
BEZ TROSKI?

OSOBY:
MONICZKA, lat dwadzie�cia osiem, w³osy czarne i czarne oczy, gorej¹ce niezwy-

k³ym p³omieniem. ¯ona cywilna Iweczka
IWECZEK, lat trzydzie�ci, lekko rudawy, z kszta³tuj¹cym siê brzuszkiem piwnym.

Kontrabasista, absolwent filozofii
WIKTOR, lat trzy, syn Moniczki i Iweczka
HEINRICH, lat czterdzie�ci piêæ, przesadnie chudy, lekko przygarbiony. Rusza siê

szybko i nerwowo. Szeroko pojêty artysta
OLA, lat dwadzie�cia, co� tam studiuje, dorabia jako piarowiec. Krótko obciête w³osy,

nosi zatrwa¿aj¹co d³ugie i wymy�lne kolczyki
PREZENTERKA
DZWONI¥CY

Czas: wspó³czesno�æ.

Scena raczej go³a. Podzielona na dwie czê�ci, w obu pokój � taki sam po ka¿dej ze
stron. Identyczny uk³ad mebli, takie same dodatki. Gdy jedno z mieszkañ staje siê
niepotrzebne, a aktorzy nie pojawiaj¹ siê w drugim, �wiat³o nie ga�nie do koñca �
zostaje na tyle, ¿eby by³o widaæ, bohaterów kiwaj¹cych siê w przód i w ty³, jak w cho-
robie sierocej.

S c e n a 1

Pierwsza scena symultaniczna � po jednej stronie mieszkanie Heinricha, w którym
jest te¿ Ola, po drugiej mieszkanie Iweczka, gdzie s¹ jeszcze Moniczka i Wiktor. W obu
mieszkaniach zamieszanie spowodowane tym, ¿e mê¿czy�ni siê pakuj¹.

IWECZEK Moniczko, ja nie rozumiem, po prostu nie rozumiem, ja w³a�nie za piêæ minut
jadê, a ona dopiero wysz³a. Ja w pe³ni respektujê twoje prawo do posiadania kole¿a-
nek, ale ta dziewczyna nie potrafi mówiæ cicho, �mieje siê w dra¿ni¹cy sposób i nie
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ma manier, po prostu zero manier, a tak¿e nader czêsto ujawnia siê jej kompleks ni-
skiej pozycji spo³ecznej. Czy ty musisz j¹ znaæ?

MONICZKA Iweczku�
IWECZEK Moniczko, ja nie wiem, ja po prostu nie wiem. (do dziecka) Wiktor, id� teraz,

tata siê pakuje. Tata jedzie do Stanów i przywiezie ci du¿o aut. (do Moniczki) Jutro
zadzwoñ do mamy, to we�mie Wiktora, jak bêdziesz mia³a szko³ê. Napisa³a� w ogóle
tê pracê?

MONICZKA Tak.
IWECZEK Co to by³ za temat?
MONICZKA Metodologia nauczania matematyki w edukacji wczesnoszkolnej�
IWECZEK A, tak, tak, zapomnia³em zupe³nie� Ma�æ mi wrzuci³a� do kosmetyczki? Tê

¿ó³t¹?
MONICZKA Tak.

Mieszkanie Heinricha.
HEINRICH I poszed³em do tej starej kurwy w sklepie na dole i mówiê jej: kinder scho-

kolade. A ona patrzy do mnie wzrokiem takiego, rozumiesz, jelenia, co wpad³ pod
autobus, i pyta: co? Ja na to: po pierwsze proszê, a po drugie kinder schokolade, taki
niemiecki s³odycz. A ona: my jeste�my proszê pana w Polsce, mam czekoladê i bato-
niki z polskiego mleka. I wtedy ju¿ nie wytrzyma³em, rano kosiarka pod blokiem,
potem nie ma kinder schokolade i powiedzia³em: nigdy nie dam pani zgoda na t¹ pani
licencja na alkohol. Wszyscy lokatorzy dali, a ja nie da³em i nie dam. Pani jest taka
sama faszystka jak ten wasz ca³y polski rz¹d. Also niech siê pani idzie utrzymywaæ
inaczej. Tak jej powiedzia³em.

OLA O której bêdzie Iwo?
HEINRICH Ju¿ powinien byæ. Aha, wa¿ne � patrzy³em wczoraj w internet: wszêdzie s¹

festiwale jazzowe. Nawet w Istambu³ i RPA! Pojedziesz z nami, tylko � do nêdznej
cholery � dzia³aj! Za-³at-wiaj. Ale ciebie w ogóle nie obchodzi, co mówiê. Co, masz
to w dupie, no powiedz?

OLA Nie zaczepiaj mnie. Ju¿ siê dzisiaj wy¿y³e�.
HEINRICH Czy ty mnie chocia¿ trochê lubisz, powiedz?
OLA Nie.

Mieszkanie Iweczka.
IWECZEK Dobrze, kontrabas u Heinricha, paszport u Heinricha, aparat u Heinricha�
MONICZKA Nie szar¿uj, jak bêdziesz tam prowadzi³ po autostradach.
IWECZEK Nie zaczynaj.
MONICZKA Helooo³, masz dziecko, to ty nie�
IWECZEK Lepiej uwa¿aj na laptopa, nie stawiaj przy nim szklanek, bo znowu zalejesz.

To jest ostatni laptop, który ci kupi³em. Wszystko mam, wszystko jest, Wiktor, tata
wróci za trzy tygodnie! Chod� tu, daj ca³usa! Pa!
Mieszkanie Heinricha.

HEINRICH Wszyscy jeste�cie tacy sami, wszêdzie zdrada, wszêdzie podstêp, w tym kraju
zawsze by³o co� nie tak, jak w tym wierszu � to jest kraj, który omin¹³ Bóg! I ty te¿�

OLA Langsam. Wiem, ¿e jest dopiero jedenasta, ale uspokój siê, bo mam du¿o do zrobie-
nia i nie chcê, ¿eby ta czarna ¿y³ka w g³owie, któr¹ hodujê z okazji twoich kurwic,
pêk³a mi akurat dzisiaj. I siê rozla³a. Ile razy mam ci powtarzaæ, ¿e tobie przejdzie,
a ja bêdê z tym chodzi³a ca³y dzieñ, wsysa³a ³zy do �rodka i zastanawia³a siê, co zro-
bi³am �le, chocia¿ nic nie zrobi³am. Wiêc piano.
Dzwonek domofonu.

OLA To pewnie Iwo. No id�. Wszystko masz ju¿ zniesione na dó³.
HEINRICH Podlewaj kwiatki! One lubi¹ du¿o woda i prysznic wieczorem. Czytaj kak-

tusowi Majakowskiego, bo zmarnia³. ̄ adnych kochanków. ̄ adnych imprez. Pisz, jak
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co� wa¿nego. I wyprowadzasz siê do mamusi zaraz, jak wracam. Sprz¹taczka po-
sprz¹ta po twoich grzybicach, jak wrócê, ale uwa¿aj, to wszystko kosztowa³o maj¹-
tek. Nikt nie ma takiej przezroczystej deski klozetowej.

OLA Nie zasikam jej za bardzo, w poniedzia³ek te¿ jadê.
HEINRICH Jeste� prawdziwa ostoja dla emigrantów. Nastêpnym razem dajê ci du¿o pie-

truszka i miêta z mojego balkonu dla babci i dziadka. Nikomu innemu nigdy nie dajê.
Cia³.
Mieszkanie Iweczka. Moniczka siedzi i ogl¹da paznokcie. Wiktor obok niej, na pod³odze.

WIKTOR Pa. Pa. Papapapa. (pauza) Jest misio. Jest ko³dejka. Jest ma³pka. Jest wszyst-
ko. Jest ma³pka. Jest ko³dejka. Jest misio. Jest wszystko. Jest ko³dejka. Jest ma³pka.
Jest misio. Jest wszystko. Jest misio. Jest ma³pka. Jest ko³dejka. Jest wszystko. Jest
misio. Jest ko³dejka. Jest ma³pka. Jest wszystko. Jest ma³pka. Jest ko³dejka. Jest mi-
sio. Jest wszystko. Jest ko³dejka. Jest ma³pka. Jest misio. Jest wszystko. Jest misio.
Jest ma³pka. Jest ko³dejka. Jest wszystko.
Ola chodzi chwilê po mieszkaniu, nie mo¿e znale�æ sobie miejsca. W³¹cza i wy³¹cza
ró¿ne �wiat³a � tych jest w mieszkaniu wyj¹tkowo du¿o � bawi siê efektami. Moniczka
w tym czasie patrzy na dziecko, którego nie widaæ ju¿ na scenie, od czasu do czasu
s³ychaæ tylko stuk jakiej� zabawki i b³agalne �Wiktooor� Moniczki. Ola i Moniczka
bior¹ do rêki telefony komórkowe. W tym samym momencie wysy³aj¹ esemesa, w tym
samym momencie go otrzymuj¹. Nag³a zmiana chorego poczekalniowego tempa na
napiêcie i po�piech. Ola ubiera siê, szuka czego� w torbie, zamyka okna, zasuwa role-
ty, w biegu wychodzi. Moniczka wstaje, doprowadza siê do porz¹dku, czesze w³osy,
zdejmuje pi¿amê, sprz¹ta rozrzucone zabawki, kubki.

S c e n a 2

Mieszkanie Moniczki i Iweczka. Ola i Moniczka pij¹ wino, butelka jest ju¿ prawie
opró¿niona. Obok � dwie puste.

MONICZKA Nic mi siê nie chce. (pauza) Nic. Nic. Trzeba wstaæ. Obci¹æ paznokcie.
Oddychaæ. (pokazuje kolano) My�lisz, ¿e ten siniak to od czego?

OLA My�lê, ¿e od powietrza.
MONICZKA (nie zwracaj¹c uwagi na ironiê) Ci¹gle boli mnie g³owa. Ci¹gle ta alergia.

