Danuta £ukasiñska

AGATA SZUKA PRACY

OSOBY:
AGATA, lat oko³o dwudziestu piêciu
MAMA AGATY, lat oko³o piêædziesiêciu
DYREKTOR koncernu zabawkowego
POCZTA G£OSOWA AGATY
oraz ludzie na ulicy, w sklepie i w biurowcu
Scena 1
Przed biurowcem stoi Mama Agaty. To kobieta korpulentna, ma ró¿nokolorowy baleja¿ na w³osach, ubrana jest w d¿insy i czerwon¹ skórzan¹ kurtkê. Wygl¹da m³odziej,
ni¿ wskazywa³aby na to jej metryka. W miarê rozwoju akcji widaæ wyrany dysonans
miêdzy tym, jak wygl¹da, a tym, jaka jest. Mama Agaty wyjmuje komórkê i wolno
zbli¿aj¹c siê do przystanku autobusowego, najpierw ods³uchuje nagranie
POCZTA G£OSOWA AGATY (zawsze z offu) Czeæ, tu Agata. Jestem bez pracy. Jeli
masz dla mnie jak¹ ofertê, zostaw wiadomoæ po sygnale. Jeli dzwonisz w sprawie
moich d³ugów, to przykro mi, aktualnie jestem niewyp³acalna. Jeli jeste moj¹ matk¹, zostaw wiadomoæ po sygnale. Ewentualnie.
nastêpnie nagrywa siê na komórkê córki.
MATKA AGATY (w miarê zbli¿ania siê do osób stoj¹cych na przystanku cisza g³os)
Agatko, tu ja, twoja mama, mam dla ciebie pracê. Pani Jadzia, ta z drugiej zmiany,
powiedzia³a mi w sekrecie, ¿e szukaj¹ kelnerek do nowo otwartej restauracji. Restauracja jest ponoæ szalenie ekskluzywna i nazywa siê Stosunek. Id tam koniecznie
i pytaj o Twardego. Buziaczki ci przesy³am, no to pa i trzymam kciuki.
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Koñczy nagranie i podchodzi do znajomej. Zaczynaj¹ rozmawiaæ. Widaæ, ¿e znajoma jest dla Mamy Agaty kim wa¿nym, kogo s³ucha z otwartymi ustami, nieustannie
potakuj¹c.
Scena 2
Pokój w artystycznym nie³adzie. Widaæ porozrzucane kawa³ki materia³ów, strzêpy jakich papierów, po prostu pasmanteryjne resztki w ró¿nych miejscach: na ³ó¿ku, na
fotelu przy komputerze, przy maszynie do szycia. Po pokoju chodzi Agata, rozmawia
przez telefon. Ramieniem przytrzymuje komórkê przy uchu. Rêce ma zajête szyciem,
na palcu naparstek, na szyi przewieszony centymetr. Widaæ, ¿e szyje co kolorowego.
Przez ca³y czas rozmowy s³ychaæ tylko to, co mówi Agata.
AGATA Czeæ, mama. W co ty mnie znowu wrabiasz, kobieto? I o co chodzi z tym Twardym? Jak siê ma tak¹ ksywkê, to z pewnoci¹ nie na czeæ intelektu. (pauza) Nie pomyla³a? A jak lokal ma w nazwie stosunek, to czy ty mylisz, ¿e jadaj¹ w nim ci, co
studiuj¹ stosunki miêdzynarodowe? (pauza) Mama, ja wiem, ¿e ty chcesz dla mnie jak
najlepiej, ale ja ju¿ tyle razy próbowa³am. Tobie siê ci¹gle wydaje, ¿e ja powinnam
lepiej trafiæ, ale ten teatrzyk kukie³kowy nie jest z³y, a moje lalki naprawdê siê dzieciom
podobaj¹. Lubiê to, co robiê. (pauza) Wiem, wiem, mam ci¹gle ma³o pieniêdzy. (pauza)
Wiem. (pauza) Wiem, ¿e ty w moim wieku dorobi³a siê mieszkania, telewizora, lodówki i wyjciowej garsonki. (pauza) Mama mama! (pauza) Mama! Dobra, pójdê do
tej knajpy. (pauza) Restauracji. (pochyla siê nad ³ó¿kiem ca³y czas z telefonem przy
uchu. Zwalniaj¹c ucisk ramienia, puszcza telefon, który l¹duje bezpiecznie na poduszce. Nastêpnie wk³ada do ust kilka szpilek ³ebkami na zewn¹trz i spina materia³)
Scena 3
Agata wchodzi do pokoju. Stoj¹c jeszcze w p³aszczu, wyci¹ga telefon i zaczyna rozmawiaæ. Widaæ, ¿e jest zdenerwowana. Rzuca torebkê, kopie pantofle, wyszarpuje
rêkawy p³aszcza. Ubrana jest ³adnie i ze smakiem. Rozmawiaj¹c, zdejmuje bluzkê
oraz spódnicê i wk³ada bojówki oraz krótki sweterek.
