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CUKIER STANIK
SZTUKA W DWÓCH AKTACH

OSOBY:
LEPA
DAWID CUKIER
MIRA
ULICZNY
BABA KAPO
UCHODCA
CHIÑSKI HARMONISTA
ZAGRANICZNY I
gocie z Zachodu
ZAGRANICZNY II
OPIEKUN £AJKI
G£OS Z G£ONIKA
G£OS Z KO£CHONIKA
Czas akcji: wspó³czesnoæ

}

AKT I
Scena 1
S³ychaæ chiñsk¹ tradycyjn¹ melodiê. Tyle¿ mistyczn¹, ile smêtn¹ i irytuj¹c¹. Po chwili
muzyka miesza siê z odg³osami z supermarketu.
Proscenium rozjania siê: przystanek autobusowy przed supermarketem. lepa przek³ada zakupy z jednej torebki foliowej do drugiej. Jest niewidoma, ale radzi sobie
dobrze. Dwadziecia parê lat, buty na wysokim obcasie, ostry makija¿. Jej bia³a laska
oparta jest o ³awkê obok nogi Dawida Cukiera i bardziej pasuje do niego. Dawid
Cukier ma oko³o szeædziesiêciu lat i bolesne ¿ylaki na ³ydce. Ubrany w dobrze skro-
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jony garnitur, muszkê, wypastowane buty. Wygl¹da elegancko, ale starowiecko. Kupi³ kilka plasterków ¿ó³tego sera. Lekko znu¿ony obserwuje lep¹. W czasie sceny
lepa przebiera siê w rzeczy dopiero co kupione w supermarkecie. Kolawe buty na
wysokim obcasie. Krzywo uszyt¹ bluzkê.
LEPA (obojêtnie, mierz¹c nowe buty) Zadga³a pilniczkiem s¹siada. Babka z Dallas.
Krzywo przyci¹³ ¿ywop³ot. (o butach) £adne, co ? W cenie chleba.
DAWID CUKIER (pogardliwie) Z Chin pewnie.
LEPA W Nowym Jorku tylko w jednym roku zamordowano dwa tysi¹ce osób.
G£OS Z G£ONIKA Promocja lalki-Chinki. W ubranku komunijnym, z do³¹czon¹ pocztówk¹ z b³ogos³awieñstwem papie¿a. Jedyne dziewiêtnacie dziewiêædziesi¹t dziewiêæ.
LEPA W³osi morduj¹ bez namys³u. Trzy sekundy i po kochance. Piêkne, nie? Niemcy
lubi¹ sobie wyd³u¿yæ przyjemnoæ mordowania.
DAWID CUKIER (rzeczowo) Dlaczego nie nosi pani stanika?
LEPA ¯ycie uczy nas obywaæ siê bez wielu rzeczy. Sam pan to powiedzia³.
DAWID CUKIER Ale chodzi³o o £ajkê, tego psa, co go Ruscy w kosmos wys³ali.
LEPA Gdyby nie ja, nawet by pan o niej nie pomyla³.
G£OS Z G£ONIKA Zapraszamy na dzieñ chiñski w naszym supermarkecie.
LEPA (rozwija nowy sweterek, przyk³ada do cia³a, sk³ada, pakuje) £ajka to by³y te¿ papierosy. Na jej czeæ. Wagon kolejowy. Szko³y. £ania w Leningradzie, gdzie wszyscy mogli
siê demokratycznie wyszorowaæ. Oprócz personelu. Bo personel myje siê w domu.
DAWID CUKIER Gdzie ten autobus?
G£OS Z G£ONIKA Twój kot kupowa³by chiñskie sardynki za dwa szeædziesi¹t dziewiêæ.
DAWID CUKIER (zdenerwowany) Chyba nie kupi³a pani tych chiñskich ¯adnej kultury szycia staników!
LEPA Nigdy nie za³o¿ê stanika.
DAWID CUKIER ¯al mnie ogarnia, jak patrzê na pani smêtne piersi pojmane ziemskim
przyci¹ganiem.
LEPA Moje Wcale nie s¹ smêtne.
DAWID CUKIER Dziecko, mówi¹c smêtne, mia³em na myli tê dra¿ni¹c¹ szczyptê
melancholii, która dekoruje moj¹ duszê, kiedy patrzê na ten cud natury barbarzyñsko
przykryty jedynie bluzeczk¹. Pani piersi domagaj¹ siê godnej oprawy. S¹ jak
LEPA Ju¿ nic o stanikach, okej?!
DAWID CUKIER Ze stanikiem jak z mê¿em, trudno trafiæ na idea³.
LEPA Ale
DAWID CUKIER (przerywa) Ja pani nie przerywa³em! A chiñski morderca?! Wie pani,
kto to?! Partacz! Sprzedaje szmatkê z trokami udaj¹c¹ stanik. Nierówno wszyta sprz¹czka, emituje szkodliwe promieniowanie! Oto morderstwo w chiñskim stylu! (mêczy
siê, milknie)
LEPA Mój ojciec opowiada³ mi o £ajce. Znaleziono j¹ na ulicach Moskwy. B³¹ka³a siê.
Malutka. Doskona³a, by wystrzeliæ j¹ w kosmos.
DAWID CUKIER Gdzie ten autobus? Wczoraj tyle nie czekalimy. S³yszy pani Ta ich
muzyka Chóry kotów po walerianie. No, jedzie! (pomaga lepej zbieraæ torby z zakupami) Czy kto kiedy s³ysza³ chiñskiego Chopina?!
Wychodz¹. lepa pomaga sobie bia³¹ lask¹. Czyni to w sposób drapie¿ny, niecierpliwy.
Wyciemnienie.
Scena 2
W owietlonym centrum, zwrócony frontem do widzów stoi przykryty dywanikiem wielki,
radziecki odkurzacz £ajka. Siedz¹ na nim Uliczny i Mira. Uliczny, w rednim wieku,
ubrany w wiele warstw, jak to bezdomny. Zajada kanapkê. W drugiej rêce szklanka
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z herbat¹. Mira trochê starsza, zaniedbana, ale ze wie¿¹ ondulacj¹ w³osów w stylu
lat siedemdziesi¹tych. W rêku trzyma nowoczesny gad¿et: aparat komórkowy z jednym guzikiem.
W pó³mroku, na drugim planie, pracownia gorseciarska. Stó³ zarzucony wykrojami
i materia³ami. Kozetka, na której drzemie w eleganckim garniturze Dawid Cukier.
MIRA Nie do wiary. Nawet szeædziesi¹t?
Uliczny, jedz¹c, potakuje.
MIRA Za zepsuty, na pewno?
Uliczny potakuje.
MIRA Szeædziesi¹t za zepsuty. Co to siê porobi³o. W supermarkecie nówki po tyle w promocji. Ogoliæ siê chcesz, co? Póki on pi. W dzieñ pi, w nocy chodzi. Ogolisz siê.
ULICZNY Nie bêdê brudzi³. Dzi kimam w noclegowni. Fryzjer, ciep³a woda, gratisy do
golenia, zupa na gnatach. ¯yæ, nie umieraæ. (pauza) A tu ¿yæ siê nie chce. (pauza)
I umieraæ siê nie chce.
MIRA Blunisz.
ULICZNY Dwa lata, jak siê tu³am.
MIRA Córkê widzia³e?
Uliczny potwierdza.
MIRA Prawie panienka.
ULICZNY Komuniê bêdzie mia³a. Prezent siê nale¿y.
MIRA lubna do domu nie wpuszcza?
ULICZNY Ona teraz wielka dama. W sex-shopie siê rz¹dzi. Kondomy zamiata. Mo¿e
ona siê tam kurwi, nie sprz¹ta
MIRA (z przekonaniem) Kto by j¹ ? Tam same ³adne pracuj¹. Jak z wystawy.
ULICZNY Nie pamiêta, jak j¹ od wódy odci¹gn¹³em. Wstydzi siê mnie. Córkê szczuje.
Chcia³em poca³owaæ, uciskaæ. A ma³a: mierdzisz. A ona siê drze: won od dzieciaka!
MIRA Ona ciê bêdzie b³aga³a, ¿eby z ni¹ by³. Jeszcze kilka lat, starej to nawet do zamiatania kondomów nie zechc¹. (pauza) To mówisz: szeædziesi¹t.
ULICZNY Albo i wiêcej. Bo du¿y.
MIRA Tyle pieni¹¿ków. Dwa razy ondulacja. Jak siê przyjrza³am w supermarkecie. Tacy
biedacy, rozczochrani.
ULICZNY Podjad³em hiszpañskiej. Pieprzu nawalili. Pysk poparzy³em.
MIRA ¯eby w supermarkecie bu³garskie rzucili. To by mia³! Od bu³garskich kie³bas
mê¿czyzna jest mê¿czyzn¹. Nie trzeba mu polopiryny w wódce rozpuszczaæ, ¿eby
wystrzeli³ jak szampan. (zadowolona widzi, ¿e Uliczny skoñczy³ kanapkê) Smakuje.
Zrobiê jeszcze.
ULICZNY Nie trzeba, pani Miro. Do supermarketu walê.
DAWID CUKIER (nie rusza siê z kozetki) Kto przyszed³? Klientka?
MIRA (g³oniej) Uliczny.
DAWID CUKIER Jeæ daj. Ser kupi³em.
MIRA (g³oniej) Ju¿ da³am, da³am, pij. Jak przyjdzie klientka, obudzê. (ciszej do Ulicznego) Klientka mu przyjdzie. Mój ty Bo¿e Ja te¿ sobie marzê. Pieni¹¿ki bym
chcia³a. Ju¿ niczego innego. Ani mi³oci. Ani wystêpu w telewizji. Ani ¿eby lekarka z drugiego mi siê odk³ania³a, a nie za dziadówkê mia³a. To nawet do szeædziesiêciu, mówisz?
ULICZNY Piêædziesi¹t na pewno.
Wstaj¹. Mira zdejmuje koc. Ogl¹daj¹ to, na czym siedzieli: wielki radziecki odkurzacz £ajka.
MIRA (poprawia rurê odkurzacza) A niechby dawali i sto! Jak dla mnie, nie ma na niego
ceny! ¯adnej!
ULICZNY Ale za dolary by pani odsprzeda³a.
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MIRA Kiedy mój lubny da³ mi j¹ na imieniny. Jak ja teraz
ULICZNY Co po prezencie, jak nie chodzi.
MIRA Ale chodzi³! Przez trzydzieci cztery lata. Lata³, nie chodzi³.
ULICZNY (z namys³em) Z takiego odkurzacza to i sputnik mo¿na zrobiæ. Mo¿e nazwali
go £ajka, bo i psa w rodku upchasz.
MIRA To nie jest zwyk³y odkurzacz. lubny dosta³ go od g³ównej sprz¹taczki z Domu
Partii. Za jednym zamachem salê plenum odkurzasz, cztery piêtra gabinetów. Dopiero wór trzepiesz. (przykrywa odkurzacz dywanikiem)
Siadaj¹ na odkurzaczu.
ULICZNY (po chwili) Psiajucha. Musia³ sporo daæ, nie?
MIRA Wymieni³ za staniki. W sklepach by³y tylko dwa berety i tasiemka. Spadochrony,
nie staniki. U nas w pracowni: wszystko. Na ka¿dy bufet. A jakie cacuszka
ULICZNY (z niedowierzaniem) Tak¹ torpedê za staniki
MIRA Ch³op jeste, nie rozumiesz. G³ówna sprz¹taczka dorwa³a mê¿a z kochanic¹. £ajdaczyli siê pod zdjêciem synka z pierwszej komunii. Synek na cianie, niewinny ze wiec¹ powiêcon¹, a ten wk³ada i wyk³ada. Ale sprz¹taczka m¹dra by³a. Nie piekli³a siê.
Spryt uruchomi³a. Za £ajkê to takie ³adownice piersiowe jej obstalowalimy! Pamiêtam
jak dzi. W³o¿y³a stanik. Natar³a siê sokiem z marchwi, samoopalaczy jeszcze nie by³o
na wiecie. Stanê³a we framudze. Nagusieñka. Tylko w staniku. I powiedzia³a: Podziwiaj, korniszonie, czego mieæ nie bêdziesz!. I wyrzuci³a z domu!
ULICZNY (nachyla siê, odchyla dywanik, ogl¹da odkurzacz) Takie cacko! Tak¹ torpedê
wycyganiæ z Domu Partii. Teraz ju¿ ³atwiej z supermarketu podprowadziæ.
MIRA To narody ZSRR dla narodu polskiego w darze odkurzacz £ajkê da³y. A kiedy
zniknê³a, sprz¹taczkê na dyscyplinarkê. Dar³a siê, ¿e samotna matka, trójka dzieci,
a ka¿de z pijakiem i dziwkarzem zrobione. A oni nic. Nie ma £ajki, wynocha z roboty. Mieszkanie zak³adowe oddaæ. Ale jak zaczê³a litaniê do Najwiêtszej Panienki
wniebog³osy wyg³aszaæ, od razu darowali, ¿eby tylko propagandy Matki Boskiej w Domu Partii nie wyg³asza³a.
ULICZNY To my tu sobie siedzimy dupskami na historii. (po krótkiej chwili) A ja, pani
Miro, stary szajs bêdê przerabia³. Taki biznes. Teraz wszystko trzeba przerobiæ. Planety zagracaæ nie mo¿na. Jak co ju¿ jest, ma ¿yæ wiecznie.
Scena 3
Koedukacyjna toaleta w centrum handlowym. Z g³onika p³ynie nachalna, elektroniczna wersja Bia³ego misia. Uliczny jest tu z ca³ym swoim dobytkiem upchanym
w kilka reklamówek wzmocnionych tam¹ do pakowania paczek. Chce siê wysikaæ,
ale pisuar umieszczono zbyt wysoko. Prawie jak kinkiet.
G£OS Z G£ONIKA Promocja lalki-Murzyna. W ubranku komunijnym, z do³¹czon¹
pocztówk¹ z b³ogos³awieñstwem papie¿a. Jedyne dziewiêtnacie dziewiêædziesi¹t dziewiêæ.
ULICZNY Ale bym r¿n¹³. Lady ch³odnicze rzê¿¹. D³ugo nie poci¹gn¹. (sika do umywalki, po chwili) A¿ mnie trzêsie, ¿eby to wszystko poci¹æ. rubka do rubki. Sprz¹czka.
Listwa. Jak bym r¿n¹³.
LEPA (wychodzi z kabiny. Chce umyæ rêce. Wypada pokrêt³o do odkrêcania kranu. Nie
ma wody) Ledwo otworzyli, ju¿ nie dzia³a.
ULICZNY Jakby u pani w chacie dwa tysi¹ce ludzi dziennie kiblowa³o, a z tego piêæset
my³o po tym rêce. To jaki kran by wytrzyma³?
lepa stoi bokiem do lustra. Wyjmuje kosmetyczkê. Poprawia w³osy, maluje usta. Nie
zwraca uwagi na Ulicznego. Rozmawia z nim od niechcenia. Bardziej skupiona na
poprawianiu wygl¹du.
ZYTA RUDZKA

