smycze

Ewa Madeyska

ZGAGA
SZTUKA DLA TROJGA AKTORÓW

OSOBY:
M¥¯
NAUCZYCIEL
OJCIEC MÊ¯A
¯ONA
NATALIA
KOBIETA / MATKA MÊ¯A
MATKA ¯ONY
KURATORKA
ZUZANNA
PROSTYTUTKA
S c e n a 1.0
Teraz. Gabinet Kuratorki. Kuratorka pochyla siê nad plikiem dokumentów. Nie podnosz¹c g³owy, wskazuje miejsca Mê¿owi i ¯onie.
M¥¯ To pani?
KURATORKA A to pan.
M¥¯ Dlaczego pani?
KURATORKA Nikt inny z polecenia s¹du nie mo¿e. Nie mo¿e rozmawiaæ z dzieæmi.
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M¥¯ To nieetyczne. Nie ma innych kuratorów?
KURATORKA S¹. W okrêgowym. W Kurdupiu, jakby to powiedzieæ, jest pan skazany na
mnie.
¯ONA Dlaczego my tutaj ?
KURATORKA Tak trzeba. Takie procedury. Najpierw rodzice. Póniej dziecko.
M¥¯ Jakie dziecko?
KURATORKA Zuzanna.
M¥¯ Zuzanna nie przyjdzie.
KURATORKA Dlaczego?
M¥¯ Bo to nie dziecko. Jest doros³a. Ma prawo odmówiæ.
KURATORKA Skoñczy³a dopiero piêtnacie lat.
M¥¯ Piêtnacie lat i osiem miesiêcy.
KURATORKA Wiêc za to, co zrobi³a, bêdzie odpowiadaæ jak doros³a. Mamy z ni¹ problem. Du¿y problem.
M¥¯ Nie mamy problemu. I na pewno nie my. Ja nie mam problemu. Ani ty, Heleno,
prawda?
¯ona kuli siê w ramionach. Potakuje.
M¥¯ (do Kuratorki) Ale pani. Pani jest od wymylania problemów. To pani zawód.
KURATORKA A pan od likwidowania k³opocików. To pana zawód. Dla odmiany.
¯ONA Ja przepraszam
KURATORKA Zuzanna w ci¹gu pó³ roku trzy razy zmienia³a szko³ê. Od miesi¹ca jest
w nowej. Przede mn¹ le¿¹ raporty z gimnazjum i z policji. Na temat Zuzanny. Wci¹¿
nie ma problemu?
M¥¯ Jest, oczywicie, ¿e jest. Z chor¹ policj¹. Z chorym s¹downictwem. Z chor¹ s³u¿b¹
zdrowia. Z chor¹ biurokracj¹. Z chorym rz¹dem. Z
KURATORKA Systemowi pan nie pomo¿e. Wie pan, co jest w tych papierach? (czyta)
Chwileczkê. O tu. Lekcewa¿¹cy stosunek do nauczycieli, który polega na ca³kowitym
ignorowaniu ich obecnoci oraz poleceñ. Aspo³eczne zachowania wobec 
M¥¯ To normalne w wieku Zuzanny.
KURATORKA Normalne? A skamlenie, chowanie siê pod ³awki, szczekanie, ujadanie te¿
jest normalne?
M¥¯ Nikogo nie pogryz³a.
KURATORKA Na razie. W tej szkole. A gdyby nawet, zaraz pan pewnie poka¿e szczepienie. Od weterynarza. Przeciw wcieklinie. Niech pan przestanie. Trochê wspó³pracy.
Trochê dobrej woli. Nic wiêcej.
¯ona zachowuje siê tak, jakby chcia³a co powiedzieæ, ale M¹¿ j¹ powstrzymuje.
M¥¯ (do ¯ony) Nie teraz. (do Kuratorki) Moja córka jest normalna.
KURATORKA Naprawdê?
M¥¯ Naprawdê.
KURATORKA Co pan rozumie przez: Moja córka jest normalna?
M¥¯ ¯e tracê tu czas. ¯e tracê pacjentki. ¯e id¹ do konkurencji. A konkurencja coraz
wiêksza.
KURATORKA A zabiegi? Zabiegi te¿ pan traci? Ile w ci¹gu godziny?
M¥¯ Nie robiê zabiegów. Helena, do domu.
KURATORKA Dopiero zaczynamy.
M¥¯ W³anie skoñczylimy.
¯ona nie rusza siê z miejsca. M¹¿ szturcha j¹.
¯ONA Zuzanna Robi to sobie
KURATORKA Co?
¯ona ruchem rêki pokazuje, jak Zuzanna tnie sobie rêce.
Ewa Madeyska
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M¥¯ Moja ¿ona jest jak pani.
¯ONA Od nadgarstków do ³okci.
M¥¯ Widzi dramaty tam, gdzie ich nie ma.
¯ONA Tutaj te¿. (symuluje ciêcia od pachwin do kolan  ca³e uda) Pajêczyny blizn.
KURATORKA Od jak dawna to robi?
¯ONA Od zawsze.
KURATORKA Co od zawsze? Tnie siê od zawsze?
¯ONA Siebie od roku. Innych od zawsze. Mnie mnie od zawsze.
KURATORKA Nie rozumiem.
¯ONA Kiedy by³am z ni¹ w ci¹¿y, rozpycha³a siê, a mo¿e kopa³a, a mo¿e drapa³a, drapa³a te¿, pani wie, jakie mia³a d³ugie paznokcie zaraz po tym, jak ze mnie wysz³a?
Takie. Nie, takie. Wiêc mog³a drapaæ. Gryæ jeszcze nie. Chocia¿ nie wiem. Nie wiem,
co robi³a. Nie mam pojêcia. P³aka³am z bólu, kiedy ona mnie tak od podszewki brzucha.
KURATORKA Od podszewki brzucha?
M¥¯ (wskazuje na ¯onê) Helena. Lokalna poetka. Pierwsza nagroda w konkursie poetyckim
Biblioteki Miejskiej imienia Jana Brzechwy. W naszym Kurdupiu. Na wiersz mi³osny.
KURATORKA Proszê trzymaæ siê faktów.
¯ONA Nie mog³am wytrzymaæ. Z bólu. Chcia³am urodziæ. Natychmiast. Wtedy m¹¿ zleci³
cesarskie ciêcie. Przez telefon.
S c e n a 2.0
Piêtnacie lat i osiem miesiêcy wczeniej. U Prostytutki. M¹¿ onanizuje siê (albo ju¿
koñczy i zapina rozporek) przed Prostytutk¹. Jednoczenie rozmawia przez telefon.
M¥¯ Zygmunt? No co tam? Helena rodzi? Wody odesz³y? Jak nie odesz³y, to czego.
Jedzie do ciebie? Ju¿? I co z tego, ¿e p³acze. Ona zawsze p³acze. Bo nie mo¿e
wytrzymaæ? Boli j¹? Biedactwo. To j¹ pokrój. Na plastry. A póniej posiekaj.
Drobno. Nie, no co ty Takie ¿arty. W dodatku wczorajsze. ¯e co? A sk¹d mam
wiedzieæ. Ty prowadzi³e ci¹¿ê. A po co? Nie dawaj znieczulenia. Ma boleæ. Rozwarcie? Ile? To czemu od razu nie mówisz. Tnij. A po co kosmetycznie? Klasycznie. Bêdzie mia³a bliznê po dziecku. Wiêcej siê nie rozbierze. Przed nikim. Nie, no
nie rozbiera³a siê, ale wiesz Nigdy nie wiadomo. Jak jej to wyt³umaczysz? To
nie wiesz? Miêniakami. Torbielami. Cystami. Jak nie zrozumie, to g³odem i susz¹ w Somalii. Zygmunt, nie mam czasu. Dasz radê. Zaraz mam wyst¹pienie. (odk³ada s³uchawkê)
PROSTYTUTKA Nie mówi³e, ¿e twoja ¿ona jest w ci¹¿y.
M¥¯ Bo nie przychodzê tu rozmawiaæ.
PROSTYTUTKA Tylko czasem p o m o n o l o g o w a æ.
M¥¯ P³acê ci za to.
PROSTYTUTKA (naladuje g³os Mê¿a) Zygmunt? Moja ¿ona nie robi nic, tylko sprz¹ta.
Rano sprz¹ta. W po³udnie sprz¹ta. Wieczorem sprz¹ta. Mia³ byæ dramat w trzech
aktach, ale wysz³a tragikomedia w dwóch, bo zakoñczenie nast¹pi³o zaraz po wstêpie. Rozwiniêcia nie by³o, bo rozumiesz, Zygmunt, jakby to powiedzieæ, wypad³o
z przedstawienia. ¯ona nie ma zainteresowañ. Nie ma pracy. Nie ma przyjació³. Nie
ma rodziny. Jej matka zmar³a, bo przedawkowa³a chlor. Znaleziono j¹ z g³ow¹ w sedesie. Lewicowego polityka. Sprawê zatuszowano. Ojciec ¿ony nieznany. A szkoda. Nigdy nie wiadomo, kim móg³by byæ i jak mo¿na by go wykorzystaæ.
M¥¯ Jeste ¿a³osna.
Zgaga
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PROSTYTUTKA Jestem wykszta³cona.
M¥¯ Ale zarabiasz dup¹.
PROSTYTUTKA Bo teatrologia to kierunek z dupy. Jakie studia, taki zawód. Trzeba
z czego ¿yæ. S³uchaj, ró¿ni tu bywali. Ró¿owe kajdanki na rêkach, ¿elowe majtki
na g³owie, p³on¹cy biczyk w kiszce stolcowej. Czasem w trójk¹cie. Czasem w czworok¹cie. A ty? Powiedz mi, dlaczego zawsze robisz to tak?
M¥¯ Jak?
PROSTYTUTKA Ka¿esz tylko patrzeæ.
M¥¯ Mia³a kiedy ³atwiejsz¹, s³oñce, kasê?
PROSTYTUTKA Kiedy robi³am to za darmo. I mia³am z tego, s³oñce, przyjemnoæ.
S c e n a 1.1
Teraz. Gabinet Kuratorki.
M¥¯ Przyjemnoæ? Myli pani, ¿e to by³a dla mnie przyjemnoæ? Jakbym odbiera³ poród,
jakbym przecina³ pêpowinê, jak w amerykañskim filmie, wtedy mia³bym przyjemnoæ.
A tak? Musia³em przez telefon. Akurat by³em w Niewa¿ne. Na konferencji o wczesnej diagnostyce To bez znaczenia. Pani wie. Jestem ginekologiem. Po³o¿nikiem.
KURATORKA Wiem. Bardzo dobrze wiem.
M¥¯ Jestem te¿ ordynatorem, radnym oraz
KURATORKA A kim naprawdê?
M¹¿ nie odpowiada. Spogl¹da na ¯onê.
¯ONA I urodzi³a siê Zuzanna. W ósmym miesi¹cu.
KURATORKA Dlaczego zleci³ pan cesarskie telefonicznie? Prowadzi³ pan ci¹¿ê?
M¥¯ A jakie to ma znaczenie? Jest pani tylko kuratork¹. Nikim wiêcej.
KURATORKA I robiê wywiad. Tylko wywiad. Nic wiêcej. To prowadzi³ pan tê ci¹¿ê czy nie?
M¥¯ Nie.
KURATORKA Wiêc dlaczego tak?
M¥¯ A dlaczego nie? Presentatio. U³o¿enie poladkowe zupe³ne. Akcja porodowa piêæ
tygodni przed terminem. Zadzwoni³em do Zygmunta. Zaraz A mo¿e Zygmunt do
mnie? Nie pamiêtam. Ale to on pokroi³ i pozszywa³ Helenê.
¯ONA Jak worek jutowy.
M¥¯ Bo nie mia³a brzucha jak jedwabny szal.
¯ONA Zuzanna urodzi³a siê sinozielona.
KURATORKA (zapisuje) Poród z komplikacjami.
M¥¯ Bez komplikacji. Dziecko od pocz¹tku wydolne kr¹¿eniowo i oddechowo. Zdrowe.
¯ONA Do dzisiaj ma oliwkowy odcieñ skóry.
M¥¯ To nie s¹ fakty. To poetyckie metafory mojej ¿ony.
KURATORKA Pierwsze oznaki aspo³ecznych zachowañ pojawi³y siê
M¥¯ Aspo³ecznych zachowañ? Zuzanna, to prawda, zawsze by³a nieco inna. Ale w granicach normy. N o r m y.
