
odwaga niedramatyczno�ci

Marzena Sadocha

MA£E DZIECKO

OSOBY:

MA£E DZIECKO
STARA KOBIETA
CH£OPAK
DZIEWCZYNA
KELNER / PAN PROFESOR
SPRZ¥TACZKA / HEJ TY
DYREKTOR
OBS£UGA TECHNICZNA
S¥SIADKA
MYSZKA MIKI / PAPIE¯ NOC¥ / �NIEG CZARNY / PREZYDENT / POLITYK
KACZOR DONALD / GO�Æ PAPIE¯A / �NIEG BIA£Y / ¯O£NIERZ

MA£E DZIECKO Co robisz?
STARA KOBIETA Sikam.
MA£E DZIECKO W pampersa? Nie odgapiaj.
STARA KOBIETA Zobacz, tam dalej jest park.
MA£E DZIECKO Który?
STARA KOBIETA Do którego czasami wyprowadza mnie dziecko.
MA£E DZIECKO Do którego czasami wyprowadzaj¹ dziecko.
STARA KOBIETA Bez pytania, czy chcê karmiæ brudne go³êbie.
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MA£E DZIECKO Bez pytania, czy chcê goniæ brudne go³êbie.
STARA KOBIETA Kiedy� tam siê spotkamy prawdopodobnie.
MA£E DZIECKO Mo¿emy nawet umówiæ siê na has³o.
STARA KOBIETA Ja bêdê wygl¹daæ jak stara kobieta.
MA£E DZIECKO Ja bêdê wygl¹daæ jak ma³e dziecko.
STARA KOBIETA Powiem do ciebie: �Chod� do mnie�.
MA£E DZIECKO I wtedy zacznê p³akaæ.
STARA KOBIETA Po tym poznasz, ¿e to ja.
MA£E DZIECKO Po tym bêdziesz pewna.
STARA KOBIETA Na razie jest jeszcze zupe³nie inny dzieñ.
MA£E DZIECKO Park w³a�nie siê buduje, rosn¹ drzewa.
STARA KOBIETA Nikt nie przypuszcza, ¿e bêdzie stary.
MA£E DZIECKO Dziecko ko³ysze siê na nitce od pêpka.
STARA KOBIETA Ro�nie wiara w kremy przeciwzmarszczkowe.
MA£E DZIECKO I tabletki.
STARA KOBIETA A maleje wiara w seks.
MA£E DZIECKO I ¿ycie na zewn¹trz.
STARA KOBIETA O którym ja wiem za du¿o, a ty za ma³o.
MA£E DZIECKO I nie da siê tego podzieliæ na pó³, jak jab³ko.
STARA KOBIETA Daj, obiorê ci.

A  n a  r a z i e

ma³e dziecko szuka
smoczka na dobranoc
stara kobieta majtek
w ³azience gdzie one s¹
jest jeszcze kto� szukaj¹cy
cytatu zakre�lonego o³ówkiem
który nie ma znaczenia i tylko
brzmi pocieszaj¹co
jak smoczek na dobranoc
majtki na swoim miejscu

N a  s w o i m  m i e j s c u

CH£OPAK Wyprowadzasz siê?
DZIEWCZYNA Oczywi�cie ¿e nie, ty siê wyprowadzasz.
CH£OPAK W ¿yciu, to moje mieszkanie.
DZIEWCZYNA Mój telewizor, kubeczek, kafelki w kuchni i ³azience.
CH£OPAK Zabierz sobie.
DZIEWCZYNA Kafelki?
CH£OPAK Nigdy ich nie po³o¿y³em. Ci¹gle le¿¹ na pod³odze.
DZIEWCZYNA A jednak. Wiedzia³am, ¿e co� nie gra.
CH£OPAK Teraz ju¿ wiesz.
DZIEWCZYNA Naprawdê nigdy?
CH£OPAK No raz, mo¿e trochê.
DZIEWCZYNA K³amca i ³ajdak.
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CH£OPAK £ajdak? Sk¹d ty bierzesz takie s³owa?

Kto� nie puka, ale wchodzi.
KELNER Proszê sobie nie przeszkadzaæ, ja tylko popatrzê.
DZIEWCZYNA Proszê zostawiæ dodatkowy papier w ³azience.
CH£OPAK Nie wywiesi³a� na klamce: �Nie przeszkadzaæ�?
KELNER Wywiesi³a, ale nie mog³em siê powstrzymaæ.
DZIEWCZYNA S³ucham?
KELNER Lubiê odwiedzaæ go�ci w pokojach. Nie mo¿na?
CH£OPAK D³ugo to panu zajmie?
KELNER Proszê sobie nie przeszkadzaæ, usi¹dê cicho na wannie.
DZIEWCZYNA P³ytek tylko nie ruszaæ, s¹ moje.
CH£OPAK To siê jeszcze zobaczy.
DZIEWCZYNA Sam powiedzia³e�: �We� sobie�.
CH£OPAK W emocjach. Mo¿emy je podzieliæ.
DZIEWCZYNA Na pó³?
CH£OPAK Ka¿d¹ z osobna.
DZIEWCZYNA Jednak jeste� ¿a³osny.
CH£OPAK ¯a³osny ³ajdak dok³adnie.
DZIEWCZYNA Którego kocham.
CH£OPAK Wiedzia³em.
DZIEWCZYNA Przy nim?
CH£OPAK Przecie¿ siedzi cicho na wannie.
KELNER Kurwa!
DZIEWCZYNA No wie pan!
KELNER Przepraszam, tam co� jest.
CH£OPAK No pewnie ¿e jest, mam nadziejê, ¿e siê nie wystraszy³.
DZIEWCZYNA No, maleñki, ci, ci�
KELNER Ugryz³ mnie.
CH£OPAK Moja krew!
DZIEWCZYNA Ma pan przecie¿ papier.
KELNER Przesi¹ka.
DZIEWCZYNA Trudno. Teraz siê panem nie zajmê.
CH£OPAK No w³a�nie.
DZIEWCZYNA Zmieni³ mi siê nastrój.
CH£OPAK Jak zawsze.
DZIEWCZYNA Nie przesadzaj, nie zawsze.
CH£OPAK Jaki� przyk³ad?
DZIEWCZYNA Wczoraj wieczorem.
CH£OPAK To by³o w grudniu.
DZIEWCZYNA Przecie¿ mówiê. Mam jeszcze ig³y we w³osach.
CH£OPAK To dlatego choinka jest taka ³ysa.
DZIEWCZYNA A nie, przepraszam, to skorupki po jajkach.
CH£OPAK A to dlatego pisanki by³y takie p³askie.

