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13 TRANSFIGURACJE
1. A

CHÓR MÊSKI Wieczór, zmrok, który rok? Rok osiemdziesi¹ty drugi albo osiemdziesi¹-
ty pierwszy albo osiemdziesi¹ty pi¹ty albo osiemdziesi¹ty czwarty albo osiemdziesi¹-
ty szósty albo osiemdziesi¹ty ósmy albo osiemdziesi¹ty siódmy albo osiemdziesi¹ty
trzeci? Brudny blok, ulic sto, czy kto� zrobi³ ju¿ skok w bok? Mo¿e on? W �rodku
stó³, na nim plik. Pada deszcz, to nie deszcz, tylko �nieg. Nie ma gwiazd, ani tej
pierwszej, ani betlejemskiej, ani czerwonej, bo czerwon¹ przykry³ mrok. Kobiety,
mê¿czy�ni i inni rozmawiaj¹. Szeptem. Krzycz¹. Chichocz¹, p³acz¹. Maluj¹ usta,
wycieraj¹ ³zy z policzków. Pij¹ wódkê. Jest sylwester, a mo¿e ju¿ Nowy Rok.

JADWIGA (królowa Polski) Za wolno�æ!
MARYJA (królowa Polski) Za Polskê!
BOGUMI£ (imiê mówi samo za siebie) Za wiosnê!
ADAM (pierwszy mê¿czyzna) Zima wasza, wiosna nasza!
BOLES£AW (TW) A na drzewach zamiast li�ci bêd¹ wisieæ komuni�ci!
ALINA (siostra Balladyny, pseudonim operacyjny S³owacki) Cicho, mo¿e nas pods³uchuj¹!
ZOFIA (chodz¹ca m¹dro�æ, rzecz jasna blondynka) Kto? Kto móg³by nas pods³uchiwaæ

w sylwestra?
RYSZARD (fajny ch³opak) Oni.
ZOFIA Jacy znowu oni?
RYSZARD Komuni�ci, a kto? Bolszewickie �cierwa.
ZOFIA Przecie¿ i im siê nale¿y dzieñ wolny od pracy.
ADAM Dajcie spokój. Bawmy siê!

Kto� w³¹cza muzykê.
CHÓR MÊSKI Formuj¹ siê pary. Piruety na parkiecie. Szalone sk³ony wje¿d¿aj¹ na salo-

ny. Walce, polki i mazurki. Wszystko cacy, palce lizaæ.
RYSZARD Konfetti. Czy kto� ma konfetti?
ALINA Nie, ale s¹ za to zimne ognie. Dosta³am w paczce z Danii. Zapalimy?
BOLES£AW Jak dzieci, zachowujecie siê jak dzieci.
MARYJA Co innego nam zosta³o jak zabawa?

Wszyscy zapalaj¹ sztuczne ognie. Tañcz¹, pij¹ et caetera.
JADWIGA Szampanskoje igristoje. Kto� reflektuje? Nie? To pijê do dna.
ZOFIA Wiecie, ¿e Gienka wsadzili.
ADAM Gdzie jest? Na Bia³o³êce?
ZOFIA Tak.
BOLES£AW To dobrze. Mamy tam swojego klawisza.
BOGUMI£ Trzeba zorganizowaæ paczkê. Wiecie, ¿e jego matka zmar³a kilka dni temu.
MARYJA To mo¿e trzeba daæ na mszê?
ADAM Ty tylko by� ci¹gle na msze dawa³a. A tu trzeba dzia³aæ. Paczka to paczka. Kie³-

basa, herbata, kawa³ek chleba, karty do gry albo lepiej ko�ci.
MARYJA To mo¿e jaki� obrazek �wiêty mu chocia¿ w³o¿ymy? Mo¿e �wiêt¹ Afrê � pa-

tronkê dusz zaniedbanych, albo �wiêt¹ Filomenê � patronkê ¯ywego Ró¿añca, albo
�wiêt¹ Koletê � patronkê cie�li i pomocy domowych, albo �wiêt¹ Anastazjê � patron-
kê tkaczy i cenzorów, albo chocia¿ �wiêt¹ £ucjê � patronkê krawców, niewidomych,
ociemnia³ych, chorych na oczy, szklarzy, s³u¿by, producentów lamp i �wiec, wo�ni-
ców, rolników, szwaczek, tkaczy, krawców, wo�nych, tapicerów, orêdowniczkê w cho-
robach oczu, patronkê pracowników radia i telewizji.

ALINA �wiêta £ucja? Patronka pracowników radia i telewizji? A czy jej na drugie Woj-
ciech na chrzcie nie dano?
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BOLES£AW Ja siê zgadzam z Maryjk¹. W³ó¿my mu do paczki �wiêty obrazek. Tylko
¿eby mia³ du¿e cycki!

MARYJA �miejcie siê, �miejcie. Rozumiem, ¿e to przez tego szampana. Wiadomo, wszyst-
ko, co sowieckie, psuje g³owê i truje duszê. Jutro rano na mszê idziemy.

JADWIGA Za ojczyznê msza, to bêdziemy. Nawet z bol¹c¹ g³ow¹. Mo¿e by jaki� sztan-
dar przynie�æ?

ADAM ¯eby siê pod nim ubekom schowaæ? Zwariowa³a� chyba z tym sztandarem.
RYSZARD No, ju¿ dosyæ, dosyæ! Bawmy siê wreszcie.
ZOFIA A mo¿e by� co� zagra³?
BOLES£AW Ada�, zagraj co�. Gitara jest. �Mury�?
CHÓR MÊSKI Adam gra. Siedli w kr¹g, zabrzmia³ dzwon. Nowy Rok. Wyrok? Rok.

W zawieszeniu nawet dwa. To paragraf sto? Sto dwa? Czy dwadzie�cia dwa? Puka
kto�. To z³o! To z³o! To z³o!

BOGUMI£ Za �Mury�? Za kraty?

1. E

CHÓR ¯EÑSKI To dwudziesty pierwszy wiek, pod Warszaw¹ albo nad. Minuta st¹d,
góra piêæ. Stoi dom, okna s¹, komin lekko przekrzywiony. Sylwestrowa chyba noc,
czy ju¿ nasta³ nowy dzieñ? Nowy Rok, który to? �wini, Psa? Psów ju¿ nie ma, gliny
s¹. Ulecia³y wrony st¹d. I przycupn¹³ go³¹b bia³y na krawêdzi domu tego. W �rodku
zimno, d³ugi stó³ i nakryto nie do pary. Ona tam i tylko ona.

EWA (pierwsza kobieta) Potraw dwana�cie naszykowa³am. Jak na Wigiliê, cholercia,
mo¿e to dlatego nikt nie przyszed³. A takie ³adne zaproszenia mejlem im wys³a³am.
Cholercia, tak siê namêczy³am, ¿eby by³o ³adnie. ¯eby wystawnie by³o. Proszê bar-
dzo, wszystko z ksi¹¿ek kucharskich, cholercia. A jak? Proszê, no proszê. Sa³atka
z serem roquefort, orzechami w³oskimi i cykori¹. Roquefort pochodzi z Owernii, re-
gionu Francji szczególnie lubianego przez Brytyjczyków. To bogaty ser o mocnym,
pikantnym smaku. Przed u¿yciem nale¿y go sch³odziæ, poniewa¿ dziêki temu ³atwo
bêdzie go skruszyæ. Nale¿y uwa¿nie wybieraæ orzechy w³oskie oraz olej z orzechów
w³oskich, bo stare produkty bêd¹ mia³y nieprzyjemny, zje³cza³y smak. Wybra³am
�wie¿e produkty, cholercia. Drugie danie, proszê bardzo. Pasztet z w¹tróbki drobio-
wej. Sama upiek³am. G³adki, aksamitny i przepyszny. Jest nieco kaloryczny, ale kto
by siê tym przejmowa³. Do tego pasztetu doskonale pasuj¹ ogórki konserwowe lub
marynowane warzywa. A co na ciep³o? Coq au vin. W daniu tym zawarte jest wszyst-
ko to, co najprzyjemniejsze w kuchni francuskiej: serdeczna atmosfera przy stole,
towarzystwo przyjació³, dobry humor, proste i po¿ywne jedzenie, wiejski chleb ma-
czany w sosie oraz czerwone wino, które uderza do g³owy. Czas staje w miejscu. Danie
to jest popularne i lubiane przez niemal ka¿dego. Mimo ¿e nie nale¿y do naj³atwiej-
szych, to je�li chcemy zorganizowaæ udane przyjêcie, jest obowi¹zkow¹ pozycj¹ w me-
nu. No w³a�nie, przyjêcie mia³o siê udaæ, cholercia. I co? Nie uda³o siê. Mo¿e to
dlatego, ¿e za krótko marynowa³am kurczaka? Swoj¹ drog¹, to bardzo dobra maryna-
ta. Bierzemy litr czerwonego wina. Wytrawnego oczywi�cie. Mo¿e byæ pinot noir, ale
nie musi. Dobre bordeaux w zupe³no�ci powinno wystarczyæ, a nawet reñskie obleci,
choæ Francuzi daliby nam za to popaliæ. Do tego trzy �rednie marchewki pokrojone na
skos na kawa³ki o d³ugo�ci jednego centymetra, dwa pêdy selera naciowego, pokrojo-
ne w plastry o grubo�ci pó³tora centymetra, dwadzie�cia m³odych cebulek w ca³o�ci,
obranych, jedna ³y¿eczka ziaren pieprzu czarnego, zmia¿d¿onych, i bouquet garni,
czyli kilka ga³¹zek pietruszki, dwa li�cie laurowe i sze�æ ga³¹zek tymianku zwi¹za-
nych razem.

CHÓR ¯EÑSKI Koniec cytatu.
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EWA Chyba da³am piêæ ga³¹zek tymianku, cholercia. Tak, to pewnie dlatego przyjêcie
siê nie uda³o. A tak chcia³am, ¿eby przyszli. Jadwiga, Maryjka, Bogumi³, Boles³aw,
Alina, Zofia, Ryszard. By³oby mi³o, jak dawniej, jak wtedy, kiedy nas wsadzili do
paki w sylwestra. W którym to by³o roku? Osiemdziesi¹tym trzecim czy pi¹tym, mo¿e
siódmym. S¹siadka donios³a, ¿e �Mury� �piewamy. I weszli, i znale�li bibu³ê, Rysiek
siê wtedy ukrywa³, wiêc go od razu zabrali. A nas dla towarzystwa. Na czterdzie�ci
osiem.

CHÓR ¯EÑSKI Za �Mury� za kraty. Za �Mury� za kraty. Za �Mury� za kraty. Wspomi-
na, bo nikogo nie ma. Nikogo, nikogo, nikogo, o trwogo!

EWA Bo¿e, tak tu pusto. Sama do siebie gadam. Nikt nie przyjecha³. Ani jedna osoba. Nikt
¿yczeñ noworocznych nie przys³a³, nikt nawet nie zadzwoni³. I kto to wszystko zje?

CHÓR ¯EÑSKI Dwana�cie potraw przygotowa³a. Sa³atkê z serem roquefort, orzechami
w³oskimi i cykori¹. Pasztet z w¹tróbki drobiowej. Coq au vin. Pudding z ³ososia. Can-
neloni po �ródziemnomorsku. Tartinki z kawiorem czarnym i czerwonym a na wierz-
chu z czym� zielonym. Kawa³ki melona owiniête w szynkê parmeñsk¹ nie z Parmy
a z Biedronki. Made in China. Zrazy z grillowanego bak³a¿ana nadziewane mozarel-
l¹, suszonymi pomidorami i bazyli¹. I cztery desery. Panna cotta, Galette des rois.
Szarlotkê i murzynka z czarnego kakao firmy Murzynek Bambo. Ca³a pensja posz³a,
co do grosza. Dwana�cie potraw przygotowa³a, a impreza siê nie uda³a. Jedz, jedz, bo
jak nie, to ciebie zjemy!

2. A

CHÓR MÊSKI Ju¿ lepiej, ju¿ dobrze, ju¿ cieplej, ju¿ bli¿ej, ju¿ razem, bez strachu, bez
p³aczu i majtek.

ADAM Z kim by³a� w celi?
MARYJA Z Jadzi¹, z Zo�k¹, z Alin¹ i jakimi�, no wiesz� prostytutkami.
ADAM Z kurwami was wsadzili? Jak wygl¹da³y?
MARYJA A czemu pytasz?
ADAM Ciekawy jestem. Opowiedz mi.
MARYJA No� jak prostytutki.
ADAM Czyli jak?
MARYJA Normalnie, a jak?
ADAM Normalnie? Jak ty?
MARYJA Jak to jak ja? Jak mo¿esz tak mówiæ?
ADAM Przecie¿ nie powiedzia³em nic z³ego. Po prostu jestem ciekawy, no wiesz, ja

nigdy nie by³em na dziwkach.
MARYJA Ale czemu chcesz wiedzieæ, jak wygl¹daj¹? Przecie¿ to obrzydliwe.
ADAM Co jest obrzydliwe? Dziwki? Przecie¿ to kobiety. Jak ty i ja.
MARYJA (�mieje siê) Co?
ADAM O Jezu, przejêzyczy³em siê.
CHÓR MÊSKI Wszed³ na scenê Zygmunt F. i zapyta³: �Co� ty rzek³?�.
MARYJA Zwyk³e kobiety. Tylko ¿e umalowane wyzywaj¹co. Stare by³y. Mia³y pewnie

ze czterdzie�ci, piêædziesi¹t lat. Nawet siê z nimi da³o pogadaæ. Jedna mia³a dwie
córki, druga mê¿a.

ADAM I ten m¹¿ wiedzia³, co ona robi?
MARYJA Nie wiem, nie s¹dzê. Jest chory. Mówi³a, ¿e w ten sposób zarabia dla niego na

leki.
ADAM Zawsze te rzewne historyjki. Ja bym wola³ wiedzieæ, jakimi one s¹ kobietami?

Tak konkretnie, no wiesz.
MARYJA Przecie¿ ci mówiê.
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ADAM Ale mnie o co innego chodzi.
MARYJA O co?
ADAM No wiesz� Jakie maj¹ piersi? Jak pachn¹?
MARYJA Adam, co ci chodzi po g³owie? Siedzia³am w areszcie. Przes³uchiwali mnie.

Cholera�
ADAM Nie przeklinaj, ju¿ jak musisz, to przynajmniej to zdrobnij. Cholercia czy jak.
CHÓR MÊSKI Kurwa, kurweczka, pizda, pizdeczka, chuj, chujek, chujeczek, ptak, pta-

szek, ptaszeczek. Orze³, orze³eczek w koronie, bez jaj, jajek, jajeczek. Na Wielkanoc
bez jajek, bo kartek nie dali!

MARYJA Adam, nie wiem, co siê z tob¹ dzieje. Kiedy by³e� ostatni raz u spowiedzi?
ADAM Dawno.
MARYJA Dlaczego?
ADAM Jako� siê nie z³o¿y³o.
MARYJA To ja ci pomogê, pójdziemy razem. Nie ma siê czego baæ.
ADAM Pójdê, jak mi opowiesz, jak one wygl¹da³y.
MARYJA Co?
ADAM Pójdê do spowiedzi, jak mi opowiesz o tych prostytutkach.
MARYJA Nienormalny jeste�.
ADAM Co w tym dziwnego? Chcia³bym wiedzieæ, jak siê czesz¹, jak chodz¹, jak siê

maluj¹, jakie maj¹ spódnice, czy maj¹ w³osy pod pachami, jak mrugaj¹ rzêsami.
MARYJA Ojczyzna umiera, a tobie dziwki w g³owie. Nie rozumiem ciê zupe³nie. Chcesz

mnie poni¿yæ czy co? O to ci chodzi? Przecie¿ nie musimy byæ razem. Nie masz
wobec mnie ¿adnych zobowi¹zañ� (zaczyna p³akaæ)

ADAM Kochanie, to nie tak. Daj spokój, jestem ciekawy, nigdy nie by³em� Przecie¿
wiesz, ¿e ciê kocham. Nic z³ego nie chcia³em powiedzieæ. Ty jeste� dla mnie najwa¿-
niejsza.