ULICZNY Dzi Baba Kapo posz³a na ca³oæ. Zwi¹za³a mnie. Kiedy to bym j¹ wyj¹³
w dziesiêæ minut. Moja by by³a.
LEPA Babê Kapo by siê przelecia³o.
ULICZNY Jak mia³em pracê, ze mnie by³ inny ch³opak. Ka¿d¹ umia³em zagaiæ. Dowcip
siê klei³. Kulturka z najwy¿szej pó³ki. Ubranko pod kolor. Nawet hobby mia³em. Grzyby. Ale teraz jak siê cz³owiek za puszkami nachodzi, rzygaæ siê chce, jak ma co
jeszcze zbieraæ.
LEPA Za co dzi?
ULICZNY (przepakowuje dobytek, trepuje puszki, uk³ada, torby wi¹¿e samoprzylepn¹ tam¹) Kredki dwadziecia piêæ dziewiêædziesi¹t. Zagraniczne. Murzynkê w bia³ej sukience. Dla córki. Chcia³a hulajnogê na komuniê. Kolega mia³ podprowadziæ.
Ale tydzieñ go nie ma w noclegowni. I na Murzynce wpad³em.
LEPA Chce mnie pan jutro?
ULICZNY No. Buty muszê podprowadziæ. Niszcz¹ siê od puch. Dwa miesi¹ce i po zelówkach.
LEPA Gdzie pan robi?
ULICZNY (dumnie) W biznesie recyklingowym. Czasem przepêdz¹, ¿e bakterie roznoszê. ¯e szczê ko³o kontenerów. G³upie jedne. Kto szczy na stanowisku pracy?
LEPA Na poci¹g te¿ siê polecam. Jako przewodnik niewidomej jedzie pan za darmo.
Biorê dwadziecia procent od biletu.
ULICZNY (ogl¹da uwa¿niej lep¹) A pani to gdzie by chcia³a pojechaæ?
LEPA Nie mam dok¹d. Moje ¿ycie to jeden wielki szajs.
ULICZNY Ka¿dy szajs da siê przerobiæ.
Scena 4
Pracownia gorseciarska Cukier Stanik. Dawid Cukier w starym czarnym garniturze, bia³ej koszuli, muszce. Postawi³ nogê na odkurzaczu £ajka, banda¿uje ¿ylaki na
³ydce. Czynnoæ ta poch³ania go bez reszty. Czuje ból, mêczy siê od schylania. Wielokrotnie poprawia u³o¿enie banda¿a. Palce ma zrêczne, giêtkie. Jest niecierpliwy i zarazem pedantyczny. Sposób banda¿owania jest osobliwy, znamionuje zarówno pasjê
tworzenia rzeczy piêknych, jak te¿ nerwicê natrêctw. Mira sk³ada ze sto³u stare wykroje staników, sprz¹ta. Przeciera £ajkê. Ma wie¿o wytapirowan¹ fryzurê.
MIRA Co u mnie nowego? Zgadnij (pauza) Nic nie zauwa¿y³e. Patrz na mnie. Nic ?
(pauza) Podpowiem ci: g³owa.
DAWID CUKIER (obojêtnie) Nie lubiê zagadek.
MIRA Wielka mi zagadka. Na g³owê patrz.
DAWID CUKIER (przelotnie patrzy na Mirê) Wiêksza ni¿ wczoraj.
MIRA (rozpromieniona) Godzina czterdzieci na wa³kach. W³osy mam teraz niepodatne.
Kiedy kwadrans i mog³am iæ miêdzy ludzi. (naciska klawisz komórki) No co, co siê
gapisz? Nie staæ mnie na fryzjera, co?
DAWID CUKIER Kto zap³aci³ za ten he³m? Dawidek ci przys³a³?
MIRA Na krechê wziê³am. Nie muszê od syna. (rozpromieniona) Ma gabinet na ostatnim
piêtrze. Najwa¿niejszy w ca³ym wie¿owcu.
DAWID CUKIER Powiedz, ¿eby wchodzi³ schodami, nie bêdzie tego. (pokazuje na chor¹ nogê)
MIRA Jak schodami! Jak! Na czterdziestym drugim piêtrze! (z nag³¹ trosk¹) Ci¹gn¹
¿ylaki, daj, pomogê.
DAWID CUKIER Zajmij siê swoj¹ komórk¹, dobrze?
MIRA (rozmarzona naciska klawisz komórki) Jak zadzwoni, zapyta, co nam przywieæ.
Powiem, czekoladki belgijskie. A wtedy zapyta, a co Dawidowi przys³aæ. A ja, ¿e nie
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wiem, co tam Dawid sobie ¿yczy, bo on nigdy niczego ani sobie, ani innym nie ¿yczy.
Ale siê uprze, no to w koñcu powiem, ¿e te¿ chcesz czekoladki belgijskie. Bo skoro
jestemy rodzeñstwem, pewnie te¿ chcesz czekoladki.
DAWID CUKIER Czekoladki. Niech lepiej przyjedzie.
MIRA (przysiada zmêczona na £ajce) Nóg nie czujê. Przez ten sukinsyn supermarket.
DAWID CUKIER (z lêkiem) Du¿o ch³amu naszyli pod Pekinem?
MIRA Spiête po trzy. Bia³y. Czarny i w szachownicê. Brzydkie.
DAWID CUKIER Chiñskie, jakie maj¹ byæ?
MIRA Jak Dawidek przyjedzie, zapytam: kiedy zostanê babci¹.
DAWID CUKIER On nie ma czasu dzieci robiæ.
MIRA A ile to trzeba? Minuta i po wszystkim. (po chwili) W ciebie poszed³. Pomrze
bezdzietnie. Nic po nas.
DAWID CUKIER Jak to nic?! Przecie¿ ja na moje staniki gwarancjê dajê! Dwiecie
piêædziesi¹t lat.
MIRA Po co komu stanik, który ma dwiecie piêædziesi¹t lat.
DAWID CUKIER (jakby przeklina³) Zawsze taka.
MIRA Ale beze mnie ani rusz. Mira to, Mira tamto. Nawet jak Dawidek chorowa³, to
nabzdyczony by³e, ¿e przy dzieciaczynie siedzê.
DAWID CUKIER Jak mia³em sobie z tym wszystkim radziæ? Sam, u licha.
MIRA (rozmarzona) Taki tu by³ t³ok. Aktorki. Spikerki. ¯ony towarzyszy. Cichodajki
z estrady. Kurwy z Grandu. Prywatna inicjatywa. A ¿urnale z enerde? Pamiêtasz, co?
Przywozi³a je ta z siedemdziesi¹t piêæ ce. Bylimy jak rodzina. Wymienia³ymy siê
przepisami. Na ciasto. Jak dzieciaka oduczyæ obgryzaæ paznokcie. Gdzie skrobankê
zrobiæ. Jak wo³owinê zawekowaæ Jugos³owiañskie sardynki od klientki dziewiêædziesi¹t de, pamiêtasz, pamiêtasz, co? Jeszcze dzi ten smak Tyle pracy. Drêtwia³y
rêce. Bola³y nadgarstki. Nawet jak by³am w ci¹¿y, to szy³am. Ca³y czas szy³am. £zy
kapa³y, a ja szy³am. Nawet wtedy, jak mia³am rodziæ, a on zmar³.
DAWID CUKIER Zmar³? Zachla³ siê.
MIRA Jak mo¿esz? Z³o¿y³ rêce na stole w sto³owym i zasn¹³ w Panu.
DAWID CUKIER W¹troba eksplodowa³a, ledziona uszami wylaz³a.
MIRA Twój jedyny szwagier, a ty o nim. On dla mnie zostawi³ ca³¹ rodzinê. Czternacioro rodzeñstwa.
DAWID CUKIER Te¿ bym wyjecha³, jakby mnie matka budzi³a w po³udnie, ¿eby zaoszczêdziæ na niadaniu.
MIRA W jeden dzieñ  wszystko rzuci³. Do obcego kraju. Za mi³oci¹ gna³.
DAWID CUKIER Bu³gar o sercu jak papryka gor¹cym.
MIRA (t³umaczy jak dziecku) Mia³ krew po³udniowca. Jemu tu zawsze by³o zimno. Musia³ naparstek wódki. (pauza) Niemia³y by³, to i dla kura¿u na drug¹ nó¿kê.
DAWID CUKIER Szajbus. Zazdrosny, ¿e go nie przyuczam. Siedzia³ i gapi³ siê na palce.
Dureñ. Do kroju stanika nie trzeba mieæ tu (pokazuje d³onie), ale tu. (wskazuje na serce)
MIRA To by³ twój szwagier! Rodzina!
DAWID CUKIER Do rodziny nale¿¹ tylko ci mê¿czyni, którzy siê w niej urodzili.
MIRA To by³ mój m¹¿!
DAWID CUKIER Staniki wynosi³. Na boku handlowa³.
MIRA Ka¿dy chce jako ¿yæ. Czy ty wiesz, ¿e on dla mnie jeszcze w Bu³garii nauczy³ siê
Bia³ego misia? (piewa z akcentem bu³garskim) Bia³y mi dla dziewczyny, któr¹
kocham Aaa. Dla dziewczyny, aaa 
DAWID CUKIER (po chwili) Po co ¿yæ, Mira?
MIRA (rozmarzona) £ajkê na imieniny da³.
Dawid Cukier wyci¹ga z kieszeni spodni ustn¹ harmonijkê, chce graæ, raz dmucha,
nie ma nastroju do grania, chowa.
ZYTA RUDZKA

