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OSOBY:

MARYSIA, dwadzie�cia piêæ lat
JAN, piêædziesi¹t lat
PIOTR, dwadzie�cia piêæ lat

Miasteczko. 15 sierpnia 2010, �wiêto Matki Boskiej Zielnej. Gor¹co.

P r o l o g

MARYSIA Mam cztery lata. Do naszego miasta przyjecha³ taki kolega. (wskazuje na
Piotra) Kolega ma na imiê Piotru�.

PIOTR Mam cztery lata. Nie lubiê dziewczyn. Jechali�my dzi� z tat¹ i mam¹ dwie godzi-
ny poci¹giem. Pa, pa, Warszawa, zaraz wracamy, tylko tata musi odwiedziæ swojego
tatê!

MARYSIA Dziwny ten ch³opczyk. Ma tamagoczi. Oryginalne. I takie adidasy, ¿e �wie-
c¹, jak siê idzie. To najfajniejsza rzecz, jak¹ do tej pory widzia³am. Cze�æ, Piotru�.

JAN Piotrek, nie wstyd� siê.
PIOTR Cze�æ, Mary�ka.
MARYSIA Pobawimy siê?
PIOTR W doktora?
MARYSIA A jak siê w to bawi?
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PIOTR Najpierw musisz mnie poca³owaæ.
MARYSIA Fuu.
PIOTR Umy³em zêby.
MARYSIA Ale masz �linê w buzi.
PIOTR Nie to nie. Znajdê sobie inn¹ kole¿ankê. Cze�æ.
MARYSIA Poczekaj. No dobra.

Ca³uj¹ siê nieporadnie.
JAN A co wy robicie? Co to za zwyczaje? Koniec zabawy! Piotrek, babcia ciê wo³a!
PIOTR Nie chcê! Znowu mnie bêdzie g³upio odpytywaæ� Jest brzydka i g³upia. Mary-

sia, ty jeste� ³adna, naucz mnie.
MARYSIA Kto ty jeste�?

Piotr nie mo¿e sobie przypomnieæ.
MARYSIA Polak ma³y. Jaki znak twój?

Piotr dalej nie mo¿e sobie przypomnieæ.
MARYSIA Orze³ bia³y. Gdzie ty mieszkasz?
PIOTR W Warszawie! A ty nie, szkoda�
MARYSIA (pouczaj¹co) Miêdzy swemi. W jakim kraju? W polskiej ziemi. Czem ta

ziemia? M¹ ojczyzn¹. Czem zdobyta?
PIOTR (przypomnia³ sobie, z rado�ci¹) Krwi¹ i blizn¹!
MARYSIA Czy j¹ kochasz?

Piotr znowu zapomnia³.
MARYSIA Kocham szczerze. A w co wierzysz?
PIOTR W Polskê wierzê?
MARYSIA Co� ty dla niej?
PIOTR Wdziêczne dzieciê?
MARYSIA Co� jej winien? (pauza) Oddaæ ¿ycie!
JAN Mam trzydzie�ci trzy lata.  Wiek Chrystusowy. Moje ¿ycie nigdy nie by³o tak dobre,

a bêdzie tylko lepsze.
MARYSIA Mam osiem lat. Mama mówi, ¿e od dzi� nie bêdzie mo¿na zabijaæ dzieci

w brzuchu mamy. To jest grzech i nareszcie bêdzie zakazany. Mówiê, ¿e nigdy bym
czego� takiego nie zrobi³a, przenigdy.
Piotr w pozie maczo. Marysia patrzy z aprobat¹.

PIOTR Mam dwana�cie lat. Zapali³em dzi� papierosa. Tata nie wyczu³.
JAN Mój syn pali³ dzi� papierosa za trzepakiem. My�li, ¿e nie widzia³em. Mam trzydzie-

�ci siedem lat, jestem profesjonalist¹, znaków szczególnych brak.
MARYSIA Mam dwana�cie lat. Zdech³ nam dzi� pies, Szarik. P³aka³am trzy godziny, a¿

zasnê³am. Moje ¿ycie nie ma sensu.
PIOTR Pierwszy raz widzia³em dzi� tatê, jak p³aka³ w kiblu. Nie wiem, czemu.
JAN Tylko raz zdarzy³y siê powik³ania. Pacjentka umar³a, kole¿anka mojej ¿ony. Wpisa-

³em to w jej papiery. �Poronienie samoistne, wykrwawienie.� Wcale nie p³aka³em,
umiem sobie radziæ. I tylko ze strachu zsika³em siê w spodnie, chocia¿ wiedzia³em:
postêpowania nie bêdzie. Nikt nie sprawdza, nikt nie skar¿y. W³o¿yli j¹ w worek i za-
brali. Dezynfekowa³em gabinet przez sze�æ godzin, wszystko, patyczkami do uszu,
szczoteczk¹ do zêbów. Tego wieczoru ¿ona spakowa³a siê i wysz³a.

MARYSIA Mam piêtna�cie lat i jestem dzieckiem.
PIOTR Mam siedemna�cie lat. Ojciec chce, ¿ebym zosta³ prawnikiem. A ja chcê byæ

re¿yserem.
MARYSIA Mam siedemna�cie lat i jestem kobiet¹. Ju¿ nie mam w¹tpliwo�ci.
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JAN Mam czterdzie�ci dwa lata. Powinienem mieæ ten s³ynny kryzys wieku �redniego.

Samochód, m³odziutka dziewczyna. Samochodu nie mam. Dziewczyny te¿ nie. To
rzeczy dla idiotów.

MARYSIA (do Jana) Jak mawia³ Platon... albo Nietzsche... albo ktokolwiek: nigdy nie
wiesz, co przyniesie jutro.

WSZYSCY Mam dwadzie�cia piêæ lat / dwadzie�cia piêæ / piêædziesi¹t lat. Jadê do mia-
steczka na jeden dzieñ.

JAN Zaproponowa³em to. Lubiê mi³e rodzinne wypady.
MARYSIA Jak chcesz, to do niego jed�. Mam du¿o roboty.
JAN Ze mn¹ nie pojedziesz?
MARYSIA Przyje¿d¿am z Warszawy. Z moim... szefem.
JAN Przyje¿d¿am z Warszawy. Z moj¹� asystentk¹.
MARYSIA Czego� zapomnia³am. (na stronie, wyjmuje z kieszeni tabletki, unosi je w górê,

mówi do nich) Tabletko, która robisz ludziom apokalipsê w brzuchu � biorê ciê ze
sob¹, kradnê  z jego gabinetu jak siê kradnie batonik.  Niech stanie siê co�, ¿ebym nie
musia³a ciê u¿yæ. Nie wód� mnie na pokuszenie. Niech ciê mam jak policjanci maj¹
pistolety przy pasku, a kobiety kredki do oczu w torebkach � na wszelki wypadek.
Tabletko, nie b¹d� mi potrzebna. Gdy wybije pó³noc, niech ciê wyrzucê i nigdy wiê-
cej na ciebie nie spojrzê, szczê�liwa, pewna, ¿e wszystko bêdzie dobrze, a to, ¿e co�
siê sta³o i siê nie odstanie, bêdzie najlepsze, co mog³o siê staæ.
Dzwon wybija po³udnie.

PIOTR i JAN ��wi¹tynia Boga w niebie siê otwar³a i Arka Jego Przymierza ukaza³a siê
w Jego �wi¹tyni. Potem ukaza³ siê wielki znak na niebie: Niewiasta obleczona w s³oñce
i ksiê¿yc pod jej stopami, a na jej g³owie wieniec z gwiazd dwunastu. Ukaza³ siê te¿
inny znak na niebie: Oto wielki Smok ognisty, ma siedem g³ów i dziesiêæ rogów, a na
g³owach siedem diademów. Ogon jego zmiata trzeci¹ czê�æ gwiazd z nieba i rzuci³ je
na ziemiê. Smok stan¹³ przed maj¹c¹ urodziæ Niewiast¹, a¿eby skoro tylko porodzi,
po¿reæ jej Dziecko.�

1.

15 sierpnia 2010. Miasteczko
JAN (trzymaj¹c w rêku kartê do gry tabu) Ty.
MARYSIA Kobieta. Dziewczyna.
JAN Nie tak du¿e.
MARYSIA Dziewczynka.
JAN Ogólnie. Moje � Piotr.
MARYSIA Dziecko.
JAN (zadowolony bierze kolejn¹ kartê) P³ynie.
MARYSIA Czas.
JAN Fizyczne.
MARYSIA Rzeka.
JAN W tobie.
MARYSIA Krew.
JAN (ucieszony, ¿e zgad³a) Cz³owiek go kreuje, a potem wyobra¿a sobie, ¿e to on go

stworzy³.
MARYSIA Nie wiem.
JAN Oj, wiesz.
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MARYSIA Nie wiem.
JAN To ostatnie.
MARYSIA Nie wiem.
JAN Zgadniesz i koñczymy.
MARYSIA Bóg. My�lisz, ¿e to go ucieszy? Gra tabu na dwudzieste pi¹te urodziny?
JAN To jest genialna gra, najlepsza, rozwija komórki mózgowe.
MARYSIA (przy wej�ciu do ko�cio³a) Chod�.
JAN Nie.
MARYSIA Zaci�nij zêby i chod�. Raz. Co ci siê stanie?

Wchodz¹ do ko�cio³a.
MARYSIA (¿egna siê) �rodek lata. W �rodku lata ukryæ siê w ch³odnym ko�ciele. Za-

wsze to lubi³am.
Jan zaczyna je�æ jab³ko.

MARYSIA Tu nie wolno je�æ!
JAN Nie to, co wchodzi do ust, kala cz³owieka, lecz to, co z ust wychodzi, to kala cz³o-

wieka.
MARYSIA A widzia³e� te bukiety? Piêkne. Mo¿e to mama zrobi³a? Czy ona nie robi³a

przypadkiem kwiatów na twój �lub? Jak zadzwoni, to zapytam.
JAN Mam alergiê na kadzid³o i chore gard³o, tu jest zimno, pójdê na ten jarmark po jakie�

barach³o, kupiê co�, pami¹tkê, i popatrzê na ludzi. Tu jest tak, jakby czas siê dla nich
zatrzyma³ tysi¹ce lat temu. Jakby nie mieli elektryczno�ci i modlili siê o deszcz.

MARYSIA Wszyscy siê zaczn¹ panu doktorowi k³aniaæ. Skoro to lubisz. Kupisz mi co�
s³odkiego?

JAN Na twoje chore zêby? Bêdziesz p³akaæ. No nie patrz tak dwoma oczkami jak w�ciek³y
pies. Bêdzie jak ostatnio po czekoladzie: �Boli, jak st¹d do Boliwii plus szesna�cie razy
m³otem w szczêkê, plus czterdzie�ci razy przejechanie poci¹giem towarowym�.

MARYSIA Gdyby� by³ dentyst¹, wszystko by³oby ³atwiejsze.
JAN Dzi� nie mówimy o pracy. W pracy to ja jestem profeszynal. Jestem Doktor House.

A tu jestem w cywilu.
MARYSIA Mo¿esz sobie i�æ, niewierny Tomaszu, idê do spowiedzi.
JAN I z czego siê bêdziesz spowiadaæ?
MARYSIA Z ciebie. Ty te¿ powiniene�.
JAN Nie warto. Ten na górze ju¿ dawno mnie skre�li³. Sta³em w kolejce po talent chirur-

giczny i by³ korek, i nie zd¹¿y³em ju¿ do tej po moralno�æ. I�m a bad guy.
MARYSIA Nieprawda. Jeste� najwra¿liwszym cz³owiekiem, jakiego znam.
JAN Akurat. W którym miejscu?
MARYSIA Tu. (pokazuje na jego klatkê piersiow¹) Widzia³am, jak dzisiaj patrzy³e� na

lisa na drodze.
JAN Lisa?
MARYSIA Wszystko mu wylecia³o z brzuszka i widzia³am, ¿e p³aczesz.
JAN Nieprawda.
MARYSIA Du¿a ³za. Spad³a na kierownicê. Idê do spowiedzi.
JAN Nie ma ksiêdza.
MARYSIA Mo¿na siê wyspowiadaæ samemu. �ni³y mi siê dzi� ma³e, porzucone, mokre

kociêta. I jeszcze ¿ó³ty kwiat, wyrós³ mi z brzucha i eksplodowa³.
JAN Brak ci magnezu. I witamin. Mnie siê �ni³o, ¿e muszê ci zap³aciæ, ¿eby ciê dotkn¹æ.

(jak do dziecka) We �nie przemielasz dzieñ. Dzieñ to jest miêso, sen to jest kotlet
mielony. Je�li rozumiesz, co mam na my�li. Ca³y czas jest tylko dzieñ. W nocy masz
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takie puzzle z dnia w g³owie. I dok³adnie teraz zostawiam ciê w twoim ciemnym �re-
dniowiecznym �wiecie i idê w skwar. Niech ojciec, syn i duch �wiêty bêd¹ z tob¹.
Kupiê ci watê cukrow¹ za z³otówkê.

2.

15 sierpnia 2010. Miasteczko. W ko�ciele
MARYSIA Jestem brzemienna i wo³am, cierpi¹c bóle i mêki rodzenia: w imiê Ojca i Sy-

na i Ducha �wiêtego. Ostatni raz u spowiedzi �wiêtej by³am siedem lat temu, zadan¹
pokutê odprawi³am, obrazi³am Pana Boga nastêpuj¹cymi grzechami.
Mam wtedy siedemna�cie lat. Mas³o topnieje w skwarze. Rozp³ywa siê na no¿u, za-
nim doniosê je na chleb.
Dzieci, wszêdzie pe³no dzieci. Spocone trampki. Pow³óczyste piêtnastoletnie spoj-
rzenia. �wierszcze. Niedobitki.
Komary wygryz³y mi ju¿ po³owê cia³a. Mam czerwone plamy na spalonej skórze. To
jest moja ostatnia dzieciêca kolonia. Siódmy dzieñ.
Bóg siódmego dnia mia³ dosyæ i usiad³ ze zmêczenia. Ko�ció³ bucha nagromadzonym
za dnia ciep³em. Stru¿ka potu biegnie mi po zag³êbieniu krêgos³upa.
Spodnie w³o¿y³am lu�ne, prawie bojówki. Roztopiony asfalt wessa³ mojego japonka.
Jemu pot biegnie pod sutann¹. �Jeste� bardzo interesuj¹ca i nad wiek dojrza³a.� Pierw-
szy raz kto� mi tak powiedzia³ i nagle poczu³am, ¿e wyrastaj¹ mi piersi i kolczyki,
i wysokie obcasy, i pomalowane paznokcie.

