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Bia³y fotel ustawiony ty³em. Ale ty³em do czego? Do kogo? Dla kogo? Za fotelem, a mo-
¿e przed � czarna �ciana, a mo¿e nie �ciana. Stary telewizor, choæ kto wie? Mo¿e jest rok
piêædziesi¹ty siódmy? Za oknem pies � ma³y jamnik z czarnym ogonem, lecz z tu³owiem
rudym. Dziwny pies � szczeka. Hau, hau, hau, ale nie � to miau, miau, miau � wiêc to
kot. Tylko czyj? Pani Zosi czy wujka Heñka? Wujek Heniek? Ma Krzy¿ Komandorski.
Powstaniec, ale mo¿e i komunista � kto to wie? Czy jest na li�cie? Wujek Heniek, pani
Zosia, ma³y Waldek � tam. Czyli gdzie? Za oknem pies, znaczy kot. Stop.

JA
Poniedzia³ek � ty.
Wtorek � ty.
�roda � ty.
Czwartek � ty.
Pi¹tek � ja.

TY Dlaczego ty?
JA Bo jest pi¹tek.
TY Ale przecie¿ Józefa Radzymiñska.
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JA Nie, nie, nie, przecie¿ tam ja.
TY Aha.

JA Gdzie by³e�?
TY Z hrabi¹ na bankiecie.

JA Z hrabi¹ na bankiecie. Patrzcie pañstwo: by³ z hrabi¹ na bankiecie. Wzniós³ toast,
a mo¿e i dwa. Ale jaki?

TY Zdrowie hrabiego N.!
ON Sto lat!
TY Hrabio, zdróweczka, przede wszystkim zdróweczka!
ON Niech mu gwiazdka pomy�lno�ci�
ONA Cmok, cmok.
HRABIA Jaki tam ze mnie hrabia?
ON Jak to jaki?
ONA Hrabia to hrabia.
HRABIA Hrabia, baron, markiz, ch³op � zwyk³y ch³op.
KELNER (na boku) Jaki tam z niego ch³op? Przecie¿ ca³e miasto wie, ¿e jeszcze baby nie

mia³.
ON O tym nie mówmy na g³os. Przecie¿ dzi� ma urodziny.
WODZIREJ I wszyscy razem�
WSZYSCY Sto lat, sto lat, nich ¿yje, ¿yje nam. Sto lat, sto lat, niech ¿yje, ¿yje nam�
KELNER Mo¿e wódeczki?

JA Wódeczki? Chêtnie. Gdzie ja jestem? I dlaczego sama? Zadzwoniê do ciebie. To ty?
TY Nie, to nie ja.
JA Dlaczego mówisz, ¿e ty to nie ty?
TY To nie on, jestem jego matk¹.
JA Matk¹? Czy mogê z nim rozmawiaæ?
TY Mówi, ¿e �pi.
JA Wstañ. Chcê z tob¹ porozmawiaæ.
TY Nie mamy o czym.
JA Chcê ci to wszystko wyt³umaczyæ.
TY Musia³bym wstaæ.
JA Czy to takie trudne?
TY Nie, chyba nie.
JA No, to wstañ.
TY Nie jestem sam.
JA Czyli przeszkadzam?
TY Nie. Powiedzia³em tylko, ¿e nie jestem sam.
JA Czy jeste� z ni¹?
TY Z kim?
JA Z ni¹.
TY Ona jest z nim.
JA Wiêc z kim jeste�?
TY Z tob¹, a z kim?
JA Faktycznie, to ja le¿ê ko³o ciebie.
TY Chcia³a� porozmawiaæ.
JA Le¿ê w ³ó¿ku, czyli zapewne chce mi siê spaæ.
TY Chcia³a� mi co� wyt³umaczyæ.
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JA Jak by³o na bankiecie?
TY Przecie¿ tam by³a�.
JA Nic nie pamiêtam.
TY Wiem.
JA Opowiedz mi.
TY Wola³aby� nie.
JA Nic nie pamiêtam.
TY Za to oni wszystko.
JA Czy kogo� urazi³am?
TY J¹ i mnie.
JA Przepraszam.
TY I my�lisz, ¿e to wystarczy?
JA To co mam zrobiæ?
TY Nie wiem.
JA Dziêkujê, ¿e odebra³e� telefon.
TY To nie ja.
JA A kto?
TY Moja matka.
JA Aha.
TY Nie chce mi siê ju¿ gadaæ.
JA To cze�æ.
TY Cze�æ.

JA Bankiet. Hrabia mia³ urodziny? Co dalej? Cholera, nic nie pamiêtam. Które to urodzi-
ny? Skoro ja mam dwadzie�cia dziewiêæ, to on chyba trzydzie�ci. A mo¿e ju¿ trzy-
dzie�ci jeden. Kim jest hrabia? Nie pamiêtam. Ju¿ wiem � to ten, co do tej pory nie
mia³ kobiety. A przecie¿ wed³ug statystyk powinien mieæ ju¿ za sob¹ dwana�cie i pó³
kobiety. Pó³ kobiety.

KELNER Mo¿e kotleta?
JA Pó³ kotleta. Pó³ kobiety.
KELNER Co proszê?
JA Poproszê.
KELNER Pó³ kotleta raz.
ONA A dla mnie soczek.
KELNER A mo¿e co� mocniejszego?
ONA No co pan? Przecie¿ ja jestem porz¹dna kobieta � upijam siê tylko we w³asnym

domu.
KELNER Wybornie.
ONA A s³ysza³ pan, co ona zrobi³a?
KELNER Kto by nie s³ysza³?
ONA Tarza³a siê w �niegu � kompletnie pijana.
KELNER Ju¿ ca³e miasto wie.
ONA A jak¿e, takie rzeczy roznosz¹ siê b³yskawicznie.

JA Czyli jest �le. Ale jak �le? I gdzie ja jestem? Co to za fotel? Dlaczego bia³y? Oho, a to
jest noga. Czyja to noga? To moja noga.

NAUCZYCIELKA No, we� siê w gar�æ. Licz na paluszkach.
JA Raz, dwa, trzy, cztery.
NAUCZYCIELKA A ma³y paluszek?
JA Przecie¿ jest za ma³y.
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NAUCZYCIELKA G³upstwa pleciesz.
JA Piêæ?
NAUCZYCIELKA No jasne ¿e piêæ. Widzê, ¿e siê nie uczysz. Muszê zadzwoniæ do

twojej mamy.
JA Nie! B³agam, zabij¹ mnie! Mówi³am rodzicom, ¿e umiem liczyæ do piêciu. Proszê,

niech pani nie dzwoni. Ja siê tak bojê. Bêd¹ na mnie krzyczeæ.
NAUCZYCIELKA Taka zdolna by³a� i co? Co siê z tob¹ sta³o?

JA Co siê ze mn¹ sta³o?
TY Straci³a� mnie.
JA Razem z ca³ym oprocentowaniem?
TY Dok³adnie tak.
JA Czyli ile?
TY Trzy lata.
JA Przecie¿ nie chcia³am.
TY Wiem, ale mówisz to ju¿ po raz czterdziesty.
JA Naprawdê nie chcia³am.
TY Zrozum, d³u¿ej tego nie wytrzymam.
JA Czego?
TY Twoich napadów.
JA Nie wiem, sk¹d one siê bior¹.
TY Powinna� siê leczyæ.
JA Mam grypê?
TY Nic nie masz.
JA Mam jeszcze siebie.
TY Dopiero w pi¹tek.
JA No tak, jak zwykle masz racjê.

ON Masz racjê, stary, ona nie mo¿e ciê tak traktowaæ. To ju¿ by³a przesada. I pamiêtaj,
b¹d� konsekwentny. Konsekwencja, dyscyplina, u³o¿enie i musztra.

TY I kto to mówi?
ON Ja. Co w tym dziwnego?
TY Jeste� najmniej konsekwentnym cz³owiekiem, jakiego znam.
ON I dlatego ci to mówiê.
TY U³o¿ona jest Ona.

ONA Bo ja, panie kelnerze, to jestem u³o¿ona. I z dobrego domu. Tatu� profesor, a mama
w domu � tak jak powinno byæ.

KELNER Pani taka u³o¿ona.
ONA Nie to, co ona. Kto by pomy�la³, ¿e siê z ni¹ zwi¹¿e?
KELNER A� Pani znowu o niej.
ONA A o kim? Niech ca³e miasto wie. I najlepiej niech jeszcze dowiedz¹ siê w £odzi.
KELNER W £odzi? Dlaczego w £odzi?
ONA Na Kraków nie ma co liczyæ � za daleko.

JA Kraków? W Krakowie pierwszy raz by³am w liceum. Z kole¿ankami krad³y�my dla
zabawy w przeró¿nych sklepach. Ukrad³am tam tê zielon¹ szmizjerkê. Lubisz j¹?

