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Agnieszka Jakimiak

JAK BYÆ KOCHAN¥
SCENARIUSZ INSPIROWANY OPOWIADANIEM
KAZIMIERZA BRANDYSA

OSOBY:
PANI FELICJA
PAN KOCHANY
PANI FATALNA / G£OS FELICJI
PAN BEZPIECZNY
PAN NIEBEZPIECZNY
S c e n a 1. W i e l k a G r a
PANI FATALNA Nie.
PAN BEZPIECZNY Na pewno nie.
PAN NIEBEZPIECZNY Nie, z pewnoci¹ nie.
PAN KOCHANY Co to, to nie.
PANI FATALNA Skoro nie, to nie.
PAN KOCHANY Nie tak, nie tak.
PAN BEZPIECZNY Je¿eli nie tak.
PANI FATALNA No, a jeli, je¿eli nie tak.
PAN NIEBEZPIECZNY Wróæ!
PAN KOCHANY Co to, to nie.
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PANI FATALNA Skoro nie, to nie.
PAN NIEBEZPIECZNY Jak nie tak.
PAN KOCHANY Nie tak, nie tak.
PAN BEZPIECZNY Je¿eli nie tak.
PANI FATALNA No, a jeli, je¿eli nie tak.
PAN NIEBEZPIECZNY Nie tak, nie tak, nie to.
PAN KOCHANY Nie to tamto.
PANI FATALNA Nie ¿eby tak.
PAN KOCHANY Nie ¿eby tak od razu.
PAN NIEBEZPIECZNY Nie ¿eby prosto z mostu.
PAN BEZPIECZNY Nie ¿eby prosto w twarz.
PAN KOCHANY Nie ¿eby tak od razu.
PAN NIEBEZPIECZNY Nie ¿eby prosto z mostu.
PAN BEZPIECZNY Nie ¿eby prosto w twarz.
PAN KOCHANY Nie ¿eby tak od razu.
PAN NIEBEZPIECZNY Nie ¿eby prosto z mostu.
PAN BEZPIECZNY Nie ¿eby prosto w twarz.
PANI FATALNA Nie ¿eby tak od razu raz za razem prosto w twarz.
PAN NIEBEZPIECZNY Nie tak.
PAN BEZPIECZNY Nietakt.
PANI FATALNA Nie w takt.
PAN KOCHANY Nie do rymu, nie do taktu.
PANI FATALNA Ju¿ nie.
PAN NIEBEZPIECZNY Ju¿ nie.
PAN KOCHANY Ju¿ nie zapomnisz mnie.
PAN NIEBEZPIECZNY Ju¿ nie zapomnisz mnie, gdy moj¹ piosenkê spamiêtasz.
PAN BEZPIECZNY Ju¿ nie zapomnisz mnie, piosenka ci nie da zapomnieæ.
PANI FATALNA I têskniæ ju¿ bêdziesz ogromnie.
PAN KOCHANY Co dzieñ.
PAN BEZPIECZNY Co noc.
PAN NIEBEZPIECZNY Co dzieñ.
PANI FATALNA Co noc.
PAN KOCHANY Co dzieñ.
PAN NIEBEZPIECZNY Co nooooooooooooc.
PANI FATALNA Co to, to nie.
PAN KOCHANY A to wszystko nie tak.
PAN BEZPIECZNY Nie zapom
PAN NIEBEZPIECZNY nisz mnie.
PAN KOCHANY Nie, nie, nie.
PANI FATALNA Nietakt, nie ten takt, nie ten takt.
PAN BEZPIECZNY Pierwszy takt.
PAN NIEBEZPIECZNY Pierwszy nietakt.
PANI FATALNA On uderzy³ Petersa.
PAN BEZPIECZNY On uderzy³ Petersa w twarz.
PAN NIEBEZPIECZNY On uderzy³ Petersa w twarz i zabi³ go na mieræ.
PAN KOCHANY Nie tak, nie tak.
PANI FATALNA On wymierzy³ policzek zdrajcy.
PAN BEZPIECZNY Wymierzy³ policzek w kawiarni Artystycznej.
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PAN NIEBEZPIECZNY Ona pracowa³a w kawiarni Artystycznej.
PANI FATALNA On wymierzy³ policzek w kawiarni, w której pracowa³ zdrajca.
PAN KOCHANY Nie tak, nie tam, nie tam nietakt.
PANI FATALNA On wymierzy³ policzek.
PAN BEZPIECZNY Ona pracowa³a.
PAN NIEBEZPIECZNY On by³ zdrajc¹.
PAN KOCHANY A jeli, je¿eli nie tak.
PANI FATALNA On wymierzy³ policzek zdrajcy w kawiarni Artystycznej, w której ona
pracowa³a. Nazajutrz znaleziono cia³o zdrajcy.
PAN KOCHANY Cieplej, cieplej.
PAN BEZPIECZNY On wymierzy³ policzek zdrajcy w kawiarni Artystycznej, w której
ona pracowa³a. Zdrajca nazywa³ siê Peters. Zdrajca by³ folksdojczem. Zdrajca zosta³
znaleziony nastêpnego dnia w kawiarni Artystycznej, w której ona pracowa³a.
PAN KOCHANY Cieplej, cieplej, cieplej.
PAN NIEBEZPIECZNY Ona zgodzi³a siê mu pomóc. Ona zakocha³a siê od pierwszego
wejrzenia. On nie zakocha³ siê od ¿adnego wejrzenia. Ona zgodzi³a siê mu pomóc.
PAN KOCHANY Zimno.
PANI FATALNA To nie by³a jej wina, ¿e on uderzy³ Petersa. To nie by³a jej wina, ¿e
Peters okaza³ siê folksdojczem. To niczyja wina, ¿e zosta³ znaleziony martwy w kawiarni Artystycznej nastêpnego dnia rano.
PAN KOCHANY Ciep³o!
