
pusta noc

Zyta Rudzka

ZIMNY BUFET

OSOBY:

MATRIOCHA wielka, dorodna
MATRIONA �rednia i �rednio dorodna �mierciono�na laleczka
MATRIOSZKA najmniejsza, najstarsza
oraz
RDZAWA
ANTO�
DEMO BARBIE
STUNINGOWANY WNUSIO

Akcja toczy siê w ci¹gu jednej nocy w czasie tera�niejszym z³o¿onym.
Miejsce podlega entropii, a¿ do Sceny Wyprowadzenia.

P r o l o g  p i e r w s z y

Matriocha, Matriona, Matrioszka u�pione na kuchennych taboretach.
STUNINGOWANY WNUSIO (bez patosu) Zrodzona z matki. Roku niepamiêtnego.

Umiera w kuchni. Emaliowanym Ogrodzie Hesperyd. Taboret skrêcony w spiralê.
Plus minus nieskoñczono�æ. Daremny wdziêk palców. W ka¿dym pocz¹tku epilog.
Matriocha g³o�no kaszle � wszystkie budz¹ siê. Matriocha stroi siê na randkê. Ma-
triona znojnie obiera ziemniaki. Matrioszka rado�nie patrzy w jeden punkt.

}
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MATRIONA Brzydko kaszlesz.
MATRIOCHA Spotka³a� siê z piêknym kaszlem?
MATRIONA Doigrasz siê.
MATRIOCHA Lato mamy. (krzyczy i kaszle) Laaato!
MATRIONA Doigrasz.
MATRIOCHA Laaato!
MATRIOSZKA Nad ranem� kiedy nic nie puszczaj¹� puszczaj¹ kominek.
MATRIOCHA Laaaaaato!
MATRIONA Po co lato, co je� �wieæ Panie nad tym, co stworzy³e� w gorliwo�ci�

Grzebanie, wk³adanie palucha w tych, co odeszli.
MATRIOSZKA Na ca³y ekran� kominek� do rana.
MATRIONA Nie by³ wierz¹cy. Nie móg³. Na derby by go nie dali. Prasowa³am mu ko-

szulê na partyjne zebranie, a Antosia uczy³am �Zdrowa��. A potem wzi¹³ te mapy,
wzi¹³ sobie wolno�æ ca³¹ w gardziel wsadzi³, a my siê z tego zrzygali�my rodzinnie.

MATRIOCHA ¯elazn¹ kurtyn¹ siê podtar³.
MATRIONA Ob¿ar³ siê, a¿ siê odbi³o, zatka³o.
MATRIOCHA Telefon dla umar³ych. Bierzesz do trumny, rok bez do³adowania.
MATRIOSZKA Telewizor. Pierwszy kupi³am od Niemców. Za dzieciñstwo. Starczy³o na

zegarek marki Pobieda, buraczkowe spodnium bardziej do figury.
MATRIOCHA Za granic¹ chowaj¹ p³ytko, u nas mo¿e nie dzia³aæ.
MATRIONA U nas j¹trzy, ogni, paprze�
MATRIOSZKA Niewa¿ne, co puszczaj¹� jakby kto� by³ w domu.
MATRIONA ��limaczy, paskudzi, obiera.
MATRIOCHA (z rozkosz¹) Lato k¹sa w uda. A³! A³!
MATRIONA W brzuch ci pójdzie.
MATRIOCHA A ja chcê siê kochaaaæ!
MATRIONA W bebech pójdzie jak nic.
MATRIOCHA Laaato! Ptaszki! (rado�nie na�laduje trele)
MATRIONA Piski ptaków. £eb pêka.
MATRIOCHA Rumianki mi rosn¹.
MATRIONA ¯uki. Noga cierpnie od zabijania.
MATRIOCHA Rumieniê siê od kwilenia.
MATRIONA Ca³a ta zgnilizna� niby kwitnie, a siê sknoci. Ka¿dy jeden listek, kwiatek,

dzieciê, mróweczka.
MATRIOSZKA Na kompost. Kwiatek. Listek. Bobo. Bo¿a krówka.
MATRIONA i MATRIOSZKA (gro�nie) Na kompost. Na kompost. Na kompost.

M a m a.  R e - a n i m a c j a

ANTO� Jeste� tu?! Jeste�?! Jeste� tu, mamo�
MATRIOSZKA Lekarz niech do chorych.
ANTO� Dlaczego siê nie odzywasz? Wo³am i wo³am. �le umyta. G¹bk¹ pewnie. Trzeba

siê ogarn¹æ. Siu�ki. Rozczochrana.
MATRIOSZKA Maszfartuchmasz.
ANTO� Kitel. Fartuch to ty masz. W kuchni.
MATRIOSZKA Którystopieñspecjalizacji?
ANTO� Nie pamiêtasz.
MATRIOSZKA Pamiêtamalelubiêpytaæ.
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ANTO� Drugi.
MATRIOSZKA Ca³ymzdaniem.
ANTO� Posiadam drugi stopieñ specjalizacji.
MATRIOSZKA Apowiedzcojesttwoim?
ANTO� Zaczynasz.
MATRIOSZKA Pe³nezdanie.
ANTO� Moim hobby jest zawód.
MATRIOSZKA G³o�nowyra�nie.
ANTO� Ginekolog po³o¿nik. Wpuszczam ¿ycie do ¿ycia.
MATRIOSZKA Niechbógdarzy.
ANTO� Lepiej, ¿eby mi nie zagl¹da³.
MATRIOSZKA Niezabawiajsiêwniego.
ANTO� Zaprzesz³a ty! Czasami trzeba bez wskazañ odwo³aæ ¿ycie z ¿ycia.
MATRIOSZKA Po³o¿nikjakajadumna.
ANTO� Ci�nienie mierzy³a�? Co tak, kurwa, ciemno, za przeproszeniem?
MATRIOSZKA �ciemniamisiê.
ANTO� Bo siedzisz po ciemku.
MATRIOSZKA Pr¹dci¹gnieazciebiemê¿czyznawiêkszyodojca.
ANTO� Wielkie mi. By³ d¿okejem.
MATRIOSZKA Ibohaterem.
ANTO� Dobrze, ¿e masz humor, skoro nic nie masz. Co dzi� boli?
MATRIOSZKA Nic a nic.
ANTO� Lekarza chcesz oszukaæ.
MATRIOSZKA Nie boli. Jutro mnie chowasz. Umar³am.
ANTO� Umar³am. Nie o fakty pytam, ale o samopoczucie. I bez bana³ów, ¿e grobowe.
MATRIOSZKA Masztakieow³osionerêce. Nastudiachby³e�nerwowy.
ANTO� Ale to siê na prêdko�æ przek³ada³o. Prymus w prosektorium. Wa¿enie flaczków,

ga³eczek. Na rany gastrologa, jaki g³odny jestem. I jeszcze ciemno. Mówi³em, kup osram.
MATRIOSZKA By³o ¿ycie, pr¹d ci¹gnie.
ANTO� Lepiej po ciemku i siê przewróciæ. Wpadam, ty na pod³odze, zamiast mieszaæ

gor¹ce, lubiê paruj¹ce. W ¿y³ach ci si¹pi, zamiast potrawki na stole � ka³u¿a moczu na
dole. Nie wiem, �cieraæ czy ciê z mokrego� Nie, nie mogê badaæ, g³odny jestem.

