
LISIE IMPERIUM

Zyta Rudzka

ESKIMOS W PODRÓ¯Y S£U¯BOWEJ

OSOBY:
MONALISA, piêædziesi¹t lat
SINA, trzydzie�ci jeden lat
�NIE¯YNKA, dziewiêtna�cie lat
BAKTERIA, czterdzie�ci osiem lat
CYNGIEL, trzydzie�ci trzy lata
M¥¯ MONALISY, trzydzie�ci osiem lat
ESKIMOS w podró¿y s³u¿bowej

Pó³mrok.
S³ychaæ poruszenia, drapania, popiskiwania.
Kilkaset lisów biega po drucianych ciasnych klatkach.
Trwa to pewien czas.

Z pó³mroku w �wiat³o.
Wspó³cze�nie. Jesieñ. Ferma lisów na Pomorzu.

Na proscenium: Monalisa przodem do widowni. Bez kontaktu wzrokowego z widza-
mi. Zamy�lona. Walecznie. Atrakcyjna, ale zniszczona fizyczn¹ prac¹. Uroda skrywa
siê pod zmêczeniem, byle jak spiêtymi w³osami, roboczym mêskim strojem.
Na scenie: Bakteria, niepozorny, ³ata dziuraw¹ klatkê. Cyngiel le¿y skulony na niskim
drewnianym wózku, w kajdankach. Pod spodniami od dresu za³o¿ony pampers.
Obok, na kotniku, siedzi Sina. Brzydka, przesadnie umalowana, w minispódniczce.
Ogl¹da dziwaczn¹ torebkê ze sztucznego bia³ego futerka. Mruczy i miauczy. Od czasu
do czasu ko³ysze Cyngla, jakby cia³o mê¿czyzny by³o ko³ysk¹. Poruszenia koj¹ce, rów-
nie¿ niecierpliwe, drapie¿ne.
�nie¿ynka niewidoczna dla pozosta³ych. Sk³ada bia³¹ po�ciel. Starannie. Pedantycznie.
Wygl¹daj¹, jakby byli tu d³u¿szy czas.
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SINA (o torebce) Cudna� Sprytnie uszyta� Niby wieczorowa, ale i kosmetyczkê scho-

wasz. Lusterko, tu puder� grzebyk, lakier�
BAKTERIA (zadowolony w¹cha powietrze) Ale gwi�dzielec dzisiaj.
SINA (wstaje, chodzi, bardziej do siebie) Czy wygl¹dam jak pu³kownikowa�
BAKTERIA Sztorm pójdzie jak nic.
SINA (z zadowoleniem) Wygl¹dam.
MONALISA (raportuje bez emocji)

Futro poszarpane.
Tylko w ogieñ.
Dwa rzêdy w farbie.
Obroñcy Futerek.
W nocy ka¿dy chwat.
Niech teraz przyjd¹, jak tacy uczciwi. (odchodzi w g³¹b sceny)

BAKTERIA Zima bêdzie� �nie¿na� (maca jêzykiem powietrze) S³one�
MONALISA Ci¹gnie ciê w morze, bo �le ci na ziemi.
SINA Szefowa, powinna� mieæ ³adn¹ torebkê.
MONALISA We�miesz mnie kiedy� w morze?
BAKTERIA Jakbym mia³ swój kuter�
SINA Szefowa, mam torebkê dla szefowej.
MONALISA (czy�ci klatki) Lepiej siê przebieraj.
SINA Babka, która ma lisi¹ fermê, musi jako� wygl¹daæ.
MONALISA M¹czkê mieszaj.
SINA Warta ponad dwie�cie. Równo dwie�cie sze�ædziesi¹t. Kieszonka� Klamerka�
BAKTERIA Spa³em w trawie, pstrokatka przysz³a � pac w nos! Oczkiem ³ypie, szyjk¹

krêci. Pac! Zawsze jak na sztorm� siê kokosi, kokosi�
SINA Mo¿na portmonetkê w³o¿yæ� Na osiedle pojechaæ.
MONALISA Ja tam nie je¿d¿ê.
SINA A ja sobie obejrza³am.
MONALISA Moja noga tam nie postanie. I tobie te¿ radzê.
SINA Mówi¹, ¿e wózek elektryczny dadz¹.
MONALISA Przecie¿ p³acze na inwalidzkim.
SINA Podest zrobi¹.
MONALISA Wierzysz.
SINA Przydzia³ na parter.
MONALISA Takiego szczê�cia to bym nie chcia³a.
SINA Wszêdzie kina� knajpki� ³aweczki� Mo¿na i�æ miêdzy ludzi� potañczyæ�
MONALISA W mie�cie musz¹ mieszkaæ sami smutni ludzie. Bo dlaczego wymy�laj¹

tyle rozrywki?
BAKTERIA Gryzipiórka trzy znios³a. A gdzie? W psiej budzie. Kokosi siê, kokosi�

Cyngiel �mieje siê, be³kocze kilka s³ów, z mocnym gard³owym akcentem. P³acze.
MONALISA Mê¿em siê zajmij.
SINA Dwa razy pampers zmieniam. A jakby zasi³ek dali, to za ka¿dym razem jak trzeba.
MONALISA Renta siê nale¿y.
SINA Siê nale¿y, ale nie ma.
MONALISA Tak go ³adnie witali. Kwiatami, marszem z g³o�ników.
SINA Ale nikt siê nie spodziewa³, ¿e przy�wiruje.
MONALISA Pismo zanios³a�? Ja tam ³adnie napisa³am�
SINA (przerywa) £adnie?! Co z tego, ¿e ³adnie? Bohaterowie nie strzelaj¹ sobie w ³eb,

tak urzêdas powiedzia³. I co?! Co, jak maj¹ racjê?!
MONALISA Ju¿ nie warto m³odo umieraæ.
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SINA Mo¿e i warto, ale jeden warunek � trzeba wykitowaæ po bo¿emu. (po chwili) I jeszcze

siê dziwi³: co pani tak p³acze?
MONALISA P³aka³a�? Nigdy nie p³aczesz.

Sina nie odpowiada, macha tylko rêk¹.
BAKTERIA Ko³ki wbili na polach wielodzietnych.
MONALISA Ile oni mieli krów�? (po chwili g³o�niej) Ile krów mieli?
BAKTERIA Z osiem by³o czy jak�
MONALISA Osiem ja³ówek. A jakie mleko� �mietana, nie mleko�
SINA Gdyby te�ciowa przepisa³a nam tyle ziemi, co u wielodzietnych, osobi�cie bym do

lisów nie przychodzi³a. Mogliby i nam ogródek zabraæ.
BAKTERIA Przecie¿ u was rezerwat, klif siê zaczyna.
SINA Klif nie klif, maj¹ oznaczaæ.
BAKTERIA Oka nie zmru¿y³em. Tak koparki je�dzi³y.
MONALISA W g³owie ci je�dzi³y.
BAKTERIA

Buldo¿ery. Wózki wid³owe.
W tê i tamt¹.
A¿ mnie pot i do okna.
A tam nic. Pusto. Cicho.
To przed dom. Tak, ¿o³nierzu, z t¹ twoj¹ wojenn¹ latareczk¹.
�wiecê � nic.

MONALISA
Przecie¿ noc by³a spokojna.
Morze ³adnie zawodzi³o, a¿ przysnê³am.
I ju¿ byli� ju¿ klatki pootwierali.

BAKTERIA
Ca³¹ zagrodê obszed³em.
P³ot po �winkach przewrócony, le¿y jak rok temu.
Kalosze po ojcu uwalane w ziemi� jak lata ca³e�
£añcuch po psinie zardzewia³y, w perzu.
Wszystko jak trzeba.
To wróci³em. Wypi³em szklaneczkê wody z cukrem.
Ale co przysnê, koparka wje¿d¿a.

MONALISA Jakby� dobrze pracowa³, sen sam by przyszed³ i koparka by w g³owie nie
je�dzi³a.

BAKTERIA Szefowa, ty w domu nocuj, bo w ³eb zarobisz. To terrory�ci.
SINA Kto?
BAKTERIA Obroñcy Futerek.
SINA No co ty�?
BAKTERIA A jak!
MONALISA

Postêpowi.
Klatki otworz¹ i uciekaj¹. I po rewolucji.
Ale ¿aden nie pomy�li, ¿e lis bez klatki jak bez domu.
B³¹ka siê. Prosto pod samochód.

SINA Jak by szefowa mia³a kawa³ ch³opa pod pierzyn¹, to by z sier�ciakami w nockê siê
nie buja³a.
S³ychaæ walkê lisów.

BAKTERIA (przestawia Cyngla, ¿eby móg³ obserwowaæ lisy) Widzisz, tu masz front.
Patrz, ale� Za gard³o.
Cyngiel robi siê niespokojny.
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BAKTERIA

Nie puszczaj¹.
Jucha wyp³ynê³a� ³bem� podrzucaj¹.
I w zêby!
Podrzucaj¹� Nie mogê�
Widzisz� widzisz, co� I w zêby!
I jeszcze raz!

MONALISA Na przysz³y rok trzeba nowe klatki zrobiæ.
BAKTERIA Ale! Fermê trzeba zwijaæ, a nie klatki.
MONALISA Dwa rzêdy wymienimy. Od morza�
BAKTERIA A mój zawa³ w lutym z czego? Od krajowej dwójki. Niech tam sobie gadaj¹,

¿e od tego, ¿e mi oko z nerwów lata. Albo ¿e z kutra odprawili. Od dwójki krajowej!
MONALISA Tu ¿adnej budowy nie bêdzie.
BAKTERIA Zwalcuj¹ nas, nawet szefowa nie zd¹¿ysz pisn¹æ.
SINA Jezu, ¿eby nam odwalili tak¹ dwójkê krajow¹, ¿e letnicy przy asfalcie foty bêd¹

pstrykaæ, a nie w durne morze siê gapiæ.
BAKTERIA Wszyscy ju¿ na osiedlu siê kokosz¹. Tylko futrzaki zosta³y, co, ¿o³nierzu?