MARYJA I ojczyzna, mam nadziejê. I Bóg.
ADAM I Maryja. Maryja Dziewica.
MARYJA ¯artujesz sobie znowu ze mnie.
ADAM Nie, nie ¿artujê. Martwi³em siê o ciebie, to jasne. Pyta³em o te dziwki, bo chcê

jako� odreagowaæ. Czasem muszê zaj¹æ g³owê czym� innym. Wiesz, to wszystko jest
takie trudne, takie �miertelnie powa¿ne. Ry�ka wsadz¹ pewnie na d³u¿ej. On ma prze-
cie¿ wydawnictwo. To ju¿ nie s¹ ¿arty, mo¿e dostaæ parê lat.

MARYJA Pytali ciê o niego?
ADAM Nie, o niego to nawet nie. O innych. Nic oczywi�cie nie powiedzia³em.
MARYJA Mo¿e bêdzie amnestia? Mo¿e Ry�ka puszcz¹?
ADAM Amnestia? Nic siê tu nie zmieni, nic. Bêdzie coraz gorzej.
MARYJA To po co to wszystko? Co? Po co to wszystko, skoro nie wierzysz, ¿e mo¿e byæ

lepiej?
ADAM Bo tak trzeba. Tak trzeba i ju¿. Nie mo¿na inaczej. Siedzieæ mam? I siê po dupie

drapaæ? Nas musi byæ wiêcej, Maryjka! Rozumiesz? Musi byæ nas wiêcej, wiêcej,
wiêcej! A nie jak teraz � ka¿dy o sobie my�li. Kilka z³otych od³o¿y do skarpety, go-
lonkê kupi, dwa piwka i jako� to bêdzie. Spo³eczeñstwo jest u�pione. Ci¹gle jest nas
za ma³o. Przysz³o�æ jest w naszych rêkach, kochana. Trzeba dzia³aæ. My, Polacy, nie
potrafimy inaczej. Trzeba zrobiæ powstanie. Musi polaæ siê krew, ale najpierw musi
byæ nas wiêcej, o wiele wiêcej. Przysz³o�æ jest w naszych rêkach!
Adam i Maryja zaczynaj¹ siê ca³owaæ.

CHÓR MÊSKI Przysz³o�æ jest w ich rêkach i nogach. Miêdzy nogami, miêdzy udami.
I bêdziemy Polakami, Polakami, ¿e hej. Pola³a siê krew dziewicza, pola³a. P³aka³o
dziewczê, p³aka³o, bo je bardzo bola³o! Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. I
bêdziemy Polakami, Polakami, ¿e hej, ¿e hej, ¿e hej, ¿e ha!



17 TRANSFIGURACJE

CIA£A OBCE

MARYJA Tak przed �lubem?
ADAM Maryjka, �lub bêdzie, ale ojczyzna potrzebuje nas, naszych r¹k, naszych ud, na-

szych cz³onków, naszych dzieci. Bêdê delikatny. Lubisz, jak po szyi ciê ca³ujê, prawda?
Bêdê ca³owaæ. I delikatnie po udach g³adziæ. Po wewnêtrznej stronie ud. O tak. Prawda?
Tak. Poca³ujê stopy. Ka¿dy twój paluszek. Piersi. Kolistym ruchem. Delikatnie.

MARYJA A ja? Co mam robiæ?
ADAM Tak samo rób. To samo, co ja.
MARYJA To samo?
ADAM Tak, ja te¿ tak lubiê. Delikatnie.
MARYJA Ale we�miesz ze mn¹ �lub?
ADAM Wezmê, no jasne, ¿e wezmê. Sam ci welon wybiorê.
CHÓR MÊSKI Ko³drê nakryli i �wiat³o zgasili. Na sobie siê po³o¿yli. W oczy g³êboko

patrzyli. A potem robili. Dla ojczyzny robili. Robili, robili, robili, ¿e hej!

2. E

CHÓR ¯EÑSKI W³osy u³o¿y³a, buziê umy³a. Szminkê na³o¿y³a, pupê umy³a. Puder na-
³o¿y³a, pachy umy³a. I ju¿ czysta by³a. Jak dziewica z dzieci¹tkiem, choæ bezdzietna
by³a. A syna mia³a.

EWA �wietnie, �wietnie! Wszystko wygl¹da �wietnie. W³osy mi nawet dobrze tym ra-
zem podciê³a fryzjerka. Do fryzjerów facetów nie chodzê. Zawsze do fryzjerek. Bo
z kobiet¹ to inaczej. Pogada siê. O dzieciach. O pracy. O lakierach. O zmywaczach. O
peelingach. O maseczkach. O balsamach. O kremach. Nie to, co z facetem. O w³a-
�nie, ostatnio to fryzjerka mi poleci³a ten krem. Bardzo dobry. Niedrogi. Dwadzie�cia
dziewiêæ dziewiêædziesi¹t dziewiêæ. Dobrze, ¿e nie trzydzie�ci. To jednak robi ró¿ni-
cê. Uczy³am siê na kursie marketingu i psychologii reklamy. Zawsze lepiej podaæ
koñcówkê dziewiêædziesi¹t dziewiêæ ni¿ pe³n¹ cenê. Ale, ale� ten krem. Bardzo dobry.
Niedrogi. A czasem maj¹ na niego promocjê. I wtedy kosztuje dwadzie�cia siedem
dziewiêædziesi¹t dziewiêæ. To jednak robi ró¿nicê. I wtedy od razu kupujê dwa opa-
kowania. Bo ja szybko zu¿ywam ten krem. Taki s³oiczek to mi na trzy tygodnie star-
cza. Czasem w internecie promocjê znajdê. Po dwadzie�cia piêæ dziewiêædziesi¹t dzie-
wiêæ. To wtedy kupujê trzy. Prawie hurtowo. To jednak robi ró¿nicê. I od razu mam
zapas na dziewiêæ tygodni. I nie muszê i�æ do sklepu. Ani promocji szukaæ nie muszê.
Bo mam zapas. Lubiê mieæ w ogóle wszystkiego wiêcej. Tak na wszelki wypadek. Bo
nigdy nie wiadomo. Mogê zachorowaæ albo z³amaæ nogê. Albo mog¹ mi w szkole
do³o¿yæ zastêpstwo i nie bêdê mieæ czasu na zakupy. I szukanie promocji. Wiêc wolê
mieæ wszystkiego na zapas. W stanie wojennym niczego nie by³o, to pewnie dlatego
teraz lubiê mieæ wszystkiego za du¿o. Ci¹gle kupujê makaron. Na spaghetti. Bardzo
taki lubiê d³ugi, twardy, w³oski. Al dente. Mam chyba z dziesiêæ opakowañ teraz w do-
mu. Bo by³ w promocji, to kupi³am dwadzie�cia opakowañ. Bojê siê tylko, ¿e nie
zd¹¿ê wszystkiego zje�æ przed up³ywem wa¿no�ci, ale, my�lê sobie, makaron to chy-
ba mo¿e pole¿eæ. Bo co mu siê mo¿e staæ? Sple�nieæ nie sple�nieje. Najwy¿ej zjem
przeterminowany. Trudno. A krem, ten, co mi fryzjerka poleci³a, ten dobry, niedrogi,
to mi �wietnie na cerê robi. O proszê, cholercia, tylko okulary w³o¿ê, ju¿, ju¿, o, ju¿
widzê: �Ekstrakt z kasztanowca indyjskiego oraz mirtu dzia³a kompleksowo na po-
prawê cyrkulacji w skórze wewnêtrznej. Ze wzglêdu na zawarto�æ escyny wykazuje
silne dzia³anie uszczelniaj¹ce naczynia krwiono�ne. Wyci¹g z imbiru pobudzi komórki
do dzia³ania i roz�wietli cerê. Bêdziesz piêkna, m³oda i ol�niewaj¹ca. Zawsze�. Bêdê
piêkna, m³oda i ol�niewaj¹ca. Zawsze. Za dwadzie�cia dziewiêæ dziewiêædziesi¹t dzie-
wiêæ. Niedrogo. Jeszcze tylko pomalujê usta, bo za chwilkê ju¿ bêd¹. Jestem gotowa.
Piêkna, m³oda i ol�niewaj¹ca. Zawsze. Wierzê w siebie. Dam radê. Uda mi siê. Wszyst-
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ko bêdzie dobrze. Jestem pewna siebie. Zdobêdê ich swoj¹ naturalno�ci¹. Jestem prze-
bojowa. Dam radê. Dam radê.

CHÓR ̄ EÑSKI Usta pomalowa³a i na rodzinê czeka³a. I bardzo siê ba³a. Aaaaaaaa! Bar-
dzo siê ba³a. Jakby w wiêzieniu siedzia³a. Czy co� przeskroba³a? Da radê, z Krajem
Rad walczy³a, bo bicepsy mia³a, to i teraz da radê.
Dzwonek do drzwi.

EWA Idê, ju¿, ju¿, chwileczkê! Cholercia, oczko mi siê w rajstopie zrobi³o, w³a�nie teraz.
Dam radê. Dam radê.

LECH (syn Ewy) Cze�æ. To jest Wiki.
EWA Wchod�cie, wchod�cie. Zimno leci. Zapraszam.
CHÓR ¯EÑSKI Rêkê poda³a, ale ¿adna rêka jej nie odpowiedzia³a. Rêka siê z rêk¹ nie

pozna³a. Nie dotknê³y siê rêce. Nie pozna³y siê palce. Ni serdeczny, ni kciuk.
EWA No, rozbierajcie siê. Wchod�cie.
LECH Ci¹gle nieotynkowane. Jak ty mo¿esz mieszkaæ w takich warunkach?
EWA Synek, a gdzie ja zarobiê na skoñczenie tego domu. W szkole?
LECH To po co by³o taki dom budowaæ? I bardzo ciê proszê, nie nazywaj mnie synkiem.
EWA No jak to po co? To dla ciebie po mnie zostanie.
LECH Dziêkujê, nie potrzebujê. Sam sobie poradzê.
EWA Ale czemu siê denerwujesz?
LECH Ja siê nie denerwujê. Jestem opanowany. Ty siê trzêsiesz.
EWA Tak, trochê siê trzêsê. Zimno, chocia¿ napali³am w piecu. Drzewa �cinali w okoli-

cy, to wziê³am, znios³am do drewutni. Bardzo siê namêczy³am, ale powinno starczyæ
do koñca zimy. Ale, nie stójmy tak przy drzwiach, proszê, proszê, siadajcie do sto³u.
Roso³u nagotowa³am. Tylko podgrzejê, kluski na³o¿ê. Siadajcie. Za chwilê wracam.
(znika w kuchni)

LECH Nie wiem, nie mogê siê przyzwyczaiæ. Wiki, przepraszam, ¿e ciê tu zabra³em.
WIKI Nie przepraszaj. Przecie¿ to nie twoja wina.
LECH Nawet nie wiem, jak mam do niej mówiæ? Mamo, mamusiu? To jaka� paranoja.
WIKI Mo¿e po imieniu.
LECH Po tym, jakie nosi obecnie, czy po tym starym?
WIKI Nie wiem, nie wiem, co mam ci powiedzieæ.
LECH To obrzydliwe.
WIKI No to po cholerê tu przyszli�my?
LECH Ci¹gle dzwoni³a. Widzisz, nie umiem siê przestawiæ. Bojê siê jej chyba.
WIKI Nie zrobi ci krzywdy.
LECH Ju¿ mi zrobi³a. Kurwa maæ!
EWA (z kuchni) Czemu przeklinasz? Nie przeklinaj, przecie¿ zamiast �kurwa� mo¿na

powiedzieæ, no nie wiem, na przyk³ad �cholercia� albo jako� inaczej.
LECH Jestem mê¿czyzn¹.
EWA Widzê, widzê, ale co to ma do rzeczy?
LECH Mê¿czyzna musi czasem zakl¹æ.
EWA Nie wiem, nigdy tego nie lubi³am. Wiktoria�
WIKI Wiki, nazywam siê Wiki, nie Wiktoria.
EWA Przepraszam, my�la³am, ¿e nazywasz siê Wiktoria. Na znak zwyciêstwa. W wa-

szym pokoleniu to chyba czêste imiê.
LECH Ja siê mia³em nazywaæ Wiktoria. Ale urodzi³em siê ch³opcem. I mam po Wa³êsie.

Rodzice byli w opozycji.
EWA Tak, siedzia³y�my z matk¹ Lecha w wiêzieniu. Za kolporta¿. Ja trochê pisa³am.
WIKI Jest pani pisark¹?
EWA Nie, nie. By³am raczej, je�li mo¿na tak powiedzieæ, dziennikark¹.
WIKI Tak? A gdzie pani pisa³a?
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EWA A, pewnie nie znasz. Te pisma ju¿ nie wychodz¹. Poza tym pisa³am pod pseudoni-
mem. Zjesz z natk¹?

WIKI Dziêkujê, nie jestem w zasadzie g³odna.
EWA Ale rosó³ zrobi³am, ca³y gar nagotowa³am. Dobry. Na wo³owinie, na kurczaku.

Ca³¹ w³oszczyznê w³o¿y³am.
LECH Wiki nie je miêsa.
EWA Aha. Nie wiedzia³am. To zaraz co� innego ci zrobiê. Mo¿e omlet. Mam jaja ekolo-

giczne. Ze wsi. Na opakowaniu mia³y napisane, ¿e dla elity. �Jaja dla elity�. �miesz-
ne, nie?

WIKI Proszê sobie nie robiæ k³opotu. Ja naprawdê nie jestem g³odna.
EWA No dobrze, szkoda. A tobie z natk¹ na³o¿yæ?
LECH Mo¿e byæ z natk¹, mo¿e byæ bez natki. Obojêtnie.
EWA To ci z natk¹ na³o¿ê. Ma du¿o ¿elaza. (znów znika w kuchni)
LECH Przecie¿ by³a� g³odna. Co siê dzieje?
WIKI Jako� mi siê odechcia³o.
LECH Brzydzisz siê?
WIKI Nie, nie. Sk¹d¿e.
LECH Przecie¿ widzê, ¿e siê brzydzisz. Zawsze tak nerwowo pocierasz d³onie, jak siê

czego� brzydzisz.
WIKI Leszek, to nie tak. Wiesz, jaka ja jestem.
LECH Nie musisz siê t³umaczyæ. W sumie to ja te¿ siê trochê brzydzê. Lepiej nie jedz.

Zw³aszcza w twoim stanie.
WIKI Przepraszam.
LECH Daj spokój. Nie co dzieñ kto� taki zaprasza ciê na obiad.
WIKI Leszek, nie mów tak, to w koñcu twój� rodzic.
LECH No w³a�nie, kto to jest dla mnie? Patrz, jak ona ¿yje. Czy to s¹ warunki do ¿ycia?

Zimno, syf. Wodê ma z baniaka. Siku do wiaderka robi. Obrzydlistwo.
EWA W³o¿y³am ci du¿o natki. Wiki, a czym ty siê zajmujesz?
WIKI Koñczê studia.
EWA �wietnie. A jakie? Na uniwersytecie?
WIKI Nie, na prywatnej uczelni.
EWA No tak, tak. Niektóre prywatne te¿ s¹ ca³kiem dobre. Ja robiê trzeci fakultet te¿ na

prywatnej. Bo na pañstwowej takich w moim wieku to raczej ma³o. A tam, na tej
psychologii prywatnej, to ca³kiem sporo takich kobitek jak ja.

LECH Kobitek? Jak ty?
EWA No, takich w moim wieku.
WIKI Robi pani trzeci fakultet? Ale po co?
EWA Lubiê siê uczyæ. Tyle siê teraz o tej psychologii reklamy mówi. Kto wie, mo¿e

zostanê trenerem albo doradc¹ od wizerunku. Ostatnio uczono nas, jak dobieraæ strój,
jak poprawnie ustawiæ sylwetkê. Taki trening nawet robili�my. Taki, ¿e niby polityka
szkolimy. Wygl¹d polityka jest równie wa¿ny, jak jego program. Garnitur najlepiej
z at³asu. Do tego krawat. G³adki. Paski mog¹ siê �le kojarzyæ. Wyraz twarzy pogod-
ny. G³owa lekko wzniesiona do góry, ale nie za bardzo. Polityk nie mo¿e pozwoliæ
sobie na pychê czy nonszalancjê.

LECH Ale ty chyba dzieci uczysz, a nie polityków. Zreszt¹ to, co mówisz, to jaka� nowo-
mowa. Jak z amerykañskiego podrêcznika.