Swêdzi. A dzisiaj rano wyplu³am krew do umywalki. Zimno mi.
OLA Przecie¿ tu jest ciep³o, dwadzie�cia trzy stopnie masz na termometrze, prze�
MONICZKA (gwa³townie) Zimno mi! (pauza) Powiedzia³am dzisiaj do Wiktora: jak

bêdziesz niegrzeczny, sprzedam ciê na Allegro. I pomy�la³am, jak bardzo bym tego
chcia³a. Potem przyszed³ do mnie, ciep³y, pachn¹cy dzieckiem, pudrem zmieszanym
z wanili¹, i jedyn¹ rzecz¹, jak¹ chcia³am, to po³o¿yæ siê z nim w ³ó¿ku na tydzieñ
i p³akaæ. Do czego to podobne.

OLA Do niczego mi znanego.
MONICZKA No w³a�nie. Gdyby moja babcia to s³ysza³a. Zamiast jasnego jak hostia

u�miechu mam wymioty. Bulimiê. Anoreksjê. Wrzoda. Migrenê. Zapalenie pêcherza.
Atopowe zapalenie skóry, ³amliwe paznokcie, krótkowzroczno�æ, skoliozê, kifozê,
lordozê, polipa, kaszaka, nadci�nienie têtnicze, stan podgor¹czkowy, zwyrodnienie
stawów, nadwra¿liwe jelito, zapalenie spojówek, nerwobóle. S³abo?

OLA By³a� u lekarza?
MONICZKA Pierwsz¹ rzecz¹, jak¹ pomy�la³am po porodzie, by³o: sk¹d on siê tu wzi¹³.

Jak to mo¿liwe, ¿e ze mnie wypad³.
OLA Dolaæ?
MONICZKA Tak. Zaraz siê skoñczy. Tam w szafce masz dobre wino. Z Biedronki. Nie

to! To jest pana filozofa-kontrabasisty, doskona³e, wysokojako�ciowe wino fh¹cuskie.
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OLA To?
MONICZKA To. To jest pani barmanki z klubu studenckiego, obecnie matki dzieciom.

D�wiêk zza sceny, nieznaczny, ale Moniczka wie, ¿e to Wiktor. Kwili. Ale ona nie zry-
wa siê, przez chwilê siê zastanawia, czy wstaæ, wzdycha, wypija ³yka, podnosi siê do
po³owy, znowu siada, w koñcu idzie. Wraca.

MONICZKA Posika³ siê. Ile¿ mo¿na, ju¿ pó³ roku go odpieluchowujê, jak d³ugo mo¿e
zaj¹æ pojêcie, ¿e sika siê do nocnika, nie w gacie. Kiedy jedziesz?

OLA W pi¹tek. Tylko na weekend.
MONICZKA I tak siê lepiej nauczysz jêzyka? Jak je�dzisz tam na weekendy? Nie wyda-

jesz wiêcej na poci¹gi do Berlina, ni¿ wyda³aby� na intensywny kurs tutaj? Helooo³?
Wszyscy gdzie� je¿d¿¹, jakby ju¿ nie by³o nic na miejscu.

OLA (z min¹: �mówi³a� to ju¿ tysi¹c razy i tylekroæ ci to t³umaczy³am�) Wolê byæ tam.
Tam sobie idziesz ulic¹ w ró¿owym krawacie w kropki i dziurawych butach marki
trampki. I nikt na ciebie nie patrzy. Tylko przekraczasz granicê i od razu wszystkie
biedronki maj¹ wiêcej kropek, trawa jest zieleñsza, mê¿czy�ni �liczniejsi. Widzisz
ch³odne zachodnioeuropejskie s³oñce na twarzach arabskich ch³opców o oczach Chry-
stusa, po których spojrzeniach wiesz, ¿e to, o co walczy³y twoje starsze siostry w bo-
ju, sufra¿ystki, jest nic niewarte. Po prostu idziesz i wiesz, ¿e jeste� dla nich pochw¹
i dwoma jajnikami, mog¹ bezkarnie poklepaæ siê po ty³ku na twój widok i zagwizdaæ,
burz¹c tê ca³¹ emancypacyjn¹ mrzonkê. Ale to jeden procent piek³a w raju. Niemcy to
raj. Androginiczne anio³y ¿egnaj¹ ciê ciep³ym i przeci¹g³ym �czjuuus� w muzeum
gejowskim. Jakby przed chwil¹ spad³y z nieba.

MONICZKA Byli�my miesi¹c temu w Berlinie z Heinrichem. On chcia³ i�æ na koncert
z Iwem, na Michaela Jacksona czy te¿ �Requiem� w filharmonii � nie wiem, ja sie-
dzia³am z ma³ym w hotelu. £adnie tam, ale ¿eby a¿ tak?

OLA Tu jest �le. Czekam na co�, co mnie na nowo uwra¿liwi. Czujê, ¿e przestajê czuæ.
Tam mam takie stê¿enie haribo i nugatu w ¿y³ach, ¿e prawie wybucham. Kupujê schau-
ma kissen, takie jakby niemieckie ciep³e lody, i jedz¹c je, my�lê sobie: jacy ci Niemcy
s¹ romantyczni, pieniste poca³unki. A potem okazuje siê, ¿e Kissen to nie poca³unki,
tylko poduszki. I wcale nie jest mi przykro. A przecie¿ powinno byæ. Mam stamt¹d
propozycjê pracy, mówi³am ci ju¿? Zapewniaj¹ mieszkanie, fajne warunki, spokój�

MONICZKA Serio? Powa¿nie o tym my�lisz? A studia, praca tutaj? Ja siê przeprowadzi-
³am do polskiej stolicy, bo u mnie niczego nie by³o, dwie knajpy i podstawówka, ale
ty masz tu przecie¿ wszystko.

OLA Nie zaczynaj jak Heinrich. Ci¹gle to s³yszê. Mo¿esz zostaæ z n a m i, z n a m i, mo-
¿esz kleiæ koperty w moim biurze. Jeste� tu potrzebna. Jeste� ewidentnie niezbêdna
do klejenia kopert. Nigdzie nie ma takiego zapotrzebowania na osoby, które bêd¹
codziennie wysy³a³y sto piêædziesi¹t mejli o tre�ci: dzieñ dobry, jestem mened¿erem
zespo³u, promujemy now¹ kulturê. Chcieliby�my zagraæ u pañstwa koncert, nie kosz-
tujemy drogo, dwa noclegi przed i po. Ja ni¿ej podpisana nigdy nie zobaczê pañstwa
miasta, które jest niew¹tpliwie piêkne, nie zobaczy go równie¿ ¿ona kontrabasisty-
-filozofa, ale oni, nasi muzycy, zobacz¹ i nam opowiedz¹, jak by³o wspaniale, jak
bardzo siê upili, jak s¹ zmêczeni, tak okrutnie, strasznie zmêczeni, i têsknili do swoich
domów. Tu jest ró¿owa sukienka dla Moniczki, tu czerwone kolczyczki dla Oleñki.
Praktykujê mówienie uprzejmym g³osem s³ów dziêkujê, super, �wietnie, do widzenia.
Piszê mejle o niczym z wyra¿eniami obarczonymi notoryczn¹ wieloznaczno�ci¹, zwro-
tami ubogimi w tre�ci opisowe, nadmiernymi niedopowiedzeniami.

MONICZKA Wiesz, ¿e oni maj¹ tam tylko dwa koncerty. W u-³es-a. A pojechali na trzy
tygodnie. Podobno próby. Heinrich ma w tym czasie urodziny. Mia³ je te¿ trzy lata
temu, jak rodzi³am dziecko w sto³ecznym szpitalu, a oni byli w Moskwie. Jak Wiktor
z¹bkowa³, dar³ mordê do najwy¿szych niebios, byli w Egipcie komponowaæ muzykê.
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Oni podcinaj¹ sobie wzajemnie w³osy. Ola. Helooo³, co ja mam sobie my�leæ. Jak to
rozpatrzyæ � jako zdradê czy jeszcze nie zdradê, czy mo¿e w³a�nie jako co� gorszego
ni¿ zdradê.

OLA Nie wiem. £adny obraz. Nowy?
MONICZKA Od Heinricha.
OLA I szafka te¿ ³adna.
MONICZKA Od Heinricha.
OLA Iwo mia³ ³adn¹ kurtkê dzisiaj rano, widzia³am przez okno. Niebieska skóra.
MONICZKA Od Heinricha. (pauza. Pokazuje palec z obr¹czk¹) To te¿ nam wybiera³. Ze

Szwajcarii. Heloooo³.
OLA (zaczyna nerwowo) Wiesz, ¿e pomimo formalnej neutralno�ci Szwajcarzy wspó³-

pracowali z Niemcami w czasie wojny? W szwajcarskich fabrykach, które by³y omi-
jane przez alianckie bombardowania, produkowali uzbrojenie, szwajcarskie banki prze-
chowywa³y z³oto zrabowane wiê�niom obozów koncentracyjnych. W z³otych mone-
tach bitych w tym kraju znajduje siê du¿e stê¿enie rtêci, normalnie niewystêpuj¹ce
w tak du¿ych ilo�ciach, co mo¿e �wiadczyæ o dentystycznym pochodzeniu tego z³ota.
Z zêbów, rozumiesz. Przez Szwajcariê przeje¿d¿a³y transporty wiê�niów do obozów
koncentracyjnych wysy³ane na Wschód. Czy¿ to nie ciekawe?

MONICZKA Wybitnie.
OLA My�lê czasem, czy nie zostaæ fryzjerk¹ w Kostrzynie. Küche, Kirche, Kinder. Mo¿e

têdy droga. Gotowa³am dzisiaj kolorowe papryki, pomidory, bak³a¿any i cukinie w ra-
mach koñcz¹cego siê bezlito�nie lata i by³o to tak fajne, jak malowanie pokoju na
szaro i kaloryfera na ró¿owo, zaczê³am wiêc powa¿nie traktowaæ my�l o przekwalifi-
kowaniu siê, zaprzestaniu snucia marzeñ o obronach mniejszo�ci narodowych na Ba³-
kanach, wydêtych murzyñskich brzuszkach w Etiopii i innych nieprzyjemnych spra-
wach. Mo¿e rano butelka, potem ogórki i schab, ajax i cif, herbatka z cytryn¹, kana-
peczki, paciorek, siusiu i spaæ. ̄ adnych liter. Telefonów. Uciekaj¹cych poci¹gów. Mo¿e
o to chodzi. (pauza) Znalaz³am ostatnio wiersz mojej siostry lat dziesiêæ:
Na moim podwórku
Jest ma³o dzieci
Chocia¿ jest ciep³o
I s³oñce �wieci.
Moja dzielnica
Jest bardzo ³adna
Mo¿na siê pobawiæ
I poprzechadzaæ.
Moje miasto
Ma wiele zabytków
Jest bardzo ³adne
I ma du¿o turystów.
Zapraszam do miasta
Bardzo piêknego
Do miasta mojego rodzinnego.
I pomy�la³am � co poza tym jest? Co poza tym jest?
Chwila milczenia na chwilê przed górn¹ granic¹ upicia siê. Obie jeszcze patrz¹ gdzie�
w dal, nerwowo poruszaj¹ kieliszkami, ale przyjmuj¹ postawy coraz bardziej hory-
zontalne i zasypiaj¹. Zmiana �wiat³a na bardzo delikatne i mleczne. Wchodzi Wiktor
z plastikowym mieczem w rêce i z czapk¹ Fryderyka Wielkiego na g³owie. Siada, wstaje,
bawi siê nieporadnie mieczem, który co chwila mu spada, tnie powietrze. �piewa.