Specjalnie za nim chodzê. Zostawiam mu li�ciki. Malujê mu serce na drzwiach. Zg³a-
szam siê, kiedy pyta na zajêciach �Kim by³a jawnogrzesznica?�. Uczê siê na pamiêæ
wszystkich modlitw. W nocy czytam Bibliê, ¿eby rano móc rzuciæ nowym cytatem.
Jego nos. Takie o, zakrzywienie. Robi tym nosem jak mój kot, kiedy �pi. Siedzi w tej
czarnej zbroi od tygodnia. Czy ma kilka na zmianê? Pierze je wieczorem? Nie poci
siê?
�Je¿eli masz jakie� w¹tpliwo�ci, to id� st¹d. Je¿eli nie masz � nie bój siê.�
Nie by³ pijany. Lampka wina. On i ja. Chcia³am.

Nie jest mi³o�ci¹ to, co czujesz, ale to, co postanawiasz � mawia³ nasz polski papie¿.
Postanowi³am. Podarta bluzka � nosi³am j¹ dumna przez ca³y miesi¹c. Siniak na przed-
ramieniu � ca³owa³am go, a¿ znik³. Pierwsza krew. Pierwszy strach. Pierwszy raz
�wiadomo�æ: zrobisz co� i potem ju¿ nie ma odwrotu.
Wiêcej grzechów nie pamiêtam. Skwar. Skwar. Skwar.
Dzwon i odg³os komarów, ³¹ki u schy³ku lata.

3.

Pa�dziernik 2003. Warszawa. Gabinet Jana
JAN Skwar dzi�, co?
MARYSIA Powiedzia³ Jan, kiedy siê z nim spotka³am w Warszawie siedem lat temu. To

by³o wyj¹tkowo upalne lato.
JAN To ju¿ by³a w³a�ciwie zima.
MARYSIA Wczesna jesieñ. Nigdy nie widzia³am takiego wypasionego gabinetu. U nas

w miasteczku odpadaj¹cy tynk, a tu proszê � szk³o, plastik.
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JAN By³em zdziwiony, kiedy j¹ zobaczy³em.
MARYSIA Czy móg³by mi pan pomóc? Nie wstydzê siê, prawdopodobnie nie spotkam

go ju¿ nigdy w ¿yciu.
JAN Pomóc?
MARYSIA Tak zapyta³am. Strasznie by³o mi g³upio. Tylko pana tu znam. Mam dwie

rêce, dwie nogi i walizkê. To wszystko.
JAN Uros³a�. Kiedy ciê ostatnio widzia³em, mia³a� chyba z metr dwadzie�cia.
MARYSIA A pan doktor nie by³ jeszcze siwy i mia³ rejestracjê z Warszawy, wszyscy

panu zazdro�cili.
JAN Który miesi¹c?
MARYSIA Drugi. Po³owa drugiego. W³a�ciwie to trzeci. Nie mam pieniêdzy. Nic. Zero.
JAN Jeste� pewna, ¿e chcesz?
MARYSIA Na miliard bilionów procent.
JAN A ojciec? Kto jest ojcem?
MARYSIA Duch �wiêty.
JAN Jak u mamy?
MARYSIA Jak to u mamy. Mówi, ¿e powinnam i�æ do pracy, a stolica daje tyle mo¿liwo-

�ci, o, ca³e mnóstwo! A tu nie ma ¿adnej pracy dla ludzi po maturze. Mam sprz¹taæ?
To nie dla mnie. Kelnerk¹ byæ? Te¿ nienormalna robota. Teraz nie zd¹¿y³am, ale za
rok zdam na aktorstwo i bêdê aktork¹. A teraz...

JAN A ja szukam asystentki. Obs³uga microsoft office?
MARYSIA Nie. Ale siê nauczê.
JAN Excel?
MARYSIA Nie, ale siê nauczê.
JAN Wypisywanie faktur?
MARYSIA Nie, ale siê nauczê.
JAN Angielski?
MARYSIA Tak sobie. I�ll improve it.
JAN To jest jeden z naj³atwiejszych zabiegów medycznych.
MARYSIA Morderstwo, mówi³a mama.
JAN Czyszczenie macicy polega na wy³y¿eczkowaniu macicy, pacjentka jest pod narko-

z¹, mo¿e udaæ siê do domu jeszcze tego samego dnia.
MARYSIA Ju¿ nie mam domu.
JAN Przyjd� jutro. Bêdê na ciebie czeka³.
MARYSIA Ca³¹ noc wyobra¿a³am sobie, ¿e pêczniejê i w miarê tego pêcznienia wiem

ju¿, ¿e powoli skre�laj¹ siê moje marzenia, ¿e nie bêdzie ju¿ czasu na nic, ¿e rozmem-
³am siê i bêdê jak matka, ¿e to dziecko bêdzie moim hamulcem. Czy nie mog³oby byæ
tak, ¿e to jest poza mn¹? W jakim� inkubatorze obok? Czemu jest we mnie? Dok³ad-
nie pamiêtam, kiedy tam sz³am.

JAN Zupe³nie nie pamiêtam tego dnia. Dzieñ jak dzieñ. Poniedzia³ek czy wtorek.
MARYSIA To by³ pi¹tek, pierwszy pi¹tek miesi¹ca. Gdybym by³a w domu, posz³abym

do spowiedzi.
JAN Rêkawiczki lateksowe, hypoalergiczne, fartuch.
MARYSIA Na g³ównej ulicy Warszawy plakaty: �Ocaliæ wieloryby � zabiæ dzieci�. �Bol-

szewicy zaczêli od aborcji.� �Aborcja dla Polek wprowadzona przez Hitlera dziewi¹-
tego marca czterdziestego trzeciego.�

JAN Plakaty z pokrojonym p³odem to nie jest aborcja, to jest martwe, pokrojone dziecko,
znam siê na tym.
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MARYSIA Na dziewiêtnast¹ jestem umówiona z Janem. Jest osiemnasta. My�lê, gdzie

mo¿e byæ jakie� miejsce z klimatyzacj¹. My�lê o kawiarni, ale nie mam pieniêdzy na
g³upoty, poza tym jest mi niedobrze, jak co� wypijê, to siê porzygam.

JAN Czysta lignina, kleszcze, nerka, dezynfekcja.
MARYSIA Wchodzê do ko�cio³a. Tam zawsze jest przyjemnie ch³odno. Nie porusza siê

dzieci¹tko w moim ³onie � mówiê prosto do drewnianego Jezusa, prosto w jego twarz.
Oczy ma zamkniête, jak zawsze.

JAN Spó�nia siê piêtna�cie minut. Nie �wiadczy to dobrze na temat przysz³ej asystentki,
ale potem nie spó�nia siê ju¿ nigdy.

MARYSIA Zdrowa� matko, ³aski� pe³na, Pan z Tob¹, b³ogos³awiona� Ty miêdzy niewia-
stami i b³ogos³awiony owoc ¿ywota Twojego Jezus. �wiêta Mario, Matko Bo¿a, módl
siê za nami grzesznymi, teraz i w godzinê �mierci naszej. Amen.

JAN Wstaj¹c, za¿artowa³a: kamienowanie jawnogrzesznicy, Jezus mówi: kto jest bez
grzechu, niechaj pierwszy rzuci kamieñ. I nagle ³up � kamieñ leci. Jezus na to: mamo,
ty siê nie wtr¹caj! Lubiê dobry humor.

MARYSIA Potem chcia³am spaæ, a nastêpnego dnia obudzi³am siê szczê�liwa. Totalnie
szczê�liwa i wolna. Jedyny syndrom, który mia³am, to syndrom postrado�ci. Moje
¿ycie by³o do prze¿ycia od nowa, nie zapad³a ¿adna klamka, nic siê nie skoñczy³o.
Nie zrobi³am tego, bo by³am zgwa³cona � nie by³am; nie zrobi³am, bo moje dziecko
by³o chore � to nie by³o ¿adne dziecko, to by³a czê�æ mojego cia³a, tkanka ci¹¿owa;
nie zrobi³am, bo to grozi³o mojemu zdrowiu. To grozi³o mojemu �wiatu.

JAN Mo¿esz zacz¹æ od poniedzia³ku?
MARYSIA Wziê³am tê pracê, jasne. Wziê³am Jana. Te¿ jasne. Patrzê na niego i nie wie-

rzê, ¿e jest prawdziwy. Jak zas³u¿y³am na tak wielkie szczê�cie? Czemu w³a�ciwie ja?
JAN Wzi¹³em j¹. Nie wiem dlaczego, ale od pierwszego momentu wiedzia³em: bêdziesz

moja. To nas po³¹czy. To bêdzie nasza tajemnica.
MARYSIA Od tej chwili zaczyna wiedzieæ o mnie wszystko, poniewa¿ nie jest g³upi,

poniewa¿ wrêcz jest wybitnie inteligentny. Jestem zazdrosna o ka¿d¹ jego pacjentkê.
Przychodz¹, witaj¹ siê, wychodz¹. Czasem je liczê. Gdyby siê rozmno¿y³y, by³oby to
ca³e miasteczko dzieci. Te ³adniejsze odsy³am do domu, ¿e niby pana doktora dzi� ju¿
nie ma, zasz³a tragiczna w skutkach pomy³ka � pan doktor jest na urlopie, on powiesi³
siê dzi� w swojej piwnicy, osierocaj¹c dziesiêcioro niepe³nosprawnych dzieci, mia³
zawa³ i udar, na g³owê spad³a mu dachówka, w³a�nie o�lep³ i ju¿ nigdy nie obejrzy
pani waginy.
Jan siê �mieje pob³a¿liwie i czule.

MARYSIA (patrz¹c na niego) Nie mogê przyj¹æ tego, ¿e jeste� dla wszystkich. Chcia³a-
bym brzuchatego oblecha w pi¿amie, i ¿eby wraca³ z pracy o szesnastej, i nie chcia³
nigdzie wieczorem wychodziæ, nie interesowa³ siê lud�mi i by³ u¿ywany tylko przeze
mnie, a nie, ¿e jest taki piêkny i je�dzi na jakie� medyczne zjazdy. Jestem zazdrosna
o papierosy � ¿e to je palisz, a nie mnie. Zazdroszczê Rzymowi, ¿e patrzy na niego, ¿e
niesie jego widoki odbite na dnie swojego oka. Z mi³o�ci dostajê lekkiej schizofrenii
i wtedy, ta dam, przychodzi pierwszy list od mamy, odk¹d jestem w Warszawie.

JAN Szczê�æ Bo¿e, jak ci tam?
MARYSIA Smutno. �wietnie, mamo.
JAN Modli³am siê, ¿eby� zdrowo dojecha³a. Mam ci�nienie dwie�cie na trzysta. Kolejka

do lekarza � na trzy miesi¹ce. I tak sobie my�lê, czy ty nie mia³aby� podes³aæ nam
tysi¹c z³otych?

MARYSIA Tysi¹c? To jest miesi¹c mojej pracy. Brutto.
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JAN Albo tysi¹c piêæset? To by�my te zaleg³e raty za mieszkanie sp³acili. Najbli¿szym

nie pomo¿esz?
MARYSIA Jak, pytam, jak, sk¹d ci wezmê, czy ja sram pieniêdzmi?
JAN Na pewno pomo¿esz. W koñcu tak ciê wychowa³am.
MARYSIA Wychowa³ to mnie telewizor, a ty przesadzasz.
JAN Wiem, wiem, my�lisz sobie, ¿e przesadzam, ale tak naprawdê to przesadza twój

ojciec, co w prysznic, do tych malutkich dziurek, co z nich leci woda, w³o¿y³ wyka-
³aczki, ¿eby mniej lecia³o. No to ju¿ jest przesada.
Mówiê: Marek, ty siê opanuj. Dzieci masz, dziewczyny, to córki przecie¿ s¹, wzi¹³by�
ty siê do jakiej pracy porz¹dnej, a nie tak w tê i we w tê z torb¹, krêgos³up jak to �s�
i to kursyw¹, wrzody niepoleczone, ty siê, ch³opie, zastanów, co bêdzie, jak ty do
szpitala pójdziesz.

MARYSIA Bo¿e, widzisz i nie grzmisz.
JAN Je¿d¿¹ ch³opy do Szwecji, do Anglii, do Norwegii, domy pobudowali, a ten tu sie-

dzi i siedzi. A to jak ju¿ siedzisz, to mo¿e by� posiedzia³ i co� z tego mia³? I tak
pomy�la³am sobie, ¿e mo¿e jak ju¿ siê tam usadowisz dobrze, to by� Kasiê wziê³a,
¿eby chocia¿ liceum mo¿e jakie� tam zrobi³a?

MARYSIA A sk¹d ja wezmê na jej spodnie i szampony? Sama jestem dzieckiem.
JAN To¿ w koñcu jest siostra twoja. Najbli¿szym nie pomo¿esz? Poza tym u nas dobrze.

Wiesz, nie wytrzyma³am dzi� w postanowieniu wielkopostnym, bo tata przyniós³ tak¹
czekoladê z pracy. No có¿, w koñcu jeste�my tylko lud�mi. Czyta³am ciekawy arty-
ku³ o antykoncepcji w czasopi�mie �Mi³ujcie siê� w rubryce �Pokolenie JP2�. Bar-
dzo ¿yciowy. Stosunek do antykoncepcji, jak wiesz, mam negatywny.

MARYSIA Bez komentarza.
JAN Ja nigdy siê nie zabezpieczam, sumienie nie da³oby mi spokoju. A twój ojciec siê

�mieje. �Obserwowaæ swoje cia³o to mo¿na jak siê pochodzi z rodziny Carringtonów,
a nie jak siê chodzi do pracy�, mówi. I zak³ada gumê.