 Kto� puka i nie wchodzi.
DZIEWCZYNA Kto tam?
SPRZ¥TACZKA Czy mo¿na?
DZIEWCZYNA No trudno.
SPRZ¥TACZKA Ale nie przeszkadzam?
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CH£OPAK A jakie to ma znaczenie?
SPRZ¥TACZKA Nie mogê go znale�æ. Od pó³nocy.
CH£OPAK Ja od �wi¹t.
SPRZ¥TACZKA Których?
DZIEWCZYNA Mi³ych, rodzinnych, religijnych.
SPRZ¥TACZKA Aha.
CH£OPAK Siedzi cicho na wannie.
SPRZ¥TACZKA Niemo¿liwe, on zawsze taki wiêcej hop do przodu.
CH£OPAK Tutaj, jak mysz pod miot³¹.
DZIEWCZYNA Nie zawsze.
SPRZ¥TACZKA No patrzcie pañstwo, jest, trochê mokry i krwawi.
DZIEWCZYNA Zdarzy³ siê ma³y wypadek. Nic wielkiego, wiêcej p³aczu ni¿ to warte.
KELNER Nie p³aka³em!
SPRZ¥TACZKA Cicho! Bo jeszcze poprawiê!
KELNER Za co?
SPRZ¥TACZKA Jeszcze siê pyta, ³ajza ³a¿¹ca.
KELNER A zobacz tutaj, co oni maj¹.
SPRZ¥TACZKA Nie zmieniaj tematu. O matko!
DYREKTOR Przepraszam bardzo pañstwa, czy mo¿na?
CH£OPAK Ju¿ nie zaszkodzi.
DYREKTOR W³a�ciwie to mam do pana interes, je�li mo¿na.
DZIEWCZYNA Przysi¹dzie pan cicho na wannie?
DYREKTOR W³a�ciwie to wola³bym na ³ó¿ku, nie mam dzisiaj gdzie spaæ. Je�li pañstwo

pozwol¹, posunê trochê pani¹ i tam od �ciany zrobiê sobie miejsce.
CH£OPAK To zaszczyt, ale w³a�ciwie my siê rozwodzimy.
DZIEWCZYNA Albo uprawiamy seks na zgodê, jeszcze nie wiadomo.
DYREKTOR A to nie szkodzi. Je�li rozwód � po³o¿ê siê po�rodku, je�li seks � przy

�cianie. Prawie wcale nie chrapiê, nie rzucam siê, nie wstajê na siku, �piê spokojnie
do czwartej trzydzie�ci nad ranem.

CH£OPAK A potem?
DYREKTOR Potem siê budzê i bojê.
DZIEWCZYNA Czego?
DYREKTOR Staro�ci.
CH£OPAK Wspó³czujê.
DZIEWCZYNA I tak codziennie?
DYREKTOR Oprócz niedzieli.
CH£OPAK Bo w niedzielê?
DYREKTOR Zawsze �ni¹ mi siê koszmary.
DZIEWCZYNA Jakie?
DYREKTOR ¯e ju¿ jestem stary.
OBS£UGA TECHNICZNA (wchodzi bez pytania) Ja do wanny, podobno przecieka?
CH£OPAK W³a�ciwie nie wiem.
KELNER To ja dzwoni³em, proszê.
OBS£UGA TECHNICZNA I ta ¿arówka tak dziwnie miga.
CH£OPAK Ona tak zawsze miga.
DZIEWCZYNA Jakby chcia³a co� powiedzieæ.
CH£OPAK Mia³em j¹ w³a�nie dokrêciæ.
DZIEWCZYNA Pó³ roku temu.
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CH£OPAK Mogê teraz, gdzie jest krzes³o?
DZIEWCZYNA I stó³, i wyci¹g, i drabina stra¿acka.
OBS£UGA TECHNICZNA Spokojnie, ja to zrobiê. ¯ona bêdzie zadowolona.
CH£OPAK To nie jest moja ¿ona.
DZIEWCZYNA No w³a�nie.
CH£OPAK No w³a�nie, w³a�nie mia³em ciê zapytaæ, czy chcesz zostaæ moj¹ ¿on¹?
DZIEWCZYNA Kiedy?
CH£OPAK Kiedy chcesz?
DZIEWCZYNA ¯adnej decyzji nie mo¿esz podj¹æ samodzielnie?
CH£OPAK Dobra, nie by³o sprawy, zapomnij.
DZIEWCZYNA Super, wytrwa³y jeste�.
DYREKTOR W³a�ciwie to ju¿ dzisiaj idziemy spaæ, mo¿e pan wykrêciæ tê ¿arówkê.
OBS£UGA TECHNICZNA Jak chcecie. Czy kto� jest w ³azience?
SPRZ¥TACZKA No przecie¿ czekamy tutaj na ciebie.
OBS£UGA TECHNICZNA O kurwa, gdzie on wsadzi³ ten palec!
KELNER Potem chcia³em zatrzymaæ krwawienie, ale dalej leci.
OBS£UGA TECHNICZNA Rozumiem, ale w³a�ciwie lepiej znam siê na rurach.
KELNER Pech jak zawsze.
SPRZ¥TACZKA Obawiam siê, ¿e twój siê jeszcze nie skoñczy³.
OBS£UGA TECHNICZNA To twoja krew pojawi³a siê na suficie piêtro ni¿ej?
KELNER No chyba moja, je�li krew i je�li piêtro ni¿ej.
S¥SIADKA Halo, halo! Jest tam kto�?
OBS£UGA TECHNICZNA S³ucham.
S¥SIADKA No przecie¿ zg³asza³am, krew leci mi po �cianach, co tu siê dzieje?
OBS£UGA TECHNICZNA A co? Spaæ pani przez to nie mo¿e? Cicho leci, jednym