MATRIOSZKA Maszciklops.
ANTO� �miej siê, �miej, zrobi³a� ze mnie sierotê i siê chichrasz.
MATRIOSZKA Nieumrêodtegoodtegonie.
ANTO� ¯reæ! Konia! ¯reæ! Z kopytami! Potrawka ugotowana?
MATRIOSZKA Spokoju nie mam, teraz, jak i na wieki. Jestem tu jeszcze�?
ANTO�. Jeste�! I to jaka� taka� jak nowo narodzona� Mogê ciê dotkn¹æ� nawet bez

rêkawiczki� Popatrz� Ale¿ piêkny cz³owiek bez mêskiej koñcówki! Dziesiêæ w skali
apgar! Witamy na �wiecie!

MATRIOSZKA Noc idzie.
ANTO� Ale ja jeszcze nie idê! Umyjesz mi plecy, najem siê�
MATRIOSZKA Ju¿ ciê nie nakarmiê.

M a m a.  R e - a k t y w a c j a

RDZAWA Mama�? To mama. Ma� Mama pucata! I jak tak¹ do do³u. £adnie to do
trumny pakowaæ, skarb nasz jak ¿ywy! Ale ta nasza mama! Wszêdzie jej pe³no!
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ANTO� Mama siê rozdwaja, rozstraja, nie wie, która ona mówi.
RDZAWA Przywioz³am ruskie laleczki. Ile w nich ¿ycia! Tylko popatrz � Matriocha,

Matriona, Matrioszka. Trzysta procent ¿ycia w ¿yciu.
MATRIOCHA, MATRIONA, MATRIOSZKA (razem) Do pe³ni nieszczê�cia nas tylko

brakuje.
RDZAWA £adnie wygl¹dam, prawda? Klimat w Rosji konserwuje. W zesz³¹ niedzielê

stuknê³a mi czterdziestka. By³y trzy �wieczki. I piekarnik rozgrzany do nieprzytom-
no�ci.

MATRIOSZKA Potrawkapotrawka.
ANTO� Zaczyna siê. Jaka potrawka? Z czego?
MATRIOSZKA Potrawkapotrawka.
ANTO� Nie pamiêta, nic a nic, a w ka¿d¹ niedzielê gotuje.
MATRIOSZKA Potrawkapotrawkapo.
RDZAWA Przecie¿ mama wszystko pamiêta. Co ty opowiadasz?! Nie bêdziemy ufaæ

ginekologom. To z³o�liwe gnomy, wilki w czerwonych kaszkietach. Je¿eli nawet mama
pucata ma ciupkê morbusa alzhaimerusa, ile moich klientek chcia³oby siê od mamy
zaraziæ. Dzieciorodzica szczê�ciara. Prze¿yte, zakopane i przyklepane. A mama to
mamma mia mama³yga!

MATRIOCHA, MATRIONA, MATRIOSZKA (razem, z podziwem) Ale puca ta mama
puca! Ale ja puca ta puca mama! Puca mama! Puc, puc, puc!

RDZAWA Mama, czas przesz³y.
MATRIOCHA, MATRIONA, MATRIOSZKA (razem) By³am puc¹! Posz³am pucê! ¯y-

³am puco!
RDZAWA Czas przysz³y.
MATRIOCHA, MATRIONA, MATRIOSZKA (razem) Puc. Puc. Puc. Bêc! Bêêêêêêêc!

Na wieki wieków puca!
ANTO� Cukier, mocznik, hemoglobina � ksi¹¿kowe, a czynno�ci ¿yciowe ustaj¹.
MATRIOCHA, MATRIONA, MATRIOSZKA (razem) Czy mnie ju¿ na pryzmê z ogryz-

kiem, skórkami, skorupkami�? Czy mnie na kompost�?
ANTO� Mamo, mama mam¹ ¿yje! ¯yje mama!
RDZAWA Do kogo ty mówisz?
ANTO� Do mamy.
RDZAWA Do mamy?
ANTO� O co ci chodzi?
RDZAWA Zachowujesz siê, jakby mama ¿y³a.
ANTO� Ty te¿ siê tak zachowujesz.
RDZAWA Bo tego ode mnie chcesz.
ANTO� Nic od ciebie.
RDZAWA A prezent z Rosji? Specjalnie dla braciszka piekarnik. Ostatni krzyk mody.

Dwie komory. Jedna do kurczaków, druga do eutanazji. Sekunda i masz wieczno�æ.

O p o w i e � c i  p o c h ó w k o w e.  M a t r i o s z k a

DEMO BARBIE (wyci¹ga zagubion¹ Matrioszkê na �rodek sceny. Z pogard¹ i humo-
rem) Ca³y czas szuka. No i czego? Biszkoptu. Logosu. Czego? Szczêki. No, chod�
tu� Co tam masz? Przepis pani domu na potrawkê roladkê?

MATRIOSZKA (wyjmuje foliowan¹ kartkê) Adresdomumojegopro�baotelefon odpro-
wadzenieadresdomupro�ba.
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DEMO BARBIE (�miech) Tu jest twój dom. Nie podoba ci siê?
MATRIOSZKA £adnieupani.
DEMO BARBIE Jeste� u siebie. Ja tylko pilnujê, ¿eby� przesz³a do lamusa. Wolontariat

dobijania do drugiego brzegu.
MATRIOSZKA £adnieuwi³a.
DEMO BARBIE Ty jeste� gospodyni¹. Tu. Ty.
MATRIOSZKA Tytyty.
DEMO BARBIE Przecie¿ ja tu nie pasujê! Spójrz na mnie! Nie pasujê. Bawe³niana raj-

stopo, papuciu ty, odle¿yno! Wybroczyno ty! Liszaju, krwiaku, ciemieniucho! Ciek-
n¹ca macico, ty!

MATRIOSZKA Ja�
DEMO BARBIE Rozejrzyj siê. Nie czujesz siê jak w domu?
MATRIOSZKA Nienie.
DEMO BARBIE Pow¹chaj � domowa atmosfera. Morowa. Wzorowa. Ciepe³ko parzy

mi stopy. Nie czujesz domu?
MATRIOSZKA Nigdzienieczu³amsiêjakwdomu.
DEMO BARBIE Próchno z paszczy ci leci, a ja mam now¹ sukienkê. Przypomnij so-

bie� (�miech) �Przypomnij�, palnê³am. Gdzie czu³a� siê jak w domu?
MATRIOSZKA W komorze.
DEMO BARBIE Jakiej komorze?
MATRIOSZKA Jajowej.
DEMO BARBIE (�miech) Komórce jajowej. Chyba na pewno.
MATRIOSZKA Komorze.Kimpanijest?
DEMO BARBIE Jestem Demo Barbie. Segregujê plastik, szmaty, starych od m³odych.

Wspieram Ruch Medei. Ta kobieta naprawdê co� robi ze swoim ¿yciem. A nie tylko
udaje, ¿e ¿yje. Jak ty, Niobe! Jeszcze mi p³acz. P³acz! Dostaniesz gor¹czki. Bêdê
musia³a czopek instalowaæ. Od razu ci siê przypomni, jak siê po nim godzinami za
ty³ek trzyma³a�.