AGATA Czeæ, mama. Mo¿esz byæ z siebie dumna. Wys³a³a mnie do jakiego burdelu.
(pauza) Kobieto, dlaczego ja ciê jeszcze s³ucham? Kiedy wreszcie zrozumiem, ¿e ty nie
³apiesz tego wiata. Ten Twardy mia³ wygl¹d kaszalota i tward¹ to móg³ mieæ jedynie
srebrn¹ koronkê w jedynce. Kaza³ mi podwin¹æ spódnicê i pokazaæ nogi. No to ja mu
mówiê, ¿e chcia³am pracowaæ jako kelnerka, a nie kurwa, na co on mówi, ¿e chce
sprawdziæ, czy jestem bezwstydna, wiêc mu mówiê, ¿e chyba chcia³ powiedzieæ bezpruderyjna, na co on, ¿e pudrowaæ to mam siê we w³asnym zakresie. (pauza) Mama,
tam by³ zupe³ny kicz, istne dno, bagno i wodorosty! Czerwone kotary i lustra na pod³odze, z³ocone krzes³a i plastykowe kwiatki w wazonach. Jeszcze raz dasz mi taki adres,
to spotkamy siê dopiero przy op³atku. (pauza) Mama, muszê to jako odreagowaæ. Koñczê ju¿, pa. (siada na ³ó¿ku z komórk¹ w rêku. Siedzi tak przez chwilê zapatrzona w dal.
Nagle wstaje i wyci¹ga lalkê. To kukie³ka, bardzo ³adna, du¿a, prawie metrowa. Patrzy
na lalkê i umiecha siê. Potem przytula j¹ do siebie i k³adzie siê z ni¹ na ³ó¿ku)
Scena 4
Korytarz w biurowcu. Przerwa. Ludzie przechodz¹ obok Mamy Agaty, która rozmawia przez telefon. Mama Agaty stoi przy drzwiach do toalety, wiêc co chwila cisza
g³os. Jednoczenie usi³uje zjeæ swoj¹ kanapkê. Dlatego niektóre s³owa powtarza dwa
razy. Nagrywa siê na pocztê g³osow¹ Agaty.
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POCZTA G£OSOWA AGATY Czeæ, tu Agata. Jestem bez pracy. Jeli masz dla mnie
jak¹ ofertê, zostaw wiadomoæ po sygnale. Jeli dzwonisz w sprawie moich d³ugów,
to daruj sobie, ale z pustego i Salomon nie naleje. Jeli jeste moj¹ matk¹, zostaw
mnie w spokoju.
MAMA AGATY Kochanie, ja nie wiem, o co tobie kaman? Nogi masz ³adne, a czasy s¹
takie, ¿e trzeba katechizm na bok od³o¿yæ, a raczej Kapita³em Lenina siê podpieraæ,
bo cel uwiêca rodki, córeczko. Teraz jest taka konkurencja, sama wiesz to najlepiej,
¿e cia³em rozmowê wstêpn¹ trzeba rozgrywaæ, a zalety umys³u pokazaæ na kolejnych
etapach, o ile w ogóle jest to konieczne. Ja siê trochê wyedukowa³am, bo ta Jadzia
z drugiej zmiany chodzi na taki kurs autoprezentacji, wiesz, co to go wygra³a w konkursie radiowym. Ja wiem, musisz odpocz¹æ, musisz nabraæ wiary w siebie, przestaæ
siê wstydziæ tego, ¿e jeste kobiet¹. Ja mam dla ciebie kasety z æwiczeniami podwiadomoci, podrzucê ci jutro, koniecznie ich pos³uchaj. Buzi i ju¿ nie gniewaj siê na
mnie. (wk³ada telefon do kieszeni fartucha, do drugiej niedokoñczon¹ kanapkê i wchodzi
do toalety)
Scena 5
Agata jest w sklepie, robi zakupy. Wk³adaj¹c do koszyka kartony mleka, butelki wody
mineralnej i dwa ciemne chleby, ca³y czas gada do telefonu. W ogóle nie krêpuje siê
tym, ¿e w sklepie s¹ ludzie, którzy mog¹ j¹ s³yszeæ.