WIKTOR
Kjakowiacek jeden
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Mia³ koników siedem
Pojecha³ na wojnê
Zosta³ mu siê jeden.
Siedem lat wojowa³
Szabli nie wyjmowa³
Szabla zajdzewia³a
Wojny nie widzia³a.

S c e n a 3

Mieszkanie Moniczki i Iweczka. Wieczór. Ola i Wiktor. Ola siedzi i czyta, Wiktor siê
bawi. Symultanicznie drugie mieszkanie, które aktualnie jest pokojem hotelowym w USA
przed po³udniem. Mieszka w nim Heinrich. Jest w majtkach, brzydkim podkoszulku
i puchatych kapciach. W³osy w nie³adzie. Na stoliku kilka opró¿nionych butelek. Wi-
daæ napiêcie, które nie mo¿e znale�æ uj�cia.

OLA Wiktor! Co tam masz?!
WIKTOR Jajo�
OLA W du¿ym pokoju masz jajo? Chod� tu. Daj jajo. Nie wolno bawiæ siê jajem w du-

¿ym pokoju.
WIKTOR Tak?
OLA Tak.
WIKTOR Tak?
OLA Tak.
WIKTOR A czemu?
OLA Bo siê st³ucze.
WIKTOR Stucze siê?
OLA Tak. Bo jest delikatne. Trzeba uwa¿aæ. Skorupka pêknie i ca³e siê rozleje, i pobru-

dzi wszystko. I nie bêdzie jaja, tylko wielka plama.
Dzwoni telefon.

OLA Halo?
HEINRICH Czemu nie odpisujesz? Jestem absolutny rozczarowany twoj¹ postaw¹.

Uwa¿a³em to za dogadany. Umawiali�my siê, ¿e bêdziesz odpisywaæ od razu, czekam
ju¿ pó³ godziny w tym smrodzie Nowego Jorku, a ty nie jeste� nawet uprzejma prze-
prosiæ, ¿e nie mo¿esz, bo teraz akurat srasz. Czekam na twoj¹ ³askê. Jak siê nie podo-
ba, to mo¿emy wypierdalaæ do mamusi. Co siê takiego sta³o, ¿e zniknê³a� ze �wiata,
pos³uchaj, p³acê ci, also�

OLA (straciwszy cierpliwo�æ) Siedzê z dzieckiem ¿ony twojego niedosz³ego ch³opaka,
bo posz³a do szko³y i mnie poprosi³a, i nie pojecha³am przez to do Berlina, bo pomy-
�la³am, ¿e to jest akurat wa¿niejsze, siedzê wiêc i t³umaczê mu, ¿e nie wolno ruszaæ
jajka, bo siê mo¿e st³uc, siedzê i pomagam mu sikaæ na nocniku, kiedy ty przewracasz
swój pijacki ryj z jednej strony na drug¹ na amerykañskiej poduszce, kiedy w³¹cza ci
siê alarm w g³owie �ooo nie mam nikogo obok siebie, co siê sta³o, co siê sta³o, gdzie
wszyscy�, otó¿ w³a�nie nie ma nikogo i ja te¿ �ciszy³am telefon, bo dziecko obok
mnie próbowa³o zasn¹æ, i oto zauwa¿ wreszcie, ¿e jest �wiat poza twoj¹ g³ow¹, usi¹d�
sobie raz i pos³uchaj, jak zapierdala, i to tak po prostu, bo istnieje, leci chmura, jedzie
metro, Chinka i Egipcjanin k³óc¹ siê pod sklepem spo¿ywczym, i absolutnie nie po
to, ¿eby daæ ci asumpt do za�piewania kolejnej piosenki o smutku relacji damsko-
-mêskich, o których gówno wiesz, bo jeste� po prostu saksoñskim peda³em z przero-
�niêtym ego, który pojecha³ na trzy tygodnie wakacji od ¿ycia i ³askawie zabra³ te¿
swojego s³u¿¹cego, nadwornego grajka, piêtaszka, i dziwi siê, ¿e wszystkie te sztucz-
ne zwi¹zki dalekiego pokrewieñstwa, które wytworzy³ przez lat kilka, s¹ tak odleg³e,
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s¹ tak niezupe³nie perfekcyjnie dzia³aj¹ce. I tracisz otaczaj¹cych ciê ludzi, i tracisz
mnie, chocia¿ powolne odchodzenie od ciebie boli, jakby mi wyrywano z¹b, bo to jest
jednak du¿a blisko�æ, stê¿enie emocji jak dymu w przedziale dla pal¹cych. Gdyby
mo¿na by³o rozstaæ siê z tob¹ i nie musieæ ciê straciæ. Gdyby mo¿na by³o cofn¹æ to,
¿e u�wiadomili�my sobie, ¿e nie jeste�my sobie do niczego potrzebni, i to jest jaki�
tam dramat, ale czy¿ taki znowu wielki.

HEINRICH (jednocze�nie) �wymagam, kto was tego nauczy³, to m³ode pokolenie jest
straszne, mam nadziejê, ¿e jak pobêdziesz jeszcze trochê w moich Niemcach kocha-
nych, to zrozumiesz, dlaczego ten kraj za¿egna³ wszystkie kryzysy i funkcjonuje wspa-
niale. Ja tu p r a c u j ê, jestem w pracy, czy ty my�lisz, ¿e pojecha³em tu sobie na lody
pod parasolk¹, to jest ciê¿ka praca, w hotelu ci¹gle awantura, wal¹ w drzwiach i krzy-
cz¹, w³a�cicielka jest gwiazda czeskich filmów porno i przeprowadza³em siê ju¿ trzy
razy z pokoju do nastêpnego, jeszcze gorszego. Bo¿e, jaka w tobie jest czasem pizdo-
wato�æ, my�la³em, ¿e tego nie masz, ale masz, taka Polka, pizdowata Polka, my�la-
³em, ¿e jeste� inna, ale jeste� taka sama, kto idzie do ³ó¿ka z waltornist¹, którego zna³
zaledwie trzy dni? I jeszcze chcia³em ci to ju¿ dawno powiedzieæ, ale skoro zaczê³a�,
to powiem teraz � jak mawia bohater pewnego filmu: kto ciê upowa¿nia do mówienia
takich rzeczy? Monika to jest twoja przyjació³ka i na pewno z ni¹ o tym rozmawiasz,
otó¿ mówiê ci: nigdy go nie dotkn¹³em, nigdy, by³em napalony do szaleñstwa, ale go
nie dotkn¹³em, w przeciwieñstwie do ciebie, o ile mnie pamiêæ nie myli, pani mene-
d¿er w rumuñskim hotelu, pamiêta pani? Istniej¹ takie rzeczy jak lojalno�æ, ty nie
jeste� lojalna, a przecie¿ ci p³acê, masz za co ¿yæ i co je�æ za moje pieni¹dze. I ja te¿
nie muszê byæ lojalny, bo jak przyjdzie taki moment, ¿e Monika znowu zrobi jaki�
komentarz, to powiem: ja nie dotyka³em twojego mê¿a, ale jak chcesz co� wiedzieæ
o jego wierno�ci, to zapytaj pani¹ mened¿er.
Chwilê s³ychaæ tylko oddechy z obu stron � mo¿e przesadzone, z ta�my? Heinrich
pierwszy odk³ada s³uchawkê. Wiktor pokazuje Oli jakie� zabawki.

WIKTOR To jowejek.
OLA Aha. A to co?
WIKTOR Pajasojka.
OLA A tu?
WIKTOR Kjem!
OLA A potem bji³a cia³a rzucona w przestworza.

S c e n a 4

Mieszkanie Heinricha. Ola i Iweczek. Siedz¹ na dwóch brzegach sto³u, odwróceni do
siebie plecami, dyndaj¹ nogami. Ola w samym staniku, Iweczek bez koszuli. Widaæ, ¿e
co� siê dzia³o. Tragedia niedokoñczenia i jednocze�nie wielkie zmaganie z pokus¹.

IWECZEK Jako� nie mia³em ¿adnego problemu, ¿eby siê czasowo przestawiæ. Mo¿e
jeste�my uodpornieni � czasem jest koncert, rano bania, a i tak trzeba jechaæ dalej.
Ale s³uchaj, w Nowym Jorku s¹ szczury wielko�ci kota � to nie jest ¿adna bajka, raz
szli�my z Heinrichem do Blue Note i takie bydlê staje przed nami, potwór! Móg³bym
tam mieszkaæ. (pauza) Amerykanie mówi¹ bardziej z gard³a. Czasem nie nad¹¿asz.
(gard³owo) Where have you been, a nie (przedniojêzykowo) where have you been.

OLA To jak w niemieckim. Ja w ogóle nie rozumiem dialektu berliñskiego. W ogóle nie
rozumiem, jak kto� u¿ywa gard³owego r. Rozumiem tylko, jak kto� jest z Hanoweru
albo jak jest Austriakiem. Siedzê tam zawsze tak bardzo zbombardowana tym jêzy-
kiem. Nawet jak rozumiem, to jakby tak po wierzchu. Bez melodii. Ka¿da rozmowa
powinna mieæ g³êbiê, po polsku nawet jak milczê, to to ma g³êbiê. Oni mog¹ mi
mówiæ i mówiæ o jakich� tragediach, a ja i tak skupiê siê na tym, ile razy powiedz¹
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�genau� i �ach so� i ¿e czasownik bêdzie na koñcu zdania. I ¿e ca³e pokolenia rodzin
polskich dr¿a³y na d�wiêk tej mowy, a ja siedzê i s³ucham kogo� w odleg³o�ci dwu-
dziestu centymetrów. Czego nigdy nie zrobi³aby moja babcia.