MATRIOSZKA Posz³o mi w pamiêæ.
DEMO BARBIE Akurat! Nic ci ju¿ nie pójdzie. Ty te¿ w pamiêæ nie pójdziesz. Ju¿ ja siê

postaram. Utylizacja doskona³a. Recykling ca³kowity.
MATRIOSZKA Potrawka. Potrawka!
DEMO BARBIE O, ju¿ zamilcz! A jaka noc jest dzisiaj? Patrz na mnie, jak do ciebie

mówiê! Jutro pogrzeb. Pogrzeb!
MATRIOSZKA Pantofle wypastowane.
DEMO BARBIE Co� siê jednak kojarzy. Ahoj, przygodo! Jutro twój pogrzeb.
MATRIOSZKA Mój?
DEMO BARBIE Nie udawaj, ¿e nie pamiêtasz. Stara cwaniara.
MATRIOSZKA Niemój.
DEMO BARBIE (z pop-uprzejmo�ci¹) Przecie¿ nie mój. Ja jestem Demo Barbie. Nie

umieram. Nie zu¿ywam siê. Jestem samozasilaj¹ca siê ¿yciono�na. (przez niewidocz-
ny mikrofon) Informujê, ¿e zosta³a pani nasz¹ klientk¹. Taryfa: Poslednije sierca. Last
hart. S³i Hoszi. Ultimo kuore. Ostatnie Serce. Pani serce, bo serca bliskich s¹ bez
gwarancji. Trzeba by ludzi wys³aæ w teren, sprawdzaæ, czy serca s¹. A jak w temacie
serca jeste�my, to nadu¿ycia, wymuszenia, podgrzewanie zimnych, ³upanie z kamie-
nia, wiêc sama abonentka czuje, ¿e serce abonentki jest dla nas sercem jedynym. (bez
mikrofonu) Instalujê siê. (przez mikrofon) Us³uga Ostatnie Serce jest bezbolesna. Dla-
czego ma boleæ, jak mo¿e byæ instant. Nie zd¹¿y siê pani baæ, rachunku zrobiæ sumie-
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nia, sensu wydobyæ. Wszystkie konie mechaniczne � w orszaku za pani trumn¹. Bez-
bolesna katapulta. Przez okno, w izbie chorych, rakiet¹ jamaha, a dla przywi¹zanych
do tradycji prawdziwa gratka: retro gilotyna. Pasów bezpieczeñstwa nie trzeba, tak
szybko. (bez mikrofonu) Poczuje pani tylko�

MATRIOSZKA �ciemnia siê.
DEMO BARBIE Kontener jest re-nowy i re-gotowy!
MATRIOSZKA (lament i panika) Potrawkadotegosiêurodzi³am.Jestemmam¹.Zosta-

wiam.Osierocam.
DEMO BARBIE B¹d� grzeczna! Uspokój siê! Mam si³¹?!

Si³¹ sadza Matrioszkê na kuchennym taborecie. W brutalny sposób zamyka jej oc
zy. Matrioszka broni siê.

DEMO BARBIE No ju¿ dobrze� dobrze. Dostaniesz gratis. Wieczne odpoczywanie.
Agresywnie wk³ada jej jej g³owê foliowy worek na �mieci, �ci¹ga paski przy worku,
zwi¹zuje, wychodzi.
Matrioszka zostaje na taborecie. Kilka razy porusza g³ow¹ � w worku zapala siê czer-
wone �wiat³o. Potem nic ju¿ siê nie porusza, nie zapala. Scena rozja�nia siê, a¿ do
wywo³ania dyskomfortu.

P r o l o g  d r u g i

STUNINGOWANY WNUSIO Pojecha³a do zwyk³ego miasta. W tramwaju linii sze�æ
zaczepi³ j¹ mê¿czyzna: Pani, jak dojechaæ do przystanku Mi³o�æ? Chocia¿ nietutej-
sza, odpowiedzia³a wyczerpuj¹co. Pomy�la³a: skoro jest smutny, na pewno dam sobie
z nim radê. �lub wziêli tuzinkowy. Ksi¹dz mia³ zwyk³¹ krostê, a ministrant czkawkê.
Panna m³oda niczym siê nie wyró¿nia³a. Ani welonem, ani urod¹, ani nadzwyczaj-
nym szczê�ciem. Urodzi³y siê dzieci ze zwyk³ymi dziesiêcioma palcami u nóg i r¹k.
Moczy³y siê nocami, pies, jakby tyle dostawa³ grza³k¹, toby siê nauczy³ biegaæ na
kibel. Mieszkanie zwyk³e. Spali w jednym pokoju, innych nie by³o. Tylko ona nie
spa³a. Czuwa³a, ¿eby w zwyczajnym momencie �ci¹gn¹æ dziecko na nocnik. Nocnik
te¿ by³ zwyczajny. Emaliowany. Z Olkusza.

P u s t a  n o c.  W y b i e r a n i e  u b r a n i a

Matriona i Matriocha zakrzywiaj¹ czas. Chc¹ ubraæ Antosia i Rdzaw¹ w dzieciêce
ubrania.

MATRIONA i MATRIOCHA (razem) Garnier garniturek dla elegijnego elegancika.
ANTO� Dalej z tym. O� na jedn¹ rêkê.
MATRIONA Brzuch wci¹gnij.
ANTO� Ja w to?!
MATRIONA i MATRIOCHA (razem) Bez gadania. Ma³y szykownisiu, bzdecie strojnisiu.
ANTO� Nie.
MATRIONA i MATRIOCHA (razem) Przymierzaj, bo ciê strzelê!
ANTO� Nie i ju¿! Ja, lekarz, mam z siebie pajaca? Po co?
MATRIONA Po co?! Jeszcze siê pajac pyta. Po to. Jutro chowanie. (przera�liwy krzyk)

Pooobite garrrrrry!
ANTO� £adnie mamie w tej sukience.
MATRIONA Bajdu� Kajtu�. Na po�miewisko idê czy na wieczne odpoczywanie.

Synku�
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ANTO� Jaki synku?! Synku i synku. Ja tu nie chcê byæ u matki. Lekarz nigdzie nie jest

prywatnie. (odrzuca garniturek) I dalej mi z tym, mama zapomnia³a, ¿e ja ju¿ jestem
mê¿czyzn¹ z drugim stopniem specjalizacji.

MATRIONA Pêpowczyzny siê nie poznaje, a w matkê Alzheimerem siê rzuca.
ANTO� Nie zmieszczê siê, czy pacjentka tego�
MATRIONA i MATRIOCHA (razem) Postaraj siê, ty sieroto z ³aski. Postaraj. Dla matki

i �wiêtej trumny.
ANTO� Jakiej znowu trumny?
MATRIONA Mojej. Tej, za któr¹ zap³aci³e�. A ty w tym. (prezentuje sukienkê komunijn¹)
RDZAWA Ja? W tym? Ja? Dasfidanija.
MATRIONA Obci¹gnij siê. Jak ula³!
RDZAWA Nie ma mowy. Vintage dla bachorka z Bullerbyn. Ja Nowy Jork. Berlin. A

teraz forever Moskwa, która ju¿ dawno nie wierzy ³zom. Ani ¿a³obie, lêkowi, ¿alowi,
wszystkim tym matriarchalnym sentymentalnym wype³niaczom.