Tylko my i lisiska.
MONALISA Zwykle na jesieni do skupu jecha³am.
SINA Przecie¿ wczoraj szefowa suszy³a� skóry.
BAKTERIA (w¹cha powietrze) Ale� (z zadowoleniem) Gwi�dzielec� na sztorm.
MONALISA W³os rzadki, wychodzi. Nie przyjm¹.
SINA Szefowa zawsze cygani, ¿e nic z lisów nie ma. (odgania Bakteriê, ci¹gnie wózek

z Cynglem kilka metrów dalej) Przecie¿ ja nigdy nie pracowa³am. Obiad z trzech.
I kompot. Dzieñ w dzieñ z trzech.
Dostrzegaj¹ �nie¿ynkê. Po spojrzeniach widaæ, ¿e wygl¹da odmiennie ni¿ zwykle.

BAKTERIA (z zakochanym nie�mia³ym zachwytem) Dzieñ dobry, �nie¿ynko. Dzisiaj
jeste� jaka� taka�

SINA Nasza czy�cioszka, witamy. Pierwszy raz po czasie. No i dobrze, bo zawsze na
mnie. (demonstruje torebkê) Mo¿e by� kupi³a�

MONALISA Spó�niona i bez chêci do roboty. Ale wam nie zale¿y, ¿eby siê koci³y.
�NIE¯YNKA Tata mi umar³. Po serialu. No, co�? (zatrzymuje p³acz w sobie) Nie patrz-

cie. Nie�
BAKTERIA (czule wgapiony) Kiedy my nie patrzymy�
�NIE¯YNKA Wiêcej ni¿ patrzycie.
SINA (ziewa, ale zaraz potem zaczepnie) Jak? No jak? Jak? Stary by³ stary � to zmar³.

I z dnia na dzieñ, elegancko, bez pampersów.
Bakteria dostêpuje do �nie¿ynki, chce j¹ pocieszyæ.
Cyngiel zaczyna siê wiæ. �mieje siê i p³acze. Przera�liwie.
Sina przez moment patrzy na Cyngla, potem nachyla siê, mocno ca³uje go w usta.
Wpycha mu jêzyk do ust tak jak matka smoczek p³acz¹cemu dziecku.
Cyngiel uspokaja siê.
Chwila milczenia.

�NIE¯YNKA
Zasn¹³ po �Wyprzedzamy fakty�.
Normalnie. Po serialu siê obudzi³.
Usiad³ na naro¿niku.
Popi³ wiêcej ni¿ jogurt i mówi: dzi� to dopiero zalatuje.

MONALISA Zawsze moje lisy winne. Ca³y �wiat dawno cuchnie, a wy ci¹gle, ¿e to moje lisy.
�NIE¯YNKA Popi³ drugi wiêcej ni¿ jogurt.
MONALISA (do �nie¿ynki) Powiedz, by³ kto� u ojca?
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�NIE¯YNKA

Popatrzy³ tak na mnie. ¯ebym mu da³a ca³¹ Francjê w butelce.
A przecie¿ do �wi¹t daleko.
Ale siê upar³, to da³am.
Wypi³ ca³¹ Francjê w butelce.
Powinni tego zabroniæ.

MONALISA Przecie¿ nigdy nie pi³.
�NIE¯YNKA

Chcia³ drug¹, da³am drug¹ ca³¹ Francjê w butelce.
Wypi³. Po³o¿y³ siê.
My�la³am, ¿e �pi� ¯e sen�
A to wiêcej ni¿ sen�

BAKTERIA (zalotnie) Taka jeste� dzi� sierotka�
�NIE¯YNKA

�pisz? Tato, �pisz�?
Zdar³am ko³drê.
Brudno umar³e�.
Ca³e prze�cierad³o, jasieczek, poduszka� br¹zowe.

BAKTERIA Teraz sama na �wiecie siê kokosisz�
�NIE¯YNKA

Wszystko br¹zowe�
Strach dotykaæ, strach praæ, strach waniszowaæ.

MONALISA
Jak mnie zawie�li do mê¿a na krzy¿ówkê�
Kube³. Woda.
Prze�cierad³o siê drze, moczy i ramiona, brzuch, nogi i stopy.
Palec po palcu.

SINA (wyci¹ga torebkê do �nie¿ynki) Nad grobem ojca chcesz staæ jak dziadówka?
�NIE¯YNKA

¯aden proszek tego nie potrafi.
Wiêcej ni¿ odplamiacz nie we�mie.

MONALISA
G³owa w rowie. Pusta. Bez krwi�
Nie wiedzia³am: ca³owaæ czy�
Do dzi� pamiêtam, jak krzycza³am.

�NIE¯YNKA Wiêcej ni¿ odplamiacz nie we�mie.
SINA No� Stówka i twoja.
MONALISA (obojêtnie) A dla mnie dwie�cie sze�ædziesi¹t, bo lisy trzymam.
SINA Szefowej wiszê dwie�cie sze�ædziesi¹t? Wiszê. A jej stówkê. Od szefowej równo

dwie�cie sze�ædziesi¹t, a od �nie¿ynki � stówka.
�NIE¯YNKA (bez zainteresowania) Stówka�
SINA Matka z Ameryki ci takiej nie przy�le.
�NIE¯YNKA (wzrokiem maca torebkê) Jeszcze bardziej puszysta.
MONALISA Przebieraæ siê i do lisów.
SINA

Na lotnisko po Cyngla pojecha³am.
Stanê³am.
Wyprostowana.
Dumna. (demonstruje torebkê na zgiêtej rêce)
¯ona szeregowca, ale babka z klas¹. (do �nie¿ynki)
Dotknij� No, co ty?! Masz, nie gryzie. (wciska torebkê �nie¿ynce)
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�NIE¯YNKA (coraz bardziej naæpana urod¹ torebki, na smutno)

O niebo lepsza od starej. Królowa torebek.
Unikalne piêkno.
Jak wybielona wybielaczem nad wybielacze.
Na ka¿d¹ pogodê.
Daje odpocz¹æ moim oczom.
Daj ultracenê, nie b¹d��

SINA
No nie wiem�
Nigdy nie widzia³am takiej torebki.
Ogl¹da³am i ogl¹da³am, z godzinê zesz³o.
W koñcu podszed³ sprzedawca, nachyli³ siê i powiedzia³: Czy naprawdê nie ma mê¿-
czyzny, który by takiej kobiecie kupi³ to ma³e cacuszko�? (krótka pauza) To sobie
kupi³am.

�NIE¯YNKA Wszystko od ciebie biorê, sprzedaj taniej. Z ma³ym siê bawi³am�
SINA Ale ju¿ siê nie pobawisz. Mama go wziê³a, bo i przy tym tyle roboty.
BAKTERIA (do �nie¿ynki z trosk¹, bez ironii) Mo¿e zajrzê na nockê? Duszyczka �wiêtej

pamiêci tatusia mo¿e przyj�æ po swoje�
SINA Wola³abym ducha tatusia ni¿ ciebie.
BAKTERIA Ja do ciebie te¿ siê nie wybieram.
SINA I dobrze � ba³abym siê, ¿e w ci¹¿ê zajdziesz.
BAKTERIA

Nie bój siê, proszki na to ³ykam. I tobie te¿ radzê.
Obroñcy Futerek to siê podobno dobrze kokosz¹�
Jajecznica gotowa! (�mieje siê, kaszle)

MONALISA Cicho. (do �nie¿ynki) Jak pomóc, powiedz?
�NIE¯YNKA Kiedy� poczujê, ¿e nie czujê.
MONALISA Matka zd¹¿y na pogrzeb?

Cyngiel zlatuje z wózka.
�NIE¯YNKA Nie mo¿e przylecieæ. Mam jej nagraæ.
BAKTERIA (zazdrosny) A kto nagra?
�NIE¯YNKA Ten ko³o ko�cio³a.
BAKTERIA (z zazdro�ci¹) Nos fioletowy. Jak grucha.
SINA Cipki od rzepki kolanowej nie odró¿nia. Dolce na kasetê przy�le?
�NIE¯YNKA Przy�le.
SINA Przy�le. Tak przy�le, jak ciê �ci¹ga do siebie. Jak by moja matka w Ameryce sie-

dzia³a, to bym w lisiskach nie siedzia³a. Amerykanie s¹ strasznie. Przystojni. I ¿aden
Amer nie jest Obroñc¹ Futerek. (�mieje siê bezwstydnie, ale na smutno)

�NIE¯YNKA Muszê siê obkupiæ na pogrzeb�. Czysto siê ubierzcie.
SINA Przecie¿ tylko my bêdziemy. Ksi¹dz i my. No i grabarz. Ale on sam flejtuch.

Cyngiel krzyczy co� niezrozumiale.
SINA Ca³¹ noc i teraz znowu. Ja do lisów � ten �pi. Ja od lisów, ten wyspany, jêczy

i wyje. (k³adzie Cynglowi d³onie na usta, dociska) Cicho. Ca³¹ noc i teraz.
MONALISA Przecie¿ on tu spa³, miêdzy lisami.
SINA

Spa³?! A ile ja miesiêcy ju¿ nie �piê?!
Kogo to obchodzi? Mieli odwiedzaæ, dopytywaæ.
Fundusz dla ma³ego za³o¿yæ.
I co? Chcesz mieæ dzieci jak kryszta³ki, rób codziennie masa¿ pralki.
Zaczyna siê �miaæ. Coraz smutniej i g³o�niej. Chce zag³uszyæ wrzaski Cyngla. Pod-
chodzi do mê¿a, wci¹ga go na wózek, d³oñmi �ciska mu policzki. Na pocz¹tku piesz-
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czotliwie, z czasem coraz bardziej agresywnie. Na chwilê odejmuje d³oñ i sprawdza,
czy Cyngiel nadal wrzeszczy. Wrzeszczy. Ponownie zamyka mu usta. I tak kilka razy.
Naciska d³oni¹ coraz mocniej.
W koñcu przyduszony Cyngiel uspokaja siê.