IWECZEK (gard³owo) It�s not a big deal. (przedniojêzykowo) It�s not a big deal.
Oboje odwracaj¹ siê do siebie.

OLA Ile my zu¿ywamy niepotrzebnie liter. Pomy�la³am tam sobie, ¿e na jesieñ usta mo-
g³yby mi zarosn¹æ i wcale bym nie p³aka³a. U¿ywam tam tylko kilku s³ów w ró¿nych
konfiguracjach. Ola piæ, Ola je�æ, dziêkujê, proszê. (bez akcentu polskiego) Gesund-
brunnen. Grünau. Zurück bleiben bitte. (z silnym polskim akcentem) Gesundbrunnen.
Grünau. Zurück bleiben bitte. Pomijaj¹c durnotê tego zdania. �Proszê zostaæ z po-
wrotem�. Czasem nienawidzê tych Niemców.

IWECZEK Ja w³a�ciwie wcale nie lubiê byæ tolerancyjny. Jeden Murzyn t³umaczy³ mi
ostatnio, ¿e ma ju¿ troje nie�lubnych dzieci. Sam pochodzi z rodziny, gdzie jest ich
siedemna�cioro, a ojciec ma w sumie piêædziesiêcioro � z trzema kobietami. To by³o
w Szwecji. Pyta³, jak jest w Polsce, i nie wierzy³, kiedy t³umaczy³em mu, ¿e u nas, tak
samo zreszt¹ jak w Szwecji, dozwolona jest tylko monogamia. A on na to: jeste�cie
nieczuli i nie obchodzicie siê wzajemnie. Nie dajecie sobie pieniêdzy, kiedy macie.
Nie mieszkacie razem. U nas tak nie jest.

OLA Ja na sprachkursie mam dwóch Serbów z d³oñmi wielkimi jak ³opaty, maleñk¹
Chinkê, Brytyjczyka Carla, Rosjankê Elenê, Francuza Blaise�a, Albankê Kadire, Tur-
czynkê Linê i jej kolegów: Mohameta i Husajna. Jak Chinka t³umaczy, ¿e niegrzecz-
nie jest powiedzieæ s¹siadowi, ¿eby �ciszy³ muzykê, bo chcesz spaæ, to Francuz siê
oburza, a Turcy mówi¹: przecie¿ móg³by ciê zaprosiæ i s³uchaliby�cie tej muzyki ra-
zem! Ja wtedy my�lê, ¿e kocham Europê. A jak Serbowie co� sobie t³umacz¹ na ucho,
to nie mogê powstrzymaæ siê przed my�leniem: czy wy snujecie tam szeptem plany
nastêpnej wojny?

IWECZEK Hej, hej. Zurück bleiben bitte.
OLA No w³a�nie nie tak! Zobacz. Nie dotykasz w ogóle jêzykiem tu, nie dotykasz zê-

bów.
IWECZEK Poka¿.
OLA No popatrz�

Ca³uj¹ siê.
OLA Z nikim nie mam takiego poczucia grzechu jak z tob¹. Ale tak bardzo lubiê, kiedy

marzn¹ ci stopy i kiedy chuchasz zimnym powietrzem prosto w mój kark. My�la³am,
¿e jak ciê dotknê, rozst¹pi siê ziemia, co� siê stanie, bêdzie zbrodnia i kara. Ale potem
wszystko by³o tak samo.

IWECZEK A mieszkanie szefa wzmaga dramatyzm sytuacji.
OLA Czasem my�lê o nim czterysta razy dziennie. Nie jest dla mnie nikim specjalnym,

ale spêtana t¹ jego nieosi¹galno�ci¹ my�lê o nim czterysta razy dziennie. Czasem czte-
rysta piêædziesi¹t. Boli mnie brzuch, jak nie dzwoni. Zastanawiam siê, co siê sta³o,
gdzie le¿y, spity, g³odny, sam. Wyobra¿am sobie, ¿e co� mu jest i jest kompletnie
bezradny, wszyscy go opu�cili i wtedy zostajê mu tylko ja, i musi byæ mi wdziêczny.
Wreszcie zauwa¿a, dla kogo jest naprawdê wa¿ny. Nienawidzê, jak gdzie� razem je-
dziecie. Nienawidzê, nienawidzê, nienawidzê. Jak Monika. Nienawidzê, jak siê rozu-
miecie, nienawidzê, jak ci pomaga, nienawidzê, jak po¿ycza ci pieni¹dze, nienawi-
dzê, jak potrafisz bez mrugniêcia okiem wys³uchaæ jego wyrzutów. Jak podpisujecie
siê wspólnie pod listem. Jak odbierasz jego telefon i mówisz �sekretariat, s³ucham�.
Iweczek wstaje. Zaczyna dotykaæ Olê. Od dotkniêcia do dotkniêcia przechodzi w ³a-
skotanie, które trwa chwilê, oboje siê �miej¹, ale potem przeradza siê to w walkê
i pokaz si³y ze strony Iweczka. Bierze Olê bardzo gwa³townie. Potem ubiera siê rów-
nie szybko i bez finezji. Ola milczy, siedzi skulona.
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IWECZEK Monika jest w ci¹¿y. Pamiêtasz, jak byli�my u ciebie po koncercie? Zap³od-

ni³em j¹ tam, na twoim ³ó¿ku. Heinrich powiedzia³: nie teraz, nie poradzicie sobie, nie
macie pieniêdzy. Powiedzia³em tak Monice. Ale ona ma bunt, robi prawo jazdy, które
nigdy nie bêdzie jej potrzebne, chodzi do szko³y, któr¹ ma w dupie, i chce mieæ dru-
gie dziecko, które zahamuje jej wieeeelk¹ karierê. (pauza) I bêdzie mia³a, co chce.

OLA Masz dziecko ze mn¹.
IWECZEK Nie mam.
OLA Mia³e�.
IWECZEK Co?
OLA Ju¿ nie masz.

S c e n a 5

Ola w mieszkaniu Iweczka i Moniczki. Heinrich u siebie. Dzwoni do Oli.
OLA Halo?
HEINRICH Hallo, kto tam?
OLA Hipopotam.
HEINRICH Czy to rezydencja pañstwa muzyków?
OLA Tak. Pañstwo s¹ na wakacjach. Odebra³a zawodowa podlewaczka kwiatów. Je�li

chcesz mieæ prawdziwy dom z prawdziwymi kwiatami, a jednocze�nie nie zamie-
rzasz rezygnowaæ z podró¿y i ¿ycia rodzinnego, zadzwoñ do Oli. Obs³ugujê równie¿
mniejszo�ci narodowe i seksualne, zw³aszcza Niemców homo.

HEINRICH Dobrze, dobrze. Widzê, ¿e jest ci weso³o bez szefa. Nawiasem mówi¹c,
w Niemczech jest dobry zwyczaj, ¿e odbierasz telefon i siê przedstawiasz, ale nie
musimy tego teraz analizowaæ. Also najdro¿sza. Mia³em sen. By³em w Niemczech
u siostry. Ona ma ogród i poszed³em do tego ogrodu, i nie wiem jak i czemu, ale na-
gle ca³y by³em upaprany gównem, po prostu tapla³em siê od stóp do g³owy w gównie,
masz s³ów? Patrzy³em do sennika i to oznacza albo bogactwo, albo dobry seks. Ale to
by³o straszne. S³uchaj, zastanowi³a� siê nad tymi mieszkaniami, o których ci mówi-
³em, przeczyta³a� te oferty? No pomó¿ mi, powiedz co� inteligentnego, tylko tobie
ufam i b³ogos³awiê.

OLA Jeszcze nie zd¹¿y³am tego obejrzeæ, ale te¿ mia³am sen! Odwiedza³am Monikê
w zabudowanych luksusowych ogrodach dzia³kowych. W ka¿dym ogródku by³ inny
kraj. Monika mia³a koka, a dziecko by³o murzyñskim ksiêciem. Potem jecha³y�my na
Manhattan przez d¿unglê, ale w miêdzyczasie znalaz³am siê na pustyni. Szed³e� tam
ty po wysuszonej drodze, za rêkê trzyma³e� Wiktora i ci¹gn¹³e� go za sob¹. I plu³e�
krwi¹. Mnie jakby nie by³o, ale jednak by³am, patrzy³am z góry na ciebie, mo¿e poka-
zywa³am drogê, mo¿e trzyma³am mikrofon. Co� takiego.

HEINRICH No i co to wed³ug ciebie znaczy?
OLA Nie wiem. Ja w ogóle niewiele wiem. Trochê siê chyba pogubi³am.
HEINRICH To id� i siê dowiedz, i znajd�, wiesz? Jednak jeste� nienormalna, Oleñko.

My�la³em, ¿e ja jestem, ale ty jeste� bardziej.
OLA Chcia³by�. Ka¿dy by chcia³.
HEINRICH Czekaj, co� ci jeszcze przeczytam. (czyta z gazety) �Chory na schizofreniê

pacjent oddzia³u psychiatrycznego szpitala w Grajewie, Podlaskie, zabi³ siedemdzie-
siêciotrzyletni¹ kobietê, równie¿ pacjentkê. Policja i prokuratura wyja�niaj¹ okolicz-
no�ci zabójstwa. Do tragedii dosz³o w nocy z wtorku na �rodê. Trzydziestopiêcioletni
pacjent cierpi¹cy na schizofreniê, wracaj¹c z ³azienki, wszed³ niespodziewanie do sali
kobiet. Zauwa¿yli to pielêgniarze z nocnego dy¿uru i pobiegli za mê¿czyzn¹. Zanim
weszli do sali, stalowym wieczkiem od puszki konserw zd¹¿y³ on jednak zadaæ �mier-
telne rany jednej ze �pi¹cych kobiet. Napastnik zosta³ obezw³adniony, ale mimo szyb-
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kiej pomocy lekarskiej ¿ycia pacjentce nie uda³o siê uratowaæ. Jak pó�niej t³umaczy³,
zamordowana przypomina³a mu jego matkê�. Co za kraj, czasem nie wiem, jak mo-
¿esz tu ¿yæ.