TY Naprawdê ukrad³a� szmizjerkê?
JA Szmizjerkê, paczkê ziaren s³onecznika i trzy gumy do ¿ucia po trzydzie�ci piêæ groszy.
TY No, no� Ciekawe, czego jeszcze siê dowiem? Jednym s³owem zwi¹za³em siê ze

z³odziejk¹.
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JA Przecie¿ to by³a niewinna zabawa.
TY Zabawa?
JA Zabawa, a co? Przecie¿ nie chodzê po domach i nie kradnê obrazów.
TY No, brawo, brawo, serdecznie ci gratulujê.
JA Hej, to by³a zabawa, zrozum.

NAUCZYCIELKA Inne dzieci bawi¹ siê w chowanego albo w berka. A ty? Dlaczego
siedzisz sama na przerwie?

JA Nie siedzê sama.
NAUCZYCIELKA Przecie¿ widzê, ¿e siedzisz sama.
JA Przecie¿ jeste�my na bankiecie. Hrabia ma urodziny�
NAUCZYCIELKA Co ty znowu pleciesz? Jaki bankiet? Jaki hrabia? Jakie urodziny?

WODZIREJ Proszê pañstwa, a teraz bia³y walc. Panie prosz¹ do tañca panów. Szybciut-
ko. I raz, i dwa�

ONA Zatañczysz ze mn¹?
TY A Ona? Przecie¿ jestem z ni¹.
ONA To tylko zwyk³y taniec.

JA Tañczy z ni¹. I znów jestem sama.
KELNER Mo¿e wódeczki?
JA Jestem sama.
NAUCZYCIELKA A nie mówi³am? Dlaczego ty wci¹¿ jeste� sama? Biegnij do dzieci.

JA Kurwa maæ! Dlaczego mnie zostawiasz sam¹ na parkiecie?
TY Nie mog³em ciê znale�æ, a Ona�
JA No w³a�nie znowu Ona.
TY By³ bia³y walc�
JA Nienawidzê jej, rozumiesz, nienawidzê! Nienawidzê jej blond w³osów i chudych ra-

mionek. Jej u�mieszków i tego, ¿e wszyscy j¹ tak bardzo lubi¹. Nienawidzê�
TY Uspokój siê! Na lito�æ bosk¹, przecie¿ ja tylko z ni¹ tañczy³em.
JA Odchodzê od ciebie.
TY Znowu siê upi³a� i gadasz g³upoty.
JA Nienawidzê i jej, i ciebie.
TY Cicho, ju¿ cicho, spokojnie.
JA Pierdolê to wasze zasrane towarzystwo! Odpierdol siê, kurwo, od mojego ch³opaka!
ONA Co proszê?
JA To, co s³ysza³a�!
ONA Skandal!
KELNER Czym mogê s³u¿yæ?
ONA Proszê j¹ zabraæ! Natychmiast! Ja nie chcê tego s³uchaæ!

JA Pomó¿ mi.
ON Ale co ja mogê zrobiæ?
JA Zamów mi taksówkê.
ON Jasne.
JA Nienawidzê jej.
ON Kogo?
JA Jej.
ON Ale dlaczego?
JA Jako� nie przywyk³am, ¿eby kto� mi siê wpierdala³ w zwi¹zek.
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ON Przesadzasz.
JA Przesadzam?
ON Mhm�
JA Jadê.
ON Ubierz siê.
JA Zapomnia³abym.
ON I wstañ z tego �niegu. Przeziêbisz siê.

JA Za oknem pies. Czyli jest dzieñ. Ale który dzi� mamy? Je�li siódmy � to le¿ê tu ju¿
trzeci¹ dobê. Telefon� Muszê zadzwoniæ w sprawie pracy. Tak, tak, wiem, ¿e skoñ-
czy³am z pierwsz¹ lokat¹ najbardziej elitarne studia w tym kraju. I co z tego? Bêdê
pracowaæ jako opiekunka. Mam w dupie wasze ambicje! Za oknem pies. Czyj to jest
pies? Chyba nie mój. Czy mia³am psa? Nic nie pamiêtam. Wymiotowa³am. Twoja
mama nazwa³a mnie swoj¹ córk¹? Bo¿e, jak mi³o to s³yszeæ! Chyba siê zsikam ze
szczê�cia.

WODZIREJ Pani nie tañczy? Pani taka nieszczê�liwa?
JA Nieszczê�liwa. Tak, chyba jestem nieszczê�liwa.
WODZIREJ To pani parasol?
JA Mój. Sk¹d pan wiedzia³?
WODZIREJ Ju¿ ca³e miasto wie.
KELNER Nawet w £odzi ju¿ wiedz¹.
ONA Na Kraków nie by³o co liczyæ � to za daleko.

JA Kocham ciê.
TY Ja te¿ ciê kocham.
JA Ale kim jeste�?
TY Przecie¿ to ja.
JA Ja? Przecie¿ ja dopiero w pi¹tek.
TY Dzi� pi¹tek.
JA Wiwat! Niech ¿yje pi¹tek!
TY Niech ¿yje!
JA Ja ¿yjê?
TY ¯yjesz. Na szczê�cie ¿yjesz.
JA Nic nie pamiêtam.
TY Nie szkodzi. Potrzebujê ciê. Jako� mi trudno przej�æ tak obok tego obojêtnie, ale nie

umiem bez ciebie ¿yæ.
JA Dziêkujê.
TY Nie dziêkuj. Przecie¿ ciê kocham.
JA Gdzie by³e�?
TY Z hrabi¹ na bankiecie.
JA Z tym, co nie mia³ jeszcze kobiety?
TY �pij, kochana. Ju¿ wszystko bêdzie dobrze.
JA Za�piewaj mi ko³ysankê.

WODZIREJ A teraz co� dla wszystkich mieszkañców naszego miasta, którzy, mimo ¿e
jest pi¹ta piêtna�cie, jeszcze nie po³o¿yli siê spaæ. Ko³ysanka.

HRABIA Có¿ za hañba!
KELNER Jaka tam hañba? Przecie¿ nikt nie wie.
HRABIA Wie pan, taki tam ze mnie hrabia jak z kota pies.
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JA Pies szczeka. Ale czyj to pies? Czy to nie mój pies? Nic nie pamiêtam.

KELNER Hrabia to hrabia. Inaczej byæ nie mo¿e.
HRABIA Ale ja nawet kobiety jeszcze nie mia³em.
KELNER A kto je tam ma, panie, w dzisiejszych czasach?
HRABIA Ale ja nigdy jeszcze� ten tego�
KELNER Czy ca³e miasto wie?

ONA Ju¿ ca³e miasto wie.
KELNER I nawet w £odzi ju¿ wiedz¹.

JA Lubi³am kiedy� Balzaka, ale ju¿ go nie znoszê.
TY Pojutrze wyje¿d¿am.
JA Nie znoszê Balzaka. Bo w ogóle, je�li chodzi o literaturê, to muszê ci powiedzieæ, ¿e

bardzo ju¿ mi jest ciê¿ko czytaæ tradycyjne powie�ci. Ale kiedy� lubi³am Balzaka.
Choæ to przecie¿ a¿ wstyd powiedzieæ�

TY Czy mogê wzi¹æ twój plecak?
JA Hania, na przyk³ad, mimo ¿e koñczy doktorat, zaczytuje siê romansid³ami. I wcale siê

tego nie wstydzi. Ja te¿ bym siê w sumie nie wstydzi³a. Ale sam wiesz, ¿e w tym
mie�cie to �le widziane lubiæ Balzaka.

ONA Wstyd! Jak mo¿na publicznie mówiæ, ¿e siê lubi Balzaka?!

JA No wiêc, nie lubiê Balzaka.
TY Mówi³a� co�?
JA Spakuj ciep³e skarpetki.

ONA No, bo wiesz, H. to przyjaciel Z. Kojarzysz Z.?
ON Oczywi�cie, oczywi�cie Z. to ten od L.
ONA Nie, L. nie spa³a z Z.
ON L. nie spa³a z Z.?
ONA Z tego, co wiem, L. ostatnio spa³a z K.
ON Ale przecie¿ K. jest kobiet¹!
ONA No i co w tym dziwnego? ̄ eby ¿ycie mia³o smaczek, raz dziewczynka, raz ch³opa-

czek.
ON No, ale co ma do tego H.?
ONA No wiêc H. widziano ostatnio w towarzystwie B.
ON B.?
ONA B.
ON Nies³ychane!
ONA A do tego B. mia³a na sobie fioletow¹ sukienkê!
ON Przecie¿ fiolet by³ modny miesi¹c temu!
ONA Fioletow¹ sukienkê i buty na p³askim obcasie.
ON Skandal!
ONA Dlatego uwa¿am, ¿e H. nie powinien siê wiêcej pokazywaæ na mie�cie!

WODZIREJ Ju¿ ca³e miasto wie.
KELNER I nawet w £odzi ju¿ wiedz¹. Bo na Kraków to nie ma co liczyæ.

