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HERBATKA BEZ SAMOWARA

Iwona Kusiak

CZEKAJ

OSOBY:

JANUSZ CZEKAJ, lat dwadzie�cia siedem
HELENA CZEKAJ, lat dwadzie�cia trzy
JULIA CZEKAJ, lat dwadzie�cia dziewiêæ
HUBERT CZEKAJ, lat piêædziesi¹t piêæ
GRZE�, lat dwadzie�cia

W ka¿dym akcie scenografia pozostaje ta sama: du¿y pokój w mieszkaniu �rednio
zamo¿nych ludzi. Po prawej stronie okr¹g³y stó³ z czterema krzes³ami; nad nim stara
lampa z aba¿urem. Na �cianie oprawiony w ramê widok jakiego� miasta w³oskiego,
na przyk³ad Florencji. Radio, telefon. Wszêdzie du¿o ksi¹¿ek i papierów porozrzuca-
nych w nie³adzie.

S c e n a  1

Wieczór. Janusz siedzi przy stole i pije herbatê, czyta ukradkiem ksi¹¿kê. Po drugiej
stronie sto³u � Julia, pali nerwowo. Helena, ubrana w wyj�ciow¹, czerwon¹ sukienkê,
chodzi po pokoju.

JULIA Co on w³a�ciwie teraz robi?
HELENA �pi. O ile jeszcze tam jest.
JANUSZ A gdzie mia³by i�æ?
HELENA Tak ciê to �mieszy?
JANUSZ Gdzie mia³by i�æ, Helenko?

Pauza.
JULIA I co teraz zrobimy?
HELENA By³am w ³azience� mog³am mu w ogóle nie otwieraæ. Mog³am go nie

us³yszeæ.
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JANUSZ Jak to: co zrobimy?
JULIA No w³a�nie o to pytam.
HELENA Nie mogê uwierzyæ, ¿e w ogóle siê nad tym zastanawiacie.
JULIA Janusz. Nie s³uchasz mnie.
JANUSZ Nie wiem, co mamy robiæ, je�li o to ci chodzi.
JULIA Od³ó¿ ksi¹¿kê.
HELENA Przeszkadzasz mu. Ma wa¿niejsze sprawy.
JANUSZ Julia, przecie¿ rozmawiamy.
JULIA Zrozum, ¿e co� trzeba zrobiæ!
JANUSZ Co?
JULIA Ja mam wiedzieæ?
HELENA A kto?
JULIA Trzeba co� ustaliæ� co�� zadecydowaæ.
JANUSZ Ja go st¹d nie wyrzucê.
JULIA A kto mówi o wyrzuceniu go?
HELENA Niech wraca, sk¹d przyszed³!
JULIA Przecie¿ nawet nie mamy dla niego ³ó¿ka.
JANUSZ Przeniosê siê tutaj.
HELENA Kanapa jest za krótka dla ciebie.
JANUSZ To chyba najmniejszy problem.
JULIA Dzisiaj rano wsta³am i musia³am zapaliæ. Pierwszego od pó³ roku. Czu³am, ¿e co�

siê stanie. Taki dzieñ.
HELENA (wychodzi do kuchni) Nie rób z siebie jasnowidza, okej? Zupe³nie zwyczajny

dzieñ. Za zwyczajny. Ta sama nuda.
JULIA (cicho) Janusz� od dzisiaj wszystko bêdzie inaczej.
JANUSZ Domy�lam siê, ¿e bêdzie inaczej.
JULIA A nie, nie chodzi mi o niego� S¹ takie dni, kiedy� ró¿ne rzeczy jednocze�nie�

Pauza.
JANUSZ Julia, co� siê sta³o?
JULIA Nic. Wszystko, Janusz.
JANUSZ No, ju¿, ju¿, nie p³acz. Zimno jak cholera, nie? Dzisiaj ma byæ w nocy minuso-

wa temperatura.
JULIA Kaloryfery nie grzej¹. Zwolni³am siê dzisiaj z pracy.
JANUSZ Po co?
JULIA Po co? Jak to: po co?
JANUSZ Po co wziê³a� sobie wolne?
JULIA Janusz, wziê³am sobie wolne na zawsze. Zwolni³am siê na zawsze.
JANUSZ Ach tak.

Pauza.
JULIA (nerwowo) Jutro rano zadzwoniê do spó³dzielni i opierdolê ich.
JANUSZ Nie powinna� znowu paliæ.
JULIA To mieszkanie jest okropne. Nienawidzê tych starych murów. (pauza) Janusz,

tylko na razie nic jej nie mów. Ja�
HELENA (wchodzi) Dzwoni³a twoja by³a sekretarka. Zapomnia³a� zabraæ paru rzeczy,

czekaj¹ na portierni.
Pauza. Helena siada na kanapie.

JULIA S³ucham. No, wydu� to z siebie.
HELENA Janusz, znalaz³am tygrysa w wannie.
JANUSZ S³ucham?
HELENA Twoja pensja, braciszku, wystarcza na op³aty. A pieni¹dze na ¿ycie?
JULIA Wiedzia³am! Wiedzia³am, ¿e bêdziesz mu to wypominaæ.
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HELENA Janusz?
JANUSZ Tak?
JULIA W koñcu ty te¿ pracujesz. Je�li tak mo¿na nazwaæ roznoszenie ulotek.
HELENA Nie interesuje ciê, ¿e Julia zwolni³a siê z pracy?
JANUSZ Bardzo mnie interesuje.
HELENA Zareagowa³e� tak ¿ywio³owo swoim �Ach tak��
JANUSZ Czego oczekiwa³a�? ¯e j¹ skarcê jak ma³e dziecko? Jest doros³a.
JULIA Tak, jestem doros³a.
HELENA Bo¿e, za co pokara³e� mnie tak¹ rodzin¹?
JANUSZ Przecie¿ jeste� niewierz¹ca?
HELENA Prawda, siostrzyczko, ¿e nasz brat znalaz³ sobie wygodny sposób na ¿ycie?

Nic go nie interesuje, poza ksi¹¿kami oczywi�cie. Odpowiada tylko pytaniem na
pytanie.

JULIA On te¿ jest doros³y. Niech robi, co chce.
JANUSZ Czego ty ode mnie wymagasz? Co ma�
HELENA Wymagam od ciebie czegokolwiek. Jakiej� ludzkiej reakcji. Od ponad dwóch lat�
JULIA Przestañ.
HELENA Od dwóch lat chodzisz nieprzytomny i nieobecny! Nie ma ciê tu z nami!
JANUSZ Nie lubiê, jak krzyczysz. Po prostu siê ró¿nimy.
HELENA Nawet bardzo. Ja jeszcze ¿yjê.
JULIA Helenka, chocia¿ dzisiaj�
JANUSZ Zostaw j¹, nie sprowokuje mnie.
HELENA I to mnie martwi.

Pauza. Zegar bije pe³n¹ godzinê.
JULIA Janusz, mieli�my porozmawiaæ.
JANUSZ Przecie¿ ci¹gle z tob¹ rozmawiam.
JULIA On� on �pi ju¿ tyle godzin.
JANUSZ Wygl¹da³ na zmêczonego.
JULIA Nie s¹dzi³am, ¿e od razu go poznam. Pewnie d³ugo jecha³� chyba.
HELENA Sk¹d wiesz? Sk¹d wiesz, gdzie by³?
JULIA Nie mia³ ze sob¹ naprawdê nic? Helena? To niewiarygodne. Mo¿e jednak zatrzy-

ma³ siê w jakim� hotelu.
JANUSZ To w koñcu jego dom.
HELENA Zapomnia³ o tym na piêtna�cie lat!
JANUSZ Musisz tak siê drzeæ?
HELENA Inaczej nic do was nie dociera!
JANUSZ Znowu dzwoni³ Marek.
JULIA Akurat teraz� Niech sobie dzwoni. Nie mam zamiaru z nim rozmawiaæ.
JANUSZ Musisz sama mu to powiedzieæ.
HELENA I tak do ciebie nie wróci.
JULIA Zamknij siê. Janu� (dzwoni telefon) A mo¿e to ten twój� jak mu tam? Jeszcze

nie mieli�my przyjemno�ci siê spotkaæ.
HELENA Mogê powiedzieæ Markowi, ¿e siê go boisz. ¯e wci¹¿ ci zale¿y.
JULIA Proszê bardzo. No ju¿. Mów.

Stoj¹ tak w bezruchu. Telefon po chwili przestaje dzwoniæ.
JULIA A jak to by³o co� wa¿nego?
HELENA Janusz, s³ysza³e�? Móg³ byæ do nas wa¿ny telefon. Kto� chcia³ z nami rozma-

wiaæ! Chyba sama w to nie wierzysz.
JULIA Ty na pewno nie. (pauza) Dlaczego masz na sobie moj¹ sukienkê?
HELENA Bo chcia³am j¹ za³o¿yæ na wieczór.
JULIA Nie pozwoli³am ci.
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HELENA Nie przypominam sobie.
JULIA Nie k³am. Zdejmij j¹.
HELENA Tutaj?
JULIA Po prostu j¹ zdejmij.
HELENA Wiem, ¿e to prezent od Marka.
JULIA Zdejmij j¹.
HELENA Podoba ci siê ta sukienka, Janusz?
JULIA (wychodz¹c na chwilê do kuchni) Zdejmij j¹.
JANUSZ Bardzo ³adna.
HELENA A kolor?
JANUSZ S³ucham?
HELENA Czy podoba ci siê ten kolor? Jak by� go okre�li³?
JANUSZ Czerwony.
HELENA Krwistoczerwony?
JANUSZ Tak, krwistoczerwony.
HELENA Nie przypomina ci to czego�?
JANUSZ A powinno?
HELENA To kolor specjalnie dla ciebie.
JANUSZ Nie bardzo rozumiem�?

Wraca Julia.
JULIA Janusz, lodówka jest pusta.
JANUSZ No i�?
JULIA Prosi³am ciê, ¿eby� zrobi³ zakupy! Prosi³am ciê kilka razy. Masz teraz nie czytaæ!
JANUSZ Przepraszam, wylecia³o mi z g³owy. Przepraszam.
JULIA A¿ tyle masz do roboty, ¿e zapomnia³e� o kolacji?! Co bêdziemy je�æ? Twoje

ksi¹¿ki?
HELENA Powietrze wystarczy.
JANUSZ Ale ja mogê�
JULIA Nic nie mo¿esz!!� (pauza) Zachowujesz siê gorzej ni¿ ma³e dziecko. Gorzej ni¿

Helena.
Helena wyrywa Januszowi ksi¹¿kê.

JANUSZ Zaraz pójdê do sklepu.
JULIA Wszystko jest zamkniête.
HELENA Do ciebie nic nie dociera, prawda?! On tam jest, �pi w twoim pokoju, a ciebie

to gówno obchodzi. Co my w ogóle robimy? Gadamy o bzdurach! (pauza) Stan¹³
w drzwiach i jakby nigdy nic: �Dzieñ dobry, Helenko�. Dzieñ dobry, Helenko!

JANUSZ Co mia³ powiedzieæ?
HELENA Janusz!
JANUSZ Przywita³ siê grzecznie, co mia³ zrobiæ?
HELENA Nie wiem! Nie wiem, jak siê wita dziecko po tylu latach! Zawsze mam to

szczê�cie, ¿e pierwsza�
JULIA (przerywa jej) Nie wrzeszcz!
HELENA On ma tam sobie spokojnie spaæ? Jakby nigdy nic? Chcesz na to pozwoliæ?
JANUSZ A co mam zrobiæ?
HELENA Nie wiem. Ale ty nigdy nic nie zrobisz. Nigdy!!

