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Amanita Muskaria

DAILY SOUP

OSOBY:

Mieszkanie w kamienicy na trzecim piêtrze. Sztuka rozgrywa siê w du¿ym pokoju po-
³¹czonym z kuchni¹. Z okna widaæ kamienicê naprzeciw. Zima.

S c e n a  1

Ciemno�æ. G³os dziecka, a mo¿e bardzo starej kobiety nuci piosenkê.
Przyjecha³ do Lwowa
Akrobata Mucha
Spad³ z trzeciego piêtra
I wyzion¹³ ducha�
Spad³ z trzeciego piêtra
I wyzion¹³ ducha�
W ciemno�ci rumor, ³oskot, jakby co� du¿ego spad³o i pot³uk³o siê.

G£OS MATKI Mamo?! Co mama tu robi?
G£OS BABKI Szukam swojej mamy�
G£OS MATKI Przecie¿ mama mamy dawno umar³a!
G£OS BABKI Nie, nie umar³a, przed chwil¹ tu by³a� chcia³a� wo³a³a� ¿ebym z ni¹

posz³a� o tu, tu sta³a�
Matka zapala �wiat³o. Stoj¹ z Babk¹ naprzeciw siebie w koszulach nocnych. Babka
zas³ania oczy, bo razi j¹ �wiat³o.

BABKA Mamo�? Mamo?
MATKA Przestañ, mamo, tu nie ma ¿adnej mamy� Jezus Maria�

OJCIEC
BABKA

CÓRKA
MATKA
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Dzieñ. Babka przy oknie. Ojciec w fotelu z gazet¹. Matka w kuchni.
MATKA (do siebie) Zaraz co� ugotujê� zupê ugotujê� (do Ojca) Zjesz zupê?
OJCIEC Tak.
MATKA (do siebie) Kupi³am w³oszczyznê w kiosku, bo jak ostatnio w samie kupi³am, to

na drugi dzieñ by³a sple�nia³a� Oj, ziemniaków nie ma, no nie� pewnie by³a sple-
�nia³a ju¿ kiedy j¹ kupowa³am�

OJCIEC Co mówisz?
MATKA (do Ojca) Nic, nic, czytaj sobie, mówiê tylko, ¿e ziemniaków nie ma� (do

siebie) Cz³owiek kupuje, z wierzchu wygl¹da zdrowo, a w �rodku�
OJCIEC Mam i�æ po ziemniaki?
MATKA (do siebie) �ple�ñ to okropna trucizna�
OJCIEC Czy ja kupi³em kiedy sple�nia³e?
MATKA (do Ojca) Nie trzeba kupowaæ, czytaj, nie odrywaj siê� (do siebie) �mo¿na

dostaæ raka� Trudno, bêdzie dzi� bez ziemniaków� wrzucê trochê makaronu, ¿eby
by³a tre�ciwsza� (do Ojca) Chcesz z makaronem?

OJCIEC Co?
MATKA Wrzucê makaron do zupy.
OJCIEC Wszystko mi jedno.
MATKA Mogê nie wrzucaæ�

Ojciec milczy.
MATKA Wola³by� bez makaronu?
OJCIEC Obojêtnie.
MATKA Jest jeszcze trochê pêczaku, to bym mog³a dodaæ, ale nie namoczy³am na noc,

bo my�la³am, ¿e bêd¹ ziemniaki�
OJCIEC Mówi³em, ¿e kupiê�?
MATKA Czytaj, czytaj� (do siebie) Ja tu zaraz� (do Ojca) A co pisz¹?
OJCIEC Mam ci opowiadaæ?
MATKA Nie! Tak tylko pytam.
OJCIEC Mam czytaæ na g³os?
MATKA Ale¿ co� ty, jak bêdê chcia³a, to sobie sama poczytam, czytaj, czytaj�
OJCIEC O co ci chodzi?
MATKA Ale¿ o nic, o nic mi nie chodzi! To ty siê denerwujesz, nie wiadomo, dla-

czego.
OJCIEC Ja siê nie denerwujê, ja czytam!
MATKA To czytaj! Czy ja mówiê, ¿eby� nie czyta³? Powiedzia³am, ¿e ziemniaków nie

ma i tyle. Mo¿na chyba raz zje�æ bez ziemniaków.
Ojciec rzuca gazetê na stó³ i znika w pokoju obok.

MATKA Nie, no ja naprawdê� z tym cz³owiekiem� nie da siê� no, nie da siê� i to
jest ¿ycie.

BABKA (przy oknie, ciê¿ko wzdycha) Bo¿e� Bo¿e� jak mnie ³amie� jaki ból� o,
Jezus� nie pamiêtam, ¿eby mnie tak ³ama³o�

MATKA Daæ ci tabletkê, mamo�?
BABKA Wykoñczê siê� potworno�æ� po co ja tu� trzeba mi by³o w domu siedzieæ�
MATKA Pogoda siê zmienia, to ciê ³amie, normalne.
BABKA Potworno�æ� On mi daje to wyra�nie odczuæ� ¿e nie jestem tu mile wi-

dziana�
MATKA Za¿yj tabletkê!
BABKA �zawadzam tylko� zawadzam�
MATKA Zaraz przyjdzie Iwonka, zjemy obiad. Zobacz, czy siê u niej �wieci.



DAILY SOUP

7 DEMOKRACJAFA
M

ILIJN
A

BABKA Pójdê lepiej do siebie�
MATKA Ale mamo� jeste� u siebie. U ciebie mieszka Iwonka. Zapomnia³a�?

Babka nie reaguje.
MATKA Pyszne ciasto kupi³am.
BABKA Ciasto? Oj, to dobrze. Ja muszê po obiedzie co� s³odkiego. Choæby kawa³eczek.

Do herbaty. Inaczej jakbym nie jad³a.
Dzwonek do drzwi. Wchodzi Córka. Otworzy³a drzwi w³asnym kluczem.

MATKA Dobrze ¿e jeste�! Ja tu ju¿ dostajê fio³a!
CÓRKA Co siê sta³o?
MATKA Nic. A co siê mia³o staæ?

Córka wchodzi do toalety. S³ychaæ, ¿e zamyka siê od wewn¹trz. Z pokoju obok poja-
wia siê Ojciec.

OJCIEC Po co ona siê zamyka�? (pod drzwiami) Po co zamykasz�? W domu jeste�.

S c e n a  3

Przy stole wszyscy. Matka nalewa zupê do talerzy. Ojciec mierzy sobie ci�nienie. Apa-
rat do mierzenia stoi miêdzy talerzami. S³ychaæ jego charakterystyczny d�wiêk. Mat-
ka zerka na Ojca, przewraca oczami.

BABKA Ju¿ dziêkujê! To za du¿o!
MATKA Jeszcze ci nie nala³am, mamo.
BABKA (speszona) Dla mnie � byle gor¹ce.
MATKA (do Córki) Uwa¿am, ¿e to g³upi pomys³. Jak ty to sobie wyobra¿asz, ¿e nie

bêdziesz miêsa jad³a w ogóle?
OJCIEC Sto trzydzie�ci sze�æ na dziewiêædziesi¹t trzy. (odk³ada aparat i zabiera siê

za zupê)
MATKA Przecie¿ to jest bia³ko, dziecko. Bia³ko jest potrzebne do ¿ycia. To trzeba w osta-

teczno�ci czym� zastêpowaæ. Czym ty chcesz zastêpowaæ bia³ko?
CÓRKA �s¹ na przyk³ad�
MATKA Same jajka i ser?� My�lisz, ¿e tym wy¿yjesz? Ty masz ciê¿k¹ pracê, dziecko.

Siedzisz w gabinecie wygiêta w paragraf, wyrywasz, borujesz, wynerwiasz. To jest
fizyczna praca! Ja ci mówiê, ty siê anemii nabawisz.

BABKA (ju¿ zjad³a zupê; nad pustym talerzem) Dla mnie byle gor¹ce.
MATKA (do Babki) Poczekaj, mamo, zaraz bêdzie drugie. (do Córki) Du¿o pracujesz,

wcze�nie wstajesz, pó�no chodzisz spaæ� My�lisz, ¿e ja nie widzê, do której ty, dziec-
ko, �wiecisz? Dlaczego ty tyle �wiecisz? Do tego ta dieta, ja nie wiem, ty siê po prostu
wykoñczysz.

CÓRKA �s¹ warzywa, s¹ kasze�
MATKA (zwraca siê do Babki z pó³miskiem kotletów) Tu masz, mamo, dwa kotlety z pa-

nierk¹ i jeden bez. Skoro ciê tak wzdyma ostatnio, to mo¿e ty we� ten bez panierki,
co? (do Córki) A zreszt¹ co ja, my�lisz, bêdê dwa obiady gotowaæ?

CÓRKA �mam przecie¿ kuchniê. Mogê sobie sama�
Matka zamiera z kotletem na widelcu. Ojciec podnosi wzrok znad talerza.

MATKA Jak to s a m a? Dlaczego ty chcesz je�æ sama�?
CÓRKA �nie� no� czasem tylko�
MATKA (energicznie k³adzie wszystkim kotlety na talerze) To jakie� g³upie, no, g³u-

pio tak jako�� Jak ty to sobie wyobra¿asz, ¿eby�my my jedli tu, a ty po drugiej
stronie ulicy?

CÓRKA �jest soja, jest fasola, wszystkie str¹czkowe w ogóle�
MATKA Czy ty wiesz, jak po tym puszy?!
CÓRKA Mam trzydzie�ci lat.
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BABKA Dla mnie to za du¿o. (odsuwa ledwie ruszone drugie danie)
MATKA Jedz, mamo, bo nie dostaniesz ciasta! (do Córki) Jakie ty masz w ogóle pojêcie

o od¿ywianiu?

S c e n a  4

Matka z Babk¹ ogl¹daj¹ poobiedni serial. Córka stoi przy oknie ty³em do telewizora.
Ojciec kr¹¿y miêdzy kuchni¹ a pokojem. S³ychaæ dialog z telewizora.

G£OS MÊSKI My�la³em, ¿e zapomnia³a� o Rid¿u.
G£OS KOBIECY My�lê, ¿e o nim zapomnia³am.
G£OS MÊSKI Ale widzê, ¿e wci¹¿ o nim my�lisz.
G£OS KOBIECY Dlaczego tak my�lisz? Wcale o nim nie my�lê.
G£OS MÊSKI A jednak widzê, ¿e my�lisz.
G£OS KOBIECY My�la³am, ¿e tego nie widaæ.
G£OS MÊSKI Nie zapieraj siê Rid¿a.
G£OS KOBIECY Proszê, nie mów tak. Oj, oj�!
G£OS MÊSKI Co ci jest, D¿enifer?
G£OS KOBIECY Nie wiem, jakie� k³ucie w dole brzucha.

Ojciec przystaje za fotelem Matki.
G£OS MÊSKI Mo¿e to po prostu niestrawno�æ ¿o³¹dkowa?
OJCIEC (do telewizora) A piardnij sobie, D¿enifer, to ci przejdzie.
G£OS MÊSKI Wezwaæ lekarza?
OJCIEC (do telewizora) Musisz sobie b¹ka pu�ciæ.
MATKA Móg³by� nie przeszkadzaæ?
OJCIEC (do Córki) Mówiê ci, dla mnie to jest serial b�dzina.
G£OS KOBIECY Na to nie ma lekarstwa.
MATKA No wiesz! Ona jest w ci¹¿y, ale jeszcze o tym nie wie.
G£OS SPIKERA Koniec odcinka dwa tysi¹ce piêæset sze�ædziesi¹tego siódmego.

S c e n a  5

Wieczór. Ojciec ogl¹da telewizjê � strzelaniny, po�cigi samochodowe, wyj¹ce sy-
reny. Babka �pi przed telewizorem �na skarbonkê�. Matka z Córk¹ siedz¹ same
przy stole w kuchni.

