on 

bardzo realny, jest to panika, która tylko dlatego sprawia wrażenie wielkości 

niewspółmiernej, że jej prawdziwe źródło jest nieświadome, przeto podlega 

projekcji: młoda część osobowości, której uniemożliwia się życie, którą po

wstrzymuje się przed życiem, wyzwala lęk i zmienia się w lęk. Wydaje się, że 

ów lc;k pochodzi od matki, tak naprawdc; jednak mamy tu do czynienia ze 

śmiertelnym lękiem opanowującym żyjącego instynktami, nieświadome

go człowieka, który za sprawą stałej ucieczki przed rzeczywistością zostaje 

wykluczony z życia. Jeśli powstaje wrażenie, że przeszkodą jest matka, to 

właśnie ona staje się podstępną prześladowczynią. Rzecz jasna nie jest nią 

realna matka, mimo że i ona ma w tym udział za sprawą swej chorobliwej 

czułości, która prześladuje dziecko aż do okresu dorosłości, której infantyl

ne nastawienie może mu nawet wyrządzić poważne szkody( .. . ). 

Zygmunt Freud, Poza zasadą przyjem11ości, Wyd . PWN, Warszawa 1975. 



P ierwszym erotycznym obiektem dziecka jest karmiąca je pierś matki, 

jego miłość powstaje w związku z zaspokojoną potrzebą pokarmu. 

Zrazu dziecko na pewno nie odróżnia piersi od własnego ciała; kiedy 

zostaje ona dziecku zabrana, musi zostać przeniesiona „na zewnątrz", po

nieważ jako „obiekt" zabiera ze sobą część pierwotnej kateksji libido. Ten 

pierwszy obiekt ulega później uzupełnieniu i staje się osobą matki, która nie 

tylko karmi, lecz także pielęgnuje dziecko i budzi w nim wiele innych przy

jemnych i nieprzyjemnych doznań. Pielęgnując ciało dziecka staje się jego 

pierwszą uwodzicielką. W obydwu tych relacjach tkwią korzenie jedynego 

w swoim rodzaju, z niczym nieporównywalnego, ustalonego na całe życie 

znaczenia matki jako pierwszego i najsilniejszego obiektu miłosnego, jako 

modelu wszelkich późniejszych stosunków miłosnych - i to u obu płci (. . . ). 
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Kiedy chłopiec wkroczył w falliczną fazę rozwoju swego libido (od 2 

do 3 roku życia począwszy), doznaje przyjemnych odczuć w swym członku 

i uczy się wywoływać je w dowolnej chwili przez drażnienie ręką - wte

dy staje się pierwszym kochankiem matki. Pragnie on posiadać ją cieleśnie 

w takich formach, jakie odgadł dzięki swym obserwacjom i przeczuciom 

dotyczącym życia seksualnego, próbuje ją uwieść pokazując jej swój członek, 

z którego posiadania jest dumny. Krótko mówiąc, jego wcześnie pobudzona 

męskość stara się zastąpić przy niej ojca, który zresztą - wskutek swej fizycz

nej siły, którą dziecko obserwowało, i autorytetu, jaki miało dla niego - był 

dotąd wzorem stanowiącym przedmiot zazdrości dziecka. Teraz ojciec jest 

jego rywalem, który stoi mu na przeszkodzie i którego chciałoby usunąć. 

Jeśli pod nieobecność ojca może dzielić łóżko matki, z którego po powro

cie ojca zostanie wyrzucone, to zarówno zadowolenie zniknięciem ojca, jak 

i rozczarowanie z powodu jego powrotu stanowią dla niego głębokie prze

życia. Taka jest treść kompleksu Edypa, który grecka legenda przeniosła ze 

świata fantazji dziecka w rzekomą rzeczywistość. W naszej kulturze kom 

pleks ten z reguły czeka przerażający koniec. 

Matka zrozumiała bardzo dobrze, że seksualne podniecenie okazy

wane przez chłopca dotyczy jej osoby. W pewnym momencie dochodzi do 

wniosku, że pozwalaniem na to nie jest rzeczą właściwą. 

Carl Gustaw Jung, Symbole przemiany: analiza preludium schizofrenii, 

Wyd. Wrota, Warszawa 1998. 

r 
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KOMPLEKS MATKI U SYNA 

( ) 
Typowymi jego przejawami u syna są homoseksualizm i don

• • • żuanizm, a także niekiedy impotencja. W przypadku homo

seksualizmu cały popęd syna do płci odmiennej zostaje związany w nie

świadomej formie z matką. Donżuanizm oznacza z kolei, że mężczyzna 

szuka nieświadomie matki w każdej spotkanej kobiecie ( ... ) W psychice 

mężczyzny równolegle z archetypem matki występuje symbol Animy. Mat

ka jest pierwszą istotą płci żeńskiej, z którą przyszły mężczyzna wchodzi 

kontakt, i chcąc nie chcąc gra ona w sposób otwarty lub ukryty, świadomie 

czy nieświadomie, na męskości syna. Syn z kole staje się coraz bardziej świa

domy kobiecości swojej matki lub nieświadomie reaguje na nią na poziomie 

instynktownym. W przypadku syna proste relacje tożsamości albo oporu 

i rozróżnia się ciągle przerywane pociągiem erotycznym lub odrzuceniem 

ze strony matki, co komplikuje sprawę bardzo poważnie ( ... ). 

Ponieważ pojęcie „kompleksu matki" jest zapożyczone z psychopato

logii, łączy się ono zawsze ze zjawiskiem zranienia i choroby. Jeśli jednak 

uwolnimy to pojęcie z wąskiego kontekstu, przydając mu szersze znaczenie, 

zobaczymy wówczas, iż kompleks matki może posiadać także pozytywne 

następstwa. Tak więc mężczyzna z kompleksem matki może dobrze rozwi

nąć się pod względem erotycznym, przekraczając skłonności homoseksual

ne lub też mimo nich . ( ... )Mężczyzna taki - dzięki obecności predyspozycji 

kobiecych - może odznaczać się dobrym smakiem i estetycznym wyczu

ciem. Może posiadać także wybitne uzdolnienia pedagog iczne z powodu 

niemalże kobiecej intuicji i taklu. Może także wyróżniać się rozum ieniem 

procesów historycznych i postawą konserwatywną w najlepszym znaczeniu 

tego słowa. 

Carl Gustaw Jung, Archetyp Wielkiej Matki [w:] „ALBO albo: inspiracje 

jungowskie. Problemy psychologii i kultury'', Warszawa nr 3 / (4) 1992. 



ŻYCIE * 
Gdy rodzice dają i gdy dzieci biorą , nie chodzi o jakiekolwiek dawanie i bra

nie, lecz o dawanie i branie życia. Rodzice, dając dzieciom życie, dają coś, co 

do nich nie należy. Wraz z życiem dają dzieciom siebie takimi, jacy są, ni

czego nie dodając i niczego nie ujmując. Dlatego rodzice nie mogą do życia, 

które dają w ten sposób, niczego dodać, nie mogą też od tego życia nicze

go ująć ani niczego zatrzymać dla siebie. I dlatego też dzieci nie mogą, gdy 

otrzymują od rodziców życie, niczego dodać, ująć lub odrzucić. Ponieważ 

nie tylko mają rodziców. One są swoimi rodzicami. 

Do porządków miłości należy więc to, że dziecko bierze swoje życie tak, 

jak rodzice dają. jako całość, że zgadza się na rodziców takich, jacy są , nie 

życzy sobie niczego innego, niczego się nie boi i przed niczym się nie broni. 

l 
l 
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Branie w ten sposób jest aktem pokory. Oznacza zgodę na takie życie 

i taki los, jakie dali mi moi rodzice. Na ograniczenia mi wyznaczone, na 

możliwości mi ofiarowane. Na uwikłania w los tej rodziny, a nawet w jej 

winę, na ciężkie i lekkie sprawy w tej rodzinie, cokolwiek by to było. 

Możemy doświadczyć, jak dobroczynny jest akt wzięcia życia, gdy wy

obrazimy sobie, że klękamy przed ojcem i matką, kłaniamy się przed nimi 

głęboko, aż do ziemi, wyciągamy ramiona do przodu z dłońmi zwrócony

mi ku górze i mówimy: „Oddaję ci cześć". Potem wstajemy, patrzymy ojcu 

i matce w oczy i dziękujemy im za dar życia ( . .. ). 

Ten, komu uda się ten akt, będzie w zgodzie z samym sobą, poczuje się 

pełny i cały. 

ODMOWA 
Niektórzy obawiają się, że jeżeli wezmą swoich rodziców w ten sposób, wte

dy mogłoby przyjść do nich również coś złego, coś, czego się boją. Na przy

kład jakaś swoista echa rodziców, ich ułomność lub wina. Wtedy zamykają 

się też na dobre rzeczy i nie biorą życia w całości. 

Wielu tych, którzy odmawiają wzięcia swoich rodziców w całości, 

stara się ten brak wyrównać . Często dążą do samourzeczywistnienia i do 

oświecenia. Szukanie samorealizacji i oświecenia jest wówczas tylko ukry

tym poszukiwaniem nieprzyjętego ojca i nieprzyjętej matki. Kto odrzuca 

swoich rodziców, ten odrzuca samego siebie - dlatego czuje się nieurzeczy

wistniony, ślepy i pusty. 

Bert Helłinger, Sumienie miał czyste„ . Wykłady i opowieści, Wyd. Czarna 

Owca (Biblioteka Hellingerowska), Warszawa 2006. 

* Ilustracje pochodzą z książki : Carl Gustaw Jung, Wizje. Notatki z semi

narium 1930-1934. Tom II, Wyd. KR, Warszawa 2008. 



BIOGRAMY 

AGNIESZKA DRUMIŃSKA 
Aktorka. Absolwentka krakowskiej PWST. Debiutowa

ła w Teatrze Nowym w Warszawie w przedstawieniu 

„Chopin jego życie, miłości''. Do ważniejszych osiągnięć 

teatralnych należą: rola Baby w „Proroku Ilji" T. Slobo

dzianka oraz Wiery w „Ławeczce''. Ta ostatnia przyniosła 

jej nagrodę publiczności na Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi oraz za de

biut na Festiwalu Sztuki Aktorskiej w Kaliszu. Pięć sezonów współpracowała 

z Teatrem Komedia w Warszawie, grając w musicalach: „Chicago" (Mona), 

„Stepping Out" (Sylwia) oraz w „Songach" B. Brechta. Ponadto współpracuje 

z warszawskimi teatrami: Bajka, Rampa i Teatrem Adekwatnym. Samodzielnie 

tworzyła choreografię do spektakli „Tylko Tango" oraz „Kapelusze" w Teatrze 

Nowym w Warszawie. Ma na swoim koncie liczne role telewizyjne. Brała także 

udział w warsztatach i koncercie Piosenki Aktorskiej „Fama 97". Samodzielnie 

tworzyła i prowadziła na żywo program „Muzyka filmowa nocą" na antenie 

radia RMF FM. 

IZABELA GWIZDAK 
Aktorka. Izabela Absolwentka Akademii Teatralnej 

w Warszawie. Debiutowała rolą Filipki w przedstawieniu 

„Tartuffe" Moliera w Teatrze Narodowym w Warszawie. 

Współpracowałam . in. z Teatrem Powszechnym im. Z. 

Hiibnera w Warszawie oraz Teatrem im. W. Bogusław-

I 
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skiego w Kaliszu. Występuje na deskach warszawskich teatrów: Narodowego 

i Bajka. Od 2008 roku związana ze Studiem Teatralnym Koło. 

Laureatka nagród: za Najlepszy Debiut za rolę Niny Zarjecznej w przedsta

wieniu „Mewa" A. Czechowa na 47. Kaliskich Spotkaniach Teatralnych, II 

Nagrody aktorskiej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 26. Festi

walu Szkół Teatralnych w Łodzi za role w przedstawieniach „Nosorożce czyli 

studium przedmiotu" oraz „Oni': a także Nagrody im. Jana Swiderskiego przy

znawanej przez Związek Artystów Scen Polskich za rolę Mai w „Ukryj mnie 

w gałęziach drzew" Studia Teatralnego Koło. 