¯ONA Normy?
M¥¯ No No mo¿e nie zawsze liczy³a siê z innymi, mo¿e nie zawsze ich s³ucha³a. O! Ale
zawsze, niech pani to zapisze, w³anie to, zawsze osi¹ga zamierzone cele. Dzisiaj to
wa¿ne, prawda?
¯ONA Do koñca pierwszego roku ¿ycia nie reagowa³a na dwiêki. Na pozytywki. Na
Mozarta w ¿abie. Na Beethovena w wince. Na Rimskiego w limaku.
KURATORKA W trzmielu.
¯ONA W limaku. Pluszowym. Ba³am siê, ¿e ona jest
KURATORKA Jaka?
M¥¯ Autystyczna.
Ewa Madeyska
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¯ONA Pani wie, jaki to koszmar?
KURATORKA A pani wie?
¯ONA Nie wiem i nie chcê wiedzieæ. Póniej. Nie interesowa³a siê zabawkami. Póniej.
Nie umiecha³a siê. Wci¹¿. Obserwowa³am inne dzieci. Patrzy³am. Dzieñ dobry. Dziêkujê. Poproszê. Mamusiu. Tatusiu. ¯adne nie by³o takie
KURATORKA Jakie?
¯ONA Osobne. Wie pani, co frustrowa³o j¹ najbardziej?
M¥¯ Przestañ.
¯ONA Zamerdaj ogonkiem.
M¥¯ Natychmiast przestañ.
¯ONA Komenda. Biega³a za w³asnym zadkiem. Szala³a. Krêci³a. Tak O tak (próbuje
zaprezentowaæ, jak)
M¥¯ (przygl¹da siê z dezaprobat¹) Nie, Helena. Wcale nie tak. Robi³a to w drug¹ stronê.
Helena, proszê ciê. Niech pani spojrzy. To wygl¹da³o tak (zaczyna naladowaæ ¯onê)
Oboje krêc¹ siê wokó³ w³asnej osi.
KURATORKA Spokój! Co pañstwo wtedy ?
M¥¯ Moja ¿ona biega³a od specjalisty do specjalisty. A jak s³ysza³a, ¿e z dzieckiem wszystko
w porz¹dku, ¿e nie ma schizofrenii, depresji ani zwyk³ego ADHD, to co robi³a? Co?
Szorowa³a pod³ogi, kupowa³a dwudziest¹ parê butów i p³aka³a.
¯ONA A póniej
KURATORKA Co póniej?
¯ONA Póniej pokaza³a innym, ¿e ich te¿, jak nas.
KURATORKA Nienawidzi?
M¥¯ Traktuje z dystansem.
KURATORKA Pokaza³a pazury.
¯ONA Zêby. Z trzech przedszkoli j¹ wyrzucono. W dwóch nie odzywa³a siê w ogóle. Ca³e
dnie pod sto³em. Albo w koszu na zabawki. W trzecim kaza³a mówiæ na siebie Zgaga.
Jak do psa s¹siadów. Zaczê³a gryæ. Jak pies s¹siadów. Jak Zgaga.
M¥¯ Kundel. Wy³ od rana do nocy. Kto go wreszcie przejecha³.
¯ONA Ty.
M¥¯ Sam wlecia³ pod samochód.
KURATORKA A pan? Co pan wtedy, jak Zuzanna ?
¯ONA Ucieka³ z domu. Dy¿ury siedem dni w tygodniu. A póniej w gabinecie po ojcu.
KURATORKA (zapisuje) Typowe reakcje: rodzice z poczuciem winy oraz z silnym wyparciem, które powsta³y na tle nierozpoznania anormalnych aspektów spo³ecznego funkcjonowania dziecka w wieku przedadolescencyjnym.
¯ONA Kiedy skoñczy³a piêæ lat, zaczê³a warczeæ i szczekaæ.
KURATORKA Najpierw gryæ, a póniej warczeæ i szczekaæ?
¯ONA W³anie tak. Na szóste urodziny za¿¹da³a budy. Normalnej, drewnianej psiej budy.
KURATORKA I?
¯ONA Dosta³a. Tak¹ na wymiar. Co roku dostawa³a now¹. Dopóki ros³a.
M¥¯ Ja wiem. Ja wiem, ¿e to wszystko mo¿e Ale wybitne jednostki maj¹ prawo postêpowaæ irracjonalnie. Zuzanna jest wybitna. P³ynny angielski, francuski. I rosyjski! Kto
dzisiaj mówi po rosyjsku?
¯ONA Ja, Tadeusz. Ja.
M¥¯ (znowu wskazuje na ¯onê) Moja ¿ona. Helena. Niedosz³a studentka rusycystyki. Nielubna córka Dostojewskiego. Idiotka, która nie zd¹¿y³a zacz¹æ studiów.
¯ONA To przez mieræ matki, dobrze wiesz
KURATORKA (zagl¹da do dokumentów) Wybitna, mówi pan? Matematyka, fizyka, chemia. Poprawki. Egzaminy komisyjne. Raz powtarza³a klasê. Pan wie, ¿e
M¥¯ Wiem, ¿e to spotkanie nie ma sensu. W pañstwowej instytucji. W obskurnym gabineZgaga
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cie. Z kim bez dowiadczenia i bez kompetencji. Pani posiada jakie uprawnienia?
KURATORKA Nie o tym rozmawiamy.
M¥¯ My w ogóle nie rozmawiamy. My odpowiadamy na pytania.
¯ONA Tadeusz Bo powiem, ¿e
M¥¯ Wrócisz do domu i wypastujesz pod³ogê na strychu. Nieheblowan¹. Nielakierowan¹.
Drzazgi za paznokciami i krew z bólu na ustach. Moja ¿ona, niech pani to zapisze, to
te¿, no proszê, proszê, moja ¿ona ma zami³owanie do porz¹dku. Zakodowane genetycznie. Po matce, która by³a sprz¹taczk¹ u starego partyjniaka. Ciep³a posada. Czysta, powiedzia³bym! Zginê³a Bóg wie jak, ale Boga nie ma. Nikt nie udzieli informacji. Helena
dosta³a wspania³y spadek po matce. Dom. Do sprz¹tania!
¯ONA Twoich rodziców.
KURATORKA Pana ojciec by³ partyjniakiem?
M¥¯ Dobrze ci by³o u nas, Helena, prawda?
S c e n a 3.0
Dwadziecia lat wczeniej. Dom Matki Mê¿a. M¹¿ zamkniêty w ³azience ogl¹da pismo pornograficzne. Nie dzia³a na niego. ¯ona wchodzi do ³azienki. Na rêkach ma
rêkawice. Szmatê. Rozgl¹da siê. Chwyta szczotê sedesow¹. Spogl¹da na Mê¿a. Zaczyna sprz¹taæ.
M¥¯ To, co zwykle, ju¿ nie dzia³a. Ty popatrz. Ani drgn¹³. No sprawd. Co taka dzika
jeste? A mo¿e g³ucha, co? No chod, zostaw to na chwilê, spójrz na tê tutaj. Nie na
tej stronie, na tej. No. Czekoladowo-kokosowe marzenie, co?
¯ona wyrywa siê do sprz¹tania.
M¥¯ A mo¿e chcesz na co innego popatrzeæ? (wskazuje na cz³onek) No popatrz. Jaki
sprzêt.
¯ONA Chcê posprz¹taæ.
M¥¯ (przewraca kartki pisma) To sprz¹taj.
¯ONA Dlaczego ci¹gle to robisz?
M¥¯ Bo lubiê. Jazda na rêcznym najlepsza. Próbowa³a?
¯ONA Lepi siê i ci¹gnie. Nie lubiê tego sprz¹taæ.
M¥¯ Starzy p³ac¹ ci za to.
¯ONA Bez premii za skrobanie spermy.
M¥¯ Kiedy ja ju¿ bêdê skroba³, zap³acê ci za wszystko. No, a teraz popatrz.
¯ONA Nie chcê.
M¥¯ Jeszcze nie wiesz, ¿e chcesz.
¯ONA Niedaleko naszego kocio³a chodzi³ taki sam, jak ty. W d³ugim p³aszczu. Z
rêkami w kieszeniach. Wiosna, lato, jesieñ, zima. By³ zawsze. Ma³y, cichy, brzydki.
Z wielkim interesem. Polowa³ na dzieci. Wraca³y z religii. Codziennie po po³udniu.
Wszystkie ucieka³y.
M¥¯ A ty?
¯ONA Kiedy mnie z³apa³. Powiedzia³: Tylko popatrz, ma³a, tylko popatrz. A ja: Za
ile, panie Korniszon?. Nie wiem, jak siê naprawdê nazywa³. Dawa³ mi na lizaka, na
loda, póniej na nowe zeszyty. Czasem na ksi¹¿ki albo na buty. O nic nie prosi³am
matki. O nic. Do koñca podstawówki. Póniej kto zabi³ Korniszona. Kto znalaz³
go w parku pod kocio³em. Kto wyj¹³ z jego ust odciêty penis.
M¥¯ Wiêc wiesz, jak to robiæ.
¯ONA Odcinaæ penisy?
M¥¯ Patrzeæ.
¯ONA Za darmo?
Ewa Madeyska
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M¥¯ O¿eniê siê z tob¹, chcesz?
¯ONA A twoja dziewczyna?
M¥¯ Nie robi tego tak, jak ty. Helka, proszê To co? Ty O, jak ty dobrze patrzysz
O
¯ONA Piêædziesi¹t z³otych w lewej kieszeni mojego p³aszcza. Pasuje?
M¥¯ Ile zechcesz.
¯ONA A lub?
M¥¯ Choæby jutro.
¯ona patrzy. M¹¿ zaczyna akcjê.
S c e n a 3.1
Miesi¹c wczeniej. £awka w parku. Na ³awce siedzi starsza kobieta. Przysiada
siê do niej Zuzanna. Kobieta nas³uchuje. Deszcz.
KOBIETA Od wczoraj. Wiem, ¿e tu jeste od wczoraj. Nie znam ciê.
Zuzanna milczy.
KOBIETA Nigdy ciê nie s³ysza³am.
ZUZANNA Bo siê nie odzywam.
KOBIETA A ja nie widzê. I nie czujê. Ale s³yszê. Wszystko s³yszê. Nie by³o ciê tu
wczeniej.
ZUZANNA Jestem nowa.
KOBIETA Przeprowadzka?
ZUZANNA Wci¹¿ mnie przenosz¹. Z budy do budy.
KOBIETA Pierwszy dzieñ tutaj?
ZUZANNA Drugi.
KOBIETA To dlatego. S³ysza³am, jak na ciebie wo³ali.
ZUZANNA Jak?
KOBIETA Jola.
ZUZANNA A to nie na mnie. Nie nazywam siê Jola. Jola. Jak rzygi psa. Tak brzmi.
Na mnie nikt nie wo³a.
KOBIETA Bo¿e, jak pada. Nie masz imienia?
ZUZANNA Zgaga. Co pani tu robi? Nie ma pani gdzie? Skwer pod szko³¹ to
KOBIETA Wiem, jak tutaj trafiæ. Wiem, jak tutaj dojæ. Za g³osem.
ZUZANNA Za g³osem?
KOBIETA Dzwonka. Szkolnego. Jeszcze dwa tygodnie. Póniej wracam. Do domu.
Do miasta.
ZUZANNA Daleko?
KOBIETA Dalej ni¿ daleko. Ale na razie codziennie. Codziennie tu jestem.
ZUZANNA Nawet w tak¹ pogodê?
KOBIETA Zw³aszcza w tak¹ pogodê.
ZUZANNA Dlaczego?
KOBIETA Nie mogê patrzeæ, jak okna siê brudz¹.
ZUZANNA Przecie¿ pani jest lepa.
KOBIETA Porz¹dek musi byæ.
S c e n a 1.2
Teraz. Gabinet Kuratorki.
¯ONA Dorabia³am w wakacje myciem okien.
M¥¯ Nie tylko.
KURATORKA Proszê pana.
Zgaga
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¯ONA Zawsze. Zawsze chcia³am wyjechaæ. Na zawsze.
M¥¯ Od dwudziestu lat nie ruszy³a siê nawet na dzia³kê.
¯ONA Pierwszy raz mnie pogryz³a, kiedy posz³a do podstawówki. Zuzanna. Powiedzia³a,
¿e nigdy wiêcej nie wróci do szko³y.