EWA Nigdy nie wiadomo, co siê bêdzie robiæ w ¿yciu. A w Ameryce maj¹ akurat najlep-
szych specjalistów od wizerunku. Nam w Polsce, na prawicy, kto� taki by siê przyda³.
Czemu czerwoni ci¹gle wygrywaj¹? Bo maj¹ dobrych doradców. A ja znam �rodowi-
sko. Mog³abym siê przydaæ do czego�. Pomóc im.

LECH My�lisz, ¿e ktokolwiek na tej twojej prawicy jeszcze o tobie pamiêta?
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WIKI Uczy pani dzieci?
EWA Tak, trudn¹ m³odzie¿. To nie jest ³atwa praca. Zw³aszcza dziewczyny s¹ teraz nie

do opanowania. W gimnazjum uczê. Historii i polskiego.
WIKI I lubi to pani?
EWA Nie za bardzo. To ciê¿ka praca. Stresuj¹ca. I p³ac¹ s³abo. No, jedz, Lechu, jedz.
LECH W zasadzie to wpadli�my tylko na chwilê. Zaraz musimy lecieæ.
EWA Ju¿? Przecie¿ dopiero co przyszli�cie.
LECH Wiki ma wizytê u lekarza.
EWA A co ci jest? Chora jeste�?
WIKI Nie, nie jestem chora.
EWA To co ci jest?
LECH Wiki jest w ci¹¿y.
EWA No i dopiero teraz mi mówicie? Kochani, nawet nie wiecie, jak siê cieszê! No to

kiedy bêdê babci¹? Kiedy? Chyba nieprêdko, co? Bo nic po tobie nie widaæ. Chudziu-
sieñka jeste�. Taka jestem szczê�liwa. Masz dobrego lekarza? A po³o¿n¹? Trzeba bê-
dzie op³aciæ. I salê osobn¹ musisz mieæ. I szko³ê rodzenia! Grunt to dobra po³o¿na,
¿eby ci krocza nie naciêli, bo to boli i potem d³ugo chodziæ nie mo¿na. I s¹ problemy
z utrzymaniem moczu.

LECH Przestañ.
EWA No co? Poród to jest wa¿na sprawa. Pamiêtaj, ¿eby o tym nacinaniu krocza powie-

dzieæ. To jest bardzo wa¿ne. Masz prawo decydowaæ o swoim ciele. Poród nie musi
byæ koszmarem, nie.

LECH Widzê, ¿e masz na ten temat du¿o do powiedzenia. Ekspert, cholera jasna.
EWA �Cholercia�, je�li ju¿, prosi³am ciê przecie¿, ¿eby� nie przeklina³. Dziecko s³yszy.
LECH Przestañ, mówiê ci.
EWA Przecie¿ ja siê martwiê. Ja tylko tak, pomóc bym chcia³a.
LECH Pierwszy raz mnie widzisz od lat. Pierwszy raz na oczy moj¹ dziewczynê widzisz

i co? Napierdalasz o naciêciu krocza. To obrzydliwe! Obrzydliwe i niesmaczne!
EWA Krocze jest obrzydliwe? Przecie¿ to s¹ normalne sprawy, ludzkie.
LECH To jest wszystko zboczone. Obrzydliwe. Wiki, ubieraj siê. Nie mogê tu d³u¿ej

siedzieæ.
WIKI Kochanie, uspokój siê.
LECH Dlaczego mam byæ spokojny? Chod� st¹d, przecie¿ siê brzydzisz tego wszystkie-

go. Brzydzisz siê wzi¹æ ³y¿kê do ust w tym domu. Brzydzisz siê podaæ jej rêkê. Zresz-
t¹ ja te¿ siê brzydzê. Chod�, mówiê. Idziemy.

EWA Leszek, synek�
LECH Nie mów tak do mnie. Nie mam matki, nie mam ojca. Zapamiêtaj to sobie, moja

matka nie ¿yje, mój ojciec te¿. A ty� Sam nie wiem, kim ty w³a�ciwie jeste�. Albo
czym. Bo ¿yjesz jak zwierzê tutaj, wiesz? To ju¿ nawet nie chodzi o to, jak wygl¹-
dasz, ale jak ¿yjesz. �ciany niepomalowane, wody bie¿¹cej nie masz. Gdzie ty siê
w³a�ciwie za³atwiasz w tym wielkim domu? Do wiaderka, tak? Wielki dom stoi, a ³a-
zienki tu nawet nie ma. Wsad� sobie w dupê ten swój dom. To wszystko jest oble�ne.
Obrzydliwe. Zaraz siê chyba zrzygam.

EWA Ale Leszek, czemu ty tak? Co ja z³ego zrobi³am?
LECH Wiki, jak chcesz, to zostañ. Ja idê. Nie zniosê jej. Tego widoku. Tego smrodu.

�mierdzisz jak facet, wiesz? Spoci³a� siê. Tak nie pachnie kobieta. Tak pachnie facet.
Ch³op z jajami tak capi. Robol po o�miu godzinach harówki w fabryce tak jedzie,
a nie kobieta.

EWA To z nerwów.
LECH Z nerwów? Pewnych rzeczy nie zmienisz. Zawsze bêdziesz cuchn¹æ. Jak by³em

ma³y, to ju¿ tak cuchnê³a�. Usypia³e� mnie i przytula³a�, a ja nie mog³em zasn¹æ od
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tego smrodu. Modli³em siê, ¿eby� skoñczy³ ju¿ te �Koty dwa� i ¿eby� wysz³a z poko-
ju. Ale ten smród zostawa³. Do rana w moim pokoju tak tob¹ �mierdzia³o. Lepiej siê
umyj, a potem dopiero mów o nacinaniu cipy, bo siê zrzygaæ mo¿na.

WIKI Do widzenia.
Wiki i Lech wychodz¹.

EWA (sprz¹ta ze sto³u) Reksony przecie¿ u¿y³am. Dwa razy siê psiknê³am. A reksona
przecie¿ dobra jest, niedroga. (p³acze. K³adzie siê na kanapie i p³acze jeszcze g³o-
�niej)

CHÓR ̄ EÑSKI Aaa, koty dwa. Szarobure, szarobure obydwa. Nic nie bêd¹ robi³y, tylko
ciebie bawi³y. Aaa, koty dwa. Aaa, koty dwa. Aaa, koty dwa. Nic nie bêd¹ robi³y,
tylko ciebie drêczy³y. Najpierw ciê podrapi¹, a potem do worka z³api¹. Powlek¹ ciê
w tym worku nad rzekê, nad rzekê, nad rzekê, hej! £eb ci ukrêc¹, kark skrêc¹. I ciê
utopi¹ jak kota, te koty. Aaa, koty dwa. Szarobure obydwa. �pij, koteczku, �pij. Sen
ciê uko³ysze.

3. A

CHÓR MÊSKI Zosta³ sam. W domu, sam. Mo¿e odkryæ swoj¹ twarz. Lustereczko, po-
wiedz przecie, kto jest najpiêkniejszy w �wiecie

ADAM (gdzie� telefonuje) Jestem sam. Tak, przychod�. Musimy kilka spraw omówiæ.
Czekam, cze�æ. (czyta) Tydzieñ pierwszy: W jajowodzie dochodzi do spotkania ko-
mórki jajowej z plemnikiem. Po przenikniêciu plemnika do wnêtrza komórki jajowej
tworzy siê zygota. Podró¿uj¹c poprzez jajowód, zygota zaczyna siê dzieliæ. Mniej
wiêcej po trzech dniach zygota jest podzielona ju¿ na oko³o szesna�cie komórek.
Tworzy siê tak zwana morula. Bo¿e, co to za wyraz? Morula po oko³o czterech dniach
dociera do macicy i przekszta³ca siê w blastocystê. (czyta dalej. Trwa to chwilê)

CHÓR MÊSKI Morula, blastocysta, morula, blastocysta, morula, blastocysta. Aaa, koty
dwa. Morula, blastocysta.

ADAM Tydzieñ siódmy: cewa nerwowa zamknê³a siê i rozpoczyna siê rozwój mózgu.
Zaczynaj¹ wyodrêbniaæ siê: przodomózgowie, �ródmózgowie i ty³omózgowie. Za-
czynaj¹ rozwijaæ siê r¹czki i nó¿ki. Tworz¹ siê zal¹¿ki podstawowych czê�ci � ramiê,
przedramiê, d³oñ, udo, podudzie i stopa. (czyta dalej)

CHÓR MÊSKI Przodomózgowie, �ródmózgowie, ty³omózgowie. Ramiê, przedramiê,
d³oñ, udo, podudzie, stopa. Czarna stopa. Rêka kelnera.

ADAM Tydzieñ dziewiêtnasty: w tym tygodniu ju¿ prawie w pe³ni rozwiniête s¹ narz¹dy
p³ciowe. Je�li bêdzie to dziewczynka, to pochwa, macica i jajowody s¹ ju¿ na swoim
miejscu. Je�li ch³opiec � j¹dra s¹ ju¿ rozwiniête i zaczynaj¹ produkcjê testosteronu.
No, panie Bo¿e, uwa¿aj w tym dziewiêtnastym tygodniu, bo tutaj nie ma ¿artów.
Wszystko ma byæ jak nale¿y.

CHÓR MÊSKI Testosteron, progesteron, szczypta soli i cynamon. Estrogeny, prolakty-
na, szczypta m¹ki i malina. J¹dra, pochwa i macica, ¿o³¹d�, kasztan z Pigalaka. Ty
masz cipkê, on ma ptaka. Wszystko zmieszaæ, zagnie�æ, zmroziæ, piec w piecyku,
potem sch³odziæ. A gdy nieuwa¿nie robisz, mo¿e upiec siê zakalec. Czy to ch³opiec,
czy dziewczynka? Raz, dwa, trzy. Powiedz ty!

ADAM (p³acze. Podchodzi do lustra, z szuflady wyjmuje szminkê i maluje usta) £adny
kolor. Chyba mi do twarzy. Ciekawe, czy spodoba siê Maryjce? To na urodziny dla
niej. Ja tylko tak, tutaj� Ostatni raz. Ten cholerny zarost tylko wszystko psuje. I ra-
miona, chocia¿ nied³ugo siê mog¹ przydaæ. Do noszenia dzidziusia. Do ko³ysania.
Bo¿e, bêdziemy mieli dziecko. (podchodzi do wersalki i bierze z niej poduszkê, któr¹
wsadza sobie pod podkoszulek. Znów staje przed lustrem. G³adzi brzuch) No, malusz-
ku, tylko nie kop. Wszystko bêdzie dobrze.
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Kto� puka do drzwi.
CHÓR MÊSKI Umówiony daje znak. Dzwoni raz, dwa, trzeci raz. Przyszed³ swój, a nie

zbój.
ADAM (szybko wyjmuje spod podkoszulka poduszkê i wyciera z ust szminkê, choæ nie do

koñca mo¿e j¹ usun¹æ z zarostu) Ju¿, ju¿ idê.
RYSIEK Cze�æ.
ADAM Wchod�, wchod�. Nikt za tob¹ nie szed³?
RYSIEK Chyba nie. Nie wiem. A co? Cykora masz?
ADAM Nie, co� ty? Tylko wiesz, Maryjka jest w ci¹¿y. Nie chcê jej denerwowaæ.
RYSIEK Od kiedy ty siê taki wydelikacony zrobi³e�? I tak siê bêdzie denerwowaæ, i tak.

Taka robota jest w tych czasach dla przyzwoitych ludzi. Masz wszystko?
ADAM Tak, tak. Poczekaj chwilkê. W tamtym pokoju mam, przyniosê.
RYSIEK (rozgl¹da siê po pokoju. Zauwa¿a otwart¹ ksi¹¿kê) Kurwa, ju¿ lepszych lektur

nie masz? �Ci¹¿a i rozwój prenatalny dziecka�. To chyba Maryjki, co? Nie wiedzia-
³em, ¿e siê tak przejê³a. Chyba, ¿e to ty czytasz?

ADAM Daj spokój. Pewnie, ¿e to Maryjki. Jaka� zakonnica jej przynios³a, wiesz, w tym
jej kó³ku ró¿añcowym.

RYSIEK Oszala³a baba z t¹ religi¹. Moja te¿, co gorsza, zaczyna. Co drugi dzieñ do
ko�cio³a lata. Za ojczyznê niby, ale bojê siê, ¿e �lubu ko�cielnego jej siê po latach
zachce.

ADAM A, nic mi nie mów. Poczekaj, w tym pudle mam. Otwórz, sprawd�, czy tam s¹. Ja
herbatê nastawiê.
Rysiek otwiera pud³o. Wyci¹ga perukê, apaszkê, okulary przeciws³oneczne. Wchodzi
Adam z herbat¹. Rozlewa i parzy sobie d³onie.

ADAM Kurwa, cholercia znaczy.
RYSIEK Co to? W perukê siê przebierasz, kiedy ulotki roznosisz? Musisz chyba w por-

tki ze strachu robiæ, co?
ADAM To� mojej mamy. Raka ma. Po chemii wk³ada. A ciebie ¿arty siê trzymaj¹.

Chyba popi³e� wczoraj. St¹d ten humorek. Mam racjê?
RYSIEK Ju¿ my�la³em, ¿e wieczorami robisz siê na bóstwo.
ADAM G³upoty gadasz.
RYSIEK Za to ty siê strasznie sieriozny zrobi³e�. Masz te ulotki czy nie?
ADAM My�la³em, ¿e s¹ w tym pudle. Musz¹ byæ w drugim. Ju¿, ju¿ dajê.
RYSIEK Wiesz, kto� chyba sypie.
ADAM Co ty mówisz? Z³apali kogo� od nas?
RYSIEK Z Gienkiem to dziwna sprawa. Nikt nie wiedzia³, ¿e rozwozi ksi¹¿ki. Tylko ty,

ja, Bolek i Bogu�.
ADAM Chyba mnie nie podejrzewasz?
RYSIEK Ani ty mnie, prawda?
ADAM Nie, nie. Co� ty!
RYSIEK Zostaje Bolek i Bogu�.
ADAM Bolek? Taki patriota?
RYSIEK Bogu� te¿ patriota i do tego prawie klecha, taki pobo¿ny, ¿e mu aureola niemal

nad g³ow¹ wisi.
ADAM Tu jest sto trzydzie�ci ulotek. Wiêcej nie dali�my rady zrobiæ.
RYSIEK Dobre i to. Co to? Ada�?
ADAM Co?
RYSIEK Ty siê z kim� ca³owa³e�? Przyznaj siê, ladaco, zdradzasz ciê¿arn¹ ¿onê!
ADAM Ja? Chyba ciê popierdoli³o!
RYSIEK Ty to jeste� cicha woda.
ADAM O co ci chodzi, kurwa? Cholercia, znaczy.
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RYSIEK Co ty z t¹ cholerci¹?
ADAM A, nie lubiê przeklinaæ. W ogóle to musimy ju¿ i�æ.
RYSIEK Dobrze, tylko te resztki szminki wytrzyj, bo jak ciê Maryjka zobaczy, to nie

wiem, czy w³asne dziecko poznasz, tak ciê znienawidzi.
ADAM Poczekaj tu na mnie. (wychodzi)
RYSIEK Rozumiem, Bolek, ale Ada�?
ADAM Mówi³e� co�?
RYSIEK Nie, nie.
ADAM To dobrze. Chod�my.

Wychodz¹.
CHÓR MÊSKI I ch³opaki posz³y w miasto. Bum, bum, bach, bach. Na górze nasi, na

dole wasi. Na górze wasi, na dole nasi. Czas braæ nogi za pas! Bo inaczej mo¿na
nie�le dostaæ po nerkach pasem. Bum, bum, bach, bach. Na górze nasi, na dole wasi.
Na górze ró¿e, na dole fio³ki, my siê kochamy jak dwa anio³ki. Bum, bum, bach, bach.
Bum, bum, bach, bach. Bum, bum!

3. E

CHÓR ¯EÑSKI W gabinecie. Rozmem³ana, rozczochrana. Zaniedbana, za³amana. Obo-
la³a, nie domo¿e, o mój Bo¿e. Bo¿e mój, w chuj, Bo¿e twój!