JOANNA JEżEWSKA 
Aktorka. Absolwentka warszawskiej PWST. Należy do 

zespołu Teatru W spókzesnego w Warszawie, na deskach 

którego zagrała ro.in. w spektaklach Macieja Englerta: 

Ewę w „Rozbitym dzbanie" H. von Kleista, Donnę Li

berę w „Awanturze w Chioggi" C. Goldoniego, Madzię 

w „Zimowej opowieści" W Shakespeare'a, Wiedźmę we „Wniebowstąpieniu" 

T. Konwickiego, Japonkę po przejściach w „Udając ofiarę" Braci Presniakow. 

W Teatrze Współczesnym grała także w spektaklach: Krzysztofa Langa (Lizzie 

Berrill w „Końcu początku" S. O'Casey'ego), Agnieszki Glii'lskiej (Wiesiolki

nę w „Barbarzyńcach" M. Gorkiego i Lili w „Nieznajomej z Sekwany" Ó. von 

Horvatha) i Krzysztofa Zaleskiego (Oną i Plum Pudding w ,,Wagonie" M. No

wakowskiego i Etatową aktywistkę ZMP w „To idzie młodość .. ~' ). Zagrała także 

w spektaklach Teatru Telewizji, min.: Walerię w „Małym biesie" F. Sołoguba, 
Lizetkę w „Drugiej pułapce miłości" P. Marivaux, Irys w „Burzy" W. Shakespe

are'a i Dziewczynę w „Bajkach o zwierzętach" B. Hertza. Ma na swoim koncie 

liczne role filmowe (np. w „Rozmowach o miłości" M. Gronowskiego, „Dale

ko od siebie" F. Falka, „Dlaczego nie!" R. Zatorskiego i „Popiełuszko. Wolność 

jest w nas" R. Wieczyńskiego) i telewizyjne. W 1987 roku otrzymała Nagrodę 

Jury na VIII Przeglądzie Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu, a w 2008 roku 

otrzymała nagrodę dla najlepszej aktorki komediowej za udział w programie 

„Czterdziesty sezon Kabaretu pod Egidą" w reżyserii J. Pietrzaka (TVP 1) na IX 

Festiwalu Dobrego Humoru w Gdańsku. lL 



TOMASZ MAN 
Dramatopisarz. Absolwent Wydziału Reżyserii Dramatu 

warszawskiej Akademii Teatralnej. Wykładowca PWST 

we Wrocławiu (tam obronił pracę doktorską) i Uniwersy

tetu Wrocławskiego. W latach 1997-2002 publikował tek

sty w „Teatrze'; „Dialogu" i „Notatniku Teatralnym''. Był 

kierownikiem literackim w Teatrze im. W Siemaszkowej w Rzeszowie, Teatrze 

Nowym w Warszawie oraz konsultantem programowym w Teatrze im. A. Mic

kiewicza w Częstochowie. Reżyserował m.in .: w Teatrze Dramatycznym w Bia

łymstoku („Balladyna" J. Słowackiego, „Zbrodnia i kara" F. Dostojewskiego), 

Teatrze Współczesnym w Szczecinie („Porozmawiajmy o życiu i śmierci" K. 

Bizio), Teatrze Polskim we Wrocławiu („Imię" J. Fosse'a), Teatrze Polskim w Po

znaniu („Historia pewnej miłości" własnego autorstwa), Teatrze Powszechnym 

w Łodzi („Lament" K. Bizio), Teatrze Studio w Warszawie („Zbyt głośna samot

ność" B. Hrabala), Teatrze im. A. Mickiewicza w Częstochowie („Piaskownica" 

i „Pierwszy raz" M. Walczaka), Teatrze Powszechnym im. Z. Hi.ibnera w War

szawie („Porozmawiajmy o życiu i śmierci" oraz „Smieci" K. Bizio), lubuskim 

Teatrze im. L. Kruczkowskiego („Harpagon" wg Moliera i „ Król Lear" W 

Shakespeare'a). Ponadto współpracował z teatrami: im. W Horzycy w Toru

niu, Miejskim im. W. Gombrowicza w Gdyni, Sląskim w Katowicach, im. C. 

K. Norwida w Jeleniej Górze, im. J. Kochanowskiego w Opolu, Narodowym 

w Warszawie. Autor sztuk: „Dobrze'; „Cięcie'; „Swiat jest skandalem'; „Desz

cze" (napisane wspólnie z K. Bizio). W Laboratorium Dramatu w Warszawie R. 

Klynstra wyreżyserował jego dramat „ 111 ''. Jest laureatem wielu nagród, m.in. : 

Nagrody Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego za zbiorową kreację 

dla twórców spektaklu „Porozmawiajmy o życiu i śmierci" K. Bizio z Teatru 

Współczesnego w Szczecinie na 37. Ogólnopolskim Przeglądzie Teatrów Ma

łych Form „Kontrapunkt" w Szczecinie; Nagrody za scenariusz oryginalny -

za tekst słuchowiska „Matka lampart" na 5. Festiwalu Teatru Polskiego Radia 

i Teatru Telewizji „Dwa teatry" w Sopocie; Zielonogórskiego Leona 2006 - na

groda dla najlepszego spektaklu sezonu - „Harpagona" na podstawie „Skąpca" 

Moliera z Lubuskiego Teatru im. Kruczkowskiego w Zielonej Górze. Nagrody 

Specjalnej za „Kartotekę" T. Różewicza na 9 Festiwalu Teatru Polskiego Radia 
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i Teatru Telewizji w Sopocie; nagrody na Festiwalu New Media w Torinie za 

słuchowisko „Cięcie" i nagrody za reżyserię „Kartoteki" T. Różewicza na C(r) 

ash Europe. Barcelona Festiwal Słuchowisk Europejskich. Jest założycielem 

wrocławskiego Teatru Pod Gryfami. 

BARTOSZ MAZUR 
Aktor. Absolwent krakowskiej PWST. Ukończył kurs pe

dagogiczny w Instytucie Doskonalenia Kadr Pedagogicz

nych. Był związany z Teatrem im. J. Osterwy w Lublinie 

oraz z Teatru im. K. C. Norwida w Jeleniej Górze. W spół

pracuje ze Stowarzyszeniem Teatralnym Koło w Warsza

wie. Zadebiutował rolą Marcela w „Stronie zakwitających dziewcząt" wg M. 

Prousta. Do ważniejszych ról w jego karierze należą także : Markiz w „Truciź

nie teatru" R. Sirrery, Lucyfer w „Testamencie psa" A. Suassuny, a także Żegota 

w „Dziadach" A. Mickiewicza, Złoty Młodzieniec w „Pięknej Lucyndzie" M. 

Hemara, Szatow w „Biesach" F. Dostojewskiego, Romeo w „Romeo i Ju lii" W . 

Shakespeare'a, Złodziejaszek w „Operetce" W Gombrowicza, Piotrek w „Don 

Juanie" Moliera i Alesz w „Opowieściach o zwyczajnym szaleństwie" P. Zelen

ki. Ma na swoim koncie liczne role filmowe i telewizyjne. 

MARCIN MIROWSKI 
Kompozytor. Absolwent Wydziału Kompozycji, Dyrygen

tury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii w Akademii Muzycz

nej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Komponował 

muzykę m.in. do spektakli: „Desant diabłów na Moskwę" 

wg „Mistrza i Małgorzaty" M. Bułhakowa, „Audiencja 

III" B. Schaeffera, „Księżniczka na opak wywrócona" P. Calderona, „Car Miko

łaj" T. Słobodzianka, „Juliusz Cezar" W. Szekspira, „Gruba świnia" N. Labute'a, 

„Nieśmiały na dworze" T. de Moliny, „Sędziowie" S. Wyspiańskiego, „Panny 

z Wilka" J. Iwaszkiewicza, „Przyjaciel" R. Paczochy, „Kasia z Heilbronnu" H. 

von Kleista. Jest autorem ścieżki dźwiękowej do filmu „Zamiana" C. Harasi

mowicza w reż . K. Aksinowicza oraz „Jest inaczej?" w reż. B. Dombrowskiego. 

Wielokrotnie współpracował z teatrami lalkowymi. Za muzykę do spektaklu 



„Jak Matołusz poszedł szukać olbrzyma" T. Dorsta i U. Ehler otrzymał nagrodę 

na Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Lalkowych w Opolu (2003), a za mu

zykę do „Córki Króla Mórz" Ż. Karasińskiej-Fluks nagrodę na Międzynaro

dowym Festiwalu Teatrów Lalkowych w Toruniu (2003). Jest też laureatem 

konkursów kompozytorskich w Tarnowie, Warszawie i Wrocławiu. W latach 

2003-2007 był kierownikiem muzycznym Wrocławskiego Teatru Lalek. Jest 

założycielem, kompozytorem i dyrektorem artystycznym formacji The Film 

Harmony Orchestra. 

ANNA SMOŁOWIK 
Aktorka. Absolwentka Akademii Teatralnej im. Aleksan

dra Zelwerowicza w Warszawie (2008). Zadebiutowała 

w spektaklu H. Pintera „Lokatorzy''. Za rolę Lubow Ra

niewskiej w sztuce A. Czechowa „Wiśniowy sad" otrzyma

ła wyróżnienie na XXVI Festiwalu Szkół Teatralnych w Ło

dzi. W 2007 roku została laureatką trzech nagród w X konkursie „Pamiętajmy 

o Osieckiej': w tym: II nagrody, Nagrody Publiczności i Nagrody Dziennikarzy. 

Zdobywczyni Feliksa Warszawskiego za najlepszy debiut w sezonie 2009/2010 

r. oraz wyróżnienia za rolę w spektaklu „Kompleks Portnoya" P. Rotha na XLVI 

Przeglądzie Teatrów Małych Form. Kontrapunkt 2011. W Teatrze telewizji de

biutowała rolą Hanki Orzechowskiej w spektaklu M. Wojtyszki „Powidoki''. 

Współpracuje z Teatrem Ludowym w Krakowie - gdzie gra Stefcię w „Stefci 

Ćwiek w szponach życia" w reż. M. Przyłęckiego, Och Teatrem, gdzie gra Dunię 
w „Wassie Żeleznowej" w reż. W. Raźniaka, Teatrem Konsekwentnym, w którym 

występuje w „Kompleksie Portnoya" P. Rotha, z Teatrem Na Woli im. T. Łom
nickiego, gdzie gra Kreatywną w „Tiramisu" J. Owsianko. Na scenie Laborato

rium Dramatu w Warszawie gra w „Przylgnięciu" P. Rowickiego i „Stephenie 

Moles zabiła swojego męża, a potem odpiłowała mu prawą dłoń" M. Prześlugi. 

DANUTA NAGÓRNA 
Aktorka. Absolwentka PWST w Warszawie oraz polonistyki na Katolickim 

Uniwersytecie Lubelskim. Debiutowała w warszawskim Teatrze Polskim - za

grała Elwirę w „Don Juanie" Moliera oraz tytułową rolę w „Antygonie" Sofokle-
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sa. Współpracowała z Teatrum im. J. Osterwy w Lublinie 

(była m.in. Szimeną w „Cydzie" P. Corneille'a) oraz war

szawskimi teatrami: Ludowym (za dyrekcji J. Rakowiec

kiego była m.in.: Marią Stuart, Marią z „Warszawianki" 

St. Wyspiańskiego oraz Marią w „Kamiennym świecie" 

T. Borowskiego), Nowym oraz Teatrze Na Woli im. T. 

Łomnickiego. Występowała m.in.: z J. Swiderskim, M. Dmochowskim, St. Mi

kulskim, R. Hanin, N. Andrycz oraz T. Łomnickim. Szereg lat współpracowa

ła z Teatrem Polskiego Radia. Przez siedem sezonów grała w Teatrze Kwadrat 

w farsie „Wszystko w rodzinie" R. Cooneya. Przygotowywała recitale poetyckie 

i widowiska słowno-muzyczne. Występowała m.in.: w Wilnie, Paryżu, Medio

lanie, Turynie, Wiedniu, Budapeszcie. Współpracowała także z Teatrem In Vi

tro, gdzie wystąpiła w sztuce „Pool (No water)" M. Ravenhilla. Jest laureatką 

licznych nagród i odznaczeń. Otrzyn1ała m.in.: Odznakę Zasłużonego Działa

cza Kultury (1980) Złotą Odznakę Honorową za zasługi dla Warszawy (1983), 

Odznakę 40 -lecia Tow. Przyjaciół Warszawy (2008) oraz Brązowy Medal Za

służonego Kulturze Gloria Artis (2008). 

ADAM NALEPA 
Reżyser. Ukończył studia w klasie fortepianu, we Frank

furcie studiował medycynę, jest absolwentem Teatrolo

gii, Filmografii i Historii Starożytnej Uniwersytetu Ruhry 

w Bochum. Podczas studiów pracował jako felietonista 

i krytyk teatralny, prowadził na uniwersytecie warsztaty 

i kursy z zakresu dramaturgii i reżyserii, był także współzałożycielem teatru of

fowego „Dekadenz", w którym pracował także jako aktor. W latach 2002-2005 

pracował na etacie asystenta reżysera w Diisseldorfer Schauspielhaus, gdzie 

współpracował z Jiirgenem Goschem, Karin Henkel, Michaelem Simonem 

i Thomasem Bischofem oraz wyreżyserował pierwsze własne produkcje, m. in. 