MIRA (rozmarzona) Jak odkurza³am, tak siê gapi³ na moje kolana. Jakby w³anie bu³garskiej kie³basy siê na¿ar³.
DAWID CUKIER Po nocach nie piê.
MIRA (rozbudzona z marzeñ) Ja to mam sny! Rany Boga!
DAWID CUKIER (ciszej, jak do siebie) Wsta³em o trzeciej w nocy. Przyszed³em do pracowni i zacz¹³em kroiæ stanik.
MIRA Oni na pewno ju¿ mnie maj¹ na tych tamach.
DAWID CUKIER Bêdziesz siê przejmowa³a, jak ciê z³api¹. Wiesz, co masz zrobiæ.
MIRA Gadaæ listê naszych klientek z numeracj¹. Siedemdziesi¹t be. Szeædziesi¹t piêæ a.
Osiemdziesi¹t de. (robi minê niedorozwiniêtej z nadpobudliwoci¹ ga³ek ocznych)
Najgorsze te kamery
DAWID CUKIER Nie martw siê! Bo ja siê wtedy martwiê. A jak siê martwiê, nie piê. A ja
muszê spaæ, Mira. Muszê. Bo jak nie piê, to chce mi siê szyæ, rozumiesz? Ty nawet nie
wiesz, jak mi siê chce szyæ! Ssie mnie w rodku. Co mnie tu Tu mnie tak
MIRA (uspokaja go) Czy ja siê martwiê, Dawid? Przecie¿ ja siê nic a nic nie martwiê.
Tylko sny mam. Kapo prowadzi mnie na zaplecze. Przywi¹zuje do krzes³a. Chiñskimi
stanikami dusi. Æwiartuje. Pali. Miesza w worach z torfem do paproci. Uk³ada na
dziale Balkon i ogród
DAWID CUKIER Durna!
MIRA Nie mo¿na siê martwiæ i szyæ biustonosz. Albo jedno, albo drugie. Szycie biustonoszy mnie ratowa³o.
DAWID CUKIER Ile razy mam powtarzaæ! Mira, ty nigdy nie szy³a! Ty mi pomaga³a!
MIRA te lamówki, a¿ury, kokardki, nylonowe koronki, koraliki ¯y³am jak w bajce.
Jak w jakim skarbcu. I pomyleæ, ¿e jak bylimy dzieæmi, mama gotowa³a nam zupê
z jednej cebuli .
DAWID CUKIER Daj spokój
MIRA Takie sznureczki. Malutkie. Z³ote nitki, cekiny, pamiêtasz, co? Pere³ki do lubnych gorsetów Dlatego nazwa³am synka Dawid. Wiedzia³am, jak ch³opiec, musi mieæ twoje imiê.
DAWID CUKIER Trudno, ¿eby mu da³a imiê ojca: Odór.
MIRA Todór. To porz¹dne bu³garskie imiê. Dumne i piêkne. Todór. Nie s³yszysz tej si³y?!
Todór.
DAWID CUKIER Dobrze, ¿e pojecha³a na wczasy do Bu³garii, a nie do Chin.
MIRA A ty nigdy nigdzie nie pojecha³e. Ca³e ¿ycie siedzia³e tu. A nawet gdyby pojecha³, z ¿adn¹ by nie wróci³. Na mi³oæ bosk¹, Dawid, zmarnowa³e sobie ¿ycie. Przecie¿ widzia³am, jak klientki na ciebie patrzy³y. Ka¿da by chcia³a. A jak bra³e miarê Czasami sobie myla³am one tu przychodz¹ nie po to, by sobie obstalowaæ
stanik, ale ¿eby ty je dotyka³.
DAWID CUKIER Przychodzi³y, bo jestem najlepszym krawcem staników w tym kraju.
Dwadziecia piêæ lat z rzêdu Z³ota haftka. I teraz bym zdoby³, gdyby nie rozwi¹zali
konkursu. A rozwi¹zali, bo nie by³o dla mnie konkurencji! Nie by³o!
MIRA Co z tego?! Teraz twoje klientki niañcz¹ wnuki i nawet przez myl im nie przyjdzie, ¿e i teraz mog³yby obstalowaæ sobie staniczek  ¿e i teraz mog³yby jeszcze co
prze¿yæ pod twoimi palcami.
DAWID CUKIER Jest tylko jeden mistrz! Ja! Dawid Cukier! A tu jest najlepsza pracownia w miecie. W miecie?! W ca³ej Europie. W ca³ej Azji! Klientka mo¿e wybrzydzaæ do woli. I tak j¹ zadowolê. Soutien gorge z jedwabiu. ¯akardu. Satyny. Wszystko mam. Ka¿dy fason. Pikowany. Sznurowanie z ty³u. Przodu. I nigdy nie zast¹piê
haftki b³yskawicznym zamkiem! Mam nawet trumniak. Jednorazowy, ale szykowny.
MIRA Ale nikt tu ju¿ nie przychodzi! Jemy jak dziady. Wiesz, jak za mn¹ siê mê¿czyni
ogl¹dali? Jak siê ocierali w tramwaju? Chrz¹kali. Gwizdali. I jak wyl¹dowa³am? Ondulacja. Raz w miesi¹cu. I to nie we francuskiej sieciówce. Na krechê U Lusi.
CUKIER STANIK

HURT I DETAL

11

HURT I DETAL

12
DAWID CUKIER (koñczy opatrywaæ ³ydkê) G³odny jestem.
MIRA A co, jak które z nas zachoruje? Pomyla³e o tym, co? Pomyla³e, jak jedno
z nas
DAWID CUKIER (siada do sto³u) Tak.
MIRA (zaskoczona) Tak ? Dobry Bo¿e To s³ucham, s³ucham.
DAWID CUKIER W naszym wieku, niezale¿nie na co siê choruje, na pewno d³ugo siê
ju¿ nie choruje.
MIRA Piêknie.
DAWID CUKIER Bo i d³ugo ju¿ nie bêdziemy ¿yæ.
MIRA Ju¿ mi lepiej.
DAWID CUKIER Jak zastaniesz mnie sztywnego, dopilnuj ostatniej woli. Podpisa³em,
¿e zgadzam siê przekazaæ cia³o na dowiadczenia medyczne.
MIRA A co by³o z ciotk¹ Halin¹?! Jak podpisa³a zgodê, ¿eby siê na niej uczyli ci z prosektorium. Odbi³o jej. Ca³e dnie rysowa³a plany mieszkania na Lesznie. Osiem pokoi
w amfiladzie. Gabinet dziadka. Gdzie zestaw gabinetowy, komoda ze sztuæcami, stolik do kart. Co mielimy, a co trzeba by³o zostawiæ. A jak za nic nie mog³a sobie
przypomnieæ, gdzie by³a s³u¿bówka? Czy z kuchni, czy z przedpokoju wejcie? Nie
pamiêtasz?! Przerzuci³a siê na pranie. Dzieñ w dzieñ przychodzi³a do pracowni. Rozstawia³a star¹ emaliowan¹ miskê i pra³a. Na samym rodku pracowni. Wszêdzie te
szare b¹ble, te mydliny. Myla³am, ¿e siê zapadnê ze wstydu. Nigdy nic jej nie powiedzia³e. Mog³a szorowaæ nawet przy siedemdziesi¹t ce, której m¹¿ za³atwia³ nam na
lewo materia³y.
Dawid Cukier idzie do kredensu. Szuka herbaty.
MIRA Ciotka mog³a wszystko. Ja nic! Jak spad³a haftka, tak mi serce bi³o. Ja wam gotowa³am. Prasowa³am. Wys³uchiwa³am.
DAWID CUKIER (rzuca pude³kiem herbaty) Yunnan kupi³a! Znowu yunnan! Kiedy do
ciebie dojdzie, ¿e w tym domu nie mo¿e byæ nic chiñskiego! Nic!
Scena 5
Na scenê wchodzi udrêczony prac¹ Chiñski Harmonista. Zdejmuje marynarkê, krawat, rozsznurowuje buty, zdejmuje. Jego ruchy s¹ spokojne, staranne, pozbawione
popiechu. Rozpina mankiety bia³ej koszuli. Podwija je. Wyjmuje z urzêdniczej teczki
futera³ na harmonijkê. Gra na harmonijce krótki sentymentalny utwór. Przepe³nia go
radoæ. Kiedy jest ju¿ w pe³ni szczêliwy, chowa harmonijkê do futera³u i teczki. Ubiera
siê. Mankiety. Buty. Krawat. Marynarka.
Scena 6
Pracownia gorseciarska Cukier Stanik. Dawid Cukier robi jubileuszow¹ dekoracjê z najlepszych modeli staników. Na suficie tandetna girlanda Sto lat pracowni
«Cukier Stanik». Mira przygotowuje skromny posi³ek.
MIRA (spokojnie, jak do chorego) Chcesz, ¿eby ciê rozkroili, powyjmowali wszystko
Sam¹ mnie zostawisz. Na tym okropnym wiecie, gdzie uczciwej kobiety nie staæ,
¿eby siê raz na tydzieñ we francuskiej sieciówce wytapirowaæ.
DAWID CUKIER Nie zostaniesz sama.
MIRA W³anie. Mam syna i zamierzam poprosiæ go o pieni¹dze. (bierze komórkê, naciska guzik)
DAWID CUKIER (zaczyna chodziæ ty³em) Ani siê wa¿!
MIRA Dawidek w tym swoim biurze zamiast cian ma szyby. On ma pieni¹dze. On nie
ma ¿ony. On nie ma dzieci. On nie ma upodobania w hazardzie. On nie ma d³ugów.
ZYTA RUDZKA

Dawid, on nawet nie pali! On nie pije. Nie wiem, w kogo on siê wda³? (naciska guzik)
Na kogo ma ³o¿yæ, jak nie na nas?! Nie po to go rodzi³am przez czterdzieci godzin.
DAWID CUKIER Dzieciom siê pomaga, a nie od nich bierze. Je¿eli to zrobisz  wygnam
ciê, rozumiesz?
MIRA Wygnaj mnie. Rodzon¹ siostrê! A ja g³upia codziennie ryzykujê. Dla ciebie. Do
supermarketu, no¿yk do paznokci i przeje¿d¿am po ca³ej stercie chiñskich biustonoszy. Sztuka po sztuce. Pach. Pach. Niech Chiñczyk p³acze. Niech cztery miliony Chiñczyków p³acz¹. Niech kontyngent staników szlag trafi! Niech ca³a partia siê zmarnuje. Niech bêdzie w dziurach, ¿e nawet przeceniæ nie mo¿na, na ni¿sz¹ pó³kê po³o¿yæ,
skleiæ z keczupem i sprzedawaæ dwa w cenie jednego!
DAWID CUKIER A jak inaczej? Jak mam dorwaæ Chiñczyka, kiedy on jest w Chinach?
Powiesz mi? Prawdziwy krawiec mo¿e dzi iæ do piachu. Czy kto myli, ¿eby biustowi by³o wygodnie? ¯eby nie uwiera³o? Nie naciska³o? Zamiast biustu jest ta galareta, która wybucha w samolocie. Dzisiaj ka¿da kobieta zamiast myleæ, jak dogodziæ
swojemu biustowi, kombinuje, jak tu uzbieraæ na najwiêksz¹ galaretê. A co maj¹ zrobiæ mê¿czyni, którzy lubi¹ klasykê pod d³oni¹? (zaczyna chodziæ ty³em)
MIRA Zaczyna siê. Ju¿ mnie szanta¿ujesz.
DAWID CUKIER Serce mnie boli.
MIRA Zawsze ciê boli, jak ci siê sprzeciwiam. Jak powiedzia³am, ¿eby zamkn¹æ pracowniê, a lokal wynaj¹æ tym m³odym, co maj¹ kiosk Ciep³e p¹czki hop do r¹czki, przez
dwa tygodnie chodzi³e do ty³u.
DAWID CUKIER Teraz to kobiety za nic poczucia piêkna nie maj¹. Wali no¿em gdzie
popadnie, ser siê strzêpi i gada z drug¹. A ta to znowu mia³a krosty. Kto tak¹ do handlu dopuci³?! Kiedy to nikt by jej nie pozwoli³ siê do jedzenia zbli¿yæ. (rozwija ser,
demonstruje) Krzywy! Jak to jeæ bez zbrzydzenia.
Mira zaczyna siê posilaæ. Jest ¿ar³oczna.
DAWID CUKIER Jedz powoli. Trzeba powoli prze¿uwaæ. Dyskutowaæ
MIRA O czym mam z tob¹ gadaæ?
DAWID CUKIER O rocznicy pracowni. Jestemy ca³y wiek na rynku.
MIRA Ojciec by³by z ciebie dumny. Dziadek Wszyscy na Lesznie znali pracowniê
Cukier Stanik. Co tam Leszno, ca³e miasto. A teraz (macha rêk¹)
DAWID CUKIER Trzeba przedyskutowaæ, jak ma wygl¹daæ jubileusz. Myla³em o jakim eleganckim przyjêciu, wytwornym.
MIRA Niby kto mia³by przyjæ? Chyba tylko Uliczny. Tu trzeba zwijaæ interes, a nie
jubileusz obmylaæ.
DAWID CUKIER Sto lat. Szeæ razy w tygodniu po osiem godzin. Dzieñ w dzieñ. Z tego odj¹æ dzieñ na pogrzeb ciotki. I ja mam jubileuszu nie urz¹dzaæ?! Mam siê wstydziæ mistrzostwa! Gdyby nie ja, Lodzia Szmagielowiczówna nie zdoby³aby z³ota na
olimpiadzie w Tokio. Mia³a takie, ¿e ju¿ na drugim metrze pokona³aby j¹ si³a grawitacji. Gdyby nie ja, Nina Szczebiot nie mia³aby odwagi przejæ przez ca³¹ amfiladê
tylko w staniku. A tak to kolejki na jej film ustawia³y siê ju¿ o szóstej rano. Tylko ja
i ona... no, mo¿e jeszcze jej trzech mê¿ów wie, jakich to musia³em u¿yæ sztuczek, ¿e
to wygl¹da³o jak to. Sam by³em dwa razy na tym filmie. A kasjer mi powiedzia³,
¿e poznaje panów, którzy chodz¹ po kilka razy w tygodniu i od razu wychodz¹ z kina,
jak tylko Nina Szczebiot przejdzie przez ekran.
MIRA (posila siê ¿ar³ocznie) Zapomnia³e o W³adzi. Zrobi³e jej tak¹ uprz¹¿. Wreszcie
mog³a siê poca³owaæ na scenie. Mia³a takie. (demonstruje obfite piersi) Partner móg³
siê zbli¿yæ tylko na metr.
DAWID CUKIER Ona w moim biustonoszu La Scalê zdoby³a. Nasz wyrób przekroczy³
granicê. W³adzia. G³os cztery oktawy. Go³êbie serduszko schowane w zaciszu wielkich
pierzyn. Mia³a takie wra¿liwe piersi. Brodawki granatowe. Elipsowate. Jak guziki.
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MIRA (rechocze) Trzeba by³o nacisn¹æ.
DAWID CUKIER miej siê, miej. P³akaæ trzeba. Teraz kobiety nie maj¹ takich piersi.
Kiedy piersi by³y niby wypchane puchem synogarlic. Kiedy bra³em miarê, robi³em
siê taki senny, niefrasobliwy, gotowy do utulenia. Opuszcza³y mnie wszelkie troski.
(zmêczony k³adzie siê na kozetce, wyjmuje ustn¹ harmonijkê, chce graæ, ale dmucha
tylko kilka razy, wzdycha, k³adzie instrument na piersi)
Mira podk³ada mu wa³ek pod stopy. Nakrywa pledem. Wraca do sto³u. Je ¿ar³ocznie.
Cicho podpiewuje Bia³ego misia z bu³garskim akcentem. Coraz smutniej.
Scena 7
Uliczny wygl¹da jak po niedawnej krwawej bójce. Mira opatruje go. Sama w gorszym stanie, w³osy w nie³adzie.
ULICZNY (rozmarzony) Poci¹³bym £ajkê na kawa³ki. Elegancko pogrupowa³. Plastik
do plastiku. Metal z metalem. Rurka do rurki.
MIRA Za darmo ci £ajkê dam. Niech tam Co mi po wspomnieniach Dobry cz³owiek jeste. Córê kochasz. Zawsze wys³uchasz. Inni siê miej¹. Tyle lat wdowa, a jeszcze siê jej ckni.
ULICZNY Ze mnie siê miej¹, ¿e puszki zbieram. Ale ja swój zak³ad jeszcze za³o¿ê.
Stare graty bêdê rozk³ada³. Pralki. Lodówki. Komputery. Wszystko, jak leci. Wierzy
pani?
MIRA Wierzê, wierzê, nadziejê mam. Ale jak cz³owiek ma nadziejê, to podobno jest s³aby.
(ogl¹da ranê Ulicznego) Ale ciê! S³owo daj, ¿e ju¿ nie wejdziesz na podmiejski.
ULICZNY Choæbym chcia³, nie dadz¹. (opowiada jak o raju) Marzenie, nie poci¹g. Pijaków pe³no. Wszêdzie zarzygane. I puszki. Wszêdzie puszki. Z jednego wagonu trzydzieci.
MIRA £eb ci ukrêc¹, bêdziesz mia³ utarg. Z dzieciaka sierotê zrobisz. Bez ojca jak bez rêki.
(koñczy opatrywanie Ulicznego) No, ³adny ch³opczyk jeste. (naciska guzik w aparacie
komórkowym) Widzia³e? Wystarczy, ¿e nacisnê, a jemu ju¿ siê wywietla. (naciska) Cudo
techniki! Syn mi przys³a³. Dawidek. Gdzie tam nasza £ajka. Ona ju¿ nie pasuje do tego
wiata. Za du¿o miejsca zajmuje. Wszystko teraz ma³e, jak ci Japoñcy, co to wszystko
wymylaj¹. Patrz. (naciska) Jemu siê wywietla: Mamusia myli o tobie. Masz.
Uliczny naciska.
MIRA I Dawidek ju¿ ma: Mamusia myli o tobie.
ULICZNY (nachyla siê nad aparatem) Zaraz odpisze
MIRA Nie odpisze. Jak ma odpisaæ, czasu nie ma. Reklamy sprzedaje. Bo¿e, ile on tam
ma pracy. Nie dzwoni, nie przyje¿d¿a. Nawet jak grypa, gor¹czka wielka, to te¿ do
roboty. (prawie p³acze ze szczêcia) Samochód nowy kupi³. Malutki. Japoñski. Nie
ma czasu jedziæ. pi w pracy. Nie pi. Oduczy³ siê spaæ. Pracuje. Takie szczêcie
(naciska guzik)
Scena 8
Przystanek autobusowy przed supermarketem. Dawid Cukier chodzi w tê i z powrotem. Widaæ, ¿e dokuczaj¹ mu ¿ylaki na nodze. lepa siedzi wród toreb z zakupami.
DAWID CUKIER Ile mo¿na czekaæ.
LEPA (spokojnie otwiera torebkê, wyjmuje szminkê, maluje siê) Zajezdniê wiêc¹.
DAWID CUKIER Ser kupi³em. Znowu nierówno ukroi³a.
LEPA W nastêpny wtorek te¿ pan mnie zamawia?
DAWID CUKIER A co z pracowni¹?! Przyjdzie klientka, a mnie nie ma. Niech siê pani
umawia z moj¹ siostr¹.
ZYTA RUDZKA