JA Pan hrabia? To pan? Pan u mnie?
HRABIA Jaki tam ze mnie hrabia, gdy ca³e miasto wie.
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JA O czym wie?
HRABIA Nie ¿artuj ze mnie.
JA Ja nie ¿artujê. Nic nie wiem.
HRABIA Wiesz, wiesz.
JA Przysiêgam, nic nie pamiêtam.
HRABIA Mój dziad by³ hrabi¹, mój ojciec by³ hrabi¹, a ja jestem impotent. Impotent

i wariat.
JA Nic nie pamiêtam. O czym pan mówi?
HRABIA Nie mów mi pan, przecie¿ jeste�my w tym samym wieku.

WODZIREJ Proszê pañstwa, bo pan hrabia skoñczy³ dzi� trzydzie�ci lat!!!

JA Sk¹d siê tu wziê³am? I co to za fotel? Za oknem pies. A mo¿e to sen? Nic nie pamiê-
tam. Lustro! Potrzebne mi lustro! Muszê natychmiast zobaczyæ swoj¹ twarz!

DAMA PIK Po co ci twarz?
JA Chcê siê zobaczyæ w lustrze. Nie pamiêtam, jak wygl¹da moja twarz.
DAMA PIK Straci³a� twarz.
JA Jak to?
DAMA PIK Oto zasady gry: Najstarszy jest as, potem król kier. Król kier bije damê pik,

choæ dwóch waletów mo¿e j¹ odbiæ, po³o¿ywszy siê na damie karo. Ale je�li nie
jeste� dam¹ karo�

JA Nie jestem dam¹ karo?
DAMA PIK Je�li nie jeste� dam¹ karo, wypadasz z gry.

JA Wypad³am z gry.
HRABIA I ja.
WODZIREJ Ja te¿.
JA i HRABIA Pan?

JA Jak nudno, jak nudno, jak nudno!
TY Kim jeste�?
JA Bardzo zabawne.
TY Nie tak¹ ciê pamiêtam.
JA A jak¹? Ciekawe�
TY £agodn¹, weso³¹.
JA Mi³¹ i ³adn¹. Spokojn¹ i u³o¿on¹.

ONA Bo ja to jestem, proszê pana, u³o¿ona!

TY Sk¹d wiesz?
JA Pamiêtam.
TY Przecie¿ nic nie pamiêtasz.
JA J¹ pamiêtam, a zawsze chcia³e�, ¿ebym by³a jak ona.
TY Znowu bredzisz.
JA Bla, bla, bla!

WODZIREJ Znów dzieñ. I jestem sam. Sam jak palec.
KELNER Palców jest piêæ.
WODZIREJ Ale u nogi czy u rêki?
KELNER Co pan? I tu, i tam.
WODZIREJ A ja w tym mie�cie sam.
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KELNER I hrabia sam, i ona sama.
WODZIREJ I ja sam.
KELNER Jak palec?
WODZIREJ Jak palec sam.
KELNER Ale u nogi czy u rêki?
WODZIREJ Co pan? I ten, i tamten!
KELNER I ten sam, i tamten.
WODZIREJ I ja w tym mie�cie sam.

NAUCZYCIELKA Stop! Nie tak. Zacznijmy wszystko od pocz¹tku, jak nale¿y. Historia
musi mieæ� No w³a�nie, co musi mieæ?

JA Pocz¹tek.
HRABIA Rozwiniêcie.
WODZIREJ I zakoñczenie.
NAUCZYCIELKA No� Widzê, ¿e�cie siê wreszcie przygotowali do lekcji.
JA Obecna.
NAUCZYCIELKA Przecie¿ nie sprawdzam listy. Listê sprawdzam na koñcu.

JA Jestem obecna! Dlaczego nikt mnie nie widzi? Dlaczego nie widzê swojej twarzy?
Dlaczego ciê tu nie ma? Dlaczego nie odbierasz telefonu? Historia musi mieæ swój
pocz¹tek. A wiêc powoli i od pocz¹tku. Urodzi³am siê dziewi¹tego marca tysi¹c dzie-
wiêæset siedemdziesi¹tego siódmego roku w mie�cie sto³ecznym W. Mój ojciec Se-
weryn, moja matka El¿bieta. Nie pij¹ alkoholu. Je¿d¿¹ samochodem marki V. Mam
psa albo i nie. No w³a�nie, czy mia³am psa?

NAUCZYCIELKA Za oknem pies.

HRABIA Zatem mia³em psa. To bia³y chart. I szczeka³ na rude wiewiórki. Chodzi³em
z nim po parkach mego dziadka na d³ugie spacery. Chart wabi³ siê Lokaj. Ja hrabia,
a pies lokaj, a mo¿e to ja lokaj, pies hrabia, a mo¿e ja pies, a pies to ja.

TY Ja dopiero w pi¹tek.
JA Ja dopiero w pi¹tek. Ty masz w pi¹tek wolne.

WODZIREJ W pi¹tek wieczorem zaczynam ¿yæ. Wk³adam okulary w zielonych opraw-
kach, koszulê z poliestru, doklejam w¹sy i idê na miasto. Byle dalej, byle do klubu.
Muzyka gra. I raz, i dwa.

NAUCZYCIELKA Nie raz tylko jeden, a jeden i dwa daje razem�
JA Trzy. Mia³am dok³adnie trzy lata, kiedy pos³ano mnie do przedszkola. By³am bardzo

dobrze rozwiniêtym dzieckiem, choæ taki kit wciskaj¹ na staro�æ wszyscy rodzice
dzieciom, które nie spe³ni³y ich oczekiwañ. Wiêc w tym przedszkolu, maj¹c trzy lata,
zrobi³am kupê w majtki. Wstydzi³am siê bardzo.

ONA I co z tego, ¿e siê pó�niej wstydzi³a?

HRABIA Nawet pani nie wie, jaki to wstyd byæ dzisiaj hrabi¹. Fakt, nie mam ju¿ pa³a-
ców, willi, nie je¿d¿ê na polowania, nikt mi dzi� nie podaje na srebrnej tacy rumiane-
go homara, ale niech pani sobie wyobrazi, ja w pierwszej klasie chodzi³em w dresie
Benettona. To by³y lata osiemdziesi¹te, moi koledzy chodzili w ortalionach. Ja za-
wsze i tak mia³em najlepsze ciuchy. I co z tego, ¿e by³y po którym� tam synu francu-
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skiego bratanka mojej babci? Co z tego? I tak, proszê pani, brali mnie za dziecko
komunisty! Hrabia i komunista! I tak od pocz¹tku, od pocz¹tku, od gówniarza po dzi�
siedzê w gównie.

ON Stary, mówiê ci, nie sied� d³u¿ej w tym gównie, rzuæ j¹ wreszcie.

KELNER Jak on ma na nazwisko?
WODZIREJ Kto?
KELNER Hrabia, a kto?
WODZIREJ Nie wiem, ale pewno jaki� ski albo cki.
ONA Cki? Icki, icki � wszystko to ¯ydy!
HRABIA Na ski, na ski.
KELNER Czyli szlachta!
WODZIREJ Ano szlachta, mocium panie!
KELNER A mo¿e wódeczki?
WODZIREJ Ku pokrzepieniu serc!
ONA ¯ydy, ¯ydy i masony!
HRABIA Mój dziad by³ masonem.
JA A mój pradziad by³ endekiem. Wydawa³ przed wojn¹ antysemickie broszury. Wiêc

sk¹d u mnie ten nos garbaty, czarne w³osy i bia³a cera?
ONA ¯ydówa!
ON No wiesz, dzi� bycie ¯ydem jest w modzie.
ONA A, to zmienia postaæ rzeczy!

TY Najgorsze jest to, ¿e nie umiem siê na ciebie gniewaæ. Powinienem ci przy³o¿yæ kilka
razy, to mo¿e by³by wreszcie spokój.

JA Jak psu? Przy³o¿ysz mi jak psu?
TY Za oknem pies.
JA Ju¿ wiêcej nie bêdê!
TY Mówisz to czwarty raz. Czasami mam wra¿enie, ¿e zupe³nie nad sob¹ nie panujesz.

WODZIREJ Opanowa³em ju¿ technikê uk³adania w³osów w fiku�ny irokez.
DAMA PIK Ja uznajê tylko koki.
WODZIREJ Koki?
KELNER Mo¿e do wódeczki trochê koki? No, za mamusiê, za tatusia!
DAMA PIK Kokaina od Murzyna!
WODZIREJ To naturalna opalenizna. Nie uznajê solarium.
KELNER Ku pokrzepieniu serc!
ON Hulaj dusza!
WODZIREJ I raz, i dwa.
ONA Cha, cha i cha!

JA Co w tym �miesznego? Czemu ona siê �mieje?
TY Z ciebie.
JA Nic nie pamiêtam.
TY Mo¿e to i lepiej.