AGATA Mama, ja nie mam czasu na te kasety. Robiê teraz dwie nowe lalki. (pauza)
Taak, jasne, muzyka relaksacyjna te¿ mi mia³a dobrze zrobiæ, tylko ¿e po niej spa³am
dwanacie godzin non-stop i zawali³am przedstawienie. (pauza) Nie, no jasne, ¿e by³o
mi to potrzebne, tylko nie staæ mnie na taki d³ugi relaks. (pauza) Trzeba ich by³o
s³uchaæ, jak ze mn¹ w ci¹¿y by³a, a nie teraz próbowaæ mnie sprz¹taæ w rodku.
Mama, czego ty ode mnie chcesz? Moja podwiadomoæ chce tego samego co ja,
a nawet bardziej ni¿ ja, bo nie rozprasza jej jaka nawiedzona bomba hormonalna w
fazie klimakterium. (pauza) Niewa¿ne, o czym mówiê. (pauza) Dobra, ju¿ dobra,
pos³ucham tych cholernych kaset. W kibelku mo¿e byæ?
Scena 6
Mama Agaty stoi przy du¿ym oknie. Ubrana jest w fartuch, jak poprzednio. Obok niej
stoi podrêczny wózek z przyborami do sprz¹tania. Mama Agaty wyjmuje telefon, wybiera numer i ods³uchuje nagranie. Potem nagrywa siê na pocztê, usi³uj¹c jednoczenie sprz¹taæ. I wcale jej to nie wychodzi. Zamiast szybê, spryskuje p³ynem swoj¹
twarz, przewraca jakie naczynia, usi³uje urwaæ kawa³ek papierowego rêcznika, który wypada z wózka i turlaj¹c siê po korytarzu, rozwija bez koñca.
POCZTA G£OSOWA AGATY Czeæ, tu Agata. Jestem bez pracy. Jeli masz dla mnie
jak¹ ofertê, to we pod uwagê, ¿e nie jestem bezpruderyjna. Jeli dzwonisz w sprawie moich d³ugów, to spraw¹ zajmuje siê moja podwiadomoæ. Jeli jeste moj¹
matk¹, to ewentualnie zostaw wiadomoæ.
MAMA AGATY Agatko, wiem, ¿e by³a na spotkaniu w tej agencji ubezpieczeniowej
Ostoja i niepokojê siê twoim milczeniem. Zadzwoñ do mnie, bo widzia³am taki
³adny kostiumik w sam raz dla agentki ubezpieczeniowej. Wiesz, ¿e ty mi przypominasz agentkê Skally? Tê, wiesz, z Archiwum X. Tylko ty w biucie jeste mniejsza. Wiêc jak zobaczy³am ten kostiumik, to od razu jakbym go zobaczy³a na tobie.
Aha, odkupi³am dzi od Jadzi z drugiej zmiany karnet na spotkania dla kobiet niemia³ych i zagubionych w mêskim totalitaryzmie, to ci wieczorem podrzucê. I ulotki informacyjne. No, to b¹dmy w kontakcie i zaraz, jak to by³o? Wiesz, nauczyAGATA SZUKA PRACY
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³am siê takiego nowego po¿egnania Aha ³y¿wa! (koñczy nagranie, s³ysz¹c czyje kroki szybko chowa telefon do kieszeni. Potem biegnie za rêcznikiem i zwija go w
popiechu)
Scena 7
Pokój Agaty. Agata siedzi w fotelu. Ubrana w banalny kostiumik biznesowy. Rozmawiaj¹c przez telefon, nalewa sobie wodê do szklanki, pije j¹, skubie ciemne pieczywo.
Widaæ, ¿e jest zmêczona.