KURATORKA A pana ile razy?
M¥¯ Pogryz³a? Ani razu.
¯ONA Nie mia³a kiedy.
M¥¯ Dziecko trzeba trzymaæ na krótkiej smyczy.
¯ONA I znikaæ z psiarni.
KURATORKA Sk¹d?
¯ONA To znaczy z domu.
KURATORKA A co ze szko³¹?
¯ONA Nie chcia³a chodziæ inaczej jak Zak³ada³a na szyjê obro¿ê i smycz. Wie pani, jak
siê czu³am? Jak wyrodna matka. Jak Szczeka³a na inne dzieci. Ujada³a. Uspokaja³a
siê, kiedy zaczyna³am g³askaæ j¹ po plecach i pod brod¹. Siada³a i podnosi³a ³apê. To
znaczy rêkê
M¥¯ Teoriê wzorca p³ci. Niech pani wyjani Helenie. Najwa¿niejszy czynnik organizuj¹cy lub dezorganizuj¹cy ¿ycie jednostki.
¯ONA Czyli?
M¥¯ Nic. Po prostu: jaka matka, taka córka. Ja z Zuzann¹ nie mia³em i nie mam ¿adnych
problemów.
KURATORKA ¯adnych?
S c e n a 4.0
Osiem lat wczeniej. £awka w parku. M¹¿ nie mo¿e znaleæ sobie miejsca. Nie mo¿e
usiedzieæ. Zuzanna podskakuje.
M¥¯ Zuzanno, s³uchaj, posied tu spokojnie. Tu na ³awce. I sied. Rozumiesz, sied.
Nie ruszaj siê. Ja zaraz wrócê. Muszê. Na chwilê muszê. W krzaczki muszê.
ZUZANNA Siku.
M¥¯ W³anie, siku. (rozgl¹da siê nerwowo) Mówi³em mu, ¿e wezmê za niego niedzielê. Mówi³em, Zygmunt, posiedzisz sobie z rodzin¹ przed tiwi, zjesz obiad, wyjdziesz
na spacer. Rodzina jak poranny stolec  najwa¿niejsza. A ten nie i nie, nie odda
dy¿uru. Powiedzia³: Mam prawo do wolnej niedzieli. I poszed³ na dy¿ur.
ZUZANNA Siku.
M¥¯ W³anie, siku. A twoja matka, ¿e ona musi w niedzielê pastowaæ. Pastowaæ w niedzielê? Co pastowaæ? A my tu. Do parku. Na spacer? Na jaki spacer? Do parku. To
park? Jaki park w Kurdupiu? Skwer przed szko³¹.
ZUZANNA Chcê.
M¥¯ Poczekaj. Za³o¿y³a ci pieluchê?
ZUZANNA Jestem w pierwszej klasie.
M¥¯ No. To tym bardziej. Jeste doros³a. Prawie jak osoba. Prawdziwa. Wiêc rozumiesz, ¿e muszê. S³uchaj, ja muszê. Poczekasz? Póniej siê z tob¹ pobawiê.
ZUZANNA I pog³aszczesz pod brod¹?
M¥¯ Nawet po plecach.
ZUZANNA I nauczysz tropiæ.
M¥¯ Wzi¹³em cukierki. W nagrodê. Czekoladowo-kokosowe. Dostaniesz. Jak wyw¹chasz Co chcesz znaleæ?
ZUZANNA Skarb.
M¥¯ Mo¿e byæ Zaraz, co ja tu mam Mo¿e O. Mo¿e byæ? (wyci¹ga z kieszeni
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lub torby czerwony, koronkowy stanik) Wiesz, co to jest?
Zuzanna zaprzecza ruchem g³owy.
M¥¯ I dobrze. To ja Ja pójdê to ukryæ A ty Ty siê nie piesz
Zuzanna skinieniem g³owy zgadza siê.
S c e n a 4.1

Rok wczeniej. Dom Mê¿a i ¯ony. M¹¿ gotowy do wyjcia. Zuzanna siedzi przy
stole i kiwa siê na krzele. ¯uje gumê. Czyta ksi¹¿kê. W ca³ej scenie zachowuje
siê tak, jakby ojca przy niej nie by³o.
M¥¯ Popiesz siê. Matka ju¿ czeka w samochodzie. Jestemy spónieni. Nienawidzê siê spóniaæ. Nienawidzê. No ju¿, ju¿ Zaraz, tu s¹ moje klucze, dokumenty. Wino. Jeszcze wino. Bia³e czy czerwone? Twoja matka pije tylko bia³e,
a ¿ona Zygmunta tylko czerwone. Kobiety i wino! Liczy siê tylko whisky,
mocne, twarde, miêsiste jak W ka¿dym razie whisky. Wino, wino Bia³e
czy czerwone? Wezmê oba. Nie. Czerwone. Kto musi prowadziæ z powrotem. Ty jeszcze przy stole? Zuzanno, nie kiwaj siê na krzele. Tyle razy powtarza³em, ¿e nie wolno. Zuzanno!
ZUZANNA Tu jest napisane, ¿e robi¹ to tylko s³abi, niepewni siebie i niezdolni do
odbywania normalnych stosunków seksualnych. Jeste silny, pewny siebie i masz
kochankê.
M¥¯ Nie mam kochanki.
ZUZANNA Now¹.
M¥¯ K³amiesz.
ZUZANNA Poprzednia wyjecha³a. Ju¿ dawno.
M¥¯ Sk¹d wiesz?
ZUZANNA Powiem ci. Za cukierka. Czekoladowo-kokosowego.
M¥¯ Dziwka.
ZUZANNA Ona, nie ja. Wiêc dlaczego?
M¥¯ (wyrywa ksi¹¿kê z r¹k córki) Kazimierz Imieliñski, Zaburzenia psychoseksualne. Sk¹d to masz?
ZUZANNA Prawie od ciebie.
M¥¯ Nie wolno wchodziæ do gabinetu. Nikomu. Pod ¿adnym pozorem. Pod ¿adnym.
ZUZANNA Pod ¿adnym?
M¹¿ waha siê chwilê. Wychodzi. Zuzanna wyci¹ga schowany miêdzy kartami
ksi¹¿ki skalpel chirurgiczny. Robi pierwsz¹ ranê na przedramieniu.
S c e n a 1.3
Teraz. Gabinet Kuratorki.
M¥¯ Pod ¿adnym To znaczy ¿adnych. Nie mam z Zuzann¹ ¿adnych problemów. Jestem
tu, bo tego chcia³a moja ¿ona i szko³a Zuzanny
¯ONA Policja oraz prokurator.
KURATORKA No w³anie Zdarzenie sprzed tygodnia.
M¥¯ Wszystko jest w raportach. Nie mamy o czym rozmawiaæ.
KURATORKA W raportach s¹ fakty. A ja potrzebujê interpretacji faktów. Potrzebujê zrozumieæ. Potrzebujê nazwaæ. Pan nie?
M¥¯ To by³ g³upi ¿art.
KURATORKA ¯art? Dok³adnie tydzieñ temu Zuzanna zadzwoni³a na policjê i powiedzia³a, ¿e w szkolnej kot³owni jest bomba. Od godziny dziesi¹tej do godziny czternastej
trwa³a ewakuacja. Saperzy szukali ³adunku.
Zgaga
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M¥¯ I znaleli  proszê wybaczyæ  psie gówno pod piecem centralnego ogrzewania. To
nie Zuzanna, proszê pani. To jacy gówniarze od psiego gówna.
¯ONA Zuzanna siê przyzna³a.
M¥¯ Kiedy?
KURATORKA Wczoraj na przes³uchaniu.
M¥¯ Mo¿na to jako ?
KURATORKA W Kurdupiu nic siê nie ukryje. Wszyscy wszystko wiedz¹ o sobie. A raczej
o innych.
M¥¯ Wszystko? Wiêc ile jej ?
KURATORKA Do omiu lat pozbawienia wolnoci. Skoro jest, wed³ug pana, doros³a.
¯ONA Dlaczego? Dlaczego to zrobi³a?
M¥¯ (wskazuje na Kuratorkê) To ona jest od odpowiedzi! No proszê! (do Kuratorki) Proszê! Niech pani zinterpretuje zachowanie naszej córki. Niech pani n a z w i e to, co siê
sta³o. Niech pani wreszcie powie co konkretnego. Pani psycholog na stanowisku kuratorki. Psychologa nikt tu nie potrzebuje, co?
KURATORKA Nie moja wina, ¿e w Kurdupiu wszyscy s¹ szczêliwi.
M¥¯ ¯adnych perspektyw?
KURATORKA Nikt nie ma problemów.
M¥¯ ¯adnych dewiacji?
KURATORKA Dopóki nie wyl¹duje w wiêzieniu.
M¥¯ Kuratorka s¹dowa i psycholo¿ka wiêzienna. W jednym. To jak winka morska. Ani
winka, ani morska.
KURATORKA Potrzebujê wiêcej danych. Kto jeszcze bra³ udzia³ w tym zdarzeniu? Pañstwo wiedz¹?
¯ONA Zuzanna z nikim siê nie przyjani. Z nikim nie utrzymuje kontaktów. Z nikim siê
nie spotyka po lekcjach. Albo tnie rêce, albo siê uczy.
M¥¯ Ostatnio norweskiego.
¯ONA Czy to jest normalne? Dziecko z ¿ylet¹ w rêku, które uczy siê norweskiego?
KURATORKA I naprawdê ¿adnych przyjació³?
¯ONA ¯adnych.
S c e n a 5.0
Tydzieñ wczeniej. £awka w parku. Zuzanna czyta. Podchodzi do niej Natalia.
NATALIA Pierwszy miesi¹c w szkole i od razu jaki fejm.
Zuzanna nie podnosi g³owy znad ksi¹¿ki. Natalia chodzi wokó³ ³awki. Zuzanna nie
reaguje.
NATALIA Zaczniesz siê wreszcie odzywaæ? Nie mo¿esz ci¹gle sama i sama. Bo ci tak
zostanie. I tak ju¿ ciê hejtuj¹. Co, nie widzisz?
Zuzanna podnosi g³owê. Zastanawia siê.
NATALIA Za co ciê wylali z poprzedniej?
ZUZANNA Ty to Natalia. Ta, co siedzi w pierwszej ³awce i ci¹gle mru¿y oczy.
NATALIA Sk¹d wiesz? Siedzisz w ostatniej.
ZUZANNA Za wirtualny seks z irackim terroryst¹
NATALIA To za to wyrzucaj¹?
ZUZANNA Jak siê obci¹ga na informatyce
NATALIA No we
ZUZANNA Ty to g³upia jeste.
NATALIA Matka wci¹¿ mi to powtarza.
ZUZANNA Przynajmniej z tob¹ rozmawia.
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NATALIA A¿ za du¿o. S³uchaj To by³o naprawdê dobre. Widzia³a? Policja. Stra¿
po¿arna. Dyrektor z nitro pod jêzykiem. Podobno mia³ zawa³ po wszystkim. Kwas
i laz. Szok i amok. Wszyscy ganiali jak moja matka po alaksie. Góra dó³. Góra dó³.
A na koniec podtarli sobie ty³ek komunikatem z megafonu: Alarm odwo³any. Prosimy o spokojne rozejcie siê. Alarm odwo³any. Kiedy nastêpna akcja?
ZUZANNA (wzrusza ramionami) Czego chcesz?
NATALIA Niczego. Jeste ca³kiem w cipkê.
ZUZANNA ¯e co?
NATALIA No Ca³kiem w cipkê, czyli ¿e ca³kiem fajna. Ma³o gadasz. A jak robisz, to
na bogato. Lubiê tak.
ZUZANNA Ca³kiem w cipkê
NATALIA W tej budzie nic siê nie dzieje.
ZUZANNA Sk¹d wiesz, ¿e to ja?
NATALIA Widzia³am, jak wychodzisz z kot³owni.
ZUZANNA Za du¿o widzisz, jak na kogo, kto ci¹gle mru¿y oczy.
NATALIA Udajê. Jak tak robiê, to nikt nie czepia siê o b³êdy. S³uchaj, jakby planowa³a
kolejny show, to To wiesz Jak chcesz, to ja mogê z tob¹.
ZUZANNA Widzisz tego tam? (wskazuje g³ow¹ na kogo) Zaszczekaj. Albo nie. Zawyj mu prosto do ucha.