SINA
Bakteria� mogê ci mê¿a odsprzedaæ na kilka godzin?
Pojadê do ma³ego�. No, nie b¹d� taki�
Nie chcê, ¿eby widzia³, jak tatusiowi trzasnê³y klepki.
No� Bakteria� wiesz, jak Cyngiel ciê lubi�
Z misji przys³a³ ci pocztówkê z palm¹. Masz co na kredens wsadziæ.

BAKTERIA Ale ja muszê spaæ. Jak nie �piê, to siê bojê, ¿e zaraz usnê i siê nie obudzê.
Sina gestem b³aga �nie¿ynkê.

�NIE¯YNKA A pampersy? Brudowi mówiê stop.
SINA Kiedy nie mam. Kupi³am ¿o³nierzyki dla ma³ego.
BAKTERIA (kuca przy Cynglu i zaraz odskakuje ze wstrêtem, do Sinej) Chod� tu!
MONALISA (do �nie¿ynki) Id� do domu. Wy�pij siê i przyjd� jutro. Ubierz siê w co�

czarnego i przyjd�.
BAKTERIA No chod�, Sina!
�NIE¯YNKA Nie chcê tej czerni.
MONALISA (podchodzi do �nie¿ynki, prawie j¹ obejmuje, ale z lêkiem)

Bêdziesz pracowaæ, szybciej zapomnisz.
Do ojca te¿ przyszed³? Powiedz�.
Z tego mu serce pêk³o.
Wybieg³ ode mnie i na prawo, prosto do was.
¯e ja go nie przejrza³am�

SINA Bo ty siê szefowa nie znasz na ch³opach.
MONALISA

Ja siê nie znam? Ja?
Ca³y kraj tu zje¿d¿a³.
Raz spojrza³am � ju¿ wiedzia³am.
Czapa z jelonka � sekretarz KC.
�wistak � dzia³acze z województwa.
Norka � szczebel gminny.
Srebrne lisy � estrada, ¿ony badylarzy, narzeczone �niadych panów.
A i bieda chcia³a mieæ choæby ten mankiecik z liska.
�winie przywozili, jaja, samogon.
A jak szyli te czapki uszatki, miszki czy jak, na olimpiadê.
Matki nie zd¹¿y³y siê kociæ. Tak brali!
Marynarze te¿ brali, pamiêtasz, Bakteria?
Nie pamiêtasz�

BAKTERIA Jak nie pamiêtam. Dzisiaj sztorm, jutro z³om. Pamiêtam.
MONALISA Tego siê nie da zapomnieæ, nie� Pchali siê po skóry.
SINA Mo¿e siê i pchali, ale siê nie pchaj¹.
MONALISA Bo siê nie koc¹.
SINA Ze szmateksem nie wygrasz.
MONALISA Kobieta, która ma klasê, nie ubiera siê z drugiej rêki.

Sina cmoka i przedrze�nia Monalisê. Chce te¿ trochê rozweseliæ �nie¿ynkê.
BAKTERIA (do Sinej) Chod�, zobacz� Rambo siê sfajda³.
MONALISA

¯e ja go nie przejrza³am�
Ale tak szed³ od bramy�
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Pewnie st¹pa³� Przez ka³u¿ê przeskoczy³.
Wiedzia³am, ¿e po skóry.
Prosto do mnie, zatrzymuje siê, g³owy nie k³oni�
A ja mu: witamy na fermie lisów.
Specjalno�æ: czarne bia³opyskie pomorskie.
Nasza duma.
Proszê, zaraz przyjmê zamówienie, wci¹gnê na listê oczekuj¹cych.

SINA (ironicznie) Na listê.
MONALISA

Sk³ama³am, ale w dobrej wierze.
Na herbatê zapraszam, proszê, proszê�
Poka¿ê próbki skór, katalog, puchary z wystaw�
Nie chce.
Przerywa i pyta, czy pani�
Mówiê� ja.
Imiê ojca� zgadza siê.
Jemu nie o skóry chodzi³o�

�NIE¯YNKA Mówi³, ¿e wiêcej ni¿ europejsk¹ drogê zbuduj¹. Pierwsza klasa czysto�ci.
MONALISA Ale jeszcze grzecznie dodajê: mam kwity na wszystko. Na ziemiê. Dom.

Na lisy.
BAKTERIA Jakby dobry Bóg da³, ¿eby spu�cili na nas bombê, mo¿e by przys³ali kame-

rê. A tak�
MONALISA A on: tu ¿aden papier nie pomo¿e. Mamy was przekopaæ.
BAKTERIA Do rozstrza³u idziemy!

Wyciemnienie.

S³ychaæ operê odtwarzan¹ z p³yty.
Z ciemno�ci w �wiat³o.

MONALISA (pog³a�nia muzykê do czasu, a¿ zag³uszy ona lisi skowyt. Wk³ada sukienkê,
buty na obcasach. Wszystko niemodne, bardziej �mieszne ni¿ eleganckie. Maluje siê,
rozpuszcza w³osy)
Na festiwalu Rodowicz wyst¹pi³a w pelerynie z naszych.
Trzydzie�ci czarnych bia³opyskich posz³o.
Piosenka okropna, ale lisy piêkne. No i wygra³a.
W Moskwie na aukcji klêkali przed nami, ¿eby szczeniaki sprzedaæ.
W Kopenhadze z Finami wygrali�my.
Gar�ciami skórê szarpali, ani jeden w³os nie spad³! Ani jeden!
Czym, do diab³a, karmicie?! Czym?! Mamy siê wygadaæ?! Nigdy. (ustawia wózek
tak, by Cyngiel pe³ni³ rolê publiczno�ci. Sama staje na drucianej klatce. Udaje, ¿e
�piewa ariê. Ruchy ust, gestykulacja s¹ doskona³e. Mówi tylko w czasie partii
mêskich)
Mia³am takie otwarte gard³o� G³os p³yn¹³. Jak piórko.
S³uchaj, teraz�
Wszystko z rado�ci¹� Lekko� Szyja miêkka�
Mogê jeszcze wiêcej� s³yszysz�
Tylko pos³uchaj�
Nie muszê nic kombinowaæ�. To jest tu� (dotyka serca)
Zawsze �piewam wiêcej, ni¿ jest w nutach. (��piewa�, urywa, schodzi z klatki)
Widzisz, jaki jeste� spokojny�
Ja te¿ miêdzy lisami lubiê posiedzieæ.
Jak by³am dzieckiem, czêsto musia³am przynosiæ co� dla mamy.
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To nie by³y dobre rzeczy, nie�
Ale pewnego razu, jak sz³am do sklepu, przed rze�ni¹ wyrzucali �rebaki z wysokiej
platformy.
Na beton.
£ama³y sobie nogi� karki�
Tak patrzy³am� D³ugo� Nie mog³am oczu oderwaæ�
Nie przynios³am butelki do domu.
Bez strachu patrzy³am� jak do mnie idzie� krok po kroku�
Powoli� powoli� a mocz wycieka z niej� znaczy pod³ogê�
Wsi¹ka w porzucone sukienki� w moje zabawki�
Da³a mi w twarz.
A ja jej odda³am.
Pierwszy raz rêkê podnios³am.
I jeszcze raz� jeszcze�.
Nie dam sobie ³amaæ karku. (siada obok Cyngla, ogl¹da go)
Kajdanki zdj¹æ?
Zadrapa³by� siê na �mieræ.
Zupê zmiksowa³am. Pomidorówka. Lubisz? Lubisz.
Przyjdzie wiosna, bêd¹ siê kociæ� Prawda, Cyngiel?
Nie dajemy siê. Kapitulacji nie bêdzie.
Wyciemnienie.

S³ychaæ narastaj¹cy terkot motoru.
Rozja�nienie.

MONALISA Czarne wypu�cili. Trzy rzêdy na zmarnowanie.
SINA Obroñcy Futerek. (wstrzymuj¹c �miech) ¯eby ich pokrêci³o!
MONALISA Mê¿a zapomnia³a�. Jeszcze raz i dzwoniê do opieki.
SINA (przedrze�nia, do �nie¿ynki) Jeszcze raz i dzwoniê do opieki. Jeszcze raz i dzwo-

niê do opieki. (�mieje siê)
�NIE¯YNKA Robota brudna, ¿aden proszek tego nie spierze, a teraz kurz z budowy.

Pamiêtasz mój kapelusz?
SINA Przecie¿ ci go sprzeda³am.
�NIE¯YNKA A na pogrzeb? Wygl¹da na wiêcej ni¿ kapelusz.
SINA Ja w nim cywilny bra³am, ale po�miaæ siê trochê nie zaszkodzi.

Przyje¿d¿a Eskimos � na motorze z dostawk¹, na której umieszczono trumnê.
Hamuje z fantazj¹. Tak samo zsiada, zdejmuje kask.

ESKIMOS (ze �le skrywanym zadowoleniem) Kto� tu umar³.
SINA �nie¿ynce tatu� odfrun¹³ do nieba. No, sama powiedz.
�NIE¯YNKA To nawet wiêcej ni¿ fakty.
ESKIMOS (ca³uje �nie¿ynkê w d³oñ, g³osem uni¿onym)

Sk³adam szanownej pani najszczersze kondolencje od mojej firmy pogrzebowej Po-
ca³unek Edenu.
Kultura pogrzebu musi byæ.
Dbam o profil klienta.
Pytam: co siê czyta³o na ³o¿u �mierci?
Nie mówiê: przyjecha³em z worem.
Tylko: jestem do pañstwa dyspozycji z czarnym foliowym ca³unem.
Dla mnie jest obojêtne, czy mam do czynienia z wiekowym sucharem.
Brelokiem, dajmy na to, zdjêtym z lampy czy klamki.
Perfekcja.