AGATA Mama, twoja córka nie bêdzie agentk¹. Ani ubezpieczeniow¹, ani specjaln¹. Oni
szukaj¹ chyba frajerów, bo chc¹, ¿eby kandydaci wp³acili po piêæ stów akonto szkolenia, ale nie daj¹ ¿adnych gwarancji zatrudnienia. Zatrudnienie bêdzie nagrod¹ dla
najlepszych po pó³rocznym okresie próbnym. Zreszt¹ oprócz kasy ka¿dy powinien
przedstawiæ im sto piêædziesi¹t nazwisk i kontaktów, czyli przysz³ych potencjalnych
klientów. Mo¿e nie wszystko, mama, kumam, ale sroce spod ogona nie wypad³am
i wrobiæ w bagno siê nie dam. ¯a³ujê tylko tych piêciu wieczorów powiêconych na
spotkania z nawiedzonym menem, który mia³ renice w kszta³cie dolarów, gada³ jak
prorok, a wygl¹da³ jak makler. (pauza) Nie, nie otworzy³am jeszcze zaproszenia. (pauza) Tak? (pauza) I przestañ mnie szpiegowaæ. (pauza) No to sk¹d wiesz, gdzie s³ucham tych kaset? (pauza) Nie powiedzia³am, ¿e w ³azience, tylko w kibelku. (pauza)
Mama, przerywa co, tak, przerywa
Ostatnie s³owa wypowiada, odsuwaj¹c od siebie telefon. Wstaje z fotela i prze¿uwaj¹c jedzenie, szuka karnetu, o którym rozmawia³a. Wreszcie go znajduje. Zaczyna czytaæ i a¿ siada z wra¿enia na ³ó¿ku. Kilka razy ogl¹da karnet ze wszystkich stron, po
czym dzwoni rozelona. Podczas rozmowy znowu przebiera siê ze z³oci¹, rzucaj¹c
rzeczy gdzie popadnie.
AGATA Mama?! (pauza) Mama! D¿izes, czy ty siê naæpa³a?! Po cholerê mi karnet na
Mityngi wiadomej Waginy??? (pauza) Mama, czy ty wiesz, co to jest wagina?! (pauza)
Dobra, wiem! (pauza) Mama, myszka to by³o dobre, jak nie wiedzia³am, do czego
s³u¿y d¿ojstik. (pauza) Mama, ja nie bêdê chodziæ na spotkania jakich popapranych bab, które musz¹ w kupê siê zebraæ, ¿eby uwiadomiæ sobie, po co majtki nosz¹!!! (pauza) Nie, to ty mnie pos³uchaj! Ja by³am ju¿ na kilkunastu spotkaniach o pracê.
wiadoma swojej wartoci. (pauza) Tak! Na ¿adnym z nich moja wagina nie zabiera³a g³osu. I na razie trzymam siê z daleka od takich, w których to ona gra³aby
pierwsze skrzypce. (pauza) Wiesz co, sama id na to spotkanie! Twoje futerko z
pewnoci¹ zostanie przewodnicz¹c¹! (pauza) No to co najmniej skarbnikiem! (koñczy i gwa³townym ruchem rzuca telefon gdziekolwiek. Po chwili zaczyna go szukaæ.
Klêka na pod³odze i zagl¹da pod ³ó¿ko, pod biurko, podnosi z pod³ogi rzeczy, które
porozrzuca³a. Znalaz³szy telefon, pieszczotliwie go g³adzi, potem sprawdza, czy jest
ca³y i czy dzia³a)
Scena 8
Mama Agaty znowu zmierza na przystanek. Wyjmuje telefon i po ods³uchaniu komunikatu Agaty nagrywa siê jej. Wtedy te¿ zaczyna padaæ deszcz. Mama Agaty, nie przerywaj¹c nagrania, wyjmuje parasol i usi³uje go roz³o¿yæ. Wyranie jej to nie idzie.
POCZTA G£OSOWA AGATY Czeæ, tu Agata. Nadal nie mam legalnej pracy. Jeli
dzwonisz w sprawie Mityngu wiadomej Waginy, to z pewnoci¹ jeste moj¹ matk¹.
Jeli jeste moj¹ matk¹, to zostaw mnie i moj¹ waginê w spokoju.
MAMA AGATY Agatko, jak s³yszysz, nie obrazi³am siê, choæ by³a dla mnie niesprawiedliwa i dzwoniê do ciebie, bo musisz wiedzieæ, ¿e ja odkupi³am ten karnet od
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Jadzi z drugiej zmiany i ¿e nie by³ tani. Chcia³am ci pomóc, ¿eby lepiej wypada³a na
rozmowach i ch³opaka mo¿e te¿ jakiego normalnego pozna³a. Nie takiego, co to
lalkami wymachuje No i jeszcze wiesz, tak mi przysz³o do g³owy, ¿e obok mojej
pracy jest taki wysoki wie¿owiec, tam s¹ biura ró¿nych firm, wiêc gdyby tam posz³a Grzecznie zapuka³a, do ka¿dej firmy zanios³a podanko Wiesz, na ka¿dym
piêtrze jest jedna, czasem dwie firmy! A jeli nie bêdziesz chodziæ na te mityngi, to
odsprzedaj mo¿e komu ten karnet, bo szkoda by by³o. No to pa, kochanie, ³y¿eczka!