LEPA Wolê z ni¹. Nie wciska mi stanika. Ona jest
DAWID CUKIER (przerywa) Ja pani nie wciskam, ja chcê pani¹ uszczêliwiæ.
LEPA Diler szczêcia siê znalaz³. (pauza) Mam jeszcze dwie osoby do przewiezienia.
Móg³by przyjechaæ.
DAWID CUKIER Trzeba siê pomodliæ, przyjedzie.
LEPA Niech siê pan modli.
DAWID CUKIER Kiedy nie umiem.
LEPA Ja te¿ nie.
DAWID CUKIER (pauza) Móg³bym spróbowaæ Ale do kogo?
LEPA Do patrona zajezdni wiêtego Wojciecha. Albo lepiej do wiêtej Rity. Patronki
spraw beznadziejnych.
DAWID CUKIER wiêta Rita, a wiêc ona siê specjalizuje w patowych sytuacjach. Muszê do niej ze specjaln¹ intencj¹. (myli) Ale tu chyba nawet sam zwierzchnik wiêtej
Rity nie pomo¿e.
LEPA Niech pan idzie do kocio³a na rynku. Tam jest obraz wiêtego Judy. Podobno
obrazek strasznie brzydki, ale co robiæ, jak cuda czyni. wiêty Andrzej te¿ pomaga,
Miko³aj na dwa tygodnie przed miko³ajkami, Andrzej, Sylwester, Walentyn
DAWID CUKIER Tyle ich. Widaæ z jednym Bogiem trudno wytrzymaæ.
LEPA Niech pan siê pomodli do swego imiennika.
DAWID CUKIER wiêty Dawid, by³ taki?
Chwilê siedz¹ w ciszy. lepa chowa szminkê, wyjmuje walkmana, wk³ada jedn¹ s³uchawkê do ucha, s³ucha, po chwili przez zaskoczenie wk³ada drug¹ s³uchawkê w ucho
Dawida Cukiera.
LEPA Numer jeden. Hicior, co?
DAWID CUKIER (wyci¹ga s³uchawkê z ucha) Obrzydliwe!
LEPA (s³ucha szczêliwa, ale te¿ na swój sposób rozdarta) Madonna piewa z psem.
No, nie zgadnie pan, z jakim psem. Z £ajk¹! (wciska na si³ê s³uchawkê Dawidowi
Cukierowi) W dziesi¹tym dniu lotu metalowa rêka mia³a jej podaæ bia³kow¹ papkê
z trucizn¹. Ruscy wys³ali j¹ w kosmos, ale Amerykanie sprowadzili i nagra³a singiel.
DAWID CUKIER Bzdury.
LEPA (nagle smutna) Drugiego dnia lotu £ajka spali³a siê. Ojciec czêsto o niej opowiada³. Spali³ siê. Jak ona. Samochód waln¹³ w drzewo. Wyczo³ga³am siê. Gêsty, wiruj¹cy dym. Jakby wszystko bez ognia.
DAWID CUKIER Umia³em graæ piêkne rzeczy. Na harmonijce ustnej.
LEPA (po d³u¿szej chwili) Odk¹d jestem lepa, wcale nie jest tak le. Jakbym w nocy
patrzy³a na niebo bez gwiazd. Ciemnoæ wcale nie wsysa.
Scena 9
Na scenê wchodzi Chiñski Harmonista.
CHIÑSKI HARMONISTA (³agodnie, radonie) Szczêcie to jest bardzo higieniczna sprawa. Nie potrzeba zdolnoci. Nie potrzeba dobrego losu. Nie potrzeba umiechów Boga.
Szczêcie mo¿na nabraæ w p³uca. Jak tlen. Ale potrzebne jest do tego coroczne wst¹pienie na górê. Kiedy jeste ponad ziemi¹, na samym wierzcho³ku góry, nape³niasz
siê o¿ywczym powietrzem, które jak mietanka zbiera siê na najwy¿szym poziomie.
I jeste szczêliwy. Dlatego wszyscy Chiñczycy raz w roku wstêpuj¹ na górê. W podró¿ wybiera siê wtedy ponad miliard trzysta milionów Chiñczyków. Wszyscy wêdruj¹ po górze Huashan w pó³nocno-zachodniej prowincji Shaanxi. Ale ci, co jeszcze
tam nie zawêdrowali, a bardzo chc¹  nie mog¹ wejæ, bo góra Huashan jest pe³na
ludzi. Jest pe³na ludzi, którzy chc¹ ju¿ zejæ na dó³, ale nie mog¹, bo droga w dó³ jest
przejêta przez tych, co chc¹ wejæ na górê. (k³ania siê, wychodzi)
CUKIER STANIK
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S c e n a 10
Uliczny siedzi ze lep¹ na przystanku. Z plastikowej torby Ulicznego wystaje lalka-Murzyn w komunijnym ubranku.
ULICZNY U nas nawet, kurwa, cudów nie ma. (pauza) Ani autobusu, ani, kurwa, cudów. We Francji goæ jecha³ do domu, zobaczy³, jak ludzie czekaj¹ w deszczu na
autobus, i wymyli³ wiatê.
LEPA Jak olep³am, zobaczy³am. Zmusili mnie, ¿ebym zobaczy³a.
ULICZNY Teraz jest bogaty. Wiaty pooklejane reklamami. ¯ebym na poci¹gi siê dosta³.
Tam to puszek. Ale mafia nie wpuci. Ostatnim razem dwa dni zdycha³em. Jak tatulo.
Trzydzieci dwa lata mu stuknê³o i do piachu. Odznaczenie od Bieruta dosta³. Medal.
Laurkê. Napisali, ¿e bohater. ¯ywy symbol potêgi. Rok jeszcze ¿y³. Z wycieñczenia
zmar³. Lekarka tak matce powiedzia³a. Po kryjomu, na g³os nie mo¿na. To mnie do
domu dziecka. Bo nas by³o omioro. Najm³odsi przy matce, a my na pañstwowe.
LEPA (po chwili) Myli pan czasami o £ajce?
ULICZNY (lekko ironicznie) Jest o czym.
LEPA Musia³a siê baæ, tam w kosmosie? Myli pan
ULICZNY Ja to mia³em sukê. W ruderze przy cmentarzu spa³em. Pe³no m³odych. K³uli
siê. Ka¿dy z psem. Cieplej w nocy. Co rok szczeniaki. Nijak upilnowaæ. Ona te¿ uliczna.
Ma³e sz³y jak woda. Ka¿dy kulas chce ze szczeniakiem pod kocio³em siedzieæ. Ludzie na psa rzucaj¹.
LEPA Mia³a na imiê Fiesta.
ULICZNY Sk¹d pani?
LEPA Mówi³ pan do niej. ¯e do ródmiecia doje¿d¿acie, park praski, gdzie goni³a
kaczki. Bar mleczny, gdzie dawali jej resztki.
ULICZNY Serducho mia³a dobre.
LEPA Chodzi³a w dziecinnym ko¿uszku.
ULICZNY Budy nie mia³a. Musowo ubraæ.
LEPA Rzemienna obro¿a. Szeroka.
ULICZNY G³aska³a pani? Nie pamiêtam A tak¹ ³adn¹ panienkê z bia³¹ lask¹ raz siê
zobaczy i wystarczy.
LEPA Dotknê³am jej pyska. Szorstkie w³osy, krótkie i szorstkie.
ULICZNY (rozmarzony) Jakbym by³ lepy, tobym od¿y³. Wynajmowa³bym siê. Jak kto
chce jechaæ, czemu nie, s³u¿ê lepot¹. Jedziesz, gdzie chcesz. Biletu nie kupujesz.
Wchodzi kanar, myli, ¿e zarobi w ³apê, a ty pod nos mu bia³¹ lachê podstawiasz.
Wyjmujesz legitymacjê inwalidy. Kanar wkurwiony. ¯yæ, nie umieraæ.
LEPA Co siê sta³o z Fiest¹?
ULICZNY Zachorowa³a. Skóra schodzi³a. Drapa³a siê. Spaæ nie mog³a. Trochê uzbiera³em na weterynarza. Za ma³o. Do schroniska zawioz³em. Powiedzieli, ¿e na miejscu
mog¹ leczyæ, ale muszê j¹ zostawiæ. Jak na ni¹ spojrza³em za kratami. Pêk³em. Zabra³em. (pauza) Lubi³a p³ywaæ. Latem to dzieñ w dzieñ w Wile. Szczêliwa tylko w wodzie. Patyk rzuca³em, skubana zawsze przynosi³a. (pauza) Zabawi³em j¹ na mieræ.
LEPA Jaka ja by³am piêkna. Po co ja taka piêkna by³am? Mój ojciec by³ jak treser
miechu. Jedno spojrzenie  ju¿ siê kulê. Padam na wznak. Wypinam siê ze miechu,
a on patrzy. Patrzy. Tresuje. Podchodzi, ju¿ siê nie miejê, le¿ê cicho. Sufit mielimy
¿ó³ty, od zacieków, a tak to wszystko liczne, bia³e.
S c e n a 11
Biuro ochrony w supermarkecie. Baba Kapo, w mundurze pracownika ochrony, znudzona patrzy na monitory.
ZYTA RUDZKA