OLA Nic tak nie napawa mnie jak Polska. Dum¹, przera¿eniem, wszystkim.
HEINRICH Szed³em sobie wczoraj po ulicy tego pañstwa i by³em �wiadkiem sceny i�cie

hipnotycznej. Jecha³ mianowicie tramwaj nabity po ostatki m³odzie¿¹ w szalikach
dizajnerskich marki Legia, za� lewym pasem jezdni pod¹¿a³ za nim smutny karawan
samochodów marki policja. Na ka¿dym przystanku zatrzymywa³ siê on wraz z tram-
wajem i zamaskowany mê¿czyzna z gumow¹ pa³¹ wykonywa³ wojenne gesty w kie-
runku rzeczonej m³odzie¿y. Skurczone staruszki ucieka³y w pop³ochu.

OLA Mo¿e ju¿ czas, ¿eby wybuch³a wojna. Przecie¿ to nienaturalne, ¿eby tyle czasu nie
by³o wojny, co ci ch³opcy s¹ winni, z czym maj¹ walczyæ, o co, je¿eli wszystkiego
jest nadmiar? To pokolenie bez historii, za to z otwartymi granicami i Erasmusem,
pokolenie, które nie wie, co wybraæ, do jakiego kraju na jakie stypendium pojechaæ.
Gdyby chocia¿ jaka� wojna. Albo re¿ym. Nielegalny kolporta¿ ulotek. Z³e wspomnienia
z frontu. A tu nic, za oknem postêpuj¹ca biodegradacja dwóch diagonalnie o ga³êzie
zaczepionych siatek plastikowych, jednej ¿ó³tej, drugiej bia³ej, w�ród pêkaj¹cych jak
³echtaczki nabrzmia³ych p¹ków. Daj grosza albo ci naplujê � powiedzia³o dzi� do
mnie dziecko, kiedy sz³am po mleko i bu³kê. You know what I mean?

HEINRICH I know.
OLA Mam dwadzie�cia lat. Nie ocala³am prowadzona na rze�. You really know?
HEINRICH I know. Ciao.

S c e n a 6

Mieszkanie Moniczki i Iweczka. Iweczek z Moniczk¹ szykuj¹ siê na jakie� spotkanie.
Ubrani piêknie, od�wiêtnie, Moniczka w sukni wieczorowej. Oboje krêc¹ siê miêdzy
kuchni¹ i salonem.

IWECZEK Moniczko, czy ja bêdê musia³ rozmawiaæ z tymi twoimi lud�mi?
MONICZKA Iwo!
IWECZEK No bo ja po prostu nie wiem, wiesz, ostatnio analizujê Plotyna. (cytuje) Jak¿e

wiêc bêd¹ z jednego, skoro jest pojedyncze i skoro w tym samym nie ma oczywi�cie
¿adnej ró¿norodno�ci, ¿adnej dwoisto�ci czegokolwiek? Zaprawdê dlatego, ¿e nie
by³o w nim niczego, z niego jest wszystko, i dlatego, ¿eby by³ byt, ono bytem nie
by³o, lecz jego rodzicem.

MONICZKA Z nimi mo¿esz przecie¿ przerobiæ ka¿dy temat, od leków po podboje ko-
smosu, helooo³.

IWECZEK To porozmawiam z nimi o kategoriach homonimiczno�ci prawdy. (patrzy na
widelec) Moniczko, do jasnej cholery, ja nie rozumiem, po prostu kto� tu nie umie
zmywaæ, spójrz, po prostu rzygaæ siê chce. A dlaczego obierasz pomarañczkê rêk¹?
Czy ty wychowa³a� siê w d¿ungli? U¿yj, proszê, do tego celu no¿a! (cisza) W³a�nie ci
co� powiedzia³em. Nawet nie mo¿esz tego skomentowaæ?

MONICZKA (po chwili, wybitnie spokojnie) Jestem uchem do s³uchania, nie ustami do
mówienia. Nie u¿ywam z tob¹ jêzyka, tylko s³ów. Ja wiem, o czym milczê, a ty nie
wiesz, o czym mówisz. (bierze do rêki kolorow¹ gazetê) �ni³o mi siê dzisiaj, ¿e chcia-
³am co� urodziæ, ale nie mog³am. Ca³y materac ton¹³ we krwi. Patrz, co ja analizujê.
Albo nie, przeczytam ci. (czyta jednym tchem, bez pauz) 1. Kochaj mnie, kochaj mnie,
kochaj, kochaj i b¹d� zawsze, kiedy ciê potrzebujê. 2. Powiedz, jak bardzo mnie pra-
gniesz, jak bardzo ciê podniecam. 3. B¹d� delikatny, subtelny, ale te¿ nie zawsze.
4. Kiedy kochamy siê w pozycji misjonarskiej, delikatnie siê do mnie przytulaj i ca³uj
mnie. 5. Li¿ moje sutki, ca³uj, ssij i masuj, nie gry� ich. 6. Rozlu�nij siê, problemy
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zostaw za drzwiami. 7. Przynie� dobre wino. 8. Zapal �wiece. 9. Na powitanie poca³uj
mnie namiêtnie i szepnij co� mi³ego do ucha. 10. Masuj moje ramiona, ca³uj je.
11. W kinie przytulaj mnie, g³aszcz moje d³onie. 12. Ca³uj moj¹ szyjê i kark, masuj
delikatnie. 13. Ca³uj i li¿ moje plecy i po�ladki. 14. Gdy masz ochotê na seks, poka¿
mi, jak mnie pragniesz. 15. Gdy jestem w kuchni, podejd� do mnie od ty³u, zacznij
ca³owaæ moje w³osy, dotknij piersi� rozbierz i zróbmy to na stole. 16. Ssij delikatnie
moje usta, czasami lekko przygryzaj. 17. Kochaj siê ze mn¹ na stoj¹co, oprzyj mnie
o �cianê i ca³uj. 18. G³aszcz moje uda, delikatnie. 19. Gdy czujesz, ¿e zbli¿am siê do
orgazmu, pie�æ moje piersi. 20. Rozbierz mnie powoli, pie�æ moje cia³o oczami.
21. Szepcz mi s³odkie s³ówka. 22. Zas³oñ mi oczy i zacznij siê ze mn¹ bawiæ. 23. Zrób
ze mnie kieliszek, nalej wina i wypij go, do ostatniej kropli. 24. We� kostki lodu
i dra¿nij nimi moj¹ skórê. 25. Gdy jestem na górze, patrz mi prosto w oczy, masuj
piersi. 26. Pie�æ moje sutki koniuszkiem jêzyka. 27. We� do ust ³yk wina i podaj mi
go do moich ust. 28. Zerwij ze mnie ubranie, ale nie poniszcz. 29. Nie wk³adaj jêzyka
do mojego ucha, tylko delikatnie ssij jego p³atek. S³abo?
Iweczek nieporadnie próbuje dotkn¹æ Moniczkê. Moniczka odsuwa siê, nie dopuszcza
do tego.

IWECZEK Moniczko, nie my�la³em, doprawdy, z twoimi ambicjami, jak mo¿esz po pro-
stu takie szmat³awstwo�

MONICZKA ¯ycie.
Dzwonek do drzwi. Pop³och.

S c e n a 7

Moniczka w tej samej sukni, co w scenie poprzedniej. Tylko ¿e suknia jest wygniecio-
na, pobrudzona, Moniczka ma potargane w³osy i rozmazany makija¿. Wygl¹da trochê
jak panna m³oda wyci¹gniêta z bagna. Wokó³ ba³agan, krajobraz poimprezowy, puste
butelki, papierki po cukierkach i tym podobne. Strumieñ �wiat³a jasny, punktowy pada
na jej sylwetkê. Reszta mocno ciemna. Od pocz¹tku sceny Moniczka miêtosi w rêkach
misia Wiktora. Mówi, patrz¹c wprost, misio spe³nia rolê papierosa albo d³ugopisu �
zabawki na nerwicê.

MONICZKA Wiêc� Krótkowzroczno�æ, liczne znamiona, alergia, atopowe zapalenie
skóry, skolioza, kifoza, lordoza, p³askostopie, szmery w sercu, wrzody ¿o³¹dka, ob-
wis³e piersi, krzywe nogi, ubytki w uzêbieniu, rozszerzone pory, anoreksja, bulimia,
oty³o�æ, rozdwajaj¹ce siê paznokcie. Siñce pod oczami osi¹gaj¹ nieznane g³êbie. To
ja. O tej porze ¿ycia, w kwiecie wieku. Jedzenie kamienieje we mnie, mam tam ska³ê,
ca³e pola kamieni rosn¹cych w brzuchu. (udaje g³os dziecka) Gdzie jest mama, gdzie
jest mama, bêdê mia³ siostrzyczkê! (normalnie) A kiedy ju¿ siê pojawi³e�, czu³am
taki strach przed za�niêciem, jaki mo¿e byæ tylko w domu rodzinnym albo poci¹gu
po�piesznym noc¹. Mia³am trzêsienia g³owy i dreszcze na prze³yku, choæ wszyscy
cieszyli siê, dosta³e� jego nazwisko i by³e� jakby nie mój, chocia¿ wyjada³e� mnie od
wewn¹trz ³y¿eczk¹ przez dwie pory roku. Sp³yn¹³e� z wnêtrza cia³a prosto w moje
d³onie. Nawidzê ciê tak bardzo, ale dlaczego to jest takie trudne. Czasem pompujê
serce papierosem i my�lê: czy moje dziecko urodzi siê czarne, skoro mam to w p³u-
cach? (odgrywa scenê z misiem) Iwo, proszek nie leci, chyba pralka siê zepsu³a. Mo-
niczko, no to widocznie siê zepsu³a, s¹ po prostu gorsze rzeczy na tym �wiecie. A co
Moniczka upichci³a? Pieczareczki. A kto je bêdzie jad³? Iweczek. (pauza) �wieci
strasznie takim �wiat³em� Jak wtedy, gdy wyje¿d¿a³am z domu. Mama zrobi³a mi
ostatni¹ porann¹ kanapkê. W herbacie odbija³a siê moja twarz. My�la³am, ¿e po³ykam
sam¹ siebie. Potem, na dworcu, moja skóra pachnia³a pitym na s³oñcu alkoholem.
Poci¹g jecha³ wolno i podkre�la³ wyje¿d¿anie. A potem zrobi³am siê studni¹ dla cu-
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dzych oszala³ych uczuæ. Chcia³abym przyczepiæ sobie na policzkach wielkie naczy-
nia na ³zy. A gdyby tak siê zabiæ i czekaæ na spadek? (odrywa misiowi g³owê)

S c e n a 8

Mieszkanie Iweczka i Moniczki. Wiktor bawi siê misiem i ma³pk¹. Rozmawiaj¹.
WIKTOR Tata le¿a³ i rêka mu opada³a powoli na g³owê, a mama: zabi³ siê w³asn¹ rêk¹.