EWA Boli. Bardzo boli. Boli jak cholercia.
PAN W KITLU Ale gdzie boli?
EWA O, tu, tu dok³adnie.
PAN W KITLU (bada Ewie brzuch) A te blizny to po czym?
EWA A taki zabieg mia³am kiedy�. Dawno ju¿ temu. Ale tam nie boli, nie. Na dole mnie

boli.
PAN W KITLU Zabieg? Naturê siê zmieniaæ zachcia³o?
EWA No, mo¿na tak powiedzieæ.
PAN W KITLU Co, nie wystarcza³y mê¿owi malutkie zaj¹ce, baniaków mu siê zachcia³o?
EWA Ale to chyba nie ma nic do rzeczy.
PAN W KITLU Mo¿e i nie ma, ale popatrzeæ zawsze mi³o. Choæ trochê przyjemno�ci mi

siê nale¿y. P³ac¹ ma³o, roboty du¿o, to sobie cz³owiek chocia¿ popatrzy czasem.
EWA Lepiej, ¿eby siê pan moim brzuchem zaj¹³, a nie piersiami.
PAN W KITLU Bez nerw, bez nerw.
EWA Chyba pan siê zapomina.
PAN W KITLU Oj, nerwowa z pani kobitka, wspó³czujê mê¿owi, wspó³czujê. I na ¿ar-

tach siê nie zna.
EWA Na dobrych ¿artach siê znam.
PAN W KITLU A od dawna boli?
EWA Co?
PAN W KITLU No brzuch, a co? Co� jeszcze boli?
EWA Serce boli czasem, ale to raczej kwestia spoza medycyny.
PAN W KITLU A co? Mê¿owi siê nowe cycaczki nie spodoba³y? Do innej poszed³?
EWA Nie mam mê¿a. Ani cycaczków.
PAN W KITLU To jak z tym brzuchem?
EWA Od kilku miesiêcy boli.
PAN W KITLU I dopiero teraz przychodzi?
EWA Dopiero.
PAN W KITLU A objawy inne jakie� s¹?
EWA Ale co pan ma na my�li?
PAN W KITLU No, czy co� innego niepokoj¹cego siê dzieje?
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EWA Co na przyk³ad?
PAN W KITLU A stolec jaki jest?
EWA Nie wiem. Nie ogl¹dam swojego stolca.
PAN W KITLU A szkoda.
EWA Chyba nikt normalny nie ogl¹da.
PAN W KITLU Normalny to mo¿e i nie, ale naukowcy to nawet specjaln¹ skalê u³o¿yli.

Jest kilka typów stolca. Pierwszy to tak zwane orzeszki. Stolec w kszta³cie oddziel-
nych twardych kulek, trudnych do wypró¿nienia. Typ drugi, czyli kie³baska uformo-
wana kuli�cie. Trzeci to kie³baska�

EWA Proszê przestaæ, to obrzydliwe.
PAN W KITLU Obrzydliwe? Ludzkie, pani kochana, ludzkie.
CHÓR ¯EÑSKI Greta Garbo te¿ sraæ musi, gdy j¹ gówno w dupê dusi.
EWA Pan nie powinien byæ lekarzem.
PAN W KITLU Nie podoba siê, to niech idzie prywatnie.
CHÓR ¯EÑSKI Niech idzie! Niech idzie!
EWA To co mi jest?
PAN W KITLU A co ja jestem, wró¿ka? Zrobimy badania, to bêdziemy wiedzieæ. Krwa-

wienie z odbytu jest?
EWA Czasem.
PAN W KITLU Proszê siê rozebraæ.
EWA Ale to krwawienie to pewnie hemoroidy. Mo¿e nie trzeba badaæ.
PAN W KITLU Mo¿e hemoroidy a mo¿e rak.
EWA Rak?
PAN W KITLU No chyba nie kozioro¿ec.
EWA Ale sk¹d pan wie, ¿e to rak?
PAN W KITLU Czy ja powiedzia³em, ¿e wiem? Proszê siê rozebraæ do badania, to spraw-

dzimy.
EWA Ale czy to konieczne?
PAN W KITLU A jak mam pani¹ zbadaæ? Przez gard³o czy przez ucho?
CHÓR ¯EÑSKI G³êbokie gard³o. Zatkane ucho. Ucho ubeka. Ucho cz³owieka. Gard³o

g³êbokie, ty zboku. Czerwone, bez zacieków.
EWA Wola³abym mo¿e najpierw krew zbadaæ albo mocz oddaæ.
PAN W KITLU Proszê nie marudziæ. Co pani my�li, ¿e ja, za przeproszeniem, go³ej dupy

nie widzia³em?
EWA Ale czy musi pan byæ taki ordynarny?
PAN W KITLU Tam jest parawan. Postaram siê, ¿eby nie bola³o. To badanie mo¿e byæ

nawet ca³kiem przyjemne. Proszê pomy�leæ o czym� przyjemnym.
Wchodz¹ za parawan. Pan w Kitlu bada Ewê.

CHÓR ̄ EÑSKI Proszê pomy�leæ o czym� przyjemnym. Lody waniliowe z bit¹ �mietan¹
i wisienk¹ kandyzowan¹, polane czekolad¹ lub wyrobem czekoladopodobnym, bo
tylko to by³o na pó³kach, gdy odczuwa³a� jedyne w ¿yciu chwile przyjemno�ci. To
wszystko posypane wiórkami kokosowymi, choæ tak naprawdê to nie wiórki, ale
m¹czka chleba �wiêtojañskiego, cytrynian sodu i mleczan wapnia, guma ksantanowa,
guma guar i guma Stimorol z dodatkiem aromatu kokosowego i wielu odmian litery
E. E 211, E 260, E 212, E 150. E jak Ewa. Ewa 211, Ewa 260, Ewa 212, Ewa 150.
Smacznego, Ewo, smacznego! My�l o czym� przyjemnym.

PAN W KITLU My�la³em, ¿e jeste�my ze sob¹ szczerzy. Ale� pani nie powiedzia³a mi
ca³ej prawdy o sobie.

EWA My�la³am, ¿e to nie ma nic do rzeczy.
PAN W KITLU To ja tu jestem od my�lenia, zdaje siê.
EWA To co z tym brzuchem?
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PAN W KITLU Operacja pewnie bêdzie. Kawa³ek jelita wytn¹.
EWA Wytn¹? Kawa³ek jelita?
PAN W KITLU Ale nie ma siê czego baæ. To ju¿ nie pierwsze wycinanie w twoim ¿yciu.

Chocia¿ tam to by³o obcinanie raczej, co?
Pan w Kitlu �mieje siê, szczerz¹c przy tym dwa z³ote zêby warte piêæ tysiêcy osiemset
dziewiêædziesi¹t z³otych polskich, co w przeliczeniu na euro daje tysi¹c czterysta sie-
demdziesi¹t dwa euro europejskie, nie polskie.

EWA Doniosê na pana prze³o¿onym. Ty nie jeste� lekarz, ty jeste�� kawa³ gówna. Nu-
mer pi¹ty na twojej skali. Gnida, nie lekarz! Ubek zasrany. To s¹ ubeckie metody!
Poskar¿ê siê. W gazetach ciê opisz¹. Zobaczysz!

PAN W KITLU Zobaczyæ to ju¿ zobaczy³em przed chwil¹. I to takie dziwo, jakiego
jeszcze nie widzia³em, choæ czterdzie�ci lat w ty³kach grzebiê.
Ewa wybiega z gabinetu zap³akana. Pan w Kitlu podchodzi do umywalki i bardzo
d³ugo, starannie i z obrzydzeniem widocznym na twarzy pod w¹sem lekko siwiej¹-
cym, myje rêce.

CHÓR ¯EÑSKI Idzie rak nieborak, jak uszczypnie, bêdzie znak!

4. A

CHÓR MÊSKI W teatrzyku. Kurtyna w górê. Aktorzy wychodz¹, k³aniaj¹ siê. Recytuj¹,
deklamuj¹, rymuj¹, parodiuj¹. Ku pokrzepieniu serc. Ku pokrzepieniu prawej komo-
ry.

ADAM Za chwilê zaczynamy. Jeszcze musimy poczekaæ. Bolek mia³ jeszcze przyj�æ.
Poczekajmy.

JADWIGA Maryjka, ale ty masz brzuszysko. Chyba wielki Polak nam ro�nie.
MARYJA Wiesz, ju¿ mam trochê dosyæ tej ci¹¿y.
ZOFIA A imiê ju¿ wybrali�cie?
ADAM Wiktoria albo Lech.
RYSIEK £adnie. Patriotycznie.
ZOFIA A jak Adam? Cieszy siê na dziecko?
MARYJA Tak, chyba tak. Na pewno. Wiesz, to nawet dziwne, on siê bardziej tym wszyst-

kim przejmuje ni¿ ja. Czyta ci¹gle o ci¹¿y. O dziecku.
RYSIEK Nie wiedzia³em, ¿e taka z niego baba.
ZOFIA Przestañ g³upoty gadaæ. To chyba dobrze, ¿e siê interesuje. Nie to, co ty. Nic ani

o dziecku, ani o ci¹¿y nie wiedzia³e�.
RYSIEK Dobrze, ju¿ dobrze. Idê do salonu. Miejsce ci zajmê, bo dzi� straszne t³umy.
ZOFIA Maryjka, a jak te sprawy, no wiesz? Kochacie siê?
MARYJA O seks pytasz? Te¿ tak jako� dziwnie. Teraz to ju¿ nie, ale na pocz¹tku to ja

chcia³am. Wiesz, ca³y czas bym mog³a, ale Adam nie chcia³. Mówi³, ¿e co� siê dziec-
ku mo¿e staæ.

ZOFIA Mo¿e siê o ciebie boi?
MARYJA Mo¿e, nie wiem. Czasami sobie my�lê, ¿e on siê bardziej zachowuje jak ko-

bieta w ci¹¿y ni¿ ja. Humory ma.
ZOFIA To z nerwów. Tu dziecko, tu opozycja. Du¿o ma na g³owie.
MARYJA Wiesz, co on ostatnio wymy�li³? Zacz¹³ mi gadaæ, ¿e marzy o tym, ¿eby byæ

przy porodzie. Mówiê mu, ¿e to niemo¿liwe, a on, ¿ebym mo¿e w domu rodzi³a. To
siê go pytam, po co mu to? A on, ¿e ciekawy. ¯e chce byæ z dzieckiem od pocz¹tku.
I ¿e dopilnuje, ¿eby mi krocza nie naciêli.

ZOFIA Co?
MARYJA Tylko nie mów nikomu, bo siê ch³opaki bêd¹ z niego �miaæ.
ZOFIA A sk¹d on w ogóle takie rzeczy wie?
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MARYJA Te¿ siê zastanawiam. Mówiê ci, ¿e ci¹gle co� czyta. Podrêcznik jaki� do medy-
cyny nawet wypo¿yczy³ z biblioteki. I analizuje tê ci¹¿ê. Czasem to ju¿ mam dosyæ.
Niektóre rzeczy to mi siê obrzydliwe wydaj¹, a on nie � z najwiêksz¹ przyjemno�ci¹
czyta, ogl¹da, analizuje.

ZOFIA W sumie to siê powinna� cieszyæ.
MARYJA W sumie tak, ale jakie� to wszystko dziwne.
BOGUMI£ My jeste�my gotowi. Alina zacznie. Bêdzie �piewaæ. A potem ja fragment

Mickiewicza powiem.
MARYJA Dobrze, dobrze. Adam�
ALINA Musimy zaczynaæ. Trzeba skoñczyæ przed dziesi¹t¹, ¿eby wszyscy do domu mogli

wróciæ spokojnie. Bogu�, ty zacznij jednak, dobrze? Ja za�piewam po tobie. Tak bê-
dzie lepiej.

BOGUMI£ Dobrze. Ada�, przywitasz go�ci?
MARYJA Kto� puka jeszcze. Otworzê, a wy zaczynajcie.
CHÓR MÊSKI Puk, puk. Kto tam? Ja do Maryjki. Na urodziny. Mo¿na? O, ile ludzi!

Zdj¹æ buty? Prosimy, prosimy. Proszê usi¹�æ na pod³odze. Za chwilê zaczynamy. Ja-
kie ³adne mieszkanie. Ile ksi¹¿ek. Od kogo pan? Od Bolka. Proszê siadaæ. Proszê,
proszê.

ADAM Drodzy go�cie, drodzy przyjaciele. Mi³o widzieæ was w naszych skromnych pro-
gach. Za chwilê us³yszycie program artystyczny aktorów, naszych wspania³ych przy-
jació³, patriotów. Po wystêpie prosimy o drobny datek do kapelusza. Pamiêtajmy, ¿e
jest bojkot i trzeba aktorom pomagaæ w tych ciê¿kich dla nich chwilach. I jakby co, to
pamiêtajcie � dzi� urodziny Maryjki.

CHÓR MÊSKI (recytuje pompatycznie i lirycznie) Cichusieñko, po cichutku. Na palusz-
kach, na opuszkach. Ledwo s³ychaæ, ale jednak, wrogów pie�ni, wrogów hymny. St³u-
mi¹ wasze �piewy, rymy. I w kajdany was zakuj¹. Za�piewamy o Stalinie, o rodinie,
bo ojczyzny nie ma ju¿.

BOGUMI£
Pie�ñ to wielka � pie�ñ tworzenie;
Taka pie�ñ jest si³a, dzielno�æ,
Taka pie�ñ jest nie�miertelno�æ!
Ja czujê nie�miertelno�æ, nie�miertelno�æ tworzê.

CHÓR MÊSKI (�piewa/recytuje wiersz cicho, jednak tak, ¿e s³ychaæ go w tym samym
czasie, kiedy Bogumi³ mówi fragmenty Wielkiej Improwizacji)
Z mojej ojczyzny chcia³bym serdecznie
zagadaæ do was, przyjaciele,
i chcia³bym d³ugo gawêdziæ z wami,
a¿ �wit na niebie zacznie bieleæ.

Wiesz � rzek³by têgi Wania-ko³cho�nik
i mi³y Iwan z �Dynamo� � wiesz,
jak¿e tu, bracie, nie byæ radzieckim,
kiedy sam Józef Wissarionowicz
to nasze serce
i nasza krew.

BOGUMI£
Je�li mnie nad duszami równ¹ w³adzê nadasz,
Ja bym mój naród jak pie�ñ ¿yw¹ stworzy³,
I wiêksze ni�li Ty zrobi³bym dziwo,
Zanuci³bym pie�ñ szczê�liw¹!
Daj mi rz¹d dusz!
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CHÓR MÊSKI
Kombajn siê z¿yma, kombajn stalowy
w têpym uporze zêby zacina �
ju¿ ¿ujesz, bracie, ziarenko zw¹tpienia,
wtem nagle
czujesz u�miech Stalina.
Wtedy naprawdê, o gawêdz¹cy,
mo¿emy wol¹ nasz¹ ujarzmiaæ
bieg syberyjskich, siwych rzek.
I jak¿e, bracie, nie byæ radzieckim,
kiedy sam Józef Wissarionowicz
to nasze serce
i nasza krew.*

Kto� puka do drzwi. Najpierw cicho. Potem coraz g³o�niej wali piê�ci¹.
ADAM Bogu�, cicho. Wstajemy. Wszyscy, raz, raz. Kieliszki bie¿cie. Gadajcie wszyscy.

To chyba milicja. Maryjka, siadaj, ja otworzê.
PAN W MUNDURZE Dobry wieczór. Milicja Obywatelska. Dostali�my informacjê, ¿e

odbywa siê tu nielegalne zgromadzenie i ¿e uprawiacie tu propagandê antypañstwow¹.
ADAM S¹ urodziny mojej ¿ony. Jest w ci¹¿y. Pijemy, gawêdzimy. To chyba nie jest

zakazane.
PAN W MUNDURZE Zaraz sprawdzimy. Wszystko sprawdzimy.
MARYJA O co chodzi?
PAN W MUNDURZE Pani siada, jeszcze nam tu tylko do szczê�cia porodu brakuje w tym

bajzlu. Proszê przygotowaæ dowody osobiste. Wszyscy.
CHÓR MÊSKI Obywatel Adam M. do suki, obywatel Bogumi³ Z. do suki, obywatel

Ryszard K. do suki. Suka obywatelka Alina Z. do suki, suka obywatelka Zofia K. do
suki. Suka obywatelka Maryja M. mo¿e zostaæ i owoc pokalanego poczêcia na �wiat
wydaæ. Reszta obywateli i suk obywatelek do suki. Na psa urok.

4. E

CHÓR ̄ EÑSKI Szko³a, klasa, kilka ³awek, kilka krzese³. W klasie ch³opcy i dziewczêta.
Ka¿da buzia u�miechniêta. Ka¿da gêba siê wydziera. Ka¿da morda drze siê, klnie.
Czy to jeszcze ludzie? A czy ona jest cz³owiekiem?