Mira przywi¹zana kajdankami do krzes³a. U jej stóp sterta chiñskich staników. Obok
siedzi Uchodca.
MIRA (udaje upoledzon¹ z nadaktywnoci¹ ga³ek ocznych) Siedemdziesi¹t ef, szeædziesi¹t piêæ ce, szeædziesi¹t dziewiêæ be.
BABA KAPO (przerywa) Kurwa! Koniec tej wyliczanki! Ka¿dy mi tu pojeba zgrywa!
MIRA ni³a mi siê pani. Tak samo mnie pani zwi¹za³a
BABA KAPO Ilu ja siê ludziom niê. Najbardziej tym, co wpierdalaj¹ batony za zero
szeædziesi¹t dziewiêæ. (do Miry) A tu narazi³a sklep na du¿o wiêksze straty.
MIRA Przymierza³am. A ¿e siê rozpru³o, tylko chcia³am przymierzyæ
BABA KAPO A co, biust wierzbi? Ponad sto staników dziennie.
MIRA A, ¿e siê rozpru³y
BABA KAPO (uwalnia kajdanki) Niech wemie torebkê, sprawdzi, czy czego nie brakuje.
Mira sprawdza. Wyrzuca wszystko. Dziwne rzeczy.
G£OS Z G£ONIKA Kierowniczka chemii proszona do kasy osiemnacie. W celu wydania prezenta.
BABA KAPO Nic nie zgubi³a. A to? (pokazuje no¿yk do paznokci) Dowód w sprawie.
Na wszystkich monitorach mi siê wypyszcza. Tekstylia. Agiede. Potem ogrodniczy,
kosiarka do koszyka, ¿e niby zamo¿na, dom z ogrodem. Takie zabawy to w osiedlowym. Tu jest sklep wielkopowierzchniowy. Tu jest profesjonalna s³u¿ba ochrony.
Zap³aci za towar.
MIRA Ile?
BABA KAPO Kalkulator mam we ³bie?! Z g³owy to mogê batonowców podliczyæ. Baton zero szeædziesi¹t dziewiêæ. Dochodzi dwadziecia z³oty grzywny i sto z³oty kosztów postêpowania. Sto dwadziecia szeædziesi¹t dziewiêæ. Tu szkody rzeczoznawca
musi oszacowaæ. Zap³aci. Za fachowca te¿. To nie cudowanie po szkole. Chipsy i piwko
pod bluzê. Ja tu widzê krymina³. Wycinanie pluskiew z tekstyliów górnych ¿eñskich.
MIRA (udaje osobê upoledzon¹) Siedemdziesi¹t be, szeædziesi¹t piêæ ce
BABA KAPO Koniec! I co myla³a, ¿e jak pluskwa wyciêta, to nie zadzwoni na kasie,
tak?! Kurwa, jacy ludzie s¹ proci!
MIRA Mam takie dziwne rêce, same siê rw¹ do jakich wycinanek. Bo ja jestem
artystka
BABA KAPO Artystka?! To wypierdalaæ do pizzerii. Malowaæ bluszcze na cianach. Przecie¿ siê kwalifikuje na zastosowanie rodka przymusu bezporedniego! Artystka! Niech
dziêkuje, ¿e kolega na gêbê nie powali³. Ca³ymi garciami wpierdalaj¹ suszone owoce
i mi tu wciskaj¹, ¿e degustuj¹. Pó³ kilo daktyli taki jeden wczoraj wpierdoli³, jeszcze nie
wiedzia³, czy gorzkie, czy kupiæ! Tak siê t³umaczy. Wa¿y cytryny, nakleja cenê, jeszcze
dowala dwa kilogramy. I wszyscy odkrywcy. Kody kreskowe zmieniaj¹. Z podpasek z³oty dziewiêædziesi¹t dziewiêæ na schab bez koci szesnacie dziewiêædziesi¹t dziewiêæ.
Kostki zapachowe do wuce wk³ada w gacie, udaje szeryfa. (chodzi jak John Wayne)
G£OS Z G£ONIKA Promocja lalki-Murzyna. W specjalnym ubranku komunijnym oraz
z do³¹czon¹ pocztówk¹ z b³ogos³awieñstwem papie¿a. Cena jedyne dziewiêtnacie
dziewiêædziesi¹t dziewiêæ.
BABA KAPO I wszyscy co, kurwa, ¿uj¹. Wszyscy. Gumy. Batony. Orzechy. Ciastka
pakowane. Ciastka na wagê. Rodzynki su³tañskie. I siê dziwi¹, ¿e my ich na zapleczu (uspokaja siê, ogl¹da na monitorze lep¹ i Ulicznego) Wszystko zboczone. Ile
ja tu kopulacji widzia³am w kabinach. Pluskwy wyci¹gaj¹ z ubrañ. Zêbami. Zêby dwa
zostawi w d¿insie, a pluskwie nie popuci. I kopuluj¹. Jak zwierzêta. Jeden to teczkê
pod nogi sobie podstawi³, ¿eby siê podwy¿szy³, bo do broszki nie siêgn¹³. Nawet
staruchy. Prostata taka, ¿e monitor rozsadza. Wiêksza torba ni¿ korba. A kopuluj¹.
(patrzy uwa¿nie na Mirê) A co ja mam zrobiæ, co? To recydywa. Z dwiecie kaset
chyba. Na ka¿dej rola g³ówna.
CUKIER STANIK
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MIRA Mia³am bardzo ciê¿kie dzieciñstwo.
BABA KAPO A ja to co?! Królewna, kurwa jego maæ, pretendentka do tronu! (komentuje wydarzenia na monitorze: lepa p³aci za lalkê, Uliczny dziêkuje, ca³uj¹c j¹ w d³oñ)
O, debata siê odbywa. Jakie to wszystko za kas¹ pañstwo siê zrobi³o Grzeczne.
Wyuczone po uniwersytetach. I ¿r¹. Na który monitor nie spojrzeæ, tam ¿r¹. Ledwo
wezm¹ koszyk, ju¿ co, kurwa, ¿uj¹. A potem siê mówi, ¿e to personel wynosi. Ciê¿kie dzieciñstwo. Ja by³am trenowana, jak gadaæ z takimi. (pokazuje na Mirê) Sztuczki
na litoæ. Taka tu przychodzi. Wprost gada, ¿e lubi co podkrêciæ. Z nudów. Kradnie
i oczko mi puszcza w kamerê. Ludzie, jakie to chore. Dzieñ w dzieñ przychodzi. Kary
p³aci. Koszty postêpowania, wszystko. I znowu myk. (robi oczko) Zboczenie. I muszê na to patrzeæ? Gdybym nie mia³a kontuzji nadgarstka Mnie siê ch³opaki z ca³ej
Europy bali. Mnie, delikatnej kobiety, siê bali. A tu mi przychodzi, kradnie i oczko
w monitor! Ja tu nie pracujê! Ja tu grób sobie kopiê! (do Uchodcy) A ty co, bambus?
O azyl prosisz, tak? Sklepu od ambasady nie odró¿niasz?
UCHODCA Jestem w tym zimnym kraju dwa lata. Uciek³em od wojny. Ale nie mogê
siê zatrzymaæ, ca³y czas uciekam.
MIRA Taki ³adny ch³opiec
BABA KAPO Podobno u¿ywacie wody zamiast papieru toaletowego. (mieje siê)
UCHODCA W³anie dlatego ci¹gle brakuje nam wody na pustyni.
BABA KAPO (rozbawiona) Ja nie mogê! To co jeszcze, kole¿ko bambus, nam opowiesz?
UCHODCA Mieszkamy na palmach.
BABA KAPO (coraz bardziej rozbawiona) Na palmach! ¯ona na palmie. A teciowa te¿
na palmie z bananem w dupie? Ja, ja nie mogê.
UCHODCA A wasza ambasada jest na najwy¿szej palmie.
BABA KAPO Nie podoba siê, wynocha!
UCHODCA (podnosi siê, otwiera drzwi) A ta wasza narodowa zupa. Rosó³. To ¿adna
zupa. To t³usta woda. (zamyka drzwi za sob¹)
BABA KAPO Wynocha! Na palmê! (chwyta lalkê-Murzyna w ubraniu komunijnym i rzuca
w drzwi za Uchodc¹) Ju¿ ja ich znam! Tylko czeka³, a¿ go jebnê! ¯eby skargê napisaæ. (wstaje, podnosi lalkê ) Dla kogo to...?!
MIRA Ludzie w markecie robi¹ siê lepsi. Tyle rzeczy. Tu siê b³yszczy. Co przecenione.
Z wy¿szej pó³ki na ni¿sz¹ rzucone. Ludzie myl¹, co mi tak gor¹co? Zdejmuj¹ czapki,
p³aszcze k³ad¹ na oparciach wózków. A im nie jest gor¹co. Ich zalewa ciep³a fala
szczêcia. Fala za fal¹. Mog¹ sobie dotkn¹æ. Czego tylko dusza zapragnie. Mog¹ poogl¹daæ. Zobaczyæ z bliska. Pomacaæ. Pomarzyæ, ¿e kupi¹
BABA KAPO Kupi¹?! Wynios¹ miêdzy jajami! Myli, ¿e jak nie pójdzie w niedzielê do
kocio³a, to umrze, a tu wrzuca do gêby za gratis i myli, ¿e bez grzechu.
MIRA Pani jest zbyt inteligentna, ¿eby nie wiedzieæ, ¿e jedz¹ i kradn¹ ze smutku. Cz³owiek kupuje, bo mu reklama ka¿e. A kradnie z czystej potrzeby serca. Jak cz³owiek
kradnie, wtedy najbardziej jest sob¹. Tym w³anie ró¿nimy siê od tuñczyka. W trzech
czwartych jestemy identyczni jak tuñczyk.
BABA KAPO ¯e co?!
MIRA Tuñczykowi brakuje tych kilku procent do nas. To têsknota. Bez tego bylibymy
tylko lichym zlepkiem bia³ka skrêcaj¹cym siê w kosmosie.
BABA KAPO Ja pierdolê! Co pani ?
MIRA (spokojnie) Mi³oci pani potrzeba. Kiedy to bym pani narai³a cudownego bu³garskiego ch³opca. Jak bycie przed wyjciem do pracy zjedli porz¹dne niadanie ze
sma¿onej bu³garskiej kie³basy Po takim niadaniu trzy razy ziemia siê pod pani¹
trzêsie. A po pracy znowu bu³garska kie³basa. Cztery razy siê trzêsie. I jak by tak
by³o, to ci ludzie wydawaliby siê pani cudownymi istotami.
BABA KAPO Ja tam nie wiem, co z pani¹ robiæ ?
ZYTA RUDZKA