PAN NIEBEZPIECZNY Ona zgodzi³a siê mu pomóc, ale gdyby nie Peters, gdyby nie
policzek, gdyby nie uderzenie d³oni¹ w twarz, gdyby nie wojna, gdyby nie folksdojcz, gdyby nie martwe cia³o, gdyby nie Artystyczna.
PANI FATALNA To ona nie zakocha³aby siê od pierwszego wejrzenia.
PAN BEZPIECZNY A on zakocha³by siê od ka¿dego wejrzenia.
PAN KOCHANY Zimno, jeszcze raz.
PANI FATALNA Kawiarnia Artystyczna, on i Peters, jego d³oñ w policzek Petersa, ona
z tac¹, legitymacja folksdojcza, martwe cia³o Petersa, on oskar¿ony, ona urzeczona,
on w potrzasku, ona z pomocn¹ d³oni¹.
PANI FELICJA
Co za tama?
Co to za tama?
Gdzie jest moja tama?
Moja tama.
Moja moja tama.
Moja tama, chcia³abym jej pos³uchaæ.
Nie wszystko pamiêtam, niewiele pamiêtam, nie pamiêtam.
Co robi³am, co mówi³am, co czyni³am w ¿yciu.
Chcia³abym jej pos³uchaæ.
PAN KOCHANY Ju¿ nie zapomnisz.
PANI FELICJA Moja tama.
Zapêtlenie.
S c e n a 2. O b i a d y C z w a r t k o w e
G£OS FELICJI Siedemdziesi¹t razy pani Felicja.
PANI FELICJA Siedemdziesi¹t razy mój g³os.
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G£OS FELICJI Siedemdziesi¹t obiadów. Mój drogi, jedz, to dla ciebie jest ten kawa³ek
przy koci.
PANI FELICJA Nie tak, nie tak. Uporz¹dkujmy fakty. Skojarzmy daty. Odtwórzmy wydarzenia. Posegregujmy informacje. Jak wygl¹da zakoñczenie?
G£OS FELICJI Siedemdziesi¹t razy pani Felicja.
PANI FELICJA Siedemdziesi¹t razy mój g³os.
G£OS FELICJI Siedemdziesi¹t obiadów. Siedemdziesi¹t razy w radiu, siedemdziesi¹t
tygodni.
PANI FELICJA Siedemdziesi¹t razy ja jako Felicja.
FELICJA i G£OS FELICJI Siedemdziesi¹t razy dla ciebie jest ten kawa³ek przy koci.
FELICJA We wrzeniu mija pó³tora roku od dnia, kiedy mi zaproponowali. Ja na krzese³ku, a naprzeciwko mnie pan w okularach sk³ada³ mi gratulacje.
PAN BEZPIECZNY Ach, có¿ to za tembr! Co to za wspania³y g³os! Ach, có¿ to za
tembr! Co to za wspania³y g³os! Ach, có¿ to za tembr, pani tama nie ma sobie równych, pani tama nie ma sobie równych, nareszcie ludzki g³os!
PANI FELICJA Moja tama? Co za tama? W pierwszej chwili nie zrozumia³am. Co do
tembru, to od wódki. Kiedy ja zaczê³am piæ? Tak, przypominam sobie, to by³o w Artystycznej.
PAN BEZPIECZNY Ach, có¿ to za tembr! Co to za wspania³y g³os! Ach, có¿ to za
tembr! Co to za wspania³y g³os! Ach, có¿ to za tembr, pani tama nie ma sobie równych, pani tama nie ma sobie równych, nareszcie ludzki g³os! Chce pani pos³uchaæ?
Proszê tê próbn¹.
G£OS FELICJI Mój drogi, nakrywam do sto³u. Proszê, dla ciebie ten kawa³ek przy koci.
PANI FELICJA S³ucham, palê i s³ucham, strz¹sam popió³, nade mn¹ brzmi mój zachrypniêty tembr. Krêpowa³ mnie ten g³os. Zawsze martwi³am siê, ¿e chrypnê.
G£OS FELICJI Tomaszu, czêstuj siê, dla ciebie jest ten kawa³ek przy koci.
PAN KOCHANY Dziêkujê.
PAN BEZPIECZNY Dziêkujê.
PAN KOCHANY Dla mnie jest ten kawa³ek przy koci.
G£OS FELICJI Siedemdziesi¹t razy mój g³os.
PANI FELICJA Siedemdziesi¹t razy nie mój g³os.
G£OS FELICJI Mój g³os przyci¹ga ¿ycie.
PANI FELICJA Czwartkowe Obiady pañstwa Konopków, prowincjonalna audycja dla
prowincjonalnych ma³¿eñstw.
G£OS FELICJI Gdy mówiê do Tomasza.
PAN KOCHANY Przy koci! Przy koci!
G£OS FELICJI Czujê ich wdziêcznoæ, wiem, ¿e znowu przyjd¹ listy.
PANI FELICJA W ¿yciu by³o staæ mnie na co wiêcej.
G£OS FELICJI Im chodzi w³anie o ten kawa³ek miêsa i ofiary, o tê koæ, o ³y¿kê zupy,
o pewnoæ, ¿e odejmê sobie od ust, ¿eby on t³usto zjad³, i ¿e go nigdy nie zdradzi³am,
a jeli kiedy kogo pokocha³am, to siê po cichu wyrzek³am. On, jego ciê¿ka praca,
jego kalesony i k³opoty, nasza uczciwoæ i nasze doros³e dzieci. Zupa, miêso i koæ.
PAN BEZPIECZNY Audycja szeædziesi¹ta dziewi¹ta.
G£OS FELICJI Mój drogi, nasze ¿ycie nie jest z³e, bo mo¿emy byæ uczciwymi ludmi.
To najwa¿niejsze. Ja wierzê, ¿e cz³owiek z natury jest dobry, tylko musi siê strzec. Ty
strze¿esz mnie, ja ciebie. Cz³owiek powinien tak ¿yæ, ¿eby jego s¹siad go szanowa³.