MATKA Tak ju¿ z t¹ babci¹ mam, ¿e nie mogê. Wszystko by miodem s³odzi³a. Miód na
kanapkê z kie³bas¹, miód do pomidorowej. Nawet pierogi ruskie miodem smaruje.
Mówiê ci, Pszczó³ka Maja.
W telewizji przerwa na reklamy. Ojciec wstaje, idzie do kuchni. Buszuje po szafkach.
Otwiera orzeszki, nasypuje sobie gar�æ i za jednym zamachem po³yka, potem rodzyn-
ki albo chipsy, wreszcie p³atki kukurydziane. Na twarzy Matki pojawiaj¹ siê nerwowe
grymasy. Przewraca oczami, wreszcie za plecami Ojca wykonuje gest poder¿niêcia
gard³a. Reklamy siê koñcz¹, Ojciec wraca przed telewizor.

MATKA (do Córki) Widzisz? Mówiê mu, ¿eby nie buszowa³, bo siê wrzodów nabawi.
A on dalej buszuje. Jak on dostanie wrzodów, to mnie szlag trafi.

CÓRKA Orzeszki chyba nie szkodz¹�
MATKA Co?

W telewizji przeci¹g³a seria z karabinu maszynowego.
MATKA No, dosyæ tego dobrego! My tu gadu, gadu, a ty siê musisz wyspaæ przecie¿.

(popycha lekko Córkê w stronê wyj�cia) Najwa¿niejszy jest sen przed pó³noc¹. I �mieci
mi wynie� po drodze.
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Córka ubiera siê powoli. Matka wciska jej do rêki czarny worek pe³en �mieci, a na
g³owê czapkê.

OJCIEC (od telewizora) Tylko uwa¿aj, ¿eby ci torebki nie wyrwali w bramie!
Córka nie ma torebki, jedynie worek ze �mieciami.

MATKA (otwiera Córce drzwi) Id� ju¿, id�.
Córka wychodzi.

S c e n a  6

Noc. To samo mieszkanie, ale trochê odrealnione. Rozsunê³y siê �ciany. Matka w ko-
szuli, lunatyczny wzrok, przemierza pokój i wchodzi do kuchni. Wysuwa szufladê. Wyj-
muje z niej widelce, ³y¿ki, no¿e. Z narêczem sztuæców wraca do sypialni.

S c e n a  7

�wit. W �wietle dnia mieszkanie odzyska³o swój realny wymiar. Ojciec w pi¿amie,
z narêczem sztuæców, przemierza pokój, jakby szed³ na Golgotê. Wchodzi do kuchni.
Wysuwa szufladê i wk³ada wszystko na miejsce.

S c e n a  8

Dzieñ. Babka z Córk¹ w pokoju.
BABKA Tak mi siê potwornie chce piæ�
CÓRKA Zrobiê herbatê.
BABKA Sam¹?
CÓRKA Miodek te¿ bêdzie. Nie powiemy mamie.

Idzie do kuchni.
BABKA (zamy�la siê, po chwili zaczyna �piewaæ)

Na Podolu le¿y kamieñ,
Podolanka siedzi na nim�
Siedzi, siedzi, wianki wije,
Same ró¿e i lilije�
Przyszed³ do niej Podoleniec
Podolanko, daj mi wieniec!
Da³abym ci i dwa da³a,
Gdybym siê brata nie ba³a�
(urywa nagle, mechanicznie wyg³adza spódnicê; do siebie) To jest moja ukochana
córeczka� Bardzo j¹ kocham� Jako�� tak� najbardziej�

CÓRKA (wraca z herbat¹ i s³oikiem miodu) ...jedynaczka, jak ja...
BABKA Jak�? Co�? Bo¿e, ja teraz tak og³uch³am� (do siebie ledwie s³yszalnie)

wszystkich� wszystkich przecie¿� najbardziej ze wszystkich� Da³am jej imiê
swojego mê¿a�

CÓRKA Stasia�
Babka nawet nie rusza herbaty, opowiada, zanurzaj¹c raz po raz ³y¿kê w miodzie.

BABKA (oblizuje ³y¿kê) �Stasia� jaki on by³ dobry, jaki kochany� jaki on by³ uczo-
ny! On w Petersburgu� skoñczy³� zaraz, zaraz� ¿e zapomnia³am� A potem
zmar³� Ods³aniam okna i mówiê, ¿e wiosna, ¿e wyjdziemy sobie na ³¹czkê, a on za
serce siê trzyma i nie ¿yje, tak mia³ rêkê skurczon¹, o tu, pi¿amê �ciska³, ¿e Bo¿e
mój� Bo on w Petersburgu studiowa³, in¿ynierem by³, dyrektorem� i ja mu mówiê,
¿e ciep³o, ¿e s³onko, i ods³aniam, a on siê trzyma za serce tak kurczowo, i nie ¿yje�
(odk³ada ³y¿kê) A ty, Iwonko, masz ju¿ jak¹� sympatiê?
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BABKA A kim on chcia³by zostaæ?
CÓRKA Kosmonaut¹.
BABKA Oj! To wysoko mierzy.

Cisza.
CÓRKA �wiesz, babciu, �ni³o mi siê, ¿e mia³am brata�
BABKA (nagle wstaje) Czas tak leci, ¿e siê zapomina�
CÓRKA �zawsze chcia³am mieæ brata�
BABKA (drepcze po pokoju rozkojarzona) �m¹¿ mój te¿� Bo¿e, jaki on by³ zdolny�

ale umar³�
CÓRKA ��liczny by³ taki, mia³ loczki� a ja siê nim opiekowa³am�
BABKA �potem dyrektorzy co kilka dni siê zmieniali�
CÓRKA �rodzice nas zostawili, poszli gdzie�� bawili�my siê w Piotrusia Pana�
BABKA �jeden przyszed³ do mnie i na przeja¿d¿kê chcia³� jak ja go zwymy�la³am�
CÓRKA �i on wylecia³ przez okno� bo czasem we �nie mo¿na lataæ�
BABKA �potem bibliotekark¹ zosta³am� Co mia³am robiæ?� W bibliotece przyza-

k³adowej�
CÓRKA �ten sen zawsze powraca�
BABKA �po �mierci dziadka ¿ycie siê zmieni³o�
CÓRKA �nie wiem jak naprawdê by³o�

S³ychaæ klucz w zamku. Wchodzi Matka ob³adowana zakupami.
MATKA Mo¿e by tak kto� wzi¹³ ode mnie te zakupy! Rêce mi odpadaj¹.
BABKA Stasia�
CÓRKA Postaw, mamo, po co trzymasz?
MATKA (oddaje jej torby z zakupami) Nie bêdê dziesiêæ razy stawiaæ, je�li mam zaraz

do lodówki wstawiæ.
CÓRKA �mówi³a�, ¿e ci rêce�
MATKA A dziwisz siê, patrz, jaki to ciê¿ar. (zdejmuje p³aszcz)

Córka idzie z zakupami do kuchni.
MATKA Jest ojciec?
CÓRKA Nie ma�
MATKA No pewnie!
CÓRKA A co?
MATKA A sk¹d mam wiedzieæ?! (zdejmuje buty) Zaraz siê obierze ziemniaki� jest pier�

z kurczaka, to siê posoli, obsma¿y� sa³atê op³ucze, pomidora doda� (idzie do kuchni)
CÓRKA Ja miêsa� dzieci tu g³odne by³y, dwóch ch³opców chodzi³o�
MATKA Po ¿ebrach?
CÓRKA Prosili, ¿eby im daæ co� do jedzenia. To im da³am trochê chleba i jeden kawa³ek

miêsa, bo ja ci mówi³am, ¿e ja miêsa�
MATKA Pier� im da³a�? Oszala³a�?
CÓRKA Swoj¹ tylko. Dla was jeszcze zosta³o�
MATKA Na g³owê upad³a�! To po to ja to kupujê, ¿eby� ty rozdawa³a! Przecie¿ to oszu-

�ci chodz¹, Cyganie!
CÓRKA Ale oni nie chcieli pieniêdzy, tylko co� do jedzenia.
MATKA (³aduj¹c zakupy do lodówki) Ja nie wiem. Ja nikomu nie ¿a³ujê, ja biednemu

mogê pomóc, bardzo chêtnie, ale sama widzia³am, jak taki jeden tê bu³kê dosta³ i za-
raz j¹ rzuci³. Jeszcze naplu³!

CÓRKA Chleb by³ wczorajszy, a miêsa to ja i tak przecie¿� Za to mi �mieci wynie�li.
MATKA (wyprostowuje siê) A dlaczego ty dajesz obcym n a s z e  � m i e c i?! �mieci�

�mieci siê samemu wynosi!
CÓRKA Ale to ja zawsze wynoszê�
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MATKA Chyba ci siê krzywda wielka nie dzieje� na lito�æ bosk¹, ¿e wracaj¹c do siebie,
zabierasz po drodze �mieci?!

BABKA Stasiu?�
MATKA S³ucham, mamo?
BABKA Tak mnie dzisiaj k³uje w boku, o tu.
MATKA A by³a� w toalecie?
BABKA W toalecie? A czy to ja pamiêtam?
MATKA Bo pewnie nie by³a�. To niedobrze, mamo. Zaraz ci zió³ek zaparzê.
BABKA Nie, zió³ek nie chcê, gorzkie takie, ju¿ mi w³a�ciwie przesz³o.
MATKA Nie b¹d� dzieckiem, mamo. W twoim wieku mo¿na dostaæ skrêtu kiszek.

S³ychaæ klucz w zamku, wchodzi Ojciec.
MATKA Dobrze, ¿e jeste�, babcia ma zaparcie.

Babka peszy siê, odwraca i wychodzi drobnymi kroczkami do pokoju obok.
CÓRKA (cicho) Mamo! Babci nieprzyjemnie, ¿e ty tak przy tacie�
OJCIEC (g³o�no) Zaparcie? I có¿ w tym strasznego? Jeden ma katar, a drugi zapar-

cie. Mnie jest wszystko jedno, ja ka¿demu muszê sprzedaæ lek w aptece. Jeden
przychodzi z okiem, drugi z sercem, a trzeci z kiszk¹ stolcow¹. Ja nie rozumiem,
co ty w tym z³ego widzisz? Dlaczego jedna choroba ma byæ lepsza od drugiej?
(otwiera szafkê wype³nion¹ po brzegi lekami) Wczoraj film widzia³em o jakim�,
kurczê pieczone, schizofreniku. Nie ca³y widzia³em, bo zaraz wy³¹czy³em. Robi¹
takie filmy durne, bo siê ludziom wydaje, ¿e to takie ciekawe, takie nie-wiadomo-
co, ta schizofrenia, ¿e trzeba a¿ o tym film zrobiæ. A to normalna choroba prze-
cie¿. Taka sama jak rak odbytu. Ciekaw jestem, dlaczego nie zrobi¹ filmu o cho-
rym na raka odbytu? Te¿ cz³owiek biedny jest, cierpi, mêczy siê� Jeszcze bar-
dziej cierpi ni¿ ten, co ma schizofreniê, bo to ból straszny przecie¿. Ale nie, o nim
filmu nie zrobi¹.

MATKA (z kuchni) Film! Iwonka, w³¹czaj!
Córka zrezygnowana staje przy telewizorze, w³¹cza go. Wychodzi do ³azienki.

G£OS KOBIECY Spa³a� z nim po tym, jak mi siê o�wiadczy³.
INNY G£OS KOBIECY Naprawdê my�lisz, ¿e by³abym do tego zdolna?
G£OS KOBIECY Po mistrzowsku ³amiesz ludzkie serca.
MATKA (z kuchni) Iwonka! Babciê wo³aj!
INNY G£OS KOBIECY Co� miêdzy nami by³o, ale to nie by³o to, co my�lisz.
G£OS KOBIECY Uwiod³a� go, bo chcia³a� mi go odebraæ. Jeste� zwyk³¹ szmat¹.
MATKA Niech siê kto� ruszy!
INNY G£OS KOBIECY Nie obra¿aj mnie. Rid¿ te¿ mia³ w tym swój udzia³.
G£OS KOBIECY Niestety tak. Ufa³am mu, wierzy³am, ¿e mnie kocha.