MARYSIA Mamo, nie chcê tego s³uchaæ!
JAN Co tydzieñ chodzê do spowiedzi, bo nie mogê wytrzymaæ. A wiesz, czyta³am trochê

o Angoli, bo ten Tomek, twój ksi¹dz tam jedzie. Tam szaleje hif i aids! Ja bym tam
nigdy nie pojecha³a. My�lê, ¿e mogliby siê tam w tej Afryce w jaki� sposób powstrzy-
mywaæ od seksu, tym bardziej ¿e wiedz¹, co im grozi. Koniec �wiata siê zbli¿a, trzê-
sienia ziemi, tsunami. Proroctwo siê spe³nia. Cywilizacja ¿ycia przegra³a z cywiliza-
cj¹ �mierci. Z Bogiem, mama.

MARYSIA I tak przez siedem lat. Czasem do niej dzwoniê. Przed Bo¿ym Narodzeniem
zawsze k³amiê, ¿e mam akurat sto dodatkowych dy¿urów i nie mogê przyjechaæ.
Wysy³am jej piêædziesi¹t funtów i mam spokój. Gdyby ktokolwiek zobaczy³ te listy,
spali³abym siê ze wstydu.

JAN Ciekawe, bardzo ciekawe.
MARYSIA Czyta³e� moje listy? Cholero! Gnoju jeden! (próbuje wyrwaæ mu listy z rêki,

ale jest za ma³a)
JAN Wiem o tobie wszystko. Dlaczego nie powiesz jej, co o tym my�lisz?
MARYSIA ¯eby mojej matce powiedzieæ, co my�lê, musia³abym zje�æ paczkê valium,

paczkê ibupromu, wypiæ red bulla i zalaæ litrem wódki. Nie æpam heroiny tylko dlate-
go, ¿e mnie na ni¹ nie staæ. Te-ra-peu-ty! Na którego mnie nie staæ te¿.

JAN Zaprawdê, zaprawdê powiadam ci: ja jestem twoim terapeut¹. Ja jestem twoim anio-
³em stró¿em. Ja ciê wyleczê. Ja ci dam je�æ, ja ci dam piæ, ja ci za³o¿ê pieluchê i utulê.
Ja zrobiê, ¿eby� siê nie ba³a, ja podam ci rêkê, kiedy upadniesz, u mnie dostaniesz
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chleba i mleka, ze mn¹ obejrzysz najlepsze filmy i ja ci poka¿ê naj³adniejsze miejsca
na �wiecie. Ja jestem ciep³y, ja radzê sobie ze �wiatem, u mnie jest twoje �na pewno�,
u mnie masz swoje �na zawsze�. Mo¿esz we mnie uderzaæ i nigdy ci nie oddam. Mo¿esz
na mnie napluæ, a ja na ciebie nie splunê. Z³orzecz mi, a ja powiem: najdro¿sza. Umrzyj,
a ja po³o¿ê siê w grobie z tob¹.

MARYSIA Czasami jego twarz odbija siê w no¿u podczas zmywania. Specjalnie stajê
tak, ¿eby to widzieæ. Gdybym go u¿y³a. Gdybym. Tak bardzo lubiê te usta i ten nos,
¿e a¿ ich nienawidzê, odkroi³abym je i nosi³a sobie w portfelu.
Dlaczego chcê ciê zar¿n¹æ.
Dlatego, ¿e jeste� taki dobry, cztery razy upewniasz siê, czy mam mleko w kawie.
¯e mam dwa zu¿yte staniki i wstydzê siê przy tobie rozbieraæ.
¯e ka¿esz mi skoczyæ po papierosy, a resztê sobie zatrzymaæ.
¯e wygl¹dasz jak zaci�niêta piê�æ i nie umiem jej rozlu�niæ.
¯e masz swoj¹ d³ug¹ przesz³o�æ beze mnie, a ja bez ciebie nie.
¯e we mnie w¹tpisz, a ja w ciebie nie w¹tpiê.
¯e nie chcesz, ¿ebym ciê mia³a.
¯e jeste� zbrodniarzem.
¯e opluwasz mojego Boga, a on jest.
I dlatego, ¿e jeste� ojcem swojego syna.

4.

15 sierpnia 2010. Miasteczko. Okolice ko�cio³a
JAN Nie mo¿esz patrzeæ mu w karty, je¿eli jeste� z nim w jednej dru¿ynie!
MARYSIA Ale jak ja jestem z nim w dru¿ynie, skoro jest nas troje, jak mog¹ tu byæ

dru¿yny? Czemu w ogóle dzielisz nas na dru¿yny?
JAN Dobra, cicho, zabawa jest fajna, poka¿emy mu, jaki fajny dostanie prezent. Za-

czynasz.
MARYSIA (z kart¹ tabu w d³oni) Stamt¹d przyjecha³e�.
PIOTR Mamy farma?
JAN O, mamy farma?
MARYSIA Wcze�niej.
PIOTR Lotnisko.
MARYSIA Sk¹d?
PIOTR Londyn.
MARYSIA Ogólniej?
PIOTR Zadupie. ¯artujê. Europa Zachodnia. Zachód. Bingo! Teraz ja. (wyjmuje kartê)

Kiedy szli�my ko³o Trafalgar Square, to mówi³a�, ¿e najbardziej siê boisz tej choroby.
MARYSIA AIDS.
PIOTR (wyci¹ga nastêpn¹ kartê) Analne?
MARYSIA Kulki.
JAN Dobrze, dosyæ, mam nadziejê, ¿e siê cieszysz, to taka przystaweczka ten prezent,

pó�niej dostaniesz porz¹dniejszy. Jak siê masz, staruszku?
PIOTR Wspaniale. Cudownie. Doskonale. Ty?
JAN Mam raka, ale przyjecha³em.
PIOTR O Bo¿e. Czego?
JAN Prze³yku. Z przerzutami na w¹trobê. I ko�ci. Ko�ci w �rodku mam czarne. A jedno

p³uco mi ju¿ wyciêli.
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PIOTR O Bo¿e.
JAN Nie mówi³a� mu?
MARYSIA Nie. Zapomnia³am.

Pauza.
JAN ¯artowa³em. Nie maj¹ w Londynie poczucia humoru, co?
PIOTR (daje mu paczkê) To od twojej ¿ony.
JAN Od twojej mamy? Podziêkuj jej ode mnie serdecznie.
PIOTR Nie pójdziesz jej odwiedziæ? To piêtna�cie minut drogi.
JAN Nie.
PIOTR By³em u niej. Na chwilê. Na tej biofarmie. Nie�le sobie radzi. Dobrze, ¿e siê za to

wziê³a, co?
JAN Oczywi�cie. Warto zacz¹æ co� robiæ choæby po czterdziestce. Po co bêdziesz praco-

waæ, powiedzia³em dawno temu. ̄ eby j¹ podpu�ciæ. Nigdy nie kocha³a� architektury,
daj sobie spokój. Ale ona powiedzia³a: no tak. Po co mam pracowaæ? I przez dwa-
dzie�cia lat nie zmieni³a zdania. (do Marysi) Co to?

MARYSIA (do Jana) Jaja.
PIOTR Musia³em siê z ni¹ spotkaæ, bo chcia³a te buty z Primarku. Siedem par.
MARYSIA To jest ten sklep, gdzie mo¿esz znale�æ ma³e chiñskie paluszki pomiêdzy

majtkami.
JAN Czy ona mieszka sama?
MARYSIA A co ciê to obchodzi?
PIOTR Nie. Cztery koty, dwa psy, ¿ó³w i boa kupi³a tydzieñ temu. Sympatyczny, dobrze

mu z oczu patrzy.
JAN Gdzie go trzyma?
MARYSIA A czy to wa¿ne?
PIOTR W pokoju do jogi.
JAN S³odko. Ale co dzi� mamy za dzieñ?
MARYSIA Matki Boskiej Zielnej.
JAN Pud³o.
PIOTR W Kongo jest dzieñ niepodleg³o�ci, w Korei � �wiêto wyzwolenia, dzi� zmar³

Makbet, król Szkocji, urodzi³ siê Napoleon Bonaparte, Ben Affleck i� ja!
JAN (wyci¹ga pude³ko z tortem, daje Marysi) Urodzinki �wiêtego Piotrusia! Zaraz zdmuch-

niesz �wieczki. (do Marysi) Pokroisz?
MARYSIA (otwiera) �Chrzest Kubusia�? Co to jest?
JAN (wyjmuje tort; tort zdobi figurka du¿ego dziecka z lukru) By³a promocja, kto� za-

mówi³ i siê nie zg³osi³, taki ³adny, pomy�la³em, kupiê, przecie¿ co za ró¿nica, i tak
wiemy, jaka to okazja.

PIOTR Z czego to, z lukru jest? Ale d³ugo musieli siê narobiæ, co?
JAN (do Marysi) Pokrój. No pokrój. (do Piotra) A ty nadmuchaj balony.
MARYSIA (do Piotra) Wolê odwrotnie. (dmucha balonik; do Piotra) Nie mam nic dla

ciebie. Tylko najlepsze ¿yczenia.
PIOTR A ja dla ciebie co� mam! Sobranie Cocktail Cigarettes. W kolorach têczy, chcia-

³a� kupiæ, pamiêtasz? Ale mogliby tu nie pokazywaæ tych zdjêæ raka na p³ucach, to
obrzydliwe. Jak samolot. Polaczkostwo. Jak¹ my mamy reprezentacjê za granic¹,
doprawdy. Grube maciory i czerwoni na gêbie hydraulicy, specjalnie wybra³em biz-
nes class, ¿eby ich nie dotkn¹æ � i nic. Nie by³o biletów. I jeszcze dzieciak jaki� ry-
cza³, tu¿ obok mnie, mia³em ochotê go zabiæ. Udusiæ.

MARYSIA W Londynie s¹ takie piêkne teatry...
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JAN A kto im wybudowa³ te teatry? Nie mówi¹c o mostach. My. (do Marysi) Twój ojciec

i brat, którzy przylecieli tam samolotem wizzair. Twój dziadek i pradziadek. Nie chcê
byæ niegrzeczny, ale my�lisz, ¿e kto im zbudowa³ Pa³ac Buckingham?

PIOTR Jak ci tu, tato? Jak powrót do korzeni?
JAN To jest festyn tych peda³ów w czarnych sukienkach. Niby-�wiêty papie¿ Polak by³

tylko niespe³nionym aktorem.
MARYSIA Co ty w ogóle mówisz?
JAN A jego dziewczyna biega³a mu czytaæ Bibliê po nocach. Faustyna by³a niewy¿yt¹

mitomank¹. Czêstochowa i Niepokalanów to s¹ miejsca, gdzie piek³o wynurzy³o siê
z ziemi! Wszystko jest przez tê zaka³ê Ko�ció³ katolicki. Oni s¹ w rozkroku fanta-
zmatycznym. Ko�ció³, Ko�ció³, gdzie nie pójdê, Ko�ció³, Ko�ció³ mówi w telewizji,
Ko�ció³ mówi na zjazdach ginekologów, feministki rozmawiaj¹ z Ko�cio³em, pañ-
stwo �wieckie z konkordatem, niedobrze mi. Poczytajcie Freuda i bêdziecie wiedzieæ,
¿e to wszystko przez mamusiê, rozpieszczone peda³y!

PIOTR (do Marysi) Nie zapalisz? Dobre na nerwy.
MARYSIA Nie.
JAN Nie, ona od miesi¹ca ¿yje bardzo zdrowo, nie pali, nie pije, gubi rzeczy w moim

gabinecie. Karteczki, d³ugopisy. Tak, moja panno. USG kobiety w ci¹¿y nieopisane.
MARYSIA Sam sobie opisz.
JAN Przyjecha³a do ciebie w trampkach, wyjecha³a w lubutinach, w g³owie jej siê po-

przewraca³o.
PIOTR Szuka³em ich po ca³ym Soho i Camden! Chocia¿ spróbuj. Jednego buszka.
MARYSIA Dlaczego mi to robisz?
JAN A co on ci niby robi, b¹d� m¹drzejsza od niego, nie zwracaj na niego uwagi.
PIOTR Kupiæ ci piwko? Ja stawiam! Powietrze �wie¿e, powinni�my je sprzedawaæ w bio-

sklepach w Londynie, niebo jasne, te¿ mo¿na by opyliæ. Nie jeste� podniecony, tato?
MARYSIA (do siebie) A ja jestem w ci¹¿y.
JAN Cieszy³bym siê, gdyby niektórzy byli mniej podnieceni.
MARYSIA A ja jestem w ci¹¿y.
JAN I nie pijê alkoholu.
MARYSIA Jasne.
JAN Ale dzisiaj wypijê. Za twoje narodziny.
PIOTR Co� ma³ego?
MARYSIA Tak, co� bardzo ma³ego. Ja siê tym zajmê. (przebija balonik, którym siê

bawi³a)

5.

Czerwiec 2010. Warszawa. Gabinet Jana
MARYSIA Dwa miesi¹ce wcze�niej. Siedzê sobie jak ta biurwa w gabinecie szefa, jak

wypompowany po sylwestrze balonik, jak zepsuta dêtka. Mój facet ma focha, nie
chce, ¿ebym zapisywa³a mu du¿o pacjentek, a je¿eli ju¿, to najlepiej porody do
prowadzenia. (jak przez telefon) W sprawie og³oszenia? Tak, bezzabiegowo przy-
wracamy miesi¹czkê. Farmakologicznie, pe³ny zakres. Wywo³ujemy cykl. Dwa i pó³
tysi¹ca z³otych, faktur nie wystawia siê. Czy�cimy, jakby to by³ brud, jakby w tobie
by³o brudno, pacjentko � od poniedzia³ku do pi¹tku; w soboty i niedziele nie wyko-
nuje siê, bowiem dzieñ �wiêty nale¿y �wiêciæ. Praca jest nudna, moje ¿ycie jest bez
sensu.
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PIOTR (wychodzi z gabinetu Jana, zdenerwowany) Chod� na kawkê.
MARYSIA Nie lubiê kawy.
PIOTR To na koktajl z malin.
MARYSIA Te¿ nie.
PIOTR To na s³odk¹ czarn¹ czekoladê. I p¹czka. I rogalika. Tata ma na dzisiaj dosyæ. Da³

mi jakie� drobne, chod�my je wydaæ. Chce zostaæ sam. Nic siê nie zmieniasz. Ci¹gle
masz siedemna�cie lat? (nuci) Young and sweet only seventeen oyeeeeaaahhhh!