strumieniem.
S¥SIADKA No niby tak, ale ciekawa by³am, a i tak spaæ nie mogê.
KELNER Matka Boska Sufitowa p³acze, wierni wykupuj¹ wodê ze sklepów, papie¿ krêci

siê na karuzeli, koniec �wiata za trzy dni, czyta³em.
S¥SIADKA No w³a�nie, tak mi wczoraj �le siê �ni³o.
SPRZ¥TACZKA Ja po tym sprz¹taæ nie bêdê.
OBS£UGA TECHNICZNA Proszê siê rozej�æ i nie przeszkadzaæ ludziom we w³asnej

³azience, we w³asnym ³ó¿ku, we w³asnej ¿onie.
DZIEWCZYNA ¯onie jak ¿onie.
S¥SIADKA Ale ta krew.
OBS£UGA TECHNICZNA Co krew?
S¥SIADKA Utlenia siê w kontakcie z powietrzem.
OBS£UGA TECHNICZNA I co z tego?
S¥SIADKA Kretyn.
OBS£UGA TECHNICZNA Niech pani sobie nie pozwala.
S¥SIADKA A tam co macie?
KELNER Nic.
S¥SIADKA Jak nic, przecie¿ widzê. Sk¹d to siê tu wziê³o, biedactwo.
KELNER Biedactwo. Mo¿e pani chce pog³askaæ?
S¥SIADKA A nie, dziêkujê.
KELNER To chocia¿ wytresowaæ?
DYREKTOR Albo nakarmiæ?
S¥SIADKA Czy ja wygl¹dam na tresera zwierz¹t albo hodowcê byd³a?
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KELNER Naprawdê chce pani wiedzieæ?
OBS£UGA TECHNICZNA Je�li pañstwo pozwol¹, sprawdzê korek, mo¿e korek jest

nieszczelny.
KELNER Dobrze ci radzê, zrób to szybko.
SPRZ¥TACZKA Co oni tam robi¹?

C o  o n i  t a m  r o b i ¹

MYSZKA MIKI My�lisz, ¿e jestem mysz¹ czy cz³owiekiem?
KACZOR DONALD Decyduje kokarda w groszki.
MYSZKA MIKI Wiedzia³am.
KACZOR DONALD Wiem, my, hybrydy, my, wynaturzeni bohaterowie wyobra�ni, jak

ju¿ zejdziemy z gumy do ¿ucia i koszulek nocnych, mamy parê pytañ i zdecydowa-
nych odpowiedzi.

MYSZKA MIKI Chcia³abym powiedzieæ, ¿e Pluto jest idiot¹, �ci¹gn¹æ czerwone spodenki
i pokazaæ, co o was my�lê.

KACZOR DONALD Prawdziwy manifest, poczekaj, zaraz te¿ co� wymy�lê.

C o  o n i  t a m  r o b i ¹ ?

KELNER Ogl¹daj¹ telewizjê.
SPRZ¥TACZKA Ale przecie¿ mieli siê rozwodziæ.
DYREKTOR Nie, uprawiaæ seks, mia³em nadziejê.
KELNER Ja te¿.
OBS£UGA TECHNICZNA Takie ¿ycie.
S¥SIADKA Obok mnie by³o g³o�no jeszcze przed chwil¹. Bardzo.
KELNER W jakim sensie?
SPRZ¥TACZKA Nigdzie nie pójdziesz.
KELNER I tak z t¹ rêk¹ nie mogê.
SPRZ¥TACZKA Ja po tobie sprz¹taæ nie bêdê.
DYREKTOR W³ó¿ palec do buzi.
OBS£UGA TECHNICZNA To siê nazywa obwód zamkniêty.
DZIEWCZYNA Co oni tam robi¹?
CH£OPAK Zobaczê przez klucz od dziurki.
DZIEWCZYNA To nie wypada.
CH£OPAK To moja ³azienka.
DZIEWCZYNA Moja.
CH£OPAK To chod�, poogl¹damy razem.
DZIEWCZYNA Co sprz¹taczka robi kelnerowi?
CH£OPAK Chyba ssie mu palec.
DZIEWCZYNA Na kolanach?
CH£OPAK Co obs³uga techniczna robi dyrektorowi?
DZIEWCZYNA Nie patrzê dalej.