S c e n a 12
Pracownia gorseciarska Cukier Stanik. Dawid Cukier siedzi przy stole. Przegl¹da
gazetê. lepa siedzi na krzele.
DAWID CUKIER (po chwili) Strach iæ spaæ. Bo siê nie pi. A jak siê pi, jeszcze gorzej.
Cz³owiek siê budzi i o (czyta) Dwadziecia milionów sztuk chiñskich swetrów
i osiemdziesi¹t osiem milionów chiñskich staników zalega³o w marcu w portach Amsterdamu. Ale komisarz Unii do spraw handlu podpisa³ porozumienie z Yunnan Chiangiem i kontenery zostan¹ wpuszczone do UE. Strach czytaæ. (podnosi g³owê, do lepej) Gotowa klientka?
LEPA Nie.
DAWID CUKIER Kiedy kobieta nosi mój stanik. Wydaje siê wê¿sza w talii, ca³a idealnie skrojona. G³êbiej oddycha. Przez co jest spokojniejsza. Lepiej pi. Mój stanik
uwalnia.
LEPA Sk¹d pan
DAWID CUKIER Co pani poka¿ê (wstaje, przebiera w swoim muzeum staników,
pokazuje egzemplarze) Ten wspania³y na popo³udnie. Lekki. Dodaj¹cy pewnoci. (gestem nakazuje lepej powstaæ. Podsuwa jej pod d³onie staniki) Model bezszwowy. Z eleganck¹ tam¹. Ten na wielki wieczór. Czuje pani? Materia³ piêkny. ciska, ale prostuje.
A to do tañca. Cienki. Elastyczny. Stworzony dla kobiety silnej, ale która marzy o uleg³oci. Jej mê¿czyzna, kiedy bêdzie j¹ rozbiera³, od razu to odczyta. A to, proszê dotkn¹æ, proszê Niektóre klientki zwierzaj¹ siê, ¿e uwielbiaj¹, jak ich mocno krêpuje.
Chwile, w czasie których z trudem ³api¹ oddech, s¹ dla nich szczególnie wa¿ne. To
preludium. Zaproszenie dla cia³a, by nie obawia³o siê postêpowaæ za swoimi fantazjami. A to Czy¿ nie mówi mê¿czynie o dominacji i niedostêpnoci? Teraz ten, proszê
uwa¿aæ. Nie skaleczy siê pani, ale uprzedzam. Czyta pani? To dla niemia³ych kobiet,
które wstydz¹ siê wyznaæ mê¿czynie, ¿e wielbi¹ drêczyæ swe cia³o.
LEPA Ró¿owy.
DAWID CUKIER Czuje pani energiê koloru. Jest pani wra¿liwa. Szyj¹c, muszê o tym
pamiêtaæ.
LEPA Nie wiem, czy siê zdecydujê.
DAWID CUKIER Proszê tu po³o¿yæ d³oñ. Tu. Niech pani mocniej nacinie. Ten model
wybieraj¹ kobiety uleg³e. Oddane. Szczêliwe tylko wtedy, kiedy s¹ nieszczêliwe.
Zrodzi³ siê z moich wieloletnich studiów historycznych nad gorsetem. (prowadzi d³oñ
lepej, demonstruje nastêpny) Typu bodice, ale z elementami bustier. A tu z pasem
girdle. Obejmuje taliê i biodra. I corselet. Wybieraj¹ go mê¿atki. Ju¿ same przymiarki
stanowi¹ dla nich odmianê. Rodzaj sekretnego wiêtowania. Zazwyczaj wybieraj¹
zgaszony karmin. Tu ca³a kolekcja lubnych. Wymagaj¹ zazwyczaj wielu poprawek.
Tak, jakby piersi je odpycha³y.
LEPA Cicho tu.
DAWID CUKIER Staniki z pracowni Cukier Stanik zawsze tworzone by³y z trzydziestu elementów. Ciê¿ka praca, a przy tym wymaga czu³oci palców. Dlatego zajmowali siê tym wy³¹cznie mêscy krawcy. Najbardziej wybitni. Dobry stanik to dar. ¯adna
kobieta nie zrobi tyle dobra dla drugiej. Ca³e ¿ycie dotyka³em kobiet, wys³uchiwa³em
ich historii. Chcia³em, by wype³ni³o siê to, z czego nie zdawa³y sobie sprawy. (pauza)
Dobry stanik nigdy nie jest wulgarny. On zachêca do mi³osnych podbojów. Dotyka³em tak wielu kobiet Palce mog¹ tak bardzo du¿o wyczytaæ. Co, co jest tylko
pozornie upione Klientki przychodz¹, bo chc¹ pasowaæ do mêskich fantazji. Ja
sprawiam, ¿e chc¹ mieæ swoje w³asne fantazje.
LEPA Mo¿e pan wzi¹æ miarê?
DAWID CUKIER Wiedzia³em, ¿e siê klientka zdecyduje. (w³¹cza dmuchawê)
CUKIER STANIK
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LEPA (zaniepokojona szumem) Co to?
DAWID CUKIER Ogrzewam d³onie.
lepa rozbiera siê. Jest w podkoszulku. Ale czuje siê obna¿ona. Dawid Cukier wy³¹cza dmuchawê. Podchodzi do niej. Chce podci¹gn¹æ podkoszulek. lepa ostrym gestem zabrania mu tego.
DAWID CUKIER Jak¿e mam wzi¹æ miarê?
LEPA Przez to.
DAWID CUKIER Jak klientka sobie ¿yczy. (mierzy, zapisuje) rodek (ponownie dostêpuje z miar¹)
LEPA Znowu?
DAWID CUKIER Zwykle nak³adam d³oñ na pier klientki i ju¿ wszystko wiem. Pamiêæ
d³oni. Nie muszê szczegó³owo obmierzaæ. (pauza) Jaki klientka chce fason?
LEPA Wszystko jedno.
DAWID CUKIER Dobry krawiec jest jak jasnowidz. Zrobiê wszystko, jak klientka sobie
¿yczy. Koniec fiszbiny pod piersiami musi dok³adnie wskazywaæ rodek pachy. (pauza) Ma pani piêkne piersi. Wisienki. (pauza) Piersi dziewczynki. Dwunastoletniej
LEPA (wyrywa siê, ubiera siê szybko) Pozna³ mnie pan.
DAWID CUKIER (po chwili) Jak tylko podesz³a do mnie pani na przystanku.
LEPA Rozpozna³am zapach pracowni. Nigdy go nie zapomnia³am.
DAWID CUKIER Kiedy straci³a pani wzrok?
LEPA Kilka dni po tym, jak tu przyszlimy. To by³ wypadek.
DAWID CUKIER Ten mê¿czyzna odebra³ stanik. Przyszed³ sam. Bez pani.
LEPA I da³ mi go. Tego samego dnia.
DAWID CUKIER Pasowa³? Mielimy jedn¹ przymiarkê.
LEPA By³o mi bardzo ³adnie. On by³ zadowolony. By³ bardzo
DAWID CUKIER A pani? Czy pani siê ?
LEPA Bardzo mi siê podoba³. Sta³am przed lustrem. Tylko w staniku. W moim pierwszym staniku. Bardzo mi siê podoba³. Lepiej by by³o to ukryæ. Trzeba by³o dobrze
schowaæ moj¹ przyjemnoæ. Mo¿e w³anie dlatego to zrobi³. Powiedzia³ o nas matce.
DAWID CUKIER Zapyta³em, ile pani ma lat. A pani, ¿e dwanacie. Wydawa³a siê pani
du¿o m³odsza. (pauza) Podobno dzieci, które siê boj¹, wydaj¹ siê du¿o m³odsze.
LEPA Ja siê nie ba³am.
DAWID CUKIER Ba³a siê pani.
LEPA Nigdy siê nie ba³am.
DAWID CUKIER By³a pani przesi¹kniêta strachem. Tak jak teraz.
LEPA To nieprawda.
DAWID CUKIER Ba³a siê pani. Mojego spojrzenia. Mojej siostry, która nie chcia³a na to
patrzeæ i posz³a odkurzaæ na zaplecze.
LEPA To nie by³ strach, ale przeczucie. Kiedy tu weszlimy, nagle nasz sekret nie by³
ju¿ tylko nasz. To by³o takie Nie pozwala³o siê ju¿ cieszyæ. Ale nie by³o z³e, nie, to
by³o czyste. Tak bardzo chcia³ mnie ubraæ w pana stanik. A ja pragnê³am, ¿eby na
mnie patrzy³ (pauza) Czasami zastanawiam siê, o czym myla³a moja matka, kiedy
jecha³a coraz szybciej i szybciej. Tak, jakby chcia³a zag³uszyæ mój krzyk. (pauza)
O czym myla³a, kiedy wiedzia³a, ¿e ju¿ nie wyjdziemy z tego zakrêtu. Karoseria
wbi³a mi siê w oczy. (ubiera siê)
DAWID CUKIER (zaczyna kroiæ stanik, po chwili) Pamiêtam pewne upalne lato tu¿ przed
wojn¹. Matka zawioz³a mnie z siostr¹ na letnisko do porz¹dnego pensjonatu Blumy
Goldman pod Otwock. Mielimy po kilka lat. By³a tam bia³a królica z ma³ymi. Uwielbia³em dotykaæ jej futerka. Tarmosiæ j¹. Ale nie pozwalano nam zbli¿aæ siê do ma³ych. Ca³ymi dniami marzy³em, ¿eby móc je tylko delikatnie pog³askaæ. I sta³o siê.
Pewnego ranka potajemnie podbieg³em do skrzyni, wzi¹³em je wszystkie. Szeæ maZYTA RUDZKA

³ych króliczków. Zmieci³y siê wszystkie pomiêdzy moimi kolanami. Patrzy³em, jak
cisn¹ siê jedno w drugie. Kiedy przyszed³em nastêpnego dnia, królica siedzia³a na
dzieciach, zagryz³a je.
lepa waha siê, potem jednak podchodzi do Dawida Cukiera. Delikatnie dotyka d³oni¹ jego przygarbionych pleców. G³aszcze. Dawid Cukier ukrywa wzruszenie, nie przerywa pracy.
S c e n a 13
Pracownia gorseciarska Cukier Stanik. Mira w jeszcze bardziej imponuj¹cej ondulacji ni¿ w poprzednich scenach. Siedzi na kozetce. Na kolanach pud³o belgijskich
czekoladek. Dawid Cukier poprawia banda¿, chodzi do ty³u, przebiera w swoim muzeum staników. Wchodzi Baba Kapo w rozpiêtym bardzo kobiecym sweterku na³o¿onym na uniform ochrony z supermarketu. ¯uje gumê. Rozsiada siê jak u siebie.
MIRA (po chwili, jak naæpana szczêciem) Mój wiat jest pe³en nugatowych belgijskich czekoladek Zagranicznej s³odyczy od mojego synka. Ze z³otek zrobiê wielki
³añcuch.
DAWID CUKIER Na jubileusz. Sto lat pracowni Cukier Stanik.
BABA KAPO (bierze d³onie Dawida Cukiera, przystawia do swoich piersi) Od razu
poczu³am z panem sztamê. Ja te¿ mam rêkê do cyca. Stoi przed panem Mistrzyni
Europy w dojeniu sztucznej krowy. Dwadziecia litrów na minutê.
DAWID CUKIER Mam co dla pani. (odchodzi, grzebie w swoich stanikach-eksponatach)
MIRA (po chwili, rozmarzona) Dawid, braciszku, wiesz, jak to siê u nas mówi, ¿e mylenie ma kolosaln¹ przysz³oæ, ale w Chinach dodaj¹: dlaczego dopiero przysz³oæ?
DAWID CUKIER Szmondaki.
MIRA Dawid, ty mo¿esz sobie ¿yæ w przesz³oci. Ale ja Wiesz, dlaczego ja zrobi³am
sobie dzi ondulacjê?
DAWID CUKIER Dla draki.
Baba Kapo zamiewa siê.
MIRA Ty nie zwariujesz, jak ciotka Halina, co? Nie zbzikujesz, jak ci to powiem.
DAWID CUKIER Nie mam smyka³ki do szaleñstwa.
MIRA A ja siê bojê Dlatego przy wiadkach ci zdradzam mój sekret. Przy wiadkach,
bo jakby co, ¿ebym sama z tob¹
BABA KAPO W razie sza³u pomogê. Trzy ruchy  klient le¿y.
MIRA Mnie jeszcze kto chce. Wierzy, ¿e mogê daæ s³odycz. (wstaje, otwiera drzwi)
Wejd, wejd Nie wstyd siê. Wejd.
Wchodzi Chiñski Harmonista.
MIRA Powiedz, co mi powiedzia³e. (pauza) No, nie wstyd siê. (pauza) To ja powiem.
Powiedzia³, ¿e wygl¹dam jak kobieta ze starego obrazu.
CHIÑSKI HARMONISTA Wygl¹dasz jak kobieta ze starego obrazu.
MIRA Z dzia³u papierniczego przyniós³ mi pocztówkê z reprodukcj¹ Giocondy. Zrozumia³am, kto, kto wygl¹da kubek w kubek jak Gioconda, nie mo¿e ca³e ¿ycie lêczeæ
w nieczynnej pracowni staników.
DAWID CUKIER Ale my mamy czynne! Od dziewi¹tej do osiemnastej! Mira, my mamy
czynne!
MIRA Mnie kto chce. Nawet zagraniczny.
DAWID CUKIER (ogl¹da Chiñskiego Harmonistê. Po chwili w furii do Miry, przesadnie
akcentuje Cukier) Odmawiasz pracy w pracowni Cukier Stanik?! W pracowni, która
nale¿a³a do twojego ojca Mordechaja Cukiera, a potem zosta³a odziedziczona przez
twojego brata Dawida Cukiera, dziêki któremu skromny zak³ad prze¿y³ swoje z³ote
lata. Odmawiasz? Wolisz w sentymenty siê bawiæ. Mira, zemdli ciê. Jak wczoraj.
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MIRA Odmawiam. Bojê siê, ale odmawiam.
DAWID CUKIER Nie bêdziesz kontynuowa³a pracy w dziale zwalczania konkurencji!
MIRA Nie mogê pracowaæ w dziale do spraw zwalczania chiñskiej konkurencji.
DAWID CUKIER Czy nie mog³aby jednak, chocia¿ na godzinê, opuciæ adoratora, znawcê sztuki renesansowej i pójæ do supermarketu?
MIRA Chcê byæ dobr¹ ¿on¹. (prawie p³acze ze szczêcia) A teraz jest kto, kto widzi we
mnie Giocondê.
DAWID CUKIER A, wiêc poddajemy siê. Tchórze. Walkowerem oddajemy rynek. Ulegamy Chinom, bo ty dwadziecia cztery godziny na dobê zamierzasz dogadzaæ amantowi!
MIRA (spokojnie, nieco zemdlona czekoladkami) Dawid, ja nie mogê ju¿ zwalczaæ chiñskiej konkurencji. To godzi w moje osobiste interesy. (wk³ada do ust Chiñskiego Harmonisty czekoladkê)
DAWID CUKIER Raz wyjecha³a do Bu³garii i Teraz nawet nie musisz do Chin, ¿eby
sobie znaleæ.
MIRA Nie traktuj go jak Todora.
CHIÑSKI HARMONISTA Pracujê od ósmego roku ¿ycia. Jako ma³y ch³opiec
MIRA (do Chiñskiego Harmonisty) Nie wstyd siê, nie wstyd Powiedz, jak mnie
gonili, jak siê schowa³am na agiede w lodówce, jak mnie wyci¹gn¹³e
BABA KAPO Ej, to ja pani¹ wyci¹gnê³am! A ten chiñski tylko pani¹ wykupi³.
MIRA (nagle cichnie) Todór te¿ by nie mia³ nic przeciwko, ¿e po tylu latach u³o¿ê sobie
¿ycie.
BABA KAPO (do Chiñskiego Harmonisty) Mylisz, ¿e mo¿na mnie kupiæ. Nie! (wstaje, wyjmuje pieni¹dze i k³adzie na stole) Kasa za Giocondê. I nie wezwa³am policji,
jak sobie pan chiñski za¿yczy³. (podchodzi do torby, wyjmuje kasety) Nagrania!
Wynios³am ze sklepu. Nie ma dowodu, nie ma pierdla dla Giocondy. (chodzi dooko³a pracowni, jakby co w niej walczy³o) £omot w sercu. Pierdoli³am bezrobocie. Pierdoli³am ochronê z wy¿szej pó³ki. Chcia³am tylko mówiæ, jak on gniót³ ten
mankiet. Patrzy³ na mnie. By³o w tym co (krzyk rozpaczy) O Bo¿e! (spokojniej)
Przyszed³. Gada³ o robocie, ¿e nie wyrabia na tej kasie, sikaæ mu siê zachcia³o,
kolejka nie maleje, dzwoni po kierowniczkê, ta wciek³a, przerw nie ma, to mêczy
siê, obs³uguje, a ka¿dy ten pisk tego kodu, to mu siê bardziej chce sikaæ. Tak mi
opowiada³. Jak jak
MIRA (podpowiada) cz³owiek cz³owiekowi.
BABA KAPO (z ulg¹) Zrobi³ pod siebie. Wyrzucili go. Do mnie przyszed³! Zwierzyæ siê!
Szczerze. Jak kasjer ochronie.. Potem wsta³, dziêkujê, powiedzia³, i mach w d³oñ.
(ca³uje siê w d³oñ)
MIRA Widzia³ w pani kobietê. Kobietê, która zdejmie kamieñ z jego udrêczonego serca.
BABA KAPO I wyszed³. Nastêpnego dnia siedzê i co mnie. Nawet w monitor nie patrzê. Niech wpierdalaj¹. Co tam chc¹, niech ¿r¹. Co mi, g³upio, nie? Ale tak. Przez
ca³y tydzieñ. Czekam. A ten nie przychodzi. Wychodzê z pracy, pod sklepem zapalê
dwa, ¿e mo¿e przyjdzie. Nie ma. I tylko o nim. No i co mnie, ¿e on nie przyjdzie. Ju¿
nigdy. Nie zobaczê go nigdy. £omot w sercu. Taki ³omot, jakby kto kilofem po sercu
wali³. Wstajê, na sklep idê. W mundurze. Wpierdalam batony, szynki, co podejdzie.
I ¿ujê. ¯ujê i wpierdalam. Ca³y czas ¿ujê, nawet jak mnie wyprowadzaj¹. W mordê
na zapleczu lekarz mnie bije, bo pod psychiatryk podpadam.
MIRA (do Baby Kapo) Pani jest taka rozwietlona.
DAWID CUKIER (ironicznie pod nosem) Bardzo.
BABA KAPO W domu to samo. Matka p³acze, nie masz pracy, gdzie ty teraz znajdziesz,
a ja po³o¿y³am siê i dalej o nim marzyæ. Jak mi kupuje ciuchy. Na wczasy bierze.
Pieni¹dze wydaje. Do Pary¿a wiezie. (policzkuje siê, ¿eby siê uspokoiæ, nie pomaga,
policzkuje siê mocniej, pomaga, uspokaja siê)
ZYTA RUDZKA