MATRIONA No, w³ó¿ schludne sieroce ubranko.
RDZAWA Ty³ek widaæ� I nie do twarzy.
MATRIOCHA Bo do dupy. Dupppppy. (rechotcze)
MATRIONA i MATRIOCHA (razem) Wyrazy, wyrazy.
RDZAWA (agresywnie) Mama w ³adnej z bufkami, a ja jak jaka� sierota, z dupskami na

wierzchu. On zawsze ma lepsze.
ANTO� Ma lepsze, bo lepszy. Po³o¿nik. Robi w nowym �wie¿ym ¿yciu.
RDZAWA Ja te¿ jestem zwi¹zana z medycyn¹.
ANTO� Wyruszy³a� w �wiat w poszukiwaniu straconej cnoty?
MATRIONA Wymydlê ci ten wyraz z gêby. Raz na zawsze! Chod� tu! Myd³a ci u nas

dostatek, a Pixi-Dixi niech w proszku Ixi.
ANTO� Nie zapominaj, ¿e poda³em ci rêkê. Nara¿aj¹c siê na kpiny �redniego personelu,

jak¹ to mam siostrzyczkê bez intelektualnej ekszyn. Musia³em zmieniæ szpital.
RDZAWA Zamek z lodu, nie szpital.
ANTO� Ty wiesz, kurwa, jak mnie te twoje baju sraju wkurwiaj¹ bez przeproszenia.
RDZAWA Opowiadam ci swoje piêæ lat.
ANTO� To opowiadaj jak facet!
RDZAWA Próbowa³am�
ANTO� Nawet oddychaæ nie próbujesz. To jest sposób. Zwin¹æ siê w kulkê i jako� zleci.
RDZAWA Chcia³am tylko le¿eæ. I ¿eby wszyscy siê�
MATRIOCHA �odpierdoooooooolili od dzieciaka. (zadowolona)
ANTO� A kto chodzi ko³o mamy, która dawno nie wie, ¿e jest mam¹? A im bardziej

pucata, tym mniej kumata. Ja! Ja chodzê, a przecie¿ nie robiê w starym ¿yciu. Robiê
w ¿yciu �wie¿ym. Ale ko³o matki chodzê. A z niej siki, a¿ parkiet w górê idzie. Osier-
dzie mam zwiotcza³e. Jednak chodzê.

RDZAWA Chodzisz, chodzisz, a ja nie wchodzê ci w oczy, i o to jakby chodzi.
MATRIONA Braciszek za³atwi³ ci pracê. Podziêkuj.
MATRIOCHA Dygnij. Dwa razy. O, tak, jak za dawnych lat bywa³o. (demonstruje)
MATRIONA i MATRIOCHA (razem, nachylone nad Rdzaw¹) Jaka ona ³adna! Niby ma³o

pucata! Ale po prawdzie, jak siê patrzy, jak tak le¿y, to cukierek! I le¿y, i siê nie
przele¿y. I do szko³y ani mru.

MATRIOCHA Zuch dziewczyna, co dorastaæ i ruchaæ siê zaczyna.
MATRIONA Coraz ³adniejsza na tych zwolnieniach od rejonowego. Coraz mniej pucata,

ale s³odzik, miodzik.
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ANTO� £adna. Co z tego, ¿e ³adna, jak brzydka. Nawet nie podziêkowa³a za pracê.
RDZAWA Szybko j¹ straci³am.
ANTO� Jak wszystko. Ci¹gle na wznak, a niby taka ruchawa po parkach. Trzeba by³o

podawaæ numer gabinetu, a nie pierdoliæ o rumianych krasnoludkach.
RDZAWA I w³a�nie pierdol¹c o rumianych, napisa³am �Psycho Werd¿in Prod¿ekt�. Pod-

rêcznik selektywnie po¿¹danych uczuæ i emocji. Jestem de lajf ko³cz risajklingowych
dziewic. Pracujê z doktorem Jurijem Witoldowiczem. �wiatowej s³awy chirurgiem
waginalnym w dziedzinie rekonstrukcji b³ony dziewiczej.

MATRIOCHA O, twoja maaaaaaaaæ!
ANTO� Satysfekszyn wymy�lili. Jaka ty ró¿owiutka w szarej masie jeste�. Kicz Hipokampa.
MATRIONA i MATRIOCHA (razem) Wy tu o sobie i o sobie, a jutro jedyn¹ matkê cho-

wacie. (euforycznie) Jaka ja bêdê jutro w trumnie zapiêta na ostatni guzik, a wy nie-
utuleni w komunijnych szatach. Dni waszej komunii� najpiêkniejsze dni mojego, za
przeproszeniem, ¿ycia. �piewa³a� �Pan Jezus ju¿ siê zbli¿a, ju¿ puka do mych drzwi�.
Wszyscy p³akali. G³os mia³a� s³owiczy, to ci na prezent s³owika w klatce.

RDZAWA (z odraz¹) Wygl¹da³am jak skoñczona sierota. I grubo.
ANTO� (z odraz¹) Wygl¹da³em jak maleñki pan m³ody.
MATRIONA By³e� urocz¹ miniaturk¹ pana piêknisia.
RDZAWA Wróci³am z chóru, Maciusia nie ma, klatka w wannie.
MATRIONA Gówienka musia³y odmokn¹æ.
MATRIONA i MATRIOCHA (razem) �wiêta, piêkna komunia. Zaprosili�cie Jezusa do

swojego serca.
RDZAWA Obawiam siê, ¿e ta wizyta siê nie przeci¹gnê³a. Z winy gospodarzy, oczy-

wi�cie.
ANTO� Ojciec go wypu�ci³ czy ty?
MATRIONA Co przyjedziesz, to pytasz. A ja mówiê i mówiê, ojciec przeczyta³ w gazet-

kach z tapczanu, ¿e s³owik w klatce nie �piewa, tylko sra na okr¹g³o, traci piórka
i zainteresowanie i taki bez zainteresowania i piór zdycha za m³odu. To go wypu�ci³,
no co, maj, raj by³ w �wiergotach ca³y.

RDZAWA Siedzia³ na parapecie i ani go z³apaæ, ani odgoniæ.
MATRIONA i MATRIOCHA (razem) W koñcu zdech³, ale trzeba ci, ¿e z bombonierki

trumnê zrobi³a� cudn¹.
ANTO� Lubiê to pole przed blokiem, na skróty dwie minuty i ju¿ � mama czeka w oknie.
RDZAWA Ta droga to ju¿ tylko w bajkach.

P u s t a  n o c.  M y c i e  c i a ³ a

Cisza. Matriona przygotowuje Matriochê do mycia.
MATRIONA Za�piewaj. Mo¿e mnie chêtka na mycie najdzie. Jak Bóg nie daje mo¿li-

wo�ci, to i odbiera chêci. Za�piewaj matce jedynej.
RDZAWA Mam nieme gard³o.
MATRIONA Od kiedy?
RDZAWA Od wtedy.
MATRIONA To zapytaj, co u brata. Wstyd. Braciszek i siostrzyczka, a jak obcy. Kiedy�

ca³y dzieñ grali�cie w szachy, a ja dziób w ciup.
MATRIONA i MATRIOCHA (razem) Matka niech siê nie wtr¹ca. Niech obiera. Gotuje.

Chroni. Broni tych, co do broni.
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MATRIONA Takie zdolne dzieci, a teraz ani dzieci, tylko stwory z innej epoki kamienia

wypucowanego. Co tam u brata, we� i podpytaj. Ile kart ci¹¿y prowadzi.
RDZAWA W Moskwie znalaz³am sklep ze s³owikami rdzawymi.
MATRIONA Wielkie mi, u nas byle szczota ry¿a.
RDZAWA Gard³a piskl¹t s¹ nieme, dopiero od rodziców ucz¹ siê �piewaæ. Sta³am i s³u-

cha³am� ka¿dy d�wiêk jasny� czysty� nawet w klatce. Nie kupi³am ¿adnego.
ANTO� Ptaszków s³uchaj¹, pipy fastryguj¹, a u mnie kredyty, nad¿erki, czyszczenia po

poronieniach, co� jak �limak �liskie, chrzê�ci w wiadrze. A¿ mi siê córa przypomni,
dzwoniê, abonent zajêty, poza zasiêgiem papy, ale zawsze w zasiêgu jego karty kre-
dytowej. A ja ³o¿ê. Szko³a z rozszerzonym wszystkim. Eks-¿ona znowu satysfek-
szyn, ma dupka. Nawet ³o¿ê na jej ³o¿e. Lekarz, a g³upi. Cieszy siê z cudzego bobo.
Bez satysfekszyn, ale profesjonalny banan od ucha do ucha.