Czy smakuje ci pieczeñ z buraczkami?
PAN KOCHANY Dla mnie kawa³ek przy koci.
Jak byæ kochan¹

nie tak

118

PAN BEZPIECZNY Dziêkujê, przepyszna.
PANI FATALNA Chocia¿ zbyt ostro przyprawiona.
PAN NIEBEZPIECZNY Przepyszna.
PAN KOCHANY Mój kawa³ek przy koci.
PAN BEZPIECZNY A wiêc to dzi? Dzi wylatujesz?
G£OS FELICJI Tyle lat, tyle lat
PAN BEZPIECZNY Nie widzia³a córki
G£OS FELICJI Ale jak ty sobie beze mnie?
PAN BEZPIECZNY I dla kogo ten kawa³ek przy koci? Dam radê bez ciebie jak? I kto
bêdzie sta³ po miêso? I moje zió³ka, moje zió³ka?
PANI FELICJA Zakoñczenie, nie tego siê spodziewa³am, nie takie przewidzia³am, jak
wygl¹da zakoñczenie? Od Ofelii do Felicji, czyli o tym, jak byæ kochan¹. Tak wygl¹da zakoñczenie?
G£OS FELICJI Droga Felicjo, Liga Kobiet z Piotrkowa przesy³a kalesony dla twojego
mê¿a, jed i wracaj, a dla twojej córki pozdrowienia!
PANI FELICJA Moja tama, moja tama, mój g³os. Kiedy wioz³am go w pierwszym
roku wojny, kiedy wioz³am go przez ulewê, kiedy wioz³am go przez ciemnoæ, to
rozumia³am.
Kiedy by³am wypchana strachem, rozumia³am, ¿e cokolwiek nas spotka, nie bêdzie
mia³o ¿adnego znaczenia albo bêdzie mia³o ca³e znaczenie. Ci, którzy siedz¹ obok,
niewiele by z tego zrozumieli.
Trzeba by³o to prze¿yæ, mój kochany Tomaszu przy koci, wyobra sobie, Tomaszu,
chud¹, rudow³os¹ aktorkê, która mia³a graæ Ofeliê, któr¹ w czasie prób uznano za fascynuj¹c¹, której próbê generaln¹ przerwa³ nalot i która miesi¹c póniej podawa³a wódkê
w Artystycznej. Wyobra sobie, Tomaszu, ¿e kiedy pojawi³ siê on, wszystko musia³o
siê zmieniæ. Wyobra sobie, Tomaszu, ¿e kiedy on spoliczkowa³ Petersa w kawiarni
Artystycznej, wiat wywróci³ siê do góry nogami. Kiedy widzia³am, jak spoliczkowa³
Petersa, nie przeczuwa³am, ¿e tak bêdzie wygl¹daæ zakoñczenie. Kiedy powiedzieli, ¿e
Peters by³ folksdojczem, nie wyobra¿a³am sobie konsekwencji. Kiedy nastêpnego dnia
znaleziono martwe cia³o Petersa, wszyscy zadawali sobie to samo pytanie.
Dla mnie nie by³o wa¿ne, czy on go zabi³. Zabi³, nie zabi³, zabi³, nie zabi³
PAN KOCHANY Kocha³, lubi³, szanowa³, nie chcia³, nie dba³, ¿artowa³, w myli, w mowie, w sercu, na lubnym kobiercu.
PANI FELICJA Nie spyta³am go o to, takie pytania s¹ dobre na du¿ej scenie.
PAN KOCHANY Zupa, miêso i koæ.
PANI FATALNA Droga pani Felicjo, co tydzieñ s³ucham twych s³ów, bêd¹c dziewczyn¹,
nosi³am twoje nazwisko i czujê siê twoj¹ córk¹. Zapraszam ciê do nas do Pary¿a,
moje dzieci mówi¹ po polsku, a Jean bêdzie uszczêliwiony. Przylê ci bilet, przyje¿d¿aj!
PAN BEZPIECZNY A wiêc to dzi. Dzi wylatujesz.
PAN KOCHANY I zabierasz ze sob¹ mój kawa³ek przy koci.
S c e n a 3. L o t F e l i c j i
PANI FATALNA Panie i panowie, w imieniu za³ogi proszê o zwrócenie uwagi na prezentowane procedury bezpieczeñstwa.
PAN NIEBEZPIECZNY Ladies and gentlemen, on behalf of the crew I ask that you
please direct your attention to the emergency procedures.
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PANI FATALNA Znajduje siê tu szeæ wyjæ ewakuacyjnych. Proszê zlokalizowaæ wyjcie, znajduj¹ce siê najbli¿ej pañstwa. Proszê zwróciæ uwagê, ¿e najbli¿sze wyjcie
mo¿e znajdowaæ siê za pañstwa plecami. Proszê zwróciæ uwagê, ¿e najdalsze wyjcie
równie¿ mo¿e znajdowaæ siê za pañstwa plecami. Proszê zwróciæ uwagê, ¿e za pañstwa plecami mo¿e równie¿ nie znajdowaæ siê ¿adne wyjcie.
PAN NIEBEZPIECZNY Exit, no exit, exit, no exit, exit, no exit, exit behind you or not.
PANI FATALNA Proszê obliczyæ liczbê rzêdów dziel¹cych pañstwa od najbli¿szego
wyjcia.
PAN NIEBEZPIECZNY Count the number of years to this exit.
PANI FATALNA W razie nag³ego spadku cinienia na pok³adzie, proszê zachowaæ spokój
i stosowaæ siê do instrukcji za³ogi. Maski tlenowe pojawi¹ siê nad pañstwa siedzeniami.
PAN NIEBEZPIECZNY If you suddenly get lost, stay calm and listen for instructions
from the cabin crew.
PANI FATALNA Proszê umieciæ maskê w okolicach ust i nosa, w ten sposób.
PAN NIEBEZPIECZNY Place the mask over your mouth and nose, like this.