83

ESKIMOS W PODRÓ¯Y S£U¯BOWEJ

LISIE IMPERIUM
Jako�æ.
Rodzinna atmosfera.
Pe³en ekskluziw.
Dwadzie�cia cztery na dwadzie�cia cztery.
Moja z³ota zasada: zawsze jestem, ¿eby ciê pochowaæ.
Uprzejmie zapytujê, w której czê�ci nieruchomo�ci b¹d� posesji lub zarówno miesz-
kania znajduje siê cia³o �wiêtej pamiêci nieboszczyka, nieboszczki?

�NIE¯YNKA Ale ju¿ zabra³ bardziej ni¿ mercedes.
ESKIMOS (swoim g³osem) Znowu siê, kurwa, spó�ni³em!
SINA (do Eskimosa) Miau. Miau. Miau.
ESKIMOS Hau.
SINA Miau.
ESKIMOS Hau.
SINA Miau.
ESKIMOS (obszczekuje i przegania Sin¹) Hau. Hau, hau!
BAKTERIA (ogl¹da motor) Ale bryczka.
ESKIMOS (wkurzony) Cholera, a jaki ten merc?!
�NIE¯YNKA Jak z reklamy zawsze na czasie.
ESKIMOS �Wieczno�æ dla nikogo�?!
�NIE¯YNKA Nawet wiêcej ni¿ �Wieczno�æ dla ciebie�.
ESKIMOS Zawsze przede mn¹. A mieli go zapuszkowaæ, bo zwróci³ ubranie klienta

razem z jego organami.
BAKTERIA (uspokajaj¹co) Biznesik siê rozkrêci. Dziêki Bogu ludzie zawsze bêd¹ umieraæ.
ESKIMOS

Wiêcej karawanów ni¿ umarlaków.
Wszyscy siê przerzucili na pogrzebówki.
Ale ile mo¿na staæ pod szpitalem.
Czwarty jestem, a przez tydzieñ tylko siê jeden zawin¹³.
Niech ju¿ wreszcie dwójkê krajow¹ waln¹.
Wypadkowych bêdzie siê wozi³o.
No co? Ka¿dy ma prawo do Poca³unku Edenu.
Nawet jak przekroczy³ prêdko�æ i skosi³ dwie osobówki.

SINA (do Eskimosa) Miau. Miau. Z³a kocica, z³a!
Eskimos podchodzi do nadstawki. Uchyla trumnê, wyci¹ga piwo. Otwiera puszkê,
odchodzi na kilka kroków, pije, z niesmakiem rozgl¹daj¹c siê po okolicy.

SINA (zagl¹da do trumny) Ale zimno.
ESKIMOS Mikrofalówkê mam woziæ?
SINA (wyjmuje z trumny puszkê piwa) Mogê siê poczêstowaæ? Miau, miau.
ESKIMOS Bierz, nie ¿a³uj sobie.
SINA (wyci¹ga z trumny kolejn¹ puszkê piwa. Otwiera, pije. Gest w stronê Eskimosa)

Zdrówko! Sina jestem. Tak mnie nazywaj¹ w ojczystych stronach.
ESKIMOS No i w dechê! Pasuje ci, dziewczynko, to imiê!
BAKTERIA (zagl¹da do trumny, z podziwem) Lodóweczka� Cacuszko� Lepiej ni¿ na

kutrze.
ESKIMOS Niemiecki wk³ad.
SINA Miau. £adne mam w³osy? Jak przed³u¿one, nie?
ESKIMOS £adne masz, dziewczynko.
SINA No nie?
ESKIMOS Nie pomiê³em siê?
SINA No co pan?! Kancik równo leci.
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�NIE¯YNKA

To siê �le prasuje.
Trzeba kupiæ najnowszy model �Uwolnij parê�.
Prasuje siê i ma siê doznania ekstradu¿ego owocu.

SINA Picu� glancu� z pana. Miau.
ESKIMOS (z obrzydzeniem podszytym lêkiem przechadza siê po fermie) A co? Jak fleja

mam po klientów je�dziæ?
�NIE¯YNKA Wygl¹da pan jak pan z Lodowych Rozkoszy.
ESKIMOS W kostnicy wiadomo, czego siê po cz³owieku spodziewaæ. Ale tu� Zdech-

n¹æ mo¿na od tego smrodu. Jak w kartonie w Ameryce.
SINA Pan by³ w Ameryce?!
ESKIMOS Co to dla mnie.
SINA Ja siê bynajmniej szykujê. Jak krajowa przejedzie przez krwawicê te�ciowej.
ESKIMOS Ameryka � kraj du¿y, ale jak siê spotkamy, nie powiem, ¿e ciê nie znam.
SINA Miau.
ESKIMOS (obserwuje lisy) Gapi¹ siê tak na cz³owieka. Nie wiadomo, poli¿¹, rozszarpi¹.
MONALISA Tu trzeba klatki czy�ciæ, a nie na lisy patrzyæ.
�NIE¯YNKA Zim¹ jêzory do klatek przymarzaj¹. Na si³ê ci¹gn¹, jêzor zostaje. Ale przy-

biegaj¹ Obroñcy Futerek z multipurpose spray i wszystko jasne!
BAKTERIA Czasem z³e, szczypcami nie z³apiesz.
SINA Ale my umiemy, ciach za kitê i w ogieñ.
ESKIMOS (z fascynacj¹ i odraz¹) Ale� (koñczy piwo, ostro zamyka wieko trumny) A któ-

ra to ta wasza lisiara? S³ysza³em, cacu� wdowa wszystko trzyma.
MONALISA Niech pan w robocie nie przeszkadza.
ESKIMOS Kierowniczko, co pani taka sroga? Czapê z lisów chcia³em kupiæ.
MONALISA (nieufnie) Nie wygl¹da pan na klienta.
ESKIMOS Jestem w podró¿y s³u¿bowej.
MONALISA Jak¹ firmê pan reprezentuje?
ESKIMOS Zapewniamy spokój wieczysty. (�mieje siê, zalotnie okr¹¿a Monalisê) Pani

jest Eskimosk¹? Eskimoska, co nie, bo taki ch³ód leci�? Eskimoska jak ta lala?
MONALISA Je¿eli nie po skóry, to proszê opu�ciæ fermê hodowlan¹.
ESKIMOS Eskimoska� ten ma³y nosek� Nosek jak kartofelek, oczka jak u foczki.
MONALISA Tam jest wyj�cie.
ESKIMOS

Ops! Pomy³ka! Nie Eskimoska!
Pardon, jak mog³em, przecie¿ od razu czuæ, ¿e W³oszka!
Tylko siê zbli¿yæ na dwa kroki, jakby siê do pieca podchodzi³o.
Rêce siê poc¹, ale bucha ogieñ, W³oszka, W³oszka� (cmoka)

�NIE¯YNKA Pan to mo¿e z tych Eskimosów, co u¿ywaj¹ tej pasty, co twój dentysta te¿
jej u¿ywa?

SINA Eskimos. Miau. Bo zimny.
ESKIMOS Ja zimny?!
SINA Z lodówk¹ je�dzi.
BAKTERIA Przychodzi Eskimos do knajpy i mówi: Kelner, wódzia! � Z lodem? A Eski-

mos: Nawet mnie nie wkurwiaj! (�mieje siê)
ESKIMOS (ze �miechem) Nawet mnie nie wkurwiaj!
�NIE¯YNKA Widzia³ pan ten nasz stary jesion przy bramie? Sam pan go nie obejmie.
SINA Obejmie� obejmie�
�NIE¯YNKA

Ale zetn¹ pod krajow¹, bo nie zabytek.
Zabij¹ na �mieræ, jak owada.
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Jak ju¿ zaczn¹ walcowaæ i kopaæ�
Raz wieczko pop i nie chcesz stop.

ESKIMOS (ciszej do Bakterii) Ta lisiara jak ma na imiê?
BAKTERIA Monalisa.
ESKIMOS

Lisa. Kawa³ z pani ³adnej baby. Lisa�
A te nó¿ki, jak ten jesion, do nieba�
Niejeden by chcia³ po nich, tak myk, myk, do nieba.
Lisa, Lisa� Lisie to by czerwony szal pasowa³. Przywiozê.

MONALISA Lisy czerwonego siê boj¹.
ESKIMOS A niech siê boj¹, trupy w piórach skubane!
MONALISA Ja ju¿ nie pasujê do czerwonego szala.
ESKIMOS Na tañce pasuje.
MONALISA Tu mam tañce, miêdzy klatkami.
ESKIMOS Trzeba siê pokazaæ. Jak malowana, a sama siedzi.
BAKTERIA Niech nam pan Eskimos co� opowie.
ESKIMOS (nie spuszcza wzroku z Monalisy) Co ja tam�
BAKTERIA No, na przyk³ad kogo, wióz³ fajnego w tym swoim igloo?
ESKIMOS Nie ma o czym�
SINA Pan opowie�
�NIE¯YNKA Niech pan wyprzedzi fakty.
ESKIMOS E, tam�
BAKTERIA Panie Eskimos, pan nie da siê prosiæ! Co pan, panienka na wydaniu?!
ESKIMOS (na odczepnego) A takiego wioz³em, co mu ¿ona zastrzyk z ludwika da³a i siê

przekrêci³.
SINA Jakiego Ludwika?
ESKIMOS Do naczyñ.
SINA (z fascynacj¹) O mój Bo¿e jedyny!
�NIE¯YNKA Wiêcej ni¿ ludwik, wiêcej ni¿ tradycja.
ESKIMOS Takie s¹ kobiety. (�mieje siê, potem powa¿nieje, patrz¹c na Monalisê) Ale s¹

wyj¹tki� Lisa� Lisa� Lisa� Lisa jak Amerykanka.
MONALISA Proszê przestaæ.
ESKIMOS Zdrowa baba. Od razu widaæ. Na witaminach wykarmiona. Amerykanka.
MONALISA Tylko dolarów brak.
ESKIMOS Ale mo¿e centy s¹�?
MONALISA (rozpogodzona) Go�æ w dom, Bóg w dom. Dobrego humoru nam tu ostat-

nio brakuje.
ESKIMOS Siê sk³ada, bo ja przy humorze jestem! (�mieje siê, bierze Monalisê do tañca)

Monalisa siê trochê opiera, ale potem ulega, tañczy, �mieje siê g³o�no, zbyt g³o�no.
ESKIMOS A tak! (zaczyna tañczyæ twista) A jak! A tak! Jak Eskimosi! Jak fajni Eskimo-

si! Jak superoscy Eskimosi! Nosek do noska! Bez krêpacji. Nosek! I policzek. I drugi!
I nosek znowu! I usteczka! I jeszcze raz! I repeta! I nosek! Usteczka! Kolanko! Du-
peczka! Po�ladeczek! Jeden! I drugi! I od nowa Polska Ludowa! I nosek! I policzek.
I drugi! I nosek znowu!
Monalisa nie�mia³o, ale potem coraz bardziej zuchwale, na�laduje Eskimosa. Rozwe-
sela siê.
Przez moment tañcz¹ zwariowanego twista. Wbrew melodii, która jest nostalgiczna,
�ródziemnomorsko-melancholijna.