NAUCZYCIELKA Dzi� powtórzymy futurystów.
JA Manife�cik?
NAUCZYCIELKA A wiêc futuryzm rozpocz¹³ siê od�
JA Nie zaczyna siê zdania od �a wiêc�!
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NAUCZYCIELKA Kto to powiedzia³?
JA Ona!
ONA To nie ja!
NAUCZYCIELKA Nie chcecie o futuryzmie. To proszê mi omówiæ budowê ro�lin jed-

nonasiennych!
ONA Tu jest ³agiewka, a tu prêcik!
JA �Chcemy opiewaæ mi³o�æ niebezpieczeñstwa, przyzwyczajenie do energii i do zu-

chwalstwa.�
HRABIA �Znajdujemy siê na wysuniêtym cyplu stuleci!� Po có¿ mieliby�my ogl¹daæ

siê za siebie, je�li chcemy sforsowaæ tajemnicz¹ bramê Niemo¿liwego? Czas i prze-
strzeñ umar³y wczoraj. My ¿yjemy ju¿ w absolucie��

KELNER Mo¿e wódeczki?

WODZIREJ �O�wiadczam, ¿e wspania³o�æ �wiata wzbogaci³a siê o nowe piêkno: piêk-
no szybko�ci! Samochód wy�cigowy ze swoim pud³em zdobnym w wielkie rury po-
dobne do wê¿ów o ognistym oddechu� rycz¹cy samochód, który zdaje siê pêdziæ po
ta�mie karabinu maszynowego jest piêkniejszy od Nike z Samotraki.�

ONA Li�æ i ³odyga � oto podstawa ¿ycia!
NAUCZYCIELKA O tak, tak, w³a�nie tak! Celuj¹co, jeszcze, jeszcze. Szybciej, moc-

niej. A, a, a� Cudownie!

ON Pani taka samotna.
DAMA PIK Walet zabawia siê z dziewi¹tk¹.
ONA To¿ to pedofilia.
ON My te¿ jeste�my dziewi¹tki.
DAMA PIK Stare dziewi¹tki.

JA A teraz ka¿dy na raz.
TY Na dwa.
JA Na raz.
TY Na raz. Na ja.
HRABIA Najazd na ja.
NAUCZYCIELKA Na trzy cztery.
JA/HRABIA/WODZIREJ Na ja!!!!!!! Ja!!!!!
KELNER Ale jaja.
ON Jaja jak berety.
ONA W tym roku modne kaszkiety!
JA Na raz wszyscy naraz!

JA Proponujê zamianê ról. Bêdê nauczycielk¹. Teraz ty mi opowiedz swoj¹ historiê.
TY Mam trzy lata, trzy i pó³, siêgam g³ow¹ ponad stó³.
JA Masz trzydzie�ci lat, ale to prawda, zachowujesz siê jak gówniarz.
TY W pokoiku, na stoliku, sta³o mleczko i jajeczko.
JA Zupe³na z ciebie, wiesz, wiesz, wiesz� ciemiêga i nie masz jaj. Facet musi umieæ

naprawiæ kran.
WODZIREJ Ogórek, ogórek, ogórek, zielony ma garniturek i czapkê, i sanda³y�

ONA Zieleñ kompletnie niemodna.
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JA Zaraz wyproszê was za drzwi, teraz on opowiada swoj¹ historiê.

TY Kiedy ciê pozna³em, mia³a� zaledwie dziewiêtna�cie lat�
JA Mia³o byæ o tobie.
TY Kiedy ciê pozna³em, mia³a� zaledwie dziewiêtna�cie lat. A ja mia³em dwadzie�cia

parê. I w¹sy pod nosem narysowane d³ugopisem.
JA Pod nosem, d³ugopisem.

HRABIA To spisek!

TY D³ugopisem.
JA Pod nosem.
TY Pan z w¹sem.
JA Ja z w¹sem?
TY Ja z w¹sem, ty z g³osem.
JA �O sole mio!

ONA Ty zdech³a ¿mijo!
JA Wypraszam sobie. Ja jestem u³o¿ona.

NAUCZYCIELKA Ja te¿, ja te¿ mam swoj¹ historiê.
ON Pani¹ zamkniemy w klatce i nie damy nic powiedzieæ za to wszystko. Za te ³agiewki

i li�cie, za ucho �rodkowe, zwierzêta parzystokopytne, za pantofelka, za zygotê i bul-
wê.

TY Czy pani ju¿ nie pamiêta, ¿e zamiast prêcika woleli�my pr¹cie?

JA To raczej my wola³y�my pr¹cie. Mieæ pr¹cie to jest dopiero co�! Ja z pr¹ciem stojê
w k¹cie, ale wróæmy do naszej zabawy � zamienili�my siê rolami, czyli ja mam pr¹-
cie, a nauczycielka stoi w k¹cie, ty za� opowiadasz mi swoj¹ historiê.

NAUCZYCIELKA Ale ja mam te¿ swoj¹ historiê, bo w³a�nie rzecz w tym, ¿e to ja mam
pr¹cie!

JA/TY/ONA/ON/HRABIA/KELNER/WODZIREJ/DAMA PIK Co?
NAUCZYCIELKA No, ten tego, jak to powiedzieæ�
JA Prosto, pytanie � odpowied�, ju¿ pani nie pamiêta? Tak jak na lekcji: w którym roku

dosz³o do schizmy wschodniej?
NAUCZYCIELKA No wiêc ten tego, jakby to powiedzieæ�
JA Dwója! Dwója! Jeste� zerem, mato³em, idiot¹, imbecylem.
HRABIA Ja uwa¿am, ¿e jest daktylem.
KELNER A nie motylem?
TY Larw¹.

JA Zabawa, musi byæ zabawa! Opowiedz mi swoj¹ historiê.
WODZIREJ Przyjecha³em do miasta W. ze wsi Z. Wie� le¿y dwadzie�cia siedem kilome-

trów od miasta £. Wiêc we wsi Z. jest sklep wiejski, tak zwany gees, remiza, droga
z dziurami, na której nie mieszcz¹ siê dwa samochody, kilka domów i jest kapliczka,
kapliczka jest, kapliczka z Matk¹ Bosk¹. I pod t¹ kapliczk¹ modl¹ siê wszyscy. Co-
dziennie siê modl¹. O pieni¹dze siê modl¹, o now¹ wersalkê, o zniesienie akcyzy na
wi�niówkê, o to, ¿eby kole¿anka na studniówce nie mia³a takiej samej sukienki, o piêæ-
dziesi¹t z³otych na sztuczne kwiaty do salonu, na takie, co by do wypoczynku paso-
wa³y, do wypoczynku, czyli do wspomnianej ju¿ wersalki, modl¹ siê ludzie do Bozi
o kolorowy telewizor, o to, ¿eby Wis³a P³ock wygra³a z Wis³¹ Kraków, o papie¿a Po-
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laka siê modl¹ i o to, ¿eby ju¿ wiêcej nie wybrali na papie¿a Niemca, o opaleniznê siê
modl¹, o rych³y �lub bohaterki serialu �¯ycie�, o ból zêba s¹siadki i o z³ot¹ rybkê.

JA O z³ot¹ rybkê?
WODZIREJ No tak, bo z³ota rybka pomo¿e Bozi te wszystkie ¿yczenia spe³niæ. Wiêc

modl¹ siê do Bozi, do Bozi, nie do Boga, bo Boga we wsi Z. nie ma.
JA Nie ma Boga?
WODZIREJ Nie ma, którego� dnia nie wytrzyma³, wsiad³ na rower i pojecha³.
JA Dok¹d pojecha³?
WODZIREJ W �wiat Pan Bóg pojecha³, bo mu nudno na wsi by³o, a i Bozia zaczê³a siê

starzeæ.

ONA Mog³a do mnie zadzwoniæ, znam �wietny krem na zmarszczki za jedyne dziewiêæ
dziewiêædziesi¹t dziewiêæ.

WODZIREJ I tak wie� siê obrazi³a na Pana Boga, bo Boziê zostawi³, a przyrzeka³ prze-
cie¿, ¿e do grobowej deski, ¿e a¿ do �mierci, i wierno�æ przyrzeka³. I jak to tak, zosta-
wiaæ po tylu latach. Wie� nie modli siê ju¿ wiêc do Pana Boga, tylko do Bozi siê
modli. Bo wie� siê obrazi³a. I mówi¹ ludzie, ¿e opu�ci³ ich Bóg, ¿e pewno teraz gra
w krykieta albo w polo z ksiêciem Karolem, tak przynajmniej wyczytali w �Super
Plotce�, a �Super Plotka� nie k³amie � to ka¿de dziecko wie, czy¿ nie?

TY No, ja to wiem.
ONA I ja.
ON Ja te¿.
JA A ja nie.

WODZIREJ Zatem nie ma Boga. Ale jest Bozia i Bozia s³ucha ludzi i jest dobra.
JA To dlaczego wyjecha³e�?
WODZIREJ Z têsknoty za Panem Bogiem. Te¿ chcia³em jak on � graæ w krykieta, mieæ

modn¹ fryzurê i zawód taki jak on, chcia³em po prostu byæ kochanym. God is a DJ!
Bawmy siê! Bawmy do bia³ego rana! Jestem wodzirejem! Jestem Bogiem! Bawiê siê
od nocy do rana!