Tata wzi¹³ naraz pomidor, cebulê i ogórek, a mama: ciekawe, co pierwsze spadnie.
Tata mówi: co jeszcze mamy do jedzenia? A mama: zjedzmy wszystko i pójd�my
rzygaæ.
Nie kocham ciê, poniewa¿ jeste� debilk¹.
To jest twój synek, we� go sobie, ile ja mia³am wtedy lat, zdarzy³o siê, niechc¹cy,
chocia¿ jeszcze wtedy siê cieszy³am.
Popatrz na siebie, to ty popatrz na siebie, co ty robisz, id� do pracy, to zobaczysz. Nic
nie robisz, ale ty³ek w samochodzie chcesz woziæ. Mamy osiemna�cie tysiêcy d³ugu,
ale nie pójdziesz do urzêdu siê zarejestrowaæ, bo ci korona z g³owy spadnie. Korona
niech ci z dupy nie spadnie. Masz ubezpieczenie, masz? No nie masz, bo w ogóle nie
ma ciê w ¿adnym rejestrze niczego. Nie istniejesz. Wielka miastowa. Jakbym ciê nie
wzi¹³ kiedy� z tego baru, to by� nadal tam siedzia³a, dzielnica zadupie, ulica dziura,
knajpa mordownia, kibel zaszczany, piwo trzy piêædziesi¹t. A studiuj. Bo przecie¿
wcze�niej nie chcia³o siê uczyæ. Nie wiem, po co ci to prawo jazdy, ale je sobie zrób,
po¿yczymy pieni¹dze na nie od Heinricha. I nie bêdzie ko�cielnego, bo nie ma za co
go zrobiæ, twoje pieluchy kosztuj¹ miesiêcznie tyle, co dwa �luby, a teraz bêd¹ jesz-
cze wiêcej. Och, jaka ty jeste� wiecznie zmêczona, jaka zarobiona, gdzie� siê tak
narobi³a, dziecku pieluchy zmieniæ to taki k³opot?
Nie mogê na ciebie patrzeæ.
Nie dotykaj mnie.
To ty mnie nie dotykaj.
Wiecznie ¿ujesz tê gumê. Wiecznie to samo.
Stuknij siê w ³eb.
Pachniesz innymi kobietami. A mo¿e mê¿czyznami? Nie chcesz �lubu, bo Heinrich
nie pozwala, co, ³atwiej ci siê bêdzie uwolniæ w razie czego.
My�lê czasem, ¿eby ciê zabiæ. My�lê, jakby by³o, jakby ciebie nie by³o.
Wyobra¿am sobie, ¿e ciebie nie ma. Po prostu nie ma. Nigdy ciê nie by³o, dziecko
powsta³o z powietrza, nigdy ciê nie spotka³em, nawet twoja idea nie istnieje. Ale bu-
dzê siê i jeste�, jadê daleko i nadal jeste�, jak za przeproszeniem internet bezprzewo-
dowy rozpuszczony w powietrzu. Zawsze mam zasiêg.
Pachniesz tak, ¿e nie mogê tego znie�æ. Wypra³am dzisiaj wszystkie po�ciele i ubra-
nia. Wyczy�ci³am meble sprejem zapachowym. Ale dalej czujê ten md³y zapach. I nic
nie mogê z tym zrobiæ.
¯ycie bez ciebie jest mo¿liwe.
¯ycie bez ciebie jest niemo¿liwe.

S c e n a 9

Symultanicznie: mieszkanie Moniczki i Iweczka i drugie mieszkanie, które jest jakim�
pokojem, gdzie pomieszkuje Ola.

OLA Halllooo!
MONICZKA No halo, halo, wie geht�s?
OLA Ohoho, jakie postêpy w nauce jêzyka wroga! Na Zachodzie bez zmian. Sztuczne

niemieckie truskawki potania³y. Sz³am po Alexanderplatz z pokrwawionymi sokiem
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palcami. I z pokrwawionymi ustami. I nios³am w oczach sen z ubieg³ej nocy, ¿e uro-
dzi³am dziecko, ale jako� tak nie�wiadomie, i zostawi³am je gdzie�, i nie wiedzia³am,
czy to ch³opiec, czy dziewczynka. Jak ma siê nasz polski eastern?

MONICZKA Ci¹gle muszê sprz¹taæ, inaczej obgryzam paznokcie.
OLA Trzeba co� takiego robiæ, ¿eby nie pogr¹¿yæ siê w sobie ostatecznie.
MONICZKA I�æ ¿yæ.
OLA Pe³na spokojnej elegancji i niezm¹conej �wietlisto�ci. Kobieca i ch³opiêca zara-

zem. Drapie¿na i romantyczna. Dobrze wychowana i burz¹ca konwenanse. W wiêk-
szej czê�ci blondynka, choæ mo¿na te¿ powiedzieæ, ¿e w³a�ciwie brunetka. Odnalaz³-
szy harmoniê i doskona³e proporcje wszystkiego. Otworzywszy wrota wyobra�ni
i obejrzawszy pejza¿e �wiadomo�ci. A gdzie Iwo? Jak ma³y? Aaa � i mniejsza?

MONICZKA Iwo m a  p r ó b ê, helooo³, m a  p r ó b ê  w   g ó r a c h, bo nied³ugo bêd¹
tam n a g r y w a æ  w   s t u d i u. A wczoraj ukradli mu dokumenty z pensjonatu, kiedy
z Heinrichem byli w kuchni. Ciekawe, co tam robili. Wiktor odpieluchowany doszczêt-
nie. Ma okres budowania gara¿y z klocków drewnianych, po czym gruntownego nisz-
czenia ich. Zuza le¿y i patrzy. Podobno nie widzi jeszcze kolorów i ma rozpikselowany
obraz, dasz wiarê? Od trzech dni s³ucham oper. Nic nie rozumiem, ale i tak wiem,
o co chodzi. My�lê, czy nie wypa�æ przypadkiem z balkonu. Kraj istnieje. Tyle.

OLA Was mich nich umbringt, macht mir starker � powiada³ Nietzsche i doktor Goeb-
bels. Wiesz co? Jakby nie moja dominanta hetero, to niezw³ocznie o¿eni³abym siê
z tob¹, kole¿anko od kieliszka. Jak ju¿ bêdê t¹ s³ynnym pisarzem�

MONICZKA Pisark¹�
OLA P i s a r z e m, to zabiorê ciê do Meksyku. Bêdziemy mieszkaæ w lepiance, nosiæ

wodê ze studni i je�æ regularnie.
MONICZKA Chyba ciê trochê kocham.
OLA Ja ciebie chyba te¿.

S c e n a 10

Mieszkanie Heinricha. Rozmawia przez zestaw g³o�nomówi¹cy. Wyrywa sobie brwi,
obcina paznokcie u stóp, przymierza ró¿ne koszule, wdziêczy siê przed lustrem. Niech
to bêdzie przerysowane � taki balet rzeczy, które robimy, gdy nikt na nas nie patrzy.

HEINRICH Ale Ali, nie piehdol mi tu. Ja tu na nikogo nie mogê liczyæ, wiesz. To jest
wa¿na sprawa, a nikt mi nie umie i nie chce pomóc. Ostatnio koncertów ma³o, to
trzeba zainwestowaæ w co� piniondze. Grali�my ostatnio w Bratislawie i powiem ci,
¿e to jest rozwój, to jest miasto przysz³o�ci � du¿y downtown, a ile nowych, czy�ciut-
kich mieszkañ siê buduje! To jest taki Nowy Jork Europy. Na prawdziwy Nowy Jork
ja ju¿ jestem za stary. Wiêc jeszcze raz: masz te trzy apartamenty do wyboru. Jeden
jest na samej górzy, masz taras sze�ædziesi¹t metrów i mieszkanie dwupiêtrowe, szy-
bê masz wysok¹ siedem metrów. To ja potrzebujê, space, rozumiesz. Tylko jedno jest
chujowe, co nam burzy ca³y plan � ta wie¿a telefoniczna na widoku. Patrzysz i wi-
dzisz bratislawskie winnice, a w �rodku wie¿e. To nie jest fajn. To drugie mieszkanie
jest wiêksze, tañsze, tylko z widokiem na ulicê. Taras siedemdziesi¹t metrów, wyso-
kie te¿ na siedem, bardziej kwadratowe w �rodku. Tylko ta ulica. Tak sobie mi siê to
widzi. I trzecia opcja jest na parterze, te¿ du¿o space, dwa piêtra, szyba siedem me-
trów wysoka, ogród czterdzie�ci metrów. Tylko wiesz, czego siê bojê? Wstajê sobie
sze�ædziesiêcioletni, siadam i chcê poczytaæ, a tu lataj¹ mi bachory. To s¹ mieszkania
raczej dla ludzi z dzieæmi. No wiêc wyobra� sobie: lata jeden bachor i drugi i krzycz¹
do siebie, ¿e s¹ g³upie albo ¿e s¹ akurat dwoma bombowcami i kto drugiego z³apie,
ten wygrywa, a ten drugi wybucha. Ja nie mam na to nerwy, Ali. Ja tu ca³y czas z tym
walczê, wiesz, ¿e nie ma na moim osiedlu podwórka, bo siê nie zgodzi³em. Jednak siê
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trochê liczê w tym mie�cie. Albo ³azi ci cz³owiek z kosiark¹ o dziewi¹tej rano i od
razu mam zepsuty ca³y dzieñ. To nawet nie chodzi, ¿e kto� by mnie podgl¹da³, niech
sobie patrz¹, ale chcê mieæ �wiêty spokój. (pauza) Iwo? Iwo to kurwa, nie rozma-
wiam z nim od tygodnia. Ja ju¿ z nim nie mam taki rubaszny ¿artobliwy kontakt, jak
ja potrzebujê. Mia³ za³atwiæ kontrabas dla Austriaków, ale mia³ to w dupie. Kapela
w d³ugach, ale on ma to w dupie, jakbym nie by³ jedynym ¿ywicielem tej rodziny,
która notabene powiêkszy³a siê, Monika w³a�nie urodzi³a. Tak, tak, mówi³em mu to,
ale ona chce siê podobno dalej rozmna¿aæ. Przecie¿ to im i tak nie pomo¿e. Bêdzie
rozwód. Dobrze, Ali, zrobimy tak: ty to sobie wszystko spokojnie przemy�l i dzwoñ
wieczorem z decyzj¹. Co powiesz, to zrobiê. Pa. (dzwoni pod inny numer. Siada wy-
godnie na ³ó¿ku) Halo. ̄ adny zwierzaku i ¿adna gor¹ca kotka. P³acê siedem dwadzie-
�cia dwa za minutê, wiêc teraz s³uchaj: niestety w tym waszym zacofanym pañstwie
nie ma takiego pedalskiego numeru, wiêc muszê rozmawiaæ z tob¹. Skoñcz wiêc z ty-
mi zwierzêtami i powtarzaj, co mówiê: Fryderyku Wielki, wasza wysoko�æ jedyny
panie Prus, Austrii, wszechjedynych Niemiec, które zawsze by³y idea³em pañstwa
otwartego i tolerancyjnego, panie obecnych szesnastu landów�
�ciemnienie.