MONALISA (powoli wymyka siê z r¹k Eskimosa) Zapisze siê pan na skóry? Do twarzy
by panu by³o w p³aszczu z czarnych bia³opyskich. Takim d³ugim, do kostek. Dostoj-
nie by pan wygl¹da³.
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ESKIMOS Nie lubiê� gor¹co�
MONALISA Jak gor¹co? W futrze nigdy nie jest ani za ciep³o, ani za zimno. Natura tak

wymy�li³a. Przyroda jest m¹dra, sprawiedliwa i�
ESKIMOS (pob³a¿liwie przerywa) Daj pani spokój.
MONALISA Mam trochê od³o¿onych skór. Poka¿ê�
ESKIMOS Teraz siê nie chodzi.
MONALISA

Ludzie zapomnieli, co dobre.
Jest pan w najlepszej hodowli w kraju.
Co tam w kraju � w Europie.
Tu powsta³a unikalna odmiana lisów hodowlanych: �Czarne bia³opyskie pomorskie�.
Matka by³a czarna. Okoci³o siê piêæ.
Cztery czarne, jeden inny. Czarny, ale z bia³¹ mord¹.
Zabra³am, butelk¹ karmi³am, chucha³am.
Przy pierwszej rui � jakim j¹ kryæ?
Z czarnym. I posz³o!
Czarne, pysk bia³y. Miot po miocie.
Eskimos znudzony macha rêk¹, wychodzi, pchaj¹c motor.

MONALISA Nie by³o hodowcy, ¿eby u nas nie by³. Zootechnicy. Weterynarze. Fotogra-
fowali. Mój m¹¿, ja i nasze czarne bia³opyskie pomorskie. (nagle urywa, jakby zoba-
czy³a co� przera¿aj¹cego, w stronê widowni) Rozkopali. Góry ziemi. Ale kiedy? Chyba
w nocy? Bakteria! Bakteria, chod�, popatrz! To koparki w nocy je�dzi³y!
Wyciemnienie.

Przez moment cisza, potem s³ychaæ gwa³townie nasilaj¹ce siê odg³osy, jakby upada³
las, drzewo po drzewie.
W �wiat³o.
�nie¿ynka w kapeluszu, którego nie da siê zapomnieæ, znajduje le¿¹c¹ na ziemi Mo-
nalisê z twarz¹ w b³ocie.

�NIE¯YNKA (z gniewem) Przewróci³a� siê. Twarz brudna.
MONALISA (rozciera d³onie) Jakby mrówki chodzi³y� (wyci¹ga rêkê w stronê �nie¿ynki)
�NIE¯YNKA (nie pomaga jej wstaæ) Chod� na stypê. Wêdliny miastowe, wiêcej ni¿

chude. £oso� paczkowany. Sk³ad: ³oso�, sól, dym. (z obrzydzeniem) A nie wsiowe
mleko, wsiowe jaja. Dlaczego na pogrzeb nie przysz³a�?

MONALISA (podnosi siê sama z trudem) Na wieniec siê z³o¿y³am.
�NIE¯YNKA Przy trumnie zdjêcie zrobili�my. Organy ³adnie gra³y, do p³aczu. Czyste

nuty. Rozgl¹da³am siê, a ciebie nigdzie.
MONALISA Do urzêdu zasz³am. Nie liczê, ile razy. Bêdê skar¿yæ wyw³aszczenie. A do

was pisma poprzychodzi³y?
�NIE¯YNKA Po chowaniu poszli�my na wiêcej ni¿ spacer. Co miasto, to miasto. Kobie-

ty wiêcej ni¿ podmalowane, dzieciaki jak od lego. Tylko ch³opy jak u nas. Pijaki.
Brudasy. Smutasy. Chod�, bo ca³¹ Francjê w butelkach wypij¹.

MONALISA Nie lubiê, jak kto� pije. U mnie w domu wódki nigdy nie by³o. S³uchaj,
musimy siê wszyscy razem trzymaæ. Napiszemy wspólne pismo, ¿e siê nie zgadza-
my na krajow¹ dwójkê. Cz³owiek nic niewart, to i jeden podpis nic niewart. Razem
trzeba.

�NIE¯YNKA Przebierz siê. Uwolnij z siebie kobietê.
MONALISA Niech zrobi¹ objazd. Co tam! Na pewno zrobi¹, jak siê wszyscy podpisze-

my. Zaskar¿enie grupowe zrobimy. (orientuje siê, ¿e buchnê³a jej krew z nosa, wycie-
ra siê rêkawem, coraz bardziej bezradnie, nieudolnie) Zap³acê za prawnika. Wszyst-
kim pomo¿e.
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�nie¿ynka odchodzi kilka kroków dalej. Lêka siê krwi. Brudnego mankietu Monalisy,
jej nieudolnego tamowania krwi. Tej krwi jest bardzo du¿o, coraz wiêcej. Monalisa
traci si³ê, �nie¿ynka wyczuwa to, staje siê odwa¿na.

�NIE¯YNKA (o odg³osach) S³yszysz�? Ca³a wie� na klifie. Cynk dostali, mo¿na wyci-
naæ, i tak pod koparkê pójdzie. Drzewo po drzewie. Na wysoko�ci piersi �cinaj¹, nie
ma czasu siê schylaæ. Bakteria trzeci raz obraca, a ja siê go pytam: do jakiego pieca ty
to bêdziesz wk³ada³? (krótki �miech) Rozumiesz? Sprzedali�my dzia³ki. Eskimos nam
pomóg³.

MONALISA O czym ty mówisz?!
�NIE¯YNKA Wiêcej ni¿ pomóg³. Kupi³ trefn¹ ziemiê. Na z³o�æ g³upim urzêdnikom.
MONALISA (tamuj¹c krew) Przecie¿ zaparli�cie siê, ¿e za nic nie oddacie ziemi!
�NIE¯YNKA Do notariusza zwióz³. Sekretarka siê k³ania³a. Krzes³a pod nos podstawiali.
MONALISA Nikt nic nie pisn¹³, ¿e Eskimos was odwiedza! Podszed³ was. My�la³am, ¿e

jak zawsze razem byli�my, to i teraz. (z pogard¹) Odwi¹zana� odwi¹zana jeste�,
wstyd. Ojciec ledwo oczy zamkn¹³, a ty�

�NIE¯YNKA
Tatusia zostaw w spokoju.
Bo ciê nawet wiêcej ni¿ nie obchodzi³.
Tylko o brudne dorsiska ci sz³o.
Przecie¿ to tatu� wymy�li³, ¿eby lisy g³odem braæ, to i ryby ze¿r¹.
Takie kity od tego by³y!
Zagraniczniacy od was kupowali!
I nigdy ani jednego dolara dla tatusia, ani jednego!
I jeszcze ³achê robi³a�, jak tatusia na emeryturê, ¿e mnie i Bakteriê do lisów bierzesz.

MONALISA A kto dolary matce da³ na wyjazd? Kto zap³aci³ za zaproszenie?
�NIE¯YNKA Zap³aci³a�, bo siê do tatusia dostawia³a�. Nawet wiêcej. Ale ciê nie chcia³.

Przyczesz siê i na stypê.
MONALISA Co tak patrzysz?! Jak ten zza biurka. Czerwony ze z³o�ci. Dziadówka za

parê groszy odst¹pi poletko.
�NIE¯YNKA (krzyczy) Tu krajowa bêdzie!
MONALISA

Zaraz po �lubie tu przyjechali�my�
Romeo i Julia� tak za sob¹ byli�my.

�NIE¯YNKA (krzyczy) Tu krajowa! Dwójka krajowa!
MONALISA Ziemia licha, piach, ale jaki piach! Jaki! (zaciska d³oñ w piê�æ)
�NIE¯YNKA Dwójka krajowa! Droga bez zahamowañ!
MONALISA A wiesz, dok¹d i�æ? Wiesz�

Wyciemnienie.

Z ciemno�ci w �wiat³o.
Stypa bez Monalisy. Wszyscy trochê pijani. Cyngiel �pi.
�nie¿ynka owija siê papierem toaletowym. Podchodzi do Sinej, potem do Bakterii.
Nakazuje im w¹chaæ papier. Czyni¹ to wielokrotnie. Z grzeczno�ci dla sieroty. Z po-
wodu bezwolno�ci poalkoholowej.

BAKTERIA
Stoliczek sobie upodoba³a, nic tylko tam spaæ.
Tak siê skuli³a, tak ³epek�
Trzeba serducha nie mieæ, ¿eby strzepn¹æ. Kokosi siê, kokosi�

�NIE¯YNKA (odurzona zapachem papieru toaletowego)
Czujesz�?
Wiêcej ni¿ papier� O niebo lepszy.
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Wasz toaletowy tego nie potrafi�
Takiego maksymalnego doznania nie mia³am po szamponie�
Nawet po tym dwa w jednym. Szampon i depilator.
To nie mo¿e byæ zwyk³y papier�
Tylko papier toaletowy marki Szczê�liwe Zakoñczenie, mo¿e tak�
W promocji kubek trójwymiarowy dodali.
Pijê� wszystko siê rozszerza.
Maksymalne doznanie.
Daj mi nawet wiêcej ni¿ poca³unek�
Chcê poczuæ, ¿e nie czujê.
Bakteria cmoka j¹.