PANI FATALNA Proszê poci¹gn¹æ za pasek, ¿eby j¹ zacisn¹æ.
PAN NIEBEZPIECZNY Pull the strap to tighten it.
PANI FATALNA W ma³o prawdopodobnym wypadku l¹dowania awaryjnego i ewakuacji
proszê pozostawiæ baga¿ podrêczny.
PAN NIEBEZPIECZNY Take a deep breath. Relax your body. Tense your muscles. Relax
your muscles. Tense your muscles. Relax your muscles. Relax your head, relax your
neck, relax your torso, relax your arms, relax your legs. Feel the muscles relaxing.
Take a deep breath.
PANI FATALNA Proszê sprawdziæ, czy wyjcie ewakuacyjne nie zmieni³o swojego po³o¿enia.
PAN NIEBEZPIECZNY Check, if the emergency exit is still at its place.
PANI FATALNA Teraz mo¿e znajdowaæ siê za pañstwa plecami.
PAN NIEBEZPIECZNY Now it may be just behind you.
PANI FATALNA Albo wcale nie.
PAN NIEBEZPIECZNY Or not.
PANI FELICJA
Nigdy, nigdy, nigdy nie nale¿y niczego opowiadaæ.
Nigdy, nigdy, nigdy nie nale¿y dostarczaæ informacji.
Nie nale¿y przywo³ywaæ historii, nie nale¿y wywo³ywaæ wspomnieñ, nie trzeba dra¿niæ pamiêci, nie wolno odtwarzaæ opowieci.
Nie nale¿y niczego opowiadaæ. Ka¿da opowieæ jest wulgarna. Ka¿da szczeroæ to
nietolerancja. Opowieæ to prezent, wiê i wyraz zaufania, nawet jeli opowieæ zawiera
truciznê, a ten, kto zaufa³, dowiadcza póniej zawodu. Czasem wystarczy powiedzenie czego na g³os, by to co zosta³o przeinaczone, zniekszta³cone i przemienione.
Kiedy s³ucha³am i czyni³am spostrze¿enia, interpretowa³am i opowiada³am, objania³am i opisywa³am, bo rzeczy istniej¹ tylko wtedy, kiedy zostan¹ nazwane. I to, co
nam siê przydarza, nie ma ¿adnego znaczenia, bo liczy siê tylko opowieæ, nawet
nieprecyzyjna, zdradziecka, przybli¿ona, w gruncie rzeczy bezu¿yteczna, opowieæ
jest decyduj¹ca, sprowadza nas na manowce, zatruwa nasze kroki. Tak, pogr¹¿yæ siê
w milczeniu, zamilkn¹æ, straciæ g³os to wielkie pragnienie, które nigdy siê nie spe³nia,
nawet po mierci.
PANI FATALNA S³ysza³am, ¿e w trakcie pierwszego lotu nie powraca siê do miejsca
urodzenia.
Jak byæ kochan¹
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PAN BEZPIECZNY S³ysza³em, ¿e w trakcie pierwszego lotu nie wspomina siê drugiego
poca³unku i drugiej mi³oci.
PAN NIEBEZPIECZNY I nie pamiêta siê, jak tañczy³o siê walca.
PANI FATALNA Podobno w czasie pierwszego lotu pamiêæ nie p³ata figli.
PAN BEZPIECZNY Podobno w czasie pierwszego lotu nie czuæ smaku magdalenki.
PAN NIEBEZPIECZNY Podobno w czasie pierwszego lotu przesz³oæ nie staje przed
oczami.
PANI FATALNA I nie wiadomo, jak smakuje mleko prosto od krowy, jak siê gra w chowanego, jak szuka³o siê skarbu po drugiej stronie têczy, jak prze³azi³o siê przez ¿ywop³ot i krad³o jab³ka z sadu s¹siada, jak omija³o siê pêkniête p³yty chodnikowe, jak
skaka³o siê przez gumê, jak trzyma³o siê za rêkê kolegê z klasy, jak le¿a³o siê na
trawie z koleg¹ z liceum, jak nie bola³ nie pierwszy raz, jak bola³ raz ostatni.
PANI FELICJA Byæ mo¿e ten zagadkowy kruchy czas na tym w³anie polega, na paradoksalnym odkryciu, ¿e jest tego kurcz¹cego siê czasu nadmiar i ¿e mo¿na niema³¹
jego czêæ powiêciæ na komponowanie wybranych momentów albo na wybieganie
myl¹ w czasie wielu pustych lub bezczynnych chwil ku kilku zawczasu wymylonym scenom czy zaplanowanym dialogom, zapamiêtawszy ju¿ wczeniej kwestie przeznaczone w nich dla siebie.
PAN BEZPIECZNY Mo¿e papierowa torebka?
PANI FELICJA Nie, dziêkujê, ale b³agam, niech pan poprosi stewardessê o kieliszek
koniaku.
PAN BEZPIECZNY
Lepiej?
le znosi pani podró¿e samolotem?
Dok¹d pani podró¿uje?
Jeli mo¿na wiedzieæ?
Mieszka pani w Polsce?
By³a ju¿ pani w Pary¿u?
Ma pani rodzinê za granic¹?
Czym siê pani zajmuje?
Pewnie têskni pani za córk¹?
Przepraszam za niedyskrecjê, ale czy pozostanie pani we Francji?
Syn w lotnictwie, jak pani sobie radzi ze stresem?
Co robi³a pani w czasie wojny?
Co robi³a pani w czasie wojny?
Co robi³a pani w czasie wojny?
PANI FELICJA
O dwa kieliszki koniaku.
O trzy kieliszki koniaku.
O cztery kieliszki koniaku.
O piêæ kieliszków koniaku za du¿o.
PANI FATALNA Szanowni pañstwo, w trakcie podró¿y proszê zwróciæ uwagê, ¿e zawsze istnia³ silny zwi¹zek miêdzy humanitaryzmem a wódk¹ i niejeden wspania³y
gest ucierpia³ z powodu zbyt wielu kieliszków lub tautologii pragnienia.