N i e  p a t r z ê  d a l e j

GO�Æ PAPIE¯A Stoimy na balkonie, zaczyna siê noc, letnia i spokojna.
PAPIE¯ NOC¥ Patrzê w niebo i nie wiem, czy to gwiazdy, czy satelity.
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GO�Æ PAPIE¯A Wysnuto z tej rozmowy wiele wniosków na temat wspó³czesno�ci.
PAPIE¯ NOC¥ A ja naprawdê wstydzi³em siê zapytaæ.

STARA KOBIETA I gdzie s¹ moje majtki?
MA£E DZIECKO Pewnie znowu w ³azience.
STARA KOBIETA Pewnie tak, przyniesiesz mi?
MA£E DZIECKO Nie teraz, teraz s¹ ci niepotrzebne. Jeste�my w parku i nikt ci tam nie

patrzy.
STARA KOBIETA A jak popuszczê?
MA£E DZIECKO Wracamy?
STARA KOBIETA Ja wracam, ty jeszcze nie mo¿esz.

PAPIE¯ NOC¥ Dobranoc. Na koniec zawsze jad³em kremówkê i mówi³em ¿art.
GO�Æ PAPIE¯A Taki Karol Strasburger na bia³o.

D o b r a n o c

STARA KOBIETA Obraz �nie¿y.
MA£E DZIECKO Nie, masz zaæmê.
STARA KOBIETA Udawajmy, ¿e pada �nieg.
MA£E DZIECKO Albo pojawi³a siê mg³a. Nagle w �rodku obiadu.
STARA KOBIETA To nie zaæma.
MA£E DZIECKO To cenzura przekazu.
STARA KOBIETA To nie �lepota�
MA£E DZIECKO To nowa estetyka obrazu.
STARA KOBIETA Zaczyna padaæ �nieg.
MA£E DZIECKO Albo deszcz z powulkanicznym py³em.
STARA KOBIETA Coraz trudniej odró¿niæ.
MA£E DZIECKO W ka¿dym razie zaczyna padaæ bia³y, a na dole jest czarny.
STARA KOBIETA Coraz trudniej odró¿niæ.

�NIEG CZARNY Hej, kiedy bêdziesz?
�NIEG BIA£Y Ju¿ lecê. Co u ciebie?
�NIEG CZARNY W sumie nic, le¿ê.
�NIEG BIA£Y To w sumie nudne.
�NIEG CZARNY Zale¿y.
�NIEG BIA£Y Od czego?
�NIEG CZARNY Obok czego le¿ysz.

P o g a r d a

KELNER (który nie chcia³ byæ kelnerem) W³a�ciwie nie chcia³em byæ kelnerem. To takie
niemêskie. Dlatego kiedy wracam do domu, ka¿ê sobie us³ugiwaæ: proszê mi umyæ
nogi i wytrzeæ w³osami, proszê zrobiæ loda i wytrzeæ chusteczk¹, proszê mi zbudowaæ
dom i zasadziæ dziecko, powiedzieæ, co chcesz, bo nie chce mi siê my�leæ, powiedzieæ
sto razy: jeste� taki m¹dry i przystojny, zmilczeæ sto razy: jeste� taki g³upi i gruby,
zrobiæ kozio³ka i ciasto, wielkie oczy i k¹piel, nie mieæ pretensji i wyrwaæ sobie jê-
zyk, podaæ mi go potem w sosie chrzanowym, na tacy jak g³owê wroga. W³a�ciwie
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nie chcia³em byæ kelnerem. To takie niemêskie. Dlatego kiedy wracam do domu, ka¿ê
mówiæ do siebie: panie profesorze.

SPRZ¥TACZKA (która chcia³a byæ sprz¹taczk¹) W³a�ciwie chcia³am byæ sprz¹taczk¹.
To takie kobiece. Ju¿ jako ma³a dziewczynka zasypia³am ze szczotk¹ pod ko³dr¹.
Poradzi³a mi tak mama, siostra, ciocia, babcia i wiele innych wró¿ek zêbowych, co
zjad³y w ten sposób zêby. Od tej szczotki, proszê zobaczyæ, mam teraz specjalne wg³ê-
bienie w d³oniach, wiêksze ni¿ inne kobiece wg³êbienia, bo nie jest to wg³êbienie na
d³ugopis i nie zmie�ci siê tam kamyk na drogê, i nie bêdzie tam pasowa³a butelka,
i wypadnie stamt¹d kij od transparentu. Bo ma³o kto o tym wie, ale to tylko pozornie
podobne kije. Transparenty trzyma siê do góry, miot³ê na dó³. Ma³a ró¿nica dla cz³o-
wieka, du¿a dla kobiety. Warto to wiedzieæ, mówiê swojej córce, taki kij wypada
z r¹k, zupe³nie jak opu�æ spódnicê, jak spu�æ oczy w dó³. Tak, zawsze chcia³am byæ
sprz¹taczk¹, dlatego kiedy wracam do domu, ka¿ê do siebie mówiæ: �Hej ty�.