Pauza. Ciche pukanie. Wchodzi Grze�, potyka siê o buty Heleny.
GRZE� Cze�æ. (pauza) Co� siê sta³o.
JULIA Cze�æ, Grzesiu.
HELENA Zauwa¿y³e�, ¿e to by³o stwierdzenie, a nie pytanie?
JANUSZ Co?
HELENA Co, co. ¯e co� siê sta³o.
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JANUSZ Przecie¿ siê sta³o.
GRZE� Mo¿e przyjdê pó�niej?
JULIA Siadaj i nie zwracaj na ni¹ uwagi. Zrobiæ ci co� do picia?
GRZE� Je�li przeszkadzam�
HELENA Tak, przeszkadzasz. W koñcu siê tego domy�li³e�.
JANUSZ Helena.
HELENA S³ucham? (pauza) Co?
JANUSZ Wstaw wodê. Napijemy siê herbaty.
HELENA Rzygam twoj¹ herbat¹.
JULIA Ale my siê chêtnie napijemy.
GRZE� (cicho, do Julii) Naprawdê nie chcia³em jej zdenerwowaæ.
JULIA Daj spokój. Grzesiek, masz w domu co� do jedzenia? Ten kretyn zapomnia³ zro-

biæ zakupy. Nie ma nawet chleba.
GRZE� Co� siê znajdzie. Zaraz przyniosê.
JULIA Chocia¿ ty jeden� Poopowiadaj nam co�, co? Rozwesel mnie. Co s³ychaæ?
GRZE� Fatalnie. Na dupê mi ta historia. Trzeba by³o i�æ do ciebie na ruski.
JANUSZ Rosyjski.
GRZE� Na cokolwiek. Gdziekolwiek, tylko nie tu.
HELENA Przecie¿ mog³e� wyjechaæ? Trzeba by³o. (zaczyna chodziæ po pokoju)
JANUSZ Mia³a� wstawiæ wodê na herbatê.
HELENA Nie chcê ¿adnej herbaty!
JANUSZ I mia³a� byæ cicho.
HELENA Nie bêdê cicho dlatego, ¿e on tam �pi!
JANUSZ Zd¹¿y³a� go pewnie obudziæ.
GRZE� (cicho) Kogo?
JULIA Naszego ojca. Przyjecha³ dzisiaj.

Wyciemnienie.

S c e n a  2

Kolacja. Na stole niewiele produktów. Dzbanek z gor¹c¹ herbat¹. Na wprost wi-
downi siedzi Hubert Czekaj; wygl¹da du¿o starzej ni¿ na swoje piêædziesi¹t piêæ
lat. Ma na sobie znoszone ubranie. Po prawej stronie Julia i Grze�, po lewej Ja-
nusz. Helena le¿y na kanapie. Ma na sobie d¿insy i sweter. Na razie wszyscy jedz¹
w milczeniu. Gra radio.

JANUSZ Niezbyt dobre te pomidory. Sama woda.
JULIA Nie wybrzydzaj. Dziêki Grzesiowi mamy chocia¿ jajecznicê.
HELENA Grze�, nasz wybawca.
GRZE� O tej porze roku trudno o dobre pomidory.
HUBERT Mieszkasz ci¹gle na górze?
GRZE� Ja? Tak.
HUBERT A Zosia?
GRZE� Babcia zmar³a w zesz³ym roku.
HELENA Prawie ca³y czas siedzi u nas.
JULIA Grze� jest jak rodzina.
HELENA Chyba dla ciebie.

Pauza.
HUBERT Kiedy� twoi rodzice�
GRZE� Zginêli w wypadku.
HELENA Dlaczego mówi pan do niego po imieniu?
HUBERT A dlaczego ty mówisz do mnie na �pan�?
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HELENA Bo jest pan dla mnie obcy.
HUBERT M³ody cz³owieku, jak mam siê do ciebie zwracaæ?
GRZE� Proszê mi mówiæ po imieniu.
HUBERT By³em na �lubie twoich rodziców.
HELENA A ja na ich pogrzebie.

Pauza.
JANUSZ Poproszê sól.
GRZE� Jest dzisiaj jaka� impreza? Wychodzisz gdzie�?
HELENA Co ciê to obchodzi? Ja nie kontrolujê twojego ¿ycia.
GRZE� Tylko zapyta³em.
HELENA Nie powinno ciê interesowaæ, co robi¹ nocami du¿e dziewczynki.
JANUSZ Helena.
HELENA Po co gówniarz siê wtr¹ca!
GRZE� (wstaje) Wiesz co� Nie bêdziesz mnie obra¿a³a do koñca ¿ycia. Przepraszam.

(wychodzi)
HELENA (�mieje siê) Przecie¿ tego w³a�nie chcesz, Grzesiu! £azisz za mn¹ jak pies, to

ci rzucam resztki!
JULIA Zachowujesz siê jak �winia. A ten gówniarz�
HELENA Tak, tak, zaraz dowiem siê, jak to biedny Grzesiu, ambitna sierotka, studiuje

i pracuje, pracuje i studiuje, ble, ble, ble!
JULIA Chcia³am powie�
HELENA Nie chcê tego s³uchaæ! Czemu ten pan siê tak gapi? Co� siê panu nie podoba?

Boi siê pan zapytaæ, co ja robiê w ¿yciu?
JANUSZ Helena.
HELENA Ten pan nie ma prawa o nic pytaæ! Nie uwa¿am tego pana za rodzinê!
JULIA Wyjd� st¹d.
HELENA To jest tak samo mój dom!� (pauza) Ud³awcie siê� t¹ swoj¹ kurewsk¹

hipokryzj¹! ¯adna tajemnica, nie mam ochoty studiowaæ. Nie chce mi siê! Gów-
no z tego bêdê mia³a. A pan? Jaki pan ma sekret? Przez tyle lat musia³o siê co�
uzbieraæ?
Pauza. Helenka wychodzi do swojego pokoju, trzaska drzwiami.

JULIA Ona�
HUBERT Ca³kiem dobra ta jajecznica.
JANUSZ Trochê za s³ona.
HUBERT Ca³kiem dobra.
JANUSZ Julia, wszystko ci wystygnie.
JULIA Odechcia³o mi siê je�æ przez twoj¹ siostrê.
JANUSZ To te¿ twoja siostra.
JULIA Nie jeste�my nawet podobne.
HUBERT Jeste�cie.

Dzwoni telefon.
JULIA Jak to Marek� (pauza) Powiedz mu, ¿e mnie nie ma.
JANUSZ (podchodzi do telefonu, podnosi s³uchawkê) Halo? Cze�æ, Marek� No, kupê

czasu� Tak, jest. Julia, do ciebie.
Julia bierze s³uchawkê i odk³ada j¹ na wide³ki.

HUBERT Ch³opak?
JULIA Nie, tato. Mój by³y m¹¿. (g³o�no) Nie zapomnij wypraæ po sobie sukienki!

Helena wchodzi.
HELENA Nigdzie w niej nie by³am.
JULIA Nie pozwoli³am ci jej w³o¿yæ.
HELENA Bo co?
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JANUSZ Helena, przestañ.
HELENA Nie mów do mnie w ten sposób.

Helena wychodzi do kuchni.
HUBERT Strasznie zimno tutaj.
JULIA Kaloryfery nie grzej¹.
HUBERT Mo¿e siê zapowietrzy³y.
JULIA (zaczyna chodziæ po pokoju) Jutro zadzwoniê do spó³dzielni. Musi tata spaæ tutaj

na kanapie.
JANUSZ Najcieplej jest u mnie. Ja bêdê spa³ na kanapie, a tata u mnie.
HUBERT Dziwiê siê, ¿e jeszcze tu jest. Ta kanapa. (do Janusza) Musi mieæ tyle lat, co ty.

Kupowali�my ten komplet przed twoim urodzeniem.
JANUSZ Niech tata sobie daruje. Proszê. (zrywa siê, zaczyna sk³adaæ rzeczy ze sto³u.

Szklanka pêka mu w d³oni. Widaæ du¿o krwi)
JULIA Jezu, trzeba to zatamowaæ� gdzie� by³ banda¿� jak kto� nie my�li� sieroto

jedna� (wychodzi)
HUBERT Mo¿e trzeba jechaæ na pogotowie?
JANUSZ To tylko skaleczenie.
HUBERT Ale�

Helena staje na progu.
JANUSZ Skaleczy³em siê. To nic takiego. (z u�miechem) To tylko skorupy.

Helena wybiega z mieszkania.
HUBERT Mama te¿ by³a taka wra¿liwa.
JANUSZ Krew.
HUBERT Jest taka choroba� zaraz, jak to siê� ¿e nie mo¿na patrzeæ na krew�
JANUSZ Pomy�la³a pewnie� nie wiem, co mog³a pomy�leæ.
HUBERT Mogê?

Janusz wyci¹ga rêkê nieskaleczon¹ i pokazuje ojcu.
JANUSZ ¯aden sekret. Dwa lata temu.
HUBERT Profesjonalnie. Wzd³u¿ ¿y³. A kto�?
JANUSZ Helena. Wcze�nie wróci³a, zapomnia³a wzi¹æ portfel.

Wchodzi Julia.
JULIA Daj tê ³apê� Musia³e� tak ni¹ machaæ? Najpierw pójdziemy to przemyæ. Wszyst-

ko zachlapane. (popycha Janusza w stronê ³azienki) Kto to teraz posprz¹ta�?
Wychodz¹. Hubert Czekaj zostaje sam. Nachyla siê z trudem i dotyka pod³ogi, brud-
nej od krwi. Wyciemnienie.

S c e n a  3

Ranek. Grze� stoi przy oknie. Janusz obserwuje go ukradkiem. Szum prysznica.
JANUSZ Ja te¿ nie wiem, jak siê do niego zwracaæ.
GRZE� Hmn?
JANUSZ Rozumiem Helenê. Nie wiem, jak do niego mówiæ.
GRZE� Ona ci¹gle stoi z tym dupkiem przy furtce� O czym jeszcze gadaj¹?
JANUSZ Tego siê nigdy nie dowiemy.
GRZE� Oble�ny. Dziesiêæ lat za sam wygl¹d. O� o, ¿egnaj¹ siê. Nie rozumiem, co ona

w nim widzi.
Pauza.

JANUSZ Ona nie jest ca³ym �wiatem.
Pauza.

GRZE� Pamiêtasz, nie chcia³a i�æ ze mn¹ na studniówkê. By³a z³a jak osa. B³aga³em
j¹, ¿eby siê nade mn¹ zlitowa³a. A potem bawi³a siê najlepiej ze wszystkich. Two-
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ja mama� twoja mama, Janusz, mówi³a, ¿e Julka jest tak ufna i dobra jak pies,
a z Helenk¹ trzeba jak z kotem. Trzeba zas³u¿yæ sobie na jego zaufanie. Na jego
mi³o�æ.

JANUSZ A co mówi³a o mnie?
GRZE� Poszed³ sobie. Jezu, która godzina?
JANUSZ Dziesi¹ta.
GRZE� (wybiegaj¹c, potyka siê o buty Heleny) Bo¿e! Znowu siê spó�niê!

Janusz zamyka ksi¹¿kê. W³¹cza radio i wy³¹cza, bo trafi³ na wiadomo�ci. Zagl¹da do
szuflady i wyci¹ga obr¹czkê, któr¹ po namy�le wk³ada na palec. Gdy do mieszkania
z hukiem wpada Helena, odruchowo chowa rêkê za siebie.

HELENA Hej, hej. (jest mocno zgrzana; jednym haustem wypija zawarto�æ kubka Janu-
sza) Fuj! Znowu pijesz jakie� �wiñstwo.

JANUSZ Nie jestem na diecie i s³odzê.
HELENA Nie cierpiê herbaty.
JANUSZ Widzia³a� siê z Grzesiem?
HELENA Na szczê�cie nie mia³ czasu mnie drêczyæ. (pije. Krzywi siê) Ohyda. Ile mu

da³e�?
JANUSZ Czego?
HELENA Kasy. Forsy.
JANUSZ Jakiej forsy?
HELENA (�ci¹ga buty) No� jakiej�. Naszej. Po¿yczy³e�.
JANUSZ (patrzy przez okno) Nie wiesz, po co tu przyszed³?
HELENA G³odna jestem!
JANUSZ To kanapki Grzesia. Nie zd¹¿y³ nawet spróbowaæ.
HELENA Mo¿e siê nie otrujê.
JANUSZ Brakowa³o mi ciebie wieczorem.
HELENA Przecie¿ wy siê cieszycie, ¿e on przyjecha³, prawda? Musi tak byæ, bo nic mu

nie powiedzieli�cie. Kurwa, ani s³ówka.
JANUSZ A co mia�
HELENA Przestañ! Nie chcê tego s³yszeæ. Nie chcê twoich pytañ, Janusz. (pauza) Co on

w ogóle teraz robi?
JANUSZ Poszed³ gdzie� na spacer, kiedy jeszcze spali�my.
HELENA Naprawdê nic ze sob¹ nie ma? Jeszcze trzeba bêdzie go utrzymywaæ, obkupiæ.