KELNER A ja polewam szampana!
JA Proszê pana�
KELNER A, to pani.
JA Nie, przecie¿ zamienili�my siê rolami.
KELNER To kim ja teraz jestem?
JA Ja panu nie powiem. Niech pan mi powie.

TY Jej co� odbi³o. Wiesz, ona czasami mnie nie poznaje. Wymy�la sobie jakie� bzdury.
A wszystko zaczê³o siê na bankiecie u hrabiego.

ON A co takiego w³a�ciwie siê sta³o?
TY Upi³a siê, nie wiem, dlaczego nagle siê na mnie obrazi³a, zaczê³a wrzeszczeæ, wyzy-

waæ J¹. A potem zaczê³a mnie biæ i pluæ, i tarzaæ siê w �niegu.
ON Pamiêtam, sam j¹ z tego �niegu podnios³em i wsadzi³em do taksówki.
TY Ja ju¿ nie wiem, jak mam z tym dalej ¿yæ. Ja j¹ kocham, ale te ci¹g³e jej histerie,

napady, fochy�
ON Wiesz, nic nie bierze siê bez przyczyny.
TY No, niby wiem, dom, ciê¿kie dzieciñstwo i tak dalej.
ON Nie, stary, wcale nie mówiê o tym.
TY A o czym?
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ON O tobie.
TY O mnie?

JA No w³a�nie, teraz twoja kolej, przysz³a kolej na twoj¹ historiê. Czy jeste� gotów?
TY Nie. Chcia³bym zg³osiæ nieprzygotowanie.
JA Wiesz, ¿e to ju¿ drugie w tym miesi¹cu.
TY Wiem, ale nie mog³em siê na dzi� przygotowaæ.
JA Dlaczego?
TY Bo by³a� chora.
JA Masz usprawiedliwienie w dzienniczku?
TY Zapomnia³em.
JA Zapomnia³e� tak¿e, ¿e od trzech dni umawia³e� siê ze mn¹ na obiad. Zapomnia³e�

o moich urodzinach, zapomnia³e�, kiedy pierwszy raz mnie poca³owa³e�, zapomnia-
³e� wyj�æ z psem. No w³a�nie, za oknem pies. Hau, hau, hau. A mo¿e to kot � miau,
miau, miau. To co, mia³am psa?

TY Zapomnia³em. Przyniosê jutro usprawiedliwienie.
JA Zapomnia³e�!
TY Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina.

KELNER Z win mogê zaproponowaæ cabernet, muscat albo dobry merlot i ca³kiem nie-
z³y melnik.

HRABIA A daj pan spokój z tymi �ê�, �¹�. Chcê wódy. Wódy i baby!

JA Widzê, ¿e pan hrabia wyrywa siê do odpowiedzi.
NAUCZYCIELKA Ja, ja bym chcia³a powiedzieæ!
ON Po tym wszystkim, co nam pani zrobi³a? Teraz ona tu rz¹dzi, a pani niech siedzi

w klatce albo, jak pani woli, w swej formie.

KELNER Jak forma?
JA Jak forma do ciasta.
TY A moja forma jak uniform.
WODZIREJ A moj¹ formê kto� wyj¹³ z formaliny.

HRABIA Lepiej chod�my na dziewczyny!
ON A potem z nimi w maliny.
JA Powtórzmy wiêc �Balladynê�!
NAUCZYCIELKA Ja, ja, ja chcê opowiedzieæ!
JA Skoro chcesz, to proszê bardzo, mów, do koñca lekcji pozosta³o piêtna�cie minut.
NAUCZYCIELKA Od dziecka czu³am, ¿e chcê byæ kobiet¹, to znaczy, ¿e jestem kobie-

t¹. Uwielbia³am czesaæ moje blond w³osy, malowaæ siê szmink¹ mamy, wk³adaæ jej
obcasy, podkradaæ siostrze sukienki, perfumowaæ siê, gotowaæ zupê�

ONA Oto typowe wyobra¿enie kobiety! Baby do garów, ch³opy do baru! Ja od dzi� bêdê
feministk¹ � odpinam z mej frotki ró¿ow¹ ró¿yczkê, ale jak ja prze¿yjê bez ró¿owej
ró¿yczki?

JA Pamiêtam, na Boga!

WODZIREJ Boga widziano ostatnio w Biarritz, bo jak poeta rzek³:
�licznie tam by³o, uroczo,
ksiê¿yc przy�wieca³ noc¹
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a we dnie po pla¿y bez gaci
najwybitniejsi spacerowali dyplomaci
stenotypistki z papieskich biur,
le¿¹c na wznak, bada³y formy chmur,
a ci dranie
Amerykanie
pluli
i gumê ¿uli.
Chiñczycy� Zreszt¹ sam pan wie,
¿e w Biarritz nie jest �le.

HRABIA W Biarritz nie jest �le, to wiem, choæ ja wolê Saint-Tropez.

JA Co mnie tam teraz Bóg obchodzi�

ONA Czy wiedz¹ ju¿ o tym w £odzi?

JA Wreszcie cokolwiek pamiêtam. Kiedy mia³am trzy lata, chorowa³am na ró¿yczkê.
Pamiêtam, hura, pamiêtam!

ONA No w³a�nie, odepnê ró¿ow¹ ró¿yczkê od mojej frotki. Pierwszy raz w ¿yciu podej-
mê mêsk¹ decyzjê � odepnê ró¿yczkê i bêdê feministk¹! Siostry, matki, ¿ony i ko-
chanki, na³o¿nice, zakonnice, przedszkolanki, kucharki, lekkoatletki, rze�biarki, pan-
ny i wdowy, brzuchomówczynie, bohaterki dramatów, Ofelie i Julie, kotki i suki, baby,
szmaty, bladzie, anio³ki, hipokrytki, teoretyczki, przodownice pracy, sprzedawczy-
nie, traktorzystki, prostytutki, ciê¿arne i dziewice, zgwa³cone i gwa³cicielki, babecz-
ki, dupeczki, laleczki, kobiety: �Poprzez oparcie ruchu na kategorii kobiety uniemo¿-
liwiamy same sobie historyczne zbadanie faktu, jak sama kategoria powsta³a. Bar-
dziej zak³adamy jej istnienie ni¿ stawiamy pytanie o to, czyim interesom s³u¿y za-
mkniêcie nas w binarnych cia³ach, które stanowi¹ podstawê patriarchatu�.

ON Czy s³yszycie, bracia mili?
WODZIREJ Do boju, Polsko!

ONA Raczej: Polko!
KELNER Ale stanika to chyba pani nie spali?
ONA No, co pan? Przecie¿ ja jestem u³o¿ona!

JA Stop. Nie wszyscy naraz!
TY Ale mia³o byæ na raz.
ON Wcale ¿e nie, bo na dwa!
JA Ch³opcy, nie b¹d�cie dzieæmi, teraz pani nauczycielka ma g³os. Przecie¿ pozwolili�cie

jej mówiæ.
ON Nie chcemy, ¿eby mówi³a. Nie po to zamykali�my j¹ w klatce, ¿eby teraz s³uchaæ jej

historii. Ona nie chcia³a nas s³uchaæ i ustawia³a w k¹cie.
JA Mówi³a co� pani o pr¹ciu, proszê, s³uchamy w napiêciu.

TY Ja s³ucham na piêcie. Stoj¹c na piêcie, s³ucham w napiêciu o pr¹ciu.

NAUCZYCIELKA I tak, lubi³am te wst¹¿eczki, te lalki, te szminki, i gotowaæ lubi³am.
I wszystko by³oby piêknie, bo mama pozwala³a mi siê bawiæ lalkami i nosiæ d³u¿sze
w³osy. Powiedzia³abym nawet, ¿e jej te¿ sprawia³o przyjemno�æ przebieranie mnie
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w sukienki i czesanie moich loczków. Wszystko by³oby piêknie, gdyby nie Zbigniew.
Zbigniew � staropolskie imiê powsta³e z po³¹czenia wyrazów �zby³� i �gniew�, czyli
Zbigniew.

ON I znów te jej nauczycielskie nawyki, mam tego powy¿ej uszu, po dziurki w nosie,
i co� mi le¿y na w¹trobie, i posz³o mi w piêty, i dupa blada, i do dupy, i mam to w du-
pie, i nie mam jaj, choæ piszê jak kura pazurem, lecz co by³o pierwsze � jajko czy
kura, bo je�li kura, to i rosó³, a je�li jajko, to jajecznica.

KELNER S³u¿ê uprzejmie.

HRABIA S³uga uni¿ony!