KACZOR DONALD Ju¿ wiem! Mój manifest: ja nie sepleni³em! Ja mówi³em do was
ustami pe³nymi pogardy.

Z  p e ³ n y m i  u s t a m i

PAN PROFESOR Jest co� niemoralnego w telewizji, chyba jej powszechno�æ i ³atwy
dostêp. Rzeczy niespotykane i trudno dostêpne s¹ warte wysi³ku, reszta to para w gwiz-
dek, dym z papierosa. Trudno dostêpna kobieta nosi w swoim trudno dostêpnym by-
ciu jednocze�nie swoj¹ cenê i reklamê. Jakie to praktyczne.

HEJ TY Nic nie powiem teraz, bêdê sobie milczeæ. Na temat swojej w³asnej teorii, zgo³a
innej.

PAN PROFESOR Mówi³a� co�?
HEJ TY Pytam, czy czego� nie potrzebujesz.
PAN PROFESOR Mo¿e i potrzebujê, ale ty tego nie mo¿esz mi daæ.
HEJ TY Powinnam teraz powiedzieæ: chyba mnie obra¿asz? Ale nie mogê mówiæ, kiedy

sprz¹tam. Jak nie mówi siê z pe³nymi ustami i w ko�ciele. A szczególnie: w ko�ciele
z pe³nymi ustami.

PAN PROFESOR Jak ju¿ posprz¹tasz, zacznij jeszcze raz. Mo¿e ci siê kiedy� znudzi.
A potem znudzi siê mnie, a potem bêdziemy do�æ odwa¿nym rycerzem i do�æ siln¹
królewn¹, chocia¿ bardzo znudzonymi do�æ otwarcie, którzy powiedz¹ sobie g³o�no:
�Naprawdê jestem tob¹ znudzony�, �Naprawdê jestem tob¹ znudzona�, k³aniaj¹c siê
na po¿egnanie, na rozstaju dróg, kiedy bêdziemy odchodziæ w dwie ró¿ne strony,
¿eby nudziæ siê z kim� innym, tym razem �miertelnie.

HEJ TY Jak ju¿ posprz¹tam, czy to mo¿liwe, zacznê jeszcze raz, trochê wolniej. Ze
wzglêdu na wiek i brak pilnej konieczno�ci. Chyba ¿e mi siê znudzi, chocia¿ w¹t-
piê, tyle jest rzeczy do posprz¹tania, �mieci na przyk³ad. Mno¿¹ siê po ka¿dym
posi³ku, niekoñcz¹ca siê batalia. Wierzê, ¿e wygram tê wojnê i ostatni kubek, i ostat-
nia ³y¿eczka zostan¹ umyte, zanim umrê albo zanim powiem: �To bez sensu, panie
profesorze, nie mogê byæ pana zmywark¹�, a on odpowie: �Oczywi�cie, jak mo-
g³em siê tak pomyliæ�, i z nutk¹ ¿alu spakujê swoje rzeczy, i on mnie poca³uje
w czo³o na po¿egnanie. No, chyba ¿e wcze�niej powiem: �A we�, poca³uj mnie
dupê�. A on raczej mnie tam kopnie. I odejdê bez ¿alu, komu� innemu zmywaæ. Na
pocz¹tku nie bêdzie o tym mowy oczywi�cie, potem pomijaæ siê to bêdzie milcze-
niem. Tym razem �wiadomie, tym razem bez wyj�cia w tym wieku i z tym na sa-
mym grzbiecie powtarzaj¹cym siê schematem.
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PAN PROFESOR To by³oby tyle?
HEJ TY Tak, w³a�ciwie nic wiêcej nie mam do dodania.
PAN PROFESOR Mo¿e jednak?
HEJ TY Mo¿e, jak bêdê chcia³a.
PAN PROFESOR Tylko szybko, jestem umówiony.
HEJ TY Tak szybko?
PAN PROFESOR Nale¿y byæ przewiduj¹cym inne wyj�cie.
HEJ TY To pachnie mi zdrad¹ i drogimi perfumami.
PAN PROFESOR Masz zbyt wybuja³¹ wyobra�niê, ¿eby zaprzeczyæ.
HEJ TY Jaka ona jest?
PAN PROFESOR Kto?
HEJ TY Chocia¿ raz móg³by� mi odpowiedzieæ.
PAN PROFESOR Raz odpowiada³em.
HEJ TY W szkole.
PAN PROFESOR Jak ten czas szybko leci.
HEJ TY Poczekaj, to mój dom, szko³a, zak³ad pracy, wiêzienie.
PAN PROFESOR Jednocze�nie? Jak praktycznie. Zamykam, mo¿esz sobie popatrzeæ

przez dziurkê od klucza.

P r z e z  d z i u r k ê  o d  k l u c z a

¯O£NIERZ Panie prezydencie, zabici, zabici.
PREZYDENT Gratulujê.
¯O£NIERZ Bomby bombowe, koszmary koszmarne, wojsko wojenne.
PREZYDENT Meldowaæ o zmianach.
¯O£NIERZ Mam marzenie, chcia³bym byæ bohaterskim bohaterem.
PREZYDENT Wyobra� sobie, ¿e jest wojna.
¯O£NIERZ Tak jest!
PREZYDENT I kto� chce mnie zabiæ.
¯O£NIERZ Okej.
PREZYDENT I rzucasz siê, ¿eby mnie broniæ.
¯O£NIERZ I?
PREZYDENT Kto� strzela ci w plecy. Strza³.
¯O£NIERZ Au!
PREZYDENT Mówisz i masz.