Jakby�my nie mieli na co wydawaæ. Jeszcze ta histerycz�
JANUSZ Zauwa¿y³ wczoraj.
HELENA Tak? (przerywa na chwilê jedzenie) Co mu powiedzia³e�?
JANUSZ Nic.
HELENA To mu nie wystarczy.
JANUSZ Nie.
HELENA Bêdziecie rozmawiaæ?
JANUSZ Nie.
HELENA Mo¿e i ja bym siê czego� dowiedzia³a. O tobie. No co? Przera¿a ciê to, prawda?
JANUSZ Zapytaæ go, co robi³ przez te wszystkie lata?
HELENA Je�li naprawdê chcesz to wiedzieæ. (po chwili) Dla mnie to obcy cz³owiek.

Idziesz ju¿?
JANUSZ B¹d� dla niej mi³a. (bierze teczkê ze sto³u)

Helena ³apie go za rêkê. Zauwa¿a obr¹czkê.
HELENA A to po co? Janusz?
JANUSZ Jako talizman. Pa. (wychodzi)

Helena ze z³o�ci¹ rzuca butami o pod³ogê. Pojawia siê Julia w szlafroku, wyciera
g³owê rêcznikiem.
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JULIA Kupi³a� mo¿e mas³o? Wczoraj by³a ju¿ resztka. (dotyka kaloryferów pod oknem)

To przechodzi ludzkie pojêcie, ¿eby o tej porze by³y zimne jak lód.
HELENA Na dworze nie jest tak zimno.
JULIA Ale ju¿ prawie listopad.
HELENA Mia³a� zadzwoniæ do spó³dzielni.
JULIA Dzwoni³am. Nikt siê nie zg³asza.
HELENA To bêdziemy marzn¹æ. (pauza) Ciê¿ko bêdzie staæ na mrozie w kolejce po zasi³ek.
JULIA Na szczê�cie zasi³ki wyp³acaj¹ pod dachem.
HELENA Nie wiem. Ja na siebie pracujê.
JULIA Jaka ty jeste� biedna. Zmuszali�my ciê do pracy, zabronili�my siê uczyæ. Tak¹

straszn¹ masz rodzinê. Tak ci �le.
HELENA Ale teraz rodzinka jest prawie w komplecie. Ty, Janusz, ja. I ten pan.
JULIA Mo¿emy o tym nie rozmawiaæ?
HELENA A o czym? Jak rzuci³a� pracê?
JULIA Wiedzia³am, ¿e mi nie odpu�cisz.
HELENA Pogiê³o ciê? Pomy�la³a�, jak sobie teraz damy radê?
JULIA A czy które� z was kiedy� pomy�la³o o mnie? O moich potrzebach?

Pauza.
JULIA To telefon?
HELENA Nie.
JULIA Wydawa³o mi siê, ¿e dzwoni.
HELENA Odbierz kiedy�, to niczego nie zmieni.
JULIA S³ucham?
HELENA On ciê ju¿ nie kocha.
JULIA Nie wiesz, o czym mówisz.
HELENA Mo¿e nawet nigdy ciê nie kocha³.
JULIA Skoñczy³a� ju¿?
HELENA Usychasz z têsknoty. To nawet wzruszaj¹ce. Nigdy nie zetnê w³osów, bo on

wola³ d³ugie. Nigdy siê z nikim nie zwi¹¿ê, bo mo¿e do mnie wróci. (pauza) Prawdzi-
wa Julia, bohaterka tragedii. Straci³a� mi³o�æ. Straci³a� pracê. Ale odzyska³a� ojca.

JULIA Nie s³ucham ciê.
HELENA Nie mam zamiaru byæ taka jak ty.
JULIA A jaka chcesz byæ? Co? W czym jeste� lepsza ode mnie?
HELENA Ja siê nie dam, rozumiesz? Nie bêdê takim ³atwym ¿erem jak ty czy Janusz.

Nie skoñczê tak, jak jego ¿ona.
Wyciemnienie.

S c e n a  4

G³o�no gra radio. Obok drzwi stoi wypchana torba podró¿na. Wchodzi Grze� � poty-
ka siê o torbê i wpada na Helenê.

HELENA Uwa¿aj, idioto!
GRZE� Co ty robisz?
HELENA (zbiera rzeczy) A jak my�lisz?
GRZE� (pomaga jej niezdarnie) Wyje¿d¿asz gdzie�?
HELENA W koñcu nadszed³ ten moment.
GRZE� Jaki? Helena?
HELENA Grzesiek, ja ju¿ jestem doros³a.
GRZE� (przerywa jej) Wyprowadzasz siê.
HELENA Ty te¿ mnie nie s³uchasz. Jestem doros³a.
GRZE� Nie mo¿esz byæ doros³a tutaj?
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HELENA Ja nie mogê ju¿ tu mieszkaæ. Duszê siê. Od �niadania do kolacji, od herbaty do

herbaty� Jak d³ugo mo¿na tak ¿yæ? Jak mo¿na odmierzaæ czas piciem herbaty�? Ja
nawet nie lubiê herbaty.

GRZE� O czym ty mówisz?
HELENA O ¿yciu. Chcê ¿yæ tak, jak ludzie za oknem� a tutaj� tutaj mieszkaj¹ same

strachy. Duchy.
GRZE� Ale� jak�
HELENA Nie bój siê, spotkamy siê jeszcze. (klepie Grzesia po ramieniu)

Ch³opiec obejmuje d³oñmi jej twarz i ca³uje j¹ w usta.
HELENA (odpycha go mocno) �mieszny jeste�. (wychodzi)

Z kuchni wychyla siê Julia.
JULIA Posz³a ju¿?
GRZE� Tak. Tak.
JULIA Furiatka. Za parê dni jej przejdzie.
GRZE� Powiedzia³a, ¿e nie lubi herbaty.
JULIA Grzesiu� czy to jest wa¿ne?
GRZE� A jak jej siê co� stanie?
JULIA Jest pe³noletnia. Poza tym muszê siê teraz martwiæ o siebie. Nikt o mnie nie my-

�li, Grzesiu. A ja jestem na kolejnym zakrêcie.
GRZE� My�lisz, ¿e ona go�
JULIA �pi z nim. I mam to gdzie�, tak jak ona ma moje problemy i moje ¿ycie. Przecie¿

ja nie mogê tak ca³y czas siedzieæ w domu, muszê� (pauza) To wszystko przez jego
przyjazd.
Wchodzi Janusz.

JANUSZ Cze�æ.
GRZE� Cze�æ.
JULIA Jak by³o w pracy?
JANUSZ Zwyczajnie. Nudno.
JULIA Przynajmniej masz pracê.
JANUSZ Wyjecha³?
JULIA Kto?
JANUSZ Ojciec.
JULIA Wyprowadzi³a siê.
GRZE� Nie spotka³e� jej?
JANUSZ Nie idziesz dzisiaj do pracy? Gdzie ojciec?
JULIA Janusz, powiedz co�, proszê.
JANUSZ Przecie¿ mówiê. Ojciec w domu?
JULIA Bo¿e!� (pauza)
JANUSZ Julia�
JULIA Co?! Ja ci nie pomogê! Nie mogê pomóc sama sobie, nie uratujê tej rodziny!
JANUSZ Juleczko�
JULIA Zostaw mnie w spokoju! Wszystko siê zmieni³o!
JANUSZ Tak ci siê tylko wydaje.
JULIA Nie rozumiesz, co ja do ciebie mówiê? Nie widzisz, ¿e ja tu zdycham?!

Pauza. Wchodzi Hubert. Wyciemnienie.

S c e n a  5

Wieczór. Janusz i Hubert Czekaj siedz¹ przy stole. Pusta butelka po winie. Julia siedzi
na kanapie owiniêta w koc, Grze� na pod³odze. Graj¹ w karty.

JULIA Jestem stara. Nie mam jeszcze trzydziestu lat, a do niczego siê nie nadajê. Nie
znajdê ju¿ pracy.
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GRZE� Nie mów tak.
JULIA Jestem wykszta³cona, mam spore do�wiadczenie. I nikt mnie nie chce zatrudniæ.
HUBERT Ile lat pracowa³a� w gazecie?
JULIA Od ostatniego roku studiów. Prawie sze�æ lat ciê¿kich robót.
HUBERT By³o a¿ tak �le?
JULIA Gorzej. Wieczne popychad³o, zero ¿yczliwo�ci. Ale by³ ZUS, ubezpieczenie i za-

silanie konta co miesi¹c.
GRZE� To po co ja studiujê? I tak nie znajdê lepszej pracy ni¿ w sklepie komputerowym.
JANUSZ Mo¿e nie musia³a� siê zwalniaæ.

Pauza.
JULIA Heleny nie by³o na cmentarzu.
JANUSZ By³a, zostawi³a kwiaty.
GRZE� U babci i rodziców te¿.
JULIA Ale nie by³o jej z nami. My�la³am, ¿e spotkamy siê chocia¿ w �wiêto.
GRZE� Helena nie lubi duchów.
JULIA Mia³am nadziejê, ¿e przyjdzie.
HUBERT Nie macie tu ¿adnych zdjêæ.
JULIA Nie.
HUBERT Dlaczego?
JULIA A jak tata my�li? Nikt nie chce wracaæ do przesz³o�ci.
GRZE� Ja mam du¿o albumów ze zdjêciami.
HUBERT Przecie¿ chodzicie na cmentarz.
JULIA To co innego. (wychodz¹c do kuchni) Nasze wspomnienia s¹ trochê inne, Grzesiu.
HUBERT To przeze mnie?
JANUSZ Niech tata nie przypisuje sobie wszystkich zas³ug. Nie jeste�my fotogeniczni.

(patrzy na Grzesia) �le wygl¹dasz, kolego.
GRZE� Bo tak siê czujê. Mam chyba gor¹czkê.
JANUSZ Dam ci jaki� sweter, zanim siê przeziêbisz. (wychodzi do pokoju)
GRZE� Rozumiem, dlaczego pan wzdycha.
HUBERT Tak, Grzesiu?
GRZE� Pana dzieci. S¹ takie dziwne.
HUBERT O tak.
GRZE� Ja ju¿ to rozgryz³em. Oni kochaj¹ byæ smutni. Bardzo. Uwielbiaj¹, jak im co� nie

wychodzi.
HUBERT Jak my�lisz, dlaczego?
GRZE� Nie musz¹ za nic odpowiadaæ. Mo¿e siê mylê. Ja nie jestem Czekaj.

Wraca Janusz.
JANUSZ (podaje Grzesiowi sweter) Julia, zasnê³a� w tej kuchni?!
JULIA (opiera siê o framugê drzwi) Zamy�li³am siê. W kuchni jest przynajmniej ciep³o.
HUBERT Mo¿e trzeba i�æ do spó³dzielni?
JULIA Pójdê. W koñcu mam du¿o czasu.
GRZE� Mog³aby� pracowaæ na uczelni.
JULIA Wystarczy, ¿e Janusz robi doktorat. Jeden Czekaj wystarczy. Zreszt¹ Janusz siê

tym nie przejmuje.
GRZE� Mo¿e popytam u nas w sklepie?
JANUSZ Widzia³em Marka na ulicy. Wiesz, ¿e jest teraz�
JULIA Nawet o tym nie my�l!
JANUSZ Mo¿e on co� ci znajdzie?
JULIA Nie b¹d� �mieszny.
JANUSZ Marek ci nie odmówi.
GRZE� Gdzie on teraz pracuje?
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JULIA Nie bêdê siê poni¿a³a przed swoim by³ym.
JANUSZ Zosta³ dyrektorem radia Karo. Zawsze by³ sympatyczny i taktowny. Lubi-

³em go.
JULIA Tak jak wszyscy. Wszyscy lubili Marka. Tylko on mnie nie lubi³.
JANUSZ Ale teraz mo¿e ci pomóc.
JULIA Nie chcê jego lito�ci, nie rozumiesz tego?
JANUSZ Tylko go spytaj.
JULIA Nie, Janusz! Nie.
JANUSZ Jak chcesz.
JULIA W³a�nie tak chcê. Wolê umrzeæ z g³odu.
JANUSZ Ale ja zrobi³em zakupy.
JULIA Jeste� rozbrajaj¹cy. Naprawdê nie pamiêtasz, jak odchorowa³am ten rozwód? Tylko

ty masz prawo do depresji?
JANUSZ Przecie¿ wszystko siê u³o¿y³o.
JULIA On ju¿ ma inn¹, rozumiesz?! Ma now¹ ¿onê!
JANUSZ Minê³o ju¿ tyle czasu�
JULIA I ty to mówisz? W³a�nie ty?!
JANUSZ Boisz siê spotkaæ z Markiem? To tylko rozmowa.
JULIA Nie zmieniaj tematu! Wiesz, czego najbardziej ¿a³ujê?
JANUSZ Nie, ale zaraz siê dowiem.
JULIA Twojej biednej ¿ony, Janusz. (wychodzi)

Pauza.
HUBERT Musicie mieæ jakie� zdjêcia.
GRZE� Pewnie s¹ na strychu.
HUBERT Janusz?
JANUSZ S³ucham? Tak, Julia wynosi³a tam wszystkie niepotrzebne rzeczy.
HUBERT Nie masz nic przeciwko, ¿ebym tam czego� poszuka³?
JANUSZ Nie, dlaczego. To taty dom.
GRZE� Pójdê z panem. Schody s¹ bardzo strome.