MARYSIA Mam dwadzie�cia piêæ lat i w przeciwieñstwie do ciebie jestem powa¿n¹
kobiet¹.

PIOTR No ja kobiet¹ nie jestem, nie bêdê siê sprzeciwiaæ. (odbiera dzwoni¹cy telefon,
nie dopuszcza do siebie Marysi) Halo? Tak, gabinet doktora. Owszem, mogê pani¹
umówiæ. Jak to? Skoñczy³y siê pani tabletki? To niedobrze. Ka¿dy musi siê z kim�
kochaæ. Oczywi�cie. Proszê zaniechaæ. Za pó³ godziny? Oczywi�cie, przygotujemy.
Jak m¹¿ wróci, bêdziecie mogli s³odko i d³ugo to robiæ. Jak ja lubiê? Ró¿nie. Zale¿y
z kim. Pani ulubiona asystentka nie mo¿e podej�æ, dlatego ¿e w³a�nie robi z ni¹ wy-
wiad �The Guardian�, poniewa¿ uzna³ j¹ za wyj¹tkowo ciekaw¹ postaæ i wszyscy
oszaleli na jej punkcie. Zdecydowanie ma pani racjê � piêkna i magnetyzuj¹ca. Je¿eli
przyjedzie pani dzisiaj, to j¹ pani zastanie, ale potem to nie wiem, bo w³a�nie zapro-
ponowano jej wakacje w Londynie. (odk³ada s³uchawkê) Jeste� anio³em. Tak mówi
tata i widzê, ¿e ma racjê. To co? Pojedziesz do Londynu?

MARYSIA A co tam jest takiego ciekawego?
PIOTR Syf, ki³a i mogi³a.
MARYSIA Zazdroszczê ci, ¿e Londyn mo¿e byæ dla ciebie syfem, ki³¹ i mogi³¹.
PIOTR Zazdroszczê ci, ¿e mo¿e byæ dla ciebie obiektem fantazji.
MARYSIA Czemu mnie dotykasz? To grzech.
PIOTR To nie ja. To moja rêka. (do publiczno�ci) Pewnego dnia kradnê piecz¹tkê z biur-

ka w sekretariacie School of Law. Nie rozumiem, co do mnie mówi¹ na wyk³adzie,
nie potrafiê siê skupiæ. Piszê list do taty.
Jan pojawia siê, zaczyna na niego patrzeæ.

PIOTR Szanowni Pañstwo, mamy w ofercie ko³a pozazajêciowe oraz praktyki dla naj-
zdolniejszych studentów. Niestety, obie opcje s¹ p³atne, lecz zapewniaj¹ im dobr¹
pozycjê w klasowym brytyjskim spo³eczeñstwie. Warto zainwestowaæ w przysz³o�æ
pañstwa dzieci, bo je�li nie teraz, to kiedy? Drukarkê po¿ycza mi Mark, papier firmo-
wy kombinuje Mary. Ojciec wp³aca pieni¹dze na moje konto. I ¿yjê sobie d³ugo jak te
dzieciaki w serialu �Skins�.

JAN Podes³a³em mu pieni¹dze. To mój syn. A edukacja jest najwa¿niejsza. Ale teraz ma
pewnie znacznie mniej nauki i niestety dostaje te¿ mniej, co go wkurwia. Trudno.
Mnie te¿ du¿o rzeczy wkurwia.

MARYSIA (do Jana) Chcia³abym ciê prosiæ o dwa tygodnie urlopu.
JAN Po co?
MARYSIA Chcê wyjechaæ na wakacje. Twój syn mnie zaprosi³.
JAN Jed�. Obejrzyj trochê �wiata. Podró¿e jednak kszta³c¹. Dam ci nawet premiê. I do-

rzucê siê do biletu. A i jemu dobrze bêdzie zobaczyæ jak¹� znajom¹ twarz. Zdolniacha
jeden, po tatusiu! Wiesz, by³em pijany, gdy dosz³o do jego poczêcia.

MARYSIA A co pi³e�?
JAN Co� dobrego, bo teraz jest taki genialny. (wrêcza jej banknot, ¿egna siê z ni¹

i macha)
Piotr bierze j¹ za rêkê i równie¿ macha Janowi.
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6.

Londyn. Czerwiec 2010
MARYSIA (ubiera siê jak ludzie, którzy chc¹ wygl¹daæ cool � wk³ada okulary, szalik)

Jadê i nie wierzê w³asnym oczom. Po pierwsze my�lê: o, Polsko, kraju pó³bagienny,
gdzie ci do takich mostów, gdzie ci do takich seriali! Jakie piêkne poranki, spaliny
pachn¹ jak wata cukrowa! Jakie wspania³e korki na ulicach! Jakie przeogromne ka³u-
¿e! Po drugie on. Taki inny. Wygl¹da trochê jak m³ody Jezus.

PIOTR Podoba ci siê hotelik? Wybra³em najlepszy.
MARYSIA Wspania³y. Wypi³am wszystkie buteleczki z minibaru, wysz³am, wróci³am �

i znowu by³y, rozmno¿y³y siê! To jak biblijny cud! Wszystko tu takie jest?
PIOTR Pewnie, chod� na miasto zobaczyæ. To s¹ moi friends, ¿yjemy tu tak sobie razem.

Guys, to jest moja dziewczyna.
MARYSIA Okej, nic nie dementujê.
PIOTR You know, moje ¿ycie by³o dot¹d takie boring. A tu jest tak very nice. I don�t

speak polish anymore, darling. Wiesz, jestem bisexual. Teraz to wiem.
MARYSIA To grzech. Ale okej, nic nie mówiê. Jak tu piêknie! Wszystko jest jak poper-

fumowane i polakierowane, powinnam siê tu urodziæ!
PIOTR Co by� zjad³a?
MARYSIA Fish and chips?
PIOTR (jak do kelnera) Fish and chips raz! Och, co to jest? Przepraszam, to jest zimne,

ma³a porcja, no, pan my�li, ¿e kim jest ta pani? To jest daleka krewna Kate Middleton!
Bardzo proszê o kawior, suszi i London Cosmopolitan do popicia. Cheers! Koledzy
chc¹ wiedzieæ, kim bêdziesz, jak bêdziesz doros³a�

MARYSIA Nie wiem. Dzieci robotników zostaj¹ robotnikami, dzieci lekarzy � lekarza-
mi. To pewnie bêdê listonoszk¹ albo pani¹ od kwiatków w ko�ciele.

PIOTR Je¿eli my�lisz, ¿e bêdê lekarzem jak babcia, dziadek i tata, to siê mylisz. Mo¿e
bêdziesz skrzypaczk¹, masz takie delikatne d³onie�

MARYSIA Je�li ciê nie pos³ali w wieku sze�ciu lat na naukê gry na skrzypcach, to ju¿
nigdy na nich nie zagrasz.

PIOTR Koledzy chc¹ wiedzieæ, jakie jest twoje motto ¿yciowe. Powiedz po polsku, ja
przet³umaczê.

MARYSIA Robisz w ¿yciu jakie� gówno, a drugiego nie bêdzie. ¯ycia, nie gówna.
Piotr siê �mieje, ¿art zyska³ aprobatê kolegów, jest bardziej cool ni¿ wcze�niej.

MARYSIA (te¿ siê cieszy) Dziêkujê, ¿e mnie tu zaprosi³e�.
PIOTR Nigdy nikomu za nic nie dziêkuj. Tak pomy�la³em� mo¿e by� tu zosta³a d³u¿ej?

Mamy jeszcze tylko tydzieñ. To nie wystarczy. Zadzwoniê do taty o jeszcze dwa ty-
godnie.

MARYSIA Nie wiem. Têskniê za nim.
PIOTR Daj spokój, zostañ.
JAN (do publiczno�ci) Na ogó³ staram siê nie u¿ywaæ komputerowego �miecia, bo wysu-

sza ludzki mózg i szkodliwie promieniuje, ale w ci¹gu dwóch tygodni bez niej zak³a-
dam sobie fa³szywe konto na fejsbuku, �Julia Roberts fanclub�, i zapraszam ich oboje
do zostania moimi przyjació³mi, a potem ogl¹dam te wszystkie g³upie foteczki: ma-
chanie, u�miechy, jedzenie lodów, ca³owanie w policzek. Muszê przyznaæ, ¿e mnie
dra¿ni¹. Wiêc piszê jej: moja maleñka, nie dajê sobie rady. Wracaj. Potrzebujê ciê.

PIOTR (podpity) Masz jeszcze jeden London Cosmopolitan. Dobry? Odpisz mu: mamy
jeszcze du¿o do zobaczenia. Wrócê za trzy tygodnie. Chcesz co� jeszcze?
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MARYSIA Nie wiem...
PIOTR Skasuj. Zobacz. To proste: wciskasz tu.
MARYSIA Nie�
PIOTR To proste.

Marysia kasuje esemes.
PIOTR Widzisz. Nic trudnego.
MARYSIA Czekolady.
PIOTR Biedni ludzie w rozpaczy jedz¹ czekoladê.
MARYSIA (wyci¹ga mu z kieszeni bilet) Bogaci ludzie w rozpaczy jad¹ na wczasy do

Chile.
PIOTR Sk¹d wiedzia³a�, ¿e jadê do Chile?? (k³adzie siê)
MARYSIA Chybi³ trafi³. (pije London Cosmopolitan, du¿o) Lubiê alkohol. Kiedy pijê, to

mam niebiesko w mózgu i zielono w oczach. Na zdrowie! Jednym pó³martwym okiem
zanurzonym w nocy ogl¹dam jego twarz po morzu London Cosmopolitan. Ma nos
swojego ojca. Podbródek. Brwi, usta, policzki. Wszystko.

PIOTR Tata mówi³, ¿e jeste� podobna do jego poprzedniej asystentki.
MARYSIA Mia³ jak¹� przede mn¹?
PIOTR Mia³ ze cztery. Nie jest takim m³odzikiem jak ja. Ale to jest komplement, bo ta

ostatnia by³a piêkna jak siedemnastoletnia Madonna. Albo jak mama za m³odu.
MARYSIA Taka wredna?
PIOTR Taka ³adna. A jak siê z mam¹ ostatnio spotkali, ¿eby ustaliæ, gdzie bêdê robi³

doktorat, to zadzwoni³ do mnie i powiedzia³, �Mózgu to ona nie ma, ale trzeba przy-
znaæ � trzyma siê jak na swoje lata�.

MARYSIA Nie to, co on. Stary ohydny dziad. Siedem lat ze starym ohydnym dziadem.
Ma na d³oniach plamy w¹trobiane, s¹ suche od ci¹g³ego mycia, ma garb i ¿ylaki,
i sztuczn¹ szczêkê, i ³ysieje, i rano �mierdzi mu z ust, wygl¹da jak drzewo, jak stary
d¹b. (dotyka Piotra)

PIOTR Dlaczego mnie dotykasz?
MARYSIA To nie ja, to moja rêka.
PIOTR Tata powiedzia³ jeszcze, ¿e ostatnio wygl¹dasz na znudzon¹ i ¿e chyba chcia³a-

by� i�æ na studia albo co�. Nie ³askocz. Gdzie mi wk³adasz rêkê?
MARYSIA Dotknij mnie.
PIOTR To grzech.
MARYSIA Nie mam z nikim �lubu, wiêc to nie jest ¿aden grzech.
PIOTR Jak tak, to chêtnie.
MARYSIA Ene due rike fake, Ala ma kota, kot ma Alê. Kot siê koci, królik króliczy,

a cz³owiek siê kurwi. Lecz gdzie siê kurwiæ, jak nie w Londynie? O Bo¿e, to nie jest
zbyt �wiête, ale sam mnie skazi³e� grzechem pierworodnym, wiêc sorry.

PIOTR Prêdko�æ dobra? Szybciej? Wolniej?
MARYSIA Szybciej! A obok nas, nad nami i w nas jest Bóg. Bóg le¿y miêdzy jego

udami.
PIOTR Co, mam fajne rzeczy miêdzy udami? Wiem!
MARYSIA Czasami nawet stoi. Bóg mieszka miêdzy moimi piersiami.
PIOTR Piersi masz wspania³e, nie dziwiê siê ojcu�
MARYSIA I wszystko jest �wiête, co zgadza siê z ludzk¹ potrzeb¹ jedzenia i ca³owania.
PIOTR Ca³owaæ? Teraz? Okej, kobiety tak maj¹, chod��
MARYSIA Trzeci grzech g³ówny: nieczysto�æ.
PIOTR Trzeci bieg? Proszê bardzo!
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MARYSIA Grzech pi¹ty: nieumiarkowanie�
PIOTR Tu?
MARYSIA Tak, tak! A gumkê masz?
PIOTR Oj tam, raz� Tabletek nie bierzesz? Tata ginekolog i tabletek nie bierzesz?
MARYSIA Och, pierdoliæ tatê. Tabletek drogich, kiedy nam siê zdarzy od czasu do cza-

su! On ma pewne problemy�
PIOTR Ma problemy?
MARYSIA Niewa¿ne, szukaj gumki!
PIOTR Jabadabadu!
MARYSIA Alleluja!
PIOTR Jeeeeeeeeessssusssss. Aleeee. Naprawdê �wietnie. Naprawdê, naprawdê. Masz

takie piêkne oczy�
MARYSIA Ogarnij siê, jakie oczy? Prawda ja byæ kobieta, ty byæ mê¿czyzna. Trochê

hormonu, to wszystko. Którego dzisiaj mamy?
PIOTR Czy to wa¿ne? To by³ piêkny dzieñ. I masz piêkne oczy, nie b¹d� taka kokietka.
MARYSIA Czternasty. Jezu Chryste.
PIOTR Walentynki?
MARYSIA Jest czerwiec, g³upcze. (do siebie) Historia lubi siê powtarzaæ. Durna idiotko,

kretynko, debilko, baranie, g³upia pindo � gdzie zostawi³a� mózg, zarekwirowali ci
go na lotnisku? Wiem, jak to siê skoñczy, ju¿ czujê, ¿e co� ro�nie w moim brzuchu,
tak jak wtedy, jestem hiperp³odna i jak zwierzê wyw¹cha³am siê z samcem, jak zwie-
rzê. Gdyby tak zablokowaæ w sobie chêæ dotyku, i ¿eby nikt mi nie pachnia³, i ¿ebym
na nikogo nie chcia³a patrzeæ, i nikogo nie chcia³a s³uchaæ. Wiem, ¿e pocznê. Dwa-
dzie�cia piêæ lat. Wykszta³cenie � brak. Rodzina � brak. Talent � brak. Plany � brak. A
rzeczywisto�æ sama siê wydarza. Mówi, patrz, teraz bêdziesz wa¿na, bêdziesz mia³a
po co ¿yæ. Wstaniesz rano i bêdziesz musia³a uciszyæ czyj� krzyk. Nape³niæ czyj�
¿o³¹dek. Otrzeæ czyje� ³zy poza swoimi. Mo¿e to i lepiej. Teraz by³o mi³o i bêdzie
konsekwencja. Moje ¿ycie jest zupe³nie kompletnie bez sensu. Nikt za mn¹ nie zap³a-
cze. To zrobiê tak, ¿e zap³acze. Ono. I bêdzie sens. Szanuj siê, dziwko; zostañ matk¹,
kobieto.