Matka idzie w kierunku pokoju, w którym jest Babka.
MATKA (pod nosem) Szlag by to�
INNY G£OS KOBIECY Ale straci³a� swoj¹ szansê! W tej chwili my�lê tylko o Rid¿u.
MATKA (pod nosem) Ja zakupy, ja pranie, ja babcia, ja wszystko. (za plecami Ojca wy-

konuje gest kopniaka)
G£OS KOBIECY Ty szmato!
INNY G£OS KOBIECY Jestem szczê�liwa, ¿e nie o¿eni³ siê z tob¹ po raz pi¹ty.
G£OS KOBIECY Zap³acisz mi za to! (krótki krzyk Innego G³osu Kobiecego i odg³os

cia³a wpadaj¹cego do basenu)
OJCIEC (do telewizora) A utop siê, kretynko.

Matka wprowadza Babkê do pokoju.
G£OS SPIKERA Koniec odcinka dwa tysi¹ce sze�æset trzydziestego pi¹tego.
MATKA Dziêkujê wam bardzo!
BABKA To ju¿? Skoñczy³o siê?
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JA MATKA A co my�la³a�? Pryszczylla wrzuci³a D¿enifer do basenu.
BABKA O Bo¿e! Jaka pod³a!
OJCIEC Ca³e szczê�cie, ¿e siê ta b�dzina ju¿ skoñczy³a.
MATKA (puka do ³azienki) Dlaczego babci nie w³¹czy³a�? (do Ojca) Widzisz? Znowu

siê zamyka!
OJCIEC Tu, mamo, proszê � w czopkach i w tabletkach.
BABKA A co mi tu dajesz? Ja nie potrzebujê. (odwraca siê wynio�le)
OJCIEC (puka do ³azienki) Ty siê nie zamykaj, przecie¿ jakby ci siê co� sta³o, to by�my

musieli drzwi wywa¿aæ.
CÓRKA �A co by siê mia³o staæ?
OJCIEC Wszystko! Po�lizn¹æ by� siê mog³a i wyr¿n¹æ g³ow¹ o kant wanny, z³amana

podstawa czaszki, zatruæ siê gazem z junkersa albo czadem�
CÓRKA Czadem?
OJCIEC Czadem, przez wywietrznik, co siê tak dziwisz, zemdleæ w wannie, zach³ysn¹æ

siê, woda w p³ucach�
CÓRKA Ja robiê siku.
OJCIEC Wszystko jedno. Nie zamyka siê i koniec. Kogo ty siê tu wstydzisz?

S c e n a  9

Babka z Córk¹ w pokoju.
BABKA (patrzy przed siebie nieobecnym wzrokiem)

Przyjecha³ do Lwowa
Akrobata Mucha
Spad³ z trzeciego piêtra
I wyzion¹³ ducha�.
Spad³ z trzeciego piêtra
I wyzion¹³ ducha�.

CÓRKA Gdzie on teraz jest, babciu?
BABKA (ocknê³a siê) Podejrzewam, ¿e w niebie� on taki dobry by³, tak dba³� szklan-

kê mleka na robotnika wprowadzi³, szklankê mleka codziennie� to go szanowali�
on tam wszystko na inny poziom w przeci¹gu krótkiego czasu, ¿e oni ju¿ nie t³ukli,
nie siedzieli i nie t³ukli tego kamienia, tylko gryzak ten tak zwany, ¿e on wybudowa³
³amacz taki� bo on w Petersburgu siê kszta³ci³, in¿ynierem by³� a robotnicy go
nazywali Gryzak, bo ¿e kamienie gryzie� i wszystko by³o w nim automatyczne�
w tym� Petersburgu� tak, dawniej to by³y te historie takie�

CÓRKA Opowiedz mi co� o mamie�
BABKA Mam dziadka portret piêkny� Bo jak on siê wykszta³ci³ w tym� Peters-

burgu� to zacz¹³ tam pracowaæ� po prostu tak siê pi¹³. I tam by³ taki� malarz.
Ten malarz s³ynny� I jego portret malowa³� I ten portret, co wisi tam w poko-
ju� to taki cenny� jest ten portret� i w dodatku taki malarz� s³ynny robi³ ten
portret� chyba Polak� on tam w³a�nie wisi� w tym pokoju� tylko w którym,
to ju¿ nie wiem.

CÓRKA Masz zdjêcia mamy, jak by³a ma³a? Nigdy nie widzia³am.
BABKA �Kto siê móg³ spodziewaæ? ¯e to siê tak skoñczy� Po wojnie wszystko

rozdrapali. Taki piêkny tam by³ hol, ¿e koñmi mo¿na by³o zawracaæ, tak mówili, ¿e
koñmi, a salon, jaki piêkny, jakie ja tam przyjêcia� to siê zje¿d¿ali� nie wiem ju¿
kto, nie pamiêtam, ale siê zje¿d¿ali go�cie jacy�, znajomi, bo dziadek by³ szanowa-
ny, on by³ tam tym, no jak¿esz, by³ wa¿ny, gdzie� tu dyplom mia³am� dyplom
taki� to go ludzie szanowali� a potem dom zabrali, rozdrapali dos³ownie do ostat-
niej deski� i tak siê moja kariera skoñczy³a�
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Matka rozwi¹zuje z Babk¹ krzy¿ówkê przy stole w kuchni. Ojciec w pokoju mierzy
sobie ci�nienie. Dosiada siê do niego Córka. Przez chwilê rozmowy prowadzone s¹
równolegle.

OJCIEC Sto dwadzie�cia osiem na siedemdziesi¹t piêæ. (odk³ada aparat do mierzenia
ci�nienia)

MATKA Trzy pionowo partner owcy na �b�.
CÓRKA Mia³am dzisiaj sen�
BABKA �baca.
OJCIEC A wiesz, ¿e mnie te¿ siê co� �ni³o.
MATKA Co ty, mamo, na �b� to baran. Skup siê!
CÓRKA �ni³o mi siê, ¿e mia³am brata�
MATKA Zastanów siê, zanim co� powiesz!
OJCIEC Budzê siê, patrzê, a ja �piê�
MATKA Tajemnicze zwierzê ¿yj¹ce w Himalajach � na cztery litery.
OJCIEC Jestem u mojego brata�
BABKA �¿aba�
OJCIEC ��rodek nocy�
MATKA Ty w ogóle nie my�lisz! (zamyka zeszyt z krzy¿ówkami)
OJCIEC �piê. I nagle czujê, jakby jaki� wicher�
MATKA (wstaje od sto³u, pod nosem) Ta�-ta� szarlotka!
OJCIEC �tak mnie tu w prawy bok �ziuuuuu!!!� po ¿ebrach!�

Matka wychodzi.
OJCIEC Budzê siê, to znaczy �ni mi siê, ¿e siê budzê, a ten wiatr mnie z drugiej strony

�ziuuuuu!� po ¿ebrach, a¿ mnie wygiê³o.
Babka zaczyna s³uchaæ.

OJCIEC �firanka siê wydyma, choæ okno zamkniête� Czujê, ¿e jaki� duch tu jest, tr¹ca
mnie, czego� chce. Mówiê: �Mamo, je�li to ty, powiedz co�! Poca³uj mnie�!�.

BABKA (unosi siê na krze�le wzruszona) Teraz�?
OJCIEC Nagle widzê, tak pod �wiat³o: kto� siedzi na moim ³ó¿ku. Ale to nie mama, to

mê¿czyzna siedzi. Widzê kawa³ek czo³a i w³osy. My�lê sobie � brat chyba. Odetchn¹-
³em� Mówiê: �Józek, co� ty wymy�li³? W nocy mnie przychodzisz straszyæ?�� Ale
on siê nie odzywa, tylko nachyla nade mn¹ i opiera mi siê na ¿o³¹dku ca³ym ciê¿arem
cia³a. I zaczyna gnie�æ mnie coraz mocniej� Mówiê: �Józek, co ty robisz? Przestañ,
to boli! Oddychaæ nie mogê!��.
Babka wzrusza ramionami i siêga po zeszyt z krzy¿ówkami.

OJCIEC Ale on nic, dalej siê na mnie k³adzie i gniecie tak, ¿e nagle my�lê, ¿e to koniec,
to ju¿ koniec� Ostatkiem si³ nabieram powietrza, krzyczê: �Pu�æ, pu�æ mnie!!!�,
odpycham go� I budzê siê.
Siedz¹ d³ugi czas w milczeniu.

CÓRKA Tobie te¿ �ni³ siê brat�
OJCIEC To nie by³ brat. To by³ mój ojciec.

Córka milczy.
OJCIEC Ojciec umar³ na raka ¿o³¹dka� to by³y znaki od niego.

Matka wkracza z wielkim odkurzaczem, montuje go w �cianie i staje z rur¹ na �rodku
pokoju.

CÓRKA Tak by ciê gniót³ okropnie?
OJCIEC Ojciec mia³ ¿al do mnie�

Matka w³¹cza odkurzacz i szoruje dywan, zag³uszaj¹c s³owa Ojca. Ojciec mówi, ale
nikt go nie s³yszy, Córka s³ucha, ale nic nie rozumie. Matka wsysa wszystko do odku-
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JA rzacza. Wreszcie Ojciec przestaje mówiæ, patrz¹ z Córk¹ na Matkê, która wiruje wo-
kó³ nich jak meteor.
Matka przestaje odkurzaæ, wychodzi.
Cisza.

CÓRKA O co ojciec mia³ ¿al do ciebie?
OJCIEC (zamy�lony) �mama ¿yje tylko dla babci�
CÓRKA Mówili�my o dziadku�
OJCIEC Albo te jej kole¿anki. Przecie¿ ¿adna z nich mnie nie uznaje. Ta ca³a Zosia �

wstrêtne babsko� Tylko nie wiem, czy mama j¹ tak nastawi³a, jaki to ja jestem
potwór, czy ona sama taka g³upia? Nie okazuje mi, ¿e mnie nie lubi, ale zawsze jak
pisze listy czy dzwoni, czy co�, to tak jakby mnie nie by³o. Listy czy kartki jakie��
A jednocze�nie wie, ¿e ja nie jestem jej adoratorem. Pewnie to wyczu³a. Przecie¿
nigdy nie powiedzia³em do niej ani mi³ego s³owa� Dla mnie to jest takie g³upie
babsko, takie�
Cisza.

CÓRKA Ale co z twoim ojcem, tato?�
OJCIEC Tak samo jak z babci¹. Przecie¿ ja nie mogê s³owa o babci powiedzieæ. Nie

wiem, po co mama z ni¹ siedzi ca³e dnie� Ani do kina� ani ¿eby gdzie� razem�
nigdzie. A co by tej babci siê sta³o, gdyby parê godzin sama zosta³a? Ma te swoje
ksi¹¿ki, przecie¿ po trzy naraz czyta� Kaligula, Trêdowata, Donos na Wojty³ê� To
co, stanie jej siê co�, jak raz zostanie?�

S c e n a  11

Wieczór. Matka, Córka i Ojciec przed telewizorem. W telewizji strzelaniny. Ojciec
drzemie, ale nie wypuszcza z rêki pilota. Po d³u¿szej pauzie.

CÓRKA Mo¿e na innym jest co� ciekawszego?
OJCIEC (ockn¹³ siê, ura¿ony zaczyna �strzelaæ� z pilota w kierunku telewizora, nie po-

zostaj¹c na ¿adnym kanale d³u¿ej ni¿ dwie sekundy) Proszê bardzo � ten?
CÓRKA Niekoniecznie�
OJCIEC Nie? Proszê� ten?
CÓRKA Nie�
OJCIEC Nie? Proszê � ten? (i tak dalej przez d³u¿sz¹ chwilê. Wreszcie ciska w�ciekle

pilota na stó³, wstaje) Zreszt¹ ogl¹dajcie sobie, co chcecie. Ja ju¿ ogl¹danie skoñczy-
³em! (wychodzi)
Matka i Córka siedz¹ jak sparali¿owane, nie odwa¿aj¹ siê zmieniæ kana³u, cho-
cia¿ program, na którym Ojciec zatrzyma³ przeskakiwanie, najwyra�niej im nie
odpowiada. Wreszcie Matka bierze pilota i wraca pokornie na film, który ogl¹da³
Ojciec.