Dzwoni telefon.
JANUSZ (po d³u¿ej chwili podnosi s³uchawkê) S³ucham�? To pomy³ka. Janusz Czekaj

tutaj nie mieszka. (zdejmuje z palca obr¹czkê, ogl¹da j¹. Zak³ada z powrotem)

S c e n a  6

Dzieñ. Janusz siedzi przy stole i poprawia wypracowania. Hubert ostukuje �ciany,
sprawdza deski w pod³odze.

HUBERT Trzeba tu zrobiæ generalny remont.
JANUSZ Ju¿ to tata mówi³.
HUBERT Nie wystarczy mówiæ. Trzeba zacz¹æ dzia³aæ.
JANUSZ A kto niby ma to zrobiæ? Tata?
HUBERT Mnie ju¿ to nie dotyczy. Ty to zrobisz.
JANUSZ Wykluczone.
HUBERT Grzesiu ci pomo¿e.
JANUSZ Nie znam siê na tym.
HUBERT Kiedy� zbudowa³e� domek na drzewie, pamiêtasz? (pauza) Niebieski. Zrobi-

³e� to zupe³nie sam.
JANUSZ To by³o wieki temu. W innym ¿yciu.
HUBERT Jest tylko jedno ¿ycie.
JANUSZ Chcê poprawiæ te prace przed obiadem, dobrze?

Pauza.
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HUBERT Nie mówi³e� mi, ¿e mia³e� ¿onê.

Pauza.
JANUSZ To ¿aden sekret. Nie ma nic do opowiadania.
HUBERT Jaka by³a?
JANUSZ Kto?
HUBERT Twoja ¿ona.
JANUSZ Ala?
HUBERT Alicja?
JANUSZ Aleksandra. Ala. �redniego wzrostu, ciemnoblond w³osy�
HUBERT Jaka by³a, Janusz?

Pauza.
JANUSZ (wzrusza ramionami) £adna, drobna�
HUBERT Gdyby chodzi³o mi o jej wygl¹d, poprosi³bym o zdjêcie.
JANUSZ Nawet nie mam ¿adnego.
HUBERT Ze �lubu te¿ nie?
JANUSZ Mo¿e s¹ gdzie� na strychu. Nie znalaz³ tata?
HUBERT Nie masz zdjêcia ¿ony?
JANUSZ Nie zna³ tata Ali. Nie lubi³a zdjêæ, nie lubi³a odpowiadaæ na pytania, peszy³a

siê. By³a nie�mia³a. (pauza) Bardzo siê wszystkiego ba³a.
HUBERT Jak to: wszystkiego?
JANUSZ Ba³a siê. Podj¹æ jakiejkolwiek decyzji. Zrobiæ cokolwiek.
HUBERT Rozczula³o ciê to?
JANUSZ Dra¿ni³o.
HUBERT Za co� jednak j¹ kocha³e�.

Pauza.
JANUSZ Nie zastanawia³a siê nad sob¹. Mo¿e ba³a siê, ¿e odkryje w sobie co�, do czego

lepiej siê nie przyznawaæ.
HUBERT Musia³a byæ z tob¹ nieszczê�liwa.

Pauza.
JANUSZ Tak. Bardzo.
HUBERT Ty te¿ mnie mo¿esz pytaæ. Wiesz o tym.
JANUSZ Tak.
HUBERT O wszystko. Wszystko ci opowiem.
JANUSZ Ale ja nie chcê nic wiedzieæ.
HUBERT Daje ci to poczucie bezpieczeñstwa?
JANUSZ Tata nie wie, o czym mówi.
HUBERT Ta niewiedza utrzymuje twój spokój?
JANUSZ Teraz pracujê i chcia³bym to skoñczyæ� Tata� tata nie mo¿e niczego ode

mnie ¿¹daæ. Od nas. Nie masz takiego prawa.
HUBERT Dobrze. Mów dalej.
JANUSZ Co? Nie. Nie chcê nic mówiæ. Nie interesuje mnie to.
HUBERT Nie interesuje ciê, dlaczego was zostawi³em? Dlaczego nie pojawi³em siê tu

ani razu przez piêtna�cie lat? Nie przyjecha³em na pogrzeb ¿ony?
JANUSZ Dosyæ! (wstaje, zbiera papiery) Nie mamy o czym rozmawiaæ.
HUBERT Nie, Janusz. To ty nie wiesz, co powiedzieæ.

Pauza.
JANUSZ By³ tata szczê�liwy przez te wszystkie lata?!

Pauza.
HUBERT Nie.
JANUSZ A my kiedy� tak. Tylko o tym chcê pamiêtaæ.

Wyciemnienie.
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S c e n a  7

Dzieñ. �nieg za oknem. Hubert Czekaj zawziêcie czego� szuka po ca³ym pokoju. Za-
gl¹da do szuflad, wertuje ksi¹¿ki i tak dalej. Wchodzi Julia, od�wiêtnie ubrana. Mo¿e
mieæ krótko obciête w³osy.

JULIA Dzieñ dobry, tato.
HUBERT Wcze�nie wysz³a�. Nie zd¹¿yli�my wypiæ herbaty.
JULIA Dosta³am pracê.
HUBERT �wietnie, �wietnie.
JULIA Janusz jest do taty bardzo podobny. Jego te¿ nie interesuj¹ szczegó³y.
HUBERT Zwróci³a� siê do by³ego mê¿a.
JULIA Marek tu dzwoni³?
HUBERT By³a� u fryzjera. Masz na sobie rzeczy Heleny.
JULIA Naprawdê inaczej wygl¹dam?
HUBERT M³odziej. Jakby spad³ ci z serca ogromny ciê¿ar. Herbaty?
JULIA Ju¿ pi³am. Posz³am tam na z³o�æ Januszowi.
HUBERT Posz³a� tam dla siebie.
JULIA Nie czujê do niego nienawi�ci. Wie tata? My�la³am, ¿e nie bêdê mog³a spojrzeæ

mu w oczy po tym� jak mnie zostawi³. To mia³a byæ najtrudniejsza rozmowa w mo-
im ¿yciu.

HUBERT Okaza³o siê, ¿e codzienno�æ uodparnia.
JULIA Jak mieszka siê z Januszem� i Helen¹� Zahartowa³am siê. Ja� ja musia³am

ci¹gle na nich patrzeæ. Jak tylko spu�ci³am ich z oczu, to zawsze� To siê wszystko
tak zbieg³o: mój rozwód, wypadek Ali� potem jeszcze babcia Grzesia.

HUBERT To nie twoja wina.
JULIA Wiem.
HUBERT To nie twoja wina.

Pauza.
JULIA Oni nic nie widzieli, tato. Nie widzieli, co siê ze mn¹ dzieje, kiedy Marek odszed³.

Nie widzieli, ¿e ta praca mnie z¿era, dobija i wpêdza w dó³. To by³a moja najodwa¿-
niejsza decyzja.

HUBERT Powinna� pozwoliæ im odej�æ.
JULIA S³ucham?
HUBERT Powinna� pozwoliæ im odej�æ.
JULIA (udaje, ¿e nie rozumie) Komu? ¯e niby mieszkamy ca³y czas razem? Helena ju¿

siê zdecydowa³a, Janusza nie trzymam.
HUBERT To wyprowad� siê sama.
JULIA Nie mogê. Jeszcze mnie nie staæ.
HUBERT Wystarczy, ¿e trochê od³o¿ysz�
JULIA Nie, tato. Przecie¿ to mój dom.
HUBERT Wasze wiêzienie.
JULIA Dlatego tata st¹d uciek³? (pauza) Nie powinnam by³a o to pytaæ.
HUBERT Wszystko ci opowiem.
JULIA Nie teraz� muszê wzi¹æ prysznic� jestem skonana�
HUBERT Ale�
JULIA Kiedy� tata opowie mi wszystko.
HUBERT Kiedy�.
JULIA A ja poka¿ê tacie swój najwiêkszy skarb. Moj¹ kolekcjê pocztówek.
HUBERT Jakich� pocztówek?
JULIA Z W³och. Zawsze chcia³am tam pojechaæ. Tak, wiem, ¿e to dziecinne hobby, ale

zbieram je od� od dawna.
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HUBERT Tylko z W³och?
JULIA Tam mam kole¿ankê. Nikt inny mi nic nie przysy³a³. Kiedy� tacie poka¿ê. Wszystko

w porz¹dku?
HUBERT Tak. Tak.

Wyciemnienie.

S c e n a  8

Zamiana ról. Zamiast Julii i Huberta � w tych samych pozach Grze� i Janusz przy
stole.

JANUSZ Prawie mnie spyta³: chcia³e� siê zabiæ, bo twoja ¿ona umar³a, tak? ¯a³osne.
GRZE� ¯a³osne, ¿e tak nie by³o?

Pauza.
JANUSZ O czym ty mówisz?
GRZE� Pytam tylko.
JANUSZ Nie bardzo rozumiem.
GRZE� Bo nie chcesz. Nie gniewaj siê.
JANUSZ (u�miecha siê) Nie mam o co.
GRZE� Widzia³em j¹ na uczelni.
JANUSZ Przysz³a do mnie. Mia³em okienko.
GRZE� Dziêkujê, ¿e nie dziwisz siê, ¿e ja� dalej� mimo ¿e ona tak mnie�
JANUSZ Je�li chcesz wiedzieæ, to nie jest szczê�liwa.
GRZE� ¯yczê jej jak najlepiej.
JANUSZ Nied³ugo jej siê znudzi.
GRZE� Ja wiem, ¿e ona mnie�

S³ychaæ ciê¿kie kroki na schodach.
JANUSZ Ojciec. Co tam wtedy robili�cie na strychu?
GRZE� On czego� bardzo szuka³. Zacz¹³ wyjmowaæ deski z pod³ogi.
JANUSZ Chodzi tam prawie codziennie.
GRZE� Nic nie znalaz³; potem puka³ w belki na górze.
JANUSZ Przecie¿ tam nic nie ma. Starocie.
GRZE� S³uchaj, on zacz¹³ tam na górze kaszleæ i powiedzia³ mi�

Wchodzi Hubert. Ma ze sob¹ bardzo grube, ale niedu¿e zakurzone pude³ko.
HUBERT Znalaz³em.
JANUSZ Co to jest?
HUBERT Wiedzia³em, ¿e to gdzie� musi byæ. W³a�ciwie powinna to otworzyæ Julia�

pewnie zaraz przyjdzie. Czu³em, ¿e mama tego nie wyrzuci³a.
Janusz wstaje. Grze� otwiera pude³ko, z którego na stó³ i pod³ogê wysypuj¹ siê kolo-
rowe pocztówki � jest ich bardzo, bardzo du¿o.

GRZE� Ale to nie s¹ pocztówki Julki�
JANUSZ Nie.
GRZE� Ona ma wszystko w albumach. Janusz, patrz! (klêka, ogl¹da kartki) Sk¹d pan

wiedzia³, ¿e obie maj¹ hopla na punkcie pocztówek z zagranicy! Zw³aszcza Julia. Ma
ich kilkaset, w takich specjalnych albumach. Ogl¹damy je kilka razy do roku.

HUBERT (patrzy na Janusza) Zamiast zdjêæ.
GRZE� Gdyby pan wiedz�
HUBERT Wiedzia³em.