JAN i PIOTR (ubieraj¹ Marysiê w prze�cierad³o jak Maryjê, �piewaj¹)
O Maryjo, czemu poblad³a�,
Ty mo¿na
jak inna ¿adna,
bo poczniesz Króla nad króle,
a nazw¹ Go Emanuel.
Nie trwó¿ siê Maryjo-Lilijo,
Dzieci¹tko �wiête powijesz,
Siankiem Mu ¿³obek wy�cielesz,
Nim b³y�nie gwiazda w Betlejem.
Radowaæ wszyscy siê bêd¹,
Muzyk¹ chwaliæ, kolêd¹.
Biæ bêd¹ niskie pok³ony,
Przed Twoim Jednorodzonym.
Nadzieje ludów spe³nione,
bo cia³em siê stanie S³owo.
Niech bêdzie b³ogos³awiony,
¯ywota Twojego owoc.
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7.

Londyn, lotnisko. Czerwiec 2010
MARYSIA Wygl¹dasz jak owoc. Jak kokos w �rodku. Taki blady.
PIOTR Bo wyje¿d¿asz. Lotnisko to najsmutniejsze miejsce na �wiecie.
MARYSIA Najsmutniejsze miejsce na �wiecie to jest poczekalnia u lekarza. (pauza) Co

Anglicy mówi¹, jak na siebie wpadn¹ na ulicy? Kiedy jest taki wypadek miêdzy nimi?
PIOTR Chyba �przepraszam, jak siê masz?�, �wspaniale, zmia¿d¿y³ mi pan stopê, mi³e-

go dnia�.
MARYSIA I w ogóle nie s¹ �li?
PIOTR W ogóle.
MARYSIA A jak kogo� lubi¹ albo chcieliby komu� zrobiæ niespodziankê, to jak to mówi¹?
PIOTR Chyba raczej takie kalambury robi¹.
MARYSIA Chcê mieæ z tob¹ kota.
PIOTR Kota? Ja nawet kwiatka nie mia³em odwagi kupiæ w Ikei. Podlewaæ to to trzeba,

przesadzaæ.
MARYSIA Koty s¹ fajne. Mo¿na je poprzytulaæ. Jak siê trzy razy dziennie do kogo� nie

przytulisz, to bêdziesz mia³ raka.
PIOTR I tak bêdê mia³ pewnie. Dzisiaj siê upijê i zapomnê, jutro znowu sobie przypo-

mnê i znowu bêdê musia³ zapomnieæ.
MARYSIA To nie chcesz kota?
PIOTR Nie. Bêdê zazdrosny.
MARYSIA Ju¿ jeste�. Ma³a nutka zazdro�ci. Æwierænutka, szesnastka zazdro�ci.
PIOTR Nie jestem.
MARYSIA Nakrêci³abym sobie ciebie na ta�mê i ca³y czas to ogl¹da³a.
PIOTR To nagraj. Cieszysz siê, ¿e wyje¿d¿asz? Zaraz zamkn¹ ci gate. Dalej musisz i�æ

sama. (do publiczno�ci) Jak to durnie jest � spotykasz kogo� i jest on fajny, ma na
przyk³ad bardzo fajne �r�, jest w nim co� brzêcz¹cego i chcesz tego s³uchaæ i s³uchaæ,
a za parê chwil staje przed tob¹ obca osoba i co� od ciebie chce. Ja siê pytam: kim ja
jestem, ¿eby co� ode mnie chcieæ? Czy ja jestem Colin Farrell? Czy to jest takie
dziwne, czy nigdy w �wiecie siê nie zdarza, ¿e wracasz sk¹d�, patrzysz na tê osobê
w kapciach, która wita ciê w progu i my�lisz: dlaczego z ni¹? Dlaczego nie z trzema
miliardami innych? Sk¹d mam wiedzieæ, które wynajête mieszkanie jest dobre? A
mo¿e nie to? A mo¿e siedem ulic dalej, a mo¿e West London, a mo¿e East? Ledwie
poznasz Londyn, chce ci siê do Nowego Jorku. Ledwie kogo� polubisz, ju¿ ci siê
znudzi³ i polubi³by� kogo� nowego. Sk¹d mam mieæ pewno�æ czegokolwiek? Jest
Bóg, nie ma � nie wiem. Michael Jackson siê zaæpa³, zabili go � nie wiem. Kocham j¹,
nie kocham jej � nie wiem. Ale wiem, co chcê: wracaæ z Pary¿a, Madrytu, Moskwy
po dwóch tygodniach, znajdowaæ w domu sple�nia³y chleb i skwa�nia³e mleko. Za-
pominaæ z domu szczoteczki, pasty i klapek pod prysznic. To lubiê. Zawsze z waliz-
k¹. Zwarty i gotowy. Nie tak jak ojciec, od ósmej do ósmej, piêæ dni w tygodniu.

JAN Spó�niony samolot. Piêtna�cie minut. Ju¿ te wszystkie wizje: spad³, umar³a, co teraz
bêdzie. A to tylko mg³a.

MARYSIA Dwie godziny lotu, a postarza³am siê o piêtna�cie lat. Ca³a posiwia³am w �rodku.
JAN Co� jest nie tak. (do Marysi) Cze�æ.
MARYSIA Jan piêkny jak nigdy, nie przystojny, ale piêkny jak �wiêty z obrazów, drapie

siê po brodzie i jest to najwspanialszy d�wiêk na �wiecie. (do Jana) Cze�æ.
JAN Jest opalona innym s³oñcem. Wysmagana innym wiatrem.
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MARYSIA Nic nie mówi. Ja nic nie mówiê. Powstrzymujê siê, ¿eby go nie dotkn¹æ, bo

z ¿alu wybuch³oby mi serce.
JAN Nic, ani mu�niêcia na powitanie.
MARYSIA Wygl¹da jak dziecko, które trzeba wyprzytulaæ. Staram siê na niego nie pa-

trzeæ, bo eksplodowa³yby mi oczy.
JAN Odwraca g³owê, jakby mia³a co� do ukrycia.
MARYSIA W¹cham swoje ubrania.
JAN Pachnie dalekim wielkim �wiatem.
MARYSIA W¹cham swoje rêce. Pachn¹ grzechem. Nawet ukradzione z londyñskiego

hotelu myd³o nie zmywa tego zapachu.  I znowu kibel, i znowu najwiêkszy na �wiecie
strach � jedna kreska, dwie kreski, jedna, dwie, jedna, dwie? Dwie. Dwie! A wiêc
jednak. Wiedzia³am. Jestem prorokini¹. Mimo tego � wstrz¹s mózgu. Trzêsienie ser-
ca. Esemes, który wiem, ¿e bêdzie jak policzek w twarz: �Wpadli�my�.

PIOTR O, kurwa.

8.

15 sierpnia 2010. Miasteczko. Okolice ko�cio³a
JAN (z kart¹ tabu w rêce) W ogóle nie ma zmarszczek. Chodzi na jogê, tai-chi, na mszê

i kurs satanistyczny dla pocz¹tkuj¹cych.
PIOTR Ma problemy z nierobieniem sobie ¿artów chocia¿ przez piêæ minut.
JAN Matka.
PIOTR Ojciec.
JAN Nie masz karty, nie oszukuj. O czym rozmawia³e� z mamusi¹?
PIOTR Powiedzia³em jej � tata mnie zawsze wspiera, ty nigdy.
JAN Ale do niej lecisz pierwszy� Ja jestem ten z³y� jak zwykle. Tyle lat siê tob¹ opie-

kowa³em, jak ona szala³a, a dzisiaj natychmiast polecia³e� do niej. Wyrodny syn.
PIOTR (wyci¹ga flaszkê, nalewa) Mam dla nas buteleczkê, zanim ma³a wróci.
JAN Ma³a?
PIOTR Jest najm³odsza.
JAN Jest o miesi¹c m³odsza od ciebie.
PIOTR Dobra, tata, nie czepiaj siê.
JAN Dobra, synek, nie bêdê. Powiedz lepiej, co by� chcia³ na urodziny.
PIOTR Oj tam, nic.
JAN Jeste� moj¹ jedyn¹ dum¹. Tobie jednemu b³ogos³awiê. Wszyscy inni chc¹ mnie

tylko wydoiæ. Grzecznie pytam, powiedz, zanim siê zez³oszczê. (klepie go w plecy)
PIOTR No dobrze. Daj mi porsche.
JAN Porshe to siê kupuje w moim wieku.
PIOTR To milion dolarów.
JAN Wypisa³bym ci czek, ale zapomnia³em mojego diamentowego d³ugopisu.
PIOTR W takim razie mo¿emy trochê zmniejszyæ kwotê. Co powiesz na piêæ tysiêcy

funtów?
JAN Brakuje ci na kanapkê na kampusie?
PIOTR Dwa i pó³ tysi¹ca?
JAN Na mieszkanie dostajesz. Na �niadanie i obiad te¿. Czego jeszcze ci potrzeba? Jeste�

na wspania³ych studiach w Anglii. Bêdziesz prawnikiem. Zazdroszczê ci.
PIOTR A co w tym niby fajnego?
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JAN Uleczysz ten chory, dziki kraj.
PIOTR Ludzie i tak bêd¹ siê zabijaæ w sypialniach. Lekarze bêd¹ pope³niaæ przestêp-

stwa. Ludzie bêd¹ kra�æ batoniki z Tesco. Na nic siê nie przydam.
JAN Mo¿esz zmieniæ prawo. Mo¿e nareszcie ty.
PIOTR Wierzysz w prawo?
JAN W to tutaj � nie. Ale w ideê prawa � tak.
POTR A powiedz, jak siê w UK nie zakazuje przechodzenia na czerwonym �wietle, to

jest wiêcej trupów na drodze ni¿ w Polsce? Nie, mniej. A jak w Berlinie mo¿na piæ
alkohol na ulicach, to jest tam wiêkszy alkoholizm ni¿ w Polsce, gdzie jest to zakaza-
ne? Nie, mniejszy. No i w³a�nie takie rzeczy mnie niepokoj¹.

JAN To dobrze, ¿e masz w¹tpliwo�ci.
PIOTR A ty nie masz. Mama ma siê coraz gorzej.
JAN A co mnie to obchodzi?
PIOTR A mo¿e ciê obchodzi, ¿e nie mog³em przez rok napisaæ eseju do szko³y?
JAN A powiedzia³e� mi?
PIOTR A pyta³e�?
JAN Czego� ci brakuje? Za ma³o tatu� daje?
PIOTR Mia³em napisaæ o etyce. I od razu pomy�la³em o lekarskiej. Ale nie mog³em nic

napisaæ.
JAN G³upie wam daj¹ tematy na tych studiach. No ale co, dosta³e� szóstkê?
PIOTR Nie.
JAN Pi¹tkê? Te¿ dobrze, nie zawsze mo¿na byæ najlepszym. Nawet czwórkê z plusem

prze¿yjê, chocia¿ wiem, ¿e dla ciebie to mo¿e byæ trudne. No co? Masz ju¿ tego
Nobla? Zawsze mówi³em � on dostanie Nobla.

PIOTR Wywalili mnie.
JAN (pauza) A masz chocia¿ maturê?
PIOTR Mam. Miêdzynarodow¹.
JAN Nie wierzê. Skoñczy³e� podstawówkê? Mo¿e te¿ nie? Czy ja ci przypadkiem nie

kupi³em wszystkich tych dyplomów? Szlaczki w przedszkolu sam rysowa³e�, czy te¿
ci jako� za³atwi³em? (pauza) Dlaczego wszyscy s¹ tacy rozczarowuj¹cy?

PIOTR Te¿ siê czasem zastanawiam. Ale dziecko to dziecko, nie?
JAN Dzieci siê przydarzaj¹.
PIOTR Jak to jest mieæ dziecko? Jak to smakuje?
JAN Przez króciutk¹ chwilê masz pewno�æ, ¿e twoje ¿ycie ma sens. Potem ono ro�nie,

pokazuje faka i strzela ci z ka³asznikowa prosto w serce. Karmisz je i my�lisz, ¿e ciê
kocha. A tu niespodzianka, wcale nie, po prostu samo siê nie nakarmi i musi byæ ci
wierne.