PAN KOCHANY Ladies and gentlemen, this is your captain speaking sta³em przy oknie
i patrzy³em na ludzi. Tu za rogiem jest knajpa, ludzie tam czêsto wchodz¹, wychodz¹
well be flying at the altitude of potem po³o¿y³em siê na tapczanie. By³o zimno, bo
piec wygas³, przykry³em siê pledem, a potem zasn¹³em. Expected weather at our
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destination airport is ni³o mi siê, ¿e stojê przy oknie i patrzê na ludzi wchodz¹cych
do knajpy i ¿e zaraz thank you for choosing po³o¿ê siê na tapczanie i ¿e bêdzie mi siê
ni³o zimno, ¿e piec wyganie i przykryjê siê pledem we wish you a pleasant flight.
PAN BEZPIECZNY Proszê g³êboko oddychaæ, to pomaga.
PANI FELICJA Rififi! W³aciwie kiedy? Kiedy przesta³am go kochaæ? Mo¿e w³aciwie
nigdy? A jeli to by³o moje urojenie?
Trzyma³am w rêkach jego g³owê  gdybym wtedy nie by³a w ³azience  ach, ta baba
wyj¹ca z balkonu  ioioioio, co za tragedia, co za koszmar, ratunku ratunku ratutiririri
 sus w sercu, kangur, wielki silny kangur w brzuchu!
PAN BEZPIECZNY
Mo¿e jednak ¿yczy sobie pani papierow¹ torebkê?
le pani znosi podró¿e samolotem?
Zaraz bêdziemy w Brukseli, by³a pani kiedy w Brukseli?
Mo¿e jeszcze jeden kieliszek koniaku?
Co pani robi³a w czasie wojny?
Co pani robi³a w czasie wojny?
Co pani robi³a w czasie wojny?
PANI FELICJA Przyszli i powiedzieli:
PAN BEZPIECZNY Musisz go przewieæ w bezpieczne miejsce.
PAN NIEBEZPIECZNY Has³o?
PAN BEZPIECZNY Rawicz. Odzew?
PAN NIEBEZPIECZNY Miêdzy Lesznem a Wroc³awiem.
PANI FATALNA Has³o?
PAN NIEBEZPIECZNY Kangur.
PAN BEZPIECZNY Odzew?
PANI FATALNA Hop, hop. Wyznaczono cenê za jego g³owê.
PAN NIEBEZPIECZNY Ty musisz go uratowaæ.
PANI FATALNA Ty musisz go uchowaæ.
PAN KOCHANY
Czy wierzy³a, ¿e mo¿na mnie by³o uratowaæ?
Czy wiedzia³a, ¿e Peters by³ folksdojczem?
Czy myla³a, ¿e to ja zabi³em Petersa?
PANI FELICJA Prze³yk zaczyna odczuwaæ pieczenie, zawartoæ ¿o³¹dka podskakuje i próbuje trafiæ na wiat³o dzienne, ale prze³yk odmawia wspó³pracy, zawartoæ ¿o³¹dka
powoli cofa siê i uspokaja. Przepona jeszcze raz podejmuje próbê, coraz bardziej siê
kurczy, pomagaj¹ jej miênie brzucha, treæ pokarmowa i treæ pitna znów dobijaj¹
siê do prze³yku, ale znów bezskutecznie. Prze³yk oddycha z ulg¹, atak powstrzymany.
PAN KOCHANY Ci¹gle s³ysza³em, trzeba czekaæ. Ci¹gle s³ysza³em, nie podchod do
okna. Ci¹gle s³ysza³em, ukryj siê za tapczanem. Przecie¿ tak naprawdê siê nie da. Czy
ty myla³a, ¿e to siê wszystko op³aci? Czy myla³a, ¿e po czterech latach spêdzonych w szparze miêdzy tapczanem a cian¹ powrócê do ¿ywych? Nie podchod do
okna, nie zbli¿aj siê do drzwi, nie wychylaj nosa, nie nadstawiaj uszu, nie wytê¿aj
wzroku, nie otwieraj ust, ci¹gle s³ysza³em. Nic nie s³ysza³em, nic nie widzia³em, nic
nie poczu³em, nic nie powiedzia³em.
PANI FELICJA Jej palec przypomina sobie, jak dotyka³ pukla w³osów uparcie opadaj¹cego na prawe oko w celach ma³o patriotycznych.
PAN KOCHANY
A jeli by³o tak, ¿e nie chcia³em byæ tam, gdzie siê znalaz³em?
Jak byæ kochan¹

nie tak

122

A jeli by³o tak, ¿e nigdy nie mielimy dostaæ nic w zamian?
A jeli by³o tak, ¿e nieznani bohaterowie tej wojny pozostan¹ nie tylko nieznani, ale
tak¿e niebohaterscy?
PANI FELICJA Jej stopa podskakuje raz i drugi do rytmu melodii i nie s¹ to bynajmniej
Czerwone maki.
PAN KOCHANY Nie bêdziemy razem, nie bêdê gra³, nie dojdê do siebie, nie stanê siê
sob¹, nie bêdê ciê s³uchaæ, nie wrócê do ¿ywych.
PANI FELICJA Kiedy kto ciê ugryz³, i to nie by³o uk¹szenie heglowskie, przeciwnie,
to by³o bardzo przyjemne, myli jej ucho.
PANI FATALNA Weszli i zapytali, po prostu weszli bez pytania, a jak ju¿ weszli, to po
prostu zapytali.
PAN BEZPIECZNY Pani m¹¿, gdzie on jest?
PAN NIEBEZPIECZNY Ihr Mann, wo ist er? Mein Mann?
PANI FATALNA Ja nie mam mê¿a, tak powiedzia³a, eine Witwe.
PAN BEZPIECZNY A ten but? Chyba nie twój?