S c e n a 11

Mieszkanie Iweczka. Choinka. Zastawiony stó³. Przy stole Ola, Heinrich, Iweczek,
Moniczka, Wiktor. Obok ³ó¿eczko z dzieckiem.

HEINRICH (do Moniczki) Jak siê czujesz?
MONICZKA Dobrze.
HEINRICH A Zuza?
MONICZKA Zuza? Dobrze. (pauza) Nie mogê przestaæ ¿a³owaæ, ¿e jest dziewczynk¹,

od momentu, kiedy j¹ zobaczy³am. (do Wiktora) Nie skacz! Zaraz przyjdzie pani i ciê
zabierze. Wsadzi ciê do worka i pójdzie.

IWECZEK Moniczko� zachowujesz siê w sposób wielce nietaktowny.
MONICZKA Nie moniczkuj mi tu. Poród odbiera³ sze�ædziesiêcioletni lekarz, co chwila

mówi³ �proszê rozstawiæ nogi szerzej� i �co za piêkna cipka�, a do swojej asystentki
�pipeñko, proszê podaæ rêkawiczki. Chyba cud narodzin siê rozpocz¹³�. By³am tam
jak bry³a surowego miêsa, ka¿dy móg³ powiedzieæ mi, co tylko chcia³, i przypomnia-
³am sobie te wszystkie poni¿aj¹ce sytuacje, które zdarzy³y mi siê w ¿yciu tylko dlate-
go, ¿e mam dwa jajniki i nie ¿rê trawy. Kobieto, szanuj swoj¹ godno�æ, zap³aæ za
magiel tyle, ile� winna.

HEINRICH Mo¿na zapaliæ?
MONICZKA Oczywi�cie. Wszystko mo¿na.
HEINRICH To mo¿na czy nie?
MONICZKA Przecie¿ powiedzia³am�
IWECZEK (próbuj¹c roz³adowaæ sytuacjê) Czyta³em ostatnio szkic o genderowym ujê-

ciu sytuacji zap³adniania. Jest taki schemat my�lowy, ¿e komórkê jajow¹ uznaje siê za
biern¹ i oczekuj¹c¹, a plemnika ze swoj¹ witk¹ za aktywnego rycerza na koniu, który
biegnie zdobyæ pasywn¹ zdobycz. Co� w tym jest, popatrzcie na te wszystkie filmy �
wielka matrona Komórka Jajowa czeka zwalista na szybciutkiego i zwinnego plemni-
ka. Jest te¿ druga teoria, ¿e plemnik jest takim sobie fajt³apowatym podró¿nikiem po
jajowodach, a komórka jajowa zwabia go, wo³a i w koñcu ³apie, jak femme fatale.
Autorka dowodzi, ¿e ani jedno, ani drugie za³o¿enie nie jest prawid³owe i ¿e si³y oraz
energia s¹ równe w gametach mêskich i ¿eñskich. Czy¿ to nie fascynuj¹ce?

OLA Niew¹tpliwie.
MONICZKA Szalenie.
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IWECZEK Wy dwie razem jeste�cie nie do zniesienia.
OLA Wy dwaj te¿. (pauza) Przepraszam.
HEINRICH Nie, nie, mów dalej. (dmucha Oli w twarz dymem papierosowym)
MONICZKA Przestañ jej tak robiæ!
OLA Przestañmy wszyscy. Tak sobie wzajemnie robiæ. (pauza) Jak by³am ma³a, spowia-

da³am siê, ¿e rosn¹ mi piersi. I to jest straszne. (pauza) Jadê jutro ostatni raz do Berli-
na. Ale na d³u¿ej. Trzy tygodnie jakie�. Tak¿e te �wiêta, które obecnie po�wi¹tecznie
obchodzimy�

MONICZKA �tworz¹c wspó³czesny odpowiednik rodziny, sk³adaj¹cy siê ze znajomych,
hag fag i tak dalej�

OLA �s¹ moimi ostatnimi chwilami w PL i jest mi ca³kiem mi³o tu byæ. Naprawdê.
Wszystkich was kocham. Ka¿dego z osobna i wszystkich razem.

MONICZKA Chcesz byæ chrzestn¹ Zuzy?
OLA (patrz¹c na Iweczka) Noo. Czemu nie.
HEINRICH Fotografieren? (wszyscy ustawiaj¹ siê do zdjêcia, u�miechaj¹ siê)

S c e n a 12

Mieszkanie Moniczki i Iweczka. Moniczka siedzi odwrócona ty³em do publiczno�ci.
Ogl¹da telewizjê, nie porusza siê. Widzimy tylko chor¹, pulsuj¹c¹ na niebiesko po-
�wiatê. Ubrania i zabawki w nie³adzie. W telewizji trwa koncert ¿yczeñ � dzwoni¹
ludzie z zagranicy i dedykuj¹ najbli¿szym piosenki.

PREZENTERKA Witamy gor¹co, proszê siê przedstawiæ, powiedzieæ, sk¹d pan dzwoni
i jak¹ piosenkê chcia³by pan dzisiaj us³yszeæ?

DZWONI¥CY Hallooo! Mam na imiê Zdzis³aw. Dzwoniê z Bostonu. Chcia³bym po-
zdrowiæ moj¹ córkê, która jest w Krakowie i która urodzi³a mi w³a�nie wnuczkê! ̄ yczê
ci, Zosiu, samych dobrych dni i jeszcze wielu takich pociech, z którymi wreszcie nas
odwiedzisz.

PREZENTERKA Dziêkujemy bardzo. A jak¹ piosenkê dedykuje pan córce i wnusi?
DZWONI¥CY Dedykujê �Parostatek� Krzysztofa Krawczyka.
PREZENTERKA A wiêc i my pos³uchamy!

�Parostatek� gra. Moniczka wstaje. Sk³ada porozrzucane ubrania. Zabawki ustawia
w jako takim ³adzie. Myje rêce. Podchodzi do ³ó¿eczka z Zuz¹ i nachyla siê nad nim,
co� jakby poprawia, wyciera. S³ychaæ cichy kwik i �æ����� Moniczki, która prostuje
siê, patrzy na ³ó¿eczko, nachyla siê ponownie i prostuje. Przez chwilê siê rozgl¹da, po
czym wo³a �Wiktor!�. Wiktor nie przychodzi. Moniczka idzie do niego za scenê. S³y-
chaæ tylko �zostaw!� Wiktora. Moniczka wraca. Siada przed telewizorem. �wiat³o
wzmaga siê, jest bardzo ch³odne, bardzo niebieskie, reszta za� coraz ciemniejsza.
W miarê up³ywu czasu muzyka cichnie, �wiat³o z telewizora zmniejsza swoj¹ inten-
sywno�æ, a¿ ga�nie.

S c e n a 13

Czê�æ sceny, która by³a mieszkaniem Iweczka, jest pozbawiona wszystkich domowych
elementów. Teraz s¹ cztery krzes³a. Siedz¹ Ola, Heinrich, Moniczka, Iweczek. Wszy-
scy nieruchomi, twarz¹ w stronê publiczno�ci. Za nimi Wiktor stoj¹cy na sto³eczku.

WIKTOR Kto ty jeste�?
MONICZKA Mama.
HEINRICH Artysta.
IWECZEK Filozof poststrukturalista.
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OLA Holly Golightly. W podró¿y.
MONICZKA W³a�ciwie to nikt.
IWECZEK Chodzê po ziemi, ale nie zostawiam �ladów.
OLA Nie zostawiam �ladów w wynajêtych mieszkaniach, które muszê posprz¹taæ przed

opuszczeniem, w pokojach hotelowych, poci¹gach po�piesznych.
HEINRICH

Ja�niej ja�niej
Szybciej szybciej
D³u¿ej d³u¿ej
Lepiej lepiej
Dalej dalej

MONICZKA A w³osy odrastaj¹ tak samo, jakby by³o ciemniej, wolniej, krócej, gorzej.
IWECZEK Cz³owiek bez w³a�ciwo�ci.
OLA Wyprany wyprasowany naszczê�liwiony wydr¹¿ony nigdy-nie-spocony.
HEINRICH Nie leæ Eliotem. Nie leæ Sar¹ Kane. Nie pochlebiaj sobie.
OLA To mia³a byæ powa¿na sztuka.
MONICZKA Tragedia postoju. Tragedia ruchu.
WIKTOR Jaki znak twój?
OLA Krok niesta³y.
MONICZKA Trzy zawa³y. W wieku dwudziestu piêciu lat z przekochania, w wieku dwu-

dziestu sze�ciu z zasup³ania w sobie, w wieku dwudziestu siedmiu z niemo¿no�ci
wstania.