MATKA Widzisz, obra¿a siê o byle co. Tak mam przez ca³e ¿ycie.
Siedz¹ d³u¿sz¹ chwilê. Ojciec w tym czasie chodzi po pokoju, burcz¹c pod nosem.
Wchodzi do kuchni, odsuwa szuflady, buszuje w lodówce, podjada. Film siê koñczy,
zaczynaj¹ siê reklamy. Matka wy³¹cza telewizor. Siedz¹ w milczeniu.

OJCIEC Otó¿ o�wiadczam wam, ¿e ja kupujê sobie nowy telewizor. I bêdê ogl¹da³ swoje
programy w swoim pokoju.

MATKA Proszê bardzo. Bêdziesz móg³ ogl¹daæ swoje strzelanki i do woli mózgi na �cia-
nach rozbryzgiwaæ.

OJCIEC ¯eby� wiedzia³a. Bêdê u siebie ogl¹da³ strzelanki, a ty tu mo¿esz ogl¹daæ swoje
seriale-b�dziny.

MATKA O co ci chodzi z tymi b�dzinami? Czy ja mówiê, ¿e to jest dobry serial, czy ja to
mówiê?
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OJCIEC Nie mówisz, ale prze¿ywasz, jakby� co najmniej �Hamleta� ogl¹da³a. Twarz ci
siê zmienia, broda wyd³u¿a ci siê do pasa, ma³o zêbów nie pogubisz z wra¿enia. A to
jest� Jeeeezu! Taka b�dzina � nic wiêcej.

MATKA Ile¿ ja tego ogl¹dam? O co ci w ogóle chodzi? Co ja mam z tego ¿ycia? ¯a³u-
jesz mi g³upiego serialu?

OJCIEC Nie ¿a³ujê. Ogl¹daj sobie. Ale dlaczego ja mam te¿ ogl¹daæ, faszerowaæ siê
twoimi b�dzinami.

MATKA Kto ci ka¿e siê faszerowaæ?
OJCIEC Jak to kto? (do Córki) Twoja matka terrorystka! Przecie¿ jak ona ogl¹da, to czy

ja mia³bym choæby �mieæ kana³ prze³¹czyæ? Nie tylko nie mo¿na prze³¹czyæ, ale te¿
chodziæ trzeba na paluszkach.

MATKA No wiesz co?! Mówisz, tak jakbym ja ca³e dnie ogl¹da³a, a ty w ogóle nie
mia³ do telewizora dostêpu. Ogl¹dasz sobie te swoje strzelanki, kiedy chcesz i jak
d³ugo chcesz, i nikt ci nie prze³¹cza. A ja mam tylko �Szczê�cie i sukces�, co, do
cholery, piêtna�cie minut trwa. Tylko te piêtna�cie minut na ca³y dzieñ, tylko ten
jeden �Sukces� mam, nic wiêcej.

OJCIEC Bidula siê znalaz³a. Jak zwykle, ty to �wiêta jeste�. (do Córki) Twoja matka to
�wiêta!

MATKA A o co ci teraz chodzi, co?
OJCIEC O nic. Tylko ¿e tobie nic powiedzieæ nie mo¿na.
MATKA To tobie nic powiedzieæ nie mo¿na. Zreszt¹, czy ja co� mówiê? Od pó³ godziny

wsiad³e� na mnie i jedziesz.
OJCIEC Proszê! Mêczennica! �wiêta Bobola.
MATKA Jaka znowu Babola?!
OJCIEC Ty siê nigdy do b³êdu nie przyznasz. Nigdy. Ja mówiê: �Przepraszam�. Przyzna-

jê siê, korzê, biczujê, skrêcam. A ty? Nigdy jeszcze, n i g d y  mnie nie przeprosi³a�.
Czy ty mnie chocia¿ raz przeprosi³a�?

MATKA A za co ja mam ciebie przepraszaæ, przepraszam ciê bardzo?!
OJCIEC (do Córki) Zreszt¹ telewizor i kuchnia to s¹ moje dwa koszmary zwi¹zane

z twoj¹ mamusi¹. Mówiê setki razy, proszê, b³agam, perswadujê, próbujê i pro�b¹,
i gro�b¹ � nigdy, nigdy nie w³¹czy wentylatora. Wracam z pracy � garkuchnia! Ka-
pusta na ca³y dom po swarzêdzach siê rozchodzi. Gotujê, wiêc jestem. Wszyscy
musz¹ poczuæ.

MATKA A ty zw³aszcza rêkami. (do Córki) Jak on mi tu do garnków zagl¹da, to mnie na
miejscu szlag trafia. Przychodzi, uchyla te pokryweczki, niby w¹cha, a jak siê tylko
odwrócê, ju¿ ca³e rêce z rêkawami do rondli pcha. I harat, harat � czy twarde, czy
surowe, byle wy¿reæ, byle paluchy umoczyæ.

OJCIEC Paluchy umoczyæ to przestêpstwo. Tu arystokracja przecie¿. Spróbowaæ te¿ nie.
Co ci szkodzi, ¿e sobie spróbujê. Ja muszê skosztowaæ, czy dobre, do obiadu siê
przygotowaæ, �linê sobie wyrobiæ. Ale w tym domu to najlepiej nic nie je�æ, tylko
patrzeæ na arystokracjê w kuchni. Ogórki te¿. Otwarte w lodówce � to chcê spróbo-
waæ. Tyle siê mówi, ¿e ogórki, ¿e mamusia, ¿e takie dobre. Ale niech tylko dotknê
palcem s³oika, ju¿ s³yszê: W i d e l c e m! w i d e l c e m! Nie pchaj w s³oik palców!
I o co chodzi? Ogólnie jest przyjête, ¿e siê palcami ogórki je. Ale nie tutaj, nie w tym
domu. Kapusta albo ryba smrodem po swarzêdzach to mo¿e, ale ja palcami � nie.
Mówiê ju¿, ¿e �le mieszkanie zaprojektowa³em. Trzeba by³o grubym murem oddzie-
liæ garkuchniê od pokoi.
Z pokoju wychodzi Babka.

OJCIEC (nie przerywa) A do kuchni � przez kibel! W kiblu dziurê wyr¿n¹æ i do kuchni
najlepsze przej�cie!
Cisza.



AMANITA MUSKARIA

16FAMILIJNA
D

EM
O

KR
AC

JA MATKA (do Córki) No, daj¿e babci te tabletki, bo naprawdê ju¿ pó³ dnia ciê proszê!
CÓRKA Jakie tabletki, mamo?
MATKA Jakie?! Na przeczyszczenie!!!

S c e n a  12

Noc. Mieszkanie odrealnione, rozsunê³y siê �ciany. Matka w koszuli, lunatyczny wzrok,
przemierza pokój i wchodzi do kuchni. Wysuwa szufladê. Wyjmuje z niej widelce, ³y¿-
ki, no¿e. Z narêczem sztuæców wraca do sypialni.

S c e n a  13

�wit. Mieszkanie odzyska³o swój realny wymiar. Ojciec w pi¿amie, z narêczem sztuæ-
ców, przemierza pokój. Wchodzi do kuchni. Wysuwa szufladê i wk³ada wszystko na
miejsce.

S c e n a  14

Ojciec przed telewizorem, odg³osy filmu z walkami karate. Matka z Babk¹ w kuchni
obieraj¹ jab³ka na szarlotkê. Dzwoni telefon. Matka odbiera.

MATKA Zosia? Cze�æ, Zosiu kochana�! Mów, co u ciebie s³ychaæ, bo u nas wszystko
w porz¹dku, babcia dobrze siê czuje, nasza Pszczó³ka Maja, w³a�nie obieramy jab³ka
na szarlotkê�
Ojciec nieznacznie podg³a�nia.

MATKA O Jezu, nie mów, naprawdê�! No, popatrz!� Ja tak my�la³am�!
Ojciec znowu podg³a�nia.

MATKA Muszê ci powiedzieæ, ¿e nie dziwi mnie to wcale�! Nie ¿artuj�! Ja ci nic nie
chcia³am mówiæ, ale to mi od pocz¹tku podejrzanie wygl¹da³o�!
Ojciec po raz kolejny podg³a�nia. Odg³osy walki zaczynaj¹ zag³uszaæ s³owa matki.

MATKA To okropne!� I co ty teraz?� No wiesz�
BABKA (z kuchni) Ju¿ obra³am, to jak je teraz kroiæ?
MATKA (poirytowana) Poczekaj, Zosiu, co, mamo?
BABKA W æwiartki czy w plasterki?
MATKA Poczekaj, mamo, nic nie s³yszê! (do Ojca) Móg³by� na chwilê �ciszyæ?
OJCIEC Po co?
MATKA Rozmawiam z mam¹!
OJCIEC My�la³em, ¿e przez telefon.
MATKA Nie rozumiem, co Zosia do mnie mówi!
BABKA (g³o�niej) Bo ja bym tu ju¿ mog³a kroiæ�
MATKA (do Babki) Poczekaj, mamo, zaraz skoñczê! (do Ojca) �cisz¿e! (do s³uchawki)

Chyba zwariujê!
OJCIEC (pod nosem) Te¿ bym zwariowa³, jakbym musia³ takich g³upot wys³uchiwaæ!
MATKA Co mówisz?!
BABKA (przytruchta³a do Matki i podstawia jej nó¿ i jab³ko pod nos) Bo ja bym ju¿

kroi³a� Tylko mi powiedz� w æwiartki czy w plasterki?
MATKA Za chwilê, mamo! Tu mi Zosia, pamiêtasz Zosiê, ona ma tragediê w domu�!

Ojciec �cisza telewizor, Babka milknie. Pauza.
MATKA (do s³uchawki, z pretensj¹ do Zosi) No widzisz! Ja mam tu urwanie g³owy!

Teraz mi nie opowiadaj takich rzeczy! (rzuca s³uchawkê; do Ojca z pretensj¹) Proszê!
Córka Zosi jest w ci¹¿y z mormonem!!!
Ojciec wy³¹cza telewizor. Babka odk³ada nó¿. Matka staje w kuchni nad misk¹ jab³ek.
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Cisza.
MATKA (zduszonym g³osem) Ludzie maj¹ takie straszne problemy. W g³owie siê nie

mie�ci. Bez przerwy siê szarpi¹. Jedno dziecko z alkoholikiem, drugie z mormonem.
Jak to dobrze, ¿e u nas wszystko jest dobrze. Usi¹d�, mamo, ja ju¿ skoñczê obieraæ.
(do Ojca) W³¹cz babci film, bo mnie zaraz szlag trafi.
Ojciec bez s³owa w³¹cza serial. Wychodzi. Babka siada przed telewizorem. Rozwod-
niona serialowa muzyka.

S c e n a  15

Zmierzch. Ojciec przy oknie. Matka przy Ojcu.
OJCIEC �wieci siê u niej, nie wiem, czemu nie odbiera?
MATKA Przed chwil¹ z ni¹ rozmawia³am, pewnie jest w ubikacji.
OJCIEC Pójdê do niej, mo¿e co� siê sta³o.
MATKA Poczekaj chwilê. Mówi³a przecie¿, ¿e jej niedobrze.
OJCIEC Spróbujê jeszcze raz.