M ó w i s z  i  m a s z

HEJ TY Pamiêtasz, jak podgl¹dali�my tych ludzi w hotelu?
PAN PROFESOR Nie wracajmy do tego.
HEJ TY Wtedy jeszcze mnie kocha³e�.
PAN PROFESOR Sprostowanie: to nie by³ hotel, nie kocha³em ciê i to oni nas podgl¹dali.
HEJ TY Masz racjê, to chyba nie by³o z tob¹?
PAN PROFESOR A z kim? Ten �obs³uga techniczna�?
HEJ TY Nie wracajmy do tego.
PAN PROFESOR Ju¿ wtedy mnie nie kocha³a�?
HEJ TY Sprostowanie: to nie by³e� ty, to ty mnie nie kocha³e�, a wszystko dzia³o siê

w wannie.
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PAN PROFESOR No ³adnie.
HEJ TY Nawet ³adnie, tak delikatnie.
PAN PROFESOR Daj spokój.
HEJ TY W³a�nie dajê.
PAN PROFESOR I nie bêdziesz p³akaæ?
HEJ TY Nie teraz.
PAN PROFESOR Szkoda, móg³bym obj¹æ ciê ramieniem.
HEJ TY Nie chcê byæ ¿a³osna.
PAN PROFESOR Nie bêdziesz, obiecujê.
HEJ TY Przecie¿ wychodzisz?
PAN PROFESOR W takiej sytuacji nie móg³bym.
HEJ TY Trochê zbiera mi siê na p³acz, panie profesorze.
PAN PROFESOR Lubi³em, kiedy tak mówi³a�.
HEJ TY Lubi³am tak mówiæ.
PAN PROFESOR Powiedz jeszcze raz.
HEJ TY Daj spokój, to bez sensu. Panie profesorze.
PAN PROFESOR Chod� tu.
HEJ TY To ty tu chod�.
PAN PROFESOR No uwa¿aj, bo jak ja przyjdê.
HEJ TY To co?
PAN PROFESOR Po¿a³ujesz.
HEJ TY Ju¿ ¿a³ujê.
KELNER I dobrze.

I  d o b r z e

SPRZ¥TACZKA �I dobrze� z tego wszystkiego jest najgorsze. Gorsze ni¿: mog³aby�
przestaæ tyle je�æ, naprawdê tego nie czyta³a�?, masz bardzo szerok¹ pochwê, podaj
mi kubek, pomocn¹ d³oñ, tamt¹ ksi¹¿kê, tê pier�, przesuñ siê, nic nie widzê, obróæ
siê na plecy, takie jest ¿ycie, czujesz siê dyskryminowana?, feministek chyba nie
przepuszcza siê w drzwiach?, dasz sobie sama �wietnie radê, chyba nie mo¿esz
narzekaæ, sama pieczesz chleb, robisz pasztet i hodujesz byd³o?, ma boleæ i bêdzie
boleæ, nie przesadzaj, jak ciê nie boli, to nie ¿yjesz, gdzie jest miejsce kobiety?,
w pokoju, jak jej ³añcucha wystarczy z kuchni, jak m¹¿ ¿onê bije, w¹troba jej nie
gnije, mê¿czyzna jest g³ow¹ domu, a kobieta szyj¹, du¿e kobiety do roboty, ma³e do
pieszczoty, kobietom nie wolno odwiedzaæ ko�cio³a w czasie menstruacji lub po
porodzie, gdy¿ kobieta jest krwawi¹cym zwierzêciem, dotyk jej krwi sprawia, ¿e
owoce nie dojrzewaj¹, musztarda traci smak, trawa usycha, a drzewa trac¹ przed-
wcze�nie owoce, ¿elazo rdzewieje, a powietrze staje siê ciemne, psy, gdy j¹ jedz¹,
dostaj¹ w�cieklizny.

SPRZ¥TACZKA (która chcia³a byæ sprz¹taczk¹ i zosta³a psem) Uuuu!

U u u u !

Na koñcu chodnika albo na szczycie drzewa. Stara Kobieta i Ma³e Dziecko. Patrz¹,
jak w hotelu zapala siê �wiat³o albo jak w bloku ga�nie �wiat³o. W ka¿dym razie
perspektywa zmienia siê powoli, ale jednoznacznie. Do wieczora Stara Kobieta doro�-
nie, do rana Ma³e Dziecko umrze. Albo odwrotnie, nie wiadomo dok³adnie.
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S¥SIADKA Kto� wyje, �rodek nocy. W nocy bloki nie s¹ dla starych ludzi. Chlup, chlup,

chlupie w Sprz¹taczce Kelner. Kap, kap, kapie z Ch³opaka na Dziewczynê. Tylko ja
nie mogê bawiæ siê dalej. Za chwilê wybije zegar i cia³o oka¿e siê stare.

STARA KOBIETA Ten chleb wcale nie jest stary. Ma tylko tward¹ skórkê. Wystarczy
obci¹æ naoko³o, da siê zje�æ.

MA£E DZIECKO D³ugo mocz¹c w wodzie albo w mleku.
STARA KOBIETA To nie jest stary cz³owiek.
MA£E DZIECKO Wystarczy mu tylko obci¹æ skórkê.