Pauza.
GRZE� (z u�miechem) Jak to?
JANUSZ To on je wysy³a³. Przez te wszystkie lata.
GRZE� Te z W³och?
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JANUSZ Nie. Te tutaj. Dla Julii.
HUBERT Zbiera³a je jako ma³a dziewczynka. Mia³a mo¿e z cztery czy piêæ lat, kiedy

nasz znajomy przys³a³ kartkê z W³och. Powiesi³a j¹ sobie nad ³ó¿kiem jak �wiêty
obrazek. Mówi³a, ¿e bêdzie je�dziæ po ca³ym �wiecie i wysy³aæ takie kartki, ¿eby
ludziom by³o weselej.

JANUSZ Jej kole¿anka mieszka w Rzymie. Przesy³a jej ka¿d¹ now¹ kartkê, jak¹ znaj-
dzie. Marek mia³ j¹ zabraæ tam w podró¿ po�lubn¹.

HUBERT Do W³och?
GRZE� Bo¿e, s¹ fantastyczne! Julka zwariuje ze szczê�cia! Chocia¿ nie wiem, po co je

w³a�ciwie zbiera.
JANUSZ Miejsca, których siê nigdy nie zobaczy. To nie boli.

Pauza.
HUBERT Matka nigdy wam ich nie pokazywa³a?
JANUSZ Nie.
HUBERT Nie zapomnia³em, synku.
GRZE� Janusz, popatrz, ta jest chyba z Portugalii� tak�
JANUSZ Nie mam ochoty ich ogl¹daæ. (wychodzi do swojego pokoju)

Wyciemnienie.

S c e n a  9

W mieszkaniu stoi roz�wietlona, niewielka choinka. Przy stole siedzi Helena. S³ychaæ
zgrzyt klucza w zamku. Kto� przekonuje siê, ¿e drzwi s¹ otwarte. Wchodzi Janusz,
potyka siê o buty Heleny.

JANUSZ Helenka?
HELENA Cze�æ.
JANUSZ Co� ty� tu?
HELENA Zostawi³am w domu mnóstwo rzeczy. Zapomnia³am portfela. Chyba mogê tu

jeszcze przychodziæ?
JANUSZ Po co siê pytasz?
HELENA ¯eby siê z tob¹ podroczyæ. (pauza) Bo¿e, jaki ty jeste� zmarzniêty! Dlaczego

nie nosisz rêkawiczek? Oszala³e�?
JANUSZ Zawsze je gubiê�
HELENA Nie mówisz chyba o tych z kaszmiru!? Kosztowa³y maj¹tek! Zgubi³e� je?
JANUSZ Sam nie wiem. Mo¿e zosta³y na uczelni� O, w domu wszyscy chorzy. Julia po

grypie, my przed. Nawet Grze� siê roz³o¿y³.
HELENA To jak ty, biedaku, sobie radzisz?
JANUSZ Jak zawsze. Nic siê nie zmieni³o.
HELENA To ciê cieszy?
JANUSZ To mnie nie martwi.
HELENA (bierze brata za rêkê) Zrobiê ci herbatê, co? Wstawi³am wodê.
JANUSZ Przed chwil¹ pi³em w kawiarni. No co? Czy to takie dziwne, ¿e by³em w ka-

wiarni z mi³¹, samotn¹ kobiet¹? Ale to nie jest tak, jak my�lisz.
HELENA Zawsze siê tak mówi.
JANUSZ To tylko kole¿anka z pracy.
HELENA Jaka ona jest, Janusz?
JANUSZ Nie spodoba³aby ci siê.
HELENA Nie musi byæ bardzo ³adna� Tylko trochê.
JANUSZ Nie, nie, to nie w tym rzecz. Po prostu nie spodoba³aby ci siê� jest taka � taka

nijaka. Mnie te¿ siê chyba nie podoba. Co?
HELENA Nic.
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JANUSZ Powiedzia³em co� nie tak?
HELENA Znowu to robisz.
JANUSZ Co?
HELENA To samo, co z Al¹. Kolejna ofiara losu, która potrzebuje twojej pomocy. A kto

pomo¿e tobie?
JANUSZ Wiesz, ¿e Julka pracuje w radiu? A jak tobie siê ¿yje?
HELENA Czujesz siê teraz winny, bo zlitowa³e� siê nad jak¹� biedn¹ dziewczyn¹. Czy

w twoim ¿yciu nie mo¿e siê pojawiæ kobieta, na której bêdzie ci zale¿eæ?
JANUSZ S¹. Nawet dwie. Moje piêkne siostry.
HELENA Janusz, obiecaj mi, ¿e nie bêdziesz wiêcej taki wielkoduszny.
JANUSZ Mog³em ci powiedzieæ to samo, na przyk³ad� kiedy posz³a� z Grzesiem na

studniówkê.
HELENA Jego w to nie mieszaj. Mówi³ ci, ¿e widzia³ mnie na uczelni? Nie? Po prostu

mnie omin¹³, nawet, cham, nie powiedzia³ �Cze�æ�. Tylko mu tego nie mów.
JANUSZ Nie doceniasz Grzesia, Helenko.
HELENA Ju¿ tak pó�no? Przesiedzia³am tutaj kilka godzin sama. Bez sensu.
JANUSZ Nie mów tak.
HELENA Na mnie ju¿ czas. Mam teraz faceta, któremu te¿ trzeba zrobiæ co� do je-

dzenia.
JANUSZ Zostañ na kolacji.
HELENA Nie, Janusz. (pauza) Wziê³am trochê rzeczy ze sob¹. Powiedz to Julce, ¿eby

siê nie zdenerwowa³a.
JANUSZ Zostañ.
HELENA Nie mogê.
JANUSZ Ty te¿ nie jeste� za ciep³o ubrana, moja panno.
HELENA Janusz� jestem wdziêczna, ¿e� ¿e nie prosisz mnie, ¿ebym wróci³a do domu.

Doceniam to.
JANUSZ Nie jest ci z nim dobrze.
HELENA To jest pytanie?
JANUSZ Nie.
HELENA To nie odpowiem.
JANUSZ Helena� przyjdziesz na Wigiliê?
HELENA Muszê ju¿ i�æ.
JANUSZ Nie spyta³a�, co u ojca.
HELENA Ten pan mnie nie interesuje.
JANUSZ On chce mi wszystko wyznaæ.
HELENA To dobrze. Ja�
JANUSZ Po co tak naprawdê przysz³a�? Potrzebujesz pomocy?
HELENA Przecie¿ ty i tak nic nie zrobisz� Do zobaczenia, Janusz. (wychodzi)

Wyciemnienie.

S c e n a  10

Julia zbiera ozdoby choinkowe do pude³ka. Janusz czyta na kanapie.
JANUSZ Sk¹d wiesz, ¿e co� mu jest?
JULIA Nazwij to kobiec¹ intuicj¹. To mo¿e nic powa¿nego, ale� Mo¿e dlatego, ¿e jest

ostatnio taki zamy�lony? Rozmawia³e� z nim?
JANUSZ Nie. A ty?
JULIA Tylko o remoncie. Naprawdê chce to zrobiæ?
JANUSZ Podobno dom siê rozsypuje.
JULIA Mo¿e znowu szykuje siê do wyjazdu?
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JANUSZ Helena nie chce go widzieæ.
JULIA Czêsto siê spotykacie.
JANUSZ Za rzadko. Wyrwa³a siê z klatki i poczu³a wolno�æ, ale ten jej facet�
JULIA Wiedzia³am, ¿e ona go nie kocha.
JANUSZ Nigdy tak nie mówi³a.
JULIA Masz racjê.
JANUSZ Wiesz, jaka jeste� ³adna? Ostatnio tak� m³odo wygl¹dasz.
JULIA Kto� ju¿ mi to powiedzia³. Ale nie wiesz przypadkiem, dlaczego ostatnio wygl¹-

dam lepiej?
JANUSZ Nie.
JULIA Zmieni³am uczesanie. Ju¿ dawno.
JANUSZ Aha. No tak.
JULIA A jak siê czesa³am wcze�niej?
JANUSZ (rozk³ada rêce) To ju¿ wy¿sza szko³a jazdy.
JULIA Unieszczê�liwi³by� ka¿d¹ kobietê. (pauza) Przepraszam. Przepraszam, ¿e to po-

wiedzia³am.
Pauza.

JANUSZ Cieszê siê, ¿e sobie radzisz w pracy.
JULIA Janusz, przepraszam.

Wchodzi Grze� z butelk¹ wina.
GRZE� Wygra³e�, stary.
JANUSZ Za³o¿yli�my siê, ¿e w piwnicy jest jeszcze butelka wina jego babci.
GRZE� Strasznie zakurzona. Le¿a³a pod stert¹ papierzysk.
JANUSZ (wk³ada buty) W koñcu macie co oblewaæ.
GRZE� Nie wypijesz z nami?
JULIA Wychodzisz gdzie�?
JANUSZ Liczê na to, ¿e w butelce co� zostanie.
GRZE� No nie wiem. Bêdziemy piæ tylko twoje zdrowie.
JULIA Janusz, dok¹d idziesz?
JANUSZ Muszê odnie�æ ksi¹¿ki do biblioteki.
JULIA To przez to, co powiedzia³am? Wymsknê³o mi siê�
JANUSZ Mi³ego wieczoru. Pa. (wychodzi)
GRZE� Nie zabra³ ksi¹¿ek.
JULIA Wiem.

Pauza.
GRZE� Widzia³a� siê mo¿e z Helen¹?
JULIA Kontaktuje siê tylko z braciszkiem. (idzie do kuchni; wraca, nios¹c na tacy dwa

kieliszki, korkoci¹g) Janusz mówi³, ¿e szukasz notariusza.
GRZE� Yhm.
JULIA Po co? Je�li mogê wiedzieæ?
GRZE� Sprzedajê mieszkanie.
JULIA Jak nie masz kasy na czynsz, to�
GRZE� (mocuje siê z korkiem) Muszê mieæ pieni¹dze na studia.
JULIA Bo¿e, zwolnili ciê? A ja chcê oblewaæ now¹ pracê�
GRZE� Nie, nie.
JULIA To czemu?� Ty chcesz jechaæ do Wroc³awia.
GRZE� Jak zdam egzaminy.
JULIA O to siê akurat nie martw. Nigdy ci siê tu nie podoba³o, nie?
GRZE� Przecie¿ ta uczelnia to zupe³ny niewypa³. Musia³ przyj�æ ten moment. Ale bab-

cia chorowa³a, sama wiesz.
JULIA Nie zapomnij o swoich smutnych s¹siadach.



CZEKAJ

23 HERBATKA BEZ SAMOWARA
GRZE� Jeszcze nigdzie nie wyje¿d¿am.
JULIA Ale ja ju¿ têskniê!

�miej¹ siê oboje. Stukaj¹ kieliszkami.
GRZE� Za twoj¹ pracê.
JULIA Za twoje studia. Wyborne. Pó³wytrawne.
GRZE� Ostatnia butelka. Dobry rocznik.
JULIA A gdyby moja siostra nie by³a taka �lepa�?
GRZE� Tak. Nie. Nie wiem.
JULIA Nie jest ciebie warta.
GRZE� Janusz powiedzia³ mi kiedy�, ¿e ona nie jest ca³ym �wiatem.
JULIA Mia³ racjê.
GRZE� Ale� Jula, mia³a� kiedy� takie uczucie, ¿e jak co� stracisz z oczu, to co� przesta-

je istnieæ? Bo ja tak siê czu³em. Jakby to mnie nie by³o, kiedy ona na mnie nie patrzy.
Jakbym bez niej� w ogóle nie ¿y³.

JULIA (g³aszcze go po g³owie) Z mi³o�ci siê nie umiera.
GRZE� Ala umar³a.

Pauza.
GRZE� Nigdy siê tobie nie przygl¹da³em.
JULIA Mo¿e nie ma na co patrzeæ?
GRZE� Jeste� piêkna.

Julia ca³uje Grzesia w usta.
GRZE� Codziennie uwa¿am, ¿eby nie przewróciæ siê o buty, które mog³aby zostawiæ

pod drzwiami.
JULIA Bardzo za ni¹ têskniê.

Ca³uj¹ siê. Wyciemnienie.

S c e n a  11

Popo³udnie. Okno lekko uchylone. Cicho gra radio. Hubert ogl¹da pocztówki Julii.
Julia tanecznym krokiem wychodzi z kuchni, nuc¹c co� pod nosem. Trzyma �cierkê do
kurzu. Wyciera szafkê, ramê z widokiem Florencji. Po chwili dostrzega, ¿e Janusz le¿y
na wznak na kanapie i patrzy w sufit.