(chowa telefon do kieszeni i walczy z parasolem, którego druty nie chc¹ siê wyprostowaæ. Wreszcie z takim powykrzywianym biegnie do autobusu)
Scena 9
Toaleta w biurowcu. Lustra, marmury, po prostu b³ysk. O umywalkê oparta stoi Mama
Agaty.
Jest w fartuchu, znowu ma sprz¹taæ. Ale zamiast tego stoi z papierosem w rêku i wyci¹ga komórkê. Wybiera numer i znowu s³ychaæ pocztê g³osow¹ Agaty. Kobieta przes³uchuje pocztê, po czym nagrywa swoje, jednoczenie pal¹c i rozganiaj¹c rêk¹ wydmuchiwany dym.
POCZTA G£OSOWA AGATY Czeæ, tu Agata. Nadal bez pracy zarobkowej. Jeli dzwonisz w sprawie Mityngu wiadomej Waginy, to z pewnoci¹ jeste moj¹ matk¹. Jeli
jeste moj¹ matk¹, to nadal zostaw nas w spokoju.
MAMA AGATY Nie wiem, kochanie, jak d³ugo zamierzasz siê na mnie gniewaæ. Wiem,
¿e chodzisz na te spotkania i cieszê siê, bo na pewno bêdziesz zadowolona, czyta³am
o nich artyku³. Pani Ja zreszt¹ niewa¿ne. Co to ja chcia³am jeszcze Aha, ponoæ
nasza s¹siadka widzia³a ciê, jak biega³a rano w dresie. Kochanie, czy to takie æwiczenia z mityngów? Ty ten dres taki powyci¹gany masz, mo¿e ja ci kupiê nowy, co? No
to ³y¿eczka! (koñczy nagranie i spryskuje powietrze sprayem, chc¹c przywróciæ wie¿y, nie tytoniowy zapach)
S c e n a 10
Znowu pokój Agaty, która siedzi niewidoczna pod stert¹ materia³ów i uszytych lalek.
Podczas rozmowy telefonicznej powoli jej postaæ siê wy³ania, a dziewczyna nawet na
chwilê nie przerywa pracy i szyje. Telefon, jak zwykle, trzyma miêdzy ramieniem
a uchem.
AGATA Mama, chodzê na te spotkania, bo ¿adna z moich normalnych kole¿anek nie
chcia³a tego karnetu nawet za darmo. Wiêc szkoda mi twoich ciê¿ko zarobionych
pieniêdzy. (pauza) Tak, pyta³am. (pauza) J¹ te¿. One wszystkie powiedzia³y, ¿e s¹
wiadome swoich potrzeb i ¿e to faceci powinni na takie spotkania pochodziæ. (pauza) W sumie na razie nie by³o niczego nadzwyczajnego. Siedzimy w krêgu i ka¿da
opowiada o swoich potrzebach i kompleksach, a potem psycholo¿ka, jaka nawiedzona totalnie, urz¹dza scenki rodzajowe w stylu przychodzi baba do lekarza, ¿e niby do
¿ycia chc¹ nas przygotowaæ. Niektóre uczestniczki to chyba przygotowuj¹ siê do tego
w zawiatach, bo kilka babek ma ko³o szeædziesi¹tki. (pauza) No, biegam, bo na
osiedlu za tydzieñ ma byæ casting na instruktorkê aerobiku, a wiesz, ¿e ja kiedy
dobra by³am w te klocki. Mog³abym sobie dorobiæ. (pauza) Wiesz, mamy za miesi¹c
festiwal teatrzyków kukie³kowych i potrzebujê kaski na moje nowe lalki. Dorobi³abym sobie tym aerobikiem, rozumiesz. (pauza) Mama, ju¿ mi mówi³a o tym biurowcu, wiesz, znam kilka wy¿szych, ale tak siê nie szuka pracy, mama. (pauza) Dresu mi
nie kupuj, bo ju¿ raz chcia³a mnie zrobiæ Shakir¹ na sportowo. (pauza) Ja mam inny
gust. (pauza) Mama, gdzie ty siê uczysz tego slangu m³odzie¿owego, kobieto?!