NAUCZYCIELKA I przyszed³ Zbigniew i ziemia zadr¿a³a, i morze siê rozst¹pi³o, i b³y-
snê³o niebo od piorunów, i grzmoty by³o s³ychaæ, i ludzie siê pochowali, i kwiaty
zwiêd³y, a zwierzêta wy³y dniami i nocami, nocami i dniami, i p³aka³am siedem dni
i siedem nocy. Bo przyszed³ Zbigniew, który mo¿e i zby³ gniew swój, ale za to mój
gniew zrodzi³. Przyszed³ Zbigniew, ojciec mój, którego nigdy wcze�niej me oczy nie
widzia³y, i rzek³ do mnie: �Henryku, synu mój, nie poznajesz ojca?�. Tak oto dowie-
dzia³am siê, ¿e jestem mê¿czyzn¹. P³aka³am siedem dni i siedem nocy i ojciec mój
p³aka³, bo go syn nie pozna³. P³akali�my oboje rzewnymi ³zami siedem dni i siedem
nocy, a¿ nasta³ dzieñ ósmy i rzek³ mi ojciec: �Synu mój, ju¿ czas!�. Wzi¹³ mnie za
rêkê i poprowadzi³ w jakie� dziwne miejsce, dziwne i straszne, pe³ne zabójczych
maszyn i przedziwnych panów, pe³ne no¿y, golarek, no¿yczek i brzytew. Ojciec po-
sadzi³ mnie na fotelu, drab jaki� zarzuci³ mi od ty³u bia³e jakie� p³ótno i szczerz¹c
spróchnia³e zêby, z czego jeden by³ z³oty, spyta³: �No, to jak strzy¿emy, Henrysiu?�.
�Henrysiu�, do mnie, która by³a przez tyle lat Luiz¹. Musia³am milczeæ d³u¿sz¹ chwi-
lê, bo ojciec popatrzy³ na mnie z wyrzutem, po czym zadecydowa³ za mnie i rubasz-
nie siê �miej¹c, rzuci³ do fryzjera: �Strzy¿emy na pieczarê!�. Wtedy zrozumia³am, ¿e
jestem kobiet¹ i ¿e ¿aden, powtarzam: ¿aden facet nie bêdzie za mnie decydowa³.
Niestety, pozosta³o mi pr¹cie, i o tym, drogie dzieci, chcia³am wam opowiedzieæ przed
za�niêciem, a teraz siusiu, paciorek i dobranoc.

JA Ale ja pyta³am o datê schizmy wschodniej? Widzê, ¿e nie wiesz, no trudno, za karê
posiedzisz jeszcze trochê w klatce ze swoim ma³ym mêskim ptaszkiem.

NAUCZYCIELKA Niestety, nie jest taki ma³y.

WODZIREJ Czy¿by to jastrz¹b?
TY A gdzie tam! To kruk?
ON Bia³y kruk?
KELNER To orze³.
HRABIA Polski orze³. W koronie. W koronie jednego, polskiego narodu!
TY Narodu wybranego!
WODZIREJ Bolszewika bij, kto Polak!
ON Panowie, zdrada!
HRABIA Targowica!
TY Nie pozwolê, jakem Rejtan!
KELNER Jedzie, jedzie na kasztance, na kasztance, strzelca siwy strój.
WODZIREJ Z drzewa, bia³y koñ na biegunach.
HRABIA I obiecujê wam wszystkim trzy miliony mieszkañ, a co tam, mam gest!
ON Ale Balcerowicz musi odej�æ!
TY A co z ptasi¹ gryp¹, panowie?
KELNER Pan znowu o tym?



WODEWIL

59 DO GÓRY NOGAMI
TY Je�li mnie pamiêæ nie myli, na ostatnim zebraniu rozmawiali�my, drodzy towarzysze,

o problemie ptactwa.
WODZIREJ A faktycznie, towarzysz ma racjê, racjê i pamiêæ, mo¿na by rzec, ¿e niemal

absolutn¹.
KELNER Mo¿e wódeczki?
TY Chcia³bym powróciæ do wspomnianego tematu i zasugerowaæ, ¿e to by³a kaczka.
ON Zgadzam siê z mi³ym przedmówc¹. Kto jest za tym, ¿e to by³a kaczka? Dobrze,

wynikiem trzy do dwóch og³aszam, ¿e to by³a kaczka, ale zaraz, zaraz, bo oto �wietne
do�rodkowanie, genialny zwód, niesamowite podanie, co za tempo, przewrotka i go-
ooooooooooooool! Trzy do trzech! Proszê pañstwa, co za emocje! To by³a kaczka!

HRABIA A zatem wystrzelaæ wszystkie kaczki!
KELNER A je�li to by³a przepiórka?

NAUCZYCIELKA Mój ptak to nie przepiórka, niestety, mój ptak to prawdziwy pyton.
KELNER Wielka szkoda, bo z przepiórek pyszny pasztet robiê, naprawdê, palce lizaæ,

pierwsza klasa i super cacy luks! Cycu� glancu�!

JA Kelner!
KELNER Lecê, pêdzê, frunê, biegnê!
JA Ile za to wszystko?
KELNER Pani kochana, dzi� to zak³ad stawia!
JA Ale dlaczego?
KELNER Jak to? Nic pani nie pamiêta?
JA A co mia³abym niby pamiêtaæ?
KELNER Niewa¿ne, mo¿e to lepiej�
JA Chwileczkê, ja panu to wszystko wyt³umaczê, opowiem.
KELNER O, nie, od piêtnastej jestem na nogach i ich nie czujê, bo ka¿dy chce mi jak¹�

historiê opowiadaæ, a ja?! Widzi pani, mnie nikt nie s³ucha. Tylko te kurczaki pieczo-
ne, �wiñskie ³by, nó¿ki cielêce, nó¿ki w galarecie, kaczki w buraczkach, ud�ce, ozor-
ki, nereczki, flaczki, tylko one mnie s³uchaj¹, i jeszcze kiszki, gdy graj¹ marsza!

HRABIA Marsz, marsz D¹browski! Wódy chcê i baby!

JA Proszê, niech pan mówi, pogadamy przy kotlecie.
KELNER Pani nie umie s³uchaæ.
JA Umiem.
KELNER Otó¿ nie, nie jest pani �winin¹.
JA No nie, �winin¹ wola³abym nie byæ, ale baranin¹, czemu nie?

TY To ja bêdê s³owik.
ON A ja Inka.

KELNER Pija pani inkê, przecie¿ to paskudztwo!
JA Kwestia przyzwyczajenia.
KELNER Bo widzi pani, ja tylko s³u¿ê uprzejmie, dziêkujê bardzo, szczególnie pole-

cam specjalno�æ zak³adu, zapraszam ponownie. Nienawidzê tego, droga pani, nie-
nawidzê. Dlatego do ka¿dego barszczyku plujê, na makaron zamiast parmezanu
sypiê ³upie¿, w³osy wk³adam tam, gdzie mogê, z¹b ukruszê do kruszonki � palce
lizaæ, niebo w gêbie!

JA Ile p³acê?
KELNER Mówi³em, ¿e nie umie pani s³uchaæ.
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JA Muszê wyj�æ.
KELNER Wyj�æ z formy czy wyj�æ z siebie?
JA Wyj�æ z tego bagna.

TY Tak ³atwo nie da siê od tego uciec.
JA Dlaczego? Czy nie mo¿emy o wszystkim zapomnieæ?
TY Ale przecie¿ ty nic nie pamiêtasz.
JA Pamiêtam, ¿e mia³am ró¿yczkê.
TY Ró¿yczkê mia³a Ona, ale j¹ odpiê³a, bo zosta³a feministk¹. Widzisz, nic nie pamiê-

tasz.
JA Oj, daj spokój.
TY Jestem spokojny.
JA Co ja takiego zrobi³am?
TY Przesta³a� umieæ normalnie rozmawiaæ.
JA A co to znaczy: normalnie?
TY Nie mam pojêcia.

ON Pojêcie to rzecz wzglêdna.

JA Ale ciê odnalaz³am.
TY I co?
JA I my�la³am, ¿e to na amen.
TY ¯e bêdziesz mi wierna i ¿e nie opu�cisz mnie a¿ do �mierci?
JA Tak mi dopomó¿, Panie Bo¿e Przenaj�wiêtszy.
TY I do dna!
JA I hurra!
TY I do grobowej deski!
JA I sto lat!

WODZIREJ Bo pan hrabia ma dzi� urodziny!

TY Widzisz, nie umiemy ze sob¹ rozmawiaæ.
JA Co ty gadasz, g³upstwa pleciesz i andruty.

KELNER Andruty raz!

TY Nie umiemy ze sob¹ rozmawiaæ. Ty zwariowa³a�.
JA Ob³êd?

Mój puls, podobnie jak twój, bije równym,
Miarowym rytmem zdrowia. W moich s³owach
Nie ma szaleñstwa. Wystaw mnie na próbê.

TY To moja rola.
JA Jeste� pewien?
TY Tak.
JA £atwo byæ Hamletem.
TY £atwiej byæ Juli¹.
JA Nie jestem Juli¹.
TY Bo Julia i ja�
JA Nie jestem Juli¹.
TY A kim jeste�?
JA Nie mam pojêcia, dowiem siê w pi¹tek.



WODEWIL

61 DO GÓRY NOGAMI
ON Chcia³bym wypu�ciæ j¹ z klatki.
JA Ju¿ czas.
ON Najwy¿szy czas.
JA A mo¿e wolisz mówiæ, gdy ona siedzi w klatce?
ON Mo¿e masz racjê, mo¿e wreszcie nale¿y skoñczyæ z tym akademizmem!