EWA S³owa wypowiedziane przez Konrada potwierdza³y tezê, i¿ w gruncie rzeczy ka¿-
dy z nas jest samotny � od urodzenia a¿ do �mierci pozostaje z nami na zawsze tylko
nasz cieñ. Ludzie tylko przychodz¹ i odchodz¹. Co wy na to?

UCZENNICA I Ja nie jestem samotna.
UCZENNICA II (teatralnym szeptem) Zw³aszcza jak ci Piotrek fiuta wsadza w paszczê!
CHÓR ¯EÑSKI Chi, chi, cha, cha! Chi, chi, cha, cha!
EWA Nikt ciê do koñca nie zna. Twoje my�li s¹ zawsze tylko w tobie. W pewnym sensie

jeste� wiêc samotna. Jeste� tylko ty i ty. Ty i ty.
UCZENNICA I Bzdura. Matkê mam, ojca, choæ on to teraz siedzi w kryminale.
UCZENNICA III Jak kradnie, to siedzi.
UCZENNICA I Wolê mieæ ojca z³odzieja ni¿ jak ty � matkê kurwiszona, co ci¹gnie druta

za dwa z³ote.
UCZEÑ I Za dwa z³ote to by tydzieñ mi musia³a ci¹gn¹æ chyba. A tak jednorazowo to za

dwadzie�cia groszy robi.

* Fragmenty �Wielkiej Improwizacji� Adama Mickiewicza oraz wiersza �U�miech Stalina� Tadeusza
Urgacza.
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CHÓR ¯EÑSKI Chi, chi, cha, cha! Chi, chi, cha, cha!
EWA Uspokójcie siê. O Wielkiej Improwizacji mieli�my mówiæ, o Mickiewiczu�
UCZENNICA I No to mówiê: matkê mam, ojca, brata. No i mam tak¹ �ciankê, tablicê

znaczy, co na niej naklejam zdjêcia i wycinki o piosenkarkach i aktorkach. Wiem,
gdzie by³y na wakacjach, co jad³y, gdzie co kupi³y. Jaki numer stanika nosz¹. Ja na
przyk³ad mam osiemdziesi¹t C, a Angelina ma tylko siedemdziesi¹t B, ale Samanta
a¿ osiemdziesi¹t piêæ E. A pani jaki ma numer? Wygl¹da mi na dziewiêædziesi¹t D.

EWA A co to ma do rzeczy?
UCZEÑ II Patrzcie, jaki burak jej na japie wyrós³! Co siê pani wstydzi? Cycki s¹ ciekaw-

sze ni¿ ten ca³y Mickiewicz!
UCZENNICA II Du¿e ma balony. Ciekawe czy prawdziwe?
UCZENNICA III Gdzie tam? Widzia³a� kiedy� jak¹� kobitkê, co ma takie bary i niski

g³os!
EWA Dosyæ!
UCZEÑ II Taka mêska babka z naszej pani nauczycielki! Co? Na górze pewnie lubisz

sobie poje�dziæ. Jak chcesz, to mo¿esz na mnie trochê poskakaæ.
UCZENNICA I U ciebie to nie ma na czym skakaæ.
UCZEÑ II Zamknij jadaczkê, pizdo!
UCZENNICA I Pizda to jest twoja matka, jak obci¹ga zapchlonym psom na �mietnikach.
EWA Uspokójcie siê!
UCZEÑ I Nikt ci nie kaza³ w szkole pracowaæ. Jak ciê uszy bol¹, to id� do biblioteki albo

do ko�ció³ka pracowaæ. Mo¿e jaki� ksi¹dz siê nad tob¹ zlituje i ciê zer¿nie porz¹dnie!
UCZENNICA III To jak z tymi cyckami? Prawdziwe czy sztuczne?
EWA Zachowujecie siê jak zwierzêta.
UCZEÑ I Poka¿ cycki, poka¿ cycki! Poka¿ cycki! Poka¿ cycki!

Wszyscy uczniowie skanduj¹ �Poka¿ cycki!�, do³¹cza siê do nich tak¿e Chór ¯eñski.
CHÓR ¯EÑSKI Jeste� tylko ty i ty. Ty i ty. Ty i ty. Jest was dwoje. Nie jeste� sama. Ty

i ty. Ona i on. Poka¿ cycki! Poka¿ cycki!
Ewa wybiega z klasy.

5. A

CHÓR MÊSKI Zatrzymali go, zamknêli. Posadzili, pod³amali. Zastraszyli, nakrzyczeli.
Siedzi w puszce, siedzi w pace, a Maryjka drze siê z bólu. On za kraty, ona rodzi. Co
to bêdzie? Jak to bêdzie? G³ucho wszêdzie, ciemno wszêdzie.

PAN W MUNDURZE To jak bêdzie, panie obywatelu?
ADAM A jak ma byæ? Jak bêdziecie u w³adzy, to bêdzie coraz gorzej.
PAN W MUNDURZE Oj, niedobrze, niedobrze, jeszcze w³adzê ludow¹ obra¿acie. A my

dla was tyle zrobili�my. Szko³ê obywatel skoñczy³, uniwersytet nawet. I to za darmo.
Mieszkanie macie. Wszystko dostali�cie, a nic nam daæ nie chcecie.

ADAM W dupê mnie mo¿ecie poca³owaæ.
PAN W MUNDURZE W dupê to ci mo¿emy zaraz pa³kê milicyjn¹ wsadziæ, to ciê popie-

�ci. Chocia¿ to akurat mog³oby wam siê spodobaæ.
ADAM Spierdalaj.
PAN W MUNDURZE Nie radzê mnie obra¿aæ. Powtarzam, ¿e my dla was wszystko

zrobimy. Chcemy tylko kilka nazwisk. Kilka namiarów. Nikt siê nie dowie.
ADAM Nic wam nie powiem.
PAN W MUNDURZE To siê jeszcze oka¿e.
ADAM Si³¹ mnie nie zmusicie.
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PAN W MUNDURZE Si³a wcale nie bêdzie potrzebna. My�lê, ¿e pójdziecie po rozum
do g³owy i wszystko nam powiecie. Wszystko wy�piewacie. Mamy na was to i owo.
Nie bêdziemy was biæ, my�lê, ¿e wystarcz¹ nasze argumenty.

ADAM Gówno na mnie macie.
PAN W MUNDURZE Jeste�cie pewni?
ADAM Nie dam siê zastraszyæ.
PAN W MUNDURZE Ja was nie straszê na razie. Na razie przecie¿ mi³o sobie gawêdzi-

my. Pamiêtajcie, ¿e my dla was wszystko zrobiæ mo¿emy. Ale i z wami mo¿emy
wszystko zrobiæ. To jak? Porozmawiamy? Obywatel jest, zdaje siê, polonist¹. Filolo-
giem polskim, przepraszam. Magister to chyba lubi pogawêdziæ, co?

ADAM Ja z gnidami nie wchodzê w pogawêdki.
PAN W MUNDURZE Oj, jaki odwa¿ny. Jaki chojrak. Zobaczymy, czy jak wam poka¿ê

pewne zdjêcia, to bêdziecie tacy odwa¿ni.
ADAM Spierdalaj.
CHÓR MÊSKI Odwagi, bracie, odwagi! Kciuki za ciebie trzymamy! O wolno�æ wal-

czysz i prawdê. Odwagi, bracie, odwagi.
PAN W MUNDURZE (wyci¹ga kopertê, wyjmuje z niej zdjêcia i przegl¹da) O, bardzo

z obywatela ³adna obywatelka na tych zdjêciach. £adn¹ spódniczkê obywatel w³o¿y³.
W kwiatki. Tylko nogi takie trochê ¿ylaste. Radzê rajstopy wk³adaæ grubsze. A na
tym to chyba obywatel z t¹ szmink¹ trochê przesadzi³. Ale w sumie, gdybym nie wie-
dzia³, ¿e to facet, to mo¿e bym i oko zawiesi³. A ¿ona wie, ¿e obywatel tak lubi w jej
ubraniach na miasto wyj�æ? A mo¿e j¹ to podnieca, co? Mo¿e lubi tak z kobiet¹ drug¹?

CHÓR MÊSKI Odwagi, bracie, odwagi! Kciuki za ciebie trzymamy!
PAN W MUNDURZE Nie wie, prawda? ¯ona nie wie, ¿e obywatel popo³udniami zakra-

da siê na biedne, robotnicze osiedla w jej poñczoszkach, biustonoszach, apaszkach.
Umalowany jak ta lala.

ADAM Nic wam nie powiem!
PAN W MUNDURZE W takim razie my powiemy. Ca³e to twoje wolno�ciowe towarzy-

stwo siê dowie prawdy o tobie. Zobaczymy, czy bêd¹ tacy tolerancyjni, jak siê dowie-
dz¹, co robisz popo³udniami w biednych robotniczych dzielnicach. Jak zakradasz siê
pod same okna i w¹chasz susz¹ce siê miêdzy bielizn¹, lekko jeszcze zakrwawione,
choæ uprane podpaski. Podnieca ciê to, prawda?

ADAM Jeste� gnid¹!
PAN W MUNDURZE Ja? Ja jestem gnid¹? Nie, raczej nie. Ja z moj¹ ¿on¹ jestem szcze-

ry. Sypiam z ni¹ jak pan Bóg przykaza³.
ADAM Chyba jak genera³ przykaza³ albo sam towarzysz Stalin.
PAN W MUNDURZE Genera³, Stalin, pan Bóg. Wszystko jedno. �piê z moj¹ ¿on¹ tak

jak mê¿czyzna z kobiet¹. Nie oszukujê jej. Mam fiuta, to go u¿ywam. A wy, obywa-
telu? Co� chyba z waszym fiutem jest nie w porz¹dku. A mo¿e ten ch³opiec, co go ta
wasza �wi¹tobliwa ¿ona wczoraj urodzi³a, to nie wasz?

ADAM Ch³opiec?
PAN W MUNDURZE Chyba by� nie chcia³, ¿eby trafi³ do domu dziecka, co?
ADAM Nie zabierzecie mi dziecka! Tak daleko wasze prawo nie siêga! Mo¿ecie mnie

kontrolowaæ, zamykaæ w wiêzieniu, ale dziecka mi nie zabierzecie.
PAN W MUNDURZE Powie siê odpowiednim organom, ¿e obywatel jest zboczeñcem

i zabior¹ maluszka do pryjutu. Nie pozwolimy, ¿eby� nam obywatela zmarnowa³. (do
milicjanta za drzwiami) Zabraæ tego zboczeñca! A wam, obywatelu, radzê przemy-
�leæ swoje priorytety. Kilka nazwisk, kilka adresów i nikt siê nie dowie o szminecz-
kach, spódniczkach, perukach. Do zobaczenia, droga pani. Do celi go!
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ADAM Nic wam nie powiem! Jeszcze Polska nie zginê³a!
PAN W MUNDURZE Nie zginê³a, nie zginê³a. Bez obaw, dobrze siê o Polskê Ludow¹

troszczymy!
CHÓR MÊSKI Popo³udniami w biednych robotniczych dzielnicach pojawia siê m³oda

kobieta. W³a�nie tam zmêczone, spracowane córy ojczyzny wieszaj¹ swoje majtki,
barchany, podkoszulki, rajstopy w pr¹¿ki, rajstopy z nylonu, rajstopy z dziur¹, rajsto-
py zacerowane, a miêdzy nimi ciê¿ko zdobyte za ostanie kartki podpaski z waty u¿y-
wane piêæ dni w miesi¹cu, a teraz wyprane w szarym mydle, prawie czyste, z ledwo
widocznymi plamami krwi menstruacyjnej. A m³oda kobieta z inteligenckiej dzielni-
cy zakrada siê miêdzy to pranie i przystaje w ekstazie pod czystymi podpaskami, któ-
re wci¹¿ jednak nosz¹ w sobie �lad niezap³odnionego jajeczka, i w¹cha mokr¹ popla-
mion¹ watê. W¹cha j¹ niczym kwiaty polne, niczym wymarzone, lecz niedostêpne
perfumy marki Givenchy, które kupiæ mo¿e wy³¹cznie za dewizy w Peweksie, ni-
czym zagraniczne zielone myde³ko, niczym jab³uszko z rajskiego drzewa. Zerwij mnie,
Ewo, zerwij. M³oda kobieta z inteligenckiej rodziny i dzielnicy, która w rzeczywi-
sto�ci jest ju¿ wcale nie takim m³odym mê¿czyzn¹, ukradkiem odpina od drewnia-
nego spinacza wilgotn¹ jeszcze odrobinê podpaskê i chowa j¹ do kieszeni, po czym
nie�piesznym krokiem udaje siê do autobusu i opuszcza biedn¹ robotnicz¹ dzielni-
cê. Kilka godzin pó�niej biedna, spracowana córa narodu, dmuchaj¹ca od �witu do
nocy bombki w hucie szk³a, a wieczorami dmuchana jak balon przez swojego nie-
umytego mê¿a, zauwa¿a brak jednej podpaski, która nosi w sobie jeszcze �lady u¿yt-
kowania, �lady niezap³odnionego przez spracowanego syna narodu kobiecego ja-
jeczka, i zawiadamia o kradzie¿y Milicjê Obywatelsk¹. Funkcjonariusz w mundu-
rze, na którym przycupn¹³ bezkoronny orze³, wszczyna dochodzenie. W akcjê w³¹-
czone zostaj¹ wilczury p³ci mêskiej i ¿eñskiej, tak zwane suki. Tropi¹ �lady, wêsz¹,
niuchaj¹. W koñcu, na drugim koñcu miasta, znajduj¹ porzucon¹ podpaskê. Tu¿
pod blokiem Adama. Mamy go!

5. E

CHÓR ¯EÑSKI W wolnej Polsce my ¿yjemy, w wolnej Polsce te¿ umrzemy! Pensja
równo tysi¹c dwie�cie. To bohater � daj mu wiêcej. Wiêcej zmartwieñ, wiêcej trosk.
Daæ podwy¿kê? Lepiej w nos. Dam jej w nos. Znowu stru¿ka krwi pop³ynie, jak za
starych czasów by³o, gdy lata³y czarne wrony. �le siê ¿y³o, ale ¿y³o. A tu ¿ycie tli siê
tylko. Ile dni zosta³o, godzin? Tysi¹c piêæset? Dwa dziewiêæset? Redukujemy etaty.
Redukujemy ¿ywoty. Przecie¿ jest kryzys!!!

EWA Gaz sto czterdzie�ci z³otych. Pr¹d trzysta. Telefon na kartê mam. Ma³o dzwoniê.
Nie mam do kogo. Ale zawsze piêædziesi¹t z³otych trzeba doliczyæ. Szko³a, bo siê
uczê ci¹gle. Lubiê siê uczyæ, do ludzi wyjdê. Pogadam. Od razu mi lepiej. Ale to trzy
tysi¹ce z³otych rocznie, czyli co miesi¹c ponad trzysta z³otych trzeba liczyæ. Ale na
wiedzy nie warto oszczêdzaæ. Mogê nie doje�æ, ale do szko³y pójdê. Ale pensjê mam
ma³¹. Tysi¹c dwie�cie z³otych. Czasem tylko co� dorobiê. Jakie� korekty mi dadz¹
z wydawnictwa Ry�ka, czasem jaki� uczeñ przed matur¹ przyjdzie siê doszkoliæ. Rzad-
ko do fryzjera pójdê, jaki� ciuch kupiê, ale to najczê�ciej w ciuchlandzie. O, proszê,
ostatnio kupi³am kamizelkê firmow¹ za cztery z³ote. Ciep³a, we³niana. Francja ele-
gancja. Przecie¿ nikt nie musi wiedzieæ, ¿e cztery z³ote kosztowa³a. Ale teraz dojd¹ te
cholerne lekarstwa. Nie wiem, czy na szko³ê starczy. Mo¿e trzeba bêdzie zrezygno-
waæ. Szkoda by by³o, bo ju¿ trzy semestry zrobi³am. Mam raka. Rak jelita. Podobno
naj³atwiej uleczalny. Podobno mam szczê�cie, bo na operacjê nie muszê d³ugo cze-
kaæ. Siedem miesiêcy. My�la³am, ¿e to d³ugo, to mi powiedzieli, ¿e prywatnie mo¿na
i za dwa dni wytn¹, ale to bêdzie kosztowaæ. Siedem i pó³ tysi¹ca. Ale to wiêcej ni¿
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sze�æ moich pensji. Pó³ roku bym musia³a odk³adaæ. Nic nie je�æ, nie piæ. Za wodê nie
p³aciæ ani za gaz i pr¹d. Z fryzjera zrezygnowaæ, z kremu na zmarszczki, z wizyt w ciu-
chlandzie. Ca³¹ pensjê odk³adaæ ponad pó³ roku, a i tak nie starczy. Trzystu z³otych by
mi zabrak³o, a zapo¿yczaæ siê nie lubiê. To poczekam miesi¹c d³u¿ej. Co mam robiæ?
Do ko�cio³a pójdê. Pomodlê siê, ale przecie¿ ksi¹dz mi raka nie wytnie. Dwadzie-
�cia lat nie by³am w ko�ciele chyba. Z³a na Boga by³am, ¿e mi takiego psikusa
wywin¹³. Ca³e ¿ycie mi spieprzy³, partacz jeden. Ale jako� tak siê bojê. O �mierci
my�lê czê�ciej. Pójdê, spróbujê. Nigdy nie by³am jako� religijna szczególnie, choæ
jak ksi¹dz Jerzy ¿y³, to jako� tak ³atwiej mi by³o w tego Boga wierzyæ. Tak go sobie,
jak Jerzego, wyobra¿a³am. Maj¹ go beatyfikowaæ. Czas najwy¿szy. No, pójdê, spró-
bujê. Zobaczymy.