„Komedianta" T. Bernharda i „Życie (aż) do mężczyzn'' T. Brusiga. W Niem

czech i Austrii współpracował z polskimi reżyserami - Januszem Wiśniew

skim, Mikołajem Grabowskim i Janem Klatą. W Teatrze Wybrzeże wyreży

serował „Blaszany Bębenek" G. Grassa (za który to spektakl otrzymał m. in. 



Honorową Nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego za Spektakl Roku 

oraz nagrodę Teatralną Miasta Gdańsk) oraz „Kamień" M. von Mayenburga. 

Jest założycielem Sopockiej Fundacji Teatru BOTO. 

MAGDALENA ROMAŃSKA 
Menadżer. Dyrektor zarządzający i kierownik techniczny 

Fundacji Sztuka Dialogu, producent spektakli wystawio

nych na scenie Laboratorium Dramatu przy Olesińskiej 

21. Z teatrem związana rodzinnie - dziadek pracował 

jako krawiec w stołecznym Teatrze Współczesnym, bab

cia jako garderobiana w Teatrze Wielkim, a ojciec jako kierownik techniczny 

w Teatrze Nowym, obecnie Teatr Praga. Ukończyła Wydział Dziennikarstwa 

i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim (specjalizacja prasowa 

i fotograficzna) . Od 2005 do 2009 roku związana z branżą medialną. Praco

wała jako dziennikarz miesięcznika teatralnego „Foyer''. redaktor prowadzący 

informatora kulturalnego „7 dnj" („Dziennik Polska-Europa-Świat"), redaktor 

naczelny „WiK" i redaktor prowadzący dodatków specjalnych w tygodniku 

,,Wprost". W latach 2006 - 2009 była współwłaścicielką serwisu dostarczające

go repertuary teatrów dla portalu „Co Jest Grane''. 

• -
GRZEGORZ SIERZPUTOWSKI 
Aktor. Absolwent warszawskiej Akademii Teatralnej. 

Jeszcze przed studiami debiutował rolą George'a Gippsa 

w „Naszym mieście" T. Wilder'a, a po studiach na deskach 

stołecznego Teatru Nowego rolą Młodego w „Życiu do 

natychmiastowego użytku" A. Burzyńskiej. Współpra

cuje m.in. z Teatrem Capitol w Warszawie. Od 2003 roku stale współpracu

je z Sopockim Teatrem na Plaży i jego założycielką Ewą Ignaczak. Otrzymał 

główną nagrodę aktorską za „indywidualne dokonania twórcze" w Horyńcu 

Zdrój w 2006 roku i nagrodę II stopnia na Festiwalu Teatrów Niezależnych za 

monodram „A teraz JA!" na podstawie tekstów W. Gombrowicza. Jest laure

atem stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego . 
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ZDZISŁAW WARDEJN 
Aktor. Absolwent warszawskiej PWST. Karierę aktorską 

rozpoczął w Zielonej Górze; potem pracował w Pozna

niu, Krakowie, aż w 1968 roku trafił do Warszawy, gdzie 

pozostał do dzisiaj. Należał kolejno do zespołów teatrów: 

Narodowego, Ochoty, Nowego i Dramatycznego im. G. 

Holoubka. Współpracuje z Teatrem Polskim w Warszawie oraz z Laborato

rium Dramatu, gdzie wystąpił w „ 111" T. Mana, „Absyncie" M. Fertacz (za 

rolę ojca otrzymał nagrodę na 47. Kaliskich Spotkaniach Teatralnych w 2007 

roku), „Matce cierpiącej" T. Kaczmarka, w „Maestrze" J. Abramowa-Newer

lego oraz w „Przylgnięciu" P. Rowickiego. Współpracował z licznymi teatrami 

nieinstytucjonalnymi, m.in. z poznańską Sceną na Piętrze czy warszawskim 

Teatrem Szwedzka 2/4. Jak dotąd zagrał około 130 ról na deskach teatrów 

w całej Polsce, ponad 80 w Teatrze TV i ponad 60 w filmie (nie licząc seriali). 

Do najważniejszych ról w tym bogatym repertuarze zaliczyć można: tytułowe 

postacie w „Męczeństwie i śmierci Marata" P. Weissa, „Hamlecie" i „Makbecie" 

W. Shakespeare'a, „Płatonowie" A. Czechowa, a także role Trieplewa w „Czajce" 

A. Czechowa, Olega Bajana w „Pluskwie" Wł. Majakowskiego, Chlestakowa 

w „Rewizorze" M. Gogola, Sawy Łukicza w „Szkarłatnej wyspie" M. Bułhako

wa. W Teatrze Telewizji zagrał m.in.: w „Ameryce" F. Kafki, „Czarnej kome

dii" P. Shaffera, „Elżbiecie królowej Anglii" F. Brucknera. Do jego licznych ról 

filmowych należą m.in. role w: „llluminacji" K. Zanussiego, „Dreszczach" W. 
Marczewskiego, „Piłkarskim pokerze" J. Zaorskiego i „Parę osób, mały czas" A. 

Barańskiego. Dwukrotnie wyreżyserował spektakl na podstawie tekstu K. Hu

ghesa z Romanem Wilhelmim (w 1990 roku był to spektakl Teatru TV „Sam

my"; ok później przygotował wersję sceniczną sztuki „Mały światek Sammy 

Lee" dla poznańskiej „Sceny na Piętrze"). Jest zdobywcą kilku nagród, m.in. 

za rolę Chlestakowa na XXIII Kaliskich Spotkaniach Teatralnych w 1983 roku 

i Złotej Maski w Bydgoszczy za rolę Franka w 1998 roku. W Szkole Dramatu 

prowadzi zajęcia pod tytułem „Aktor i rola''. 



KRYSTYNA WOLAŃSKA 
Aktorka. Absolwentka PWSFTViT w Łodzi. Debiutowała 

rolą Kobiety w „Apetycie na czereśnie" A. Osieckiej w Te

atrze Dolnośląskim im Norwida w Jeleniej Górze, gdzie 

zagrała także Dorynę w „Świętoszku" Moliera. Współpra

cowała w warszawskimi scenami: Teatrem Ateneum im. S. 

Jaracza, Teatrem Rozmaitości (była Kaliną w „Termopilach Polskich" T. Miciń

skiego i Matką w „ślubie" W Gombrowicza), Teatrem Na Woli im. T. Łomnic

kiego oraz Teatrem Adekwatnym (m.in. rola Elmiry w „Świętoszku" Moliera). 

Ma na swoim koncie liczne role filmowe (m.in .: „Człowiek z marmuru" „Panny 

z Wilka", „Bez znieczulenia'' w reż. A. Wajdy) i telewizyjne. 

JAN KOZIKOWSKI 
Scenograf, kostiumograf. Absolwent Wydziału Aktor

skiego Akademii Teatralnej w Warszawie oraz Akademii 

Sztuk Pięknych w Warszawie. Jako scenograf debiutował 

w 1998 roku pracą przy recitalu E. K. Bułhak „Ulepiły 

mnie zdolne anioły" M. Małeckiego w Teatrze Drama

tycznym w Warszawie. Przygotował scenografię do spektakli: A. Glińskiej, P. 
Kruszczyńskiego, M. Fiedora, P. Cieplaka, I. Gorzkowskiego oraz A. Figury. 

Pracował nad kostiumami przy spektaklach „Merlin" i „Nasza klasa" T. Sło

bodzianka. Dwukrotnie uczestniczył w Praskim Quadriennale. Za scenografię 

do spektaklu „Matka Joanna od Aniołów" według J. Iwaszkiewicza, zrealizo

wanego w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu, otrzymał nagrodę na 

XXVII Opolskich Konfrontacjach Teatralnych i w I Ogólnopolskim Konkursie 

na teatralną inscenizację dawnych dzieł literatury europejskiej. W Xll Ogólno

polskim Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej nagrodzo

na została także jego scenografia do przedstawienia „W szystkim Zygmuntom 

między oczy!!!" M. Sieniewicza w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Był również 

nominowany do Polskiej Nagrody Filmowej Orzeł za kostiumy do filmu „Pół 

serio" w reż. T. Koneckiego. 
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TOMASZ MAN 

SEX 
MACHINE 
Osoby: 

MATKA 
SYN 
DZIEWCZYNA 
PRZYJACIEL 
KOBIETY 

KOBIETY 
sex machine włącza się 

dziewczyna kocha się 

na dyskotece szkolnej w toalecie 

słuchać i can'l gel no salisfaction 

po miesiącu 

opóźnia jej się ok res 

pożycza pieniądze 

idzie do ginekologa 

jest w ciąży 

jej chłopak płacze 

prosi 

usuń ciążę 

dziewczyna nie daje się namówić 

rodzicom nie mówi kto jest ojcem 

matka pakuje rzeczy córki 

wystawia za drzwi 

dziewczyna przeprowadza się do dziadka 

rodzi syna 

Wolałabym trzykroć 

Z tarczq w bój ruszyć, 
niźli raz urodzić! 

Eurypides MEDEA 
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dziadek zajmuje się wychowaniem dziecka 