RDZAWA Widzê pe³niê ¿ycia brata mego.
ANTO� Wieloobjawowe ¿ycie w stanie zaawansowanym z przerzutami do wszystkiego,

gdzie siê da.
RDZAWA Doktor Jurij Witoldowicz�
ANTO� �pisz z nim?
RDZAWA Sk¹d ten upiorny pomys³?
ANTO� Tak o nim mówisz. Jak mama o tacie. Ta mi³o�æ brana przez bibu³kê zbrzy-

dzenia.
RDZAWA ¯ywiê do niego nieprzetworzone uczucia.
ANTO� ¯ywi³a to mama. Ty nawet potrawki nie umiesz.
MATRIONA i MATRIOCHA (razem) W balii.
ANTO� W tej starej?
RDZAWA (ostro) A jak, to brzydko! Na pogrzebik myju myju w starej balii emalii!
MATRIOCHA (krn¹brnie jak dziecko) W balii.
RDZAWA A fe! Fe! Stara balia! Stara! A trumna nowa. Cacy. Cacy trumna!
MATRIONA i MATRIOCHA (razem) Miednica.
ANTO� Ju¿ oddana! Do muzeum powstania!
MATRIOCHA Balia. Baliaaaaaaaa.
ANTO� A daj jej, zaraz zwariujê. £eb mi pêka, ca³y dzieñ wymazy.
RDZAWA Odbierasz porody martwych dzieci?
ANTO� Porody te¿.
RDZAWA I w¹tpisz?
ANTO� Przecie¿ jestem lekarzem.
RDZAWA Braciszek i siostrzyczka zostali sami na skraju ciemnego lasu. Pewnego dnia

braciszek ubra³ siostrzyczkê w stare szmaty i poszli w �wiat. Pukali do drzwi i trzy-
maj¹c siê za rêce, razem g³osili: �Przyszli�my na ostatki, nie mamy ojca ni matki,
ojciec matkê zamordowa³, nikt nam ¿ryæ nie ugotowa³�.

ANTO� Je�li nie umarli, to ¿yj¹ do dzi�.
RDZAWA My�la³am, ¿e wymy�lisz lepszy happy end.
ANTO� To ty jeste� specjalistk¹.
RDZAWA Kiedy Jurij przyjecha³ do Berlina na pokazowe operacje, nasze oczy spotka³y

siê i pomy�la³am: Oto najwiêkszy smutas kutas w Moskwie. Pomy�la³am: Zdobêdê
ten smutek. £atwo by³o.

ANTO� A ja my�la³em, ¿e siostrzyczka z Moskwy nie dzwoni, bo siê p³awi w szczê�li-
wo�ci, a ona cudze satysfekszyn poleruje.

RDZAWA Jurij� ¿ycie z kim� smutnym jest takie weso³e. Przypomina mi dzieciñstwo.
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P u s t a  n o c.  U b i e r a n i e  c i a ³ a

Matriona ubiera Matriochê. W czarnej sukience jest du¿o ma³ych guziczków, trudno
siê je zapina.

MATRIONA Pochowajcie mnie w twoim �piworze, synku.
ANTO� Jakim?
MATRIOCHA Fioletowym.
ANTO� Przecie¿ zapomnia³em go w Grecji.
MATRIONA Wykrad³am go z plecaka. Zaraz po waszym powrocie.
RDZAWA W Moskwie straszne mrozy. Sople � nos czarownicy. Zaspy � zapadnie lo-

chów. Idê przez miasto w czerwonym kapturze, my�l¹c o siedmiomilowych Manolo
Blahnika. Przychodzê, zaraz, jeszcze w livingu dochodzê, a mój Jurij wyskakuje ze
mnie i grzeje pi¿amkê w piekarniku.

ANTO� Pisiorka sobie w tobie odmrozi³.
MATRIONA i MATRIOCHA (razem) Dlaczego w �piworze? Bo pachnie tob¹.
RDZAWA Po mnie nie chcesz pami¹tki?
MATRIONA Ty jeste� we mnie.

Matriocha, ciesz¹c siê z trumiennej sukienki, krêci siê dooko³a w rytm.
MATRIONA i MATRIOCHA (razem, niepokoj¹co) Ile jest na �wiecie mam, mój bra-

ciszku policz sam. Gdyby� widzia³ skarbów moc i móg³ tylko jeden wzi¹æ? Ile jest na
�wiecie mam?
Matriocha przystaje, chwyta siê za serce.

MATRIONA i MATRIOCHA (razem, z bólem) Serducho mi wy�cigowo pika. Derby
krwawe.

ANTO� Nie ma prawa biæ. Trzy dni temu po reanimacji nie podjê³o funkcji.
MATRIONA i MATRIOCHA (razem, z bólem) £adnie mi? Nie pomiê³am siê? (chc¹

wyj�æ)
ANTO� (dopada do Matriochy, na si³ê chce j¹ zatrzymaæ) Lubiê lody waniliowe i budy-

nie malinowe. Lubiê twoje s³odkie serce, w s³odkie ciê ca³ujê rêce. Lubiê z tob¹ s³od-
kie ranki, lubiê s³odkie niespodzianki. Mniam, mniam, mniam, s³odk¹ mamê mam.
Kocham ciebie w czekoladzie, w cukrze pudrze, marmoladzie. Kocham twoj¹ s³odk¹
twarz, gdy mi s³odkie buzi dasz. (próbuje poca³owaæ Matriochê)
Matriona odpycha Antosia od Matriochy, wyci¹ga j¹ ze sceny. Rdzawa i Anto� zosta-
j¹ sami.

RDZAWA Tak szybko z mamy dziecko uciek³o. Przez welon czy przez ciebie?
ANTO� Przez welon czy przez ciebie?

O p o w i e � c i  p o c h ó w k o w e.  M a t r i o c h a

Rozja�nia siê od zapalonej �wieczki w domku z klocków, który trzyma Matriocha �
powa¿na, zawstydzona. Kaszle, coraz bardziej brzydko.

DEMO BARBIE Jaka ³adna minilaseczka? No, nie wstyd� siê. Jak masz na imiê? Laleczka�
MATRIOCHA Matriocha, gnojnego ¿ycia infantka.
DEMO BARBIE Powiedz prawdê. Laleczka�
MATRIOCHA �mierciono�na.
DEMO BARBIE Lubimy ma³e zwierz¹tka. Kacz¹tko. Foczka.
MATRIOCHA Ze smutnymi oczami.
DEMO BARBIE Gdzie smutnymi, jak m³odymi! Bia³ka pierwszej m³odo�ci.
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MATRIOCHA A sarenka? Nowo narodzona na d³ugich nó¿kach. A mopsik� pofa³do-

wany od góry do do³u� (pauza, powa¿nie) Nie jestem ju¿ dzieckiem.
DEMO BARBIE Pyzate policzki bobasa z d³ug¹ dat¹ wa¿no�ci. Chce siê cmokaæ. G³a-

skaæ. Przytulaæ. �mierciono�na matrioszka. �mierciono�na ro�linka. �mierciono�na�
Kiedy to siê zaczyna� Kiedy to siê z kie³ka� krzewiæ zaczyna.