PIOTR Lepiej, gdyby wyjecha³o i nigdy nie wróci³o? Lepiej by³oby go nie mieæ?
JAN Masz jakie� oszczêdno�ci?
PIOTR Oszczêdno�ci?
JAN Konto, akcje?
PIOTR Mam dwadzie�cia piêæ lat.
JAN No w³a�nie. W twoim wieku mia³em dyplom lekarza i dziecko w drodze. Od dzisiaj

kurek zakrêcony. Mo¿esz zacz¹æ siê martwiæ.
PIOTR (do siebie)

Dlaczego chcê ciê zabiæ.
Za to, ¿e nie kupi³e� mi na urodziny tamagoczi, tylko mama.
¯e robiê takie same pomy³ki jêzykowe jak ty.
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¯e masz lepsze w³osy i chcia³bym, ¿eby� mia³ wiêksze zakola.
Za to, ¿e zawsze jeste� lepszy.
¯e nigdy nie wiem, ile wiesz.
¯e nie wiem, kim bêdê w przysz³o�ci.
¯e ¿adne miejsce na �wiecie mi siê nie podoba i to twoja wina.
¯e ci¹gle przypominasz mi o Polsce.
¯e bez ciebie jestem jak Amy Winehouse bez flaszki i skrêta.
I za to, ¿e sprowadzi³e� j¹ do naszego ¿ycia.

9.

15 sierpnia 2010. Miasteczko. Ko�ció³
PIOTR Nie wyjdziesz. Ca³y dzieñ uciekasz.
MARYSIA Mo¿esz do mnie mówiæ, ale nic mi nie zrobisz. To jest zakazane w ko�cio-

³ach. To tu uciekali wyklêci, emigranci i wygnañcy. Dla takich jak ty wstêp powinien
byæ tu wzbroniony.

PIOTR Dla takich jak ty te¿. Jeste� zbrodniark¹. Co to ma byæ? �Jestem w ci¹¿y i bêdê
jeszcze kilka miesiêcy�, tak brzmia³a ta wiadomo�æ?

MARYSIA Dlaczego rozmawiasz o tym ze mn¹ tutaj?
PIOTR Bo lubiê filmowe efekty. To nie jest tylko twoja decyzja. To jest te¿ moja decyzja.

Piêædziesi¹t procent.
MARYSIA To sobie w³ó¿ piêædziesi¹t procent do brzucha i sobie z tym chod�. I wtedy

przyjd�, to pogadamy. A w³a�ciwie dlaczego nie?
PIOTR Wykasuj moje geny i rób, co chcesz. Czy to moralne chodziæ z czym� ukradzio-

nym ode mnie w brzuchu?
MARYSIA ¯ycie siê zaczê³o i nie masz prawa go teraz u�miercaæ. Ciekawe � ch³opiec

czy dziewczynka? Podobne do mnie czy do ciebie?
PIOTR Podobno parê lat temu mia³a� inne pogl¹dy.
MARYSIA A sk¹d o tym wiesz?
PIOTR Mia³em sen, ¿e stoisz z Jezusem i on ci co� szepcze do ucha. Masz z siedemna-

�cie lat. I jeszcze, ¿e jeste� w ka³u¿y malinowego soku. Stoisz tak, siedemnastoletnia,
i patrzysz w ka³u¿ê malinowego soku.

MARYSIA (o Janie) Co za szmaciarz. Kiedy� by³o kiedy� a teraz jest teraz. Mózg le¿y
od³ogiem. Brzuch le¿y od³ogiem. Chcê zrobiæ sobie dom, a nie wynajêty pokój. Nie
chcê mieæ czterdziestu lat i mieszkaæ sama z ¿ó³wiem i boa. Bóg tak chcia³.

PIOTR Bóg?
MARYSIA Da³ mi to w zamian za tamto.
PIOTR Zadzwoñ do Ducha �wiêtego, czy przypadkiem nie jest ojcem. Bo ojciec to,

wybacz, ale nie jest s³owo, które do mnie pasuje. Ja o tym nie my�lê i obawiam siê, ¿e
nie bêdê my�la³ jeszcze przez d³ugi czas.

MARYSIA Mo¿esz sobie nie my�leæ, ale ja muszê o tym my�leæ, bo ty bêdziesz p³odny
do osiemdziesi¹tki, a ja do czterdziestki, i ani siê obejrzê, a przyjdzie taki dzieñ, ¿e
moje jajo powie: sorry, nie mam si³y. Nie namówisz mnie. Jestem totalnie, od stóp do
g³ów p³odna i w³a�nie na to jest czas. Jest czas picia na umór i jest czas abstynencji,
jest czas skrobanki i jest czas rodzenia, jest czas jêdrno�ci i czas rozmem³ania. Dla-
czego nie chcesz?

PIOTR Bo lubiê byæ obs³ugiwany w kawiarniach. I mieæ fajne buty. Lubiê byæ Juli¹ Ro-
berts i móc dawaæ napiwki w restauracjach. Chcia³aby� byæ Juli¹ Roberts?
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MARYSIA Chcia³abym.
PIOTR No w³a�nie. Ka¿dy by chcia³.
MARYSIA Ale nie jestem i nie bêdê. Dlaczego nie?
PIOTR Bo jestem za leniwy i za cyniczny. Jestem genetycznie predestynowany do dosta-

wania Nagród Nobla, nie do rozmna¿ania.
MARYSIA To nie powód.
PIOTR Nie wiem, czy to moje, czy jego.
MARYSIA Twoje.
PIOTR Jeste� pewna? Czêsto ci siê zdarza puszczaæ siê na wakacjach?
MARYSIA Chocia¿ pewnie lepiej by³oby z nim.
PIOTR Lubisz to robiæ z ¿onatymi?
MARYSIA Lubisz to robiæ z dziewczynami swojego ojca? Przynajmniej wiem, ¿e ¿ona-

ci nie s¹ gejami.
PIOTR Ich strata. Chcia³aby� byæ zdradzana?
MARYSIA Jestem m³oda i to ze mn¹ siê zdradza. Jeszcze przyjdzie czas na bycie zdra-

dzan¹. Jaki szatan przes³oni³ mi w Londynie oczy?
PIOTR Mam ch³opaka.
MARYSIA Znormalniejesz. Poczeka³abym na to, ale mi siê odechciewa, jak ciê s³ucham.
PIOTR Lubisz to? Z nim? Jaki jest?
MARYSIA Jak ty, tylko odle¿any w piwnicy.
PIOTR Czujesz mnie? Jaki� daleki odblask? Ma³¹ moleku³ê Piotrusia?
MARYSIA Ma ten sam zapach, co ty, tylko bardziej stêch³y. On jest moim mê¿czyzn¹,

a ty jeste� moim ch³opcem.
PIOTR Jest lepszy? Gorszy? Lubisz mu obci¹gaæ? My�lisz o tym, ¿e to tam zaczê³o siê

moje ¿ycie?
MARYSIA Lubiê.
PIOTR Zw³aszcza ¿e ci za to p³aci.
MARYSIA Nie p³aci. Nie p³aci. N i e  p ³ a c i.
PIOTR Po co powtarzasz to trzy razy?
MARYSIA Nie p³aci.
PIOTR Jak �wiêty Piotr k³ama³, to te¿ to powiedzia³ trzy razy.
MARYSIA Lepiej by³oby pracowaæ w McDonaldzie? Sk¹d ty to mo¿esz wiedzieæ? Nie

przepracowa³e� ani jednego dnia w swoim ¿yciu. Przyje¿d¿asz tu z iPhonem i my-
�lisz, ¿e jeste� lepszy ni¿ ojciec ze swoj¹ star¹ noki¹? Nie. Kocham jego star¹ nokiê. A
jaki jest twój ch³opak? Lubisz mu obciagaæ?

PIOTR Trochê tolerancji, homofobko.
MARYSIA Powiedz, jak chcia³by� ¿yæ. Za dziesiêæ lat.
PIOTR Chcia³bym byæ re¿yserem. Zrobi³bym taki film trochê w sepii, trochê postdrama-

tyzm, taki thriller erotyczny albo w³a�nie g³êbokie kino �rodka, metafizyczne stop-
klatki, ró¿ne detale spowolnione� Jestem zdrowy. Mam na piwko na King�s Cross.
Czasem dobry film. Nic wielkiego.

MARYSIA Z kim mieszkasz?
PIOTR Sam.
MARYSIA Kto� ciê odwiedza? Kiedy jeste� chory? Kiedy nie masz si³y przysun¹æ sobie

miski do ³ó¿ka, a masz ¿o³¹dkow¹ grypê? Masz AIDS od swoich ch³opaczków? (pau-
za) Wczoraj wziê³am na rêce córkê mojej przyjació³ki. Sze�æ tygodni. Wysz³am od
niej. Przez ca³¹ drogê autobusem w¹cha³am swoje rêce i bluzkê. Niemowlêta tak piêknie
pachn¹� Rozumiesz?
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PIOTR Nie. Chcesz mnie o co� zapytaæ?
MARYSIA Miêso.
PIOTR �winina. Wo³owina.
MARYSIA Nie�wie¿e. Zepsute.
PIOTR Och³ap.
MARYSIA Gorzej.
PIOTR �cierwo.
MARYSIA Dok³adnie. Kawa³ek �cierwa z wielkiego �wiata wyprzeda¿y w Tesco. (zdej-

muje cool detale)

10.

15 sierpnia 2010. Miasteczko. Okolice ko�cio³a
JAN (do siebie) Jej twarz. Jej oczy. U�miech. Gdybym móg³, namalowa³bym j¹ jako

ikonê. Moj¹ prywatn¹, �wiêt¹ ikonê.
Dlaczego chcia³bym ciê zar¿n¹æ.
Za to, jak chodzisz.
¯e robisz tak z w³osami.
Za tê fa³dê na brzuchu.
¯e bêdziesz widzia³a �wiat, kiedy ja umrê.
¯e jeste� mi tak droga i tak niewdziêczna.
¯e wpadasz tak bezmy�lnie w moje pu³apki.
¯e k³amiesz i tego nie widzisz.
¯e nie potrafisz powiedzieæ �nie� na ¿adn¹ z moich pró�b.
¯e modlisz siê do tego swojego Boga zamiast do mnie.
I za to, ¿e �miejesz siê w tych samych momentach, co mój syn.
(do Marysi) Co siê tak �miejesz pod nosem? �mieszê ciê? Fajnie tu. Bardzo ciekawie
ludzie tak sobie chodz¹. Fajnie sobie siedzê i marnujê czas. Zarzyna³em tu kury. Ale
to by³o dawno temu. Bardzo nie lubi³em tego robiæ. Jak dali mi j¹ pierwszy raz, to ta
kura lata³a potem bez g³owy dooko³a pieñka. Ja na to patrzeæ nie mog³em.

MARYSIA A ja zarzyna³am i lubi³am.
JAN Tobie dawali?
MARYSIA A pewnie. A czemu nie?
JAN Dziewczynie? Czy to moralne?
MARYSIA Tata siedzia³ i siê �mia³, ¿e mi tak dobrze idzie. Ciach i po sprawie. I potem

babcia bra³a w go³¹ rêkê, krew jeszcze skapywa³a, i bach na roso³ek niedzielny. A
najbardziej lubi³am, gdy tê kurê zarzyna³am, ¿e siê szarpa³a, ale nie puszcza³am. Nie
by³o mowy, ¿eby mi uciek³a. I to ja bra³am siekierê, to ja obcina³am jej ³eb. To by³a
moja wina. Czu³e� siê winny, gdy zarzyna³e� te kurczaki? I ¿e one nie znios¹ ju¿ jajek
z kolejnymi kurczakami w �rodku?

JAN A czujesz siê winna, kiedy jesz jajko?
MARYSIA A czujesz siê winny, kiedy chcesz komu� co� powiedzieæ, a nie potrafisz?
JAN Po czynach ich poznasz, nie po s³owach.
MARYSIA Kiedy� dostaniesz przez to zawa³u.
JAN Gdzie by³a�?
MARYSIA W ko�ciele.
JAN Sama?
MARYSIA Sama.
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JAN A nie z moim jednorodzonym?
MARYSIA Pieprzê twojego jednorodzonego.
JAN W³a�nie tego siê obawiam. Kto� czasem mówi ci co� tak szczerze, ¿e a¿ my�lisz, ¿e

k³amie. Masz na to nadziejê. Torciku? Zostawi³em ci.
MARYSIA Zostaw jemu.
JAN On jest gruby. Jak ja by³em w jego wieku, to nic nie jad³em. Dzi� dzieci s¹ przekar-

miane i same z tego k³opoty. Ja ca³e ¿ycie ciê¿ko pracowa³em i co z tego mam? Bol¹-
ce plecy.

MARYSIA Daj, zrobiê ci masa¿, pracoholiku. Jeden dzieñ wolny i ju¿ boli.
JAN Nie chcê ¿adnego masa¿u. Gdzie� sobie chodzicie. A ojca starego samego tu przy

grillu� Przepraszam, w jakim charakterze tu przyjecha³a�? Czy tak zachowuje siê
asystentka?

MARYSIA Jestem twoj¹ niewolnic¹. Jedno twoje �spierdalaj� za tysi¹c jego �hello, how
are you, it�s lovely, brilliant, amazing, exciting�. Taka prawda.

JAN Prawd¹ to, wybacz, ale ty siê lepiej nie zajmuj, tylko te twoje darmozjady parafialne.
I dlaczego nie odpisujesz na moje esemesy? Jeste� straszn¹ kurw¹, ¿e nie odpisujesz.

MARYSIA Przychodzi taki moment, ¿e ju¿ nie wiadomo, o czym napisaæ ten esemes.
Têsknisz? Jaka� durna bu�ka, kurwa, ca³y czas widzê tê durn¹ bu�kê z gadu gadu,
dwukropek i �d�. Ci¹gle jej u¿ywasz. Jeste� straszn¹ kurw¹, ¿e jeste�.

JAN Jak ci piszê esemesa, to on oczekuje na odpisanie. Zw³aszcza kiedy na koñcu jest
znak zapytania.

MARYSIA A mo¿e powiniene� bardziej pilnowaæ swoich rachunków. (wyjmuje z kie-
szeni paragon i czyta) Anti Aging Peeling � dwie�cie czterdzie�ci piêæ z³otych, Eye
Gel Activate � czterysta trzydzie�ci z³otych, Anti-Age Balance Balsam, przeciw-
zmarszczkowe serum do twarzy premium � osiemset dziewiêædziesi¹t z³otych?