CHÓR ¯EÑSKI Ojcze nasz, który� jest w niebie. Panno �wiêta, co w jasnej �wiecisz
bramie. I wszyscy anieli, i �wiêci. �wiêty Chlodwaldzie, patronie wytwórców gwo�-
dzi, �wiêty Eliaszu Proroku, patronie doro¿karzy, �wiêta Genowefo, patronko dzie-
wic, producentów �wiec woskowych, rybaków, kapeluszników, w³a�cicieli sk³adu win,
�wiêty Jerzy, patronie zbrojmistrzów, puszkarzy, harcerzy, chroni¹cy przed d¿um¹,
tr¹dem, syfilisem i opryszczk¹, �wiêty Patryku, patronie fryzjerów, perukarzy, kowali
i górników upad³ych na duchu, �wiêty Serwacy, orêdowniku podczas przymrozku,
módlcie siê za Ewê, nie pierwsz¹ grzesznicê.

EWA (klêka przed konfesjona³em) Niech bêdzie pochwalony.
CHÓR ¯EÑSKI Kiszony czy solony?
PAN W SUTANNIE Na wieki wieków.
EWA Nie pamiêtam regu³ki.
PAN W SUTANNIE Niedobrze, trzeba bêdzie przypomnieæ. Pewnie dawno u spowiedzi

nie by³a�?
EWA Ze dwadzie�cia lat.
PAN W SUTANNIE Lepiej pó�no ni¿ wcale. Chcesz wyznaæ grzechy?
EWA Nie wiem. Mo¿e najpierw porozmawiaæ bym chcia³a.
PAN W SUTANNIE Po rozmowê to do psychoanalityka mo¿e lepiej albo do przyjació³-

ki. Ja jestem od s³uchania grzechów.
EWA My�la³am, ¿e kap³an jest od rozmowy. Widaæ, siê pomyli³am.
PAN W SUTANNIE A wszystkie sakramenty s¹?
EWA Tak. Nawet ten ostatni.
PAN W SUTANNIE Nie rozumiem.
EWA Bo ja w pewnym sensie kogo� zabi³am. I nama�ci³am.
PAN W SUTANNIE Jak to w pewnym sensie? Albo siê kogo� zabija, albo nie. Kogo

zabi³a�, na mi³o�æ Bosk¹?
EWA No, sam¹ siebie.
PAN W SUTANNIE Próbowa³a� pope³niæ samobójstwo?
EWA Nie, nie. To nie tak.
PAN W SUTANNIE Ale mówisz przecie¿, ¿e chcia³a� siê zabiæ.
EWA Ja siebie zabi³am. Kilka razy.
PAN W SUTANNIE Tu nie psychoanalityk, a psychiatra by siê przyda³.
EWA Widzê, ¿e niepotrzebnie tu przysz³am.
PAN W SUTANNIE Mów, dziecko, mów. Panie, wybacz mi ten brak cierpliwo�ci.
CHÓR ̄ EÑSKI Niech ojczulek te¿ wyzna grzechy! Czy wiêcej grzechów ju¿ nie pamiê-

ta? A mo¿e regu³ki zapomnia³? � Cicho, przecie¿ jeste�my w ko�ciele! � G³upie ciele,
jeste�my w teatrze! Cisza na morzu, cisza w armacie, kto siê odezwie, ten zdejmie
gacie!

PAN W SUTANNIE To jak z tym zabijaniem? Przecie¿ ¿yjesz. Chyba, ¿e ju¿ z duchami
rozmawiam.



32TRANSFIGURACJE

JULIA HOLEWIÑSKA

CHÓR ¯EÑSKI Pierwszy siê odezwa³! Ojczulek musi zdj¹æ gacie!
EWA Pierwszy raz zabi³am siebie, kiedy mia³am czterna�cie lat. Przyja�ni³am siê z pew-

nym ch³opcem. Grali�my razem w pi³kê, uczyli�my siê historii. Od niego pierwszy
raz us³ysza³am o Katyniu. Kiedy mi powiedzia³, ¿e polskim oficerom Ruscy strzelali
w ty³ g³owy, to nie chcia³am mu wierzyæ. U mnie w domu nikt o Katyniu nie mówi³.
Nie mog³am spaæ. Ci¹gle mia³am przed oczami ich pêkniête czaszki, ich porwany
mózg, ich nieruchome oczy, ich krew s¹cz¹c¹ siê na ziemiê.

PAN W SUTANNIE Mia³a� mówiæ o sobie.
EWA Mówiê o sobie. Pokocha³am tego ch³opca, ale jak mu to powiedzia³am, jak mu

powiedzia³am, kim naprawdê jestem, to siê ode mnie odwróci³. Wtedy przesta³am
wierzyæ w siebie. Zabi³am siê po raz pierwszy.

PAN W SUTANNIE Ale ja nic nie rozumiem. Katyñ? Pierwsza mi³o�æ? Tak, to s¹ silne
wstrz¹sy, ale chyba nie powód do samobójstwa.

EWA Musia³am zabiæ siebie. Zabiæ, ¿eby ¿yæ. Przez kilka lat by³am jak trzeba. Du¿e
bicepsy, krótkie w³osy, ostra muzyka, papierosy, wódka z kolegami co pi¹tek, opozy-
cja, wiêzienie. W koñcu ¿ona, dziecko.

PAN W SUTANNIE ¯ona? Dziecko?
EWA Tak, ale ¿ona siê w koñcu dowiedzia³a. Ale ja j¹ kocha³am. Nie chcia³am jej straciæ,

wiêc znów musia³am siê zabiæ. Znów siebie zabiæ, ¿eby ¿yæ. Ale to na nic. To nic nie
da³o. W koñcu zabi³am nie siebie, a jego. Rozumie ksi¹dz? Musia³am. To go nie bola-
³o. Nie jak tych polskich oficerów. Nie s¹czy³a siê krew. Nie strzeli³am mu w ty³
g³owy. Wszystko odby³o siê w bia³ych rêkawiczkach. W sterylnych warunkach. Nie-
mal bezbole�nie. Mnie bola³o, ale jego ju¿ nie. On umar³ tylko na papierze. Jego
metrykê wsadzono do niszczarki dokumentów. Taka bezbolesna �mieræ. W biurowej
maszynie. Dziesiêæ sekund.

CHÓR ¯EÑSKI Po szóste nie zabijaj.
PAN W SUTANNIE Dziecko, jeste� chora. Mówisz bez sensu. Id� do lekarza. W tej

chwili Bóg nic tu nie pomo¿e.
EWA Lekarze nie daj¹ mi wiêkszych szans. Guz jest wielko�ci piê�ci. Ro�nie we mnie

podobno ju¿ od dwudziestu lat.
PAN W SUTANNIE Guz, Katyñ, ¿ona, czternastoletni ch³opiec�
EWA Wiêcej grzechów ju¿ nie pamiêtam.
PAN W SUTANNIE Ale przecie¿ nie wyzna³a� jeszcze ani jednego grzechu.
EWA To jedyne, co pamiêtam z formu³ki.
PAN W SUTANNIE Id� z Bogiem.
EWA Idê do Boga. A je�li Boga nie ma, to gdzie mam pój�æ? Do piek³a?
PAN W SUTANNIE Nie blu�nij. Niech Bóg ma ciê w swojej opiece. Nie traæ nadziei.
EWA Ile siê nale¿y?
PAN W SUTANNIE Co ³aska.
EWA To zawsze mniej ni¿ za operacjê.
PAN W SUTANNIE Bóg zap³aæ.
CHÓR ¯EÑSKI Guz, Katyñ, ¿ona, czternastoletni ch³opiec. Wiêcej grzechów ju¿ nie

pamiêtam. Wiêcej guzów ni¿ grzechów. Amen.

6. A

CHÓR MÊSKI Matka, matula jest czu³a. Matka, matula utuli. Matka, matula ukoi. Mat-
ki, matuli siê boisz? Matka Polka, Matka Boska, Matka czêstochowska, Matka rodzi-
cielka, Matka ziemia, Matka mamona, Matka chrzestna, Matka prze³o¿ona, Matka
w koronie, Matka p³acz¹ca, Matka koj¹ca, Matka pij¹ca, Matka bij¹ca, Matka jest
tylko jedna.
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ADAM Czterdziesta pielucha wyprasowana. Proszê bardzo, jaka ³adna. Miêciutka. W my-
dlinach wyprana. Dziecku nie mo¿na praæ w zwyk³ym proszku. Najlepsze s¹ p³atki
mydlane, ale ostatnio ciê¿ko dostaæ. Kartki siê koñcz¹, to w mydlinach piorê. Pieni¹
siê, rumiankiem pachn¹. Ma³emu pupy nie odparz¹. No to zaraz trzeba budziæ na
karmienie. Co dwie godziny po³o¿na kaza³a, chocia¿ nie wiem, czy to ma sens. (po-
chyla siê nad ³ó¿kiem dziecka) �pi syneczek, po co go budziæ. Jaki on �liczny. Malutki
taki, niewinny. G³ówka taka ma³a, ³ysy jeszcze, �lipka jak u kotka niebie�ciutkie.
Maleñki. Wstawaj, Lesiu, wstawaj! Mleczko zrobiê, wypijesz. Brzuszek siê wype³ni.
(idzie zrobiæ mleko) Piêæ ³y¿eczek. Cholercia, mleko siê koñczy, a kartek ju¿ nie ma.
Do Peweksu trzeba bêdzie i�æ. Jak ona mog³a nie karmiæ piersi¹? ¯e niby nie umia³a,
¿e j¹ ma³y gryz³. Jak w ogóle mo¿na byæ tak¹ egoistk¹? (staje pod lustrem i g³adzi
swoje sutki. Po chwili ze smutkiem opuszcza podkoszulek. Koñczy przygotowywaæ
mleko i wraca do dziecka. Budzi je, ale ma³y drze siê w niebog³osy) Lesiu, Lesiu,
cichuteñko. No, mleczko tylko wypij. Mama� Tata po�piewa ci o kotkach. Aaa, koty
dwa, aaa, koty dwa.
Ma³y drze siê jeszcze g³o�niej.

ADAM Cholercia, Leszek, wszystko jest dobrze. Pij mleczko, pij. Przytul siê do ma�
mnie.
Dziecko pije mleko, uspokaja siê. Po chwili s³ychaæ stukanie do drzwi umówionym
znakiem. Adam odk³ada dziecko, które znów zaczyna p³akaæ.

CHÓR ¯EÑSKI Stuk, puk, stuk, puk. Zaraz bêdzie wielki huk.
ADAM Gdzie by³a�?
MARYJA W ko�ciele. Mówi³am ci przecie¿, ¿e siê idê pomodliæ.
ADAM A za co tym razem? Albo o co?
MARYJA Ani za co, ani o co. Do Boga siê posz³am pomodliæ.
ADAM Dzieckiem by� siê zajê³a, a nie koraliki w rêku miêdlisz.
MARYJA Ró¿aniec, nie koraliki. Co on siê tak drze?
ADAM Jak by� piersi¹ karmi³a, to mo¿e by siê nie dar³.
MARYJA Pocztê przynios³am. Dwa s¹ do ciebie, jeden do mnie. Nie wiem od kogo.
ADAM Jak to nie wiesz? Poka¿.
MARYJA Chyba powiedzia³am, ¿e jest do mnie. (usypia dziecko)
ADAM Zasn¹³?
MARYJA Tak. Przytuli³ siê do mnie i zasn¹³. Nie ma to jak matka. Co za listy dosta³e�?
ADAM Odmowê wydania paszportu i od Gienka z wiêzienia. Prawie ca³y ocenzurowany.
MARYJA Skurwiele.
ADAM Nie wyra¿aj siê przy dziecku.
MARYJA Przecie¿ �pi.
ADAM Ale przez sen wszystko dociera do jego g³ówki. Jaki przyk³ad mu dajesz? To ma

byæ matka?
MARYJA A ty siê zachowujesz jak rozhisteryzowana baba!
ADAM Co za list dosta³a�?
MARYJA A co� ty taki ciekawski?
ADAM Mo¿e co� zjemy?
MARYJA Tak, tak. Zobacz, co jest w lodówce, to co� wymy�lê.

Adam wychodzi, a Maryjka otwiera list i wyjmuje plik zdjêæ. Uwa¿nie je przegl¹da.
Przez d³u¿sz¹ chwilê cisza.

ADAM Niewiele. Kawa³ek kie³basy, tej od twojej mamy ze wsi. Ale to ju¿ tylko kawal¹-
tek. Koñcówka m¹ki, pó³ butelki mleka. O, parê jajek jeszcze. Nale�ników mo¿na
nasma¿yæ. Masz ochotê? Tylko z czym je zjemy, to nie wiem! Maryjka, masz po-
mys³? Maryjka� (wchodzi do pokoju) To z czym?

MARYJA Co?
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ADAM Pytam, z czym nale�niki zjemy.
MARYJA Co to jest?
ADAM (ogl¹da zdjêcia. D³ugie milczenie) Maryjka, kochanie. To nie tak.
MARYJA A jak? Co to jest? Dlaczego masz na sobie moj¹ bluzkê?
ADAM Maryjka�
MARYJA Szuka³am jej ze dwa miesi¹ce. Sam mnie przekonywa³e�, ¿e pewnie u mamy

zostawi³am. A ty� Ty w niej chodzi³e�. A te rajstopy? Sk¹d ty, do cholery, wzi¹³e�
takie ³adne rajstopy? Maj¹tek musia³y kosztowaæ. Nigdy takich nie mia³am. A majt-
ki? Majtki te¿ moje w³o¿y³e�? Kurwa maæ! Kurwa, kurwa, kurwa! Co to jest, do
kurwy nêdzy?
Adam próbuje j¹ przytuliæ.

MARYJA Nie dotykaj mnie, kurwa! Brzydzê siê tob¹, zboczylasie jeden! Wypierdalaj
z mojego domu. Wypierdalaj!

ADAM Maryjka, przyznajê, czasem mi siê zdarza pochodziæ w twoich ubraniach, ale czy
to co� zmienia?

MARYJA Wszystko! Widzisz, nawet nie próbujesz zaprzeczyæ. Kto ci zrobi³ te zdjêcia?
ADAM Ubecja. Straszyli mnie, ¿e jak nie pójdê na wspó³pracê, to ci te zdjêcia poka¿¹.
MARYJA To trzeba by³o podpisaæ lojalkê! I skoñczyæ z tym. Wola³e�, ¿ebym siê dowie-

dzia³a? I co? Mam to zaakceptowaæ. Pan Bóg stworzy³ mê¿czyznê i kobietê. A ty kim
jeste�?

ADAM Ja ju¿ nie bêdê. Obiecujê. To by³ ostatni raz.
MARYJA Wszystko zniszczy³e�! Kim ty w³a�ciwie jeste�? To jaka� paranoja! Pijesz z ch³o-

pakami wódkê, robisz mi dzieciaka, a jak nikt nie patrzy, to co? W kieckach cho-
dzisz? Kurwa maæ!