NATALIA Po co?
ZUZANNA Nie zaliczy³a. Nie nadajesz siê do show.
NATALIA Jechalimy kiedy z Dizlem na motorze. Ten przypa³ (wskazuje na tego samego kogo) wlaz³ na jezdniê. Szed³ tak wolno, jakby jutra nie by³o. Wiêc Dizel stan¹³.
Stary te¿. I patrzy w górê. Dizel tr¹bi. A stary nic. Dizel na to, ¿e mu z prywatnej dupy
zrobi pañstwowy gara¿. Stary nic. Wiêc Dizel zdejmuje dziada z ulicy, a ten mówi, ¿e
nie s³yszy. Prawie w ogóle. To po co mam wyæ? Codziennie tu przesiaduje. Pod naszym gimnazjum. Tu na tej ³awce. Albo obok. Czasem z tak¹ sam¹ star¹, jak on. Tylko
lep¹. Ona mówi, a on kiwa g³ow¹. A tak w ogóle, to dziêki, Zuza.
ZUZANNA ¯e co?
NATALIA Gdyby nie ty, liza³abym pa³ê z matmy. Wiêc, tego
ZUZANNA Mo¿esz powtórzyæ?
NATALIA Ale co?
S c e n a 5.1
Wiele razy wczeniej. Dom Mê¿a i ¯ony. Rodzice i Zuzanna razem przy stole.
M¥¯ Zuzanno, sied prosto.
¯ONA Zuzanno, serwetka na kolana.
M¥¯ Zuzanno, musisz poprawiæ forhend.
¯ONA Zuzanno, nie by³a na lekcji skrzypiec.
M¥¯ Zuzanno, zawsze okazuj pewnoæ siebie.
¯ONA Zuzanno, umy³a rêce?
M¥¯ Zuzanno, a pogardê wtedy, kiedy boisz siê najbardziej.
¯ONA Zuzanno, do zmywania, czyszczenia i pastowania wk³adaj rêkawice.
M¥¯ Zuzanno, zaliczy³a chemiê organiczn¹?
¯ONA Zuzanno, zdejmuj buty przed wejciem do domu.
M¥¯ Zuzanno, bez chemii nie skoñczysz medycyny.
¯ONA Zuzanno, pozwól odpocz¹æ stopom.
M¥¯ Zuzanno, bez wysi³ku niczego nie osi¹gniesz. Nawet jak za³atwiê ci indeks.
¯ONA Zuzanno, nie obgryzaj paznokci.
Zgaga
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M¥¯ Zuzanno, zawsze walcz o miejsce w stadzie. Gry, szczekaj i strze¿ terytorium, nawet jeli Bóg, którego nie ma, stworzy³ ciê suk¹.
¯ONA Zuzanno, najgorsze w ¿yciu kobiety s¹ ma³¿eñstwo i grzybica pochwy.
M¥¯ Zuzanno, ma³¿eñstwo to ciê¿ka praca, a ciê¿ka praca ubogaca.
¯ONA Zuzanno, ubogaca tylko praca, za któr¹ jest p³aca.
M¥¯ Zuzanno, twoja matka, od kiedy wzrok jej siê pogorszy³ i ju¿ nie patrzy, nie
zas³uguje na wynagrodzenie.
¯ONA Zuzanno, jeli chcesz zostawiæ po sobie lad, nie zachod w ci¹¿ê. S¹ lepsze
sposoby. Zrób wymaz z pochwy. Wystarczy.
M¥¯ Zuzanno, tym razem pos³uchaj swojej matki, chocia¿ zazwyczaj jest g³upsza
ni¿ jej wymaz.
¯ONA Zuzanno, podejd do ojca, bli¿ej, jeszcze bli¿ej. Lubiê, kiedy dostaje liszajów na ³ydkach i drapie siê do krwi. Do krwi.
M¥¯ Zuzanno, alergia na dzieci jest chorob¹ o nieopisanej dot¹d etiologii. Choæ
niezwykle czêst¹. Wystêpuje raz na siedem i siedem dziesi¹tych przypadków
przymusowego ojcostwa.
¯ONA Zuzanno, zaszczekaj jak czi³a³a.
M¥¯ Zuzanno, szczekaj jak pies z pó³kulami wiêkszymi ni¿ grillowane szczurze j¹dra.
¯ONA Zuzanno, du¿e psy mierdz¹ bardziej ni¿ kieszenie p³aszcza twojego ojca.
M¥¯ Zuzanno, nienawidzê twojej matki.
¯ONA Zuzanno, dok³adkê?
ZUZANNA Mam na imiê Zgaga.
S c e n a 5.0
Tydzieñ wczeniej. £awka w parku.
ZUZANNA Zuza? Powiedzia³a do mnie Zuza?
NATALIA To dziwne?
S c e n a 1.4
Teraz. Gabinet Kuratorki.
KURATORKA To dziwne. Mo¿e po prostu ukrywa przyjació³?
¯ONA Zuzanna nie ma przed nami przede mn¹ tajemnic. Do bomby sama siê przyzna³a.
KURATORKA Komu?
¯ONA Ju¿ mówi³am. Mnie.
KURATORKA Z raportu wynika, ¿e podczas przes³uchania. Mia³a powiedzieæ: Ju¿ mi nie
zale¿y.
¯ONA Wyzna³a wszystko tego samego dnia zaraz po powrocie ze szko³y.
M¥¯ Czy to podpada pod wspó³udzia³?
¯ONA Pamiêtam, ¿e w³anie my³am okna od pó³nocnej strony. Osiem okien. W czterech
pokojach. W ka¿dym po dwa. Wie pani, te pó³nocne brudz¹ siê najbardziej.
KURATORKA Nie wiem. Mam tylko jedno. Od po³udnia.
¯ONA A reszta?
KURATORKA Mam tylko jedno okno.
M¥¯ To dlatego tylko jedno dziecko
KURATORKA ¯yczy pan sobie grzywnê?
¯ONA Jeszcze przed rozmow¹ z komendantem. Wszystko wyzna³a mi jeszcze przed rozmow¹ na komisariacie. Przypominam sobie, tak, dok³adnie przypominam sobie, ¿e powiedzia³a: Ju¿ mi nie zale¿y. Ale na czym?
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KURATORKA Przyczyn¹ agresji oraz aspo³ecznych zachowañ s¹ czêsto g³êbokie traumy.
¯ONA Jestemy normaln¹ rodzin¹.
KURATORKA Normalne rodziny s¹ najbardziej nienormalne.
¯ONA Wiedzia³am
KURATORKA Jutro mam wywiad z Zuzann¹. Mo¿e wtedy
M¥¯ Zuzanna tu nie przyjdzie.
KURATORKA Dlaczego?
¯ONA Przekonywa³am córkê ca³y ranek. Odmówi³a.
KURATORKA Problem jest chyba g³êbszy, ni¿
¯ONA Problem jest p³ytki jak portfel mojego mê¿a. Nie zgodzi³ siê zap³aciæ Zuzannie.
KURATORKA Za przyjcie tutaj?
M¥¯ To jaka bzdura. Nie p³acê mojemu dziecku. Za nic.
S c e n a 6.0
Tydzieñ wczeniej. Dom Mê¿a i ¯ony.
M¥¯ Za nic. Nie dostaniesz ani grosza. To niemo¿liwe. Dosta³a miesi¹c temu nowy.
Zupe³nie nowy.
ZUZANNA Ale wpad³ do kibla.
M¥¯ Jak to wpad³ do kibla? Telefon za trzy tysi¹ce wpad³ do kibla?
Zuzanna potakuje.
M¥¯ Dlaczego?
ZUZANNA Bo staæ ciê na nowy.
M¥¯ To ¿aden argument.
ZUZANNA Bo nie sikam jak ty.
M¥¯ To nie ma nic wspólnego z
ZUZANNA Ma. Gdybym nie musia³a siadaæ na kiblu, telefon nie wypad³by z tylnej
kieszeni spodni.
M¥¯ To te¿ nie jest argument.
ZUZANNA Wiem.
M¥¯ Skoro wiesz
ZUZANNA Wiesz, ¿e ciê widzia³am?
M¥¯ Nie wiem, o czym mówisz.
ZUZANNA Wiesz. Zmieni³e dzielnicê, prawda?
M¥¯ Przestañ.
ZUZANNA To nie jest du¿e miasto, Tadeusz. To tylko Kurdupie. A skoro i ja, i ty tak
du¿o wiemy
M¥¯ Nie mów do mnie po imieniu.
Zuzanna warczy.
M¥¯ (siêga do portfela) Piêæset wystarczy.
Zuzanna g³oniej warczy.
M¥¯ Tysi¹c. I ani grosza wiêcej.
Zuzanna wyje jak pies do ksiê¿yca.
S c e n a 6.1
Trzy tygodnie wczeniej. Za miastem. Zuzanna prowadzi Kobietê.
ZUZANNA i wiêcej. Piêæ lekcji dziennie, a czasem wiêcej. Norweskiego. Pani
wie, jaki to piêkny jêzyk? Jaki melodyjny? Piêæ lekcji dziennie. S³ucham, powtarzam, zapamiêtujê. Aller mest elsker jeg hunder fra dyrehjem.
Zgaga
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KOBIETA Co to znaczy?
ZUZANNA Najbardziej na wiecie kocham psy ze schroniska. Uwaga, ka³u¿a.
A tutaj dwa kamienie. Dobrze. W³anie tak. Chce pani usi¹æ? Tu jest przystanek.
KOBIETA Pamiêtam. A po lewej? Naprzeciwko przystanku?
ZUZANNA Dom.
KOBIETA wiêtego Spokoju siedem?
ZUZANNA W³anie.
KOBIETA Jak wygl¹da?
ZUZANNA Normalnie. Willa. Szara. Stara. Nikt tu nie mieszka. Chyba. Okno na
dole wybite. Za krat¹.
KOBIETA W³amywali siê na potêgê.
ZUZANNA Drzwi zamkniête. W poprzek belka. Zaryglowane.
KOBIETA Wyprowadzili siê. Sprzedali dom.
ZUZANNA Kto?
KOBIETA Wrócimy autobusem?
ZUZANNA St¹d dwoma. Nie ma innego po³¹czenia.
KOBIETA Ostatni raz jedzi³am dziesiêæ lat temu. Jakie s¹ teraz?
ZUZANNA Autobusy? Ci¹gle czerwono-¿ó³te.
KOBIETA A w rodku?
ZUZANNA Niektóre wci¹¿ z kasownikami na wpust i zgryz.
KOBIETA Pamiêtam. A punktualne?
ZUZANNA Jak mój ojciec. Zawsze na czas.
KOBIETA Mojego syna nie nauczy³am punktualnoci.
ZUZANNA Umar³?
KOBIETA Ju¿ dawno. (zaczyna grzebaæ w torebce. Wyjmuje portfel. Podaje dziewczynie banknot)
ZUZANNA Co pani robi? Nie wezmê. Niech pani schowa.
KOBIETA Zarobi³a. Pokaza³a mi wszystko. Wszystko, co nowe. Wszystko, czego nie znam. Wyjecha³ st¹d Ju¿ nie pamiêtam kiedy.
ZUZANNA Ka¿dy by pokaza³.
KOBIETA Zmieni³o siê. Piêæ nowych kocio³ów. Dwa wielkie supermarkety. Stacja benzynowa.
ZUZANNA Lubiê zapach benzyny.
KOBIETA I ten dom. Te¿ pokaza³a. Masz. (wciska Zuzannie banknot)
ZUZANNA (kategorycznie) Pies-przewodnik nie pracuje za kasê.
KOBIETA Za miskê zupy?
ZUZANNA Czasem za cukierki.
KOBIETA Pomó¿ mi znaleæ kogo.
ZUZANNA Kogo?
S c e n a 1.5
Teraz. Gabinet Kuratorki.
M¥¯ Trzeba wiedzieæ, jak postêpowaæ z dzieckiem. Helena. Helena jest za s³aba. Niekonsekwentna. Nie umie z bachorem. Krótko. Przy nodze. Jak treser. Do wybitnego dziecka trzeba wybitnego talentu. Helena wybitnie czyci wyk³adzinê w sypialni. Nic wiêcej.
KURATORKA Pan uwa¿a, ¿e Zuzanna jest wybitna?
M¥¯ Ju¿ mówi³em, ¿e tak.
KURATORKA Naprawdê?