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S c e n a 11
Mama Agaty stoi przed lumpeksem. Stoi i jak zwykle najpierw ods³uchuje pocztê córki,
potem siê nagrywa. Jednoczenie przechadza siê tam i z powrotem. Zagl¹da te¿ przez
okna do sklepu i ze zniecierpliwieniem obserwuje, jak co raz to kto wchodzi do sklepu.
POCZTA G£OSOWA AGATY Czeæ, tu Agata. Nadal bez zatrudnienia. Mam du¿o pracy, wiêc jeli to co naprawdê dobrze p³atnego, to zostaw wiadomoæ po sygnale. Jeli
dzwonisz w sprawie tego czego, co le¿y ko³o fotela, to zapewne jeste moj¹ matk¹.
Jeli jeste moj¹ matk¹, to sama no to ró¿owo-z³oto-fioletowo-lajkrowate co.
MAMA AGATY Szpula kochana! Wiesz, boli mnie bardzo, kiedy widzê jak ma³o obyta
z ¿yciem jeste. Jeli chcesz wygraæ ten casting, to na pewno nie w tych barchanach,
w których biegasz. Ale skoro gardzisz pomocn¹ d³oni¹, trudno, dam ten dresik Jadzi,
ona chodzi na jogê, a lajkra jest najlepsza na te wszystkie kwiaty lotosu. I wiesz co,
dziecko, najbardziej to boli mnie, jaka ty do ojca podobna jeste. Taka jak on minimalistka. Lalki! Te¿ mi co! ¯eby mieæ dzieci, to z tych lalek wyrosn¹æ trzeba, kochana.
Nic dziwnego, ¿e ¿aden normalny ch³opak nie wi¹¿e siê z dziewczyn¹, która ma wiêcej lalek ni¿ staników! (wreszcie koñczy nagranie i rozgl¹daj¹c siê, czy jej nikt nie
widzi, wchodzi do sklepu)
S c e n a 12
Agata znowu w sklepie spo¿ywczym. Z³a i bezsilna wrzuca do koszyka ten sam zestaw,
czyli kilka kartonów mleka, kilka butelek wody mineralnej i dwa ciemne bochenki
chleba. Jednoczenie rozmawia, chwilami ciszaj¹c g³os. Na g³owie ma kaptur, na
nosie du¿e okulary przeciws³oneczne.
AGATA Mama? (pauza) Matka! Mo¿esz sobie pogratulowaæ! Dziêki tobie twoja córka
stanie siê pomiewiskiem na ca³y kraj! (pauza) Przecie¿ ciebie powinno siê unieszkodliwiæ! Nie zbli¿aj siê do mnie! (pauza) Nie wiesz? (pauza) Tak? (pauza) Nie wiesz, to ja
ci powiem, powiem! Wczoraj na tym pieprzonym mityngu pieprzonej waginy ogl¹da³ymy sobie pochwy. (pauza) Tak, nie przes³ysza³a siê. (pauza) Ja te¿. (pauza) Tak, a
co mia³am powiedzieæ, kiedy piêtnacie bab w krêgu, bez majtek, z lusterkami w rêkach
zagl¹da³o sobie w otch³añ wewnêtrznego wszechwiata? (pauza) Tak nazwano to
miejsce. Co mia³am powiedzieæ? ¯e nie mam otch³ani? Wszechwiata? ¯e co? ¯e nie
mam lusterka? (pauza) Wiesz, za to ty jeste wystarczaj¹co asertywna, mog³a sama
sobie tam chodziæ! Lusterka zapewnia³a ta powalona pieprzona psycholog od narz¹dów
p³ciowych. (pauza) Mama, ja nie wiem, czy ty sobie w ogóle mo¿esz wyobraziæ tak¹
scenê. (pauza) Nie tym siê denerwujê, choæ jeszcze mia³ymy nastêpnie prowadziæ dialog z naszym wewnêtrznym wiatem. (pauza) Tak, dialog z czeluci¹. (pauza) No, z
otch³ani¹, u niektórych to by³a otch³añ, u niektórych czeluæ, a by³y i kratery. (pauza)
Mama, tam by³a jedna reporterka z brukowca i ona chyba zrobi³a mi zdjêcie! (pauza)
Jak rozmawiam z ze sob¹. Mama, ja jestem ju¿ skoñczona! Rozumiesz?! Ja mam za
dwa tygodnie festiwal, moje lalki s¹ piêkne, ale ja nie mogê siê pokazaæ ludziom! Mama,
ja nie wiem, czy na zdjêciu bêdê ja, czy mój wewnêtrzny wiat! Czujê siê tak upokorzona, tak upodlona! (pauza) Po co ja ciê pos³ucha³am!!!!