JAN A mo¿e twoja mama niech siê zajmie swoj¹ córk¹ zawsze dziewic¹, co na kolanach
przysz³a prosiæ, ¿ebym zabi³ jej dziecko?

MARYSIA Mów do mnie jeszcze. Zdepcz mnie, rzuæ na mnie kiepa i spluñ, ¿eby nie
by³o w¹tpliwo�ci.

JAN Nawet mój tolerancyjny z ka¿dej strony syn uwa¿a, ¿e lepiej my�leæ przed i nie
musieæ tego robiæ.

MARYSIA Powiedzia³e� mu.
JAN Oczywi�cie. Ostrzeg³em go, ¿e jeste� wied�m¹, moja panienko. Zabijasz mnie, wiesz

o tym? Te¿ mam uczucia. (pauza) Przepraszam. Naprawdê. Gdyby� by³a dla mnie
trochê milsza... Trochê czu³o�ci i wszystko by³oby ³atwiej. Bêdzie po mnie niez³y
spadek i kto� ten spadek dostanie, wiêc b¹d� grzeczniejsza.

MARYSIA Pewnie, Piotru�. We� id� i siê z nim o¿eñ. Piotru� jest chujem, tatusiu, mo¿e
to wreszcie zauwa¿ysz.

JAN A kto nie jest. Napij siê. Wszystko jest wtedy ³atwiejsze.
MARYSIA I nie umrzesz. Nie �piesz siê tak.
JAN Napij siê.
MARYSIA Nie pijê.
JAN Nie pijesz, bo?
MARYSIA Bo.
JAN Aha. �le siê czujesz?
MARYSIA Dobrze. Bo?
JAN Bo? Nie wiem. Ale powiem ci, dlaczego nie jest w porz¹dku. Ty nie masz nic, dla

czego musia³aby� ¿yæ.



27

Za¿ynki

grzech
MARYSIA A da³e� mi?
JAN A co by� chcia³a?
MARYSIA A nie wiem.
JAN Mieszkasz blisko mnie i gwarantujê ci, ¿e to lepiej ni¿ ze mn¹, je�li do tego pijesz.

Zrobisz tak zawsze z mas³em, ¿e wszystko jest upaækane. Ci¹gle co� gubisz, co� krad-
niesz. I zasmarkane chusteczki na stole, jak mo¿na je tak zostawiaæ, nie mogê przez
takie rzeczy spaæ.

MARYSIA I to jest powód, ¿eby p³aciæ za dwa czynsze?
JAN To jest powód.
MARYSIA I jeszcze, skoro ju¿ tu jeste�my, blisko ¿oneczki, która ma ci¹gle do ciebie

formalne prawo�
JAN Formalne prawo nic nie znaczy w tym kraju.
MARYSIA To ona nie chce, to z jej �wiatopogl¹dem siê nie zgadza, czy mo¿e ty nie

chcesz, czasem nie wiem.
JAN ¯ony siê przydarzaj¹. Nie bêdê ciê za to przeprasza³.
MARYSIA Rozwód jest grzechem i w planie boskim nie da siê go przeprowadziæ, ale

gdyby� go przeprowadzi³ w planie ludzkim, to czu³abym siê lepiej, to by³by taki sym-
bol, czemu nie?

JAN Jestem zakazany owoc, ale ci¹gle ze mn¹ jeste�, ja ciê wcale nie trzymam, zastanów
siê? I nie powiedzia³a� mi ci¹gle, jak by³o na wakacjach, co tam zwiedzali�cie, podo-
ba³ ci siê Big Ben?

MARYSIA Wcale go nie zauwa¿y³am, przesz³am obok, taki wyda³ mi siê ma³y i inny ni¿
na pocztówce.

JAN A co robili�cie, jedli�cie lody, jak to robili�cie?
MARYSIA Dymali�my siê na ¿yrandolu w katedrze westminsterskiej. Co by� chcia³ do-

k³adnie wiedzieæ? Jeste� brzydki. Dlaczego w ogóle pozwoli³e� mi tam jechaæ?
JAN Dlaczego siê zgodzi³a�? Dlaczego nie wróci³a�? Poni¿y³em siê i ciê prosi³em, ale

nawet nie raczy³a� odpisaæ.
MARYSIA Chcia³am. Ale jednocze�nie nie chcia³am. Kocham ciê, ale ciê nie lubiê.
JAN A jego lubisz? Twój ton g³osu, kiedy do niego mówisz. O pó³ tonu ni¿szy ni¿ nor-

malnie. Jaki� taki oleisty. Nawet tego nie kontrolujesz.
MARYSIA Wola³abym�
JAN Co?
MARYSIA Z tob¹.
JAN Co?
MARYSIA Nic. Odcinasz kurczakowi ³eb i ju¿ nie ma powrotu do jego kurczakowej

egzystencji. Grzech siê staje i przekre�la wszystko. Fajnie jest mieæ dziecko, co? Jak
to jest � mieæ dziecko?

JAN To k³opot i nuda. Warto zastanowiæ siê sto sze�ædziesi¹t razy. Chyba nie jeste� na
tyle naiwna, ¿eby wierzyæ w te wszystkie opowie�ci, ¿e to tak cudownie?

MARYSIA Chcia³by� mieæ ze mn¹ dziecko?
JAN Nie martw siê o to. Jestem za stary na takie rzeczy.
MARYSIA Wszystko by³o takie badziewne, zanim ciê pozna³am, takie nudne, a z tob¹

mam tak¹ wiosnê, takie �wiêto ca³y czas. Ale czemu ka¿de �wiêto musi siê skoñczyæ
kacem, ba³aganem, ruin¹? Muszê siê napiæ. (pije z butelki, baaardzo du¿o)
O Pani w ikonie, jeste� smutna, choæ jeste� na tronie.
Twoja troska zamknê³a siê w s³owa:
Czy lud Bogu wierno�ci dochowa?
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Us³ysz, Matko, g³os polskiej m³odzie¿y,
Od nas przecie¿ tak wiele zale¿y.
Odrzuæ smutek, bo w polskiej rodzinie
Przyrzekamy, ¿e wiara nie zaginie.
Nie b¹d� smutna, o Panno Maryjo,
Spójrz, jak serca dla Ciebie dzi� bij¹.
Nie b¹d� smutna, bo Tobie �piewamy,
Nie b¹d� smutna, bo Ciebie kochamy.

11.

15 sierpnia 2010. Miasteczko. Okolice ko�cio³a
JAN B¹d� mê¿czyzn¹, ch³opcze.
PIOTR Jasne. Siedzi w ¿arówce. Rano, ¿e mru¿ysz oczy.
JAN Nie wiem.
PIOTR �wiat³o. W¹ski. Ciemny. Jedziesz w nim samochodem. Jak masz w nim wypa-

dek, to sorry, ale ju¿ po tobie.
JAN Nie wiem. Skoñcz ju¿. Przejd� do meritum.
PIOTR Tunel. Widzê �wiate³ko w tunelu, ale widzê je tylko ja� i jest trochê daleko�
JAN Zupe³nie nie masz honoru.
PIOTR Chodzi o to, ¿e mam dziewczynê. Widujemy siê rzadko, jednakowo¿ jak ju¿ siê

widujemy, to z tego korzystamy. I� widzisz�. skorzystali�my za bardzo. Pomy�la-
³em o tobie. Bo ty w takich sytuacjach pomagasz.

JAN Jeste� ¿a³osny. Gdyby mi siê co� takiego zdarzy³o, nigdy nie poszed³bym do ojca
skomleæ o rady.

PIOTR Zawsze by³em gorszy ni¿ ty, wiêc wpisujê siê w konwencjê i przychodzê.
JAN Jaka ona jest?
PIOTR To potrzebne do diagnozy?
JAN Wywiad lekarski. Niezbêdna czê�æ wizyty. A ja jestem profesjonalist¹.
PIOTR Ci¹gle czego� ode mnie chce. Chodzi i mnie dra¿ni. Nie jest w ogóle racjonalna.
JAN A ty jeste�? Nauczyli ciê tego na Oxfordzie?
PIOTR Nie by³em na Oxfordzie.
JAN Nawet tam by ciê tego nie nauczyli. Lubisz jej �miech?
PIOTR R¿y jak koñ.
JAN Lubisz jej twarz?
PIOTR Twarz jak twarz.
JAN Lubisz jej cia³o?
PIOTR Jest trochê gruba.
JAN Mój bo¿e!
PIOTR I ma rozstêpy na biodrze.
JAN A fe. Nie czujesz przyjemno�ci, kiedy patrzysz na jej odrosty? Na obgryzione pa-

znokcie? Na ni¹ ca³¹, rano, bez makija¿u?
PIOTR Nie bardzo.
JAN Nie krêci ciê to, ¿e tobie jednemu zaufa³a? ¯e siê przed tob¹ nie wstydzi? ¯e nie

musisz robiæ przy niej tych wszystkich uników, udawaæ, ¿e wcale nie masz rozszerzo-
nych porów na skórze?

PIOTR Nie mam rozszerzonych porów! Nigdy nie spêdzi³em z ni¹ poranka. Zawsze któ-
re� ucieka³o. Do kibla. Na kawê. Na poci¹g. Na samolot.
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JAN To uczucie, ¿e znasz kogo� tak dobrze, jakby� go w ka¿dej chwili prze�wietla³ rent-

genem. Nie znasz tego?
PIOTR Chyba nie.
JAN Lubisz jej znamiê pod lew¹ piersi¹?
PIOTR Sk¹d wiesz, ¿e ma znamiê pod lew¹ piersi¹? (pauza) Nie. Jest brzydkie, ma kszta³t

zdech³ego kurczaka.
JAN Raczej serca. Lubisz j¹?
PIOTR Nie wiem. A ty lubisz mamê?
JAN Nie wiem. Ale kiedy by³a moj¹ dziewczyn¹, to j¹ nawet kocha³em. A ty co? Tak ciê

wychowa³em? Hipster bez serca. Bo¿e.
PIOTR Pomo¿esz nam?
JAN Nam?
PIOTR Mnie.
JAN Nie.
PIOTR Proszê ciê, tato, potrzebujê pieniêdzy. Pieniêdzy zwalczaj¹cych chwile s³abo�ci

i pijañstwa. Pieniêdzy, które cofn¹ ta�mê i film bêdzie mo¿na nakrêciæ jeszcze raz od
interesuj¹cego nas momentu.

JAN Nie.
PIOTR No i proszê, tak mi w³a�nie pomagasz. Wyje¿d¿am. I tyle mnie bêdziesz widzia³.
JAN A ja nie mam innych ludzi, ¿eby sobie na nich popatrzeæ? Jed� sobie, jasne, zostaw

to biedne, podziurawione po wojnie i bezmy�lne pañstwo w potrzebie.
PIOTR Dlaczego nie?
JAN Bo za dobre geny rozpleni³e�. Zastanów siê trochê, rozpieszczony bachorze.
PIOTR Kim ty jeste�? Co my�lisz? Co czujesz? Jakie filmy lubisz, jak¹ muzykê, jaki jest

twój ulubiony kolor? Nic o tobie nie wiem.
JAN Filmy � Fellini. Muzyka � Vivaldi. Kolor � szary.
PIOTR Zabi³by� mnie?
JAN Co?
PIOTR Przesz³o ci to przez my�l? Mo¿e by³o ju¿ za pó�no? Mo¿e rozwa¿a³e� to d³ugo

i potem chcia³e� zrobiæ komu� na z³o�æ? Mo¿e chcia³e� zrobiæ na z³o�æ samemu so-
bie? Czy ja jestem dla ciebie kar¹ za co�? Czy jestem twoj¹ pora¿k¹? Czy nie wola³-
by� mieæ córeczki, czy to wszystko, ta ca³a dziewczyna miêdzy nami, czy tu nie cho-
dzi o córeczkê?

JAN Nie. Nie. Nie.
PIOTR Bo wiesz, moim zdaniem, moim zdaniem, w niej, we mnie, wszêdzie, jest cz¹st-

ka bosko�ci. Bóg to krew, Bóg to jest ta si³a, co sprawia, ¿e siê ruszasz i oddychasz.
JAN To dogmat. Ja nie mam dogmatów. Bóg, jaki bóg w ogóle. Ja to zawsze piszê ma³¹

liter¹ i mówiê te¿ ma³¹ liter¹.
PIOTR I cokolwiek mówiæ, to ty tê si³ê mia¿dy¿ysz, niszczysz i przerywasz. Przez lata.
JAN Chcia³by� byæ dzieckiem W³ocha, którego twoja matka zna³a dwie godziny, zanim

siê upi³a do nieprzytomno�ci? A mo¿e dzieckiem szesnastolatki i piêtnastolatka? A mo-
¿e chcia³by� mieæ zespó³ Downa?

PIOTR Kim jest twój tata, pytano w szkole. Dentyst¹, mówi³em. Chirurgiem. Kardiolo-
giem. Dermatologiem. Leczy grzybice? Tak, leczy grzybice. Wszystko lepsze ni¿ to.

JAN Ni¿ co?
PIOTR Ni¿ to. Mama zawsze mówi³a: tata robi z³e rzeczy. Nie id� tam pokazaæ, ¿e dosta-

³e� szóstkê, tata teraz odcina g³owy, torturuje i zabija. Moim zdaniem, kiedy siê prze-
wija swoje dziecko � mnie � i s³yszy, jak za drzwiami m¹¿ mówi �good bye� do
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omdla³ej dziewczyny, która w³a�nie zap³aci³a za wakacje dla dziecka tego lekarza, to
mo¿na zwariowaæ. Mo¿na zje�æ kolacjê z tym mê¿em, ale potem nie da siê jej nie
wyrzygaæ.

JAN To dlaczego te¿ chcesz to zrobiæ?
PIOTR Bo jestem niedojrza³ym g³upim ch³opcem. Nie wiem, co dalej. Jestem w panice.