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M¥¯ Po mnie.
KURATORKA A pan jest wybitny?
M¥¯ Po ojcu.
S c e n a 7.0

Dwadziecia lat wczeniej. Dom Matki Mê¿a.
MATKA MÊ¯A Usi¹d. Nie stój tak. Albo stój. Popatrzê na ciebie. Uros³e. Nie. Nie
uros³e. Nie roniesz od dziesi¹tego roku ¿ycia. Dlaczego chowasz rêce? Poka¿.
Wystaw. Czyste rêce, czyste zamiary, powtarza³ twój ojciec. Pamiêtasz ojca?
M¥¯ Zmar³ pó³ roku temu.
MATKA MÊ¯A Pytam, bo zapominasz za szybko. Bo mylisz za wolno. Ale nawet
wolne mylenie to wci¹¿ mylenie. O czym ty w³aciwie mylisz? O niczym powa¿nym. Zastanawiasz siê nad przysz³oci¹?
M¥¯ ¯eniê siê, mamo.
MATKA MÊ¯A Najpierw skoñcz studia.
M¥¯ To nie jest takie proste.
MATKA MÊ¯A Gdyby ojciec ¿y³, by³oby proste. Poszed³by do Z kim teraz masz
ginekologiê i po³o¿nictwo? To zreszt¹ bez znaczenia. Twój ojciec z ka¿dym za³atwi³by wszystko. Wykoñczy³e go. Zabi³e swojego ojca.
M¥¯ Ja?
MATKA MÊ¯A Kolejna repeta. Znowu z ginekologii. Znowu z po³o¿nictwa. Jak mog³e? Jak mog³e nie zaliczyæ tego, co ojciec kocha³? Badania. Analizy. Uczelnie.
Sta¿ w Pary¿u. Pamiêtasz dwa lata na Rue Cujas? Na Sorbonê spacerem dwadziecia minut. Codziennie rano przed wyjciem pi³ kawê, a póniej drug¹. Zaraz, zaraz,
jak nazywa³o siê to miejsce? Bistro obok
M¥¯ Nie zabiera³ mnie ze sob¹ na Sorbonê.
MATKA MÊ¯A Konferencje. Stypendia. Prelekcje.
M¥¯ Przepraszam. Raz mnie wzi¹³. Raz. Ale nie mówi³em po francusku. Ani s³owa.
Wstydzi³ siê. A ja wstydzi³em siê, ¿e on wstydzi siê mnie.
MATKA MÊ¯A I praktyka. Z jego zdaniem liczyli siê wszyscy. Ale musia³ wróciæ.
M¥¯ Przesta³ byæ ulubieñcem partii.
MATKA MÊ¯A Z kim chcesz siê o¿eniæ?
M¥¯ Wypisa³ siê sam, czy go wyrzucili?
MATKA MÊ¯A Jak ma na imiê twoja narzeczona?
M¥¯ Helena.
MATKA MÊ¯A Ta Helena? Ta? Czy ty wiesz, jak ojciec mówi³ o jej matce?
M¥¯ Nie chcê wiedzieæ.
MATKA MÊ¯A Wenus z Klopa.
M¥¯ Rzucam studia. Nie zaliczê. Nie pójdê na egzamin. Nie obchodz¹ mnie pasje ojca.
Ginekologiczne. Po³o¿nicze. Nie interesuj¹. Nie chcê. Mam je w Mam je w
MATKA MÊ¯A Uspokój siê.
M¥¯ Mam pasje ojca we wszystkich cipach, które muszê ogl¹daæ. Nie chcê ich wiêcej widzieæ. Nie chcê wk³adaæ w nie palców. Niczego nie chcê w nie wk³adaæ. Nie
wrócê na studia. Nie wrócê na sta¿. Sta¿! Zawsze tak samo. Ka¿da sala porodowa
jak rzenia bez numeru. Ka¿dy oddzia³ po³o¿niczy jak pole po walce. Ka¿dy oddzia³
noworodkowy jak wyj¹cy przedsionek piek³a. Krew. Rany. Wrzask.
MATKA MÊ¯A Ostatni raz tak krzycza³e, kiedy ojciec zlikwidowa³ Zuzannê.
M¥¯ Nienawidzi³ psów.
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MATKA MÊ¯A Piêtnacie lat temu.
M¥¯ Otru³ j¹.
MATKA MÊ¯A Mia³a zapalenie otrzewnej. Trzeba by³o upiæ.
M¥¯ Tylko ona mnie kocha³a.
MATKA MÊ¯A mierdz¹cy kundel.
M¥¯ Tylko j¹ kocha³em.
MATKA MÊ¯A Wiêc czego chcesz?
M¥¯ Mówi³em. Bêdê pisa³ wiersze.
MATKA MÊ¯A Rymowanki bez wartoci.
M¥¯ Ojcu siê podoba³y.
S c e n a 7.1
Trzydzieci piêæ lat wczeniej. Ma³y M¹¿, ch³opiec, podchodzi do Ojca. K³adzie
przed nim zapisan¹ kartkê.
M¥¯ Tato, napisa³em.
OJCIEC MÊ¯A Sam?
M¥¯ Zupe³nie sam.
OJCIEC MÊ¯A Zupe³nie? (czyta przez chwilê) Wróbelki pisze siê przez o z kresk¹.
M¥¯ Zapamiêtam, tato.
OJCIEC MÊ¯A A kr¹¿yæ przez ¹ i erzet.
M¥¯ Podoba ci siê, tato?
OJCIEC MÊ¯A Jak poród ³o¿yska.
S c e n a 7.0
Dwadziecia lat wczeniej. Dom Matki Mê¿a.
MATKA MÊ¯A Z poezji? Z poezji chcesz utrzymaæ ¿onê i dziecko.
M¥¯ Nie ma dziecka.
MATKA MÊ¯A Wenus z Klopa Bis nie jest w ci¹¿y?
M¥¯ I nigdy nie bêdzie.
MATKA MÊ¯A To po co siê ¿enisz?
M¥¯ Z mi³oci.
MATKA MÊ¯A To kosztowny interes. Nawet bez dziecka. Chcesz, ¿eby sprz¹ta³a u innych?
M¥¯ Nie bêdzie pracowaæ.
MATKA MÊ¯A Na to mo¿e sobie pozwoliæ tylko ¿ona wybitnego ginekologa.
M¥¯ Bêdê pisa³ wybitne wiersze.
MATKA MÊ¯A O czym?
M¥¯ O
MATKA MÊ¯A Ojciec nas zabezpieczy³.
M¥¯ Ojciec. Ojca. Ojcu. Ojca. Z Ojcem. O Ojcu. Ojcze! Wszyscy wiedz¹, ¿e jestem
synem wybitnego ojca. miej¹ siê ze mnie. Kiedy widzê i kiedy nie widzê. Bo ja nie
jestem wybitny.
MATKA MÊ¯A Mnie da³ mieszkanie w miecie.
M¥¯ Wiesz, jak na mnie mówi¹?
MATKA MÊ¯A I trochê pieniêdzy.
M¥¯ Tadeusz-Pizdeusz.
MATKA MÊ¯A Tobie zostawi³ ten dom, kompletnie wyposa¿ony gabinet i etat ordynatora w szpitalu. Tylko skoñcz studia. Twój ojciec zawsze powtarza³
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M¥¯ Dwie piczki, dwa moskwiczki.
MATKA MÊ¯A ¿e jeste ¿a³osny.
S c e n a 1.6

Teraz. Gabinet Kuratorki.
M¥¯ ¿e jestem wybitny. Tak mówi³a moja matka. Po ojcu. S³abo go pamiêtam.
KURATORKA Zuzanna ma rodzeñstwo?
¯ONA Szeæ tygodni po porodzie m¹¿ podwi¹za³ mi jajowody.
M¥¯ Szkoda, ¿e nie struny g³osowe.
¯ONA Nie chcia³ mieæ wiêcej dzieci.
M¥¯ To by³a wspólna decyzja.
KURATORKA Karalna. Pan wie?
M¥¯ Aborcja te¿. Pani wie?
S c e n a 8.0
Dziesiêæ lat wczeniej. Gabinet ginekologiczny. Na fotelu, g³ow¹ do widowni le¿y
kobieta. Nie widzimy, kim jest. M¹¿ robi aborcjê (narzêdzia chirurgiczne, metalowe
nerki etc.). Kobieta trzyma w ustach w³asn¹ rêkê. Powstrzymuje krzyk.
M¥¯ Wiem, wiem Ju¿ ma pani jedno dziecko. I jeden etat w poradni. ¯adnych warunków. Ma³e mieszkanie. Pañstwowa posada. Ja rozumiem. Ja bardzo dobrze rozumiem. I wie pani co? Jedno dziecko wystarczy. Zupe³nie wystarczy. Niech pani nie
p³acze. To mnie rozprasza. Powiedzia³em, ¿e nie znoszê ha³asu. Dziêkujê. Tak jest
lepiej. O czym to? No w³anie. Jedno dziecko i basta. Kosztowna inwestycja. Bezzwrotna. Cz³owiek daje wszystko Ja dajê, a pani? Spokojnie, spokojnie, niech
pani nie mówi Cz³owiek daje wszystko i nic w zamian. Nic w zamian nie dostaje.
W zamian za co? Za prywatny angielski, za lekcje skrzypiec, za tenisa, za konie, za
¿aglówkê, za wakacje na Malcie! Prosi³em, ¿eby siê pani nie rusza³a. Niegrzeczna
dziewczynka. Co pani mówi? Oczywicie, ¿e pani mog³a. Oczywicie, ¿e mog³a
pani do miasta. Tam te¿ maj¹ specjalistów. Ale w miecie musia³aby pani zap³aciæ
dwa razy wiêcej plus nocleg w prywatnej klinice. Nikt nie zlikwiduje problemu tak
dyskretnie i tanio, jak ja. W ma³ym miecie nie ma pani wyboru. Od razu, jakby to
powiedzieæ, by³a pani skazana na mnie. O, znakomicie. Noga na miejsce. I druga
te¿. W³anie tak. Dobrze, ¿e nie zd¹¿y³a siê pani naradziæ ze swoim brzuchem. Najgorsze pacjentki to takie, chwileczkê, teraz mo¿e zaboleæ, kleszcze, uwaga, to takie,
które rezygnuj¹ w ostatniej chwili. Po rozmowie z macic¹. Po konsultacjach z p³odem. ¯e wiêcej znieczulenia? Nie ma mowy. To zwyk³y zabieg. Jak wyrwanie zêba.
Ja wiem, ja wiem, wyrwanie zêba boli. Ale w³anie tyle pani dosta³a. Sto dolarganu.
Jak przy ekstrakcji. Jeszcze ssak. Bardzo dobrze. wietnie. Jeszcze chwila. I po
k³opociku.
Kobieta wstaje. To Kuratorka. Ledwie trzyma siê na nogach.
S c e n a 1.7
Teraz. Gabinet Kuratorki..
KURATORKA Dowiedzia³am siê. Po wszystkim.
¯ONA Po czym?
KURATORKA Raczej czego?.
¯ONA Czego?
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KURATORKA ¯e warto rozmawiaæ z macic¹.
¯ONA Nie rozumiem.
KURATORKA Niewa¿ne. A pani? Pani te¿ nie chcia³a mieæ wiêcej dzieci?
M¥¯ Jestemy zgodnym ma³¿eñstwem.
¯ONA Bardzo kocham Zuzannê. I tylko Zuzannê.
S c e n a 9.0
Piêtnacie lat i siedem miesiêcy wczeniej. Dom Mê¿a i ¯ony. Z daleka wrzask niemowlêcia.
M¥¯ Zrób co z tym.
¯ona nie rusza siê.
M¥¯ Twoje dziecko p³acze.
¯ona nie rusza siê.
M¥¯ £agodny pramolan i mocniejszy xanax. Masz zapas na pó³ roku. Tylko zacznij
za¿ywaæ. A póniej wstañ i nakarm swoje dziecko. Nawet psa siê karmi i wyprowadza na spacer.
¯ona nie rusza siê.
M¥¯ Mam wezwaæ pogotowie? Mam oddaæ j¹ do schro Do sierociñca? Na trzy
miesi¹ce. Tyle czasu spêdzisz w szpitalu. Co najmniej. Diagnoza. Leczenie. Rehabilitacja. A mo¿e ty chcesz, ¿eby j¹ zabrali? Co?