matka zdaje maturę 

polem dostaje się na prawo 

po studiach u<laje jej się dostać na aplikację 

zostaje prokuratorem 

dziadek umiera na raka 

dom przepisuje wnuczce 

matka synowi poświęca każdą wolną chwilę 

nie chodzi na randki 

urodziny 

do kina 

syn do mężczyzn 

w sklepie 

na ulicy 

w parku 

mówi tato 

matka umawia się na randkę 

z przyjacielem z paryża 

który kochał się w niej od dziecka 

syn pomaga jej wybrać sukienkę 

kiedy miałam już wyjść 

zobaczyłam smutek w oczach syna 

nie mogłam go skrzywdzić 

tak mówi 

zerwała znajomość 

pewnego zimowego dnia 

matka miała wypadek samochodowy 

wpadła w poślizg 

ledwo uszła z życiem 

przepisała dom synowi 

sobie nic nie zostawiła 

syn był bardzo zdolny 

jak trzeba było powiedzieć wierszyk 

kochanie powiedz wierszyk 

zaśpiewaj piosenkę 

śpiewa <lwie po angielsku 

jak ma trzy latka liczy do stu 

i zna alfabet 

matka czyta mu na dobranoc 

rysuje z nim po ścianach w domu 

kopie piłkę 

polem razem czytają sobie książki na głos 

syn koóczy filozofię z wyróżnieniem 

pracuje na uczelni 

pisze pracę doktorską o zgubnym wpływie 

chrześcijaóstwa na człowieka 

matka i syn zawsze się ze sobą zgadzają 

miesiąc temu 

wszystko się zmieniło 

syn zakochał się w swojej studentce 

stracił dla niej głowę 

jutro ma być ślub 

matka przeciwna jesl !emu małżeóslwu 

wypomina dawne czasy 

wszystko mi zawdzięczasz 

krzyczy 

bierze urlop w pracy 

żeby syn odwołał ślub 

cale życie mnie słuchałeś 

a teraz masz mnie za nic 

wypomina mu 

wczoraj były zaręczyny 

matka była zaproszona 

ale nie poszła 

zabroniła synowi przyprowadzać 

narzeczoną do domu 

1. 
MATKA 

nie chce mi się 

oddychać 

jeść 

spać 

KOBIETY 
jesteś zmęczona jak drzewo 

po wichurze 

MATKA 
to było miesiąc temu 

dzieó jego urodzin 



przygotowałam na kolację 

jego ulubioną sałatkę z owoców morza 

i białe wino 

czekałam cały wieczór 

nie uprzedził mnie że go nie będzie 

dzwoniłam 

nie odbierał 

bałam się że coś mu się stało 

nie wracał nigdy tak późno 

przyszedł do domu o pierwszej dwadzieścia trzy 

zapytałam gdzie był 

nie powiem ci 

odpowiedział 

nie zjadł kolacji 

nie umył się 

poszedł spać 

nie pocałował mnie na dobranoc 

kiedyś nie mieliśmy przed sobą żadnych tajemnic 

sałatkę wyrzuciłam do kosza 

wino wylałam do zlewu 

przeszukałam kieszenie jego kurtki 

znalazłam rachunek 

dwie porcje sałatki z owoców morza 

butelka białego wina 

z kimś był na kolacji 

nie mogłam zasnąć do rana 

KOBIETY 

łzy rzeźbiły wąwozy na twojej twarzy 

MATKA 
do tej pory nie tracił czasu na randki 

pisał doktorat 

sprawdzałam mu rozdziały 

przynosiłam książki 

porządkowałam notatki 

dziewczyny nie są mi potrzebne 

mówił 

tylko ty 

wczoraj jak wrócił 

z zaręczyn 

prosiłam żeby usiadł 

porozmawiał ze mną 

odwrócił się na pięcie 

poszedł do swojego pokoju 

chciałam wejść 

zamknął drzwi na klucz 

uderzałam w drzwi pięściami 

ale nie otworzył 

KOBIETY 
zasnęła pod jego drzwiami 

jak wierny pies 

śni jej się 

że syn jest przynosi jej garść łez 

MATKA 
otwiera drzwi 

2. 
SYN 

wstań 

MATKA 
spałam pod twoimi drzwiami 

SYN 

nie mogę dłużej tolerować twojego zachowania 

chcę 

żebyś dzisiaj wyprowadziła się z mojego domu 

MATKA 
chyba się przesłyszałam 

SYN 
weź ze sobą najniezbędniejsze rzeczy 

resztę ja spakuję 

MATKA 
wyrzucasz mnie na ulicę 

jak kubeł ze śmieciami 

SYN 

dzisiaj wprowadza się lulaj 

kobieta którą kocham 

nie chcę narażać jej 

na spotkanie z tobą 



MATKA 
to jest mój dom 

mam coś do powiedzenia 

na ten temat 

SYN 
nie zapominaj 

że dom 

prawnie należy do mnie 

MATKA 
a moralnie do mnie 

SYN 
moralność nie ma z tym nic wspólnego 

prawo jest po mojej stronie 

MATKA 
to niesprawiedliwe 

SYN 
życie i niesprawiedliwość 

są ze sobą złączone 

powinnaś to rozumieć 

jako prokurator 

MATKA 
udajesz złego 

ale w rzeczywistości jesteś słaby 

jak komar 

zapomniałeś że to ja 

przepisałam ci ten dom 

na własność 

SYN 
potraktuję to jako prezent ślubny 

MATKA 
ty bezczelny gówniarzu 

SYN 
uderzyłaś mnie w twarz 

MATKA 
należało ci się 

SYN 
jeszcze raz mnie uderz 

żeby przekonać mnie Jo swojej racji 

MATKA 
kopiesz mi grób 

SYN 
swoim 

zachowaniem 

potwierdzasz 

że po<ljąłem słuszną <lecyzję 

<lo południa chcę 

żebyś się wyprowadziła 

idę 

MATKA 
nie odwracaj głowy 

jak do ciebie mówię 

myślisz 

że jestem twoją służącą 

którą możesz teraz poniewierać 

nie rozumiesz 

że każda rzecz w tym domu wiąże nas ze sobą 

kolory ścian 

które razem malowaliśmy 

meble 

które razem wybieraliśmy 

obrazy 

które razem zawieszaliśmy 

zdjęcia 

z naszych wspólnych podróży 

wiszą w całym domu 

to wszystko chcesz 

zmienić 

zastąpić 

pościągać 

wyrzucić 

dla dziewczyny 

która nic ci nie dała 

myślisz 

że jak mnie pozbędziesz 

wyrzucisz jak stare gazety 

to zbudujesz swoje szczęście 

poświęciłam trzydzieści lat życia 



dla ciebie 

nie pozwolę się tak traktować 

SYN 
tłuczesz talerze 

rzucasz sztućcami 

obrażasz moją narzeczoną 

wczoraj schowałaś mi buty 

pocięłaś żyletką garnitur 

położyłaś się pod drzwiami 

udawałaś 

że masz zawał serca 

bo nie chciałaś 

żebym się zaręczył 

MATKA 
nie rozumiesz 

serca matki 

SYN 
ty nie masz serca 

ty masz szpony 

MATKA 
zdeprawowałam cię 

wychowałam egoistę 

SYN 
dziękuję ci za to 

altruizm jest cechą łudzi słabych 

a ja muszę się od ciebie uwolnić 

za wszelką cenę 

MATKA 
nigdy ci się to nie uda 

nałeźysz do mnie 

pocałuj mnie 

SYN 
puść mnie 

jesteś chora 

powinnaś się leczyć 

MATKA 
co ludzie powiedzą 

wyrzuciłeś z domu matkę 

SYN 
pogardzam ludźmi 

wiesz o tym 

MATKA 
pamiętaj 

beze mnie 

nie poradzisz sobie 

nie masz pojęcia 

ile kosztuje utrzymanie tego domu 

nawet nie wiesz gdzie się płaci rachunki 

jak się odkurza 

ściera kurze 

kosi trawę 

nie umiesz naprawić kontaktu 

to wszystko ja robiłam 

żebyś ty miał czas zajmować się 

pisaniem doktoratu 

przygotowywaniem do zajęć na uczelni 

SYN 
wszystkiego można się nauczyć 

MATKA 
kosztem pracy 

SYN 
kosztem ciebie 

MATKA 
jak to sobie wyobrażasz 

mam się po prostu spakować 

zamknąć za sobą drzwi 

klucze zostawić 

na parapecie 

SYN 
lak właśnie 

spotkamy się jak opadną emocje 

MATKA 
gdzie mam się wyprowadzić 

do przytułku 

dla bezdomnych 



l_lL SYN 
idź do hotelu 

wynajmij mieszkanie 

przenocuj u znajomych 

MATKA 
masz nóż 

zabij mnie 

boisz się 

czego 

będziesz miał mnie z głowy 

o to ci przecież chodzi 

SYN 
znowu chcesz urządzić jakiś spektakl 

tym razem nagram cię na kamerę 

dostarczę do prokuratury 

MATKA 
będziesz mnie odwiedzał na cmentarzu 

SYN 
wczoraj prosiłem cię 

chodź na moje zaręczyny 

zaakceptuj moją decyzję 

co zrobiłaś 

koszulę pomazałaś flamastrem 

krawat wrzuciłaś do toalety 

MATKA 
zrobiłam to z miłości 

SYN 
to nie miłość 

to więzienie 

MATKA 
źle się do dla ciebie skończy 

SYN 
coś ci powiem 

cały czas nie rozumiesz 

co do ciebie mówię 

nie jesteś właścicielką mojego życia 

nie kupiłaś mnie w sklepie 

nie znalazłaś pod śmietnikiem 

nie przygarnęłaś psa z przytułku 

ktoś ci zabrał zabawkę 

i teraz się wściekasz 

MATKA 
od jutra 

będę twoim wyrzutem sumienia 

SYN 
lepszy wyrzut sumienia 

niż życie z tobą pod jednym dachem 

MATKA 
chodzi tylko o to 

żebyś mógł się kochać 

w łazience 

kuchni 

na balkonie 

a ja ci w tym przeszkadzam 

SYN 
chcę się kochać 

bez stresu 

że wejdziesz z awanturą 

MATKA 
uratuję cię 

SYN 
nie staniesz mi na drodze 

bo zepchnę cię z niej 

MATKA 
ślub zamieni się w pogrzeb 

SYN 
nie wiesz co mówisz 

MATKA 
przestraszyłeś się 

puść mi rękę 

SYN 
nie prowokuj mnie 

MATKA 
studentka namówiła cię 

żebyś mnie wyrzucił z domu 



_JL 
chce zająć moją sypialnię 

SYN 
twoja sypialnia przyda się dla dziecka 

które planujemy 

MATKA 
bóg na to patrzy 

SYN 
bóg umarł na krzyżu 

tak mnie uczyłaś 

nie ochrzciłaś mnie 

bo ksiądz nazwał mnie bękartem 

nie poszedłem do pierwszej komunii 

na wigilię nie dzielimy się opłatkiem 

nie chodziłem na procesję 

nie rzucałem kwiatków 

zamykałaś mnie w domu 

włączałaś teleranek 

_ chrześcijaństwo 

pozbawiło nas żniwa kultury starożytnej grecj i 

oparte jest na tchórzostwie 

chrystus umierał na golgocie 

żaden z apostołów 

nie poszedł mu nawet pomachać 

być chrześcijaninem jest dziś nieprzyzwoitością 

to zawsze powtarzałaś 

nie strasz mnie bogiem 

który nie umiał tańczyć 

MATKA 
zrobiłam błąd 

urodziłam cię 

SYN 
jesteś jak mucha 

zamknięta w słoiku 

nic mi nie zrobisz 

KOBIETY 
nie kłóć się z nim 

poproś go 

żeby cię nie wyrzucał z domu 

MATKA 
nie chcę s i ę już kłócić 

uspokójmy się 

rozumiem 

że decyzja 

o ślubie z tą dziewczyną 

jest przesądzona 

nie będę już ingerować 

w twoje życie 

zamknę się w swoim pokoju 

będę patrzeć jak ta dziewczyna 

każe ci odkurzać w domu 

myć podłogi 

prać 

gotować 

robić zakupy 

aż w ko11cu przyjdziesz do mnie 

powiesz 

mamo miałaś rację 

wtedy ci powiem 

żadna dziewczyna 

matki ci nie zastąpi 
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nie poświęci się bezgranicznie dla ciebie 

żebyś mógł skoncentrować się na pracy 

będziesz mnie przepraszał 

przebaczę ci 

bo serce matki jest dobre jak chleb 

SYN 
wyprowadź się z domu 

MATKA 
nie zrobię tego 

SYN 
wezwę policję 

MATKA 
wezwij 

SYN 
chcesz się przekonać 

MATKA 
widzisz 



własną matkę 

doprowadziłeś do płaczu 

SYN 
twoje łzy już na mnie nie działają 

od kiedy pamiętam 

płaczesz na zawołanie 

MATKA 
nie masz sumienia 

SYN 
jakbym miał sumienie 

nie mógłbym cię wyrzucić z domu 

zawsze uczyłaś mnie 

że trzeba iść po trupach do celu 

MATKA 
będę cicha jak ściana 

daj mi tylko mój pokój 

SYN 
nie przekonasz mnie 

MATKA 
proszę cię na kolanach 

SYN 
nie kompromituj się 

MATKA 
pocałuję cię w rękę 

SYN 
przestań robić cyrk 

KOBIETY 
musisz znaleźć inne rozwiązanie 

poproś 

o jeden dzień zwłoki 

MATKA 
wyprowadzam się 

SYN 
świetnie 

MATKA 
jutro 

SYN 
nie 

MATKA 
daj mi dzień 

na to 

żeby znaleźć jakieś mieszkanie 

spakować się 

wiesz ile mam rzeczy 

nawet kurz chcę zabrać ze sobą 

daj mi proszę tylko jeden dzień 

jutro rano 

o tej porze 

już mnie nie będziesz widział 

to jest ostatnia prośba 

jaką mam do ciebie 
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polem możemy spotkać się na moim pogrzebie 

SYN 
nie masz honoru 

MATKA 
pamiętasz jak ci pozwalałam 

oglądać film po dzienniku 

kąpać się ze mną w wannie pełnej piany 

spać w moim łóżku chociaż miałeś piętnaście lat 

czytać do rana książki dla dorosłych 

co mogę ci zrobić 

u<lusić 

otruć 

poderżnąć gardło 

myślisz 

że na coś takiego byłoby mnie stać 

będę cały dzie1ł 

się pakować 

SYN 
dobrze 

jak przyjdzie moja :7.ona 

ją obrazisz 

nie będę na nic patrzył 

wyrzucę cię na ulicę 



MATKA 
nie ugryzę jej 

SYN 
teraz jadę 

odebrać 

garnitur ślubny 

pudła 

kartony są w piwnicy 

nie trać czasu 

pakuj się 

MATKA 
czy możesz mnie przytulić 

SYN 
nie 

3. 
KOBIETY 

to twój sukces 

MATKA 
syn nie odkrył że 

grałam przed nim jak aktorka 

przedstawienia 

nie klękałabym 

nie całowałabym go po rękach 

KOBIETY 
chciałaś sprawdzić 

czy umiesz walczyć 

MATKA 
nie kopie się leżącej matki 

KOBIETY 
gdy za długo spoglądamy w piekło 

piekło spogląda również w nas 

MATKA 
w piwnicy znalazłam pamiątkę z dzieciństwa 

kawałek stłuczonego lustra 

zawsze przynosił mi szczęście 

KOBIETY 
zamykała oczy 

wypowiaJała życzenie 

całowała lustro 

MATKA 
krew 

KOBIETY 
skaleczyłaś się 

przy wyciąganiu szkła 

z pudła 

MATKA 
krew jest słodka jak miód 

KOBIETY 
męczą cię wspomnienia 

MATKA 
w tych pudłach 

są wszystkie ubranka syna 

od urodzenia 

te z których wyrastał 

chowałam 

becik 

czapeczka 

smoczek 

butelka 

buciki 

skarpetki 

czapki 

bielizna 

kurtki najwięcej miejsca zajmują 

zabiorę je ze sobą 

a potem 

urządzę muzeum marnotrawnego syna 

a to nasz wspólny dziennik 

z podróży po grecji 

przepis na sałatkę z owoców morza 

nazwa białego wina 

które piliśmy z synem na plaży 



KOBIETY 
nie czytaj 

odłóż ten zeszyt 

syn nie zasługuje na żadną twoją łzę 

MATKA 
uśmiecham się 

do obrazów które noszę w głowie 

KOBIETY 
piękna sukienka 

MATKA 
przywiozłam ją z grecji 

dla uczczenia obalenia socjalizmu 

pojechaliśmy tam z synem 

naszym małym fiatem 

jechaliśmy trzy dni 

miałam znaczek solidarności 

na koszulce 

wpuścili nas 

za darmo 

na akropol 

KOBIETY 
autograf 

micka jaggera 

MATKA 
zdobyłam go w pradze 

też małym fiatem wybraliśmy się na koncert 

rolling stonesów w pradze 

auto stanęło nam przed limuzyną 

w której jechał mick jagger 

nie miałam kartki żadnej przy sobie 

wpisał mi się do paszportu 

potem wracaliśmy dwa dni 

autostopem z tym autografem w paszporcie 

a fiata zostawiliśmy 

jako niechlubną 

pamiątkę realizmu socjalistycznego 

KOBIETY 
chcesz amputować wspomnienia 

jak rękę 
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MATKA 
nieprzespane noce 
wsłuchiwanie się w każdy oddech po urodzeniu 