HEINRICH Dystans. Nie podchodziæ zbyt blisko, ¿eby siê nie sparzyæ. Nie podchodziæ,
bo im bli¿ej, tym trudniej zawróciæ. A jak ju¿ siê podejdzie, to potem wszystko siê
koñczy.

IWECZEK Pacyfka. Czerwona wst¹¿eczka w klapie. Równie¿ ró¿owa. Czasem poma-
rañczowa. Tatua¿ ze znakiem nieskoñczono�ci. Têczowa flaga. Koszulka z napisem
�nie p³aka³em po papie¿u�.

MONICZKA Trzês¹ce siê rêce. Obgryzanie paznokci do ³okci.
OLA Recepta na postinor.
HEINRICH Nieskoñczone galaktyki wyrysowane czerwonymi ¿y³kami na bia³kach oczu

o czwartej nad ranem.
IWECZEK Karta niesta³ego klienta.
WIKTOR Gdzie ty mieszkasz?
OLA Na wschód od zachodu i na zachód od wschodu.
HEINRICH Na tym najlepszym ze �wiatów.
IWECZEK W epicentrum wszechgalaktyk.
MONICZKA Na padole cierpienia.
OLA Nienawidzê tego miasta.
HEINRICH Nienawidzê tego pañstwa.
IWECZEK Nienawidzê tego osiedla.
MONICZKA Nienawidzê tego domu. Tego pokoju, tego ³ó¿ka, tego prze�cierad³a, tej

³y¿eczki, tego kubka, tej ziemi.
WIKTOR Czym ta ziemia?
MONICZKA Sprawd� w google.pl.
HEINRICH Sprawd� w google.de.
OLA Sprawd� w google.eu.
IWECZEK Sprawd� w google.us.
WIKTOR Czym zdobyta?
MONICZKA Zaburzeniami emocjonalnymi.
OLA Niskim poziomem zaufania spo³ecznego.
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HEINRICH WHO mówi: g³ówne zagro¿enie zdrowotne dla Europy to zaburzenia psy-

chiczne. Nie choroby zaka�ne.
IWECZEK Nie rak.
MONICZKA Nie choroby serca, tylko jego wyposzczenie, kiedy chce ci siê kogo� kochaæ.
WIKTOR Czy j¹ kochasz?
IWECZEK Nie. Tak. Nie wiem. Tak. Nie.
OLA Rano, kiedy wstajê i jestem zdziwiona: o patrzcie, to jednak �wiat istnieje. Wieczo-

rem, kiedy moje serce przepompowuje nieskoñczone ilo�ci siarczanów. Gdy mam
wino w stopach i we w³osach. Wtedy tak.

HEINRICH Nie. Co to w ogóle za pytanie. Takich pytañ siê dzisiaj nie zadaje.
MONICZKA Zawsze. Mi³o�æ moja jak ska³a, jak beton, jak mur berliñski. Mur chiñski.

Silna jak armia Stanów Zjednoczonych. Wielka jak imperium rosyjskie. Wysoka jak
wie¿owce Johannesburga. Nieskoñczona jak ilo�æ po³¹czeñ nerwowych. S³odka jak li-
kier wi�niowy. Miêkka jak piêta dziecka. Rano. Wieczór. We dnie. W nocy.

WIKTOR A w co wierzysz?
Cisza.

WIKTOR A w co wierzysz?
Cisza.

WIKTOR A w co wierzysz?
Cisza.

S c e n a 14

Mieszkanie Heinricha. W �rodku Ola. Pakuje jakie� rzeczy do walizki, drobiazgi, co�,
co dawno temu zostawi³a i o tym zapomnia³a. Jest w garniturze, ma doczepione w¹sy.
Niech wygl¹da �miesznie.

OLA Taak. O czym innym pisarze powinni pisaæ ksi¹¿ki, jak nie o tym? Polska studentka
przez kilka lat pracowa³a jako piarowiec. Chcia³a byæ pisark¹, ale ca³y czas by³a za
m³oda. W miêdzyczasie pokocha³a wiêc swojego szefa, który niestety by³ trochê-nie-
-tego. Ale mi³o�æ jej ci¹gle nie przechodzi³a, ci¹gle istnia³a, ci¹gle mêczy³a. Polska
studentka zgodzi³a siê wiêc na bycie królikiem do�wiadczalnym pewnej niemieckiej
kliniki, która w zamian za wypróbowanie nowych metod operacyjnych zgodzi³a siê
zmieniæ jej p³eæ. Naszprycowano j¹ hormonami i doczepiono penisa, co zwiêkszy³o
jej szanse na li�cie potencjalnych partnerów do ewentualnego zwi¹zku z Heinrichem.
W miêdzyczasie kole¿anka polskiej studentki postanowi³a zabiæ swoje dzieci, ponie-
wa¿ mia³a do�æ ca³ej swojej popl¹tanej sytuacji emocjonalnej i w piêædziesiêciu pro-
centach jej siê to uda³o. Hmm. Wola³abym tego wszystkiego nie wiedzieæ. Mniej wiesz,
lepiej �pisz. Teraz wszyscy s¹ gdzie�, w wiêzieniach, w Stanach, u sióstr. Teraz trzeba
bêdzie zacz¹æ ¿yæ naprawdê. A to powinna byæ scena z �Wi�niowego Sadu�, wszyst-
ko siê koñczy, smutek i melancholia, ale chyba nie jest. Jaka ta wspó³czesno�æ jest
smutna, nawet �Wi�niowego Sadu� nie da siê zrobiæ � owszem, nie dzieje siê nic, ale
gdzie¿ ta atmosfera? Wszystko z papieru. Chyba siê chocia¿ na koniec zabijê. (co,
wyci¹gaj¹c pistolet z kieszeni, u�miechn¹wszy siê, czyni)

S c e n a 15

Mieszkanie Heinricha. Jest nieokre�lona przysz³o�æ � Wiktor jest ju¿ doros³y. Niby
wszystko tak samo, ale panuje jaka� ruina, ba³agan. Wiktor jest w dobrze skrojonym
garniturze, z jedwabnym czerwonym szalikiem na szyi. Okulary Dolce & Gabbana.
Lekki zarost. Czerwone buty. Siedzi i czeka na co�. W koñcu nie�mia³o klaszcze kilka
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razy. Wchodzi Heinrich � postarzony o te kilkana�cie lat, chodzenie nie sprawia mu
mo¿e jeszcze trudno�ci, ale przyjemno�ci te¿ raczej nie. Strasznie chudy, zapadniêty,
przygarbiony. Na g³owie czapka Fryderyka Wielkiego. W d³oni miecz. Wiktor klaszcze
jeszcze kilka razy.

HEINRICH (z emfaz¹) Berliñskie baby mog¹ mówiæ o uk³adach rozbiorowych, pruscy
oficerowie, którzy przeszli ze mn¹ ostatnie wojny, wiedz¹, ¿e ani liczba naszych wro-
gów, ani trudno�ci nie s¹ w stanie odebraæ nam zwyciêstwa. Biednych tych Polaków
bêdê siê stara³ oswoiæ z cywilizacj¹ europejsk¹, poniewa¿ dyplomacja bez armat jest
jak muzyka bez instrumentów. Za� król Polski jak g³upi pozwoli³ sobie umrzeæ; mu-
szê wyznaæ, ¿e nie lubiê ludzi, którzy robi¹ wszystko w niew³a�ciwym momencie.
Kiedy August pi³, ca³a Polska by³a pijana. Moim obowi¹zkiem jest poddanych moich
ratowaæ w nieszczê�ciu. Po to tu jestem. Moje dzieci, jestem tylko waszym s³ug¹.
(pauza)
Je�liby mia³o doj�æ do oszustwa, lepiej, aby�my to my oszukiwali. Kiedy w³adcy
graj¹ o prowincje, ludzie s¹ ¿etonami, którymi siê p³aci. Nie widzê innej mo¿liwo�ci
zachowania tej równowagi, jak bior¹c przyk³ad z dworu wiedeñskiego, poszukaæ w mo-
ich archiwach starych praw do jakich� polskich prowincji. Moim ¿yczeniem jest, by
je�li Polacy bêd¹ przeciw nam krzyczeæ, krzyczeæ jeszcze g³o�niej przeciw nim. Mam
w rêku wszystko, co powinien posiadaæ w³adca: armiê, pe³ny skarb, wszystkie atuty
wobec s¹siadów. A wiêc uwa¿a³bym siê sam za najwiêkszego g³upca, gdybym tych
atutów nie wykorzysta³ i zaprzepa�ci³ dzi� okazjê, czego bym gorzko jutro ¿a³owa³.
(pauza)
Psy, chcecie ¿yæ wiecznie? (pauza)
Wymagaj¹c wiele od ludzi, przynajmniej co� siê uzyskuje. (do Wiktora) Twoje troski
powa¿am, wzruszaj¹ mnie i widzê w tobie jedyny wzór doskona³ej przyja�ni w na-
szym zepsutym stuleciu. (pauza)
Zamykam moje tajemnice w sobie samym. Zawsze na posterunku. ¯y³em jak filozof
i jak filozof chcê byæ pochowany. Teraz, kiedy zosta³y uratowane dobre imiê i honor
mojego narodu, mogê spokojnie zej�æ do grobu. Kiedy siê tam znajdê, bêdê bez troski.
Jest ju¿ na skraju si³ fizycznych, dyszy. Wiktor k³adzie go na ³ó¿ko. Heinrich kwili.
Wiktor wyci¹ga spod ko³dry pluszaka, podaje Heinrichowi.

WIKTOR Jest misio. Jest ko³derka. Jest ma³pka. Jest wszystko. Jest ma³pka. Jest ko³der-
ka. Jest misio. Jest wszystko. Jest ko³derka. Jest ma³pka. Jest misio. Jest wszystko.
Jest misio. Jest ma³pka. Jest ko³derka. Jest wszystko. Jest misio. Jest ko³derka. Jest
ma³pka. Jest wszystko. Jest ma³pka. Jest ko³derka. Jest misio. Jest wszystko. Jest ko³-
derka. Jest ma³pka. Jest misio. Jest wszystko. Jest misio. Jest ma³pka. Jest ko³derka.
Jest wszystko. (ca³uje Heinricha w czo³o)

K o n i e c