Ojciec przy telefonie. Matka przy Ojcu. Ojciec wykrêca numer.
OJCIEC (do Matki) Jest. (do s³uchawki) Ja w³a�nie dzwoniê do ciebie, bo wracam spo-

kojnie z pracy, a mi ju¿ w progu mama mówi, ¿e ty nie przyjdziesz dzisiaj na obiad,
bo siê �le czujesz� A co gorsza, ¿e siê podobno wybierasz na jak¹� g³odówkê! Co ci
do g³owy strzeli³o, ja siê pytam?! Na jak¹ g³odówkê ty siê wybierasz w tak¹ pogodê,
ciekaw jestem? I to na drugi koniec kraju? S a m o c h o d e m?! Wykluczone!�
Go³oledzie, �lizgawice i �nie¿yce� katastrofa pogodowa� Wiêc ci tylko, córeczko,
chcê powiedzieæ, ¿e mamy z mam¹ wieczór za³atwiony! T¹ twoj¹ g³odówk¹ i jazd¹.
I ca³y te¿ jutrzejszy dzieñ� (nagle, patrz¹c podejrzliwie na Matkê) A dlaczego ty siê
akurat t e r a z  wybierasz na jak¹� g³odówkê?!

MATKA (jak ra¿ona piorunem) A czego ty o d e  m n i e  chcesz?!?
OJCIEC (do s³uchawki) I kiedy ty chcesz jechaæ w³a�ciwie? � W sobotê??? No to piêk-

nie, no to sobotê te¿ mamy za³atwion¹. (do Matki) Ty wiesz? To nie jutro, ale w sobo-
tê ona chce jechaæ.

MATKA O Jezu, w sobotê??? Daj mi j¹!!!
OJCIEC (do s³uchawki) Czekaj, mamê dajê.

Ojciec oddaje Matce s³uchawkê, staje przy niej.
MATKA (do s³uchawki) Iwonka, co ci strzeli³o do g³owy, w sobotê chcesz jechaæ???

Córeczko, pos³uchaj, go³oledzie w ca³ym kraju�
OJCIEC Po co ty jej mówisz to samo? Bêdziesz teraz po mnie powtarzaæ?
MATKA (do Ojca) A o co ci chodzi znowu? (do s³uchawki) ��lizgawice i �nie¿yce�
OJCIEC Ciekaw jestem, ile my p³acimy za minutê przed 18.00. Trzeba dzwoniæ po 18.00,

jak chce siê tylko powtarzaæ�
MATKA �katastrofa pogodowa�
OJCIEC Ja sobie swoj¹ liniê za³o¿ê, jak Boga kocham.
MATKA (do Ojca) Szlag mnie zaraz trafi, wiesz? (do Córki) Wci¹¿ powtarzaj¹ w telewi-

zji� kierowco, zostañ w domu� a ty, dziecko, jechaæ chcesz? Czemu ty tego, dziec-
ko, nie prze³o¿ysz?� Jak to, dziecko� nie mo¿esz?�

OJCIEC Tak, mów jej jeszcze, to akurat zostanie. Nie pytaj! Nie dyskutuj! Ona ma nie
jechaæ i koniec!

MATKA (do Ojca) Mo¿esz mi tu nie gadaæ, kiedy rozmawiam? Teraz nie wiem, co Iwon-
ka mówi. (do s³uchawki) Córeczko, bo mi tu ojciec mówi, kiedy ja mówiê, i nie wiem
w koñcu, co ty mówisz�
Ojciec burczy co� pod nosem niezrozumiale.

MATKA (do s³uchawki) Czekaj, bo ojciec siê w�cieka, nie wiem, o co mu teraz chodzi.
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JA (do Ojca) O co ci chodzi teraz? Mo¿esz mi to wyt³umaczyæ, co ja takiego mówiê, co
ci siê nie podoba?
Ojciec wyrzuca z siebie monosylaby, gestykuluje.

OJCIEC Dobrze, dobrze� mów� namawiaj� kanapeczkê jej zrób na drogê.
MATKA Jak¹ kanapeczkê? Ona na g³odówkê jedzie! Wiesz co? Sam sobie z ni¹ gadaj.

(do s³uchawki) Iwonka? Czekaj, ojca ci dajê.
Ostentacyjnie wrêcza Ojcu s³uchawkê i idzie do kuchni uprawiaæ garkot³uczenie. Oj-
ciec bierze s³uchawkê, ale nie podnosi jej do ucha, tylko kontynuuje dyskusjê z Matk¹,
gestykuluj¹c s³uchawk¹ na wszystkie strony.

OJCIEC (do Matki) Po co mi to dajesz? Ja ju¿ jej powiedzia³em, co mia³em do powiedze-
nia� Rozmawiaj z ni¹ sama� Nawet przekonaæ dziecka nie umiesz� (przedrze�-
niaj¹c Matkê) Kierowco, zostañ w domu�

MATKA (z kuchni) No to proszê � mów! Mów, jak taki jeste� negocjator wielki�!
Ojciec jest bliski eksplozji, ale hamuje emocje i s³odko zwraca siê do zapomnianej
s³uchawki.

OJCIEC Zaczekaj, córeczko� Bo tu mi mama co� miesza w g³owie.
Matka akurat miesza ju¿ w garnku.

OJCIEC Ja ci tylko spokojnie chcê powiedzieæ, ¿e ja sobie tej twojej drogi nie wyobra-
¿am. W ¿aden sposób. I ja mam tylko dwa wyj�cia dla ciebie: albo jedziesz poci¹-
giem, albo nie jedziesz wcale� Podrzuciæ ci co� na zatrucie? Aha� To pij du¿o
p³ynów, ¿eby siê nie odwodniæ. A jak jutro przyjdziesz na obiad, to porozmawiamy.
(odk³ada s³uchawkê) Co to za g³odówka jaka�� ¿eby na g³odówkê taki kawa³ je-
chaæ!� I to w zimie! (siada przed telewizorem, w³¹cza, przerzuca kana³y)

MATKA Teraz taka moda. Wszyscy siê odchudzaj¹. Najgorsze, ¿e samochodem. Trzeba
jej bêdzie wybiæ z g³owy.
Ojciec trafia na kana³ ze �Szczê�ciem�.

G£OS KOBIECY On kocha Bruk, muszê siê z tym pogodziæ.
G£OS MÊSKI Rid¿ jest ojcem twojego dziecka.

Ojciec prze³¹cza szybko na inny kana³.
MATKA Chod�, mamo, �Szczê�cie� siê zaczê³o!

Babka wychodzi z pokoju trochê zaspana.
BABKA Oj! To ju¿? Czemu nie wo³acie?

Siada w fotelu i wychyla siê do przodu, jakby chcia³a wej�æ w ekran. Ojciec wraca na
kana³ ze �Szczê�ciem�, rzuca pilot na stó³ i wychodzi do pokoju obok.

G£OS KOBIECY Dzi� zobaczy³am ich w ³ó¿ku. Teraz wiem, ile ona dla niego znaczy.
G£OS MÊSKI Masz racjê. Musisz my�leæ o dziecku.
G£OS KOBIECY Jestem w ci¹¿y. Bo¿e, co mam robiæ?
G£OS MÊSKI Mo¿esz zrobiæ tylko jedno dla siebie i dziecka.
G£OS KOBIECY Czujê siê jak idiotka. Co twoim zdaniem powinnam zrobiæ?
G£OS MÊSKI Powinna� siê skoncentrowaæ na sobie i dziecku.
G£OS KOBIECY To dziecko Rid¿a.
G£OS MÊSKI Ale dzi� zobaczy³a� ich w ³ó¿ku. Teraz wiesz, ile ona dla niego znaczy.
G£OS KOBIECY Masz racjê. Muszê my�leæ o dziecku.
G£OS MÊSKI Jeste� w ci¹¿y.
G£OS KOBIECY Mogê zrobiæ tylko jedno dla siebie i dziecka.
G£OS MÊSKI Co twoim zdaniem powinna� zrobiæ?
G£OS KOBIECY Powinnam siê skoncentrowaæ na sobie i dziecku.
G£OS MÊSKI Ale to dziecko Rid¿a.
G£OS KOBIECY Nie odbiorê Rid¿owi dziecka.
G£OS MÊSKI Teraz zrozumia³em, ¿e Rid¿ jest dziecka.
G£OS SPIKERA Koniec odcinka dwa tysi¹ce sze�æset siedemdziesi¹tego czwartego.
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Matka z Córk¹ przy stole. Ojciec przy szafkach w kuchni, podjada.
MATKA Naprawdê nie w nocy.
CÓRKA Co?
MATKA Naprawdê nie w nocy. Zjedz trochê zupy.
CÓRKA Przecie¿ kuszetkê wezmê. Nie jestem g³odna. Biorê kuszetkê i ca³¹ noc �piê.
OJCIEC Kradn¹.
CÓRKA Przedzia³ siê zamyka.
OJCIEC Zapytaj mamê.
MATKA (do Ojca) No wiesz, po tylu latach jeszcze mi bêdziesz� Zostaw te bakalie! (do

Córki) By³am sama i by³am zamkniêta na ³añcuch. Jedz zupê! (do Ojca) Czu³am siê
pewnie�

OJCIEC A ja siê n i g d y  nie czujê pewnie. Wystarczy spojrzeæ, ilu ludzi je�dzi tymi
poci¹gami� Gdybym by³ z³odziejem, to zawsze opracowa³bym sposób, ¿eby siê do-
braæ do naiwnego pasa¿era.

MATKA Najlepiej to helikopterem wyl¹dowaæ na dachu i wy� wy� wydr¹¿yæ dziurê�
OJCIEC To w filmach, Stasiu, w filmach.
MATKA Ty siê w³a�nie naogl¹da³e� takich filmów, tak mi siê zdaje. (do Córki) Mam ciê

pokarmiæ?
CÓRKA Przestañ, mamo.
OJCIEC Mnie ju¿ od tej twojej g³odówki brzuch boli.
MATKA Raczej od wyjadania. Kto to widzia³, ¿eby po �ledziu czekoladki je�æ?
OJCIEC Bo siê denerwujê!
MATKA Twój ojciec te¿ siê denerwowa³.
OJCIEC Mój ojciec mia³ raka!
MATKA W³a�nie mówiê! Gryz³o go. Ciebie te¿ gryzie. (do Córki) Jak go co� gryzie, to

mu szczêki same chodz¹. A mnie siê niedobrze robi.
OJCIEC To co, najlepiej siê zag³odziæ, tak? Chcesz, ¿eby jecha³a?
MATKA Ja nie chcê! To ciebie ojciec w nocy gniecie po brzuchu!
OJCIEC A ciebie kto gniecie w nocy?!

Matka odwraca siê gwa³townie.
OJCIEC Lepiej nie pytaæ! (do Córki) Porozmawiajmy spokojnie. Po co ty jedziesz na tê

g³odówkê? Co za g³upota jaka�. To mo¿e dobre dla grubasów. Ale ty masz cholesterol
w normie.

CÓRKA �regeneracja komórek nastêpuje� ca³kowita�.
OJCIEC Do kosmetyczki id�, fryzurê zrób! Do niczego ta twoja fryzura. Jak popatrzê

w telewizji, takie skacz¹ dziewczyny m³ode, tu im siê trzêsie, tam im siê trzêsie. Zdro-
we, silne, u�miechniête. A ty? (wskazuj¹c na Matkê, która przewraca oczami) Ca³y
czas kpi ze mnie. Ona tylko uznaje m¹dro�ci babci. (do Matki) A czy twoj¹ matkê
chocia¿ kiedy� brzuch bola³?! Nie! Ona siê w ¿yciu niczym nie przejmowa³a!

MATKA Zejd� z mojej matki! Ty� ty � ty� pojêcia nie masz�!
OJCIEC A co ona takiego zrobi³a?
MATKA Wdow¹ by³a!
OJCIEC �to siê napracowa³a!
MATKA Wszystko straci³a!
OJCIEC �dzieci zostawi³a!
MATKA (podrywa siê) Jakie� dzie� Zamknij siê! Twoja córka jedzie na g³odówkê,

a ty siê mojej matki czepiasz! (odchodzi od sto³u roztrzêsiona. Nie wie, co ze sob¹
zrobiæ, wreszcie podchodzi do kosza na �mieci, wyjmuje pe³en worek, zwi¹zuje go
i stawia przy drzwiach wej�ciowych)
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JA OJCIEC (do Córki, zmieszany, próbuje zmieniæ temat) Mama to w ogóle uwa¿a, ¿e ja
mamy nie kocham� Dla mamy mi³o�æ to wygl¹da jak w tym serialu� to ca³e �Szczê-
�cie i sukces�� To s¹ jej autorytety i wzory.
Matka w pokoju rozk³ada aparat do mierzenia ci�nienia; po chwili s³ychaæ charakte-
rystyczny d�wiêk.