liczenie złotych kupek 

wyłapywanie pierwszych grymasów 

sprawdzenie gorączki 

budzenie się na kaszel 

KOBIETY 
nie zastanawiaj się 

czy było warto 

MATKA 
kobiety są lepsze od mężczyzn 

mordercy 

złodzieje 

oszuści 

pedofile 

zdrajcy 

łamanie 

to wszystko mężczyźni 

kobiety powinny przestać rodzić mężczyzn 

nie byłoby 

wojen 

gwałtów 

zwyrodnialstwa 

perwersji 

mężowie bezkarnie 

zostawiają żony 

dla paru chwil w łóżku 

z młodą dziewczyną 

KOBIETY 
nikt cię nie obroni 

sama musisz sobie pomóc 

prawo jest przeciwko 

samotnym matkom 

masz ogień w oczach 

MATKA 
ktoś otwiera drzwi 

to syn wrócił 

czegoś zapomniał 



KOBIETY 
nie 

to jego narzeczona 

MATKA 
otworzyła sobie drzwi 

skąd ma klucze 

weszła jak do siebie 

chcę jej spojrzeć w oczy 

KOBIETY 
zaciśnij zęby 

powiedz co o niej myślisz 

4. 
DZIEWCZYNA 

gdzie jest mój narzeczony 

MATKA 
pojechał po garnitur ślubny 

DZIEWCZYNA 
mówił kiedy wróci 

MATKA 
nie 

DZIEWCZYNA 
mogę sobie 

zrobić kawę 

i włączyć fi lm 

dokumentalny 

jak się sko11czy św i at 

MATKA 
nie musisz się o nic pytać 

to jest już twój dom 

możesz robić co chcesz 

DZIEWCZYNA 
chciałam tylko zapytać 

przepraszam 

MATKA 
wiesz 

że mój syn 

kazał mi się dzisiaj 

wyprowadzić z domu 

DZIEWCZYNA 
mówił mi 

MATKA 
prosiłam go na kolanach 

żeby pozwolił mi 

jutro się wyprowadzić 

DZIEWCZYNA 
nie wiedziałam 

zapomn iałam wziąć telefon z domu 

MATKA 
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muszę spakować wszystkie moje rzeczy 

zamieszkać na ulicy 

masz satysfakcję 

DZIEWCZYNA 
nie 

MATKA 
przecież o to ci chodziło 

DZIEWCZYNA 
to n ie moja sprawa 

MATKA 
udajesz niew i niątko 

przyznaj się 

DZIEWCZYNA 
do czego 

MATKA 
namówiła.~ mojego syna 

żeby mnie wyrzucił z domu 

DZIEWCZYNA 
to była jego decyzja 

MATKA 
chcesz zająć moją sypia l nię 

łazienkę 

wyrzucić moje 

zasłony 

I 
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meble 

zmienić kolor ścian 

DZIEWCZYNA 
planujemy remont 

MATKA 
oplot. łaś go jak modliszka 

DZIEWCZYNA 
o co pani chodzi 

MATKA 
stój 

DZIEWCZYNA 
proszę mn ie nie do tykać 

MATKA 
wysłuchasz mnie do końca 

m nie zawdzięczasz jaki jest 

a wiesz dlaczego 

bo nie m iałam czasu 

na 

koleżanki 

randki 

urodziny 

najważniejszy w moim życiu był mój syn 

był zadbany 

miał wyprane 

wyprasowane 

obiad podany 

przeczytaną hajkę na dobranoc 

nauczyłam go 

myśleć 

czuć 

rysować 

pływać 

kopać piłkę 

czytać 

pisać 

zna trzy języki 

korepetycje kosztowały mnie majątek 

rezygnowałam z perfum 

kosmetyków 

sukienek 

żeby go porządn i e wykształcić 

a te raz przyszłaś 

wzięłaś go sobie 

jakby był twój 

DZIEWCZYNA 
a co mia łam cię pytać o zgodę 

MATKA 
nie mów do mnie na ty 

DZIEWCZYNA 
ty też 

MATKA 
on mnie potrzebuje 

jestem dla niego wszystkim 

beze mn ie sobie nie poradzi 

DZIEWCZYNA 
chcę żeby umarła 

tak powiedział 

MATKA 
kłamiesz 

nie przeszłoby mu to przez gardło 

DZIEWCZYNA 
oszukuj się dalej 

MATKA 
dziewczyno 

nie wychodź za niego 

nie n iszcz mu kariery 

DZIEWCZYNA 
on nie jest twoim więźniem 

coś ci powiem 

jakbym była na twoim miejscu 

ja bym już dawno trzasnęła drzwiami 

ale ty nie masz honoru 

chcesz na siłę tu zos tać 

zawracać nam głowę 

MATKA 
zamknij s ię 

DZIEWCZYNA 
nie krzycz na mnie 



KOBIETY 
serce bije ci jak pneumatyczny miot 

zagryź zęby 

przeproś ją 

nie kłóć się 

bo syn 

MATKA 
przepraszam 

DZIEWCZYNA 
mogę już sobie włączyć film 

MATKA 
zostawia po sobie bałagan 

nie zna się na pieniądzach 

wyślesz go <lo sklepu 

przyniesie książki 

nie uprasuje sobie koszuli 

nie usmaży nawet jajecznicy 

będziesz za nim chodziła 

i sprzątała 

DZIEWCZYNA 
chcesz żebym odcięła sobie głowę 

położyła na stole 

jutro jest ślub 

goście zaproszeni 

zapłacony obiad w restauracji 

klamka zapadła 

MATKA 
wszystko jeszcze możesz odwołać 

DZIEWCZYNA 
rozwieść też się mogę 

w każdej chwili 

muszę spróbować 

MATKA 
nie kochasz go 

DZIEWCZYNA 
nie będę się z nim nudzić 

to mi wystarczy 

żeby wyjść za niego 

MATKA 
przed telewizorem 

ludzie też się nie nudzą 

nie biorą z nim ślubu 

DZIEWCZYNA 
coś ci powiem 

wiesz kiedy się w nim zakochałam 

jak pierwszy raz 

go zobaczyłam 

prowadził wykład 

wszedł na ławkę 
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pokazywał orszak dionizosa 

opowiadał o orgiach z głowami kozłów 

zjadaniu w ludzkich zwłok 

maskach 

piciu wina 

pamiętam do dzisiaj co powiedział 

uwierzę 

tylko w takiego boga 

który będzie tańczył 

pomyślałam sobie 

muszę go mieć 

dowiedziałam się kiedy ma urodziny 

poszłam do jego gabinetu 

na konsultacje 

powiedziałam że mam dla niego prezent 

ale jest warunek 

musi zamknąć oczy 

jak zamknął 

pocałowałam go 

jak najlepiej umiałam 

tak go zdobyłam 

wszystkie koleżanki mi zazdrościły 

MATKA 
prostytutka 

DZIEWCZYNA 
nie popychaj mnie 

nienawidzisz mnie 

bo jestem młoda 

a ty stara 

-1L 

I 



MATKA 
gdyby syn to usłyszał 

wyrzuciłby cię z domu 

DZIEWCZYNA 
to ty się dzisiaj jeszcze stąd wyprowadzisz 

MATKA 
żeby takie nic mnie obrażało 

DZIEWCZYNA 
sprowokowałaś mnie 

MATKA 
on jest mój 

DZIEWCZYNA 
nie dasz mu tego co ja mu dam 

nie będziesz s i ę z nim całować 

n ie będz iesz go pieścić 

nie pójdziesz z nim do łóżka 

bo jesteś matką 

on jest dorosłym mężczyzną 

potrzebuje kobiety 

ja nią jestem 

twoja rola już się skończyła 

KOBIETY 
nic nie mów 

niech mówi 

poznaj jej słabe strony 

DZIEWCZYNA 
wiesz co sobie rano powiedz iałam 

nie zepsujesz mi 

<ln ia prze<l ś lubem 

a jak będziesz próbować 

to pożałujesz 

też umiem popychać 

obrażać 

kłócić s ię 

mam paznokcie 

MATKA 
zostańmy przyjaciółkami 

DZIEWCZYNA 
nie całuj mnie 

jesteś nienormalna 

MATKA 
pocałujmy się 

DZIEWCZYNA 
zostaw mnie 

jadę przymierzyć sukn ię ś lubną 

jeszcze rzucisz się na mnie 

MATKA 
przymierzanie sukni ś lubnej 

przynosi nieszczęście 

DZIEWCZYNA 
nie wierzę w nieszczęście 

MATKA 
zapomniałaś kluczy do domu 

DZIEWCZYNA 
gdzie ja mam głowę 

5. 
MATKA 

nie obejrzała filmu 

nie wypiła kawy 

wystygła jej 

ona też dzisiaj ostygnie 

KOBIETY 
połóż się 

MATKA 
sen mnie uspokoi 

KOBIETY 
musisz odpocząć 

MATKA 
nie muszę racjonalnie myś leć 

muszę racjonalnie działać 

chcę czuć złość 

dodaje mi napędu 
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KOBIETY 

zrób sobie kąpiel 

poprawi ci humor 

MATKA 
nie chcę 

KOBIETY 
dobre rady drażnią cię 

MATKA 
dzwonek do drzwi 

KOBIETY 
to przyjaciel z paryża 

MATKA 
nie chcę się 

nikomu pokazywać na oczy 

KOBIETY 
rozbierz się z ubrań 

na nagie ciało narzuć szlafrok 

MATKA 
nie mogę 

KOBIETY 
otwórz mu drzwi 

przestaniesz 

na chwilę 

myśleć o synu 

6. 
PRZYJACIEL 

już miałem odejść 

dzwoniłem kilka razy 

myślałem że cię nie ma w domu 

nie przeszkadzam 

MATKA 
nie 

spałam 

wejdź 

nie zdejmuj butów 

dalej pijesz 

kawę z miodem 

PRZYJACIEL 
pamiętasz 

chociaż 

dawno się nie widzieliśmy 

MATKA 
tysiąc lat 

PRZYJACIEL 
to jesteśmy wampirami 

MATKA 
przepraszam cię 

za tamtą randkę 

na którą nie przyszłam 

PRZYJACIEL 
zobaczyłam smutek w oczach syna 

nie mogłam go skrzywdzić 

tak mi wytłumaczyłaś 

MATKA 
teraz bym tak nie powiedziała 

co robisz w polsce 

PRZYJACIEL 
dzisiaj rozwiodłem się 

z kobietą 

której nie kochałem 
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od czasu kiedy wyjechałem do pa ryża 

byliśmy papierowym małżeństwem 

MATKA 
a dzieci 

PRZYJACIEL 
nie mieliśmy dzieci 

chociaż bardzo chciałem 

ale żona 

była żona 

muszę się przyzwyczaić 

miesiąc temu 

oznajmiła mi 
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że jak będzie w ciąiy 