MIRA (po chwili, rozmarzona) Nad rzekê bym pojecha³a. W podró¿ polubn¹. Z moim
chiñskim harmonist¹.
DAWID CUKIER (ogl¹daj¹c Chiñskiego Harmonistê) Mo¿e ty go z promocji wyci¹gnê³a, co?
MIRA (rozmarzona, nie s³yszy) Na wie, do dziadków. Kiedy to by³a dla mnie rzeka,
teraz strumyk.
DAWID CUKIER (cicho, ale z pogard¹) Sentymentalna
BABA KAPO Cz³owiek, kurwa, nie ma ju¿ prawa do swojej rzeki, co?!
DAWID CUKIER (po chwili) Jak ju¿ wreszcie wczoraj zasn¹³em, ni³a mi siê wielka
góra z chiñskich zupek na Ksiê¿ycu. (wzdycha) Chiñczycy zwyciê¿¹.
Wchodzi Uliczny z workiem sp³aszczonych puszek. Wygl¹da bardzo le. Zmêczony.
Smutny.
ULICZNY Pani Miro, legaln¹ robotê znalaz³em.
MIRA A ju¿ ciê chcia³am do Chin sprowadziæ. Tyle ludzi to i puszek wiêcej.
ULICZNY Portier w hotelu. (bierze Mirê na bok) Z tego szczêcia ca³¹ noc puszki zbiera³em. Nie mog³em siê zatrzymaæ. No i biznes wymyli³em! Lepszy ni¿ wyciskanie
z gratów szajsu. (do wszystkich) Powiedzcie, co lubicie: teraz czy wczoraj?
MIRA (poprawia ondulacjê) Kiedy to mia³am podatne w³osy. Kwadransik i wszystko
siedzi.
BABA KAPO Tydzieñ temu to by³o. Siedzia³, mówi³, siedzia³, potem wsta³, poca³owa³.
ULICZNY (do Dawida Cukiera) Wczoraj czy dzi?
DAWID CUKIER Sto lat pracowni Cukier Stanik. Sto lat.
ULICZNY Bêdziecie mieli wczoraj! I jeszcze bêd¹ wam za to p³aciæ!
Wyciemnienie.
AKT II
Scena 1
Pracownia gorseciarska Cukier Stanik. Dodano rekwizyty z epoki socjalizmu: ko³choniki (g³oniki), wersalka, meblocianka z kryszta³ami, obraz Lenina (na rewersie
wizerunek Jezusa).
Baba Kapo staje na rodku, szykuje siê do przemówienia. Ubrana w garnitur z lat
siedemdziesi¹tych, z³ote sanda³ki, skarpetki w paski.
BABA KAPO (trzyma kartkê, ale stara siê mówiæ z pamiêci) W bogatych krajach jest jak
nie w ¿yciu. Wszystko piêkne. Gdzie nie spojrzysz, liczni ludzie. Wszystko jak z obrazka. Nie ma mieci, szczyn ani rzygowin. Bramy pachn¹ sklepami z artyku³ami
chemicznymi. Sklepy porz¹dne. Sery równo ukrojone. Nikt nie kradnie. A jak kradnie, to dla adrenaliny. Na drugi dzieñ reguluje rachunek i jeszcze wiêcej rzeczy nakupi, ¿eby sklepowi wynagrodziæ. (zagl¹da do kartki) Bezrobotny, rencistka albo inna
emerytka mo¿e uczesaæ siê w sieciówce. P³aci pieniêdzmi. Nikt nie bierze na krechê.
Niewidomi nie musz¹ dorabiaæ do renty wo¿eniem swo³oczy, której nie staæ na tramwajowy. Krawiec jest krawiec. Przed chiñskim wyrobem stanikopodobnym nie klêka. (zagl¹da do kartki) Puszek po piwie od zajebania. Jakby to nie by³y miasta, tylko
stadiony po ligowym meczu. Albo wagony kolejowe. Wszêdzie puszki. Tylko iæ
i zbieraæ. (pauza, radoniej) W bogatych krajach jest jak nie w ¿yciu. Ale ludzie nadal skacz¹ z mostu piêknego jak z pocztówki, wie¿o ondulowane ³by w piekarniki
wk³adaj¹, ¿y³y w jacuzzi otwieraj¹ ¿yletkami, strzelaj¹ sobie w ³eb ze sportowego
karabinku. Wieszaj¹ siê na linach z w³asnej ¿aglówki. (pauza, z mocnym akcentem)
Bóg umar³ i Marks umar³. I dlatego my te¿ czujemy siê kiepsko.
ULICZNY (z uk³onem) Witajcie w kraju realnego socjalizmu.
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BABA KAPO Nie ¿a³ujcie, ¿e wydalicie dziesiêæ euro za bilet. Czeka was podró¿ w przesz³oæ.
MIRA Zdj¹æ buty. Tu kapcie.
Wchodz¹ cudzoziemcy i Uchodca. Mira wydaje im kapcie. Buty ustawia w równym
szeregu.
BABA KAPO ¯yje Marks! (pokazuje obraz na cianie z wizerunkiem Lenina) ¯yje Bóg!
(odwraca obraz na drug¹ stronê, gdzie jest wizerunek Jezusa) Tylko tu. U nas. Zapraszam.
MIRA (otwiera barek w meblociance) A tu sklep. Ka¿dy musi zakupiæ pami¹tki po dziesiêæ euro. Dolary te¿ przyjmujemy. Proszê, plis, proszê, madame, ogórki, wódka, szarlotka, obraz z Marksem i Bogiem na rewersie.
Cudzoziemcy robi¹ zakupy.
LEPA (prezentuje) Sprzedajemy imienne zawiadczenia o zg³oszeniu roweru do rejestracji. Mamy talony do sklepu pehagie Konsumy uprawniaj¹ce do zakupu kalesonów.
BABA KAPO (pokazuje ksi¹¿ki na meblociance) Kultura. Bananów w sklepach nie ma.
O bananach mo¿na tylko poczytaæ w ksi¹¿ce Arkadego Fiedlera Dzikie banany.
Dwadziecia euro. Przechodzimy dalej.
ULICZNY (do jednego z goci) To prawda, ¿e u was Murzyn wymyli³ mopa i zosta³
milionerem?
ZAGRANICZNY I To by³a ciemnoskóra kobieta. A dla kobiet nie ka¿dy kij ma dwa koñce.
ULICZNY Tak, pieni¹¿ki le¿¹ na ulicy. Wystarczy siê schyliæ.
MIRA (do Chiñskiego Harmonisty) Powtórz to, co mi opowiedzia³e na dziale Kie³basy
wiata.
CHIÑSKI HARMONISTA (wstaje, przemawia) Mój ojciec, Hju Ling, w latach siedemdziesi¹tych w ramach wymiany biura politycznego pojecha³ do Bu³garii na targi spo¿ywców i przywióz³ stamt¹d ¿onê i przepis na te bu³garskie kie³basy. Bu³garskie kie³basy bardzo smakowa³y nam.
MIRA Powiedz szwagrowi, jakby siê wybra³ do Chin, to o czym musi pamiêtaæ.
DAWID CUKIER (cicho, z ironi¹) Ju¿ siê pakujê.
CHIÑSKI HARMONISTA Przed targowaniem siê cen za pokój w hotelu najpierw zobacz pokój. Drugie: w miejscowociach ko³o morza owoce morza kupuj na rynku.
Zanie je do restauracji, kucharz ci je przyrz¹dzi tanio. Czwarte: nigdy nie mów, ¿e
co jest tanie. Nawet jeli jest tanie, targuj siê.
MIRA (rozanielona) wiat jest taki cudownie prosty. Gdybym to wszystko wiedzia³a
wczeniej.
BABA KAPO (pokazuj¹c na lep¹) Oto kobieta olepiona w trakcie przes³uchañ.
ZAGRANICZNY II (po polsku z akcentem amerykañskim) Co zrobi³a?
BABA KAPO Przed przyjciem swojego szwagra nie zd¹¿y³a przekrêciæ obrazu z Jezusa
na Marksa. Wszyscy donosili. Rodzina, nie rodzina.
MIRA Serce siê kraje. Napijmy siê.
ULICZNY (rozk³ada wersalkê, która okazuje siê byæ d³u¿sza ni¿ pracownia) Siadamy.
Siadaj¹ na wersalce. Mira wrêcza kieliszki. Baba Kapo rozlewa bimber.
BABA KAPO Pijemy bimber. To wódka domowej produkcji. (do Uchodcy) Jak siê czujesz, kolego?
UCHODCA Lepiej ni¿ na palmie.
BABA KAPO Ty siê czujesz jak prawdziwy polski robotnik, który zmieni³ bieg tego
wiata. (rozkazuje) Zagryzamy! Kiszonymi!
Dawid Cukier znudzony patrzy na zegarek.
LEPA (podchodzi do Ulicznego, k³adzie d³oñ na jego twarzy, maca) Zawsze jak s³yszê
o psie, którego nauczyli jeæ na dwiêk dzwonka, chce mi siê p³akaæ.
ULICZNY W³anie tak pani wygl¹da. Na przemokniêt¹ p³aczem.
ZYTA RUDZKA