�NIE¯YNKA Daj jeszcze, no� Nie bój siê, nie�
Bakteria cmoka j¹ dwa razy.

�NIE¯YNKA Co tak zawsze czysto, zawsze sucho, zawsze pewnie? (wpija siê w usta
Bakterii, po chwili zmêczona wymian¹ �liny) Sina, tobie nie jest smutno, ¿e my siê
li¿emy? Ty masz swojego szeregowego do lizania.

SINA Daj mi spokój.
�NIE¯YNKA

Popatrz: parówki, które kusz¹.
Jab³ka, które kusz¹.
Wiêcej ni¿ piwo.
Pij. Pij.
Pow¹chaj mnie jeszcze.
No troszkê sobie pow¹chaj.
Totalne zerouroczenie.

SINA Odczep siê.
�NIE¯YNKA W¹chaj, prze¿yj wiêcej ni¿ ¿ycie.

Bakteria ca³uje �nie¿ynkê. Na pocz¹tku nie�mia³o, potem coraz bardziej zuchwale.
�NIE¯YNKA Jeste� tak smaczny, a¿ chce siê smarowaæ z dwóch stron.

Sina obojêtnie przypatruje siê zabawom Bakterii i �nie¿ynki.
Bakteria udaje Monalisê, �nie¿ynka jest lisem.
Bakteria ogl¹da podniebienie �nie¿ynki.

BAKTERIA Czarne. Smoliste. Skubana bêdzie z³a.
�NIE¯YNKA Od matki z³ej, to i z³a.
BAKTERIA Czarna bia³opyska pomorska. £adna. (chce polizaæ �nie¿ynkê po twarzy)

�nie¿ynka próbuje z³apaæ go za jêzyk.
BAKTERIA (na�laduje Monalisê) Helmuty, Adolfki, Karlosy � wszyscy po nasze skóry.
�NIE¯YNKA (�mieje siê) ¯e nas to spotka³o. Przecie¿ schludnie ¿yjemy. Dopust Bo¿y.
BAKTERIA (na�laduje Monalisê) Pañstwo winne. Pañstwo, nie Bóg.
�NIE¯YNKA Brudny los� Zwyk³y proszek tego nie wypierze.
BAKTERIA Na buldo¿ery pójdê.
�NIE¯YNKA (�mieje siê) Rzuæ siê. Przestrasz¹ siê.
BAKTERIA Za domem psy pochowa³em. Koguta, co za mn¹ wszêdzie. Tyle wspomnieñ,

ca³e dzieciñstwo�
SINA Pañstwo ma w dupie obronê twoich wspomnieñ. (po chwili) Zawsze chcia³am dwa

pokoje, balkon z krzese³kiem� Takim plastikowym�
�NIE¯YNKA Bia³ym. Bia³ym, ³atwo siê czy�ci.
SINA Ale nie jestem sama. Sama bym siê nie ba³a.
BAKTERIA W bloku duchota. Mo¿esz z go³ym ty³kiem ³aziæ, a i tak ¿ar wali po jajach

jak w kalesonach.
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�NIE¯YNKA Ale lepiej siê sprz¹ta. Siê tak nie nanosi z ogródka. (podsuwa papier)

W¹chaj, w¹chaj�
BAKTERIA (papuguje Monalisê)

Wspomnicie moje s³owa.
Z walizkami, jak dziady do miasta pójdziecie.
Tylko potem mi nie przy³aziæ, nie p³akaæ.
Autobus rano nie chodzi, a do lisów o pi¹tej trzeba.
Powiedz, jak by³o z tym, co konie mia³�
Ziemiê grzecznie zda³. Dosta³ kasê? Dosta³.
Narobi³ pod siebie ze szczê�cia? Narobi³!
Konie na koninê, dom zwalcowali.
Ceny posz³y w górê szybciej ni¿ ta kopara, co mu dach z domu zdejmowa³a.
Sina ogl¹da swoje nogi. Jaki� czas siedzi nic nie mówi¹c, nastêpnie szczypie siê w udo,
a¿ do bólu.

�NIE¯YNKA (rechocze) Podobno mieszka w noclegowni w stolicy. W wiêcej ni¿ brudzie.
BAKTERIA (papuguje Monalisê)

Nikt tej ziemi nie chcia³. Nikt. Piach i ¿wir.
Sami to wszystko budowali�my.
Ja po³ówki, m¹¿ ca³e pustaki d�wiga³.

�NIE¯YNKA Teraz id�, zostaw i nawet siê nie ogl¹daj.
Sina podbiega do Cyngla. D�wiga go na kolana. Tuli. G³aszcze. Przez moment zasty-
ga niczym Pieta.
Potem odrzuca Cyngla, biegnie na proscenium.
Znajduje wielki garb rozkopanej ziemi. Najpierw prze¿ywa proste ol�nienie, b³ogostan.
Potem klêka, szuka pocieszenia w dotykaniu ziemi. Za ni¹ postêpuje Bakteria i �nie-
¿ynka.

SINA
Na lotnisku zi¹b, ja w mini.
Podbieg³am, raz mnie poca³owa³.
W policzek, nie w usta.
Trz¹s³ siê. My�la³am, ¿e zimno.
Chcia³am do domu, od razu, zaraz.
Upar³ siê, ¿e w hotelu.
Jak w noc po�lubn¹.
Wieczorem wódki siê napi³ i dalej zdjêcia pokazywaæ.
Dym bucha³, jakby tysi¹c samolotów na ³eb pikowa³o.
A na dole on� i ten naszyjnik z ludzkich jelit�
A¿ do kibla polecia³am. Ten siê �mieje, ¿e baba wojny nie poczuje� G³o�no siê �mia³.
Woda lecia³a, �miech wiêkszy� wiêcej wody, g³o�niej�
Dotyka³ mnie� Nie jak ch³op, nie� D³onie� Szorstkie�
Kiedy zasn¹³, otworzy³am okno.
Chcia³am, ¿eby ten zi¹b mnie wzi¹³�
Co� mnie w dó³�
Z tego szóstego piêtra�
No, skacz, skacz, idiotko�
Czego siê boisz?! Skacz!
Skacz, pani szeregowa!
Skacz, le¿ na chodniku, niech ci siê kiecka podwinie, mo¿e zobacz¹ siniaki.
Skacz, pani Sina.
Durna pani Sina, tchórz, nie kobieta�
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A te samoloty takie ciê¿kie�
Niepodobne� Niepodobne, ¿eby w niebo wlecia³y.

�NIE¯YNKA
Kiedy moja mama piêtna�cie lat temu pojecha³a na pó³ roku do Ameryki, straci³am
najlepsz¹ przyjació³kê. (pauza)
Bra³am na kredyt, ¿eby by³o du¿o punktów, ¿eby dali kartê Rodzinka.
Lokówka, srebrne buty� kozaczki na koturnie�
Narzutkê z baranka, kremow¹, tak¹ czyst¹, z we³enki�
Mo¿na praæ w pralce i nie zbaranieje.
Pralkê te¿ wziê³am� inteligentn¹.
Ty ¿yjesz, ona pierze. �pisz, ona pierze. Chcesz praæ, ona ju¿ pierze.
Niczego nie pominie� ¯adnej plamie nie przepu�ci.
Nie ma zmi³owania, nie ma gorszych dni.
Wszystko kupowa³am�
Raz wieczko pop i nie chcesz stop.
Wszystko, co blask rzuca³o, jasne �wiat³o, wywaniszowana biel�
Biel, co siê nie starzeje�
Przychodzi³y ponaglenia� odsetki�
Dar³am. Wyrzuca³am.
Ojciec listonosza przyj¹³.
Do mnie by³o, ale otworzy³�
Nie krzycza³� otworzy³ wszystkie okna, na przestrza³.
Wszystkie okna w ca³ym domu�
Siedzieli�my w tym przeci¹gu.
Ile godzin� Nie wiem, ile�
Nic nie mówi³, nic a nic. To posz³am spaæ.
W nocy wsta³, nasika³ do zlewu.
Po³o¿y³ siê, pacierz mówi³ i mówi³, zmorzy³o mnie�
Ale nie spa³am d³ugo, wsta³am i dalej czy�ciæ zlew.
Kiedy by³o czysto, podesz³am�
Nie chrapa³.
Paznokcie ogryzione, a jeszcze wczoraj ³adnie obciê³am�
Wszystko z niego wyciek³o�
¯aden proszek nie wypierze staro�ci.

BAKTERIA (pokazuje szyjê)
Wraca³o siê pot¹d w dorszach.
Nie do przerobienia.
Premia od ka¿dego kilosa.
Miêsa nie by³o, ale ryba by³a.
Poci¹gami ¿ywe na �l¹sk.
I jak poci¹gów nie starczy³o, ¿ywe siê w do³ach zakopywa³o.
A dó³ na osiem piêter. (pauza)
Na osiedlu jedna babka na balkonie kurki hoduje� (pauza)
Dziadziu� te¿ siê pakowa³.
Zupa paruje na stole, nie zjedli, pod p³ot ich zagnali.
Kulka w ³eb.
Od karabinu strzecha siê zajê³a.
A tatu� z go³ym pupskiem garn¹³ siê do trupów, a¿ go ogieñ po mordzie zdzieli³�
Lata³ po wsi.
Pomiêdzy kulami� siê dar³� g³upi� jak to dzieciak.
Przeganiali z jednej ziemi na drug¹�
Ka¿da odzyskana.
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Nigdy na zawsze.
Cyngiel dostaje silnego ataku.
Wyciemnienie. W pó³mrok.