to ją usunie 

chodziłem z tym parę dni 

nie mogłem się wziąć do pracy 

wszystko mi z rąk leciało 

w końcu 

zadzwoniłem do żony 

poprosiłem o rozwód 

moje małżeństwo 

to było gnijące drzewo 

zostawiłem jej mieszkanie 

nie chcę już mieć z nią nic do czynienia 

jestem konserwatystą 

długo myślę 

zanim podejmuję rewolucyjną decyzję 

ale jak już to robię 

to czuję się lepiej 

jestem jak żółw 

idę 

powoli ale do przodu 

MATKA 
schudłeś 

PRZYJACIEL 
rozwody temu sprzyjają 

MATKA 
w ogóle się nie postarzałeś 

nie to co ja 

PRZYJACIEL 
świetnie wyglądasz 

jak zawsze 

MATKA 
cieszę się 

że mnie odwiedziłeś 

PRZYJACIEL 
nie miałem telefonu do ciebie 

ale pamiętałem 

gdzie mieszkasz 

chciałem się spotkać 

porozmawiać 

o starych czasach 

MATKA 
chodzeniu na boso 

po ogrodzie 

PRZYJACIEL 
budowaniu szałasu na drzewie 

MATKA 
szukaniu skarbów na śmietniku 

PRZYJACIEL 
pluciu na głowy z dachu 

MATKA 
zabijaniu komarów na wyścigi 

PRZYJACIEL 
szkoda że nie wróci się 

do tego co było 

MATKA 
ale można to wspominać 

jak dobry sen 

PRZYJACIEL 
lubię tylko takie sny 

które się spełniają 

MATKA 
ja też 

kiedy wyjeżdżasz 

PRZYJACIEL 
w nocy mam samolot 

MATKA 
na pewno ktoś na ciebie czeka 

w paryiu 

PRZYJACIEL 
zegarki 

MATKA 
zegarki 

PRZYJACIEL 
których jeszcze nie zdążyłem naprawić 

mam zawód 

który umiera 

tak się mówi 



MATKA 
lubię stare zegary 

bo słychać w nich czas 

PRZYJACIEL 
mało jest kobiet 

które chciałyby żyć 

ze starym zegarmistrzem 

MATKA 
jes t eś spokojny jak dobry zegar 

który ani zwalnia 

ani nie przyspiesza 

nie może się nic lepszego 

przytrafić kobiecie 

nawet w paryżu 

PRZYJACIEL 
masz smutne oczy 

KOBIETY 
opowiedz mu 

o swojej sytuacji 

ale nie za dużo 

żeby się nie wystraszył 

sprawdź czy realnie zainteresuje się twoim problemem 

MATKA 
dzisiaj syn wyrzucił mn ie domu 

PRZYJACIEL 
przecież to twój dom 

MATKA 
nierozważnie 

przepisałam mu go 

nie mam gdzie mieszkać 

pakuje w pudła 

wszystkie pamiątk i 

cięża rówka będzie za mała 

PRZYJACIEL 
dlaczego ci ę wyrzucił 

MATKA 
narzeczona go na mówiła 

wprowadza się na moje miejsce 

przeszkadzam jej 

PRZYJACIEL 
straszne 

MATKA 
jutro biorą ślub 

znają się miesiąc 

próbowałam go przekonać 

żeby dał sobie jeszcze czas 

nie spieszył się 

nie słucha mnie 

zamyka mi drzwi przed nosem 

h isteryczka 

tak mnie nazywa 

jakbym siedziała jak mysz pod miotłą 

może bym tu jeszcze mieszkała 

to wyprowadź się 

w mojej głowie odbija się jak echo 

od ścian 

PRZYJACIEL 
nie mia ł prawa tego zrobić 

MATKA 
mówisz to 

co chcę usłyszeć 

PRZYJACIEL 
porozmawiam z nim 

MATKA 
to nie ma sensu 

on słucha 

tylko narzeczonej 

wszystk ich ma za nic 

PRZYJACIEL 
a co na to twój mąż 

MATKA 
nie mam męża 

PRZYJACIEL 
przez te wszystkie lata nie 

wyszłaś za mąż 

MATKA 
nie miałam czasu 

musiałam zajmować s ię synem 



PRZYJACIEL 
rozumiem 

MATKA 
źle że nie mam nikogo 

kto by mnie teraz obronił 

PRZYJACIEL 
pomogę ci 

MATKA 
pamiętasz jak zrywaliśmy czereśnie 

z drzew mojego ojca 

pestki przerzucaliśmy sobie 

z ust do ust 

aż komuś spadły na ziem ię 

PRZYJACIEL 
poleć ze mną do pa ryża 

MATKA 
sama nie wiem 

PRZYJACIEL 
mieszkam sam 

mam tylko kota 

który chodzi pei meblach 

zrywa firanki 

strąca zegarki na podłogę 

kiedy mnie nie ma 

długo w domu 

MATKA 
boję się 

bo jak się zakocham 

to na zawsze 

PRZYJACIEL 
to na zawsze jest we mnie 

o<l kie<ly cię znam 

MATKA 
jesteś moją deską ratunku 

pojawiłeś się w ostatnim momencie 

w tym najważniejszym 

kiedy wydawało mi się 

że stoję nad przepaścią 

PRZYJACIEL 
poleć ze mną dzisiaj 

zostaw syna 

przetnij skalpelem pępowinę 

nie męcz się 

chciałbym zobaczyć 

jak kiedyś 

świetliki w twoich oczach 

MATKA 
mam jeszcze jedną sprawę do załatwienia 

pilną 

czekaj na mnie na lotnisku 

na pewno przyjdę 

polecę z tobą do paryża 

KOBIETY 
upewnij się czy chce się związać 

z tobą na poważnie 

czy tylko chce iść z tobą do łóżka 

zaryzykuj to pytanie 

dowiesz się jak zareaguje 

MATKA 
musisz mi coś przyrzec 

PRZYJACIEL 
co 

MATKA 
że będziemy m ieć dziecko 

PRZYJACIEL 
zawsze chciałem mieć dzieci 

MATKA 
będziesz trzymał mnie 

za rękę jak będę rodzić 

PRZYJACIEL 
tak 

MATKA 
a jak będę krzyczeć 

nie mogę 

będziesz mówił 

możesz 
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PRZYJACIEL 

tak 

MATKA 
weźmiemy ślub 

z welonem 

sukn ią ś lubną 

konfetti 

ryżem 

PRZYJACIEL 
nocą poślubną 

MATKA 
to jest za pięk ne 

żeby było prawdą 

PRZYJACIEL 
prawda jest nieciekawa 

spełn ian ie ma rzeń jest ciekawe 

dzisiaj spełniło się moje marzenie 

MATKA 
naprawisz mnie zegarmist rzu 

PRZYJACIEL 
naprawię 

7. 
MATKA 

pierwszy raz 

uwiodłam mężczyznę 

KOBIETY 
to było to paliwo 

którego było ci potrzeba 

czujesz wrzątek w żyłach 

MATKA 
jestem o trzydzieśc i lat młodsza 

rozpączynam życie od początku 

ale żeby je rozpocząć 

muszę zniszczyć to które mam 

KOBIETY 
zła myś l 

MATKA 
mam s i łę 

żeby się odegrać 

wiem 

że każdy sposób jest dobry 

dopiąć swego 

tego chcę 

nie będę przebierać w środkach 

jeszcze rano nie chc iałam 

oddychać 

jeść 

spać 

mam w sobie dynamit 

KOBIETY 
spakuj się 

poleć z przyjacielem do pa ryża 

spa l w głow ie 

wspomnienia 

jak będziesz chodzić po 

chance de elysee 

zapomnisz o synu 

jedno zastępujesz drugim 

MATKA 
wyjadę 

kiedy zobaczę jak mój syn płacze 

KOBIETY 
ubiera się w sukienkę 

MATKA 
jak wyglądam 

KOBIETY 
jak kobieta 

która może mieć każdego mężczyznę 

MATKA 
ub iorę ją na twój ślub 

obiecałam synowi w grecj i 

KOBIETY 
uśmiechasz się 

jakbyś coś planowała 



MATKA 
przygotuję pożegnalną kolację 

z synem 

nazwę ją pojednanie 

przeproszę go 

za wszystkie moje kłótnie 

awantury 

histerie 

powinien mi przehaczyć 

nie zale7.y mu na mnie 

chce się mnie pozbyć 

KOBIETY 
oczy masz zimne jak lustro 

coś ci chodzi po głowie 

MATKA 
syn złamie serce swojej narzeczonej 

KOBIETY 
jak 

MATKA 
zdradzi ją 

KOBIETY 
z kim 

nie chcesz powiedzieć 

dlaczego 

powiedz 

co się mówi 

to się spełnia 

MATKA 
ze mną 

KOBIETY 
chcesz się kochać z własnym synem 

MATKA 
nie 

ale jest to mi potrzebne 

do przygotowania głównego dania 

pożegnalnej kolacji 

szyja narzeczonej we krwi 

tak to nazwę 

KOBIETY 
to jest obrzydliwe 

MATKA 

wiem 

muszę to przezwyciężyć 

KOBIETY 
odstąp od lego zamiaru 

zastanów się 

po czymś takim 

twój przyjaciel 

nie przyjmie mnie cię w paryżu 

MATKA 
słodka jak miód jest zemsta 

KOBIETY 
ryzykujesz przyszłość 

MATKA 
od teraz słucham tylko siebie 

muszę zrobić makijaż 

poprawić włosy 

chcę wyglądać 

jak królowa śniegu 

która porywa chłopca 

:i:ehy mu zamrozić serce 

KOBIETY 
twój syn 
wchodzi do domu 

jeszcze mo:i:csz być szcz~śliwa 

MATKA 
nigdy już nie będę 

nie chcę 

8. 
MATKA 

masz ładny czarny garnitur 

SYN 
chcesz go pociąć żyletką 

żebym nic miał w czym pójść jutro do ślubu 



MATKA 
nie 

SYN 
to już jakiś postęp 

MATKA 
będziesz jutro najprzystojniejszym 

mężczyzną na świecie 

SYN 
ważne żebym się podobał narzeczonej 

MATKA 
mi się zawsze podobasz 

SYN 
wybierasz się gdzieś 

na sylwestra 

MATKA 
szczęśliwego nowego roku 

pamiętasz tę sukienkę 

kupiłam w grecji 

SYN 
powiedziałaś że 

ubierzesz ją na twój ślub 

MATKA 
chciałam cię przeprosić 

przebacz mi wszystkie moje 

kłótnie 

awantury 

histerie 

głupia byłam 

przemyślałam sobie moje zachowanie 

przyznaję się do błędu 

przebaczysz mi 

SYN 
powiedz wprost 

o co ci chodzi 

MATKA 
nie chcę cię stracić 

to wszystko 

poczułam się jak zdradzona kobieta 

a ja przecież nie czuję się 

nieatrakcyjna 

SYN 
nie jesteś moją żerną 

żebym cię miał zdradzić 

MATKA 
szkoda 

SYN 
nie chcesz się wyprowadzić 

o to chodzi 

przyznaj się 

chcesz mnie przekonać 

żebym zmienił decyzję 

jakbym wyglądał w oczach 

mojej narzeczonej 

jak przestraszony kundel 

nie namówisz mnie na to 

MATKA 
mam dla ciebie niespodziankę 

SYN 
jaką 

MATKA 
dzisiaj się wyprowadzam 

SYN 
chcę to mieć na piśmie 

MATKA 
gdzieś lu mam w torebce 

długopis 

SYN 
na moim zdjęciu 

MATKA 
dzisiaj się wyprowadzam 

data 

podpis 

proszę 

całuję 

wkładam ci do garnituru 



SYN 
nie wierzę ci 

MATKA 
odzyskałeś dobry humor 

SYN 
będę pewny jak zamkniesz drzwi 

za sobą 

MATKA 
zrobię to za chwilę 

SYN 
a to co 

MATKA 
przygotowałam pożegnalną kolację 

sałatkę z owoców morza 

białe wino 

takie jak lubisz 

SYN 
nie jestem głodny 

MATKA 
wypijmy toast 

SYN 
nie chcę pić na pusty żołądek 

MATKA 
pomyśl sobie 

że jest tylko na świecie ta chwila 

nic więcej 

za pojednanie 

SYN 
od jutra będę ci odmawiał 

MATKA 
takie wino 

piliśmy w grecji 

w semiepidauros 

w gaju cytrynowym 

mieliśmy rozbity namiot 

rano hudzily nas spadające 

na dach cytryny 

a ty mówiłeś 

że to dionizos rzuca w nas wazami z winem 

za dionizosa 

SYN 
nie za dużo 

wiesz że mam słabą głowę 

MATKA 
jak ja się napiję 

to mam nieprzyzwoite myśli 

SYN 
możesz uwieść każdego mężczyznę 

nawet poniżej trzydziestki 

MATKA 
to był komplement 

SYN 
dlaczego płaczesz 

MATKA 
to tylko krople rosy 

nikt mnie nie zechce 

mężczyźni nie lubią trudnych kobiet 

wolą rozchichotane panienki do towarzystwa 

SYN 
uciekasz z randek 

chowasz się za drzwiami 

mylisz specjalnie restauracje 

straszysz policją 

wyrzucasz kwiaty do kosza 

oblewasz wrzątkiem 

nie jesteś trudną kobietą 

tylko kapryśną nastolatką 

która wstydzi się iść na randkę 

za blok 

MATKA 
za naszą ostatnią randkę 

SYN 
powinnaś sobie kogoś znaleźć 

mówię poważnie 

niejeden by cię nosił na rękach 



MATKA 
włączę kamerę 

SYN 
po co 

MATKA 
chcę mieć nagraną naszą pożegnalną kolację 

mogę 

SYN 
mam być aktorem 

MATKA 
chcę cię mieć na filmie 

jakbyś był na prawdę 

za chwilę znikniesz z mojego życia 

jak duch 

SYN 
hoję się 

że zdziwaczejesz 

beze mnie 

będziesz oglądać ze mną 

filmy 

zdjęcia 

czytać nasz dziennik 

przeglądać moje ubrania 

które zbierasz od urodzenia 

MATKA 
śniło mi się 

że przynosisz mi garść łez 

SYN 
lepiej dostać się w ręce mordercy 

niż do snów namiętnej kobiety 

MATKA 
uważasz 

że jestem namiętna 

SYN 
namiętność jest kosiarką życia 

MATKA 
za namiętność 

SYN 
to ostatni 

MATKA 
pusta butelka 

SYN 
masz łzy w oczach 

MATKA 
pamiętasz jak 

jak zakładałeś mój stanik 

biegałeś po ogrodzie 

krzyczałeś 

jestem mamą 

jestem mamą 

lubię jak się uśmiechasz 

robią ci się takie Jolki w policzkach 

mogłabym tam zamieszkać 

policzkowa panienka 

wiesz co dzisiaj zrobiłam 

SYN 
wsadziłaś za kratki 

moją narzeczoną 

MATKA 
powąchaj 

twoje perfumy 

żeby cię czuć blisko 

SYN 
mamo 

MATKA 
pamiętasz jak piliśmy na plaży 

wino z butelki potem 

rozebraliśmy się do naga 

pływaliśmy w nocy 

jak wyszliśmy na brzeg 

ludzie z kampingu 

wzięli nas za małżeństwo 

powiedziałeś 

że to nasz miesiąc miodowy 
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SYN 
usypali nam górę cytryn 