JULIA Janusz!!!
JANUSZ Co?
JULIA Nic! Nie mog³am siê opanowaæ, przepraszam. (siada obok niego) Czuæ koniec

zimy, prawda?
JANUSZ Raczej spalone nale�niki.
JULIA Nie by³y takie z³e.
JANUSZ Z³e � nie, spalone.

Pauza.
JULIA Tata naprawdê siê stara³. Ja ju¿ nie mam kiedy gotowaæ.
JANUSZ Bo ca³y czas pracujesz.
JULIA Jeste� zazdrosny? A mo¿e ci smutno beze mnie? Znam ju¿ twój sekret.
JANUSZ Tak, Julio?
JULIA Nie mo¿esz siê wyrwaæ ze szponów zimowej melancholii. Brak �wiat³a i te spra-

wy. A jest ju¿ wiosna! Jest piêknie!
JANUSZ Wolê zimê. Przeprowadzê siê do Skandynawii.
JULIA To jest uleczalne.
JANUSZ (powa¿nie) Tak my�lisz?
JULIA Mam nadziejê.
JANUSZ Dobrze, ¿e nareszcie znalaz³a� swoje miejsce.
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JULIA Sama w to jeszcze nie wierzê. Nigdy bym nie pomy�la³a, ¿e tak super bêdzie mi

siê uk³ada³o z Markiem. W przysz³ym tygodniu wracaj¹. Jednak nie W³ochy, ale pol-
skie morze Ba³tyk.

HUBERT Julia�
JULIA Tak, tato? Dopiero teraz mogli pojechaæ w podró¿ po�lubn¹.
JANUSZ Ba³tyk, tak? Nie ma czego zazdro�ciæ?
JULIA Ju¿ nie.
HUBERT To kiedy� minie.

Pauza.
JULIA S³ucham?
HUBERT To minie. Przestanie boleæ.
JULIA Ale co?
HUBERT Patrzenie na Marka. Patrzenie na jego ¿onê.
JULIA Janusz, postanowi³am nawet posprz¹taæ twój pokój.
JANUSZ Tylko niczego nie wyrzucaj. I nie przestawiaj ksi¹¿ek.
JULIA Rekwirujê wszystkie listy mi³osne i pornosy. (chce wyj�æ, ale cofa siê na sekun-

dê) Pamiêtasz, ¿eby jutro kupiæ kwiaty?
JANUSZ Pamiêtam, kiedy jest rocznica.
JULIA Chcia³am siê tylko upewniæ. (wychodzi)
JANUSZ Rocznica �mierci Ali.
HUBERT O nic nie pyta³em.
JANUSZ Uprzedzi³em tatê.
HUBERT Ile?
JANUSZ Trzy lata.
HUBERT Poznam jej rodzinê?
JANUSZ Nie. Oni przychodz¹ rano, my pó�nym wieczorem.
HUBERT Mo¿na siê przecie¿ spotkaæ w po³owie dnia.
JANUSZ Mo¿na, ale oni nie chc¹ mnie widzieæ.
HUBERT Tak mi siê wydawa³o.

Pauza.
JANUSZ Zawsze tata jest nieomylny?
HUBERT Po prostu wiem, ¿e to twoja wina.
JANUSZ O co tata mnie oskar¿a?
HUBERT Dlaczego nie pomog³e� ¿onie?
JANUSZ Nic tata nie wie.
HUBERT Zgadujê. Nie zale¿a³o ci, ¿eby by³a szczê�liwa? Janusz? Nie zale¿a³o ci?

Pauza.
JANUSZ Ala nie ¿yje, tato. Nale¿y siê jej �wiêty spokój.
HUBERT Dlaczego nie ¿yje?
JANUSZ Wpad³a pod samochód.
HUBERT (kaszle) Od tego umiera cia³o.
JANUSZ Nie chcê s³uchaæ filozoficznych bredni.
HUBERT Wiesz, od czego umar³a.
JANUSZ Wpad³a pod samochód.

Wchodzi Julia.
HUBERT Nie zale¿a³o ci.
JANUSZ To nie twoja sprawa.
HUBERT Boisz siê do tego przyznaæ, prawda?
JANUSZ Nie wiem, jaka jest prawda.
HUBERT Nie chcesz wiedzieæ, na tym polega ró¿nica. Jeste� tchórzem, synku.
JANUSZ Synku? Nie wa¿ siê tak do mnie mówiæ!
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JULIA Janusz, proszê ciê.
JANUSZ Nie ¿yczê sobie, ¿eby tak do mnie mówi³.
HUBERT Nareszcie masz jakie� ¿yczenie. To ju¿ postêp.
JANUSZ (wstaje) To jest jaki� horror! Absurdalny horror.
JULIA Opanujcie siê, b³agam.
HUBERT Najpro�ciej schowaæ g³owê w piasek. Tylko ile tak mo¿na?
JANUSZ Ty wiesz o tym najlepiej!
JULIA Nie krzyczcie�

Pauza.
JANUSZ Ja jestem spokojny. Chce tata koniecznie wiedzieæ, dlaczego moja ¿ona by³a

nieszczê�liwa? Dlaczego teraz gryzie ziemiê? Najpierw pos³ucham o twoim ma³¿eñ-
stwie. O twojej ¿onie, któr¹ zostawi³e� bez pieniêdzy, z trójk¹ ma³ych dzieci! Gdzie
by³e�, kiedy umiera³a? Gdzie by³e�?!

JULIA (histerycznie) Przestañ!! Przestañcie obaj!
Pauza.

HUBERT To nie moja wina, ¿e ¿adne z was nie u³o¿y³o sobie ¿ycia. To nie moja wina, ¿e
jeste� nieszczê�liwy.

JANUSZ Dlaczego tata nas zostawi³?
HUBERT Musisz radziæ sobie sam, Janusz.
JANUSZ Dlaczego nas zostawi³e�, tato? (pauza) Ty te¿ nie potrafisz mi odpowiedzieæ,

prawda? I nie wiesz, jak mi pomóc, tak?!! Bo ja te¿ potrzebujê pomocy!
HUBERT To zale¿y tylko od ciebie.

Pauza.
JANUSZ Jak ty mi nie odpowiesz, to sk¹d mam wiedzieæ, co robiæ?!
HUBERT Bo takie jest ¿ycie! Nikt ci niczego nie u³atwi!

Zaczyna siê dusiæ i mocno kaszleæ. Julia pomaga mu usi¹�æ.
JULIA Tato! Tatusiu!
HUBERT Ju¿ dobrze! (dusi siê) Janusz�
JULIA Ciiicho, tato, nie denerwuj siê.
JANUSZ Tato. Tatusiu.
JULIA Dzwoñ na pogotowie.

Pauza. Hubert coraz mocniej kaszle.
JANUSZ Zabi³em ¿onê, tato. Zabi³em moj¹ ¿onê.

Wyciemnienie. S³ychaæ sygna³ karetki.

S c e n a  12

Noc. S³ychaæ kroki na korytarzu, potem klucz w zamku. Wchodzi Helena z du¿¹ torb¹,
za ni¹ Grze�, d�wigaj¹c jej walizkê. Grze� ca³y czas dotyka prawej strony swojej twarzy.

HELENA Jestem ci naprawdê wdziêczna.
GRZE� Nie ma o czym mówiæ.
HELENA Jest. Jest, Grzesiu� bo widzisz�
GRZE� Mam rano kolokwium, muszê siê po³o¿yæ.
HELENA Przecie¿ rzucasz studia.
GRZE� Chcê mieæ zaliczony rok. Cze�æ.
HELENA Grzesiu� poczekaj. (po omacku szuka w³¹cznika ma³ej lampy na szafce. Za-

pala j¹)
GRZE� Tak?
HELENA Dlaczego mnie tak traktujesz�? Ju¿ nie bêdziemy przyjació³mi, tak?
GRZE� A kiedy� byli�my? (pauza) Jak ciê traktujê?
HELENA Unikasz mnie na uczelni, unikasz mnie w domu�
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GRZE� (�mieje siê) Mieszka³a� na drugim koñcu miasta. Kiedy mia³em ciê unikaæ?
HELENA To ciê a¿ tak bawi? Jestem �mieszna, tak?
GRZE� (kieruje siê do wyj�cia) Nie masz prawa robiæ mi takich wyrzutów. Przepraszam,

ale chcê siê wyspaæ.
HELENA Nie musia³e� po mnie przyje¿d¿aæ.
GRZE� Zadzwoni³a� po mnie w �rodku nocy!
HELENA Mog³e� powiedzieæ, ¿e masz to w dupie.
GRZE� Mia³a� nadziejê, ¿e tak nie powiem.

Pauza.
HELENA (s³abo) Co ty chcesz ode mnie us³yszeæ?
GRZE� Dobranoc.
HELENA (³apie Grzesia za rêkê) Chcia³am to zrobiæ bez ha³asu� jak jego nie bêdzie

w domu. Jakbym poprosi³a Janusza�. tam by³oby piek³o. Intelektualne.
GRZE� A tak tylko g³upi Grzesio jest poszkodowany.
HELENA Nie mów tak, nawet nie wiesz, jak mi przykro.
GRZE� Mo¿e trzeba by³o zostaæ? Tak ci siê kiedy� do niego �pieszy³o.
HELENA Ju¿ kilka razy� (dotyka jego twarzy) Poka¿ do �wiat³a, jak to wygl¹da�
GRZE� Ciebie te¿ tak bi³?

Wchodzi zaspana Julia.
JULIA Co siê dzieje?
HELENA Zgubi³am klucze.
JULIA (zapala du¿e �wiat³o) Nie mog³a� wróciæ o jakiej� cywilizowanej porze?
HELENA (wymowny u�miech do Grzesia) Tak wysz³o.
JULIA Jasne� a tobie co siê sta³o?
GRZE� Nic, od czego siê umiera.
JULIA Bêdzie piêkny siniak. Przy³ó¿ co� zimnego.
GRZE� Dobranoc.
HELENA Jeszcze raz� dziêki.

Grze� wychodzi.
JULIA Tylko nie ha³asuj.
HELENA P³aka³a�?
JULIA Od kiedy ciê to obchodzi?
HELENA Od zawsze.
JULIA Ma³o mamy zmartwieñ?

Pauza.
HELENA Janusz mówi³ mi, cieszê siê, ¿e masz fajn¹ pracê.
JULIA No, nie jestem ju¿ darmozjadem.
HELENA Pracujê teraz jako kelnerka.
JULIA Janusz mi mówi³.

Wchodzi zaspany Janusz.
JANUSZ O, Helenka. Co siê sta³o?
JULIA Przypomnia³a sobie, gdzie mieszka. Dobranoc. (wychodzi)
JANUSZ Królestwo za herbatê! Wstawiê wodê, co?
HELENA To nie jest lekarstwo na sen, Januszku.
JANUSZ Nie smakuje ci, bo nie mamy samowara.
HELENA Nie pojedziemy do Moskwy. Czechow ciê nie uratuje.
JANUSZ Po co kto� mia³by mnie ratowaæ?

Pauza.
HELENA Czujê siê stara i zmêczona.
JANUSZ Bo jeste� bardzo m³odziutka.
HELENA A ty, Janusz? Przecie¿ te¿ jeste� m³ody. Jeszcze masz czas. Dom to nie wszystko.



CZEKAJ

27 HERBATKA BEZ SAMOWARA
JANUSZ (u�miecha siê) Do tej pory moja� postawa ¿yciowa jako� ci nie przeszkadza³a.
HELENA Bo t e r a z  jest inaczej. Wszystko siê zmieni³o. (ziewa)
JANUSZ Id� ju¿ spaæ.
HELENA Taka zmêczona� a nic nie robi³am.
JANUSZ Teraz ju¿ bêdziesz spa³a spokojnie.
HELENA Jak Julia mnie nie udusi w nocy.

Janusz ca³uje siostrê w czo³o. Helena wolno idzie w stronê swojego pokoju..
HELENA (nagle zawraca) Ca³y czas strasznie siê czu³am, ¿e taka by³am okropna dla

niego.
JANUSZ Dla Grzesia?
HELENA Dla ojca. Przeproszê go. Nie teraz, jasne. (pauza) Nie spa³e� dzisiaj na kana-

pie? Janusz? (pauza) Gdzie jest tata? (idzie szybko do pokoju Janusza. Po chwili staje
w drzwiach) Janusz, przecie¿� ja muszê go przeprosiæ.