Pusta scena.
Cisza. Ale zaraz potem kurz i krzyki.
Monalisa i Sina wypuszczaj¹ na wolno�æ lisy.
Wszystko przypomina taniec punków. Drapie¿ny i piêkny.
Nag³e wyciemnienie i cisza.
Z ciemno�ci w �wiat³o.
Sina zrobiona na miastow¹. Siedzi na drewnianym wózku, na którym niegdy� le¿a³
Cyngiel. Banda¿uje d³oñ Monalisy.
Wydaj¹ siê byæ maleñkie, jakby siedzia³y w cieniu wielkiej góry �mieci. Jest to sur-
realistyczna piramida rzeczy gotowych do przeprowadzki. Jak mielonka z dawnego
¿ycia. Poszczególne walizki, kartony, pud³a � wszystko sfatygowane, pokancerowane,
uszkodzone r¹czki, nadprute brezentowe torby, waliza pokryta liszajem, szkaradna
lampa stoj¹ca.

MONALISA
Co� siê z m³odymi sta³o.
Przesta³y siê baæ.
Roczniak, czarny bia³opyski pomorski.
Poharatane udo, miêsieñ ods³oniêty, drga³.
Nie ucieka³� sta³ przy klatce.
Przez moment siê ba³am� wstyd� ale siê ba³am,
Nigdy strachu przy lisach nie czu³am.
Podszed³, poliza³.
Jêzor szorstki jak u kota.
Wyci¹gnê³am rêkê, skuli³ siê pod pieszczot¹, pog³aska³am.
Kilka razy, nigdy nie by³am taka delikatna� (niespodziewanie przera�liwie syczy
z bólu) Ugryz³. (demonstruje �wie¿o poharatan¹ d³oñ, pokonuj¹c ból)

SINA Eskimos chodzi³ od domu do domu. Jeste� otoczona.
MONALISA Rozejmu nie bêdzie. Jak tu przyjechali�my � piach, tylko piach, a marzy³

siê sad. Ale uradzili�my, ¿e lisy. Za rok dwie�cie lata³o.
SINA Jeste� otoczona.
MONALISA Raz w tygodniu beczka wody, i siê ¿y³o. Najpierw siê my³am, potem w tym

pra³am, szorowa³am pod³ogi i do latryny wody starczy³o.
SINA Wiesz, u kogo Bakteria teraz robi? Nie chcesz wiedzieæ. Nie powiem. Eskimos

biznes rozkrêca na dzia³ce �nie¿ynki. Rozlewnia gazu cyklon. Tylko ty zosta³a�.
MONALISA I zostanê. Gdyby ¿y³ mój �lubny, by³by ze mnie dumny.
SINA

A mnie siê �ni³ mój Cyngiel.
Ale ten sprzed misji pokojowej. Ten, którego kocha³am.
A jak wróci³�
Jakbym w okopach siedzia³a. Dzieñ i noc.
Wszystko przez ten film ��mieræ w czasach dworskich�.
Kaza³ go nagraæ. Ogl¹da³ w kó³ko. Koñczy³ i od pocz¹tku.
Dzieciak p³aka³, chcia³ bajkê, nie, on bêdzie ten film.
Patrz, patrz g³upia, patrz, jak wieczn¹ chwa³¹ siê cz³owiek okrywa.
A tam samobója walili�
Wiedzia³am, ¿e ma ten pistolet w pawlaczu.
Ale nie ba³am siê�
Nawet potem� jak kto� mu wykrad³ te zdjêcia� w internet wsadzi³�
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Jak mu za³o¿yli sprawê, ¿e zw³oki zniewa¿a�
Z tego niespania wziê³am taboret� dalej macaæ w pawlaczu.
Tylko go postrzeli³am� chcia³am bardziej�
Rêka boska mnie obroni³a�
Mo¿e nie obroni³a.

MONALISA (pokazuje pogryzion¹ d³oñ) Do ko�ci, nie goi siê. Nikogo nie obchodzi.
SINA Jak ty siê spakujesz? Tyle rzeczy� Pomogê ci.
MONALISA

Nigdzie nie idê.
Pism nie odbieram, to przykleili kartkê na drzwiach.
Wodê odciêli, pr¹d.
Strasz¹, ¿e si³¹ wezm¹.
Jestem pozbawiona prawa z mocy prawa.

SINA Nie chcia³am byæ pokrzywdzona przez los�
MONALISA Ja nie jestem pokrzywdzona przez los, ja jestem pokrzywdzona przez pañ-

stwo. A gdzie Cyngiel?
SINA (bardzo chce p³akaæ, nie mo¿e)

Zostawi³am go.
Dwa dni temu.
W supermarkecie.
Na samym �rodku.
Zostawi³am i uciek³am.

MONALISA (przez d³ugi czas nic nie mówi)
Kiedy� przyjecha³ taki jeden�
Jak¹ on mia³ piêkn¹ twarz�
Nigdy nie widzia³am mê¿czyzny o tak szlachetnej linii nosa, ust�
S³ucha³ mojego �piewu i p³aka³. £zy mu po policzkach, ustach�
Ma pani w gardle boski ch³ód. Czysty lód, który rozgrzewa. (pauza)
Gdyby us³ysza³ moj¹ matkê�
�piewa³a kontraltem. Brakuje mi jej g³osu�
A tak siê go ba³am� (pauza)
Temu mê¿czy�nie sprzeda³am sto czterdzie�ci czarnych bia³opyskich.
Wybra³am najlepsze skóry. Nie wróci³�
Co sezon wygl¹da³am, ale nie� Nigdy.

SINA
Nie bêdê ju¿ mordy nadstawiaæ.
Zabijê za ka¿dy siniak.
Cyngiel mnie wojn¹ zarazi³. Wesz³a w krew. Ale� (chce p³akaæ, nie mo¿e, s³abnie)
Mo¿e trzeba siê prawdziwie modliæ�
Bóg w wojnê ludziom dopomaga³.

MONALISA W czasie wojny z Bogiem te¿ mieli�my problem.
Wyciemnienie.

W jasnym �wietle motor Eskimosa.
ESKIMOS Pani mi to lisie poletko sprzeda.
MONALISA Tu procedura wyw³aszczenia jest, przecie¿ pan wie.
ESKIMOS Ale ziemia ci¹gle pani?
MONALISA Moja.
ESKIMOS Niech ich wszystkich szlak we�mie, ¿e kupiec siê trafi³. Ja jestem ch³op, mnie

siê bêd¹ bali. Co innego wdowa. Jak baba, to my�l¹, ¿e mog¹ podskakiwaæ.
MONALISA Jestem silna.
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ESKIMOS Nikt, kto jest sam, nie jest silny.
MONALISA My to wszystko z mê¿em sami zbudowali�my. Klatki zbijali�my. Nawet po

nocach. Nawet jak gor¹czkê mia³am. (pauza) Pan ¿onaty?
ESKIMOS Nie. Ale jak trzeba, wóz stra¿acki wynajmê, z pier�cionkiem przyjadê, a na

poprawiny betoniark¹ zawinê.
MONALISA Po co tak?
ESKIMOS Z fantazj¹ trzeba. (odwija banda¿ z d³oni Monalisy) Pani bêdzie dobr¹ ¿on¹.

Po oczach to widaæ.
MONALISA Za stara jestem na ¿onê.
ESKIMOS Jaka stara?! Przecie¿ nie przeterminowana! A ja w³a�nie lubiê takie. Lisa.

Lisa. (ustami pie�ci jej skaleczon¹ d³oñ)
MONALISA (przez moment poddaje siê pieszczotom, chocia¿ boli dotykanie rany)

Tylu tu siê my�liwych krêci³o, i ka¿dy w bia³ym kombinezonie�
Nie odró¿nisz od �niegu� Nie�
Ka¿dy trociny z ruj¹ bra³� (resztk¹ si³ uchyla siê od pieszczot, podchodzi do motoru)
Mój m¹¿ mia³ motor.
Raz siê wywrócili�my, strach by³� na czworakach�
Po zaspie� zaraz potem �miech�
Wyciemnienie.

Z ciemno�ci w �wiat³o.
Monalisa próbuje siê zbli¿yæ do mê¿a, mê¿czyzny w oldschoolowym kasku motocyklo-
wym. Daremnie.

MONALISA (³agodnie, z mi³o�ci¹)
Chodzili�my na spacery.
Po g³êbokim �niegu.
Ty pierwszy, ja po twoich �ladach.
Po g³êbokim, czystym �niegu�

M¥¯ MONALISY
Syna chcê.
Córê.
A ty siê nie kocisz. (zdejmuje kask, rzuca nim w Monalisê)
Nie kocisz! Stara suka!
Tylko k³usowników wygl¹dasz.
Jak siê lisy grzej¹ � ci¹gle nowe trociny podsypujesz.
Sama siê grzejesz, a ch³opom ogony chodz¹, jak na ciebie patrz¹.
Rozsypuj¹ worki w lesie.
Dzikie lisy same siê pchaj¹ pod lufê.
Biegn¹ przez �nieg.
Na ³eb strzelaj¹, nie mo¿e byæ po klacie, w komorê to po skórze.
A jak w ³opatkê, skacze w górê i dalej spieprzaæ, a kita na sztorc.
Nawet ze sto metrów nie uleci.
A jak tu go (pokazuje szyjê), to tak (drga mu warga) ³apie mord¹ postrza³,
i dalej, dalej, z oczu, prêdko z oczu, ale i tak siê go znalaz³o.
Po czerwonej farbie.
�nieg wszystko utrwali.
A jak kulka obok, zastyga, siada, siedzi i patrzy.
Patrzy na ciebie, w oczku celownika widzisz jego oczy, mordê. (g³o�no)
Pach! Pach!
Odg³osy strzelania do zwierz¹t, d³uga seria.