PANI FELICJA Jej oko mru¿y siê, bo widzia³o jutrzenkê swobody, ale nie widzia³o kangurów z Kanady czy te¿ z Australii.
PAN NIEBEZPIECZNY Chcia³a powiedzieæ, laleczko, ¿e mê¿a nie ma w domu.
PAN BEZPIECZNY A widzisz, my czekamy na takie momenty, ¿e mê¿a nie ma w domu,
twoje zdrowie i tego twojego nieobecnego!
PAN NIEBEZPIECZNY No, ma³a, nie opieraj siê, ja nie mam czasu na te wasze ró¿ne
figle!
PANI FELICJA Jej inne czêci cia³a te¿ co tam by czu³y, ale jêzyk nie znajduje dla nich
przyzwoitych s³ów i tylko z³oliwie miele ozorem.
PAN BEZPIECZNY Nawet jeste przyjemna, kochana, poka¿ kolana, hop hop.
PANI FELICJA Brzuch burczy, warkocze jak traktor, brzuch pamiêta, ¿e burczenie znika³o, kiedy rêka g³aska³a brzuch po brzuchu.
PAN BEZPIECZNY Podró¿ by³a trochê przykra.
PANI FELICJA To bêdzie moje pierwsze l¹dowanie.
PANI FATALNA Ale wyjcie ewakuacyjne znajduje siê zaraz za pani plecami.
PAN NIEBEZPIECZNY Albo wcale nie.
S c e n a 4. S ³ o d y c z W s p o m n i e ñ
PANI FELICJA Rififi! Rififi! Rififi!
Symfonia w¹tpliwoci.
PAN NIEBEZPIECZNY Ri fi fi fi fi fi fi!
PAN KOCHANY Ri fi fi fi nie fi fi.
PAN BEZPIECZNY Ri fi ta fi nie fi fi.
PANI FATALNA Ta fi ta fi nie fi fi.
PANI FELICJA Ta fi ta fi nie fi la.
PAN NIEBEZPIECZNY Ta fi ta tnia nie fi la.
WSZYSCY
Ta ostatnia niedziela
Dzisiaj siê ri fi fi fi
Dzisiaj siê ri fi fi fi
Ostatni raz / Na wieczny czas
Koncert na kieliszki.
Agnieszka Jakimiak
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WSZYSCY
Pamiêtasz, by³a jesieñ
Pan Kochany gra na kieliszkach Czerwone maki.
PANI FATALNA Powiedz, powiedz, opowiedz jeszcze raz, jak zabi³e tego Niemca. Powiedz, powiedz, skoro pani ³adnie prosi.
Rozkwita³y p¹ki bia³ych ró¿.
PAN KOCHANY On by³ aktorem charakterystycznym, ja by³em bohatersko-liryczny.
On przewa¿nie zabija³, ja przewa¿nie umiera³em. Pewnego dnia role siê odwróci³y.
On musia³ umrzeæ, ja musia³em go zabiæ. By³y wtedy deszczowe dni i ludzie, którzy
rozkazywali, powiedzieli, ¿ebym strzela³ prosto w serce.
PANI FELICJA Kraj? A wiêc kraj? Tak. Mo¿e. Nie wiem. Wszystko, co nas spotyka,
z pocz¹tku nazywamy ¿yciem, dopiero po pewnym czasie okazuje siê, ¿e to jest kraj.
Mo¿e tak. Mo¿e nie. Ach, panie, wiemy, czym jestemy, ale nie wiemy, co siê z nami
stanie.
PAN KOCHANY
Czy widzisz ten rz¹d bia³ych krzy¿y?
Tam Polak z honorem bra³ lub.
PANI FELICJA Na procesie powiedzia³: w tamtych latach bylimy ma³¿eñstwem. O tych
czasach, kiedy nie bieg³am, nie ukrywaj¹c siê przed ostrza³em, i kiedy nie jecha³e czo³giem, ¿eby nie podj¹æ walki na froncie, nie mogê powiedzieæ, ¿ebym nie by³a szczêliwa. Ja panna? Ja wdowa? Ja mê¿atka? W tamtych latach bylimy ma³¿eñstwem. On
Hamlet? On Alcest? On Oswald? On Gustaw? Sowa by³a córk¹ piekarza. Nie rozumia³am tych s³ów. Kochanie, mówi³ re¿yser, na trzydziestym spektaklu one ci siê same
rozjani¹. Na procesie powiedzia³, w tamtych latach bylimy ma³¿eñstwem.
PAN BEZPIECZNY Je¿eli za m¹¿ pójæ chcesz, dam ci w posagi tê przestrogê: Chocia¿by jak nieg czysta by³a, jak lód nieskalana, przecie¿ nie ujdziesz obmowy.
PAN KOCHANY Wst¹p do klasztoru. Adieu.
PAN BEZPIECZNY Albo je¿eli koniecznie potrzebowaæ bêdziesz wyjæ za m¹¿, to wyjd
za g³upca.
PAN KOCHANY Id czym prêdzej do klasztoru. Adieu.
PANI FATALNA Do klasztoru, do klasztoru!
PAN BEZPIECZNY Adieu, adieu!
PAN NIEBEZPIECZNY Jeli za m¹¿ pójæ chcesz, dam ci w posag tê przestrogê.
PANI FATALNA Do klasztoru, do klasztoru, adieu, adieu!
PANI FELICJA Dobrze, Bóg wam zap³aæ. Mówi¹, ¿e sowa by³a córk¹ piekarza.
W sumie op³aci³o siê, wszystko by³o warte jednego zdania. Powiedzia³, ¿e w tych
latach bylimy ma³¿eñstwem. Wiedzia³am, ¿e do mnie wróci. Pierwsze lata po wojnie
musia³ prze¿yæ z innymi kobietami, ja musia³am prze¿yæ z innymi mê¿czyznami, to
jasne. Ale wiedzia³am, ¿e wróci. Bylimy ma³¿eñstwem. Jestem wdow¹. Une veuve.