S c e n a 13
Szatnia. Rz¹d metalowych szafek, przy jednej z nich rozbiera siê Mama Agaty. Jednoczenie najpierw ods³uchuje powitanie córki, potem zostawia swoje nagranie. Z rozbieraniem siê z fartucha i ubieraniem w skórzan¹ kurtkê nie idzie jej ³atwo. Pl¹cz¹ siê
rêkawy, guziki. Zapina guziki fartucha z dziurkami kurtki.
DANUTA £UKASIÑSKA

77

POCZTA G£OSOWA AGATY Czeæ, tu Agata. Jeli dzwonisz w sprawie zdjêcia, to
znaczy, ¿e czytasz brukowce. Jeli dzwonisz w sprawie moich d³ugów, to nie dosta³am ¿adnych pieniêdzy za to pieprzone zdjêcie. Jeli jeste moj¹ matk¹, to znaczy, ¿e
wynajê³am oszusta, bo ty jeszcze ¿yjesz.
MAMA AGATY Kochanie, jak siê domylam, to jeste podenerwowana. Wiesz, w sumie
to faktycznie to zdjêcie dobre nie jest. le wykadrowane i ten papier! Na takim papierze to nawet Claudia Schiffer wypad³aby niekorzystnie. Ale mylê, ¿e przesadzasz.
Zamknê³a siê w domu i ca³y tydzieñ nie wychodzisz do ludzi. To le, powinna kuæ
¿elazo, póki gor¹ce. Korzystaj ze s³awy! Teraz powinna otrzymaæ du¿o ofert. Moja
kochana córeczko, kiedy ty siê nauczysz, ¿e ¿ycie trzeba braæ za rogi! S¹ kobiety,
które oddaj¹ siê mê¿czyznom, byleby pokazaæ swoje wdziêki w gazecie. Pan Grze
ma swoj¹ szafkê ca³¹ w takich fotografiach. Mówi³ mi, ¿e twoje zdjêcie te¿ tam sobie
wklei. Bo jest inne, mówi³, takie g³êbokie. A ty pewnie nie znasz pana Grzesia. On z
Jadzi¹ na drugiej zmianie pracuje i to taki postêpowy cz³owiek. Wprost odwrotnie ni¿
twój ojciec. No, ale ju¿ koñczê, lecê na zakupy. Ca³ujê ciê mocno. I proszê, w³¹cz w
koñcu ten telefon.
S c e n a 14
Mama Agaty siedzi u fryzjera pod suszark¹. Najpierw s³ychaæ pocztê g³osow¹ Agaty
POCZTA G£OSOWA AGATY Czeæ, tu Agata. Umieram. Jeli dzwonisz w sprawie
lalek do Roszpunki, to ju¿ s¹ skoñczone. Jeli dzwonisz w sprawie zdjêcia, to ju¿
nieaktualne. Jeli jeste moj¹ matk¹, to nie nagrywaj mi dziesiêciominutowych monologów!
nastêpnie w³¹cza siê nagranie jej mamy.
MAMA AGATY Dobrze, bêdê siê streszczaæ. To ju¿ przechodzi wszelkie pojêcie! Szanuj moje serce, bo matka ma je tylko jedno! Od dwóch tygodni nie dajesz znaku
¿ycia! A ja umieram z niepokoju! W dodatku wczoraj pod klub osiedlowy podjecha³a
karetka pogotowia! S¹siadka mi mówi³a, ¿e tam by³ casting na instruktorkê aerobiku
i ¿e kto straci³ tricepsa! Kochanie, bojê siê o ciebie! Odezwij siê!
S c e n a 15
Pokój Agaty. Ona sama le¿y w ³ó¿ku. Obok ³ó¿ka stoi karton mleka i szklanka. Wzd³u¿
jednej ze cian siedz¹ lalki. Pokój jest posprz¹tany i czysty.