W y s t a r c z y

DYREKTOR S³ysza³e�, kto� wyje.
OBS£UGA TECHNICZNA Jakby stare zwierzê zdycha³o.
DYREKTOR Mo¿e lis wpad³ do �cieku.
OBS£UGA TECHNICZNA No jasne, przecie¿ to �rodek lasu.
DYREKTOR Ciemny.
OBS£UGA TECHNICZNA Zim¹.
DYREKTOR Nie zaczynaj.
OBS£UGA TECHNICZNA I co by³o dalej?
DYREKTOR W³a�nie przechodzi³ my�liwy i dobi³ go.
OBS£UGA TECHNICZNA Chcesz mnie dobiæ?
DYREKTOR I wypchaæ.
OBS£UGA TECHNICZNA Zrozumia³em.
DYREKTOR Idziesz siê k¹paæ?
OBS£UGA TECHNICZNA Dzisiaj nie. Dzisiaj bêdê �mierdzieæ i zlizywaæ swój pot,

og³uchnê od woskowiny w uszach, o�lepnê od �piochów w k¹cikach oczu, stracê g³os
od przero�niêtego brudem jêzyka, na koñcu przylepi mi siê chuj do podbrzusza.

DYREKTOR Zrozumia³em.
OBS£UGA TECHNICZNA Do której mamy klucz?
DYREKTOR Spokojnie.
OBS£UGA TECHNICZNA Zawsze tak mówisz, a potem trzeba wstaæ, bo to nie skow-

ronek, ale komórka dzwoni, to nie �wiat³o latarni, ale �wiat³o, to nie kroki w ciemno-
�ciach, ale kroki, to nie noc, ale koniec nocy.

DYREKTOR Zrozumia³em.
OBS£UGA TECHNICZNA Pojêtny dzisiaj jeste�.
DYREKTOR Pamiêtasz tych, którzy siê rozwodzili?
OBS£UGA TECHNICZNA Nie, oni siê godzili.
DYREKTOR I zepsu³a siê wanna.
OBS£UGA TECHNICZNA Nie, �wiat³o.
DYREKTOR I by³o pe³no wody.
OBS£UGA TECHNICZNA Nie, krwi.
DYREKTOR I mia³e� zmieniæ ¿arówkê.
OBS£UGA TECHNICZNA Nie, korek.
DYREKTOR Ale kto� siedzia³ na wannie.
OBS£UGA TECHNICZNA Nie, le¿a³ w �rodku.
DYREKTOR A oni zaczêli siê ca³owaæ.
OBS£UGA TECHNICZNA Nie, ogl¹dali telewizjê.
DYREKTOR To chyba by³ kto� inny.
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OBS£UGA TECHNICZNA Nie, to byli ci sami.
DYREKTOR Drugi raz?
OBS£UGA TECHNICZNA Tej samej nocy.

Dyrektor, który chcia³ rozmawiaæ, ju¿ nie chce, Obs³uga Techniczna, który nie chcia³
rozmawiaæ, ju¿ nie musi, historia koñczy siê bez szczególnego powodu, tak samo jak
zaczê³a.

MA£E DZIECKO S¹ jednak jakie� pozytywne strony tej opowie�ci.
STARA KOBIETA Tak, by³o parê ciekawych epizodów. Ten hotel podczas �wi¹t.
MA£E DZIECKO Albo te �wiêta w bloku.
STARA KOBIETA Wiadomo, które?
MA£E DZIECKO Z karpiem i jajkami w kropki.
STARA KOBIETA Z prezentami, barankiem z cukru.
MA£E DZIECKO Faktycznie. S¹ nawet zdjêcia.
STARA KOBIETA Ale i tak ich nie zobaczê.
MA£E DZIECKO Mogê ci opowiedzieæ.
STARA KOBIETA Opowiedz, lubiê tê historiê.
MA£E DZIECKO Trzeba zacz¹æ od tego, ¿e Kelner zna³ siê z Obs³ug¹ Techniczn¹ i Dy-

rektorem.
STARA KOBIETA Naprawdê? A wygl¹da³ na przestraszonego.
MA£E DZIECKO Nie, mia³ na nich haka i tylko udawa³.
STARA KOBIETA Plotkarz.
MA£E DZIECKO Dziewczyna, Sprz¹taczka i Hej Ty wszystko wcze�niej ustali³y.
STARA KOBIETA Ja naprawdê chcia³am wtedy siê z nim kochaæ.
MA£E DZIECKO Wiem, lubi³a� sprz¹taæ, on lubi³ twoje piersi i mia³ zostaæ profe-

sorem.
STARA KOBIETA Nie lubi³am, tylko nie mia³am wyj�cia. Nie mia³ zostaæ, tylko marzy³,

¿e zostanie.
MA£E DZIECKO Nocami na fotelu?
STARA KOBIETA Nocami na mnie.
MA£E DZIECKO A ty o czym wtedy marzy³a�?
STARA KOBIETA ¯eby doj�æ do koñca chodnika i pój�æ jeszcze dalej.
MA£E DZIECKO Wej�æ na drzewo i d³ugo nie schodziæ.
STARA KOBIETA Zobaczyæ przez okno, jak wygl¹damy.
MA£E DZIECKO Zapamiêtaæ ten widok dok³adnie.
STARA KOBIETA W³a�ciwie nie wiadomo, dlaczego.
MA£E DZIECKO To powinno mieæ co� wspólnego z dystansem.
STARA KOBIETA Ale mia³o wiele wspólnego z przywi¹zaniem.
MA£E DZIECKO Dopiero na koñcu chodnika.
STARA KOBIETA Albo na szczycie drzewa.
MA£E DZIECKO Kamera nie zajmuje siê szczegó³ami.
STARA KOBIETA Historie staj¹ siê obojêtne.