LEPA Jaka piêkna twarz. Dzika. Bardzo dzika.
G£OS Z KO£CHONIKA Zbli¿amy siê do godziny dwunastej. Ostatni sygna³ oznacza
punktualnie godzinê dwunast¹.
S³ychaæ sygna³, potem hejna³.
BABA KAPO (czêstuje papierosami) Palimy papierosy Sporty. (zapala, zaci¹ga siê)
Czujemy sportowego ducha komuny.
CHIÑSKI HARMONISTA (wstaje, wnosi toast) Wypijmy za tego, kto wymyli³ ustn¹
harmonijkê. Nie mo¿esz byæ nieszczêliwy, graj¹c na harmonijce. W moim sercu i duszy goci specjalna mi³oæ do harmonijki. To uczucie ciche. Ale nieskoñczone. (wyjmuje eleganckie etui, dobywa harmonijki, gra)
DAWID CUKIER (coraz bardziej wzruszony, przerywa ) Dobra! Koniec!
MIRA (zaniepokojona dobiega do brata) No, ju¿ dobrze. Po³o¿ysz siê. (g³oniej) Koniec
wycieczki.
BABA KAPO Na koniec prawdziwa atrakcja. Unikatowa kolekcja staników zza ¿elaznej
kurtyny. Proszê przyszykowaæ ksi¹¿eczki czekowe. (wyuczonym g³osem) Akceptujemy karty p³atnicze.
LEPA Czekajcie! A tu! (otwiera drzwi do komórki) Tu siedz¹ ci, co zbudowali Sputnik
Dwa, którym lecia³a £ajka. Specjalici bloku wschodniego.
Zagraniczni gocie zagl¹daj¹ do komórki.
UCHODCA Nic nie widaæ
LEPA Ciemno. Jak ma byæ widaæ.
BABA KAPO Niech sukinsyny cierpi¹!
ULICZNY Ze strachu pary z ust nie puszczaj¹.
BABA KAPO (zamyka drzwi) Nie mówimy im, ¿e Stalin umar³. Przechodzimy dalej.
(pokazuje wyrwê na rodku pokoju) Tu spad³ sputnik z psem £ajka.
MIRA Zdjêcie w kraterze piêæ euro.
ZAGRANICZNY I Zwyk³a dziura.
ZAGRANICZNY II Ma³a.
MIRA Zwyk³a dziura dla cz³owieka, ale wielka dziura dla ludzkoci.
Gocie robi¹ zdjêcia. S³ychaæ nagranie ze starej tamy dokumentuj¹ce start sputnika
z psem £ajk¹ na pok³adzie. Powoli nagranie zaw³aszcza ca³¹ przestrzeñ. Przestaje
byæ nostalgicznie mi³o. S³ychaæ zapis agonii psa. Najpierw skomlenie, dyszenie, szczekanie coraz bardziej bolesne i zanikaj¹ce. Potem ju¿ tylko oszala³y puls zwierzêcia.
Wreszcie brak pulsu, szum urz¹dzeñ pok³adowych. Koniec nagrania.
Wyciemnienie.
Scena 2
Noc. lepa siedzi na przystanku. Ws³uchuje siê w noc.
Wchodzi starszy mê¿czyzna w mundurze radzieckiej armii, czapce z daszkiem i medalami.
OPIEKUN £AJKI £adna noc.
LEPA £adna. Huczy, s³yszy pan ? Jak piêknie huczy
OPIEKUN £AJKI Dawno nie by³o takich jasnych nocy. (szarmancko) Nazywam siê Aleksandr Siergiejewicz Fiodorowski. Emerytowany lekarz weterynarii ze specjalnoci¹ fizjologiczne i behawioralne mechanizmy przystosowawcze zwierz¹t w czasie lotów kosmicznych. (siada obok lepej) Mianowali mnie opiekunem £ajki. Wsadza³em j¹ do
klatki. Codziennie mniejszej. pieszylimy siê. Mia³em tylko dwadziecia dni, nie mog³a baæ siê wchodziæ do kapsu³y. Kie³basê dawa³em, sz³a jak w dym. Kie³basa czerwona, gêsta, od narodu bu³garskiego w darze przywieziona. Pieprzna, ¿al psu rzucaæ. Ale
zbli¿a³a siê rocznica Wielkiej Rewolucji Padziernikowej, sputnik musia³ wylecieæ.
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LEPA Nie chcê o tym s³yszeæ.
OPIEKUN £AJKI Oj durna, durna. Suki ci ¿al. O gu³agach s³ysza³a, co? Ja ju¿ siê nie
bojê i myleæ o tym, i nawet mówiæ. (odchyla po³y munduru, wyci¹ga z kieszeni kasetê) No, masz tu. Wszystko nagrane. Lot £ajki. Nie bój siê, bierz. Dla ciebie przegra³em. £añcuchy us³yszysz. Brzêk ³añcuchów. Bo j¹ ³añcuchami przywi¹zali. Tak siê
szamota³a. Puls sabaki te¿ nagrany. Po tym poznasz, ¿e nie spali³a siê. Zdech³a ze
strachu. (pauza) Durna, durna Bezpañskiego kundla ¿a³owaæ. No, co? Ba³a siê. Raz
a dobrze. A ty, co? Nie mo¿na siê baæ. Trzeba byæ tak. (zaciska d³oñ w piêæ, po chwili) Tak sobie mówiê, g³upi, dureñ ty, nie by³o £ajki. Wmawiam sobie: nie by³o. Czasami, nie powiem, najdzie mnie wspomnienie tego dnia, kiedy Sputnik Dwa przesta³
nadawaæ sygna³y ¿ycia. Czort wie czemu, mam przed oczami jej lepia, jak siê kuli³a
do mnie, ¿ebym przytuli³, za uchem podrapa³. Nie by³o £ajki. A mo¿e by³y tysi¹ce.
Setki psów wy³apanych na ulicach i wystrzelonych w ciemnicê. Mog³o tak byæ
K³amstwo zawsze dawa³o sobie dobrze radê. (pauza) Bystre te lepia mia³a. Tak sobie
myla³em, ¿e jakby wróci³a na ziemiê, gdyby nie zdech³a ze strachu, mo¿e daliby j¹
z muzeum lotów kosmicznych wypo¿yczyæ, do domu bym wzi¹³. (pauza) Przyni³a
mi siê. Wstyd gadaæ. ¯ona zmar³a, a po pogrzebie £ajka siê ni. Na zielonej trawie
siedzi, w s³oñcu, szczêliwa taka, ogonem merda. (pauza) £ajeczka. (pauza) Wylecia³a. Zdech³a. A my, co? My te¿ zdechniemy, a kosmosu nie zobaczymy. I pies z kulaw¹ nog¹ o nas nie wspomni. (pauza, wstaje) Piêkna noc. I jak to pani ? (nas³uchuje) Huczy, rzeczywicie, huczy. Jasna noc, a tak huczy. (pauza) Ale nie lubiê w gwiazdy
patrzeæ. Proszki ³ykam, ¿eby siê nie t³uc z k¹ta w k¹t po pustym domu. (pauza) Dawno ju¿ nie by³o takich jasnych nocy. (odchodzi)
Scena 3
Pracownia gorseciarska Cukier Stanik. Cisza.
W owietlonym centrum, zwrócony frontem do widzów stoi przykryty dywanikiem wielki
radziecki odkurzacz £ajka. Siedz¹ na nim Uliczny i Mira. Uliczny w majtkach i skarpetkach. Mira odwiêtnie ubrana, nowa fryzura. W rêku trzyma aparat komórkowy
z jednym guzikiem.
W pó³mroku, na drugim planie, stó³ zarzucony wykrojami i materia³ami. Kozetka. Tam
te¿ drzemie, ty³em do widowni, Dawid Cukier.
ULICZNY Pani Miro, d³uga podró¿ przed pani¹. Zagraniczna.
Cisza. Siedz¹ tak razem d³ug¹ chwilê bez ruchu.
ULICZNY (wstaje. Ubiera siê w mundur Opiekuna £ajki) D³uga podró¿.
MIRA Dlatego trzeba przysi¹æ. Odczekaæ. (pauza) ¯e mi tak przysz³o paszport wyrabiaæ, za ch³opem gnaæ. (myli) Dzieñ po tym, jak nas skarbówka dorwa³a za t¹
inicjatywê muzealn¹, jak ¿emy p³akali i nawet wódkê kto przyniós³, ¿eby siê lepiej
p³aka³o, to mój chiñski harmonista przyszed³, pamiêtasz, prawda, pamiêtasz. Wszystko trzeba prosto, po kolei, wed³ug higieny, tak powiedzia³. ¯ebym to ja wiedzia³a za
m³odu. Nie ryczeæ, umyæ siê, posprz¹taæ. Nawet najwiêksza podró¿ zaczyna siê od
ma³ego kroku. ¯ebym to ja wczeniej tak, po kolei, prosto, wed³ug higieny. ¯ycia
bym za wczenie nie op³akiwa³a.
ULICZNY Pani ju¿ to mia³a, pani Miro, nowa fryzura, to te¿ wed³ug higieny, i siê uda³o,
w wielk¹ podró¿ pani siê szykuje. Samolotem pani poleci. W powietrzu obs³ugiwaæ
pani¹ bêd¹. Soczki podadz¹.
MIRA Potrafisz cz³owieka tak pacn¹æ w to szczêcie. Potrafisz. (pauza) Dawida pilnuj.
(z dum¹ patrzy na Ulicznego wk³adaj¹cego czapkê z daszkiem) Piêkny ch³op. Jak
malowanie. (poprawia mundur) Ten Dawid to ma r¹czkê, co? Po jednej przymiarce
tak wykroiæ. Teraz krawieckie poprawki robi. Wstydzi siê, jednak skraca, podszyZYTA RUDZKA

wa. Ale nie gra Harmonijkê schowa³. Pilnuj, ¿eby gra³. Jak nie bêdzie gra³, naciskaj. (naciska telefon)
ULICZNY Jak przyjdê ze zmiany, zaraz ka¿ê mu graæ.
MIRA Po dobroci z nim trzeba. Powiedz, ¿e by muzyczki pos³ucha³. Harmonijkowej.
To zagra. Nie zorientuje siê, ¿e ci nakaza³am. Kiedy gra, jakby szczêcie znalaz³.
(dumnie o Ulicznym) Przystojny. Jaka zagraniczna upatrzy i te¿ o paszport z³o¿ysz.
A ten hotel to luks? Bo na dziadowski £ajki szkoda.
ULICZNY Piosenkarze tam nocuj¹. Znani ludzie z ca³ego wiata siê ³ajdacz¹.
MIRA (z ulg¹ ) To spokojna jestem. Odkurzaæ bêdziesz?
ULICZNY Ja tam szo³ zrobiê. Z £ajk¹ paradujê. ¯e niby komuna wróci³a.
MIRA (wk³ada czapkê z daszkiem Ulicznemu) Piêkny ch³op. Jak malowanie. (poprawia
mundur) Ten Dawid to ma r¹czkê, co? Po jednej przymiarce tak wykroiæ Ale nie
gra Harmonijkê schowa³.
ULICZNY Nie trzeba siê smuciæ przed podró¿¹, grzech.
MIRA Pamiêtasz, jak mój chiñski harmonista przyszed³. Tak na mnie spojrza³, wiedzia³am, kocha.
ULICZNY Ale najpierw wszystkich opierniczy³. Po chiñsku, ale wiedzielimy, ko³ysanek nie nuci, tylko no
MIRA A my ju¿ polubilimy to nasze niehigieniczne nieszczêcie.
ULICZNY W³¹czy³ £ajkê, tak siê wkur, ¿e nie ci¹gnie.
MIRA (p³acze ze szczêcia) Zacz¹³ zwijaæ dywan, raz, dwa, taki wielki dywan, a on taki
delikatny, ale raz, dwa, ju¿ go zwin¹³. Chiñski Aladyn. Ledwo zd¹¿y³am trzepaczkê
podaæ.
ULICZNY Dobrze trzepa³! A za ka¿dym razem tak, jakby kto mi po mordzie dawa³.
MIRA A ja liczy³am, ile razy on trzepnie. Dwadziecia dwa. Spojrza³am na Dawida, i on
liczy³. Usta mu siê porusza³y. Dwadziecia cztery. Zobaczy³, ¿e na niego patrzê, i w jego
wzroku zobaczy³am b³ogos³awieñstwo.
ULICZNY A jak ju¿ wróci³, dywan roz³o¿y³, to powiedzia³: Nie wejæ na wielki mur jest
tchórzostwem. (pauza) Na mnie czas, pani Miro. (Uliczny chce siê po¿egnaæ)
MIRA Tylko bez po¿egnañ. Bez po¿egnañ.
Uliczny bierze odkurzacz £ajka za rurê i wyci¹ga ze sceny.
ciemnienie.
Scena fina³owa
Owietlone tylko proscenium. lepa i Dawid Cukier siedz¹ na ³awce, czekaj¹ na autobus.
DAWID CUKIER W miejscowociach nadmorskich owoce morza kupi³em na rynku.
Wyda³y mi siê tanie, szczególnie krewetki, ale oczywicie nie powiedzia³em tego.
Targowa³em siê tak d³ugo, a¿ by³em bliski omdlenia. (pauza) Potem zanios³em najtañsze na wiecie chiñskie owoce morza do lokalnej restauracji, a kucharz przyrz¹dzi³
mi je za niewielk¹ op³at¹.
LEPA (pokazuje d³oñ z du¿ym piercieniem) £adny, co?
DAWID CUKIER Rubin.
LEPA (przytakuje) Rubin. £adny?
DAWID CUKIER Piêkny, w Chinach nie podrobi¹.
LEPA Narzeczony mi przyniós³. Wci¹gn¹³ odkurzaczem. W hotelu.
DAWID CUKIER Podrobi¹. Wszystko podrobi¹. Nawet szczêcie.
Rozwietla siê scena. Chiny. W tle ³añcuchy górskie, jak z kiczowatej pocztówki.
Na scenê wychodzi Chiñski Harmonista i Mira. Ubrani wakacyjnie. Zapiera dech
fryzura Miry. Kok z elementami chiñskimi, na przyk³ad maleñkie wiec¹ce pergaminowe lampiony w roli spinek.
CUKIER STANIK
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CHIÑSKI HARMONISTA Krystaliczn¹ radoæ mo¿e ofiarowaæ tylko Azjatycki Festiwal Gry na Harmonijce.
MIRA Wszystkich nas przepe³nia higieniczne szczêcie.
CHIÑSKI HARMONISTA Pekin utuli wszystkich harmonistów wiata.
Dawid Cukier staje u boku Chiñskiego Harmonisty. Graj¹ krótki utwór na harmonijkach. Mo¿e to byæ weso³a wersja melodii z pierwszej sceny. Dawid Cukier mêczy siê
jednak szybko. Przestaje graæ. Chiñski Harmonista gra sam, ciszej, skromniej.
LEPA (wchodzi na scenê, do publicznoci) Kiedy by³am dzieckiem, lubi³am wynajdywaæ na niebie maleñki punkt. Niewielkie wiate³ko. Przesuwa³o siê. P³ynê³o. Tak piêknie ³agodnie p³ynê³o. Przemierza³o czarn¹ przestrzeñ. Posuwa³o siê. (pauza) Ucieka³o
przed chaosem, który chcia³ je poch³on¹æ, zniszczyæ. B³yszcz¹ce wiate³ko. Tak ma³e,
¿e musisz zmru¿yæ oczy, ¿eby je zobaczyæ. Ucieka³o. (pauza) A potem, tak nagle,
zawsze tak nagle, niespodziewanie znika³o. Znika³o na zawsze.
Scena wygasa powoli.
Pojawia siê Uliczny w uniformie hotelowym. Ci¹gnie odkurzacz £ajka. Przystaje na
rodku sceny, mocnym kopniêciem uruchamia odkurzacz. Zaczyna odkurzaæ. Obojêtny, lekko znudzony. £ajka zacina siê na krótk¹ chwilê, ale zaraz potem uparcie podejmuje pracê.
Odg³osy odkurzania poch³aniaj¹ melodiê gran¹ przez Chiñskiego Harmonistê.
Wyciemnienie.
Po kilkunastu sekundach zapala siê wiat³o. Scena jest pusta.
Odg³osy odkurzania nie milkn¹.
Koniec
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