JANUSZ Nie gniewa siê na ciebie.
HELENA (osuwa siê po �cianie, siada na pod³odze) Janusz� Muszê go przeprosiæ.

Wyciemnienie.

S c e n a  13

Poranek. Helena pakuje rzeczy ze sto³u do ma³ej walizki. Julia sprawdza kaloryfery,
pomalowane do po³owy. Janusz przegl¹da kartkówki.

JULIA Zimne! Znowu.
JANUSZ Przecie¿ sezon grzewczy nied³ugo siê koñczy.
JULIA Dlatego mam teraz zamarzn¹æ?
JANUSZ Id� do ogródka. Na dworze jest cieplej.
HELENA Pi¿ama, szczoteczka do zêbów, kapcie. Jest ca³a wyprawka.
JANUSZ To nie jest odpowiednie s³owo.
HELENA Dwa lata temu pakowa³am tak¹ wyprawkê dla ciebie. Wtedy to by³o odpo-

wiednie?
JANUSZ Chodzi³o mi tylko o to s³owo, ¿e�
HELENA Dobrze wiesz, o co chodzi³o.
JULIA Helen, daj spokój.
HELENA To, o czym ty nigdy nie chcesz rozmawiaæ.
JANUSZ A ty chcesz?

Pauza.
JULIA Jeszcze szlafrok!
HELENA Mo¿e w koñcu dowiem siê, co mu jest? A¿ tak �le?
JANUSZ Ma chore nerki.
JULIA (jednocze�nie) Ostre zapalenie p³uc.

Pauza.
HELENA Umiera?
JANUSZ Tak.
JULIA Nie.
HELENA Tyle lat by³ dla nas martwy� A teraz umiera po raz drugi.
JULIA Na razie jeszcze ¿yje.

Pauza.
HELENA Co robisz, Janusz?
JANUSZ Poprawiam kartkówki. I zastanawiam siê nad zmian¹ zawodu. Bardziej przy-

da³bym siê �wiatu jako murarz ni¿ pedagog.
HELENA Pod warunkiem ¿e dom by³by z ksi¹¿ek.
JANUSZ Dom z ksi¹¿ek?
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HELENA Chcia³by� w takim mieszkaæ, prawda? Nikt nie zawraca³by ci g³owy, z nikim

nie musia³by� rozmawiaæ. By³by� tylko ty. Jak zawsze.
JANUSZ Dlaczego mi to mówisz?
HELENA Bo jeste� najbardziej zadufanym w sobie cz³owiekiem, jakiego zna³am. Ego-

ist¹ do kwadratu.
Pauza.

JANUSZ Kocham ciê, Helenko. (do Julii) Powiedz tacie, ¿e bêdê po po³udniu. (wk³ada
papiery do teczki i wychodzi)
D³uga pauza.

HELENA Jul�
JULIA Przywioz³a� moj¹ czerwon¹ sukienkê?
HELENA Tak. Sorry, ¿e j¹ wziê³am, by³am bardzo�. no wiesz, pakowa³am, co siê da³o.
JULIA Masz j¹ wypraæ.
HELENA Mogê nawet zdezynfekowaæ.

Pauza.
JULIA Nie musia³a� mu dzisiaj dokuczaæ.
HELENA A s¹ jakie� specjalne dni, kiedy mo¿na mu mówiæ prawdê? Przecie¿ ciebie te¿

to wkurza, ¿e on nic nie robi.
JULIA Odpu�æ sobie. On ju¿ siê nie zmieni.
HELENA Nie zgadzam siê.
JULIA To jego decyzja.
HELENA Nie pozwolê, ¿eby siê zmarnowa³. Nie Janusz!
JULIA A co czyni go takim wyj¹tkowym?
HELENA Przecie¿ jeste� jego siostr¹.
JULIA Tak, wiem, co przeszed³. Wiem te¿, co zrobi³.
HELENA Nie pozwolê, ¿eby to siê powtórzy³o. (pauza) Ja ca³y czas zapominam portfe-

la, wiesz? Zapominam portfela, a on nawet o tym nie wie.
Pauza.

JULIA Jest silniejszy, ni¿ my�lisz.
HELENA Nie wyobra¿am sobie ¿ycia bez niego. A teraz znowu jest nieszczê�liwy.
JULIA Ja nie pamiêtam, kiedy by³ szczê�liwy.

Pauza.
HELENA To musia³o byæ bardzo dawno temu. Jak w bajce � przed siedmioma latami, za

siedmioma wzgórzami.
JULIA ¯y³a sobie szczê�liwa rodzina � matka i troje dzieci. No, mo¿e rodzina nie by³a

ca³kiem szczê�liwa�
HELENA Bo tatu� poszed³ sobie w �wiat.
JULIA Ale ogólnie radzili sobie nie�le i wszyscy bardzo siê kochali. Bardzo.

Pauza.
HELENA Starsza siostra nosi³a w³osy do pasa i mia³a palce poplamione chiñskim atra-

mentem.
JULIA M³odsza siostra by³a ³obuzem i nicponiem. Zak³ada³a siê z ch³opakami, kto ma

wiêcej blizn na ciele. Nie by³o dnia, ¿eby nie przysz³a ze st³uczon¹ rêk¹ czy nog¹.
HELENA By³ jeszcze brat. Jak piêkny ksi¹¿ê bez bia³ego konia.
JULIA Kiedy� chcia³ mieæ motor.
HELENA Mama go czym� zaszanta¿owa³a. Pewnie zawa³em.
JULIA (�mieje siê) I rzeczywi�cie kiedy� go dosta³a.
HELENA Umar³a i bajka siê skoñczy³a.
JULIA Bajka koñczy siê razem z g³ównym bohaterem, Helenko.
HELENA No to skoñczy³a siê, kiedy piêkny ksi¹¿ê postanowi³, ¿e ju¿ nie chce ¿yæ. I prze-

sta³ siê �miaæ. Pamiêtasz, jak siê kiedy� wyg³upiali z ca³¹ paczk¹?
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Pauza.

JULIA To nie by³a wina Ali.
HELENA Nigdy, przenigdy nie obwinia³am Ali. Bardzo j¹ lubi³am.
JULIA S³odkie, bezbronne dziewcz¹tko. Tylko dlatego, ¿e pokocha³a Janusza�
HELENA Nie by³ tego wart, prawda? My�lisz� my�lisz, ¿e �le ulokowa³am uczucia?
JULIA Nie chodzi o tego twojego�?
HELENA Nie.
JULIA Nie wiem.
HELENA Jak to mo¿liwe, ¿e mo¿na kochaæ tak bardzo swoje wyobra¿enie o kim�? Dla-

czego on ju¿ nie mo¿e byæ moim ksiêciem?
JULIA Bo jeste� ju¿ doros³a.
HELENA Wola³am kochaæ go bez zastrze¿eñ.
JULIA Taki los ka¿dego idea³u, Helenko.

Pauza.
HELENA Dziêkujê ci, ¿e ca³y czas tu z nami by³a�.
JULIA Ja te¿ nie chcê tu mieszkaæ. Nie znoszê Puszkina, nie rozumiem Dostojewskiego.

Zazdroszczê ci, ¿e chocia¿ na trochê st¹d uciek³a�.
HELENA Nie ma czego. Ja ci zazdro�ci³am, jak wysz³a� za Marka.
JULIA To te¿ by³a pora¿ka.
HELENA ¯a³ujê, ¿e wam nie wysz³o.
JULIA Czas my�leæ o sobie, o swojej karierze. Jego ¿ona jest przemi³a. Od razu przypa-

d³y�my sobie do gustu. Gdybym mog³a, rozwali³abym jej gêbê. I wydrapa³a oczy. Jest
piêkna, wiesz?

HELENA Przepraszam ciê, za wszystko.
JULIA Za rok bêdê mia³a trzydziestkê, powinnam zajmowaæ siê czym innym ni¿ niedojrza-

³ym emocjonalnie bratem, siostr¹ histeryczk¹ i umieraj¹cym ojcem, prawda? Prawda?
HELENA Pójdê dzisiaj do mamy na cmentarz.
JULIA Bratki ³adnie zakwit³y. Janusz zasadzi³ je w zesz³ym roku. Ba³am siê, ¿e wszystko

zjedz¹ sarny.
HELENA Dla mnie ona ci¹gle jest w sanatorium. Tylko kartki zagubi³y siê po drodze.

Mama pisze, poczta szwankuje. Jak kartki od ojca, przysz³y po tylu latach.
JULIA Masz do niej ¿al? Wyrzucê wszystkie kartki. I te od taty. I moje z W³och.
HELENA Czemu?
JULIA Ca³e W³ochy zmieszcz¹ siê w ma³ym kartonie.
HELENA Wycieczki nie s¹ drogie. Marek nie zabra³ ¿ony do W³och w podró¿ po�lubn¹,

prawda? Zostawi³ Wenecjê tobie.
JULIA Têskni³abym za Itali¹ ca³e ¿ycie. Rozumiesz? Wyrzucê wszystko.
HELENA Tam s¹ nasze zdjêcia.
JULIA Wiem.
HELENA Tam s¹ zdjêcia taty i mamy. (pauza) Nie bêdê go pamiêtaæ, Julio. Ju¿ go nie

pamiêtam.
Wyciemnienie.

S c e n a  14

Dzieñ. Helena ogl¹da twarz zniecierpliwionego Grzesia.
HELENA Piêknie siê zagoi³o. Musia³e� wzbudziæ sensacjê.
GRZE� Wszyscy pytali, z kim siê la³em.
HELENA I co powiedzia³e�?
GRZE� ¯e posz³o o dziewczynê.
HELENA Powinno ci to przysporzyæ wielbicielek.
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GRZE� Dziêkujê, nie narzekam.
HELENA Spotykasz siê z kim�? (pauza) Przepraszam, to by³o g³upie.
GRZE� Daj spokój.
HELENA Tata kaza³ ci podziêkowaæ za wizytê. Bardzo ciê lubi.
GRZE� To wyrachowanie. Jestem jedyn¹ osob¹, która umie porz¹dnie graæ w karty.
HELENA Nie poczekasz na Janusza?
GRZE� Mam jeszcze parê rzeczy do za³atwienia na mie�cie, i�
HELENA Grzesiek! Jak on siê zachowuje?
GRZE� Kto? Twój ojciec?
HELENA Janusz. No wiesz, na uczelni.
GRZE� Jak ma siê zachowywaæ? Normalnie. Zwyczajnie.
HELENA Wiesz, ¿e jest inny.
GRZE� Nie. To po prostu cz³owiek.
HELENA Ale ma za sob¹ historiê.
GRZE� Ka¿dy ma.
HELENA Nie tak¹ jak Janusz.
GRZE� Nic mu nie jest. Niepotrzebnie siê wokó³ niego nadbudowuje tak¹� otoczkê

bohatera romantycznego.
HELENA Sam tego chce.
GRZE� Bo ty ci¹gle mu to przypominasz.
HELENA Powinien siê ju¿ otrz¹sn¹æ. Nied³ugo bêd¹ trzy lata.
GRZE� Tego nie da siê przeliczyæ w latach. �mieræ Ali�
HELENA Tu nie chodzi o Alê! To nie jest romantyczna historia o mi³o�ci a¿ po grób!!
GRZE� Ale¿ jest. O tobie i o Januszu.
HELENA Id� ju¿.
GRZE� W³a�nie mia³em taki zamiar. (wychodzi)

Helena zaczyna p³akaæ. Wyciemnienie.

S c e n a  15

Ciep³y wieczór. Szeroko otwarte okno. Bzy w wazonie. Na stole porozk³adane talerze,
sztuæce. Helena (powinna byæ ubrana na jasno) stoi przy oknie. Janusz podchodzi do
niej cicho.

JANUSZ Nied³ugo zamieszkasz przy oknie.
HELENA Janusz! Zostaw!
JANUSZ Nie mogê przytuliæ siê do siostry?
HELENA Obieca³, ¿e bêdzie na kolacji.
JANUSZ Jeste� uosobieniem Tatiany. Ona te¿ tak czeka³a, z dusz¹ na ramieniu. On �

tutaj? Co sobie o mnie pomy�li?
HELENA Nie mam ochoty na rozmowê o Puszkinie.

Wchodzi Julia z dzbankiem soku (czerwonego koloru). Potem wnosi inne potrawy.
JULIA Szukam pracy: kelnerka ze znajomo�ci¹ literatury rosyjskiej. Nie�le, ale trzeba

by³o j¹ nauczyæ czego� praktycznego.
JANUSZ Puszkin to podstawa.
HELENA Wiemy dla kogo.
JANUSZ Nie z³o�æ siê. Chcia³em byæ mi³y.
HELENA Ty nie bywasz niemi³y.