O b o j ê t n i e

MA£E DZIECKO
Kiedy widzê twoje rajstopy
przypomina mi siê skóra po kaszance
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Kiedy widzê twoj¹ skarpetkê
przypomina mi siê kurczak bez ko�ci
Kiedy widzê twoje �pi¹ce cia³o
przypomina mi siê pusta skarpetka

STARA KOBIETA To ty?
MA£E DZIECKO Mia³y�my siê spotkaæ w parku, na has³o, nie pamiêtasz? No w³a�nie,

tak my�la³am, wiêc czekam tu sobie, a¿ zapalisz �wiat³o. Cicho, na brzegu wanny,
woda przecieka do�æ rytmicznie i zachcia³o mi siê spaæ. Zapomnia³a� ju¿, po co przy-
sz³a�? Majtki le¿¹ tam.

STARA KOBIETA Tam?
MA£E DZIECKO To ja, Ma³e Dziecko, Dziewczyna, Sprz¹taczka, Hej Ty, Stara Kobie-

ta, lubiê goniæ brudne go³êbie nie wiadomo dlaczego, kochaæ siê w pokojach hotelo-
wych z tego samego powodu, mieæ kilka imion, id¹c z ty³u karawany, mieæ jeden cel,
o który nikt mnie nie pyta, kim bêdziesz, jak doro�niesz, chcê byæ karpiem w wannie,
ptaszkiem w kominie, nie mo¿esz byæ ptaszkiem, masz warkocze, nie mo¿esz byæ
karpiem, masz jêzyk, mogê, zobacz, potrafiê zjadaæ robaki i piæ brudn¹ wodê, sie-
dzieæ cicho i budowaæ z patyków co�, co dynda na nitce od pêpka.

STARA KOBIETA Aha.
MA£E DZIECKO Co aha?
STARA KOBIETA Aha, ju¿ przypomnia³am sobie, ¿e ciê nie pamiêtam. Aha, ju¿ wiem,

¿e nie chcê ciê znaæ.
MA£E DZIECKO Pohu�tasz mnie?

H u � t a n i e

POLITYK
Wzrost gospodarczy ro�nie
do wewn¹trz, jak w³osy w nosie.
Kraj kwitnie kwitn¹co
i spada gruszka do fartuszka.
Czarne jest bia³e a zielona wyspa jest zielona.
To nie jest wojna, to jest wojna pokojowa.

CH£OPAK Chcia³bym ju¿ st¹d wyj�æ.
DZIEWCZYNA S³usznie, ju¿ zapomnia³am, jaki jeste� ciê¿ki.
CH£OPAK Nastêpnym razem bêdê uwa¿aæ.
DZIEWCZYNA Nie bêdzie nastêpnego razu.
CH£OPAK Znowu zaczynasz?
DZIEWCZYNA Jestem w ci¹¿y.
CH£OPAK Tak szybko?
DZIEWCZYNA Od roku.
CH£OPAK Z kim?
DZIEWCZYNA Nie znasz.
CH£OPAK Mo¿e to i lepiej.
DZIEWCZYNA Jak bêdziesz siê k¹paæ � uwa¿aj. Wanna jest zajêta.
CH£OPAK To on?
DZIEWCZYNA Tak, p³ywa sobie jeszcze.
CH£OPAK Ca³kiem ³adny.
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DZIEWCZYNA Naprawdê?
CH£OPAK Bêdzie podobny do ciebie?
DZIEWCZYNA Jeszcze zobaczê. Na razie kopie i gryzie do krwi.
CH£OPAK Ugryz³ ciê?
DZIEWCZYNA Daj spokój.
CH£OPAK A chcia³em siê nim zaj¹æ przed Wigili¹.
DZIEWCZYNA M³otek jest pod wann¹.
CH£OPAK Na wszelki wypadek?
DZIEWCZYNA Gdyby�my do siebie wrócili.
CH£OPAK Wrócili�my?
KELNER Nie chcê na to patrzeæ.
SPRZ¥TACZKA O, jaki wra¿liwy nagle.
OBS£UGA TECHNICZNA Ja pomogê, je�li trzeba.
KELNER Daj ch³opakowi siê wykazaæ przed dziewczyn¹.
OBS£UGA TECHNICZNA Wcze�niej siê wykazywa³.
SPRZ¥TACZKA Nie rozumiesz, teraz to jak polowanie, d¿ungla, nied�wied� z jaskini.
KELNER Musz¹ to za³atwiæ miêdzy sob¹.
SPRZ¥TACZKA Jak mê¿czyzna z dzieckiem, my�liwy z jeleniem.
DYREKTOR Poza tym to mo¿e byæ niebezpieczne.
OBS£UGA TECHNICZNA Daj spokój, ma³y, �liski i ledwo go widaæ.
DYREKTOR Jest pod wann¹ chyba.
DZIEWCZYNA D³ugo jeszcze?

D ³ u g o

ma³e dziecko znajduje
smoczek na dobranoc
stara kobieta majtki
w ³azience o tutaj s¹
jest jeszcze kto� ci¹gle szukaj¹cy
cytatu zakre�lonego o³ówkiem
który nie ma znaczenia i tylko
brzmi pocieszaj¹co
jak smoczek na dobranoc
majtki na swoim miejscu

K o n i e c