MATRIOCHA (nagle przestraszona) Nie jestem dzieckiem. Mówiê.
DEMO BARBIE Ale z ciebie ³adna rabatka.
MATRIOCHA Rumieniê siê od rumianków. Uda jak mokra trawa, piersi kwitn¹.
DEMO BARBIE Zdyszana jeste�.
MATRIOCHA Bo wolno�æ� wszyscy biegn¹, krzycz¹, ca³owaæ siê, �ciskaæ, my na-

ród� Ten w samolocie te¿ siê cieszy³. £adowa³ po wszystkim, co siê rusza³o. Mama
siê rusza³a jeszcze. Podbieg³am. Le¿a³a na brzuchu. Sta³am nad ni¹ boso na szklance
z okien, na �cianie domu sta³am� I tylko ten kaszel mi zosta³ ze wszystkiego.

DEMO BARBIE Matka rabatka szczerbatka. Larwy, pêdraki, flegmiaki.
MATRIOCHA To tylko kaszel.
DEMO BARBIE Zgrabione, do spalenia gotowe. Ale ³una. Niebo od dymu czarne. Dzieñ

od dymu bêdzie noc¹. (wyci¹ga �wieczkê z domku. Staje z boku)
Z nieba na Matriochê spada ziemia. Matriocha najpierw jest przestraszona, potem
odchyla g³owê i próbuje ³apaæ ziemiê, tak jak dziecko ³apie p³atki �niegu.

P r o l o g  t r z e c i

STUNINGOWANY WNUSIO Pracowa³a jako zwyk³y pracownik umys³owy, ¿eñskiej koñ-
cówki jeszcze nie by³o na �wiecie, nie mog³a byæ pracowniczk¹ umys³ow¹. Wydawa³a
z magazynu zwyk³e produkty ogólnego po¿¹dania: cukier, kaszê, ³atê na kilogramy,
ósmego marca � wedlowskie muszelki w sreberkach. Potem �lubny wybra³ fridom nie-
zwyk³¹, a j¹ z roboty na pysk i na przes³uchanie, zwyczajne i prza�ne pranie po ner-
kach, przypalanie cycków i zêba na ¿ywca rwanie, potem pracy szuka³a, ca³y czas tera�-
niejszy w maglu siê zatrzyma³a, para na kolanach sycza³a, znaki jak na bydle jej wypa-
la³a. Z powodu wolno�ci ojca, syna wyrzucili z szachowego ko³a m³odzików. Zamkn¹³
siê w piwnicy, po tygodniu wróci³ chudy i silny, za jednym zamachem przez okno wszyst-
kie puchary. Przerzuci³ siê na sport bardziej dynamiczny, karate domowe. Zwyk³e. Cza-
sami tylko krew z nosa matki ula³a siê w fantazyjny sposób. Albo piê�æ niebanalnym
szlaczkiem z¹b siostrzyczki ukruszy³a. Uroda i tak jej nie by³a potrzebna: z ³ó¿ka nie
wstawa³a, pod siebie szcza³a, ojca, promocji do klasy ani Bambo nie dosta³a.

S i e d z e n i e  p r z e d  p o d r ó ¿ ¹

Rdzawa siedzi na ³ó¿ku. Popija rosyjskiego szampana i zagryza pomarañcz¹. Ma na
sobie komunijne bia³e lakierki i podkolanówki. Reszta ubrania jak u doros³ej kobiety.

MATRIONA Ale ty dziecko masz stare nogi w tych butach. (ogl¹da swoje buty) Moje nie
lepsze. Od razu widaæ� trumniaki. Trumniaki, ale z wy¿szej pó³ki. Jakbym ¿y³a,
tobym nie doskoczy³a. Ale umar³am i zas³u¿y³am, syn, drugi stopieñ specjalizacji, mi
kupi³. (patrzy na Rdzaw¹) Ale¿ ty z chlania do swojego ojca, za przeproszeniem, jeste�
podobna. Kubek w kubek. On te¿ tak� te kubañskie� gorzkie� pastewne� sok
mu po palcach� ustami wyciera³am.

RDZAWA Nie ¿yczê go sobie na oczy. Nie móg³ dosypaæ arszeniku do strawy tyrana, to
mapa miêdzy jaja i hop hop za lasy, za góry, za doliny.
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MATRIONA By³ w telewizorze. Order dosta³. Ale mnie zepsu³ siê wtedy telewizor, bo

dzieñ wcze�niej ³up go m³otkiem od ty³u, ¿eby nie korci³o patrzeæ. Bohater.
RDZAWA Odchyli³ ¿elazn¹ kurtynê i zagin¹³ w czasie i przestrzeni.
MATRIONA (ogl¹da buty) W trumniakach trupia cera siê robi w kontra�cie. Ca³a ja ju¿

nie ja� ca³a ja do butów pasujê. Podzelowana �mierci¹� I jaka ja? Mama czy trum-
niakowa matrioszka� córu�� jaka ja? No, nie bój siê� powiedz� Kto mi powie,
jak nie ty�

RDZAWA Mama w kuchni od rana. Krasnoludek wpad³ do sa³aty, a w piecu � chuj taty.
Wchodzi Anto� w krótkich spodenkach, bia³ych podkolanówkach, czarnych lakier-
kach. Strój komunijny, góra � fartuch lekarski, s³uchawki. Od razu zaczyna wi¹zaæ
sznurowad³a w trumiennych butach Matriony.

MATRIONA Dobra, dobra. Mów lepiej, gdzie by³e�?
ANTO� Co do ¿arcia?!
MATRIONA Wiesz, która godzina?
ANTO� Zdoby³em tytu³ m³odzików. Potrawka pachnie! No! Osiem szkó³, a ja symultan-

ka i wszystkim szach mat.
MATRIONA Jak ojciec wróci, bêdziesz mia³ mat.
ANTO� Za miesi¹c krajowe.
MATRIONA Za miesi¹c ojciec do RFN jedzie. Skoki przez przeszkody.
RDZAWA (gro�nie) Dla mnie lalka. Bambo. Zamyka oczy. Jedno i drugie. Oba naraz.

�pi, ale nie �ni, to poczwarka, jak siê zbudzi, to was zje!
MATRIONA Szpilki, rozmiar trzydzie�ci siedem. Patyczek ju¿ mu w portfel w³o¿y³am.

¯eby za du¿ych nie kupi³. A jak bêd¹ drogie, to niech nie kupuje. Tylko dzieciom
puszkê i lalkê.

ANTO� Puszki.
MATRIONA Jedn¹ zamówi³e�.
ANTO� Jedn¹ po coca-coli, czerwon¹, piêkn¹, a drug¹ po piwie, zielon¹, piêkniejsz¹.

Trener powiedzia³: nie ma dla ciebie mocnych na krajowych. Jeszcze Kasparow bê-
dzie przez ciebie p³aka³.