ADAM Nie klnij! Cholercia przecie¿ mo¿na powiedzieæ!
MARYJA Wypierdalaj z tymi swoimi kieckami i z t¹ swoj¹ cholerci¹! Kim ty jeste�?
ADAM Widzisz, ten twój nieomylny Bóg pomyli³ siê. Pomyli³ siê i da³ mi cia³o mê¿czy-

zny, a ja, ja, ja jestem jak ty�
MARYJA O, nie! Zamknij siê. Nie chcê tego s³uchaæ.
ADAM Jestem kobiet¹, Marysiu. Tylko tak¹ z barami i bez piersi.
CHÓR MÊSKI Poka¿ cycki!
MARYJA Zboczony jeste�. To obrzydliwe. Rzygaæ mi siê chce, jak sobie pomy�lê, ¿e

mnie dotyka³e�, ¿e ze mn¹ spa³e�. Pedziem jeste�. Kurwa maæ, zwi¹za³am siê z pe-
dziem. Wypierdalaj.

ADAM Zmieniê siê. Zabijê j¹. Chcê byæ z tob¹.
MARYJA Jak¹ znowu j¹?
ADAM No, siebie. Znaczy j¹.
MARYJA Pakuj siê. Nie chcê na ciebie patrzeæ.
ADAM Kocham ciê.
MARYJA Od kiedy to trwa?
ADAM Jak mia³am, znaczy mia³em siedem lat, to chyba to odkry³am.
MARYJA Co? Co, kurwa? Przebierasz siê w kobiece ciuchy od dziecka?
ADAM Maryjka, ja siê nie przebieram. Noszê tak tylko. Ja jestem, naprawdê� Jestem

kobiet¹.
MARYJA Zboczeñcem jeste�. Niczym siê nie ró¿nisz od pedofilów albo tych, co siê

kochaj¹ ze zwierzêtami albo z trupami. Zwyk³ym zboczkiem jeste�. Powinni ciê
szamkn¹æ. Odizolowaæ, kurwa!

ADAM Obiecujê, ¿e ju¿ nie bêdê.
Maryjka zaczyna pakowaæ do torby swoje i dziecka ubrania.

ADAM Co robisz?
Dziecko g³o�no p³acze.

MARYJA Wyprowadzam siê, a co? My�la³e�, ¿e tu zostanê. I bêdzie jak dot¹d? ¯e
z bab¹ bêdê sypiaæ? O nie, mój drogi. Ja nie jestem taka! Bóg stworzy³ kobietê
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i mê¿czyznê. Rozumiesz? Kobietê i mê¿czyznê! Innej mo¿liwo�ci nie ma! Nie ma!
Ciebie nie ma! (ubiera dziecko)

ADAM (p³acze) Pozwól mi siê chocia¿ z ma³ym po¿egnaæ.
MARYJA O, nie! Nie dotkniesz wiêcej mojego dziecka! (zabiera je i wychodzi)
CHÓR MÊSKI Kobieta i mê¿czyzna. Kobieta i mê¿czyzna. Innej mo¿liwo�ci nie ma.

Ciebie nie ma. Nie ma. Nie ma. Kobieta i mê¿czyzna. Anouk Aimée i Jean-Louise
Trintignant. Kobieta i mê¿czyzna. Ciebie nie ma.

6. E

CHÓR ¯EÑSKI Rodzina, ach rodzina! Kiedy jej ni ma, samotny� jak pies! Szczeka pies,
p³acze ona. Ewa, Ewa, Ewa osamotniona. Ewa ogolona, Ewa wykoñczona, Ewa opusz-
czona. A rodzina na zdjêciu. A pies za p³otem.

EWA W³osy mi wypadaj¹ ju¿. Nie mam si³y. Ju¿ bym chcia³a, ¿eby siê to wszystko
skoñczy³o. Chcia³abym umrzeæ jak najszybciej.

LECH Nie mów tak. Za parê dni masz rocznicê. Zobaczysz, spotkasz starych znajomych,
to od¿yjesz.

EWA Nie, nie mam si³y. Chyba nie pójdê.
LECH Pójd�, od razu poczujesz siê lepiej. Od¿yjesz.
EWA Ca³e ¿ycie mam od¿yæ. I co? Umieram.
LECH Mo¿e nie by³o warto tego robiæ, co?
EWA Zrozum, synek�
LECH Nie nazywaj mnie synkiem, prosi³em. Jestem tu z czystej ludzkiej przyzwoito�ci.

¯al mi ciê, pomogê ci, ale przestrzegaj moich zasad.
EWA Zrozum, ¿e ja musia³am.
LECH Zniszczy³a� moje ¿ycie, matki. Ona umar³a tak m³odo.
EWA My�lisz, ¿e to przeze mnie?
LECH Nie wiem, ale na pewno by³o jej ciê¿ko.
EWA Podaj mi wody.
LECH Proszê. Podnie� siê, poprawiê ci poduszkê.
EWA Nie, nie trzeba. Tak mi jest wygodnie. Mo¿e tylko okno by� uchyli³.
LECH Strasznie psy szczekaj¹. Nie bêdzie ci przeszkadzaæ?
EWA Otwórz, bardziej mi ten smród przeszkadza ni¿ szczekanie. Zobacz, co tak szczekaj¹.

Lech otwiera okno i wygl¹da.
CHÓR ¯EÑSKI Porwa³y psy kota na strzêpy. Odgryz³y mu ucho, wybi³y zêby. Ogon

odszarpa³y, choæ by³ taki ma³y. Obdar³y ze skóry, bebechy wypru³y. Serce kocie krwa-
wi³o, psom siê od tego ¿arcia odbi³o. I rzyga³y psy hord¹ ca³¹. Rzyga³y jelitem gru-
bym i cienkim, rzyga³y kocimi oczami i ³apami. Wyrzyga³y koci¹ w¹trobê. Czy z³a-
pa³y jak¹� chorobê?

LECH Jezu, co tu tak cuchnie? Znowu siê zrzyga³a�?
EWA To przez tê chemiê.
LECH Podnie� siê. Trzeba to zdj¹æ i upraæ. Gdyby� mia³a tu bie¿¹c¹ wodê, to by ³atwiej

by³o.
EWA Wyrzuæ tê koszulê i po�ciel do �mieci.
LECH Dlaczego? Przecie¿ s¹ jeszcze dobre.
EWA Przecie¿ siê brzydzisz to praæ.
LECH Wielu rzeczy siê brzydzê.
EWA Mnie siê te¿ brzydzisz?

Lech milczy.
EWA Leszek, ja musia³am to zrobiæ.
LECH Musia³e� sobie cycki zrobiæ? Kurwa, co za smród!
EWA Ja nie by³abym sob¹.
LECH A teraz jeste�?
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EWA Nie wiem ju¿ czasem, kim jestem. Ten guz. Ro�nie we mnie jaki� guz. Jakie� obce
cia³o. Znowu obce cia³o. Rozumiesz? Tamto cia³o by³o jak ten guz. Moja mêsko�æ
by³a jak rak. Z¿era³a mnie. Obce cia³o.

LECH Nie powiniene� wi¹zaæ siê z matk¹.
EWA Ale ja kocha³am twoj¹ matkê.
LECH Ok³amywa³e� j¹ tyle lat. Sypia³e� z ni¹. Zrobi³e� jej dziecko. Skoro by³e� kobiet¹,

to powiniene� chyba kochaæ siê w ch³opcach, prawda?
EWA To nie jest takie proste.
LECH Dla mnie jest.
EWA Bo masz szczê�cie. Ale nie mówmy ju¿ o tym.
LECH A o czym mamy mówiæ? Chcê wiedzieæ, jak to jest. Chyba mi siê nale¿¹ wyja�-

nienia. Mamie nic nie wyt³umaczy³e�.
EWA Nie da³a sobie niczego wyt³umaczyæ. Uciek³a. Nie chcia³a mnie znaæ.
LECH Dziwisz siê?
EWA Bardzo kocha³am twoj¹ matkê.
LECH A seks? Podnieca³a ciê. Podnieca³y ciê kobiety, czy musia³e� siê do wytrysku

zmuszaæ?
EWA Chyba nie mo¿na siê zmusiæ do wytrysku. Oczywi�cie, ¿e mnie podnieca³a. Ale�

Seks nigdy nie by³ najwa¿niejszy�
LECH Ale co� musia³e� chyba czuæ, jak mnie robi³e�, co?
EWA Wtedy by³y inne czasy. Brakowa³o Polaków. Kocha³am twoj¹ matkê. I ojczyznê ko-

cha³am. Wtedy tak sobie z twoj¹ matk¹ my�la³y�my, ¿e wszystko mog¹ nam zabraæ.
Mieszkanie, samochód, telefon, ksi¹¿ki, wolno�æ, wszystko. Wszystko, ale nie dziecko.

LECH Czyli zrobi³e� mnie w imiê ojczyzny? Dla Polski?
EWA Pomó¿ mi, coraz gorzej siê czujê.
LECH Matka Polka, kurwa, siê znalaz³a. Dla ojczyzny mnie zrobi³. Kurwa!
EWA Skoñczmy ju¿, proszê.
LECH Powiedzia³em, ¿e ci pomogê, ale na moich warunkach. Je�li chcê rozmawiaæ o to-

bie, to bêdziemy rozmawiaæ o tobie. Jak nie chcesz, to le¿ w tych rzygach.
EWA Okrutny jeste�.
LECH Przepraszam. Mam to chyba po tobie.
EWA Nigdy nikogo nie chcia³am skrzywdziæ. Zawsze stara³am siê ¿yæ przyzwoicie.
LECH Skrzywdzi³a� wiele osób. Matkê, mnie.
EWA Zrozum mnie.
LECH Staram siê. Odk¹d pamiêtam, staram siê ciebie zrozumieæ. Usi¹d�. Zmieniê ci

koszulê. (rozbiera Ewê. Patrzy d³ugo na jej piersi. Wyciera jej wymiociny. Zmienia
pow³oczkê na poduszce. Wk³ada jej czyst¹ koszulê)

EWA Dziêkujê.
LECH Zmarnowa³a� ¿ycie matki i moje dla tych cycków?
EWA Ile mam ci t³umaczyæ?
LECH Ile bêdzie trzeba. A¿ zrozumiem.
EWA Mo¿e mi ¿ycia nie starczyæ.
LECH Nie mów tak. Rak jelita jest najlepiej uleczalnym rakiem.
EWA Jak siê czuje Wiki?
LECH Nie wiem.
EWA Jak to?
LECH Odesz³a ode mnie.
EWA Jak to? Dlaczego? Przecie¿ bêdziecie mieli dziecko.
LECH To ju¿ nieaktualne.
CHÓR ¯EÑSKI Dziecko nieaktualne. Dziecko przeterminowane. Wyrzuciæ. Zutylizo-

waæ. Dziecko nieaktualne. N i e a k t u a l n e!
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EWA Jak to? Nieaktualne to mo¿e byæ og³oszenie w gazecie. Czy Wiki poroni³a?
LECH Usunê³a ci¹¿ê.
EWA Ale to przecie¿ nielegalne.
LECH Wszystko mo¿na dzi� zrobiæ za pieni¹dze. Nie ma pe³nej wolno�ci. Wolno�æ za

pieni¹dze nam wywalczy³a�.
EWA Dlaczego? Dlaczego usunê³a? Co� by³o nie tak? Dzidziu� by³ chory?
LECH Nie wiem.
EWA Nie powiedzia³a ci?
LECH Powiedzia³a tylko, ¿e siê boi, ¿e to mo¿e byæ dziedziczne.
EWA Co?
LECH Ty.
EWA Nie rozumiem.
LECH Ba³a siê, ¿e nasze dziecko mo¿e byæ takie jak ty.

D³ugie milczenie.
EWA Przepraszam.
LECH Nie, nie� Nie przepraszaj. I tak jej nie kocha³em.
EWA Ale dziecko to zawsze dziecko. Nie wolno go zabijaæ.
LECH To jeszcze nie by³o dziecko. By³a dopiero w siódmym tygodniu.
CHÓR ¯EÑSKI Przodomózgowie, �ródmózgowie, ty³omózgowie. Ramiê, przedramiê,

d³oñ, udo, podudzie, stopa. Czarna stopa. Rêka kelnera.
EWA P³eæ siê kszta³tuje w dziewiêtnastym tygodniu.
LECH Muszê ju¿ i�æ. Co� ci podaæ?
EWA Nie, nie. Wszystko mam. Dziêkujê, ¿e przyszed³e�.
LECH Nie ma za co.
EWA Jest. Jeste� jedyn¹ osob¹, jak¹ mam. Moj¹ jedyn¹ rodzin¹.
LECH Nie zaczynaj. Masz siostrê. Babcia jeszcze przecie¿ ¿yje.
EWA Siostra zabrania mi widywaæ siê z mam¹. Mówi, ¿e matka by nie prze¿y³a, jakby

mnie zobaczy³a. Wiesz, ¿e ona powiedzia³a mamie, ¿e ja zaginê³am.
LECH Mo¿e to i lepiej.
EWA Bardzo chcia³abym zobaczyæ siê z mam¹.
LECH Ciotka ma racjê.
EWA To bardzo smutne.
LECH Jako� ci jeszcze pomóc? Naprawdê muszê ju¿ i�æ.
EWA Wiesz, o czym marzê?
LECH Sk¹d mam wiedzieæ?
EWA ¯eby� choæ raz powiedzia³ do mnie mamo.

D³ugie milczenie.
LECH Nie� Nie potrafiê. Nie umiem� Zamknê okno.
EWA A co z tymi psami?
LECH Co?
EWA No, czemu tak szczeka³y?
LECH Zagryz³y kota. Cze�æ. (wychodzi)
EWA Szkoda, ¿e mnie nie zagryz³y.
CHÓR ̄ EÑSKI Horda psów szczeka³a, a Ewa czeka³a. Na �mieræ czeka³a. Na kosê i nó¿.

I na nagrobny wieniec z czerwono-bia³ych ró¿.

7. A

CHÓR MÊSKI Testuj¹, sprawdzaj¹, badaj¹, macaj¹. W rêkawiczkach macaj¹. W gumo-
wych i lateksowych. Ale efekt ma byæ boski. Cycki jak u Sabriny albo u Krystyny



38TRANSFIGURACJE

JULIA HOLEWIÑSKA

Loski. Do dzie³a, panowie i panie! Na efekt koñcowy czekamy! Odwagi, bracie, od-
wagi! Kciuki za ciebie trzymamy. Odwagi, siostro, odwagi! Kciuki za ciebie trzymamy!

ADAM Ile to bêdzie trwa³o?
PANI W KITLU Musimy ciê trochê poobserwowaæ.
ADAM Mam wra¿enie, ¿e nic innego nie robicie. Bêdê mog³a mieæ tê operacjê czy nie?
PANI W KITLU To nie jest wszystko takie ³atwe.
ADAM Nic w moim ¿yciu nie jest ³atwe. Zd¹¿y³am siê przyzwyczaiæ.
PANI W KITLU Tutaj, na miejscu, nikt ci dobrych cycków nie zrobi.
ADAM Ja nie muszê mieæ du¿ych. Takie zwyk³e wystarcz¹. Miseczka C, nawet B mi

wystarczy.
PANI W KITLU Nie przy twojej budowie. Musisz mieæ co najmniej D przy twoich ra-

mionach.
CHÓR MÊSKI A, B, C, D. Abecad³o z pieca spad³o, a cycki na staro�æ opadn¹.
ADAM A, no wie pani� Jak z do³em?
PANI W KITLU To ju¿ twoja decyzja. Mo¿emy to zrobiæ w naszym szpitalu, ale rany

w twoim wieku goj¹ siê znacznie d³u¿ej. Nie masz ju¿ dwudziestu lat. Bêdzie ciê
bola³o, rany bêd¹ siê s¹czyæ. Pomy�l, czy jest ci to potrzebne. Mówi³a�, ¿e seks nie
jest dla ciebie najwa¿niejszy.

ADAM Nie, nie� Nie jest. Ja zawsze bardziej wola³am siê poprzytulaæ, po w³osach
pog³askaæ, za rêkê potrzymaæ. Sam seks wydaje mi siê nawet trochê zwierzêcy. Taki
obrzydliwy.