przed wejściem do namiotu 

MATKA 
chcę żebyś teraz był tylko mój 

SYN 
przyjdziesz jutro na mój ślub 

MATKA 
będę stała w pierwszym rzędzie 

z transparentem 

mój syn mnie zdradził 

SYN 
nie będziesz o mnie zazdrosna jak makowa pa nienka 

MATKA 
dzisiaj wyleczyłam się z zazdrośc i 

chcę cię tylko ugryźć w ucho 

SYN 
w głowie mi s ię kręci 

przyznaj się 

coś wsypałaś do tego wina 

MATKA 
połóż się żebyś nie upad ł 

SYN 
chcę tańczyć 

MATKA 
masz pot na czole 

SYN 
masz zi mne usta jak królowa śn iegu 

MATKA 
i sanie na których porwę cię do mojego królestwa 

SYN 
dłon ie stalowe li ny 

MATKA 
to jest nasze prawdziwe pożegna nie 

będziemy mieć tajemnicę 

którą zakopiemy 

SYN 
wyrośnie z tego maszyna 

do zjadania ludzi 

MATKA 
zasłonię zasłony 

SYN 
rozbierasz się 

MATKA 
nie mogę pogn ieść sukienki 

KOBIETY 
zastanów się 

MATKA 
muszę kogoś w n i ą ubrać 

SYN 
kogo 

MATKA 
nie powiem 

KOBIETY 
nie kładź się 

MATKA 
położę 

KOBIETY 
będziesz ża łować 

MATKA 
się obok 

KOBIETY 
robisz błąd 

MATKA 
ciebie 

SYN 
serce ci wali jak młot pneumatyczny 
powiedz 

MATKA 
powiem jak mnie pocałujesz 

SYN 
poproś jeszcze raz 
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MATKA 
pocałuj mnie 

SYN 
sama chciałaś 

9. 
KOBIETY 

cienie aut jeździły po ścianie 

szumiały drzewa 
jak metalowe szczotki zamiatające chodnik 

prześcieradło obejmuje cię jak całun 

poczułaś w ustach smak rozpuszczalnika 

dym spalin drażni ci gardło 

czujesz obrzydzenie 

zaciskasz mocno oczy 

chcesz wypić toast 

ale nie wiesz czego by się chciała napić 

szampana czy benzyny 

przypomina ci się prostytutka 

przesłuchujesz ją 

przyszła do ciebie bez majtek 

zostawiła je u klienta 

za odpowiednią kwotą 

widzisz 

koleżankę z pracy która ma męża 

sporo młodszego od siebie 

przyłapujesz ich na seksie w toalecie w prokuraturze 

masz do siebie pretensję 

że po kolacji nie włożyłaś naczyń do zmywarki 

uśmiechasz się 

zobaczysz z lotu ptaka paryż 

jak skrzynię wypełnioną błyszczącymi skarbami 

jest po wszystkim 

otwierasz oczy 
widzisz szamoczącą się w pajęczynie muchę 

w rogu ściany 

myślisz o sobie 

patrzysz na syna 

ma zamknięte oczy jak trup 

przykrywasz go prześcieradłem 

bierzesz z krzesła obok łóżka sukienkę 

wychodzisz na palcach z sypialni 

żeby go nie zbudzić 

z drżeniem serca naciskasz klamkę 

wychodzisz na korytarz 

odetchnęłaś pełną piersią 

jakbyś trzymała przez godzinę głowę pod wodą 

jesteś nago 

MATKA 
majtki zostały w sypialni 

KOBIETY 
patrzysz w lustro 

chcesz spojrzeć sobie w oczy 

MATKA 
mam potargane włosy 

KOBIETY 
spinasz je 

MATKA 
chcę zapalić 

KOBIETY 
oJ dzisiaj będziesz paliła 

MATKA 
rozmazał mi się tusz poJ oczami 

KOBIETY 
nie było widać śladu szminki 

MATKA 
nawet na krawędzi ust 

KOBIETY 
patrzysz na sukienkę 

MATKA 
nie pogniotła się 

to jest prezent ślubny 

mdli mnie 

KOBIETY 
chcesz iść do łazienki 
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MATKA 

muszę wziąć prysznic 

KOBIETY 
przejeżdżasz dłon i ą po piersiach 

MATKA 
chc iałabym wymienić sobie skórę 

KOBIETY 
po tykasz się o próg do łazienki 

MATKA 
Idę jak n ie na własnych nogach 

KOBIETY 
słyszysz klucz w drzwiach 

na rzucasz na siebie szlafrok 

MATKA 
wróciła narzeczona mojego syna 

nie może go zbudzić 

10. 
MATKA 

ładną masz sukn ię ślubną 

dekolt na plecach 

DZIEWCZYNA 
gdzie jest mój na rzeczony 

MATKA 
śpi 

DZIEWCZYNA 
pokłócil iście się 

MATKA 
nie 

nic z tych rzeczy 

wręcz odwrotnie 

pogodz i liśmy się 

wypiliśmy wino z tej okazji 

położył się spać 

ma słabą głowę 

DZIEWCZYNA 
pójdę do niego 

MATKA 
możemy chwilę porozmawiać 

obiecuję 

że n ie powiem ci złego słowa 

nie obrażę cię 

nie będę się z tobą kłócić 

DZIEWCZYNA 
mam dużo spraw na jutro 

MATKA 
proszę 

DZIEWCZYNA 
słucham 

MATKA 
chciałam się z tobą pożegnać 

DZIEWCZYNA 
do widzenia 

MATKA 
mam dla ciebie dobrą wiadomość 

DZIEWCZYNA 
boję s ię twoich dobrych wiadomości 

MATKA 
nie jutro 

ale za chwilę się wyprowadzam 

jeszcze dzisiaj 

będziesz mogla się wprowadzić 

DZIEWCZYNA 
to dobra w iadomość 

ale będę spokojniejsza 

jak ciebie już tu nie będzie 

MATKA 
syn leż tak uważa 

DZIEWCZYNA 
chcemy tego samego 

MATKA 
zrozumiałam 
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dzieci nie mieszkają z rodzicami 

DZIEWCZYNA 
tak 

MATKA 
nie chciałam 

żebyście byli szczęśliwi 

jak s i ę całowaliście 

kiedy pieścił twoje piersi 

podglądałam was 

w dziurce od klucza 

jak złośl iwa wiedźma 

DZIEWCZYNA 
dlaczego m i to mówisz 

MATKA 
żeby się uspraw iedliwić 

byłam zazdrosna 

też bym tak chcia ła 

DZIEWCZYNA 
co 

MATKA 
żeby mnie tak ktoś kiedyś pokochał 

jak mój syn ciebie 

zaproponował rn i ślub po miesiącu 

chodzenia 

rzucił się na mnie 

zdarł ze m nie ubranie 

kochał się ze mną na podłodze 

w łazience 

na balkonie 

nie miałam trzydzieści lat mężczyzny 

DZIEWCZYNA 
musisz kogoś sobie znaleźć 

nikt sam nie przyjdzie do ciebie 

MATKA 
tak 

DZIEWCZYNA 
przyjdziesz jutro na nasz ślub 

MATKA 
oczywiście 

jak chcesz mogę pomóc ci zrobić makijaż 

masz taką delikatną 

cerę 

mogę dotknąć 

DZIEWCZYNA 
proszę 

MATKA 
uśmiech bez zmarszczek 

masz piękną długą szyję 

gęste włosy 

nie używasz kosmetyków 

DZIEWCZYNA 
maluję tylko rzęsy 

MATKA 
mam dla ciebie prezent śl ubny 

DZIEWCZYNA 
jutro mi dasz 

MATKA 
za leży mi żebyś dzisiaj przymierzyła 

tę sukienkę 

przywiozłam ją z grecji 

DZIEWCZYNA 
jest dla mnie 

MATKA 
ubiorę ją na twój ś lu~ 

tak obiecałam synowi 

DZIEWCZYNA 
jest piękna 

MATKA 
ten kawałek lustra 

to pamiątka z dzieciństwa 

zawsze przynosił mi szczęście 

teraz tobie się przyda 

DZIEWCZYNA 
dziękuję 



KOBIETY 
źle robisz 

MATKA 
to 

KOBIETY 
źle robisz 

MATKA 
jest 

KOBIETY 
źle robisz 

MATKA 
film 

który nagrałam z synem 

dzisiaj 

specjalnie dla ciebie 

KOBIETY 
źle robisz 

MATKA 
pojednanie 

taki jest tytu ł 

wiem 

że lubisz filmy 

dokumentalne 

DZIEWCZYNA 
tak lubię prawdziwe historie 

MATKA 
tu jest sama prawda 

czarno na białym 

DZIEWCZYNA 
obejrzę jak będę miała czas 

MATKA 
czy możesz ten film 

obejrzeć nim spotkasz się z moim synem 

DZIEWCZYNA 
dlaczego 

MATKA 
w tym filmie 

jest niespodzianka 

którą przyszykowaliśmy 

d la ciebie 

musisz to zobaczyć 

nim weźmiesz ślub z moim synem 

DZIEWCZYNA 
dobrze 

MATKA 
włącz sobie 

a ja pójdę skończyć pakowanie 

DZIEWCZYNA 
mam <lu ciebie prośbę 

MATKA 
tak 

DZIEWCZYNA 
czy mogę do ciebie mówić mamo 

MATKA 
zaskoczyłaś mnie 

tak 

oczywiście 

DZIEWCZYNA 
przytulmy się 

na zgodę 

MATKA 
dobrze 

DZIEWCZYNA 
cała drżysz 

MATKA 
jestem wzruszona 

DZIEWCZYNA 
ja też mamo 

MATKA 
i<lę zamówić taksówkę 
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11. 
KOBIETY 