¯ona nie rusza siê.
M¥¯ To zawsze jakie rozwi¹zanie. Jak ona krzyczy! Ona. Dlaczego ona wci¹¿ jest
on¹? Dlaczego nie ma jeszcze imienia? Urodzi³a siê miesi¹c temu. Ubierz siê. Umaluj siê. Ogarnij siê. Pójd do urzêdu. Zaczipuj dziecko peselem.
¯ona nie rusza siê.
M¥¯ Zuzanna. Nazwij j¹ Zuzanna. Jaki wrzask! Nigdy wiêcej!
¯ONA Wiêcej nie bêdzie. Ju¿ mnie nie dotkniesz. Nigdy wiêcej.
M¥¯ Chcia³a dowiedzieæ siê, jak jest naprawdê, wiêc ju¿ wiesz. Jeden jedyny raz. Jak
Bóg przykaza³. W dodatku z zamkniêtymi oczami. Nie wierzy³em w takie bajki. ¯e
dziecko z pierwszego razu. ¯e z przypadku. ¯e z wpadku.
¯ONA Ja te¿.
M¥¯ Za dwa tygodnie masz wizytê. U mnie. W gabinecie. I jeszcze. Kiedy znowu
zaczniesz?
¯ONA Nie zacznê.
M¥¯ Przesta³a patrzeæ, jak to robiê, dziewiêæ miesiêcy temu.
¯ONA ¯eby dziecko nie olep³o.
M¥¯ Chcesz zostaæ bez pieniêdzy? Bez w³asnych pieniêdzy?
¯ONA Nie chcê. Od jutra.
M¥¯ Jak ona wrzeszczy! Upij j¹.
¯ONA U weterynarza?
M¥¯ To tylko ¿art. W dodatku wczorajszy.
¯ONA Ona mnie zabije.
M¥¯ S³ucham?
¯ONA Wstydem.
S c e n a 9.1
Dwadziecia jeden lat wczeniej. Matka ¯ony sprz¹ta zgiêta. ¯ona przygl¹da siê
jej z pogard¹.
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¯ONA Mamo, zostaw to. Przecie¿ mo¿esz robiæ co innego.
MATKA ¯ONY Nic innego nie potrafiê, Heleno.
¯ONA Potrafisz. Ale nie chcesz.
MATKA ¯ONY Chcê, ale nie mogê.
¯ONA Dlaczego nie mo¿esz?
MATKA ¯ONY Tu jest dobrze.
¯ONA Bo dobrze ci p³ac¹?
MATKA ¯ONY Wystarczy na twoje studia. Wybij siê, proszê.
¯ONA Wybija siê woda z rury odp³ywowej. Proszê ciê. Pójdê do pracy. Do biura.
Do szko³y. Do sklepu. Tylko zostaw to.
MATKA ¯ONY Dlaczego?
¯ONA Bo mierdzisz. mierdzisz chlorem. Nienawidzê chloru.
MATKA ¯ONY Czyci najlepiej.
¯ONA Wiesz, co mówi¹?
MATKA ¯ONY Nie wiem.
¯ONA ¯e kiedy sprz¹ta³a na plebanii.
MATKA ¯ONY Nigdy nie sprz¹ta³am na plebanii.
¯ONA Mówi¹, ¿e mój ojciec to ksi¹dz.
MATKA ¯ONY Nigdy nie sprz¹ta³am na plebanii.
¯ONA Mówi¹, ¿e ju¿ nie jest ksiêdzem.
MATKA ¯ONY Nigdy nie sprz¹ta³am na plebanii.
¯ONA Córka ksiêdza i sprz¹taczki.
MATKA ¯ONY Podaj mi chlor.
¯ONA Wstydzê siê ciebie, wiesz.
MATKA ¯ONY Wiem, ale ty te¿ siê dowiesz.
S c e n a 9.2
Osiem lat wczeniej. Na ulicy. Ma³a Zuzanna szaleje jak pies.
¯ONA Zuzanno, wracaj, Zuzanno. Zostaw te patyki. Nie ogryzaj ich, Zuzanno!
Chod. Zuzanno! Chod! Szybciej, bo ludzie patrz¹.
Zuzanna nie reaguje.
¯ONA B³agam, Zuzanno, nie w rodku miasta. Proszê do mnie!
Zuzanna nie reaguje.
¯ONA Do nogi! Ale ju¿!
Zuzanna pos³usznie podbiega do matki. Wci¹¿ zachowuje siê jak pies.
ZUZANNA Ile by³o nas w miocie?
¯ONA W jakim miocie?
ZUZANNA Psy rodz¹ siê w miocie, matko-suko.
¯ONA Nie jeste psem, a ja nie jestem matk¹-suk¹.
ZUZANNA Powinny byæ co najmniej dwa. Mia³am brata czy siostrê?
¯ONA Nikogo nie mia³a.
ZUZANNA Drugie szczeniê zagryz³a, matko-suko?
¯ONA Daj mi spokój.
ZUZANNA Ca³y miot dosta³ imiê na zet?
¯ONA Nie by³o miotu. Nie by³o brata ani siostry. Nie jestem matk¹-suk¹. Przestañ udawaæ psa.
ZUZANNA Ja nie udajê.
¯ONA Dlaczego to robisz?
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ZUZANNA Ja jestem psem. Umiem ju¿ aportowaæ. Chodziæ na dwóch ³apach.
Ogryzaæ wo³owe koci. Chcesz zobaczyæ?
¯ONA Nie.
ZUZANNA To popatrz.
¯ONA Zuzanno, b³agam, nie
Zuzanna znowu udaje psie harce.
¯ONA (rozgl¹da siê. W stronê innych) No czego? Czego tutaj?! Czego?! Widowisko? Cyrk? Zuzanna, idziemy. Wara! Nie wstyd karmiæ ga³y chorym dzieckiem? Nie patrzeæ! Won!
Zuzanna jak pies obronny zaczyna ujadaæ na innych. ¯ona siê trzêsie.
ZUZANNA (prostuje siê. Jak cz³owiek) Nie ma nikogo. Ju¿ nie ma. Heleno,
spokój. Tadeusz mówi, ¿e ludzie to dzikusy do upienia. I mówi, ¿e matkê po
urodzeniu pierwszego dziecka trzeba wysterylizowaæ. Jak sukê.
¯ona p³acze.
ZUZANNA Pog³aszcz mnie.
¯ona nie reaguje.
ZUZANNA S³yszysz?
S c e n a 9.3
Osiem miesiêcy wczeniej. Dom Mê¿a i ¯ony. ¯ona sprz¹ta. Jak zwykle.
ZUZANNA S³yszysz? Mamo, s³yszysz?
¯ona nie odrywa siê od roboty.
ZUZANNA Mamo. Dzi s¹ moje urodziny.
¯ONA Nowej budy nie bêdzie.
ZUZANNA Nie chcê ju¿ budy. Nie chcê nowej smyczy. Nie chcê nowej
miski. Nie chcê Chcê
¯ONA Zejd. Na bok. Na boczek. Jeszcze. Zawsze chcia³a. Co tym razem?
ZUZANNA Mamo.
¯ONA O tak. Stój i siê nie ruszaj. Zapamiêtaj sobie, Zuzanno. Nikomu nie
mo¿esz ufaæ. Na nikim polegaæ. Bêdzie zrobione, jak sama zrobisz. Bêdzie ugotowane, jak sama ugotujesz. Chcesz mieæ porz¹dek? Sama go
sobie zrób. W domu. W ¿yciu. W pochwie. Teraz w lewo. Dobrze.
ZUZANNA Mamo.
¯ONA Wiesz, co siê sta³o piêtnacie lat i parê miesiêcy temu?
ZUZANNA Wiem. Musisz mi to co roku?
¯ONA Muszê. ¯eby pamiêta³a.
ZUZANNA Pamiêtam.
¯ONA Jeste tylko dlatego
ZUZANNA ¿e posz³a do Zygmunta, nie do ojca.
¯ONA A Zygmunt powiedzia³, ¿e jest ju¿ za póno. ¯e czwarty miesi¹c to
du¿o za póno. Odsuñ siê. Bardziej. Nie tu. Tam.
ZUZANNA Co ty by ? Gdyby nie ja?
¯ONA Wyjecha³abym. Do miasta. Do du¿ego. Studiowaæ. Nie tutaj. Nie tak.
ZUZANNA Mamo, to normalne, ¿e ja
¯ONA Nic nie jest normalne.
ZUZANNA Nie mia³am jeszcze
¯ONA A co by chcia³a?
ZUZANNA Nic, tylko
¯ONA Ja te¿ chcia³am. Ale zosta³am. Ze szmat¹ na kolanach.
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ZUZANNA W podrêcznikach ojca jest napisane, ¿e to ju¿.
¯ONA Utkwi³am. Miêdzy bukowymi deskami na pod³odze a cianami, co
maj¹ osiemnacie okien. Nie licz¹c tych na strychu.
ZUZANNA Mamo
¯ONA I wiesz? Wiesz, co ci powiem? ¯e nawet przez czyst¹ szybê nic nie
widaæ. Nic.
ZUZANNA Mamo, ja Nie dosta³am jeszcze Jeszcze nie. Miesi¹cz
Pierwszej Cie
¯ONA Nawet jak polerujesz irch¹. Nic nie widaæ. Nawet jak irch¹.
ZUZANNA cieczki.
¯ONA Nic nie jest normalne. Nic. Nawet jak irch¹.
ZUZANNA Mamo.
¯ONA Tort jest w lodówce.
ZUZANNA Wychodzê, Heleno.
¯ONA We kawa³ek.
ZUZANNA Do Zygmunta.
¯ONA Nie nabrud, s³yszysz?
S c e n a 9.4
Cztery dni wczeniej. W parku na ³awce.
NATALIA S³yszysz? Zuza!
Zuzanna potwierdza g³ow¹.
NATALIA To ja wtedy pytam matkê, gdzie ona by³a, jak jej mówi³am, ¿e
wrócê od Dizla oko³o dwudziestej drugiej. No gdzie? I pytam siê jeszcze: Czemu nie s³ucha³a, jak mówi³am, ¿e oko³o dwudziestej drugiej. A oko³o dwudziestej drugiej nie znaczy, ¿e o dwudziestej drugiej. A ona na to, ¿e to te¿ nie oznacza, ¿e o dwudziestej drugiej
piêædziesi¹t siedem. A ja na to, ¿e dwudziesta druga piêædziesi¹t siedem to wci¹¿ dwudziesta druga. To wtedy ona zaczyna nawijkê o odpowiedzialnoci i zaufaniu.
ZUZANNA I co?
NATALIA Jak w komórce. Wyciszam profil. Nie s³ucham. Zuza, a co
robi twoja matka? Tak wiesz, w ¿yciu.
ZUZANNA Jest artystk¹.
NATALIA Pisze? Maluje? Rzebi?
ZUZANNA Konserwuje.
NATALIA Co?
ZUZANNA Sztukê codziennego u¿ytku.
NATALIA Przynajmniej siê nie wstydzisz starej. Moj¹ znaj¹ wszyscy
w miecie. Przypa³.
ZUZANNA Wstyd.
S c e n a 9.0
Piêtnacie lat i siedem miesiêcy wczeniej. Dom Mê¿a i ¯ony.
M¥¯ Wstyd to najwiêksze k³amstwo katolików.
¯ONA Zabi³ moj¹ matkê.
M¥¯ Chlor, a nie wstyd.
¯ONA Na jedno wychodzi.
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S c e n a 1.8
Teraz. Gabinet Kuratorki.
KURATORKA I z mi³oci do Zuzanny zgodzi³a siê pani na podwi¹zanie jajowodów
¯ONA Ze wstydu przed wstydem.
KURATORKA Proszê wyjaniæ.
M¥¯ Helena ma obsesjê wstydu.
KURATORKA Dlaczego?
¯ONA Kiedy Zuzanna posz³a do szko³y, zaczê³a uciekaæ.
KURATORKA Ze szko³y?
M¥¯ Najpierw ze wietlicy.
KURATORKA Chodzi³a do wietlicy?
¯ONA Chcia³am, ¿eby siê uspo³ecznia³a.
M¥¯ To indywidualistka. Zuzanna, nie Helena. Mówi³em, ¿e nic z tego nie bêdzie. Ale
upar³a siê. Helena, nie Zuzanna. Pani wie, ¿e za¿¹da³a czasu dla siebie?