MATRIONA By³e� takim dobrym dzieckiem. Zawsze sam zapina³e� rozporek po wyj-
�ciu z kibelka, a mia³e� dopiero trzy latka. (k³adzie siê na ³ó¿ko. Zamyka oczy)

RDZAWA (agresywnie) Anio³ek. Fijo³ek. Ró¿a. Bez. Konwalia. Balia. W�ciek³y Pies.
(milknie na moment, potem mówi powa¿nie) Ciekawi mnie ten moment, kiedy to, co
jest, przechodzi w nie jest. Przecie¿ jako lekarz dokonujesz wyboru. I nawet jak jest
szarobure obydwa, to jest taki jeden moment, ta jedna jedyna sekunda, ¿e wszystko
rozk³ada siê jak bia³e przy czarnym, i wtedy rêka ci ju¿ nie dr¿y.

ANTO� O co ci�?
RDZAWA Ja naprawdê nie wiem, jak wrzucasz te odpady do wiadra. Oczywi�cie, same

id¹, �liskie, dzieciaki-skorupiaki. Raz by³y w³osy, a mia³ byæ trzeci miesi¹c. Mówi³e�:
³atwo siê wyczy�ci� raz dwa i po sprawie� a we mnie po tym czyszczeniu ci¹gle
brudno.

ANTO� Przecie¿ jeste� lajf ko³cz� tak to by³o?
RDZAWA Selektywne namna¿anie uczuæ, sterylizacja negatywnych i represywna zachê-

ta do reprodukowania pozytywnych. Nasza klientela pozostaje dziewiczo, dzieciêco
szczê�liwa. ¯yczysz sobie�

ANTO� Nie chcê byæ ch³opcem.
RDZAWA Nikt ju¿ nie chce byæ tym, kim jest. Po co byæ dotkniêtym, prze¿ywaj¹cym,

pamiêtliwym, jak mo¿na skorzystaæ z naszych us³ug i byæ entuzjastycznym, pe³nym
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nadziei, pozytywnie my�l¹cym, hurraoptymistycznym, b³ogim, wygodnym, jedno-
znacznym, lekkostrawnym. Osobniki chc¹ce siê Re-m³odziæ pragn¹ kompleksowego
Re-startu. Budz¹ siê z narkozy z Re-dziewiczym cia³em, os³abione, podatne, wtedy
przystêpujê do zabiegu utylizacji pamiêci i recyklingu emocji.

ANTO� Po co ty tam pojecha³a�?
RDZAWA Pojecha³am? Nigdy nie wysz³am z tego domu. Moje dwa anio³ki w niebie

pisz¹ list do ciebie. Ci¹gle prê� Prê� Prê brudy do wiadra.
ANTO� Musisz o tym zapomnieæ.
RDZAWA A ty zapomnia³e�?
ANTO� Przywioz³em ciê do domu� le¿a³a� jak kreda� pozwoli³em, ¿eby� mnie ogra-

³a, szach mat. S³uchali�my tych g³upich piosenek o ma³ym bambino� do samego
rana.

RDZAWA Gdybym by³a sama� by³abym tchórzem, nic bym nie zrobi³a� Dlaczego mi
pomog³e�?

ANTO� Prosi³a� mnie.
RDZAWA To mama ciê prosi³a. Nie mo¿na by³o jej odmówiæ, prawda? Nie mog³am

sobie z³amaæ ¿ycia. Bo moje ¿ycie z³amane, to wasze ¿ycie po stokroæ z³amane. Moje
dwa anio³ki w niebie. Mogê z nimi ¿yæ� tylko trochê s¹ zazdrosne o to ¿ycie do
prze¿ycia, zazdrosne o to, co nie do pozazdroszczenia, o byle jaki happy end. Lajf
ko³cz. �miejê siê z tej nazwy� Lajf ko³cz� z tej pracy siê �miejê� z tej mi³o�ci�
tej pierwszej� i tej, co nie wierzy ³zom� z tych ³ez siê chichram� Nie muszê ju¿
sobie puszczaæ tych w³oskich piosenek, bo i tak mi do �miechu. Jak tylko sobie wspo-
mnê� p³aka³e� i pali³e��. Zawsze po szkole. Pó³ paczki. Paczka. Plu³e� i pali³e�.
Podgl¹da³am, jak p³aka³e�� tak mi siê� przytuliæ do ciebie� ¿eby nie do p³aczu,
nie by³o� ¿eby�my siê nie pakowali do mniejszego� nie zmieniali nazwiska� nie
czekali na te nigdy listy od ojca� te gówna matki, ¿e nas �ci¹gnie, te gówna matki, ¿e
nas kocha, te gówna matki o honorze i ojczy�nie. Ona wierzy³a, bo jeszcze Bóg jej
pozosta³. Z honoru i ojczyzny.

O p o w i e � c i  p o c h ó w k o w e.  M a t r i o n a

Demo Barbie szuka Matriony tak, jak siê szuka zaginionego chomika. Na czworakach,
zagl¹daj¹c do ka¿dej dziury. Bezradnie i agresywnie szukaj¹c przywabiaj¹cych s³ów.

DEMO BARBIE Ciip, ciip, ciii� �mierciono�na laleczko! Matrino. Matrono. Kobieto
wyprawko. Potrawko. Jeste��?
Zapala siê ma³a lampka na stoliku obok fotela. Siedzi tam Matriona. Nakleja znaczki
na koperty. Mechanicznie, jak w manufakturze.

MATRIONA Cicho. Dzieci �pi¹. Nogi puchn¹ od stania. Ludzie wszystko musz¹ na sztorc
krochmaliæ, obrusy, prze�cierad³a. No, ale jakby nie krochmalili, a potem nie gnietli,
to by im siê wydawa³o, ¿e nic siê nie zdarza. Woda nie schodzi� balon nie ³ydka.
Mo¿e to nerki albo od serca� Nie ma komu po¿a³owaæ� Mo¿e i dobrze, ¿e nie kupi³
mi tych rozmiar trzydzie�ci siedem, teraz to musi byæ czterdziestka, bo szersza. Od
tego dnia, co mia³ kupiæ, zaczê³am brzydko wychodziæ na zdjêciach. Taki mi siê zro-
bi³ nowy stary u�miech. Jakbym nic w �rodku nie mia³a. Pusty wór, nie cia³o. Ciem-
no. Najciemniej. Po omacku nie dojdziesz. Do serca. Do siebie. Jak jego straci³am,
my�la³am� po czym� takim niczego ju¿ straciæ nie mo¿na. A potem zaczê³am gubiæ
wyrazy. I zdech³am w kuchni. To ju¿ lepiej na pasach. Na przej�ciu. W miejscu do-
zwolonym.
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Zyta Rudzka

pusta noc
DEMO BARBIE �mieræ jest zawsze w miejscu niedozwolonym.
MATRIONA Kiedy� taki student chyba� w tramwaju� patrzy³ na mnie� patrzy³�

m³oda jeszcze by³am� Mo¿e i siê jeszcze komu tam mog³am spodobaæ. Tyle ¿e jak
siê dzieci ma, to g³upio siê do mi³o�ci wychylaæ. Szturchn¹³ drugiego, powiedzia³�
ta pizda jest kompletnie pozbawiona g³êbi. Tak. Dobrze s³ysza³am. Pozbawiona g³êbi.
Czego pani chce?

DEMO BARBIE Wsadzam nos w nie swoje sprawy.
MATRIONA Jeszcze ma³o. Uciek³a sobie pani z moim. Chocia¿ uszanowa³?
DEMO BARBIE Trudno szanowaæ kobietê, jak siê ma kamicê nerkow¹.
MATRIONA Choruje. No i niech go nerki jebi¹, tak jak mnie nikt nigdy nie jeba³, wy-

bacz mi, Panie, ¿e bli�niego swego szanujê, jak siebie samego. Nie powiem, ¿e z pani
lampucera, widzê, ¿e wiêksze cudo� serce musia³o mu pikaæ.