OJCIEC O czym to my�my�?
CÓRKA ¯ebym nie jecha³a� to znaczy, ¿ebym na torebkê uwa¿a³a�
OJCIEC Czekaj. Ja, jak jadê, to mam pieni¹dze tutaj� (pokazuje na piersi) miêdzy ko-

szule schowane, podzielone na czê�ci. Nie wszystko razem, tylko tu trochê, tu tro-
chê� I nikt ci nie bêdzie grzebaæ wtedy, jak tu masz. Poza tym sprawdzam, patrzê
pod spodem, miêdzy ³ó¿kami, czy to siê rusza, otwiera. Z jednej, z drugiej strony, od
okna od korytarza, czy to s¹ �cianki czy klepki, ruchome czy wyjmowane, podnoszo-
ne, przesuwane czy nie� w¹cham, patrzê, nas³uchujê� Jak nic, to zamykam i �piê.

MATKA (z wyrzutem) Proszê bardzo: sto piêædziesi¹t trzy na sto dwana�cie.
OJCIEC No, ale co to jest za spanie� Ja nawet tabletki wtedy nie za¿ywam.
CÓRKA Bierzesz tabletki na spanie?
MATKA (wychodz¹c z pokoju) On to w ogóle ju¿ bez tabletki�
OJCIEC (za Matk¹) To co, mam nie spaæ?!? Przez ciebie nie �piê!!!� To nie spanie�

to� m a d e j o w e  ³ o ¿ e!
Matka odwraca siê, patrzy Ojcu w oczy. Pauza.

CÓRKA Mo¿na siê uzale¿niæ�
Matka wychodzi do pokoju obok.

OJCIEC (opanowuje siê) Dlatego w³a�nie biorê raz jedn¹ tabletkê, raz inn¹. I tak dalej.
Nie ¿ebym siê czu³ jaki� taki uzale¿niony� Przecie¿ po to s¹ tabletki, ¿eby je braæ. S¹
ludzie, którzy nie �pi¹ miesi¹c! Trzy dni �pi¹, trzy nie �pi¹� Za�nie, budzi siê� Ja na
to nie mogê sobie pozwoliæ� przecie¿ ja pracujê.

CÓRKA Ja tam jestem przeciwna�
OJCIEC Ja te¿.
CÓRKA �¿eby na wszystko zaraz tabletkê�
OJCIEC Ja te¿ jestem przeciwny� Tylko jak mam nie spaæ, to co?
MATKA (wraca) To co w koñcu ustalili�cie?
CÓRKA ¯e najlepiej sprawdziæ� czy klepki nie brakuje�
MATKA Chyba pi¹tej.
CÓRKA �a pieni¹dze to tutaj� (pokazuje na piersi) Ja uwa¿am, ¿e�
OJCIEC Zaczekaj. Po co mamy siê denerwowaæ? Skoro mo¿na w dzieñ jechaæ, to w dzieñ

pojed�.
MATKA To ona jednak jedzie?!?

Cisza.
MATKA Córeczko, popatrz, zupy nie zjad³a�� Mnie ci�nienie skacze. Czy ty nie wi-

dzisz, jak my ciê kochamy?
CÓRKA Ja mam za du¿o�
MATKA To normalne. Tym siê nie nale¿y przejmowaæ.
CÓRKA A dlaczego ja zawsze spa³am u babci, a nie w domu?

Cisza.
OJCIEC A zreszt¹ jed�, kiedy chcesz. Przecie¿ nie bêdziesz stawiaæ pieniêdzy na stole

jak mama� naiwniaczka� Widzia³a rêkê, widzia³a, jak siêga³, to jej siê nawet nie
chcia³o ruszyæ.

MATKA No nie, ten znowu o tym samym� Zupa ca³kiem zimna� Do niczego taka
robota. (zabiera talerz i idzie z nim do kuchni) Nie, nie chcia³o, tylko my�la³am, ¿e to
jaki� cieñ.

OJCIEC Nie ¿e cieñ, tylko ¿e ci siê �ni.
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MATKA To po co siê mia³am ruszaæ, jak my�la³am, ¿e mi siê �ni?
OJCIEC Ja, gdyby mi siê co� takiego przy�ni³o, natychmiast by³bym na nogach.
CÓRKA Tak?
OJCIEC Faceta z³apa³bym za� za� z³apa³bym za rêkê i ugryz³bym go tak, ¿e bym mu

odgryz³ palec. Nawet bym siê nie zawaha³. Po prostu z³apa³bym i z ca³ej si³y bym odgryz³.
CÓRKA Jezu, tato�!
OJCIEC Odruch bym mia³.
CÓRKA Co ty�
OJCIEC Odruchowo bym odgryz³.
CÓRKA Odgryz³ palec�
OJCIEC Odgryz³. Ju¿ bym� tak bym go zaskoczy³, ¿e bym zgrwrzzzz� ¿e bym tak�

(demonstruje w�ciek³e odgryzanie palca) I tfu!!! (pluje) I wyplu³bym.
CÓRKA To ja idê...
OJCIEC I wtedy narobi³bym wrzasku.
MATKA (z kuchni) On najpierw by narobi³.
CÓRKA ...jutro jadê.
OJCIEC I nikt by mi nic nie zrobi³.

S c e n a  17

Ojciec robi generalny porz¹dek w szafce z lekami: segreguje, grupuje, uk³ada. Babka
w fotelu przed telewizorem.

G£OS MÊSKI Powiedz mu, ¿e nosisz moje dziecko.
G£OS KOBIECY Mam powiedzieæ Rid¿owi, ¿e to twoje dziecko, choæ oboje wiemy, ¿e

to jego dziecko?!
G£OS MÊSKI Czy to nadal moje dziecko?
G£OS KOBIECY Tak, to nadal twoje dziecko, ale równie¿ moje dziecko, lecz Rid¿em

dziecka bêd¹c, on jest jego ojcem.
G£OS MÊSKI Zaczekaj. Uspokój siê. To mo¿e byæ gro�ne dla dziecka.
G£OS KOBIECY Jakie ¿ycie mia³oby nasze dziecko? Mia³oby matkê, która ma dziecko,

i ojca, który jest ojcem dziecka!
G£OS MÊSKI Widzê, ¿e podejmiesz w³a�ciw¹ decyzjê. Wszystko mi jedno, kiedy we-

�miemy �lub. Grunt to unikaæ stresu.
G£OS KOBIECY Dziêkujê. Wszystko piêknie. Tylko teraz nie wiem, kto jest moim

ojcem.
G£OS SPIKERA Koniec odcinka dwa tysi¹ce siedemset osiemdziesi¹tego czwartego.

Ojciec szybko wy³¹cza pilotem telewizor, wraca do leków.
BABKA (wzdycha) Gdyby dawali �Halkê�, to bym jeszcze posz³a.
OJCIEC (nie odwracaj¹c siê) A bez halki nie?
BABKA Jedyna polska opera. Ale co ja z tob¹ bêdê� (wstaje)
OJCIEC (nie odwracaj¹c siê) A �Straszny dwór�?
BABKA (zastanawia siê przez chwilê, wreszcie zachodzi Ojca od ty³u niezauwa¿ona)

B o i s z  s i ê???
OJCIEC (przestraszy³ siê) Ja?�
BABKA Za-¿yj-ta-baaaa-kiiii! (chichocze)

Do pokoju wchodzi Matka. Babka przestaje siê �miaæ, przygarbia siê.
MATKA (do Babki) A czy ty wiesz, mamo, ¿e nied³ugo s¹ twoje dziewiêædziesi¹te uro-

dziny?
BABKA Tak?
MATKA I ja siê zastanawiam, co ty by�, mamo, chcia³a na te urodziny?
BABKA Eee, a có¿ ja jeszcze mogê chcieæ�
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JA MATKA No w³a�nie. I wiesz, co wymy�li³am? ¯e ci ksiêdza sprowadzê. Dawno siê nie
spowiada³a��

BABKA Ksiêdza? Tutaj? A co ja mu powiem�?
MATKA Nie przejmuj siê, mamo, to przecie¿ ksi¹dz, on ju¿ bêdzie wiedzia³, ¿e ty starsza

jeste��
BABKA Ale po co? Ja go nie znam!
MATKA Nie musisz znaæ, to ksi¹dz jest, powie mu siê, ¿e nie pamiêtasz�
BABKA Nie, lepiej nie wo³aæ, dajcie mi spokój z ksiêdzem�
OJCIEC (pó³g³osem) A có¿ to, ostatnie namaszczenie?
MATKA No nie, jakie tam namaszczenie zaraz, tak tylko, ¿eby siê wyspowiada³a mama

chcia³am, bo przecie¿ jest ju¿ w podesz³ym wieku. A namaszczenie to� to nic wielkie-
go ostatecznie. Nie musi przecie¿ znaczyæ, ¿e siê zaraz� Dzi� siê bierze namaszcze-
nie profilaktycznie. Mo¿na powtarzaæ potem. Zosi mama to ju¿ dwa razy sobie wziê-
³a, chocia¿ zdrowa jest.

BABKA (zrozpaczona) Ale po co? Ja nie pamiêtam�
MATKA Ale¿, mamo, uspokój siê. Ksi¹dz bêdzie widzia³ po tobie, ¿e ju¿ nie grzeszysz.

Co najwy¿ej ³akomstwem. No ju¿. To nic wielkiego. Przygotujê ciê, ³adn¹ bluzeczkê
ci w³o¿ê, pomodlisz siê z ksiêdzem, pamiêtasz jeszcze modlitwy�?

BABKA Co� pamiêtam, ale nie chcê�
MATKA No w³a�nie. Zobaczysz, od razu siê lepiej poczujesz.

Ojciec odwraca siê od szafki.
OJCIEC Ty to masz spokój, jak Boga kocham. Ciebie nic nie wzrusza. Twoja córka wy-

jecha³a nie wiadomo gdzie� a ty � nirwana! Jaki� szarlatan jej w g³owie namiesza³�
pe³no siê teraz takich krêci� Czy ty masz chocia¿ numer telefonu do tego o�rodka
w razie czego�? (zaczyna chodziæ po pokoju) Siedzi tam, g³odzi siê i robi kupê na
sitko � ³adne mi wczasy! Ciekaw tylko jestem, z czego ona robi tê kupê, skoro nic nie
je! Ale ciebie to nie obchodzi, ty masz babciê w g³owie!

MATKA To z tych zió³. Po nich jakie� z³ogi z cz³owieka wychodz¹. Kamienie. Podobno
ka¿dy ma w jelitach kamienie, wiesz? Na tym sitku to potem dok³adnie widaæ�

OJCIEC Ja pierniczê. Nie przypuszcza³em. Nie przypuszcza³em, ¿e moja córka jest tak
durna, ¿eby wierzyæ w takie gówno!

MATKA Ale wszystko pod kontrol¹, pod opiek¹ lekarsk¹, tak by³o w ulotce�
OJCIEC ¯eby nic nie je�æ i jeszcze za to p³aciæ!
MATKA To siê detoks nazywa. Oczyszczenie organizmu z trucizn.

S c e n a  18

Dzieñ. Babka przy oknie. Matka w kuchni patrzy przed siebie. Ojciec w fotelu mierzy
ci�nienie. W ciszy s³ychaæ d�wiêk aparatu. Pod drzwiami stoj¹ dwa worki pe³ne �mieci.

BABKA Nic� Nie ma ¿adnego wiatru�
OJCIEC Po co mamie wiatr?
MATKA Jak to, nie wiesz? Przecie¿ jak nie ma wiatru, to nic siê nie dzieje.