PANI W KITLU Najlepsze cycki robi¹ w Tajlandii.
CHÓR MÊSKI A w Pary¿u najlepsze kasztany s¹ na Placu Pigalle.
ADAM W Tajlandii? Na boga, dlaczego akurat tam?
PANI W KITLU A dlaczego w Belgii jest najlepsza czekolada? Ka¿dy kraj jest w czym�

najlepszy. Tajlandia w cyckach wszystkich bije na g³owê.
ADAM A my? My w czym jeste�my najlepsi?
PANI W KITLU Polacy? Nie wiem. Mo¿e w zbiorze czarnych porzeczek?
ADAM Dobre i to.
PANI W KITLU W Tajlandii robi¹ dobrze i wcale niedrogo. Najdro¿szy bêdzie bilet.
ADAM Mam trochê oszczêdno�ci. Sprowadza³am dwa lata temu do Polski pierwsze com-

modory.
PANI W KITLU Terapiê hormonaln¹ mo¿emy zacz¹æ tutaj, w naszym szpitalu.
ADAM Kiedy?
PANI W KITLU W zasadzie wszystkie badania masz ju¿ za sob¹. Psycholog prosi³ mnie,

¿ebym zada³a ci jeszcze kilka pytañ. To nie bêdzie trudne. Wiesz, taka zabawa w sko-
jarzenia. Bo tak to jeste� zdecydowana, prawda?

ADAM Tak, tak, oczywi�cie.
PANI W KITLU Bêdê ci podawaæ pary wyrazów, a ty musisz wybraæ jeden, bardziej

opisuj¹cy ciebie.
ADAM Ale po co to?
PANI W KITLU Musimy zbadaæ, czy pod�wiadomie tak¿e jeste� kobiet¹.
ADAM Dziwne metody. To chyba jasne, skoro tu jestem. Kobiet¹ nie jestem tylko fi-

zycznie. Niestety.
PANI W KITLU Pomidor czy ogórek?
ADAM Pomidor.
PANI W KITLU Zakupy czy ksi¹¿ka?
CHÓR MÊSKI Co ma piernik do wiatraka? Mieli�my rozmawiaæ o cyckach i ptakach!
ADAM I ksi¹¿ka, i zakupy. Skoñczmy z tym, to jaki� idiotyzm. Niech mi pani lepiej

powie o samej operacji, o terapii hormonalnej.
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PANI W KITLU Tak jak mówi³am, masz ju¿ diagnozê, wiêc w zasadzie leczenie mo¿e-
my zacz¹æ choæby jutro. Swoj¹ drog¹, masz szczê�cie. Wiesz, ¿e kiedy� takich jak ty
leczono elektrowstrz¹sami?

ADAM Chyba zabijano, a nie leczono.
PANI W KITLU Najpierw dostaniesz estrogeny i tak zwane blokery hamuj¹ce wytwa-

rzanie hormonów p³ciowych przez organizm. Zmieni¹ ci siê rysy twarzy i dystrybu-
cja t³uszczu. Nabierzesz kszta³tów, piêknotko! I cycki ci trochê zaczn¹ rosn¹æ.

ADAM A g³os? Mam taki niski g³os.
PANI W KITLU Ani g³os ani zarost raczej siê nie zmieni¹. Ale i na to s¹ metody.
ADAM No dobrze. To prawie same plusy. Zaczynajmy.
PANI W KITLU Mo¿esz dostaæ te¿ raka. Ale ryzyko jest minimalne.
ADAM Raka?
PANI W KITLU Ka¿dy z nas go mo¿e dostaæ.
ADAM Wolê mieæ raka ni¿ te bary i w¹sy.
PANI W KITLU Potem zmieniasz dokumenty i tniemy.
ADAM Co tniecie?
PANI W KITLU Tniemy ptaka. Zrobimy pochwê z pr¹cia i moszny. Istnieje kilka tech-

nik wykonania tej operacji, ró¿nice zazwyczaj polegaj¹ na innym wykorzystaniu tkanki
skórnej. W trakcie operacji usuwane s¹ tak¿e j¹dra.

ADAM To musi boleæ.
PANI W KITLU Jak cholera. Sam zabieg jest do�æ skomplikowany, a rekonwalescencja

jest bolesna i d³ugotrwa³a. A im kto� starszy, tym bardziej boli.
ADAM A cycki?
PANI W KITLU Cycki to ³atwizna.
ADAM Muszê siê zastanowiæ.
PANI W KITLU A masz ju¿ imiê?
ADAM Ewa.
PANI W KITLU Jak pierwsza kobieta?
ADAM Jak moja pierwsza lalka. Szmaciana, z kucykami i oczami zrobionymi z guzi-

ków. Sama j¹ uszy³am. Ze �ciereczki, co mama wyrzuci³a. Wypcha³am j¹ wat¹. Po-
zszywa³am. Mam j¹ do dzisiaj na dnie szafy.

PANI W KITLU Ja te¿ mam tak¹ lalkê.
ADAM Pani te¿?
PANI W KITLU Ja te¿.
CHÓR MÊSKI Lalka szmaciana, lalka Barbie. Dymaj Barbie, a¿ siê zgarbi. Lalka Prusa.

Teatr Lalka. Lalka dmuchana. Lalka do dmuchania. Cz³owiek lalka. Cz³owiek kalka.
Cz³owiek okaleczony.

7. E

CHÓR ¯EÑSKI Rzucaj i podrzucaj! Rzut za siebie i przed siebie. Rzut z rêki do rêki.
Przerzut z brzucha na p³uca.

EWA Bardzo mi przykro, ale mimo chemioterapii i operacji nast¹pi³ przerzut na p³uca.
Pani szanse s¹ teraz znacznie mniejsze. W zasadzie mo¿e pani tej operacji nie prze-
¿yæ, ale proszê siê nie za³amywaæ. Zawsze pozostaje nadzieja. Musi pani mieæ na-
dziejê. Tak mi powiedzia³ mój lekarz. Musi mieæ pani nadziejê. Musi mieæ pani na-
dziejê, mo¿e warto siê pomodliæ. Dok³adnie tak mi powiedzia³, po czym poprawi³
bia³y kitel i wyszed³. Musi mieæ pani nadziejê.

CHÓR ¯EÑSKI Wiara, nadzieja, mi³o�æ. Rak, p³uca, mogi³a!
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EWA Ca³e ¿ycie mam nadziejê. Na mi³o�æ. Na wolno�æ. Na to, ¿e mnie �wiat zaakceptu-
je. Na to, ¿e Lech powie do mnie mamo. Na ³adne cycki mia³am nadziejê, a nie zd¹¿y-
³am siê nimi nacieszyæ, bo opad³y. Nie mam ju¿ nadziei. Nie mam. Niech bêdzie, co
ma byæ. Jestem ju¿ zmêczona. Poza³atwiam kilka spraw i mogê umieraæ. (staje przed
lustrem) Jestem szczê�liwa. Jestem Ewa. Jestem szczê�liwa. (idzie do szuflady. Wyj-
muje jak¹� gazetkê reklamow¹ i kilka katalogów. Czyta, przegl¹da) Trumna dêbowa,
dzielona, kolor jasny, wysoki po³ysk. Cena trzy tysi¹ce czterysta czterdzie�ci piêæ.
Trumna olchowa, kolor br¹z, lakier, po³ysk. Zawiera wyposa¿enie jak na zdjêciu �
kapka, poduszka, antaby. Cena osiemset piêædziesi¹t sze�æ z³otych. Sarkofag w³oski �
trumna wygodna i szykowna. Dla prawdziwego konesera lub prawdziwej elegantki.
Wy�cie³ana mediolañsk¹ koronk¹. Kolor i wzory wykonujemy na ¿yczenie klienta.
Cena dwana�cie tysiêcy. Cholercia, drogo, a przecie¿ jestem prawdziw¹ elegantk¹.

CHÓR ¯EÑSKI W trumnie z Baltony wygl¹dasz jak ¿ywy.
EWA Biorê sosnow¹. Pisz¹, ¿e wygodna. Sze�æset czterdzie�ci dwa z³ote. Wygodnie

i tanio. Tanio, bo w promocji. Teraz sukienka i buty. Czemu te wszystkie kiecki s¹
czarne? Nie wygl¹dam dobrze w czarnym. Jaki� seledyn albo lila, to rozumiem.
Wszystko, tylko nie czarny! Bêdzie mnie postarza³, a chocia¿ po �mierci chcia³a-
bym wygl¹daæ m³odo. A w czerni to siê trochê jak trup wygl¹da. No mo¿e chocia¿
jaki� br¹z? Cholercia. E, nie ma co. Przygotujê co� z szafy. (przegl¹da swoje ubra-
nia) O, to bêdzie dobre. Granatowa garsonka z bawe³ny. Rozci¹gliwy materia³, to
siê zmieszczê, nawet jak trochê spuchnê, choæ najlepiej, ¿eby mnie ubrali, zanim
dusza zd¹¿y siê z cia³a ulotniæ. A ¿eby tak wiosennie by³o, pod szyj¹ ta gawroszka.
Gawroszka w groszki. Tak, chusteczkê muszê mieæ, ¿eby ³zy wycieraæ po tym mar-
nym �wiecie. Buty ju¿ kupi³am. Wygodne, bo noga podobno po �mierci puchnie,
i z wywietrznikami, ¿eby siê stopa nie poci³a. Bardzo nie lubiê, jak mi siê stopy
poc¹. Zawsze specjalne wk³adki mam w butach i aerozolu do stóp codziennie u¿y-
wam. To chyba wszystko. Niech mi jeszcze do trumny w³o¿¹ szmacian¹ lalkê, Ewu-
niê moj¹ kochan¹, i kilka z³otych, bo mo¿e tam, na górze trzeba bêdzie komu� daæ
w ³apê. Taki dzisiaj �wiat, ¿e wszyscy ³apówki bior¹, to nie wiadomo, czy nie takie
samo niebo bêdzie. No, to wszystko mam. Posk³adam tylko w kosteczkê, w jednym
miejscu u³o¿ê, ¿eby Leszek wiedzia³, co i jak, i mogê i�æ. Dzi� czwarty czerwca.
Dwadzie�cia jeden lat temu skoñczy³ siê w Polsce komunizm. Nikt mnie na obcho-
dy nie zaprosi³. Nikt nie pamiêta³. Tak, wolê tak my�leæ, ni¿ ¿e siê brzydz¹. Ludzie
s¹ tylko lud�mi. Jak ja. Zwyk³y cz³owiek jestem. (pauza) A do szpitala to ju¿ nic nie
biorê. Mo¿e tylko odrobinê nadziei.

CHÓR ¯EÑSKI A nadzieja, jak wiadomo, proszê pañstwa, matk¹ g³upców jest!

8. A

CHÓR MÊSKI Kolorowe rajskie ptaki pusz¹ skrzyd³a i ogony. Tu w ko�ciele bij¹
w dzwony. Ju¿ nie bij¹ w mordê piê�ci¹. Kolorowe rajskie ptaki, strojne szaty i pa-
ciorki. Wiwat Polska! Wiwat bracia! Zniewolenia przyszed³ koniec!

JOANNA SZCZEPKOWSKA (mo¿e byæ w telewizorze) Proszê pañstwa, czwartego czerw-
ca skoñczy³ siê w Polsce komunizm.

CHÓR MÊSKI Brawo! Brawo! Brawo! Bis!
JOANNA SZCZEPKOWSKA (mo¿e byæ w telewizorze) Proszê pañstwa, czwartego czerw-

ca skoñczy³ siê w Polsce komunizm.
ADAM Mam szampanskoje igristoje. Kto� reflektuje? Nie? To pijê do dna! Gdzie jeste-

�cie, moi przyjaciele? Gdzie? Dlaczego was nie ma? Chyba mamy co �wiêtowaæ?
Skoñczy³ siê w Polsce komunizm! S³yszycie? Nie ma was. I ja za chwilê koñczê. Dzi�
pochowaj¹ Adama. Zniszcz¹ go w niszczarce do dokumentów. Ale ja bêdê. Mo¿ecie
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do mnie zadzwoniæ. Albo w szpitalu odwiedziæ. Bukiet ró¿ przynie�æ albo bombo-
nierkê. Najlepiej spó³dzielni Solidarno�æ.

CHÓR MÊSKI (skanduje) Solidarno�æ! Solidarno�æ! Solidarno�æ! Solidarno�æ!
ADAM Ale nie musicie, oczywi�cie, niczego przynosiæ. Wa¿ne, ¿e bêdziecie. Tak jak ja

z wami by³am. Zawsze. Zawsze z wami by³em. Pamiêtasz, Jadzia, jak twój syn doko-
na³ aktu apostazji? Bardzo p³aka³a�, obwinia³a� siebie, ba³a� siê, ¿e ciê ko�ció³ odrzu-
ci. Pamiêtasz, kto ci t³umaczy³ to wszystko, kto ciê za rêkê trzyma³? Ja. A ty, Bogu�?
Jak ¿onê zdradza³e�, pamiêtasz? Niby taki �wiêty by³e� zawsze. Kto ciê kry³ przed
¿on¹ i udawa³, ¿e pijemy razem wódkê, jak ty dmucha³e� m³ode dupy. Kto ciê kry³?
Ja. A wy, drodzy tajni wspó³pracownicy? Bolek? Alinka? Kto wam pierwszy wyba-
czy³? Kto rêkê poda³? Ja. Rysiek, a ty? Kto ci za³atwi³ kontakty w Pary¿u, jak ju¿
mia³e� dosyæ tego komunistycznego gówna i zdecydowa³e� siê wyjechaæ? Kto? Ja. A
ty, Zosieñka? Zawsze taka g³upia by³a�, ale studia skoñczy³a� jakim� cudem. Kto ci
pracê magistersk¹ za friko napisa³? Kto? Tak, tak, znowu ja. (pauza) Gdzie jeste�cie,
wszyscy moi przyjaciele? Umar³ komunizm, Adam umiera. Cieszcie siê ze mn¹. To
takie trudne? Brzydzicie siê mnie? Ja siê nie zmieniê. Mo¿e tylko odrobinê, ale szyb-
ko siê przyzwyczaicie. Gdzie jeste�cie? Dlaczego was nie ma? Przecie¿ o to walczy-
li�my. O wolno�æ, o tolerancjê, o prawdê. Oto moja prawda. Oto ja. Podajcie mi rêkê,
bo trochê siê bojê. Bardzo was teraz potrzebujê. Bardzo. Bardzo! Gdzie jeste�cie? Nie
ma was? To niemo¿liwe. Przecie¿ przyrzekali�my sobie przed Bogiem i przed sztan-
darem z or³em w koronie, ¿e zawsze bêdziemy razem. Na dobre i na z³e. Nie ma was.
A ja? Ja dopiero teraz bêdê ja.

CHÓR MÊSKI Brawo! Brawo! Bis!
ADAM Ja dopiero teraz bêdê ja. Ja dopiero teraz bêdê ja. Ja dopiero teraz bêdê ja.
CHÓR MÊSKI Umiera! Ratunku, umiera! Nie umiera, tylko siê rodzi! Hura! Rodzi siê!

Umiera! Rodzi siê! A jaka to ró¿nica?

9. A/E

Poczekalnia w szpitalu. Na krzes³ach obok siebie siedz¹ Adam i Ewa. Oboje czekaj¹
na operacjê, ale nie ma w nich strachu. Patrz¹ na siebie, u�miechaj¹ siê b³ogo.

ADAM Wydaje mi siê pani znajoma.
EWA Ja te¿ jak przez mg³ê pana pamiêtam.
ADAM To ty?
EWA A kto?
ADAM Umieram, wiesz?
EWA Wiem, bardzo siê cieszê. Nic siê nie bój.
ADAM Nie bojê siê wcale. Wiem, ¿e ciê tam wreszcie spotkam.
EWA Ja te¿ umieram. Ale sk¹d wiedzia³e�, ¿e siê spotkamy, ¿e siê uda?
ADAM To musia³o siê udaæ. Nigdy w to nie w¹tpi³em.
EWA Ale nie bêdzie happy endu?
ADAM Nigdy ich nie lubi³a�.
EWA Ale teraz bardzo mi zale¿y. Bardzo bym chcia³a, ¿eby zakoñczenie nie by³o smutne.
ADAM Pogadam z kim trzeba.
EWA Dziêki. Mimo wszystko, zawsze mog³am na ciebie liczyæ.
CHÓR MÊSKI i ¯EÑSKI I ¿yli d³ugo i szczê�liwie. Aaaaaaaaaa!!! Zapia³ kur, znikn¹³

chór.
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