TY A z tomizmem?
WODZIREJ A z hedonizmem?
KELNER A z fetyszyzmem?
DAMA PIK A z szamanizmem?
HRABIA A z seksoholizmem?
ONA Byle by nie z feminizmem!

JA Zgadzam siê na odciêcie g³owy akademizmowi. Chcia³abym tylko wcze�niej ukra�æ
kapelusik z piórkiem muzie Axentowicza!

ON Czapki z g³ów!
HRABIA Wiwat!

JA Mów, masz trzy linijki na swoje ¿ale!
ON Chcê byæ artyst¹. Najlepiej awangardowym. Chcê malowaæ, pisaæ, rze�biæ, �piewaæ,

tañczyæ, graæ i w majtki sraæ. Bo artysta mo¿e, wszystko mo¿e. Wolno�æ, kolor, b³y-
skawica, aktualno�æ, cia³o, dyskurs, wydzielina, marzenie, wymioty, a na to p³aszcz.

ONA Koniecznie w kolorze turkusowym!

ON Chcê byæ artyst¹. Muszê nim byæ. Za wszelk¹ cenê. Oczywi�cie najlepiej za dziewiêæ
dziewiêædziesi¹t dziewiêæ.

JA Jednym s³owem artyst¹ w promocji.

KELNER Dzi� w promocji dnia � ¿abie udka.

JA A czemu nikt nie chce moich udek? Oddam je po cenie promocyjnej.
TY Chcia³bym siê znale�æ miêdzy twoimi udami.
JA Chyba ciê nie staæ.
TY Dlaczego?
JA Bo odszed³e�.
TY Nie odszed³em, ty nic nie pamiêtasz.
JA Nie odszed³e�?
TY Nie.
JA To jak to by³o?
TY Opowiem ci podczas przerwy.
JA Opowiedz mi teraz.
TY Teraz nie mogê.
JA Dlaczego?
TY Bo On ma g³os.
JA Przecie¿ mogê mu przerwaæ.

DAMA PIK Najgorzej, je�li facet sprawdza siê poprzez stosunek przerywany.
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ON Proszê mi nie przerywaæ!
JA Wykorzysta³e� ju¿ swoje trzy linijki.
ON Ale chcia³em opowiedzieæ ci o sztuce.

KELNER O sztuce miêsa?

JA Jak na razie mówi³e� wy³¹cznie o sobie, o tym, ¿e chcesz byæ artyst¹.
ON Ja muszê byæ artyst¹.
JA Dlaczego?
ON Dla gówna psiego.
JA Odbieram ci g³os.
ON Mo¿esz go sobie wzi¹æ. W dzisiejszej sztuce g³os nic nie znaczy.
JA Uwa¿aj, mogê zabraæ ci cia³o.
ON Bierz cia³o, a co tam, w jutrzejszej sztuce cia³o te¿ ju¿ nie bêdzie mia³o g³osu.
JA Uwa¿aj, zabiorê ciê ze sob¹.
ON O nie, tylko nie to.
JA Dlaczego nie chcesz, ¿ebym zabra³a ciê ze sob¹?
ON Bo ciebie ju¿ nie ma.
JA Jak to � nie ma mnie? Przecie¿ stojê tu. Tu i teraz.
ON Nie ma tu i teraz.
JA Ale ja jestem, niewa¿ne gdzie, ale jestem.
ON Nie ma ciê.
JA Powiedz mu, ¿e jestem.
TY Zabra³a� mu g³os, wiêc chce siê na tobie odegraæ.
JA Ale przecie¿ jestem.
TY Jeste� pewna?
JA Co ty mówisz?
TY Dzi� jest sobota.

JA Pi¹tek, pi¹tek, gdzie jest pi¹tek? Co ja robi³am w pi¹tek? Do diab³a, nie pamiêtam.
S³ucha³am waszych historii. Ale pi¹tek mia³ byæ na ja.

DAMA PIK Ale wysz³y z tego jaja!
JA Czy pani co� wie?
DAMA PIK A dasz mi g³os?
JA Dam pani g³os i pó³ kilo cukru, tylko proszê mówiæ, proszê mówiæ. Ja nic nie pamiê-

tam.
DAMA PIK Ty zgubi³a� ja. On zgubi³ ciebie. Ona zgubi³a dziewictwo, a kelner szalik.
JA Co to wszystko znaczy? Nic nie rozumiem, proszê mi wyt³umaczyæ, ja naprawdê nic

nie pamiêtam.
DAMA PIK Zosta³a ci jeszcze moja historia i jego historia.
JA Ale on nie chce mówiæ.
DAMA PIK To wyjmij mu z ust palec.

HRABIA Ja, jak palec sam.
ON A moja sztuka na dziewiêæ palców, jestem aktorem lalkarzem. Nie mam g³osu, nie

mam cia³a.
KELNER A ja mam oparzony palec, bo wsadzi³em go do zupy.
ONA A mnie mój palec wystarcza do wszystkiego i mam dziêki niemu piêtna�cie orga-

zmów.
NAUCZYCIELKA A ja wskazujê palcem do odpowiedzi. Wskazujê palcem wskazuj¹cym.
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WODZIREJ A ja jem paluszki na imprezach. Na imprezach jestem Bogiem. I mam boski

palec.
TY A ja ssê palec i jestem Tomcio Paluch.

JA Ale mój palec tu. Wszystkie s¹ na miejscu. Raz, dwa�

WODZIREJ I raz, i dwa, zabawa trwa!

JA Mam tego do�æ i gdzie ja jestem?! Kim pani jest? Dlaczego ten t³um tañczy walca?

WODZIREJ A teraz bia³y walc.

ONA Zatañczysz ze mn¹ walca?
TY Nie umiem.
ONA Nauczê ciê, to proste.
TY Nie znam kroków.

JA S³yszê czyje� kroki. Czy to ty? Wróci³e�?
TY Nigdy nie odszed³em.
JA Opowiedz mi.
TY Tañczê walca.
JA Z kim?
TY Z tob¹.
JA Ale ty tam z ni¹.
TY Ale ona to ty.
JA Nigdy ni¹ nie by³am i nie bêdê.
TY Ale przecie¿ walca tañczê z tob¹.

ONA Walca tañczymy na cztery. I raz, dwa, trzy, cztery.

JA Co to za walc? I z kim ja tañczê? Przede mn¹ stó³, a za mn¹ okno, za oknem pies, czy
to mój pies? Sukienka moja tañczy na niej, a mo¿e tam to w³a�nie ja? Nic nie rozu-
miem, i kim oni s¹? Pode mn¹ dywan, nade mn¹ lampa, na lampie mucha. Stop.

DAMA PIK Stop. ¯ó³ta kartka.
JA Niech pani mówi, ja�niej i szybciej. Kim oni s¹?
DAMA PIK Tam kot, a tam arlekin, tu diabe³, tu król, ona jak zwykle jest anio³kiem.
JA Co to znaczy?
DAMA PIK Twój pa� jest Napoleonem.
JA A ja, kim jestem?

NAUCZYCIELKA Kim ty w³a�ciwie jeste�? ¯adne z dzieci ciê nie lubi.
JA Pani siedzi w klatce.
NAUCZYCIELKA Oj, ma³a, bo zaraz pójdziesz do dyrektora!
ON Zamknijmy w klatce tego potwora!
JA Milcz, odebra³am ci g³os!
ON/ONA/HRABIA/KELNER/WODZIREJ/TY Cha, cha, cha, cha, cha!
ONA Proszê pani, ona jest jaka� dziwna! Nie chcemy siê z ni¹ bawiæ!
ON Nie chcemy!
HRABIA Won!
KELNER Id� st¹d!
WODZIREJ Precz!
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NAUCZYCIELKA Wyjd�!
JA Ale�
NAUCZYCIELKA Powiedzia³am � za drzwi!
TY Czy mogê j¹ odprowadziæ?

JA Bojê siê, nic nie pamiêtam. Niech mi pani pomo¿e. Kto� siedzi w klatce. W skrzynce
kartka od Pana Boga, tam szczeka pies, nó¿ki w galarecie, kapelusz Axentowicza. Co
to za bajzel? Niech pani mi opowie. Gdzie ja jestem?

DAMA PIK Nie umiesz s³uchaæ, przed chwil¹ powiedzia³am, ¿e zosta³y ci jeszcze dwie
historie.

JA Szybciej, szybciej, bojê siê, za oknem pies!

HRABIA Pies lokaj, a mo¿e ja lokaj, a mo¿e ja pies, a pies to ja?

KELNER Psów nie ma u nas dzi� w karcie, ale zapraszam w pi¹tek.

JA No w³a�nie � pi¹tek, przecie¿ tam ja.
TY Ale wcze�niej ja.

WODZIREJ W pi¹tek wieczorem zaczynam ¿yæ, wk³adam ró¿owe okulary�

ONA Gdzie moja ró¿owa ró¿yczka? Bez niej nie mogê byæ ju¿ u³o¿ona.