DEMO BARBIE Nie chodzi o sentymenty.
MATRIONA Jasne. Chcia³ pisaæ historiê. Na konika wskoczy³ i szabelk¹ nawywija³. No

i napisa³ historiê. Du¿ymi literami. A mnie i dzieci nawet na marginesie nie ma. Na-
wet o³ówkiem nie napisali, ¿e taka i taka ¿y³a, i dzieci mia³a, i o nic siê nie upomina³a.
Nawet o³ówkiem! Nie ma! Ani jednej literki, nawet tylko z imienia! Nic! Nie by³a!
Nie urodzi³a! Nie ¿y³a!

DEMO BARBIE Cicho, cicho. Przecie¿ mo¿na rozmawiaæ kulturalnie. Wy te¿ jeste�cie
zapisani.

MATRIONA My?! Zapisani?! Nawet z lup¹ nie odczytasz! Taki zapis.
DEMO BARBIE Jaka szkoda, ¿e niektórzy uwa¿aj¹ siebie za pêpek �wiata. (zmêczonym

g³osem) Jakie� ¿yczenie? Mo¿e talon. Na wniebowst¹pienie po schodach z cekinów,
jak w tañcu z gwiazdami? Pozwolenie na �miertelno�æ w homeopatycznych dawkach?

MATRIONA O nic nie proszê, zawsze dziêkujê.
Demo Barbie gasi lampkê, wychodzi.

W y p r o w a d z e n i e  c i a ³ a

Anto� zauwa¿a, ¿e Matriona umar³a. Dobiega do niej, bada Matrionê za pomoc¹
s³uchawek lekarskich, chce wymusiæ oddech, potem robi sztuczne oddychanie. Wszyst-
ko podszyte zarówno rozpacz¹ z powodu utraty matki, jak i agresj¹. Rdzawa przygl¹-
da siê z boku.

ANTO� Oddychaj! G³êboko! Oddychaj. Oddychaj. Wdech. Wydech. No, chocia¿ raz,
mamo � oddychaj. Wdech � wydech � wyy�. Wytrzymaj, mamo, jeszcze trochê,
wytrzymaj! Wdech. Oddychaj. Oddychaj. Kurwa. Wdech � wydech � wdech. Raz!
Chocia¿ raz! Mamo, daj mi tlen. Mamo. Jestem g³odny. Mamo, daj tlen. Wdech �
wydech. Wdech � wydech. Oddychaj. Oddychaj. Kurwa. Wdech � (rezygnuje ze sztucz-
nego oddychania, pauza) Zero oznak ¿ycia. Mors. Exitus letalis.

RDZAWA Martwica duszy. Terminalne skazanie, panie doktorze. ¯adne recepty nie
pomog¹. Tylko hurraoptymizm. Tylko my�lenie pozytywne. Tylko potêga pod�wia-
domo�ci. Poranne medytacje przed lusterkiem: Yes, I can! Yes, yes! I can, I can!
Mogê byæ twoj¹ nauczycielk¹ ¿ycia. Podziêkujê za to, ¿e wtedy by³e� ze mn¹. ¯e
mog³am byæ bia³a jak kreda� ¿e mog³am szczaæ krwi¹� ¿e mog³am szach mat�
Tak samo jak pamiêtaæ, potrafiê te¿ nie pamiêtaæ. Chêtnie ci wszystko skasujê. Znie-
czulenie ca³kowite. Nie poczujesz martwicy, maminej nu¿ycy. Nie poczujesz. Nic
ju¿ nigdy. To takie proste. Trzeba trafiæ w najsmutniejsze miejsce, wyborowaæ, zro-
biæ wype³nienie.
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Zimny bufet

pusta noc
ANTO� Jakie wype³nienie?
RDZAWA Wódeczkê, pigu³eczkê, spro�n¹ panienkê, ch³opaczka, fistaszka, skok na linie,

skok bez liny. No! Idziemy! Jak ma byæ smutno, to niech bêdzie weso³o! Bêdziemy
¿yli d³ugo, w �miechu i bezszczê�liwie. Tam, gdzie wschodzi s³oñce i kêdy siê zapa-
da. Czy to tak trudno uwierzyæ, ¿e mamy nigdy nie by³o� czy to tak trudno? Po-
wtórz: Mamy nigdy nie by³o.

E p i l o g

STUNINGOWANY WNUSIO Mija³y lata, wolno�æ wraz z cukrem i schabem �rodko-
wym nasta³a.

MATRIOSZKA Wymienili windê, a taka by³a �liczna. Ta nowa nie chcia³a ze mn¹ ru-
szyæ. W administracji powiedzieli, ¿e za ma³o wa¿ê. A ja du¿o wa¿ê, du¿o. Woda mi
nie schodzi od tych proszków na serce. Wy�miali mnie, teraz siê wa¿y ¿ycie, a nie
cia³o.

STUNINGOWANY WNUSIO Zacz¹³em dzwoniæ po obcych dziadkach i opowiadaæ, ¿e
jestem ich wnusiem.

MATRIOSZKA To od tych pigu³ek na odwodnienie, nic nie pamiêtam. P³aka³am� i za
nic nie mog³am sobie przypomnieæ, co mnie tak zasmuci³o. Wtedy zadzwoni³ mój
wnusio i poprosi³ o pieni¹¿ki na operacjê kolana.

MATRIOCHA Powiedzia³, ¿e jestem jego �liczn¹ laleczk¹.
STUNINGOWANY WNUSIO Wygl¹da jak �mierciono�na laleczka, ale kesz da³a.
MATRIOSZKA Po kilku dniach zadzwoni³a policja. Mog³am wyj�æ z domu. Nie po bu³-

kê, ale konkretnie, w sprawie wy³udzenia. Zesz³am� nogi jak balony� jak wejdê�
Tyle schodów.

STUNINGOWANY WNUSIO �mierciono�na laleczka przytoczy³a siê na komendê i ze-
zna³a, ¿e jestem jej prawdziwym wnukiem. Ma nawijkê. Musieli wypu�ciæ.

MATRIOSZKA Wróci³am z wnusiem. Wsiadamy do windy. Ruszy³a! (promiennir siê
u�miecha)

STUNINGOWANY WNUSIO U�miech spoko. Pewnej niedzieli roku niepamiêtnego
przysiad³a, chcia³a sobie przypomnieæ, co wrzuca³a do potrawki, i umar³a. Widzia³a,
jak syn siedzi w jej siu�kach, g³aszcze j¹ po g³owie, smarka jak gówniarz i by³o jej
wstyd za niego, ¿e lekarz z drugim stopniem specjalizacji, a kawa³ka ligniny nie ma,
¿eby siê obetrzeæ. Potem nie by³o syna, tylko �wiate³ko w tunelu. Zwyk³e �wiate³ko,
jak to, co u niej w pokoju, góra sze�ædziesi¹tka, a tunel te¿ tuzinkowy, ¿adna tam
podziemna rzeka. O tyle dobrze, ¿e tunel jak ka¿dy zwyk³y wreszcie siê skoñczy³.
I zobaczy³a �wiat³o�æ wiekuist¹, i nawet jakby milion wkrêcili osramów, to nie pod-
skocz¹, taka to jasno�æ!

K o n i e c