¯ONA A za¿¹da³am. Po latach warowania w domu za¿¹da³am tylko dwóch popo³udni w tygodniu. Nie mia³am pojêcia, ¿e
M¥¯ w tym samym czasie nasza córka
¯ONA chodzi na szkolenie dla psów obronnych.
KURATORKA Gdzie pani wtedy by³a?!
S c e n a 10.0
Siedem lat wczeniej. Mieszkanie Nauczyciela. ¯ona rozgl¹da siê.
¯ONA Ile tu ksi¹¿ek. U pana.
NAUCZYCIEL Bo czytam.
¯ONA Kurz z ksi¹¿ek to dodatkowa praca. Dodatkowe pieni¹dze.
NAUCZYCIEL Ma pani referencje?
¯ONA Tutaj.
NAUCZYCIEL Sprz¹ta³a pani u tego rzenika?
¯ONA To dobry ginekolog.
NAUCZYCIEL O Na pewno Wyrzuci³ pani¹?
¯ONA Odesz³am, jaki czas temu, bo Bo Bo wzrok mi siê trochê popsu³. Ale
dobrze p³aci³.
NAUCZYCIEL Staæ go. Mnie nie staæ. Nie za tyle. Jak pani ma na imiê?
¯ONA Ja ? Ja ? Jestem Marianna
NAUCZYCIEL Nosi pani perukê?
¯ONA Bo Bo By³am chora Powa¿nie.
NAUCZYCIEL Maniu, mogê tak? Wybacz niedelikatnoæ Maniu, tak bêdzie lepiej,
formy oficjalne s¹ takie oficjalne Maniu Szukam kobiety.
¯ONA (spogl¹da do gazety) Pani do sprz¹tania. Solidna. Uczciwa. Dyskretna. Ja nie
rozumiem. Kobiety?
NAUCZYCIEL Spokojnie. Bo nic z tych rzeczy. Nic. Ja nigdy nic. Ja nie lubiê.
¯ONA A co?
NAUCZYCIEL Prawdziwej kobiety szukam. Jakbym móg³, napisa³bym, ¿e szlachetnej, ³agodnej i dobrej. Mia³em kiedy kobietê. Ale garnki ustawia³a wed³ug Hellingera. Talerzom robi³a analizê transakcyjn¹. Pralkê pyta³a, co czuje, kiedy wk³ada
w ni¹ brudy.
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¯ONA I co?
NAUCZYCIEL Odesz³a. Wiele lat temu.
¯ONA Czego pan uczy?
NAUCZYCIEL Polskiego.
¯ONA To tysi¹c z³otych miesiêcznie za dwa popo³udnia w tygodniu.
NAUCZYCIEL Mam dziecko. I alimenty. Szeæset.
¯ONA Ja te¿ mam dziecko na utrzymaniu. Dziewiêæset.
NAUCZYCIEL A wykszta³cenie?
¯ONA rednie. Osiemset.
NAUCZYCIEL Innej pracy pani nie znajdzie w Kurdupiu. Siedemset.
¯ONA Niech bêdzie. Znajdê jeszcze jakie ród³o. A przeczyta pan moje wiersze?
NAUCZYCIEL A nie bêdzie pani, Maniu, robiæ terapii moim slipom?
S c e n a 10.1
Dwa tygodnie wczeniej. £awka w parku.
ZUZANNA a potem cz³owiek tylko na terapiê Rodzina? Same z ni¹ k³opoty.
Teren czysty. ¯adnych zboczeñców. ¯adnych psów. Pani nie lubi psów. Pamiêtam. Mo¿emy tutaj. Tu. £awka. Ostro¿nie. Po co pani rodzina? Po co w ogóle
komu rodzina?
KOBIETA ¯eby razem
ZUZANNA Co razem? Wie pani, co robi mój ojciec? Odwiedza swoj¹ matkê raz
w miesi¹cu.
KOBIETA Dobry syn.
ZUZANNA Na cmentarzu.
KOBIETA Zmar³a?
ZUZANNA ¯yje. Podobno. Ojciec chodzi sprawdzaæ, czy ju¿ j¹ pochowali obok
jego ojca. Tak s¹ razem. Razem! Uwaga, pies!
KOBIETA Przegoñ go.
ZUZANNA liczny. Zaraz, czekaj ! Mam kanapkê No chod! Chod tutaj.
Popatrz, z szynk¹ Poszed³. Bez w³aciciela. Bez smyczy. Wie pani, co bym
chcia³a?
KOBIETA Co?
ZUZANNA Zobaczyæ, jak oni siê boj¹. Ci wszyscy. ¯eby wiedzieli, jak to jest,
kiedy ja Ja siê bojê. Wci¹¿
KOBIETA Co zrobisz?
ZUZANNA Pod³o¿ê bombê.
KOBIETA A wiesz, co ja bym chcia³a?
ZUZANNA Zawsze mieæ czyste okna.
KOBIETA Mia³am kiedy syna.
ZUZANNA Pamiêtam. Umar³.
KOBIETA Gorzej.
ZUZANNA Na zawa³. Na drugi zawa³.
KOBIETA O¿eni³ siê.
ZUZANNA Ludzie to robi¹. Nie wiadomo po co, ale robi¹.
KOBIETA On to zrobi³ z córk¹ naszej sprz¹taczki.
ZUZANNA Dawno?
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KOBIETA Osiemnacie lat temu. Mia³a na imiê Helena. Podmiejski t³uk. Bez
wykszta³cenia i bez zawodu.
ZUZANNA A on?
KOBIETA Tadeusz? Móg³ wiele osi¹gn¹æ. Jak jego ojciec. Zdolny, ale leniwy.
ZUZANNA Studiowa³?
KOBIETA Po omiu latach skoñczy³ medycynê. Dziêki ³apówkom i koneksjom
mojego wiêtej pamiêci mê¿a.
ZUZANNA Po co pani szuka tego Tadeusza i jak jej Heleny?
KOBIETA Nie ich. Nie obchodz¹ mnie. Nie oni.
ZUZANNA A kogo?
KOBIETA Podobno maj¹ córkê.
ZUZANNA (zaczyna zachowywaæ siê jak przestraszony pies. Kuli siê. Oddala siê
od kobiety. W¹cha i wêszy. Z daleka) Podobno. Po co ona pani?
KOBIETA Chcia³am tylko us³yszeæ.
ZUZANNA Co?
KOBIETA Jedno s³owo.
ZUZANNA Jakie?
KOBIETA Babcia. Znasz tê dziewczynê? Mo¿e i znasz. Tu wszyscy siê znaj¹.
Chcia³abym j¹ Ale nigdy nie pozna³am. Taki by³ uk³ad. Pilnowa³am, ¿eby
by³o, jak postanowi³ mój m¹¿ w testamencie. Dopilnowaæ Tadeusza. Wykszta³ciæ. Uszczêliwiæ etatem w szpitalu. Zgodzi³ siê. Mój syn zgodzi³ siê. Pod jednym warunkiem. Kaza³ na zawsze zapomnieæ o sobie. I o ¿yciu tutaj. O wszystkim. Widzia³a? Nawet nie chcia³ mieszkaæ na wiêtego Spokoju. Dom w ruinie.
Podobno ich córka
ZUZANNA Znam j¹.
KOBIETA Jak to?
ZUZANNA Podobno j¹ wys³ali.
KOBIETA Daleko?
ZUZANNA Na stypendium.
KOBIETA Dok¹d?
ZUZANNA Daleko.
KOBIETA Czyli?
ZUZANNA Dalej ni¿ daleko. Nic tu po pani. Pani wraca. Do siebie.
KOBIETA Powiedz.
ZUZANNA Do Iraku.
KOBIETA Gdzie?
S c e n a 1.9
Teraz. Gabinet Kuratorki.
¯ONA Gdzie? Gdzie by³am wtedy?
KURATORKA No w³anie.
¯ONA Pisa³am wiersze w w bibliotece.
KURATORKA A omioletnie dziecko samo na szkolenie dla psów obronnych?
M¥¯ Mia³a przejciowy okres na owczarki niemieckie.
KURATORKA A pan?
M¥¯ Co ja? Ja mylê, ¿e osiem lat to piêkny wiek.
Kuratorka milczy.
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M¥¯ W ¿yciu psa. W przeliczeniu czterdzieci osiem. Pe³na dojrza³oæ. Doskona³a samowiedza. Szczyt mo¿liwoci.
¯ONA Mój m¹¿ mia³ wtedy romans. Z prostytutk¹.
M¥¯ Nie wracajmy do tego. Chwilowa s³aboæ. Zapanowa³em nad ni¹.
S c e n a 11.0
Siedem lat wczeniej. U Prostytutki.
PROSTYTUTKA To nie poezja. To ¿ycie. To koniec.
M¥¯ Masz kogo?
PROSTYTUTKA Mam pracê.
M¥¯ Chcesz podwy¿kê?
PROSTYTUTKA Mam now¹ pracê.
M¥¯ Tutaj?
PROSTYTUTKA Tam.
M¥¯ W miecie?
PROSTYTUTKA W najwiêkszym.
M¥¯ Twoja pochwa tego nie wytrzyma.
PROSTYTUTKA Dlatego przestawiam siê na g³owê.
M¥¯ Gdzie?
PROSTYTUTKA W teatrze.
M¥¯ Teatrologia to kierunek z dupy. Mówi³a.
PROSTYTUTKA Dziêki dupie mogê wreszcie uprawiaæ prawdziwy zawód. I to dziêki
tobie. Nie mia³am ³atwiejszej kasy, s³oñce. Sporo od³o¿y³am.
M¥¯ Nie poradzê sobie. Sam.
PROSTYTUTKA To nie mój interes. Masz, to na pami¹tkê. (rzuca w stronê Mê¿a czerwony, koronkowy stanik jak w scenie 4.0)
M¥¯ Mój interes bez ciebie
PROSTYTUTKA W Kurdupiu jest zawsze ciemno. Nikt nie zauwa¿y twojego interesu.
M¥¯ Zostañ. Bo skoñczê ze sob¹.
PROSTYTUTKA Bêdziesz koñczy³ tam, gdzie zaczynasz.
M¥¯ Nie uciekaj.
PROSTYTUTKA W krzakach.

S c e n a 11.1
Trzy dni wczeniej. Z offu ha³asy bójki. Wyzwiska. Na scenê wbiegaj¹ zadyszane
Zuzanna i Natalia.
NATALIA (w stronê kulisy) Nawet w krzakach, Dizel! Z nami koniec! Siê nie odzywaj do mnie. Nie mów do mnie nigdy. Nawet ma³ymi s³owami! Jakbym mia³a
tak¹ dupê, Dizel, jak ty gêbê, to bym siê wstydzi³a sraæ! Nawet w krzakach! I
won od Zuzy! Won mówiê! Ale ju¿!
G³osy za kulisami milkn¹.
NATALIA Poszli. Ty musisz tak? Po co im pokazywa³a ³apy? Czemu to sobie
robisz? Co to za blizny?
ZUZANNA Kanalizacyjne.
Zgaga
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NATALIA Kanalizacyjne? Blizny kanalizacyjne? Jezus Maria. Myla³a, ¿e kto ciê
wemie na powa¿nie? Masz przejechane. I co to za ksywa? Zgaga. To jaki
nick z netu? Z fejsa?
ZUZANNA Nie mam fejsa.
NATALIA I ¿e pogryziesz? Ty jak z filmów Disneya jeste.
ZUZANNA Taka kolorowa?
NATALIA Taka pierdolniêta. Krzy¿ówka genetyczna. Bez rozwi¹zania. Bez rasy
i klasy. Jak Pluto.
ZUZANNA Przestañ.
NATALIA A! Bo my to bu³kê przez bibu³kê. Jak mój tatu  pan od poezji. Przez
ciebie straci³am ch³opaka. Trudno. No trudno. Jako to bêdzie. W sumie. Mia³
stary motor. I by³ s³aby. Nie lubi³ siê ca³owaæ. Zbytnio. A ju¿ w ogóle jak mia³am b³yszczyk z brokatem. Zostawa³ mu wszêdzie.
ZUZANNA Wszêdzie?
NATALIA No.
ZUZANNA (krzywi siê) Dziêki, ¿e ty mnie.
NATALIA Zawsze spoko.
ZUZANNA Ale to przecie¿ ja siê uczy³am broniæ ludzi.
NATALIA Chodzi³a na judo?