MONALISA (wylêkniona) Dlaczego ja z tob¹ wyjecha³am?
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M¥¯ MONALISY Bo chcia³a�.
MONALISA Namawia³e� mnie, ca³owa³e��
M¥¯ MONALISY Sama chcia³a�.
MONALISA Mama mnie przestrzega³a.
M¥¯ MONALISY (pogardliwie) Mama. Mama�
MONALISA Mia³a taki g³os�
M¥¯ MONALISY Panienka z dobrego domu.
MONALISA Mocny. Jak ataki bagnetem. A przy tym delikatny. Kiedy �piewa³a�
M¥¯ MONALISY Szczególnie jak sobie golnê³a.
MONALISA Nie potrafisz zrozumieæ kogo�, kto�
M¥¯ MONALISY Wiesz, jak nazywali twoj¹ mamusiê? Wyborowa. Dlatego j¹ wywali-

li z opery.
MONALISA (bez lêku) Dlaczego ja z tob¹ uciek³am?
M¥¯ MONALISY Do klatek, gówno skrobaæ! Jak to wszystko wygl¹da?! Kiedy ja go-

spodarzy³em, tu by³a wzorowa ferma hodowlana.
MONALISA Koparki je¿d¿¹, boj¹ siê� nie koc¹�
M¥¯ MONALISY Akurat. �le dogl¹dane, to siê nie koc¹. (przygl¹da siê jej) Taka stara

siê zrobi³a�. Dobrze, ¿e na drzewo wpad³em.
MONALISA Ja te¿ siê cieszê. ¯ywym trudno wybaczyæ.
M¥¯ MONALISY Nie koc¹ siê. A jak siê maj¹ kociæ, kiedy takie czupirad³o przy nich

chodzi. (znika)
MONALISA Bóg nie chcia³, ¿ebym kocha³a. Ale ja muszê kochaæ.

Pojawia siê Eskimos.
MONALISA (narzuca mu na ramiona p³aszcz z lisów) Jak ula³.
ESKIMOS Jak pajac. (paraduje w nim po ca³ej farmie. Kopie w druciane klatki. Znajdu-

je szczypce do wyci¹gania lisów)
MONALISA Szczypce. Do wyci¹gania lisów.

Eskimos za pomoc¹ szczypców przybli¿a j¹ do siebie.
MONALISA Lisice g³odzi siê, ¿eby by³y bardziej p³odne� Ucieka³am, ale zawsze wraca³am.
ESKIMOS (dotyka p³aszcza) Kawa³ futra.
MONALISA Gêste. (przytrzymuje d³oni¹ kaptur, drug¹ d³oñ zanurza w futrze, szarpie,

wyjmuje d³oñ) Nie wychodzi.
ESKIMOS A jak je zabijasz?
MONALISA Jak lisy.
ESKIMOS No jak�?
MONALISA Pr¹dem. Jeden drut do mordy, drugi pod ogon. Tak odchodz¹.
ESKIMOS A potem?
MONALISA Zbieram do oskórowania. Ale to ju¿ nie jest lis.
ESKIMOS Krew?
MONALISA Jak krew?
ESKIMOS (krzyczy) Krew. Krew w nich ci¹gle jest, prawda?
MONALISA

Dla kobiet krew znaczy, ¿e wszystko dobrze.
A ja kiedy� co miesi¹c p³aka³am.
Przez krew.
A teraz krew to brud.
Zmywa siê zimn¹ wod¹.

ESKIMOS
Tak siê my³em, jak brata znalaz³em.
Ca³y siê szorowa³em.
Nie zesz³o.
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¯ona go zostawi³a, kurwa jedna, za biedny dla niej by³.
Dzieciaki spakowa³a i tyle.
Kostucha przywali³a mu w mordê, krew pociek³a oczami.
Ciek³a i ciek³a.
Po miesi¹cu nic z niego nie zosta³o.
Nic.
Tylko telewizor nadawa³ jak skurwysyn na ca³y regulator.
Gdyby nie telewizor, to by nadal tak le¿a³.
A czerwie lêg³y siê na jego brzuchu, na szyi, bo to by³ sierpieñ�
To by³ ten sierpieñ, co og³osili suszê� (p³acze nieudolnie)
Monalisa �mieje siê.
Eskimos p³acze.

MONALISA (przestaje siê �miaæ. Obserwuje Eskimosa) Im mog³e� p³akaæ. Im � nie
mnie. Oni podpisali, ale ja � nigdy.
Dopada Eskimosa. £apie go za twarz, �ciska.
Przez moment patrz¹ sobie w oczy.
Jak wrogowie po obu stronach barykady.
Monalisa zaczyna go ca³owaæ.
Z czasem Eskimos zaczyna odwzajemniaæ jej poca³unki.
S¹ dla siebie czuli. Delikatni.

ESKIMOS Mia³a� wszystkie spaliæ.
MONALISA (z dum¹ i rozpacz¹) Wróci³y. Wykoci³y siê wczoraj. Pod klatk¹. Osiemna-

�cie ma³ych. Czarne bia³opyskie pomorskie. (tuli siê do Eskimosa)
ESKIMOS (odpycha j¹ gwa³townie) Tobie lis nie �mierdzi, bo ty z nich ¿yjesz.
MONALISA (�mieje siê) To zapach rui.
ESKIMOS Jak odwalisz kitê, mo¿esz liczyæ na poca³unek Edenu.
MONALISA (podnosi trociny, ciska nimi w twarz Eskimosa) Oni podpisali, ale ja � nigdy.

Wyciemnienie.

Odg³osy paniki w�ród lisów. Szarpanina. Piski. Skowyty.
Cisza.
Strza³. G³o�ny. Jak egzekucja w mro�ny cichy dzieñ.
Wszystko zostaje przykryte narastaj¹cym szumem morza, odg³osami rozbijaj¹cych siê fal.
Powraca �wiat³o. Nie�piesznie. £agodnie. Koj¹co.
Monalisa ubrana jak do �piewania arii, trzyma maszynê do zabijania lisów.
Idzie w kierunku proscenium z d³ugiego przyciemnionego t³a.
P³atki �niegu stopniowo zostaj¹ zast¹pione przez ziarna suchego piasku.
Potê¿ny snop piachu, jak gilotyna, spada wprost na g³owê Monalisy.
Cia³o znika.
Pusta scena z ³ach¹ piachu w miejscu, gdzie sta³a Monalisa.
Piasek opada, powoli, nie�piesznie.
Wyciemnienie.

Jasne �wiat³o.
Na �rodku sceny motor Eskimosa. Na nim siedz¹: Bakteria, �nie¿ynka, a w przycze-
pie, w trumnie, Cyngiel. W dresie, na g³owie ma na³o¿on¹ bia³¹ torebkê ze sztucznego
futerka, któr¹ chcia³a sprzedaæ Sina.
Oprócz Cyngla w trumnie znajduje siê ca³a masa przeró¿nych zakupów.
�nie¿ynka czy�ci paznokcie Bakterii.
Bakteria ubrany elegancko, na bia³o, jak Eskimos.

BAKTERIA Mogê siê przylepiæ? (tuli siê do �nie¿ynki)
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�NIE¯YNKA ̄ eby� siê wiêcej nie odlepi³. (po d³u¿szej chwili, entuzjastycznie) Ale czyste.

L�ni¹ ze wszystkich si³. Po moim wiêcej ni¿ pilniczku zwiêkszy³y moc o sto procent.
BAKTERIA ¯e sobie poradzi³a��
�NIE¯YNKA By³am po oleju dynamicznych ludzi. Kupi³am najnowszy wynalazek

w dziedzinie gotowania makaronu. Natknê³am siê na Cyngla. I w drogê. Bez zaha-
mowañ.
Jedziemy sobie, na pó³kê wpad³am, pasztety spad³y, ale dalej, a tu konkurs lodów
Krainy Arktycznych Rozkoszy. Dzieciaków pe³no, ka¿de za Miko³aja, za misia polar-
nego przebrane. A ten wodzirej, co nas zobaczy³, drze siê do mikrofonu na ca³¹ japê.
(efekt jak przez mikrofon) �Co ja tu widzê! Wreszcie prawdziwy Eskimos i jego �nie-
¿ynka!� My�la³am, ¿e siê spalê. Ale jak zobaczy³am te zazdrosne gêby rodziców�
Chyba nie my�lisz, ¿e dali nam te talony i z³ot¹ kartê Rodzinka, bo on kaleka?

BAKTERIA Przecie¿ wy wygl¹dacie jak z Krainy Arktycznych Rozkoszy. (urywa, spogl¹-
da w kierunku widowni)
Telewizja przyjecha³a� kameruj¹�
Piach siê uwali³. Klif poszed³.
Krajow¹ dwójkê szlak trafi³.
Morze zabiera, co chce.
Mojej jarzêbiny ju¿ nie ma.

�NIE¯YNKA Po co ci jarzêbina? Pieni¹¿ki dostali�my, a ziemiê i tak by woda wziê³a.
Poka¿ siê, poka¿ swojej �nie¿ynce.
Bakteria zsiada z siedzenia motoru. Pokazuje siê �nie¿ynce.

�NIE¯YNKA Ale pochod� trochê.
Bakteria chodzi trochê.

�NIE¯YNKA Ale tak normalnie, jak cz³owiek.
Bakteria chodzi jak cz³owiek.

�NIE¯YNKA Jak facio.
Bakteria chodzi jak facio.

�NIE¯YNKA Ale� Ale tak jak facio, który ma z³ot¹ kartê Rodzinka.
Bakteria chodzi jak posiadacz z³otej karty Rodzinka.

�NIE¯YNKA Jak patrzê na ciebie, mam doznanie superdu¿ego owocu. (otwiera paczkê
herbatników, do Cyngla) Chcesz, Cyngiel? Oryginalne. Piêædziesi¹t dwa z¹bki.

Zaczyna padaæ �nieg.
Bakteria z trudem uruchamia motor.
Odje¿d¿aj¹. Szczê�liwi.
Wyciemnienie.

Powoli, z g³êbi sceny, z ciemno�ci wychodzi Monalisa o�wietlona punktowym �wiat³em.
�piewa. G³os gard³owy. Intensywny. Silny. Radosny.
�wiat³a nie�piesznie gasn¹.

KONIEC