Chcê �wiata. Nie chcê, ¿eby moje cia³o w miniaturze chodzi³o po ziemi. Nie chcê,
¿eby ros³o. Nie chcê, ¿eby mieszka³o na tej wsi. Nie chcê, ¿eby przypomina³o ciebie.
Nie chcê, ¿eby by³o w po³owie ni¹.

JAN Dlaczego? Jest piêkna. Jest dobra. Najlepsza. Gdybym mia³ dwadzie�cia lat mniej�
Gdybym.

PIOTR Ale skroba³e� j¹.
JAN Zamknij siê. Nigdy, nigdy jej o tym nie przypominaj.
PIOTR Dlaczego da³e� mi z ni¹ pojechaæ?
JAN Dlaczego jej to zaproponowa³e�?
PIOTR Bo by³em na ciebie wkurwiony.
JAN Ja tak samo.
PIOTR Gdybym mia³ dwadzie�cia lat wiêcej i zobaczy³ Miami, Florydê, Chiny, Islandiê,

gdybym zjad³ wszystkie posi³ki �wiata, nawdycha³ siê ka¿dego rodzaju powietrza,
obejrza³ wschody s³oñca na wszystkich kontynentach� Gdybym. Ale nie teraz. Czy
to jest dobra decyzja? Powiedz mi.

JAN Nie wiem. Obawiam siê, ¿e jeste� doros³y. Przykro mi. (do siebie) Dlaczego móg³-
bym go zabiæ? Poniewa¿� Poniewa¿� Poniewa¿� Nie. Nie móg³bym go zabiæ. Co
za durny ch³opczyk. Nie skrob panienek, ale daj, daj na lody, daj na laptopa, daj na
samolot, na benzynê daj. Wszyscy mnie dzi� okradaj¹, wszyscy mnie dzi� zdradzaj¹.
Nie skrobiê od pó³ roku, æmoku. To nie sumienie, nie mam ¿adnego sumienia, moje
sumienie jest jak wyschniêty wiór, jak soczewka kontaktowa bez p³ynu. Po prostu mi
siê nie chce. Po prostu ja decydujê, teraz decydujê, ¿e nie. Po prostu teraz bêdziecie
musieli sami i�æ w �wiat i ¿yæ. Nikt was nie uko³ysze.

12.

Miasteczko. 15 sierpnia. Okolice ko�cio³a. Pó³noc
JAN i MARYSIA Happy birthday to (pokazuj¹ na Piotra) yooooooooooouuuuuuu
PIOTR i MARYSIA Happy birthday to (pokazuj¹ na Jana) yooooooooooouuuuuuu
JAN i PIOTR Happy birthday dear (pokazuj¹ na Marysiê) baby
WSZYSCY Happy birthday to yooooooooooouuuuuuu!!!
JAN Urodzi³ siê o dwudziestej trzeciej piêædziesi¹t osiem?
MARYSIA Chuj.
JAN Zawalcz, synu.
PIOTR Ja. Ma czasem problemy i przywioz³em mu niebieskie tabletki?
MARYSIA �le mówisz, nikt nie zgadnie. Powinno byæ: ma problem w mózgu, mózg mu

nie staje, nie staje mu jêzyk, którym nie potrafi powiedzieæ, co my�li, tam miêdzy
nogami jest wszystko okej. I co z tego? Jest ksiêdzem, tylko bez sutanny, wygl¹da jak
podstarza³y szatan i jest najgrzeszniejszym cz³owiekiem na �wiecie?

JAN Ja. I dlatego mnie kochasz.
PIOTR Strasznie bardzo ciê kocha� potrzebowa³a kogo� do pou¿ywania?
MARYSIA Ja. Kocham ciê, poniewa¿ jeste� dla mnie jak para starych gaci, których nie

ma siê serca wyrzuciæ. (wyrzuca kartê na ziemiê)
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JAN Wygl¹da, jakby przed chwil¹ oderwa³a siê od brony. Jakby wstawa³a co rano do

¿niw, lecz oto przyjecha³ autobus i ona do niego wsiad³a? Pytanie bonusowe � czy
mia³a bilet, dok¹d ten autobus jecha³ i czy w ogóle by³o warto?

MARYSIA Ja. Odpowied� na pytanie bonusowe: nie, nie by³o warto. Spotka³a w autobu-
sie pierdolonego kierowcê diab³a, który jecha³ prosto do piek³a i powiedzia³: �Chod�,
zawiozê ciê tam za darmo�. Ukrad³a mu zabójcze tabletki, ¿eby przetestowaæ je na
sobie?

JAN Nic go to nie obchodzi, poniewa¿ jest doros³a i powinna stosowaæ zasadê: najpierw
my�lê, potem robiê?

MARYSIA (do publiczno�ci) On ukrad³ mi ¿ycie, ja ukrad³am mu tabletki. Nie schowa³
ich dobrze, wiêc sam jest trochê winny. Potrzebowa³am kogo� do zdradzenia, ¿eby go
to bola³o, ¿eby p³aka³ i miota³ siê po pokojach, skowycza³, ale dalej nie wiem, czy
zrani³am go wystarczaj¹co.

JAN Masz je z nim?
MARYSIA Nie. Z tob¹.
JAN (do publiczno�ci) Chcia³em zobaczyæ jej twarz, kiedy k³amie. Znam tê twarz. Lubiê

na ni¹ patrzeæ. Lubiê wiedzieæ, ¿e wie, ¿e wiem, ¿e k³amie.
MARYSIA Chcia³ powiedzieæ �do widzenia� synkowi, kiedy by³ w brzuchu mamy?
JAN Dzieci siê przydarzaj¹.
PIOTR Je¿eli jeszcze raz powiesz mi jak¹� swoj¹ m¹dro�æ, pod³o¿ê pod ciebie bombê

i bêdê patrzy³, jak wybucha. Skoñczy³y mi siê karty. (rozrzuca swoje karty)
JAN Zosta³a zwolniona od jutra?
MARYSIA Ja. Bardzo siê z tego cieszy? Te¿ ja. Jeste� taki ma³y.
PIOTR Ty za to jeste� wielka.
MARYSIA A ty jeszcze wiêkszy.
JAN Skoro ju¿ wszyscy wszystko wiemy� (rozrzuca swoje karty) Znam fajny hote-

lik. Ze �niadaniem. Nawet tam dzwoni³em, poniewa¿ dbam o was, ale nie ma trzech
pokoi, nie ma nawet dwóch, jest jeden, za to z ogromnym ³ó¿kiem. Zmie�cimy siê
we trójkê. Ona mo¿e spaæ w �rodku, bo ja czêsto chodzê sikaæ w nocy i muszê
z brzegu.

MARYSIA Jeste� taki wspó³czesny, jeste� w³a�nie taki wspó³czesny och³ap, ani Boga,
ani partii, nic, po prostu nic, czysty kapitalizm. Wcale nie jeste� z³y, jeste� dobry
i uczciwy, skrobiesz te¿, bo jeste� dobry, bo wtedy mo¿esz byæ przez chwilê Bogiem,
pies wie, czy istnieje, czy nie, ale ty wtedy istniejesz, i jeste� wszechmocny i wszech-
dobry, nie unosisz siê pych¹, nie szukasz poklasku, biedn¹ wyskrobiesz, g³odn¹ wy-
skrobiesz, spragnion¹ wyskrobiesz, lekarkê, nauczycielkê, pani¹ z kasy, licealistkê,
no ka¿dego, taki jeste� wspania³y, ale nigdy, nigdy nie chcia³abym mieæ z tob¹ dziec-
ka, bo by³oby po tobie ohydne, k³amliwe i pod³e, czu³oby siê z tob¹ jak na lotnisku
albo w poczekalni u lekarza, gniewasz siê?

JAN Nie.
MARYSIA Szkoda. Powiedz co�, pok³óæ siê ze mn¹, nakrzycz na mnie. Ukarz mnie.
JAN Za co?
MARYSIA Jedyne moje hobby: ty. Jedyne prawo naturalne: ty. Jedyna etyka: ty. A ty jak

Bóg � milczysz.
JAN Znasz mnie. Nie mogê ciê os¹dziæ. Jeste� doros³a.

Marysia policzkuje go.
JAN (do publiczno�ci) Kocham j¹ i nigdy jej tego nie mówiê. Chcia³bym j¹ obj¹æ, ale

niewidzialna si³a nie pozwala mi. Ta sama niewidzialna si³a ka¿e mi odwróciæ siê
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i odej�æ. Proszê, pamiêtaj, ¿eby o mnie nie zapomnieæ � chcê powiedzieæ, ale usta
mam zasznurowane. (odchodzi)

MARYSIA (do publiczno�ci) Iskierki szczê�cia, tylko z nim. On nauczy³ mnie, jak ¿yæ.
Kocham go w jednej minucie, a w nastêpnej�

PIOTR Niedobrze mi. (odchodzi)
MARYSIA (do publiczno�ci) Ju¿ nie. Pstryk.

Dzwon wybija pó³noc. Karty tabu le¿¹ rozsypane na scenie.
MARYSIA

Moje dziecko by³oby z³e, m�ciwe i niezadowolone.
Wytarga³abym je za uszy, ¿e ha³asuje.
Palnê³abym po ³apach, kiedy mnie nie s³ucha.
Kaza³a i�æ spaæ i ¿eby nie wstawa³o przez miesi¹c.
Zaklei³a buziê plastrem, ¿eby nie krzycza³o.
Nie umia³a go podetrzeæ.
Nie umia³a go wyk¹paæ.
Ba³a siê, ¿e mi wypadnie z r¹k.
P³aka³a, gdybym je musia³a zostawiaæ samo.
Uros³oby i przesta³abym je lubiæ, bo lubiê tylko ma³e kotki, ma³e pieski, a gdy rosn¹,
to chcê siê ich pozbyæ.
Powiedzmy w koñcu na g³os to pytanie, które zadawa³a sobie ka¿da kobieta w ko-
�ciele piêtnastego sierpnia: gdzie by³ ten cholerny Duch �wiêty? Czy by³ przystojny?
Wykszta³cony? Inteligentny chocia¿? Czy patrzy³ jej w oczy? Masowa³ potem jej spuch-
niête stopy? Trzyma³ w³osy, gdy rano rzyga³a? Czy przyszed³ i poszed³? I dlaczego
tak zrobi³? Czy Bóg mówi³ potem do Maryi: hej, Maryja, mo¿e sobie teraz odpocz-
niesz, mo¿e pójdziesz na fitness albo na lody, nie wiem, co wolisz. I czemu, do chole-
ry, nawet do nieba nie mog³a pój�æ sama, tylko zaci¹gnêli j¹ tam, jakby by³a niepe³no-
sprawna?
Nie ma odwrotu. Podejmij mêsk¹ decyzjê, kobieto.
S³ychaæ bij¹ce serce.

MARYSIA Tabletka jest ma³a. Trzymam j¹ przed sob¹ jak tykaj¹c¹ bombê, pod os³on¹
nocy, w miejscu, gdzie przysz³am na �wiat. Mifepriston brzmi trochê jak �Mefisto�,
mizoprostol � trochê jak mezzo, trochê jak prosto.
Najpierw siê pomodlê, potem wezmê. Albo najpierw wezmê, potem siê pomodlê.
Po³ykam. Jedna. Druga.
Bij¹ce serce i pikanie.

MARYSIA
Po owocach mnie poznacie.
Zdrowa� Mario, w jakim kraju?
£aski� pe³na, czym ta ziemia?
B³ogos³awiona� ty, czym zdobyta?
I b³ogos³awiony owoc, czy j¹ kochasz?
�wiêta Mario � a w co wierzysz? Czym ty dla niej? Co� jej winna?
Za nami grzesznymi � kto ty kochasz? Gdzie ty winna? Czym zdobyta? W kim ty
mieszkasz? Kochasz ziemiê? Kochasz kraju? Wierzysz ziemi? Wierzysz kraju? Kto
ty byæ? Kto? Kto? Kto? Amen. Niech mi siê stanie.
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E p i l o g

JAN Zgubi³a siê. Czeka³em na ni¹. Wiedzia³em, ¿e nie przyjdzie. Znalaz³em dwa jej
w³osy na biurku, zdmuchn¹³em je.

PIOTR Kac po tej nocy by³ inny ni¿ wszystkie. Oczy�ci³ mnie. Nigdy do niej nie zadzwo-
ni³em. Skasowa³em znajomo�æ na Facebooku. Powiedzia³em ojcu: �do widzenia�.
Wróci³em do domu. Wizzairem, bo tak najtaniej.

JAN Bêdê ¿y³ osiemdziesi¹t lat. W dobrym zdrowiu. Odwiedzê mojego syna w UK czte-
ry razy. Wystarczy. Za ka¿dym razem muszê mu wys³aæ pocztówkê: znowu zapo-
mnia³em o prezencie, nastêpnym razem! Od sze�ædziesi¹tki codziennie tabletka na
nadci�nienie i valium just in case. Umrê na zawa³, sam, w pustym pokoju. Zawód:
profesjonalista. Kolor oczu: niebieskie, dzieci: jedno, wyznanie: cz³owiek.

PIOTR Bêdê ¿y³ szybko i niezdrowo, pali³ na potêgê, a¿ w koñcu w trzydzieste pi¹te
urodziny rozboli mnie wrzód. W szpitalu spotkam �licznego Jamesa i zakocham siê,
bo bêdzie przypomina³ mi Jamesa Deana, a kto by siê nie zakocha³ w Jamesie Deanie?
D³ugo nie bêdê móg³ uwierzyæ, ¿e umieram, kiedy wnuk wyci¹gnie mnie z rozbitego
samochodu. Zawód: re¿yser show prawniczego. Kolor oczu: niebieskie, dzieci: troje,
Will, Tadeus i John.

MARYSIA Bêdê ¿y³a spokojnie. Umrê na raka narz¹du w podbrzuszu � bo je�li trzy razy
dziennie siê do kogo� nie przytulisz, to bêdziesz mieæ raka. Na razie serce musi biæ.
Zawód: pielêgniarka szkolna w moim miasteczku. Kolor oczu: br¹zowe, dzieci: brak.

K o n i e c