Eine Witwe.
PAN KOCHANY On musia³ umrzeæ, ja musia³em go zabiæ. By³y wtedy deszczowe dni
i ludzie, którzy rozkazywali, powiedzieli, ¿ebym strzela³ prosto w serce. Strzeli³em
w momencie, kiedy otworzy³ mi drzwi, upad³, powiedzia³em: Przepraszam ciê, Peters. I zamkn¹³em drzwi. Oczywicie za sob¹.
PANI FELICJA O tamtych czasach, w których nie zabi³e Petersa i nie widzia³e ani
jednej kropli krwi, poza twoj¹ w³asn¹ krwi¹ z nosa, i nie s³ysza³e ani razu dwiêku
przelatuj¹cego meserszmita, ale za to czêsto zatacza³e siê po pokoju jak meserszmit,
nie mogê powiedzieæ, ¿ebym nie by³a szczêliwa.
Jak byæ kochan¹
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PAN KOCHANY Potem przerzucili mnie na wschód. Albo na zachód.
PANI FELICJA I o tych czasach, kiedy nie walczy³e na wschodzie i nie walczy³e
w bitwie o Angliê.
PAN KOCHANY I kiedy walczy³em na po³udniu i musia³em stawiæ czo³o armiom z pó³nocy.
PANI FELICJA I nie bra³e udzia³u w akcji Burza ani w powstaniu warszawskim.
PAN KOCHANY Dowódcy z po³udniowego zachodu zdecydowali, ¿e przyznaj¹ mi order
za walki na wschodnim brzegu Warty.
PANI FELICJA I nie by³o ciê w Armii Krajowej.
PAN KOCHANY Po przebyciu trudnej trasy z brzegu Bugu.
PANI FELICJA Ani w Batalionach Ch³opskich.
PAN KOCHANY Do wa³ów na Nysie £u¿yckiej.
PANI FELICJA Ani w Narodowych Si³ach Zbrojnych.
PAN KOCHANY Trafi³em do Dywizjonu 303.
PANI FELICJA Ani w Armii Ludowej.
PAN KOCHANY I rozszyfrowa³em Enigmê oraz rozpocz¹³em ofensywê przeciwko operacji Barbarossa.
PANI FELICJA I gdy jedyne pañstwo podziemne, jakie widzia³e, znajdowa³o siê w szparze miêdzy cian¹ a tapczanem, nie mog³e powiedzieæ, ¿eby nie by³ szczêliwy.
WSZYSCY
Na zachód, na wschód
I nie walczy³e
Na po³udniu
Warty, Bugu, Nysy brzeg
Tak¿e tam nie by³o ciê
I ciê nie by³o w Armii Krajowej
W Armii Ludowej nie by³o te¿
I ciê nie by³o wtedy w Warszawie
W bitwie o Angliê nie by³o ciê
Barbarossa
I trzysta trzy
Enigma
To te¿ nie ty
PAN KOCHANY
I ci¹gle s³yszê wist kuli przeszywaj¹cej serce Petersa
I ci¹gle s³yszê meserszmity ko³uj¹ce nad naszymi g³owami
I ci¹gle s³yszê têtent kopyt bia³ego konia Andersa
I ci¹gle s³yszê g³os katiuszy nad spalonymi polami
I ci¹gle s³yszê nasz¹ pieñ
PANI FELICJA Co s³ychaæ? Co tam s³ychaæ? Co to s³ychaæ? To, ¿e nie ¿yjesz. S³ysza³e? Rzuci³e siê z okna, z okna na bruk, na bruk pod dom, pod mój dom, w którym siê
ukrywa³e w szparze miêdzy tapczanem a cian¹.
PAN BEZPIECZNY
I nie bêd¹ ju¿ nigdy tak boleæ niezadane rany
I nie bêdziemy maszerowaæ przez niebiañskie polany
PANI FATALNA
I ju¿ nigdy tak piêknie nie wype³ni¹ siê dni
I nie przyjdzie ju¿ nigdy zgin¹æ latem
Agnieszka Jakimiak
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PAN NIEBEZPIECZNY
Nigdy nie bêdziemy walczyæ tak niebohatersko
Ani stawaæ w szeregi tak nie¿o³niersko
PAN BEZPIECZNY
I nigdy jak fajerwerki nie zap³on¹ kieliszki na barze
Nigdy nie uderzymy z impetem w folksdojczów twarze
PANI FATALNA
Nie poczujemy ju¿ krwi na wargach wroga
Nasza modlitwa nie bêdzie ju¿ tak sroga
PAN NIEBEZPIECZNY
I nie bêdziemy ju¿ nie braæ udzia³u w partyzanckich walkach
I wódka nie bêdzie pita za tych, co nie polegli
PANI FATALNA
I ³¹czniczka nie po³¹czy ju¿ ¿adnych dróg
I czerwone maki bêd¹ spijaæ tylko krople rosy
I nikt nie zawo³a, musicie musicie musicie
PAN KOCHANY
Nigdy nie bêdzie ju¿ takich lat
S c e n a 5. O k n o P a n a K o c h a n e g o

PAN BEZPIECZNY Okno, przed którym siê znajdujemy, tylko z pozoru jest zwyczajnym oknem. I tylko z pozoru zza zwyczajnych ram tego z pozoru zwyczajnego okna
widaæ zwyczajny widok. Okna maj¹ zwyczajow¹ tendencjê, ¿eby dostrzegaæ wiêcej.
PAN NIEBEZPIECZNY Jednoczenie okna maj¹ sk³onnoæ do milczenia. Chêtniej odbieraj¹ dostêp, ni¿ otwieraj¹ na wiat.
PANI FATALNA Okno uchyli zas³onê milczenia, jeli znajdzie siê odpowiednia klamka,
która zmusi okno do zasiêgniêcia jêzyka.