narzeczona syna 

ubrała się w sukienkę 

którą jej podarowała 

podobała si ę sobie 

obracała się na wszystkie strony 

oglądała się w kawałku stłuczonego lustra 

chciała pójść pokazać się mężowi 

ale przypomniała sobie 

o filmie 

zaczęła oglądać 

usiadła 

zbladła 

zaczęły drżeć ręce 

trząść się nogi 

skuliła się w nagłym skurczu 

złapała się za głowę 

zakryła oczy 

zerwała się 

chciała zdjąć sukienkę 

nie mogła dosięgnąć zamka na plecach 

zdarła ją z siebie 

nagle zobaczyła 

kawałek stłuczonego lust ra 

przejechała po szyi 

krew chlusnęła na ekran 

dziewczyna krzyknęła z bólu 

zachwiała się 

upad ł a na suknię ślubną 

zbudził się syn 

z ciężką głową 

wstał na równe nogi 

obijał się 

jak w tańcu 

od ściany do ściany 

wpadł do salonu 

zobaczył narzeczoną umazaną we krwi 

dostał torsji 

zawróciło mu się w głowie 

musiał usiąść 

zaczął wołać cię o pomoc 

mamo 

mamo 

mamo 

matka słyszała jego wołanie 

ale zatkała uszy 

szybko zadzwonił na pogotowie 

krzyczał 

podcięła sobie żyły 

powiedzieli 

że zaraz będą 

podniósł dziewczynę 

zawinął w suknię ślubną 

nagle spojrzał na ekran 

w jednej chwili zrozumiał co zrobił 

czas stanął w m iejsc u 

jak zimny marmur 

12. 
SYN 

biorę na ręce 

moją narzeczoną 

ma zamknięte oczy jakby spała 

MATKA 
chroni ją śm ierć 

przed błędami 

SYN 
jutro mamy ślub 

nie umieraj 

MATKA 
będzie musiał zorganizować pogrzeb 

SYN 
to nie moja wina 

matka mnie upiła 

MATKA 
oszukałam syna 

musi się z tym pogodzić 



SYN 
na wieszaku 

wisi mój garnitur ślubny 

MATKA 
syn wychodzi z pokoju 

SYN 
potrącam moje zdjęcie z matką 

z grecji 

MATKA 
słyszę dźwięk tłuczonego szkła 

SYN 
przechodzę obok pokoju matki 

drzwi są otwarte 

MATKA 
widzę syna złamanego jak patyk 

SYN 
matka pakuje kamerę 

do torby 

MATKA 
nasze oczy 

SYN 
spotykają się 

MATKA 
mój syn płacze 

dopięłam swego 

SYN 
żałuję 

że mnie urodziłaś 

MATKA 
tę grę nazwałam 

skóra kameleona 

zmieniałam barwy 

żeby się na tobie odegrać 

SYN 
na środku korytarza 

są w pudełku buty do ślubu 

r 
MATKA 

patrzę na ścianę 

dzisiaj rano 

napisałam sobie naJ łóżkiem 

kocham się 

SYN 
otworzyłem drzwi 

uderzyło mnie świeże powietrze 

widzę mrówki przed oczami 

MATKA 
słyszę Jźwięk otwieranych drzwi 

SYN 
zachwiałem się 

opieram się o ścianę domu 

MATKA 
nie jest już moim synem 

właśnie dokonałam aborcji 

po trzydziestu latach 

przenoszona ciąża 

SYN 
zobaczyłem nagle 

całe moje życie 

nie miałem matki 

byłem pieskiem 

spacer na smyczy 

głaskanie 

sprawdzanie czystości majtek 

pach 

zaglądanie do gardła 

wystarczy że się zamyśliłem 

od razu musiałem o tym opowiadać 

dostawałem w nagrodę pocałunki 

nie chciałem 

żeby mnie całowała 

pieściła 

lizała 

wąchała 

ale bałem się powiedzieć 

jak siedzieliśmy przed telewizorem 
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matka trzymała mnie za rękę 

nie jeździłem na wycieczki klasowe 

kolonie obozy 

tam cię zdeprawują 

mówiła 

prowadziliśmy dziennik 

ale tak naprawdę to ja musiałem 

w nim pisać jak bardzo kocham moją matkę 

wszystkie myśli jakie posiadałem 

były jej własnością 

w białej koszuli z aksamitką 

musiałem czytać książki które mi dawała 

słuchać rolling stonesów 

bo ona słuchała 

iść do 

kina 

teatru 

na koncert 

to co wybrała 

bałem się czegoś odmówić 

odbierała to jako atak 

wystarczyło że kaszlnąłem 

kichnąłem 

zadrasnąłem się w palec 

od razu dostawała histerii 

wydzwaniała do lekarzy po nocach 

jak szliśmy do sklepu 

wybierała 

w co mam się ubrać 

moje zabawki były jej zabawkami 

nie miecz 

ale samochodzik 

nie latarka 

ale klocki 

nie ten zeszyt 

ale tamten 

odprowadzała i przyprowadzała mnie ze szkoły 

liceum 

na studiach 

nawet prawo jazdy nie pozwoliła mi zrobić 

bo mówiła 

że będzie na moje zawołania 

nawet jak musiałem dłużej zostać 

w bibliotece 

uczelni 

musiałem to zgłosić 

bo obiad 

wspólny spacer 

gra w tenisa 

oglądanie filmu 

właściwie nie miałem znajomych 

nie moglem mieć 

wszyscy byli źli 

głupi 

nie dla mnie 

w szkole 

w liceum 

na studiach 

śmiali się ze mnie 

że matka karmi mnie piersią 

nie miałem szans na intymność 

kąpała się ze mną 

przebierała się przy mnie 

pokazywała mi jak się zmienia podpaski 

gdzie jest łechtaczka 

moje jądra nazywała kulkami do bilarda 

jak się masturbować 

oglądaliśmy filmy pornograficzne 

groziła mi 

że jak komuś powiem 

o naszych zabawach 

to umrze 

skoczy z okna 

utopi się 

bałem się 

że to zrobi naprawdę 

kontrolowałem się 

żeby nas nie wydać 

chciała mnie mieć dla siebie 

zamknęła mnie w czterech ścianach swojej głowy 

nie wiedziałem 
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że potrzebuję normalnego rozwoju 

zawsze przestraszony 

gdzieś na boku 

cichy 

nie wdający się w rozmowy 

zamknięty 

śnił mi się powracający koszmar 

że matka zamyka mnie w piwnicy 

ze szczurami 

tylko ona jedna dobra 

nie miała dla mnie współczucia 

bo traktowała mnie jak rzecz 

powiedziałem raz księdzu 

ale powiedział 

że to nie jego sprawa 

straszne poczucie winy miałem 

jak mama mnie całowała z językiem 

kiedy pojawiła się dziewczyna 

która mnie zaakceptowała 

ze wszystkimi moimi lękami 

fobiami 

tym całym nieprzygotowaniem do życia 

niewiedzą gdzie się płaci rachunki 

jak się strzyże trawę 

jak s ię naprawia rower 

kran 

odkurzacz 

myje wannę 

podłogę 

obcina paznokcie 

poczułem się wolny 

nagle zrozumiałem 

że byłem zamknięty w szklanym kloszu 

w złotej klatce 

w jednej chwili zapragnąłem wyrwać się 

z jej pajęczej nici 

wiedziałem 

że będę musiał użyć noża 

MATKA 
widzę przyszłość syna 

siedzi sam w domu 
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rozpamiętuje dzień 

w którym wyrzucił mnie z domu 

znudzi mu się chodzenie na cmentarz 

zrozumie 
że nie było warto ryzykować życia za studentkę 

która go uwiodła 

zaczn ie pić 

żeby nie wspominać 

nie napisze doktoratu 

straci pracę na uczelni 

sprzeda dom 

będzie mnie szukać 

ale ja nie będę odpowiadać na 

jego skamlanie 

umrze na czerwonej ulicy 

z poczuciem że chce 

wszystko naprawić 

SYN 
słyszę pogotowie 

ocknąłem się 

wychodzę na ulicę 

auta się zatrzymują 

klaksony rozrywają mi uszy 

zaczyna padać deszcz 

stoję w kałuży krwi na asfalcie 

MATKA 
będę jego złym duchem 

SYN 
zobaczyłem karetkę na sygnale 

zacząłem biec w ich stronę 

MATKA 
zaraz podjedzie taksówka 

pojadę na lotnisko 

polecę do paryża 

z przyjacielem który kocha się we mnie całe życie 

wezmę ślub 

będę mieć dziecko 

będę miała mnóstwo spraw na głowie 

louvre 

pompidou 
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dorsaire 

obiady 

pieluchy 

naukę francuskiego 

porzucę prokuraturę 

zostanę żoną zegarmistrza z paryża 

SYN 
chcą mi wyrwać z rąk żonę 

nie puszczam 

dają mi zastrzyk 

MATKA 
z tego domu 

nie wezmę żadnej rzeczy 

SYN 
budzę się 

w szpitalu 

MATKA 
dokonałam pewnych ruchów wbrew ustalonym regułom 

żeby wszystko się obróciło przeciwko synowi 

SYN 
widzę na oknie 

muchę która chce się dostać 

do środka 

MATKA 
chciałeś się ode mnie 

uwolnić 

ale to ja się od ciebie uwolniłam 

SYN 
bóg tak chciał 

przypomniałem sobie 

napis na grobie dziadka 

MATKA 
zostaniesz w mojej pamięci 

jak wspomnienie dziecka 

które wypadło przez okno 

które pozostawiłam w szpitalu 

KOBIETY 
pomyślalaś 

to nie jest mój syn 

to mój grabarz 

zaśpiewasz mu kołysankę 

o synu który nie żyje 

bo utonął w twoich łzach 

llillJłfł!!Jlt~ i'.ł w HM: 11 ~I' 

wierzysz że twoje sumienie nie jest gilotyną 

pamiętasz 

na osiedlu nazywali go bękartem 

a ciebie puszczalską 

bo z nikim nie szłaś do łóżka 

syn wbił ci nóż w plecy 

ale miałaś grubą skórę jak krokodyl 

człowiek zostaje zawsze sam 

jak kamyk rzucony do rzeki 

myślisz sobie 

dzieci są naszym obłędem 

postawić wszystko na jedną kartę 

wszystko stracić 

to jedyny zysk 

kobiety są najniebezpieczniejszą zabawą 

to jest sex machine 

kto ją wyłączy 
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TOMASZ MAN 
Dramatopisarz. Absolwent Wydziału Reżyserii Dramatu 

warszawskiej Akademii Teatralnej. Wykładowca PWST 

we Wrocławiu (tam obronił pracę doktorską) i Uniwersy

tetu Wrocławskiego. W latach 1997-2002 publikowałtek

sty w „Teatrze", „Dialogu" i „Notatniku Teatralnym''. Był 

kierownik.iem literackim w Teatrze im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie, Teatrze 

Nowym w Warszawie oraz konsultantem programowym w Teatrze im. A. Mic

kiewicza w Częstochowie . Reżyserował m.in.: w Teatrze Dramatycznym w Bia

łymstoku („Balladyna" J. Słowackiego. „Zbrodnia i kara" F. Dostojewskiego), 

Teatrze Wspólczesnym w Szczecinie („Porozmawiajmy o życiu i śmierci" K. 

Bizio), Teatrze Polskim we Wrocławiu (..Imię" J. Fosse'a), Teatrze Polskim w Po

znaniu („Historia pewnej miłości" wlasnego autorstwa), Teatrze Powszechnym 

w Łodzi („Lament" K. Bizio), Teatrze Studio w Warszawie („Zbyt głośna samot

ność" B. Hrabala), Teatrze im. A. Mickiewicza w Częstochowie („Piaskownica" 

i „Pierwszy raz" M. Walczaka). Teatrze Powszechnym im. Z. Hiibnera w War

szawie („Porozmawiajmy o życiu i śmierci" oraz „Smieci" K. Bizio). lubuskim 

Teatrze im. L. Kruczkowskiego (.,Harpagon" wg Moliera i „ Król Lear" W. 

Shakespeare'a). Ponadto współpracował z teatrami: im. W. Horzycy w Toru

niu, Miejskim im. W. Gombrowicza w Gdyni, Sląskim w Katowicach, im. C. 

K. Norwida w Jeleniej Górze, im. J. Kochanowskiego w Opolu, Narodowym 

w Warszawie. Autor sztuk: „Dobrze': „Cięcie': „Swiat jest skandalem·: „Desz

cze' (napisane wspólnie z K. Bizio) . W Laboratorium Dramatu w Warszawie R. 

Klynstra wyreżyserował jego dramat „11 !''.)est laureatem wielu nagród, m.in.: 

Nagrody I.udowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego za zbiorową kreację 

dla twórców spektaklu „Porozmawiajmy o życiu i śmierci" K. Bizio z 'Teatru 

Współczesnego w Szczecinie na 37. Ogólnopolskim Przeglądzie 'Teatrów Ma

łych Form „Kontrapunkt" w Szczecinie; Nagrody za scenariusz oryginalny -

za tekst słuchowiska „Matka lampart" na 5. Festiwalu Teatru Polskiego Radia 

i Teatru Telewizji „Dwa teatry" w Sopocie; Zielonogórskiego Leona 2006 - na

groda dla najlepszego spektaklu sezonu - „Harpagona" na podstawie „Skąpca" 

Moliera z Lubuskiego Teatru im. Kruczkowskiego w Zielonej Górze. Nagrody 

Specjalnej za „Kartotekę" T. Różewicza na 9 foestiwalu Teatru Polskiego Radia 

i Teatru Telewizji w Sopocie; nagrody na Festiwalu New Media w Torinie za 

słuchowisko „Cięcie" i nagrody za reżyserię „Kartoteki" T Różewicza na C(r) 

ash Europe. Barcelona Festiwal Słuchowisk Europejskich. Jest założycielem 

wrocławskiego Teatru Pod Gryfami. 
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