ZUZANNA Tak jakby.
NATALIA Nie przejmuj siê. Dizel to nie cz³owiek. To durny kundel.
ZUZANNA (zaczyna warczeæ) Tylko nie kundel.
NATALIA Bo co?
ZUZANNA Bo ci nie zaufam.
NATALIA A ty jak moja stara. O zaufaniu. Jedna specjalistka od skazanych czubów
wystarczy. A mo¿e chcesz do niej? Bo ty normalna to chyba jednak nie jeste.
ZUZANNA Pojedziesz ze mn¹?
NATALIA Do mojej matki masz trzy przystanki jedynk¹. Sama trafisz.
ZUZANNA Do Norwegii.
NATALIA Po co?
ZUZANNA Ja muszê.
NATALIA Po tej bombie, co ty j¹?
ZUZANNA W³anie. Ju¿ wiedz¹.
NATALIA Nic ci nie zrobi¹.
ZUZANNA Obetn¹ rêce.
NATALIA Rêce?
ZUZANNA Bo ogona nie mam.
NATALIA Jak dla mnie, to ty zrobisz karierê w Iraku, a nie w Norwegii. Masz ju¿
kontakty. Wirtualne, ale co tam
ZUZANNA Mam pieni¹dze.
NATALIA Sk¹d?
ZUZANNA Zarobi³am.
NATALIA Jak?
ZUZANNA Sposobem.
NATALIA Ile?
ZUZANNA Jedenacie tysiêcy dwiecie siedemdziesi¹t piêæ.
NATALIA (krztusi siê) ¯e, kuwa, ile?
ZUZANNA S³ysza³a.
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NATALIA Po co do Norwegii? Lepiej do RPA. Nikt tam nas
ZUZANNA W Norwegii najlepsze schroniska dla psów. Jedno takie
Na rodku zatoki. Dooko³a fiordy. Nic wiêcej. Tylko morze.
NATALIA A psy chujami pisz¹ krymina³y.
ZUZANNA Proszê ciê, wejd.
NATALIA Za zimno. Nie.
ZUZANNA Przynajmniej na pocz¹tek.
NATALIA Nie.
ZUZANNA A przechowasz moje pieni¹dze? Tylko do wyjazdu.
NATALIA Po co?
ZUZANNA Matka zna ka¿dy schowek w domu.

Widzia³am

S c e n a 1.10
Teraz. Gabinet Kuratorki.
M¥¯ Znam siebie, jak ¿ona wszystkie schowki domu. Opanowa³em siê.
KURATORKA Opanowa³ siê pan?
M¥¯ Przecie¿ mówiê. Zakoñczy³em romans. Z klas¹.
KURATORKA Iwonka rzeczywicie wyjecha³a. Zaczê³a nowe ¿ycie. Prowadzi zajêcia
teatralne. Zaraz, zaraz Tu. Tu proszê zdjêcie Przys³a³a niedawno. Podoba siê
panu?
M¹¿ otwiera usta ze zdumienia. Patrzy na zdjêcie. Krzywi siê.
KURATORKA Nie ka¿dy ma zdrowe dziecko. A to? O tu Niech pan popatrzy
G³ównie Downy Zajêcia z m³odzie¿¹. Upoledzon¹. Zosta³ pan, hm, jakby to powiedzieæ, mecenasem sztuki Ale tak¹ m³odzie¿ pan by pewnie do Mongolii. Z
litoci. ¯eby wtopi³a siê w t³um. O ile w ogóle by pan pozwoli³, ¿eby tacy jak oni
siê rodzili.
¯ONA A oprócz Iwonki Pozosta³e te¿ pani zna?
KURATORKA Pozosta³e by³y g³upie. I nie mia³y celu. ¯yciowego.
M¥¯ (zerka na zegarek) Czas min¹³.
KURATORKA Pan wie, co jeszcze jest w tych papierach?
M¹¿ wzrusza ramionami.
KURATORKA Doniesienia o ekshibicjonizmie.
M¥¯ Chyba nie moim.
KURATORKA (do ¯ony) Niczego pani nie zauwa¿y³a?
¯ONA Czas min¹³.
M¥¯ Idziemy.
¯ONA Idziemy.
KURATORKA Jeszcze siedem minut.
M¥¯ Przepraszam. Obowi¹zki.
KURATORKA Widziano pana. W pobli¿u nowego osiedla. Tam jest park. Niedu¿y. Ale
gêsty.
M¥¯ Nieprawda.
KURATORKA Trzy kobiety z³o¿y³y zeznania.
M¥¯ Pewnie znudzone poetki.
KURATORKA To mo¿na leczyæ.
M¥¯ Nie ma nic do leczenia. ¯a³osne. Pani nawet nie jest psychiatr¹. (do ¯ony) Tu masz na
taksówkê. Bez napiwku. (wychodzi wciek³y)
Zgaga
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KURATORKA Nikt go nie z³apa³ za rêkê. A raczej za Niewa¿ne. Jutro Zuzanna.
¯ONA Czy to naprawdê mo¿na leczyæ?
KURATORKA S³ucham? Ach. Pani o deregulacji rozporka. Nie wiem. Nie mam pojêcia.
Co mia³am mu powiedzieæ?
¯ONA A inne zboczenia?
KURATORKA Czyli jakie?
S c e n a 12.0
Niedawno. Mieszkanie Nauczyciela. Nauczyciel sprawdza prace klasowe.
¯ONA Posprz¹ta³am. Pozmywa³am. Wyprasowa³am.
NAUCZYCIEL Jeste idealna.
¯ONA Jak bardzo?
NAUCZYCIEL Jak klasyczny sonet.
¯ONA Mam dla ciebie wiersz.
NAUCZYCIEL Sonet?
¯ONA Nie.
NAUCZYCIEL Wiesz, ¿e ja tylko sonety.
¯ONA Wiem, ale ju¿ nie mogê.
NAUCZYCIEL W³oski.
¯ONA Dwa tetrastychy i dwie tercyny, ale nie dzi.
NAUCZYCIEL Dlaczego?
¯ONA Nie bêdê rymowaæ.
NAUCZYCIEL Bêdziesz, bo mnie kochasz.
¯ONA Kiedy wygra³am konkurs.
NAUCZYCIEL Na sonet?
¯ONA Na wiersz mi³osny. Bia³y.
NAUCZYCIEL Bia³a jest tylko kie³basa.
¯ONA Nikt nie wie, ¿e nie by³ mój.
NAUCZYCIEL A czyj?
¯ONA Mojego mê¿a. On wci¹¿ pisze wiersze, które ja wysy³am na konkursy. Wci¹¿,
wiesz?
NAUCZYCIEL Proszê Bez tego nie mogê Nie mogê Bez rymu nie potrafiê
No chod, chod do mnie, chod
S c e n a 12.1
Teraz. W parku.
NATALIA Chod têdy.
ZUZANNA Nie.
NATALIA Musisz, jak chcesz swoj¹ kasê.
ZUZANNA Tam mieszkasz?
NATALIA Matka wreszcie dosta³a kredyt. I ma dwa okna w mieszkaniu.
ZUZANNA Na nowym osiedlu?
NATALIA Tak.
ZUZANNA Têdy nie pójdziemy. Nie têdy.
NATALIA To którêdy?
ZUZANNA Tamtêdy.
NATALIA Naoko³o? Mowy nie ma. Sama se id naoko³o.
ZUZANNA Uwa¿aj, ulica. Jeszcze ciê przejad¹.
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NATALIA Jak siê tak o mnie troszczysz, to zostañ.
ZUZANNA Jutro rano wylatujê.
NATALIA Jutro rano mamy past perfect.
ZUZANNA Do Norwegii.
NATALIA I wielociany.
ZUZANNA O ósmej.
NATALIA Na ósm¹.
ZUZANNA Przed terminalem.
NATALIA Wiesz, ¿e to bez sensu. Wiesz, ¿e w Norwegii nie ma schronisk dla zwierz¹t. Wiesz, ¿e niechciane Jednym zastrzykiem.
ZUZANNA Zostanê. Ale proszê.
NATALIA O?
Zuzanna nie odpowiada przez chwilê. Nachyla siê w stronê Natalii, jakby chcia³a
j¹ poca³owaæ. Zatrzymuje siê w pó³ gestu. Natalia równie¿ siê waha. Ca³uje
Zuzannê. Po chwili odwraca siê. Rusza przed siebie, w stronê kulisy. Zuzanna
zostaje. Mru¿y oczy. Spostrzega kogo w oddali.
ZUZANNA Tamtêdy nie! Natalia! Nie! Nie przez park! Natalia!
NATALIA (nie reaguje. Znika. Z offu) Zboczeniec! Ratunku! Wyno siê! Zabieraj
siê z tym!
ZUZANNA (biegnie w stronê Natalii. W offie odg³osy walki) Wyno siê! Wyno siê
st¹d! Zostaw mnie! Zostaw! J¹! Nie dotykaj! Brudasie! Nie patrz, Natalia! Nie!
Nie! Uciekaj. Natalia, uciekaj! Nienawidzê ciê! Nienawidzê ciê, tato!
Gwa³towny pisk opon. Ha³as milknie. Krzyk.
S c e n a 1.11
Teraz. Gabinet Kuratorki.
KURATORKA O seksualnych perwersjach na tle gatunków literackich nic nie wiem. Problem do zbadania. Zna pani kogo, kto tak?
¯ONA Nie.
KURATORKA Bez badañ nie ma diagnozy. Bez diagnozy nie ma leczenia.
¯ONA To prawda.
KURATORKA Jutro Zuzanna.
¯ONA Jutro Zuzanna. (zatrzymuje siê na chwilê) Wie pani co? Metoda Hellingera nie jest
najlepsza do ustawiania garnków. Lepsza jest porównawcza. To ze spo³ecznej.
KURATORKA S³ucham?
¯ONA Wszyscy wszystko wiedz¹. O innych.
Rozlega siê dwiêk telefonu ¯ony.
¯ONA Zuzanna?
S c e n a 13.0
Teraz. Zuzanna le¿y. Nad ni¹ M¹¿ i ¯ona.
¯ONA Zgago, wstañ.
M¥¯ Zgago, nie rób mi tego.
¯ONA Zgago, znowu nabrudzi³a.
M¥¯ Zgago, wszystko siê zmieni.
¯ONA Zgago, kto teraz to posprz¹ta?
M¥¯ Zgago, pozwolê siê wykastrowaæ.
¯ONA Zgago, co ja powiem twojej babce?
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M¥¯ Zgago, albo pójdê na leczenie.
¯ONA Zgago, wysy³a³a co miesi¹c tysi¹c z³otych, ¿eby ciê zobaczyæ.
M¥¯ Zgago, taki wstyd.
¯ONA Zgago, mia³a ciê poznaæ w piêtnaste urodziny.
M¥¯ Zgago, wyjedziemy.
¯ONA Zgago, ale powiedzia³am, ¿e ty nie chcesz z ni¹.
M¥¯ Zgago, podrapiê ciê po plecach. I pod brod¹.
¯ONA Zgago, z³ama³am warunki uk³adu.
M¥¯ Zgago, to moja wina.
¯ONA Zgago, to jego wina.
S c e n a 14.0
Teraz. Gabinet Kuratorki. Natalia z g³ow¹ schowan¹ w d³oniach.
NATALIA Chcê mieæ psa, mamo.
KURATORKA Wiem, ¿e jeste w szoku. Ale mo¿e Mo¿e nie w tej chwili.
NATALIA Sukê.
KURATORKA Porozmawiamy o tym. Jutro. Albo pojutrze.
NATALIA Dzi.
KURATORKA To koszty
Natalia rzuca na stó³ pieni¹dze.
KURATORKA Co to jest?
NATALIA Prezent.
KURATORKA (przygl¹da siê pieni¹dzom) Znowu ukrad³a?
NATALIA Dosta³am.
KURATORKA Od kogo?
NATALIA Zaleg³e alimenty.
Kuratorka milczy.
NATALIA Za szeæ lat. Nazbiera³o siê.
KURATORKA Ojciec Rozmawia³ z tob¹?
NATALIA Przekaza³ pieni¹dze. Nic wiêcej.
KURATORKA A¿ tyle?
NATALIA Na utrzymanie psa wystarczy.
KURATORKA Jakiego psa ?
NATALIA Kundla.
KURATORKA Ze schroniska?
NATALIA Z ulicy.
Koniec