Cisza.
OJCIEC Sto czterdzie�ci na dziewiêædziesi¹t osiem.

S c e n a  19

Wieczór. Ojciec przy oknie. Babka lask¹ wymiata nieistniej¹ce �mieci z dywanu. Mat-
ka w fotelu mierzy ci�nienie. W ciszy s³ychaæ d�wiêk aparatu. Pod drzwiami stoj¹ trzy
zwi¹zane worki pe³ne �mieci.

MATKA Sto czterdzie�ci osiem na sto dwa.
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Pauza.
BABKA (�piewa)

Papie¿ Urban papie¿ Urban papie¿ Urban papie¿ Urban
Zamiast tiary nosi³ turban nosi³ turban bêc
Czy tê tiarê gdzie� zagubi³ gdzie� zagubi³ gdzie� zagubi³
czy ten turban bardziej lubi³ bardziej lubi³ bêc
O nie o nie o nie!
Po prostu rym tak chce
Jak rym to rym to rym-cym-cym
i któ¿ siê bêdzie spiera³ z nim.

MATKA (do siebie, patrz¹c na worki ze �mieciami) Ja tego na pewno nie wyniosê. Ja na
pewno. S¹ jakie� granice. Ja wszystko. Ja pranie, ja zakupy, ja babcia. Ja na pewno.

S c e n a  20

Noc. Mieszkanie odrealnione, rozsunê³y siê �ciany. Matka w koszuli, lunatyczny wzrok,
przemierza pokój i wchodzi do kuchni. Wysuwa szufladê. Wyjmuje z niej widelce, ³y¿-
ki, no¿e. Z narêczem sztuæców wraca do sypialni.

S c e n a  21

�wit. Mieszkanie odzyska³o swój realny wymiar. Ojciec w pi¿amie, z narêczem sztuæ-
ców przemierza pokój. Wchodzi do kuchni. Wysuwa szufladê. Zatrzymuje siê.

OJCIEC (do siebie) Jezus Maria, Matko Boska, kurrrrrrwa, za co mnie tak Pan Bóg poka-
ra³�? (zamyka szufladê, wsypuje sztuæce do worka ze �mieciami, zawi¹zuje go i sta-
wia pod drzwiami)

S c e n a  22

Dzieñ. Ojciec w fotelu. Babka przy oknie. Matka nakrywa do obiadu.
MATKA Gdzie siê podzia³y sztuæce?
OJCIEC Nie ma.
MATKA Jak to�?
OJCIEC Bêdziemy je�æ palcami.
MATKA Ale co ty�?!
OJCIEC Koniec z arystokracj¹. Paluchy umoczyæ i je�æ�
MATKA Zwariowa³e�?! Oddawaj!
OJCIEC Wyrzuci³em.
MATKA Jak �miesz! To� to� pami¹tka by³a�
OJCIEC Mia³em dosyæ tej pami¹tki, b o k i e m  m i  w y s z ³ a!

Matka stoi skonsternowana. Po chwili zaczyna szukaæ sztuæców, gwa³townie odsuwa
szuflady. Wreszcie opanowuje siê, wraca do sto³u.

MATKA Dobrze, proszê bardzo. Bêdziemy je�æ palcami. Chod�, mamo, dam ci serwet-
kê. Jako� zje�æ trzeba.
Ojciec siê nie rusza.

MATKA (g³o�niej) Je�æ jako� trzeba. Bêdziemy je�æ, jeste�my w koñcu rodzin¹.
OJCIEC (nagle) Na tym twoim jedzeniu jaja mi obwis³y!

Cisza.
OJCIEC Do baru, do �Jadzi� pójdê, jak bêdê chcia³ je�æ. W koszarach tu jestem czy co?
MATKA Czy wy wszyscy powariowali�cie? Co ci, cz³owieku, odbi³o? Te¿ siê bêdziesz

g³odzi³?
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JA Tymczasem Babka usiad³a do sto³u.
BABKA Ja nie wiem, ja s³abo s³yszê�
MATKA Jedz, mamo. Palcami dzisiaj. Taki dowcip, po prostu jedz.
BABKA Ale jak � bez widelca?
MATKA Mówiê, ¿e palcami! Dziesiêæ razy ci trzeba wszystko powtarzaæ. Bawimy siê

w dzikusów.
BABKA Jak dziadka na enkawude trzymali�
OJCIEC P a l u c h a m i!
MATKA Daj ju¿ spokój, mamo, z enkawude.
BABKA Bur¿ujk¹ mnie potem nazywali�
MATKA (do Ojca) Odczep siê od mojej matki!
OJCIEC Czy ty chocia¿ wiesz, gdzie jest twoja córka?
MATKA To jest tak samo twoja córka!
OJCIEC (do Babki) A czy mama wie, gdzie jest mamy córka?
BABKA Ja nie mam ju¿ mamy.
OJCIEC Mama mamy nie ma mamy. (wrzeszczy) Ale córkê mama ma!
BABKA Skoro tak mówisz.

Matka zakrywa twarz rêkami. Babka przestraszona próbuje dwoma palcami oderwaæ
skrzyde³ko. Ojciec zrywa siê, podbiega do sto³u.

OJCIEC Nie tak! T a k  siê je! (³apie kurczaka, rozrywa go rêkami, wyrywa udko, szarpie
zêbami miêso) No¿em i widelcem, no¿em i widelcem! (je jak zwierzê, mówi z pe³nymi
ustami) A potem do mnie po czopki na zaparcie. A co ja � sram czopkami? Koniec!
¯adnych czopków! Od dzisiaj lewatywa!!!
Matka z Babk¹ siedz¹ struchla³e.

OJCIEC (odgryza chrz¹stki, wypluwa i wysysa g³o�no szpik z ko�ci) Ja mam w dupie, w
dupie mam! A czy mama wie, ¿e mama ma dupê? Nie, nie wie mama! Bo od rana do
wieczora faszeruje siê mama b�dzinami! (do Matki) Jak my tu ¿yjemy, jak �pimy, jak
jemy?!�

BABKA �ja nie �piê�
OJCIEC (do Babki wskazuj¹c na Matkê) �co noc mi do ³ó¿ka znosi no¿e, widelce�

my�la³em, ¿e nie �pi, ale ona �pi i to jest najgorsze. Mówiê, ¿eby tabletkê wziê³a, ale
ona nie we�mie, bo mówi, ¿e �pi, ¿ebym ja wzi¹³ jak nie �piê. Ale ja �piê! Chodzi o to,
¿e ogólnie �piê, tylko przez ni¹ nie �piê!�

MATKA (wstaje, jakby jej by³o niedobrze) Zjad³a� mamo? To chod�, umyjemy rêce.
OJCIEC Ja mamie zamknê kana³ z b�dzinami, s³yszy mama? Szlaban na b�dziny! To siê

mo¿e mama w koñcu odetka!
Matka udrêczona prowadzi Babkê do ³azienki. Nagle na wysoko�ci okna zamiera.

MATKA �wiat³o! Jest �wiat³o! Wróci³a!
Ojciec machinalnie siêga po serwetki i wyciera siê.

BABKA Oj, to chwa³a Bogu! Znowu bêdziemy je�æ widelcem.
Wyciemnienie.

S c e n a  23

Stopniowo pojawia siê s³abe �wiat³o. W pó³mroku widaæ, ¿e �ciany mieszkania powoli
siê rozsuwaj¹. Czê�æ mebli zniknê³a, inne zmieni³y swoje po³o¿enie. Scena odrealnio-
na, z pogranicza snu. Z daleka s³ychaæ g³os Matki.

MATKA Wczoraj zjad³ taki kawa³ kie³basy z dzika i mówi do mnie: Staszka, czy jest
mo¿e co� s³odkiego? Ja mówiê, ¿e nie ma. Ale zaraz sobie przypominam, ¿e s¹ cztery
kasztanki. Mówiê: Przecie¿ s¹ cztery kasztanki, które wczoraj kupi³am. A wiesz, kasz-
tanki to takie pyszne, du¿e, z nadzieniem orzechowym. Przynoszê mu dwa kasztanki.
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On od razu dwa harat, harat. Film ogl¹damy. Ja potem patrzê do szafki, a tych dwóch,
co zosta³y, te¿ ju¿ nie ma!
Poprzez szczelinê w �cianie, jakby z za�wiatów, widaæ w snopie �wiat³a zbli¿aj¹c¹ siê
Matkê. Pcha przed sob¹ krzes³o, na którym siedzi blada, s³aba, na wpó³ omdla³a Cór-
ka w koszuli nocnej Matki.

MATKA Ale nie to jest najgorsze. Najgorsze, ¿e on nawet pude³ka nie wyrzuci. Rozdzie-
wiczy, wyharata, ze¿re, ja potem takie pude³ko biorê do rêki � wygl¹da jak nieruszone
� a tam siê tylko jedna czekoladka ko³acze. Ja bym mu nawet ju¿ tych czekoladek nie
¿a³owa³a. Bo¿e na �wiecie � ja mu niczego nie ¿a³ujê. Niech sobie z¿era, ile wlezie.
Ale on tak: ja kupujê na przyk³ad owoce. Mandarynki. To on od razu cztery harat,
harat, jedna za drug¹. Potem banana, harat, i tylko jab³ek nie rusza, bo go wzdyma.
I jeszcze pyta mnie ciekawie, kto tak wyjada te owoce? ̄ e niby babcia! No wiesz!!! �
to mnie szlag trafia.(przez rozsuniête �ciany wchodzi do pokoju, pchaj¹c przed sob¹
krzes³o z Córk¹) Albo kupujê bakalie na ciasto. To on przed telewizorem siada i harat
jedn¹ torebkê, harat drug¹. Ja potem ciasto chcê robiæ, a tu w szafce rozharatane dwie
torebki stoj¹, i co� tam tylko na dnie, jakie� resztki. ¯eby mi powiedzia³ chocia¿ � to
nie. Nie zje nigdy wszystkiego, dla niepoznaki rozharatane i napuszone w szafce sta-
wia z kilkoma wiórami na dnie � a wygl¹daj¹ jak pe³ne! (ustawia krzes³o z Córk¹ na
�rodku pokoju)

CÓRKA G³owa mnie boli.
MATKA (zauwa¿a Ojca, który pojawi³ siê pod koniec monologu i od d³u¿szej chwili przys³u-

chuje siê; szybko zmienia temat) �wkroi siê cebulki, podsma¿y, doprawi, zamiesza�
OJCIEC (ponuro) O czym wy tu rozmawiacie?
MATKA (do Córki) Dlaczego nie pijesz herbaty?! (do Ojca) To co zjesz na kolacjê?
OJCIEC (dotyka brzucha rêk¹, naciska z prawej, naciska z lewej) �mo¿e bym tak�

co�� a co masz?
MATKA (do Córki) Pij tê herbatê, zimna bêdzie niedobra! (do Ojca) Jak to: co mam? Id�

do lodówki i zobacz. Jest wêdlina, ser, s¹ jajka, zupa z wczoraj, co siê tak g³upio
pytasz, co mam�

OJCIEC Zwyczajnie siê pytam, bo zgaga mnie pali�
MATKA (³apie Córkê za brodê, podstawia jej fili¿ankê do ust i wlewa herbatê do gard³a)

Pij¿e tê herbatê, bo mnie szlag trafi!
Córka siê wyrywa, krztusi.

OJCIEC (do Córki) Widzisz, widzisz, jaka ta matka jest nerwuska. Terrorystka! Jak do-
stanê wrzodów, to przez ciebie!

MATKA Zabijcie mnie najlepiej, zakopcie i bêdzie spokój! Zw³aszcza ja bêdê mieæ wte-
dy �wiêty spokój i wieczne odpoczywanie! (wychodzi)
Ojciec ci¹gnie krzes³o z Córk¹ w kierunku kuchni.