AGATA (mówi zbola³ym g³osem) Mama, dzwoniê, ¿eby siê nie martwi³a. U mnie w
porz¹dku. No, powiedzmy, ¿e jako ¿yjê, choæ nie straci³am tricepsa, tylko ciêgna
nadwerê¿y³am. (pauza) Czekaj, przeczytam, bo mi lekarz napisa³. (pauza) Przyczepy miêniowe miêni dwug³owego i czworog³owego ud i przywodziciele bioder 
I ¿e by³am przetrenowana. (pauza) Nie wygra³am castingu, za to dosta³am propozycjê
od lokalu Stosunek. (pauza) Nie, oni nie widzieli mnie na castingu, ten Twardy widzia³ zdjêcie mojego wewnêtrznego wiata i powiedzia³, ¿e nadajê siê do nich, bo u
nich kelnerki obs³uguj¹ klientów w spódniczkach mini, ale bez majtek. St¹d te lustra
na pod³odze. (pauza) Mama, jak chcesz, ¿ebym nie zmieni³a nazwiska, to nie pytaj
siê, kiedy zaczynam pracê!!! (pauza) Tak, odmówi³am, jutro wyje¿d¿am na festiwal.
(pauza) Nie do Opola, tylko na festiwal teatrów lalek. Mama, ja wiem, ¿e ty tego nie
zrozumiesz, ale wszyscy koledzy mi mówi¹, ¿e moje lalki to cuda, ¿e wyra¿aj¹ tak
realne emocje, ¿e jestem artystk¹ i (pauza) Ja je naprawdê kocham. A zreszt¹, ty
tego nie potrafisz zrozumieæ. Wracam za kilka dni, czeæ. (koñczy rozmowê, podczas
której po raz pierwszy nie robi jednoczenie czego innego. Spogl¹da na lalki, umiecha siê i okrywaj¹c kolorow¹ ko³dr¹, zasypia)
AGATA SZUKA PRACY
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S c e n a 16
Dyrektorski gabinet: nowoczesne biurko, fotel, laptop, czyli poprawnie i nudno. Przy
biurku siedzi szpakowaty mê¿czyzna ubrany w garnitur. Przegl¹da jak¹ gazetê, potem siêga po numer zapisany na kartce i wybiera go w komórce.
POCZTA G£OSOWA AGATY Czeæ, tu Agata. Nadal bez zatrudnienia. Mimo to mam
du¿o pracy, wiêc jeli to co naprawdê wa¿nego, to zostaw wiadomoæ. Jeli dzwonisz w sprawie Stosunku, to zrozum, ¿e ciê na mnie nie staæ. Jeli jeste moj¹ matk¹, to wybacz, ale nie mam czasu ani dla pana Grzesia, ani dla jego kolegów, a autografy mo¿esz im daæ w moim imieniu.
S³ysz¹c pocztê g³osow¹, Dyrektor najpierw jest zdziwiony, potem zaciekawiony, na
koniec umiechaj¹c siê, nagrywa swoj¹ informacjê.
DYREKTOR Dzieñ dobry, nazywam siê Antoni Majchrzy, jestem dyrektorem Koncernu
Zabawkowego GARBI. Ja nie wiem, czy dobrze trafi³em, czy to na pewno ten telefon Jeli pani jest pani¹ Agat¹ Wieczorek, autork¹ lalek w nagrodzonym Grand
Prix przedstawieniu Roszpunka, to chcia³bym pani z³o¿yæ propozycjê pracy. Proszê siê do mnie odezwaæ. Mam nadziejê, ¿e mnie na pani¹ staæ Do us³yszenia.
S c e n a 17
Biurowiec. Ten sam, na tle którego pojawia³a siê Mama Agaty. Ludzie wychodz¹ z
pracy, ale nie widaæ naszej znajomej. Z offu s³ychaæ g³os z automatycznej sekretarki.
MAMA AGATY Czeæ, tu Wanda Wieczorek. Jeli jeste moj¹ córk¹, to spotkamy siê
dopiero przy op³atku. Jeli jestecie moimi s¹siadami i znajomymi z pracy, to owiadczam, ¿e nie pomaga³am córce mojej, Agacie, stworzyæ lalki na wasz obraz i podobieñstwo. Nie ponoszê te¿ odpowiedzialnoci za publikacjê fotografii tych¿e lalek w
Gazecie Wieczornej. Jeli jeste Marysi¹ z kadr, to ten dokument w szarej kopercie
na twoim biurku to naprawdê mój wniosek o wczeniejsz¹ emeryturê.
Koniec
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