PAN KOCHANY To okno zawsze by³o szeroko otwarte, przyjechalimy do domu, ona
posz³a do ³azienki, napuci³a wody do wanny, poliznê³a siê, w tym samym czasie
rozleg³ siê krzyk z podwórza, bo to ja rzuci³em siê z okna, z okna na bruk, na bruk
przed domem.
PANI FELICJA W tym czasie czêsto wietrzy³am mieszkanie, bo ca³y czas unosi³ siê
w nim zapach stêchlizny. I tym razem otworzy³am okno na ocie¿, by³ rodek lata,
chcia³am za³o¿yæ firanki, bo przez okno ca³y czas wpada³y ma³e muszki owocówki,
wziê³am sto³ek, próbowa³am dosiêgn¹æ karnisza i proszê sobie wyobraziæ, ¿e o ma³y
w³os nie wypad³am. A¿ s¹siadka z naprzeciwka zaczê³a krzyczeæ: Ojej, proszê uwa¿aæ, proszê na siebie uwa¿aæ!
A na dole akurat zatrzymywa³a siê doro¿ka. I jej odbicie by³o widoczne w ka³u¿y, bo
dzieñ wczeniej spad³ intensywny deszcz i mimo s³oñca, którego promienie jeszcze
przewitywa³y przez zas³ony w moich oknach (zd¹¿y³am je powiesiæ dzieñ wczeniej), woda na ulicy nie wysch³a. Doro¿karz dostrzeg³ moje odbicie w ka³u¿y i te¿
zacz¹³ do mnie wo³aæ: Proszê uwa¿aæ, proszê uwa¿aæ, bo pani wypadnie.
Ale resztkami si³ z³apa³am równowagê i odzyska³am balans na tyle, ¿e pomacha³am
doro¿karzowi. Nic siê nie sta³o  zawo³a³am  ju¿ trzymam siê na nogach.
Gdybym nie da³a w twarz temu Petersowi i gdybym nie strzeli³a mu prosto w serce,
nikt o nikogo nie musia³by siê martwiæ. Chocia¿ doro¿karz pewnie i tak by siê zmartwi³,
gdyby dostrzeg³ mnie wypadaj¹c¹ przez okno.
Jak byæ kochan¹
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I gdybym teraz stanê³a przed s¹dem, tym samym, który po wojnie oskar¿y³ mnie
o wspó³pracê ze Stadttheater, a wziê³am tê rolê, ¿eby mieæ dobre papiery, a musia³am
mieæ dobre papiery, ¿eby go chroniæ, i gdybym teraz stanê³a przed tym samym s¹dem,
który na trzy lata odebra³ mi prawo do wykonywania zawodu, nie przemilcza³abym
ani jednego s³owa, powiedzia³abym wszystko i o wiele s³ów za wiele.
Nieistotne jest, czy to on wyszed³ przez okno, czy to ja przekroczy³am granicê parapetu.
Z domu wychodzi siê przez drzwi, to prostsze. Mogê opuciæ ten dom, wychodz¹c
przez drzwi, tak samo jak pan, jak pani, jak pan, wszyscy mo¿emy wyjæ z domu
przez drzwi, nie musimy szukaæ innych dróg ani machaæ doro¿karzowi, mo¿emy siê
przed nim uk³oniæ, mijaj¹c go chodnikiem, w drodze na tramwaj, który zawiezie mnie
na kawê, do kawiarni, w której zamówiê te¿ tosty z serem i przejrzê dzisiejsz¹ gazetê,
w której znajdê najnowsze notowania gie³dowe i prognozy sportowe, i wychodz¹c
z kawiarni i przechodz¹c obok przystanku, i spotykaj¹c lekarza, który kiedy zajmowa³ siê moj¹ matk¹, mogê pomyleæ o tym i o tamtym i mogê równie¿ spokojnie
machn¹æ na wszystko rêk¹, pójæ nad rzekê, która p³ynie zaraz obok, i zapaliæ papierosa na skraju ³awki pod drzewem.
Koniec

OD REDAKCJI
Zak³adaj¹c przed piêædziesiêciu szeciu laty Dialog, Adam Tarn przyj¹³ zasadê publikowania dramatów, tak rodzimych, jak i t³umaczonych, p r z e d ich
polsk¹ prapremier¹. Zale¿a³o mu, by drukiem ukazywa³y siê teksty w integralnej
wersji autorskiej, a czytelnik móg³ konfrontowaæ opublikowany tekst z interpretacjami (i ingerencjami) re¿yserów.
Staramy siê byæ wierni zasadzie Tarna, podzielaj¹c jego szacunek dla dramatopisarzy. Czynimy jednak wyj¹tki. I zapewne bêdziemy czyniæ je coraz czêciej.
Zmusza nas do tego dynamika wspó³czesnej twórczoci scenicznej. Skrócony cykl
powstawania spektaklu (bywa, ¿e miêdzy z³o¿eniem tekstu w teatrze a premier¹
mija ledwie parê tygodni, rzecz w czasach Tarna nie do pomylenia). Co wa¿niejsze, rozwijaj¹ca siê bujnie praktyka tworzenia dramatu w kontakcie ze scen¹, równolegle z próbami, nieomal do ostatniego dnia zbiorowej pracy.
Bywa, ¿e t¹ metod¹ powstaj¹ bardzo ciekawe teksty dramatyczne, które nie
musz¹ byæ przecie¿ zwi¹zane ¿elaznym wêz³em z inscenizacj¹, dla której je pisano. Powinny mieæ oczywist¹ mo¿liwoæ zaistnienia na ró¿nych scenach, w rozmaitych interpretacjach  jak ka¿dy dramat. To jeden z powodów, dla których decydujemy siê naruszaæ odwieczn¹ regu³ê. A zarazem jedno z kryteriów wyboru
pozycji do druku. Wyboru, w którym, jak zawsze w Dialogu, licz¹ siê w porównywalnym stopniu walory sceniczne i walory literackie ka¿dego publikowanego
dramatu.