Wszyscy siadaj¹ przy stole.
JULIA Có¿, i tak postawi³am talerz dla Grzesia. A tak lubi go³¹bki.
HELENA Jego strata.
JANUSZ Pycha. Wysz³y znakomicie.
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JULIA Cieszê siê. Helena, nie jesz?
HELENA Jem. Jem.
JANUSZ M¹dra, wykszta³cona, a do tego �wietna kucharka. Obraz ¿ony idealnej. Wszyst-

ko pasuje.
HELENA A co pasuje do obrazu niedosz³ego samobójcy?
JULIA Smakuje ci?
HELENA Tak. Bardzo.
JULIA Nawet nie spróbowa³a�.

Pauza.
JANUSZ Chyba wszyscy w naszej rodzinie maj¹ okrucieñstwo we krwi.
JULIA Proszê. Nie psujcie tego wieczoru.
HELENA Mama nie mia³a.
JANUSZ S³ucham?
HELENA Mama nie mia³a.
JANUSZ A mo¿e mia³a? Zapomnieli�my o jej wadach.
HELENA Nie wa¿ siê tak mówiæ. Akurat ty nie masz do tego prawa.

Pauza.
JULIA Grzesiek nie mówi³, czy przyjdzie? Nie? (pauza) Zapomnia³am, ¿e w lodówce

jest jeszcze surówka. Janusz, przyniesiesz?
Janusz wychodzi do kuchni.

JULIA Co ciê ugryz³o? Uspokój siê.
Helena w milczeniu nalewa sok do szklanki. Sok przelewa siê i kapie na obrus.

JULIA �pisz? Zobacz, co zrobi³a�!
Helena zaczyna ³apczywie piæ; sok cieknie jej po twarzy, po ubraniu.

JULIA Zwariowa³a�?! Przecie¿ to nie zejdzie! (zabiera Helenie szklankê) Po co to robisz?
Helena wyciera rêkoma twarz. Patrzy na swoje rêce: nadgarstki i rêkawy s¹ ca³e
czerwone.

JULIA (wyciera obrus) Sama bêdziesz to pra³a, s³yszysz?
Wchodzi Janusz. Stawia miskê na stole. Zauwa¿a, ¿e Helena jest ca³a w czerwieni.
Helena wstaje, wyci¹ga do niego rêce. Janusz uderza j¹ w twarz. D³uga pauza.

HELENA Ja ciebie wtedy nie uderzy³am.
JANUSZ Mo¿e trzeba by³o.
JULIA Helena, id� siê przebierz. Wszystko wystygnie.
HELENA Mo¿e nie trzeba by³o dzwoniæ po pogotowie?
JULIA Proszê was, siadajcie. (pauza) Helena, przebierz siê.
HELENA Po co?
JULIA Brudzisz wszystko, ca³a pod³oga siê klei.
HELENA Tu i tak jest brudno. (przypadkiem ³okciem str¹ca talerz) Takie gówno, a jest

nie�miertelne. Nie t³ucze siê, nie ma historii choroby.
JULIA Helena, o czym ty mówisz? Janusz?

Pauza.
JANUSZ Pobrudzi³a� sobie koszulê.
HELENA Koszulê mo¿na wypraæ. Ale� Janusz� ty te¿ siê pobrudzi³e�. To ju¿ nie

zejdzie, prawda? Takie plamy nie schodz¹. Pobrudzi³e� siê na ca³e ¿ycie.
JANUSZ My�lisz, ¿e ktokolwiek pozostaje czysty? Ty? Julia? Tak siê nie da.
HELENA Nie o to chodzi�
JANUSZ Skoñczy³a� ju¿ swój performans? Chcia³bym dokoñczyæ obiad.
JULIA Ja mogê wszystko odgrzaæ� jak chcecie� (pauza) Nie, ja tego d³u¿ej nie wytrzy-

mam. Bawcie siê beze mnie. (chce wyj�æ z pokoju. Zawraca) Nie bawi¹ mnie wasze
gierki, rozumiecie?! Nic mnie to nie obchodzi! Mo¿ecie siê nawzajem pozabijaæ!
Pauza. Helena wolno kieruje siê do swojego pokoju.
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JANUSZ Helena!

Helena zatrzymuje siê.
JANUSZ Helena.
HELENA Tak, Janusz?
JANUSZ Drugi raz bym tego nie zrobi³.
HELENA Dziêkujê.

Wyciemnienie.

S c e n a  16

Dzieñ. Porozrzucane rolki tapety, kanapa przykryta foli¹. Znik³y ksi¹¿ki z pod³ogi.
Grze� i Helena, która dopiero przysz³a.

HELENA Janusz skoñczy³ malowaæ kaloryfer, niemo¿liwe. A gdzie Jul?
GRZE� Posz³a do pracy. Ma nagranie.
HELENA Janusz?
GRZE� Zajêcia. Potem szpital.
HELENA No to jeste�my na siebie skazani.

Pauza.
GRZE� S³uchaj�
HELENA Idziesz ju¿? Grzesiu, zostañ ze mn¹, nie wytrzymam tutaj sama.
GRZE� Nigdzie nie idê. Chcia³em powiedzieæ� ju¿ dawno, ¿e� no, przykro mi, ¿e

twój tata� no wiesz.
HELENA (po chwili) To prawda, ¿e tobie pierwszemu powiedzia³, ¿e jest chory?
GRZE� Nie chcia³em siê do niczego wtr¹caæ�
HELENA Przecie¿ jeste� jak rodzina, nie pamiêtasz? Z tat¹ jest bardzo �le. (pauza) Nie

¿a³ujesz tego roku? ¯e go zmarnowa³e� na studia, które ciê nie interesowa³y.
GRZE� Ile ty tak zmarnowa³a� lat?

Pauza.
HELENA Bo¿e, jak to dziwnie bêdzie mieæ obcych ludzi nad sob¹! Od kogo bêdziemy

po¿yczaæ jedzenie?
GRZE� Na razie tylko wynajmujê mieszkanie. Kto wie, mo¿e tu kiedy� wrócê. Z ¿on¹

i pi¹tk¹ dzieci.
HELENA My bêdziemy ci¹gle mieszkaæ we troje.
GRZE� Zak³ad, ¿e tak nie bêdzie.
HELENA Mo¿e tak w³a�nie powinno byæ. Ale ty wyje¿d¿asz, ja te¿ zacznê studia�

a Janusz�
GRZE� Nie tego zawsze chcia³a�? ¯eby siê wszystko zmieni³o?
HELENA ¯yczeñ nie powinno siê mówiæ na g³os, bo jeszcze siê spe³ni¹.
GRZE� My�la³em, ¿e chcesz, ¿eby Janusz� ¿eby�
HELENA Muszê siê do tego przyzwyczaiæ. ¯e on mo¿e normalnie funkcjonowaæ. Ty�

ju¿ nic do mnie nie czujesz, prawda? Bo¿e, co ja gadam! G³upia jestem� (chowa
twarz w d³oniach) Tak mi wstyd.

GRZE� Niepotrzebnie.
HELENA Przepraszam. Przepraszam.
GRZE� Gdzie� w tym wszystkim zapomnia³em, jak ciê¿ko by³o znie�æ twój cynizm,

twoj¹ z³o�liwo�æ. By³a� moj¹ szczepionk¹, Helenko. Ja ju¿ chyba dosta³em swoj¹
porcjê ciosów. Teraz musi byæ lepiej. Teraz my�lê tylko o sobie, nale¿y mi siê. Przy-
sz³o�æ, studia�

HELENA Teraz to siê liczy?
GRZE� Mo¿e siê u�miejesz, ale kiedy� by³a dla mnie najwa¿niejsza Helenka Czekaj.

Tylko ona siê liczy³a.
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HELENA Nie wolno ci tak teraz mówiæ.
GRZE� Wszystko mi wolno, bo by³a� moim pierwszym marzeniem.
HELENA Wiesz, ¿e ja� ja�
GRZE� Wiem. To dobrze. Nie p³acz. Nie warto.

Pauza. Helena wyciera nos chusteczk¹ Grzesia.
HELENA Kupi³am sobie wczoraj czarn¹ sukienkê.

Wyciemnienie.

S c e n a  17

Wieczór. Helena, Julia i Grze� siedz¹ przy stole, zarzuconym zdjêciami. Janusz wcho-
dzi niepostrze¿enie i przygl¹da im siê z drugiego koñca pokoju.

JULIA Jeste� bardziej podobna do mamy ni¿ ja.
HELENA Nie widzisz tego, ale masz takie same oczy, usta.
GRZE� Nie pamiêtam tych rolet.
JULIA Mama szybko je wyrzuci³a. Kto� od niej z pracy przywióz³ je z NRD.
GRZE� Pewnie kosztowa³y maj¹tek.
JULIA Mama mówi³a, ¿e nadaj¹ siê tylko do burdelu.
HELENA Nie mogê wam tego pokazaæ, to zdjêcie pornograficzne.
JULIA Ty czy ja?
GRZE� Poka¿cie!
HELENA Janusz.
JULIA Jejku, jaki s³odki bobasek. Nie mia³ tu chyba roczku.
GRZE� A tu�?
JULIA Pamiêtam te spinki� z biedronkami� naprawdê je pamiêtam. Potem jedn¹ zgu-

bi³am.
GRZE� Wolê Janusza jako kowboja.
JULIA To z przedszkola.
JANUSZ (podchodz¹c) Moje znienawidzone zdjêcie.
HELENA Ju¿ jeste�?
JULIA Zostawi³am dla ciebie ciasto.
JANUSZ Ju¿. To by³ pierwszy bal. Wszyscy ch³opcy byli stra¿akami albo milicjantami.

Ja zawsze chcia³em byæ Indianinem, a wysz³o odwrotnie.
HELENA Jak wszystko, prawda?
JANUSZ Tak. Tak, Helenko.
HELENA (cicho) Jak tata siê czuje?
JULIA D³ugo tam siedzia³e�.
GRZE� A to gdzie by³o robione?
JULIA Nad morzem. Chyba w Ustce.
JANUSZ Poszed³em na spacer. Taka ³adna pogoda.
GRZE� Helena gorszy³a s¹siadów i opala³a siê ca³e po³udnie, zamiast siê uczyæ.
JULIA Janusz, ukroiæ ci ciasta?
JANUSZ Nie. Dziêkujê.
JULIA Tacie by smakowa³o. Szkoda, ¿e nie mo¿e je�æ.
HELENA Szkoda.

Pauza.
GRZE� Ja� ja mam jeszcze dwa rozdzia³y do przeczytania.
HELENA Posied� z nami.
GRZE� Obieca³em kumplowi, ¿e mu jutro podrzucê ten podrêcznik. Na razie.
JANUSZ Do zobaczenia, Grzesiu.

Grze� wolno wychodzi. Julia w zamy�leniu zbiera zdjêcia.
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GRZE� (wchodz¹c z powrotem) Zapl¹ta³o siê do mojej skrzynki. Cze�æ. (podaje Julii

kolorow¹ pocztówkê i wychodzi)
HELENA Od twojej kole¿anki?
JULIA To nie z W³och. To� nasze miasto.

Pauza.
JANUSZ Nie zd¹¿y³em go o nic zapytaæ.
JULIA To nie ma znaczenia.
JANUSZ Ale powiedzia³em mu prawdê.
HELENA Jak¹ prawdê, Janusz?
JANUSZ ̄ e nie kocha³em Ali. ̄ e ona mnie uwielbia³a. ̄ e by³a ze mn¹ nieszczê�liwa. ̄ e

nie trzeba by³o� On to ju¿ wiedzia³.
Pauza.

HELENA Co napisa³?
JULIA (czyta) �Nie ma ¿adnego sekretu.�

Nagle Helena zaczyna p³akaæ. Najpierw spokojnie, potem a¿ siê zanosi. Ukrywa twarz
w d³oniach. D³uga pauza.

JULIA Kiedy? O której?
JANUSZ Przed po³udniem. Dziesi¹ta szesna�cie.

S³ychaæ ³kanie Heleny. Julia g³aszcze j¹ po g³owie. Pauza.
JANUSZ Ju¿ po wszystkim.

Cicho gra radio. Powolne wyciemnienie.

Koniec