OJCIEC (przy wentylatorze) Pierwszy stopieñ� (w³¹cza wentylator na pierwszy, cichy
stopieñ) W³¹czasz, jak b¹ka pu�cisz. Ale jak pu�cisz b¹ka i gotujesz kapustê?! (w³¹-
cza wentylator na najwy¿szy stopieñ, tak ¿e musi go przekrzykiwaæ) W tym domu
zawsze �mierdzi!!! Okna wiecznie s¹ pozamykane!!! (wy³¹cza wentylator) A prze-
cie¿ wystarczy w³¹czyæ wentylacjê! Choæby okno otworzyæ, szczelinkê ma³¹ � pyk!
I ju¿ jest cug powietrza. Nie jaki� porywisty, ¿eby szarpa³o, ¿eby babciê wywia³o.
Mama mówi, ¿e w³¹cza, ale w³¹cza na pierwszy (w³¹cza wentylator na pierwszy sto-
pieñ), ¿eby nie zag³uszaæ babci, bo babcia nie lubi. A co ma lubiæ?! (w³¹cza na naj-
wy¿szy stopieñ, przekrzykuje szum) Ja te¿ nie lubiê!!! Tylko co mnie to obchodzi, ¿e
nie lubiê, jak �mierdzi!!!

CÓRKA Brzuch mnie boli.
OJCIEC (otwiera szafkê z lekami, w której teraz stoj¹ ogromne s³oje wype³nione bia³ymi

tabletkami; szpera w niej, mówi g³o�no, przekrzykuj¹c szum wentylatora) Ja w tym
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JA domu w ogóle siê nie liczê! Jestem na samym koñcu ³añcucha pokarmowego. Naj-
wa¿niejsza jest babcia. ̄ eby by³a zadowolona. Mammamuczi kurwa! Ja mia³em inny
pomys³ na ¿ycie. Ale mnie nie s³uchano.
Matka wje¿d¿a z w³¹czonym odkurzaczem i zag³usza kolejne s³owa. Szum odkurzacza
miesza siê z szumem wentylatora. Robi siê wiatr, fruwaj¹ kartki, poruszaj¹ kwiaty.

MATKA (przeje¿d¿aj¹c obok Córki) A on tylko harat, harat, te torebki z bakaliami!
Ojciec nasypuje Córce tabletki do rêki. Matka wyje¿d¿a z odkurzaczem z drugiej stro-
ny. Wiatr siê uspokaja.

OJCIEC �ona ma jedn¹ receptê na wszystko � nirwana!� Serwetek sobie porozk³ada,
kwiatków nasadzi, telewizor w³¹czy i szczê�liwa� tylko ona i jej mamusia�
Matka znów wje¿d¿a z odkurzaczem. Wszystko fruwa.

MATKA (przeje¿d¿aj¹c obok Córki) Jak s¹ dwie czekolady, to on od razu dwie rozdzie-
wicza! (wyje¿d¿a z odkurzaczem z drugiej strony)

OJCIEC A co takiego ta mamusia zrobi³a�? N i c! Po �mierci mê¿a o dzieciach zapo-
mnia³a!

CÓRKA Boli mnie�
Ojciec sprawia wra¿enie, jakby zakrêci³o mu siê w g³owie od tego wirowania i ha³a-
su. Ze s³oja nasypuje Córce kolejn¹ gar�æ tabletek.

OJCIEC To przez ni¹ twoja matka ca³e ¿ycie lunatykowa³a! Przez ni¹ na sztuæcach �pi!
Ona �pi, a ja siê mêczê, i tak przez ca³e ¿ycie.
Matka wje¿d¿a z odkurzaczem.

MATKA (przeje¿d¿aj¹c obok Córki) Wpierniczy³ cztery kasztanki i taki kawa³ kie³basy
z dzika. Przecie¿ ju¿ od tego samego mo¿e cz³owieka szlag trafiæ! (wyje¿d¿a z odku-
rzaczem z drugiej strony)

OJCIEC �bo w³asna matka z domu j¹ wyrzuci³a! Do ochronki odda³a! Z a  k a r ê!�
¯e brata nie upilnowa³a i  b r a t  z   t r z e c i e g o  p i ê t r a  s p a d ³!!!
Wszystko cichnie. W pokoju zmienia siê �wiat³o, w kilku miejscach zapalaj¹ siê zimne
ognie. Po chwili wkracza Matka, nios¹c tort z p³on¹c¹ rac¹.

MATKA Bo wy nawet nie wiecie, ¿e dzi� s¹ babci urodziny!
Za Matk¹ drepcze Babka z doczepionymi skrzyd³ami Pszczó³ki Mai, na g³owie ma
czepek z antenkami.

MATKA Babcia siê wyspowiada³a, jak anio³ek teraz, patrzcie. Poca³uj babciê, Iwonko.
(do Ojca) A ty zrób nam zdjêcie.
Wyci¹gaj¹ Córkê z fotela. Ustawiaj¹ siê wokó³ sto³u z p³on¹cym tortem. �Pszczó³ka
Maja� po�rodku. Ojciec przynosi aparat.

OJCIEC (podekscytowany) U�miech! Luz! B¹d�cie naturalne, dziewczêta. Trzeba ci
zmieniæ fryzurê, Iwonko, w tej wygl¹dasz jak anielica-topielica. Jakie� afro, m³oda
jeste�! Popatrz na swoj¹ matkê, jaka dzisiaj wystrza³owa!
Ojciec robi zdjêcie. Siadaj¹ przy stole.

OJCIEC (do Babki) Jak siê mama czuje na ten swój piêkny wiek?
BABKA Ja� dobrze siê czujê� tylko ¿e�
MATKA Tak, mamo?
BABKA Tylko�
OJCIEC Tak?
BABKA Co to ja chcia³am powiedzieæ�?

Ojciec i Matka wybuchaj¹ �miechem.
BABKA (zaczyna p³akaæ) Ja mam takie straszne wspomnienia, ¿e p³akaæ mi siê chce.
MATKA Zjedz kawa³ek tortu, mamo.
BABKA Taki by³ tam hotel� najdro¿szy w mie�cie� ¯or¿ siê nazywa³. Tam z zagrani-

cy przyje¿d¿ali, pokoje wynajmowali.
OJCIEC To naprawdê straszne, mamo.
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Ojciec i Matka wybuchaj¹ �miechem.
BABKA A on taki s³awny� po �wiecie je�dzi³ i siê popisywa³, ¿e tak po dachach umie�
OJCIEC (przedrze�nia j¹) Przyjecha³ do Lwowa� akrobata Mucha�
BABKA �i pe³no ludzi przysz³o, ¿eby zobaczyæ, jak on bêdzie po tej linie na dach hotelu

¯or¿ wchodzi³� i on tak szed³, szed³� i jak ju¿ doszed³ do pewnego poziomu�
OJCIEC Do poziomu trzeciego piêtra!

Ojciec i Matka znów wybuchaj¹ �miechem.
BABKA � bo ja tam w³a�nie sta³am tak� plecami do hotelu ¯or¿ i patrzy³am� m³od¹

pann¹ by³am� i� i on ju¿ dochodzi³, ju¿ dochodzi³�
Ojciec i Matka pok³adaj¹ siê ze �miechu.

BABKA �i nagle na moich oczach� jakby� równowagê straci³�
OJCIEC Mo¿e lina by³a krzywa?

Ojciec i Matka po raz kolejny wybuchaj¹ �miechem.
BABKA I  s p a d ³! Spad³! Prosto pod nogi� A ja sta³am i patrzy³am�
MATKA (powa¿nieje) Za�piewaj nam co� weso³ego.
BABKA (szlocha) Dlaczego ja nic nie zrobi³am�?!
CÓRKA �ni³o mi siê, ¿e mia³am�..
MATKA Nie przerywaj, babcia �piewa. (wpycha Córce tort do ust)

Wszyscy siedz¹ w milczeniu przez chwilê.
MATKA (do Babki) To twoje urodziny, mamo, �piewaj!
BABKA Przyjecha³ do Lwowa�

Córka zakrywa usta i wybiega do toalety.
MATKA (przerywa Babce) Co� weso³ego!!!
BABKA (�piewa)

W poniedzia³ek wtorek
Szy³a baba worek
Szy³a baba worek
W �rodê spru³a ¿ywo
Bo uszy³a krzywo�
Za oknem ukazuje siê têcza.

BABKA (�piewa dalej)
Widzia³ stary Bartek
Jak znów szy³a w czwartek
Jak znów szy³a w czwartek
Znowu spru³a w pi¹tek
Bo by³ z³y pocz¹tek�
Ojciec i Matka jak zaczarowani podchodz¹ do okna.

BABKA
Zaczê³a w sobotê
Od nowa robotê
Od nowa robotê
A w niedzielê spa³a
Bo siê spracowa³a�

MATKA i OJCIEC (razem) Têcza!!! Jaka piêkna! W ¿yciu takiej� Patrzcie, jakie kolo-
ry! Jak siê mieni! Wspania³a! Podwójna! Nieziemska! Zdjêcie, szybko, zdjêcie!
Ojciec fotografuje têczê.

MATKA Iwonka, gdzie� ty polaz³a! Rusz siê, t ê c z a! Szybko!
Ojciec puka do drzwi ³azienki.

OJCIEC Mówi³em, ¿eby� siê nie zamyka³a! Jak zaraz nie wyjdziesz, bêdzie po wszystkim!
Matka puka do drzwi ³azienki.

MATKA Otwieraj, �lamazaro! Co siê tak grzebiesz!
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JA OJCIEC Dupcia wo³owa. ¯ycie prze�pisz!
MATKA Wiecznie jeste� niezadowolona, wiecznie skrzywiona.
OJCIEC ¯yæ siê odechciewa, jak siê na ciebie patrzy! Taka struta, taka skis³a, taka nierucha-

wa, ruchaj siê, s³yszysz, ruszaj, ruszaj chcia³em powiedzieæ. (macha rêk¹ i wraca do okna)
MATKA I nie miej do nikogo pretensji. Sama sobie jeste� winna. Jak raz siê zdarzy co�

piêknego, to ty akurat jeste� w ubikacji!
Wraca do okna, razem z Ojcem wpatruj¹ siê w têczê. Babka zaczyna je�æ tort.
Córka w koszuli nocnej Matki wychodzi z pomieszczenia obok, przemierza pokój, jak-
by balansowa³a na linie. Oni jej nie widz¹.

CÓRKA ��ni³o mi siê, ¿e mia³am brata� zawsze chcia³am mieæ brata� �liczny by³
taki, mia³ loczki� a ja siê nim opiekowa³am� rodzice nas zostawili, poszli gdzie��
bawili�my siê w Piotrusia Pana� i on wylecia³ przez okno� bo czasem we �nie mo¿na
lataæ�
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Meble i �ciany wróci³y na swoje miejsce. W pokoju pó³mrok. Telewizor w³¹czony bez
d�wiêku. Babka sama w fotelu przed telewizorem; nieobecny wzrok. Okno otwarte na
o�cie¿, wiatr porusza firank¹. G³os dziecka, a mo¿e starej kobiety nuci piosenkê o akro-
bacie.
Wchodzi Matka.

MATKA Co tu siê sta³o? Powariowali�cie?! Kto tu pootwiera³? Tak zimno! Gdzie Iwon-
ka?! Mia³a siê opiekowaæ�! (próbuje zamkn¹æ okno, wiatr je wypycha) Jaka straszna
zimnica! (zostawia okno, którego nie mo¿e zamkn¹æ. Podchodzi do Babki siedz¹cej
bez ruchu) Mamo? Mamo� co siê sta³o�?
Córka, która ca³y czas siedzia³a w k¹cie skulona, teraz wstaje i powoli przechodzi
obok Matki, niezauwa¿ona przez ni¹. Bierze worek ze �mieciami.

MATKA Proszê ciê, mamo� odezwij siê� powiedz co��
Córka wychodzi. W progu mija siê z Ojcem, który te¿ jej nie zauwa¿a.

OJCIEC (przestraszony) Gdzie Iwonka?�
MATKA � umar³a� umar³a� mama umar³a�

Koniec
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