ON Sztuka nie mo¿e byæ u³o¿ona.

HRABIA Hurra, hurra, wiwat, jam hrabia i pan, bo babê ju¿ mam! Kolejka dla wszyst-
kich!

JA Kim oni s¹? To nie ma sensu. Kim jest pa�, mój pa� Napoleon?
DAMA PIK Kto?
JA No, mówi³a co� pani przecie¿ o paziu i Napoleonie.

NAUCZYCIELKA Kto ma referat o Napoleonie?
ONA Rzecz jasna, ja, bo ja jestem u³o¿ona.

DAMA PIK Wybacz, ten pa� i Napoleon, musia³am siê pomyliæ, to chyba inna bajka.
JA Jak pani mo¿e? Proszê mi wyt³umaczyæ.
DAMA PIK Wiêc ty to ty, a on to on, ale�
JA ¯adnego �ale�, chcê znaæ ca³¹ prawdê.
DAMA PIK Ca³¹ prawdê?! A we� ty siê odczep, kobieto, przecie¿ ja tylko uk³adam pa-

sjanse, one nigdy nie mówi¹ prawdy.
JA No dobrze, niech pani k³amie, byle piêknie.

ON Precz z piêknem, dzisiejsza sztuka musi byæ brzydka. I do tego powinna �mierdzieæ.

DAMA PIK Za piêkno trzeba p³aciæ.
JA Zap³acê.
DAMA PIK Mam piêknie k³amaæ?
JA Tak.
DAMA PIK Wszystko ci siê uda, on ciê kocha i bêdziecie ¿yæ d³ugo i szczê�liwie. Ko-

niec.
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JA Jak to koniec?
DAMA PIK Na wiêcej ciê nie staæ.
JA Mam jeszcze piêtna�cie z³otych. Tylko b³agam, teraz ju¿ tylko prawda i wyra�nie,

i po polsku.

HRABIA Po polsku, do dna!
KELNER I raz, i dwa!

DAMA PIK Chcesz us³yszeæ ca³¹ prawdê, tak? Za piêtna�cie z³otych?
JA Wiêcej ju¿ nie mam.
DAMA PIK Dorzuæ jeszcze pi¹tkê, bêdê mia³a na trwa³¹ ondulacjê. Sama wiesz, mówi-

³am ci�
JA Nic nie mówi³a�.
DAMA PIK Chodzi o Waleta. Ten bydlak kogo� ma. Przecie¿ jestem m¹dra, ³adna, mam

niez³e cycki, robiê najlepsz¹ jajecznicê i najlepiej robiê loda, zarabiam, dbam o sie-
bie, powiedz, dbam o siebie, prawda?

JA Tak.
DAMA PIK Jestem smuk³a w talii.
JA Tak.
DAMA PIK No w³a�nie, ale dama kier jest smuklejsza.
JA No dobra, dorzucê ci dychê na trwa³¹, tylko opowiedz mi moj¹ historiê.
DAMA PIK Twoj¹?
JA No, chyba za to ci p³acê?
DAMA PIK I tak nic nie zrozumiesz.
JA Dlaczego?
DAMA PIK Wy nic nie rozumiecie!
JA My, czyli kto?
DAMA PIK Ty i on.
JA Dam ci jeszcze trzy z³ote, tylko mów wyra�niej, proszê.
DAMA PIK Dwa miliony piêæset czterdzie�ci osiem tysiêcy razy kwadrat z czternastu

tysiêcy trzysta podzielone przez iloczyn liczb dwie�cie osiemna�cie tysiêcy trzysta
i dwa miliardy sto dodaæ ró¿niczkê, ci¹g, sumê, tangens i kotangens, limes, ca³kê,
daje razem cztery razy ty plus ja. Wszystko jasne?

TY Wybaczam ci.
JA Co?
TY To, ¿e niczego nie pamiêtasz.
JA Dziêki.
TY Nie ma sprawy, tylko wiêcej siê tak nie zachowuj.
JA A co ja w³a�ciwie takiego zrobi³am?
TY Upi³a� siê, gada³a� jakie� bzdury. Zwymy�la³a� w histerii moj¹ najlepsz¹ przyjació³-

kê.
JA Ale przecie¿ ja siê tylko bawi³am.
TY W co?
JA W dom.
TY To g³upia zabawa.
JA A jednak niektórym siê udaje.
TY Nam nie.
JA Dlaczego?
TY Taki dzi� �wiat, nie umiemy ze sob¹ rozmawiaæ.
JA Kocham ciê.
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TY S³owo?
JA Powiedzia³am, ¿e ciê kocham. To nic dla ciebie nie znaczy?
TY Nie wiem, co to znaczy.
JA Chcia³am tylko spróbowaæ.
TY Ale ci nie wysz³o i to dobrze, ¿e nic nie pamiêtasz.
JA Ja tylko bawi³am siê w dom.
TY Ju¿ ci mówi³em, nie wysz³o ci i najlepiej ju¿ o wszystkim zapomnij.
JA Ale przecie¿ ja nie pamiêtam, nic nie pamiêtam.
TY No i dobrze.
JA Ale ja chcê pamiêtaæ.
TY Po co ci to?
JA Bo by³o piêknie.
TY Sk¹d wiesz?
JA Tak czujê.
TY To banalne.
JA Dlaczego?
TY W tym �wiecie nie ma miejsca na uczucia.
JA Zmieñ to, tak siê nie mówi na scenie.
TY Okej. Nie kocham ciê, tak lepiej?
JA Znacznie.
TY To co?
JA Wychodzê.
TY Dok¹d?
JA Za m¹¿.
TY Co?!
JA Wychodzê za m¹¿.
TY Po co?
JA Bo chcê mieæ dom.
TY Bawimy siê w dom, dom dla lalek, domek z kart.
JA Kocham ciê.
TY Psów nie nale¿y karmiæ karm¹. Trac¹ od niej pamiêæ.
JA Ja te¿ niczego nie pamiêtam. Ale kocham ciê.
TY Trawniki koszê trzy razy w tygodniu.
JA Kocham ciê.
TY Gdzie kucharek sze�æ, tam nie ma co je�æ.
JA Kocham ciê.
TY ¯arówki najczêstsz¹ przyczyn¹ po¿arów.
JA Kocham ciê.
TY Zdjêcia z wakacji wychodz¹ najlepiej na b³yszcz¹cym papierze w formacie dziesiêæ

na piêtna�cie.
JA Kocham ciê.
TY Powiedzia³em, ¿e wo³owina bêdzie w czwartek.
JA Kocham ciê.
TY Najpierw trzeba skrêciæ w prawo, potem ca³y czas prosto, min¹æ pocztê, w lewo i je-

ste�my na miejscu.
JA Kocham ciê.
TY Pamiêtaj, ¿e ¿aden �rodek antykoncepcyjny nie chroni w stu procentach przed choro-

bami przenoszonymi drog¹ p³ciow¹.
JA Kocham ciê.
TY Podczas trzêsienia ziemi w Indonezji zginê³o kolejnych tysi¹c osób.
JA Kocham ciê.
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TY Dzi� w telewizji same reklamy.
JA Kocham ciê.
TY Chrzest Polski odby³ siê w dziewiêæset sze�ædziesi¹tym szóstym roku.
JA Kocham ciê.
TY Do ogórkowej ogórki wrzucamy na samym koñcu.
JA Kocham ciê.
TY Nie jedz czosnku przed randk¹.
JA Kocham ciê.
TY Co tam, panie, w polityce?
JA Kocham ciê.
TY Adam Ma³ysz zdoby³ w tym roku Puchar �wiata.
JA Kocham ciê.
TY Chcia³bym mieæ dom, rodzinê, ¿onê i psa.
JA Za oknem pies, a mo¿e kot. Czy masz mi co� jeszcze do powiedzenia?

DAMA PIK Walet odszed³ z dziewi¹tk¹.
ON I szach, i mat.
NAUCZYCIELKA My�la³am, ¿e�cie siê wreszcie czego� nauczyli!
KELNER My�la³ indor o niedzieli, a w sobotê ³eb mu �ciêli, a i ucho w rosole byæ mo¿e.
TY Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje, tylko mi jeszcze nie da³.
ONA Dzi� do ciebie przyj�æ nie mogê, bo jestem z Waletem i jestem roz³o¿ona.
WODZIREJ Kochane pieni¹¿ki przy�lijcie, rodzice, najlepiej jak najszybciej i jak naj-

wiêcej, i od razu w euro, bo jestem na Lazurze, znalaz³em Boga i muszê mu postawiæ
kilka drinków. Mamusiu, poproszê go o now¹ pralkê dla ciebie. �ciskam, Waldek.

HRABIA Panie Waldku, pan siê nie boi, szlachta te¿ za panem stoi.

TY Ja te¿ ciê kocham.

JA Stop. Ciêcie. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Jeszcze
raz. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Nastêpnym razem gramy po szwedzku.

K o n i e c


