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S c e n a  1. S k ¹ d  t y  s i ê  w ³ a � c i w i e  w z i ê ³ a �?

Kawalerka Wiktorii.
WIKTORIA Nie wiem. Trudno mi powiedzieæ.
MACICA No, ale sk¹d� siê wziê³a�?
WIKTORIA Jak wszyscy. By³y dwie wojny, potem komunizm. Moja prapraprababka

by³a Czukcz¹. Podobno.
MACICA Czym?
WIKTORIA To takie plemiê z Rosji lub Azji. Nie jestem pewna. Przestañ gadaæ. Pró-

bujê czytaæ.
MACICA Masz przecie¿ jakich� rodziców.
WIKTORIA Mieszkaj¹ daleko. W innej dzielnicy. Autobusy tam rzadko je¿d¿¹.
MACICA Ale kim� s¹.
WIKTORIA Co ciê to obchodzi? Brzuch mnie boli. Próbujê czytaæ.
MACICA Strasznie jeste� niemi³a, wiesz?
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WIKTORIA Ty te¿ mog³aby� byæ grzeczniejsza. Kim ty w³a�ciwie jeste�? Nie przypomi-

nam sobie, ¿ebym ciê zaprasza³a. Rozsiadasz mi siê na kanapie, wyci¹gasz na zwie-
rzenia� We� siê mo¿e zajmij swoimi sprawami.

MACICA Zapraszasz mnie do siebie, wyci¹gasz na jakie� rozmowy, a potem udajesz, ¿e
czytasz.

WIKTORIA Nie, nie. Ja ciê nie zaprasza³am. Zobacz, tu mam kalendarz. Nie jest w nim
napisane �spotkanie z��. No, w³a�nie, jak ty masz na imiê?

MACICA Udajesz. Nawet okularów nie w³o¿y³a�.
WIKTORIA Co ci do moich okularów? Mo¿e pomyli³a� drzwi? Brzuch mnie boli. Spo-

tkamy siê innym razem, okej?
MACICA I nawet herbaty nie zaproponujesz?
WIKTORIA Jest w kuchni. We� sobie.
MACICA £adnie tu u ciebie.
WIKTORIA Naprawdê? My�la³am, ¿e to najgorsze mieszkanie w ca³ym mie�cie. Kran

cieknie. S¹siedzi z góry g³o�no siê kochaj¹. Mam wra¿enie, ¿e robi¹ to bez przerwy.
MACICA Wiem co� o tym.
WIKTORIA U ciebie te¿? Czekaj. Ty mieszkasz w tej samej kamienicy, prawda? Wi-

dzia³am ciê gdzie�. Na poczcie? Beznadziejna poczta. Kolejki. I te baby w okienkach.
Dlaczego to zawsze s¹ baby? Mê¿czy�ni byliby milsi, nie s¹dzisz?

MACICA Cukier?
WIKTORIA Co � cukier? W normie.
MACICA Do herbaty.
WIKTORIA A, nie mam.
MACICA Proszê.
WIKTORIA Dziêki. To naprawdê super, ¿e kto� tak po prostu wpada i robi ci herbatê.
MACICA Drobiazg. My, kobiety, musimy sobie pomagaæ.
WIKTORIA Pewnie. Je�li kiedy� zabraknie ci cukru, to przyjd� po¿yczyæ. Czy cze-

go� innego. M¹ki nie mam. Nie gotujê raczej. Ale po konserwy wal do mnie.
Mam te¿ mnóstwo fajnych filmów. Widzia³a� �Uniesie nas wiatr�? Irañskie kino,
wiesz, chodz¹ po pustyni. Chodz¹, chodz¹, normalnie nic siê nie dzieje. Super.
Naprawdê.

MACICA Ale siê rozgada³a�.
WIKTORIA Wiesz, czasem czujê siê samotna. Fajnie z kim� pogadaæ. Lubiê dobre fil-

my. �Smak wi�ni� te¿ mi siê podoba³. �ci¹gnê³am z internetu, wiêc jakby� chcia³a
zobaczyæ� poczekaj, zaraz znajdê. Trochê mam ba³agan.

MACICA Siedzê tu naprzeciwko ciebie, ¿ywy organizm, ¿e tak powiem, a ty mi pierdo-
lisz o irañskim kinie. Mo¿e by� spyta³a, co u mnie, jak mi siê ¿yje?

WIKTORIA Przepraszam. To jak?
MACICA Co jak?
WIKTORIA Jak leci?
MACICA Dziêkujê, nie narzekam.

Pauza.
MACICA A mo¿e opowiesz mi co� o sobie? Czy dalej bêdziesz wymy�laæ jakie� uniki?
WIKTORIA Ale w³a�ciwie czego ty ode mnie chcesz?
MACICA Pogadajmy sobie przy herbacie jak normalne babki. Ty mi opowiesz o swojej

rodzinie, przesz³o�ci, korzeniach, nazwijmy to tak. Pozrzêdzisz na relacje z rodzica-
mi i z dzieæmi�

WIKTORIA Nie mam dzieci.
MACICA �Na ró¿ne relacje. Ja powiem: �Jaka ty jeste� biedna�. Pop³aczesz sobie tro-

chê. Bêdzie fajnie.
WIKTORIA Tak?
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MACICA Pewnie. Mo¿e nie wiesz, jak to siê robi?
WIKTORIA Nie, no� My�lê, ¿e wiem.
MACICA To mów.
WIKTORIA Co?
MACICA Po co ci te studia, skoro najprostszych rzeczy nie rozumiesz?
WIKTORIA Dobra. Czekaj� Mam rodziców. Mieszkaj¹ daleko. Urodzi³am siê raczej

przypadkiem. Nie wiem dok³adnie, co robili przedtem. Dobrze?
MACICA Jako� to bêdzie�
WIKTORIA No wiêc, nie jestem pewna, co robili przedtem.

S c e n a  2. M a m a, T a t a, k o m u n i z m

Mieszkanie rodziców.
TATA Kochanie, obud� siê.
MAMA Jeszcze piêæ minut.
TATA Znowu siê spó�nisz do pracy.
MAMA Muszê do�niæ.
TATA Jest za piêæ siódma.
MAMA Pracy�? Jezus, Maria!
TATA Budzi³em ciê wcze�niej.
MAMA Kim jeste�?
TATA Bardzo �mieszne.
MAMA Wynocha z mojego ³ó¿ka. Aaaaaaa!
TATA Kochanie, co ci jest? Spokojnie. Spokój.
MAMA Nie dotykaj mnie. Bêdê krzyczeæ.
TATA Martusiu, to ja. Co� ci siê �ni³o?
MAMA Odejd�.
TATA Okej. Znów siê gniewasz, tak? Tym razem te¿ nie wiem, o co, ale proszê bardzo.

Wy¿ywaj siê na mnie. Ja wychodzê.
MAMA Pili�my wczoraj, tak?
TATA Tylko po lampce. Do obiadu.
MAMA Ja pierdolê�
TATA Marta!
MAMA Niepotrzebnie bra³am nasenne.
TATA Nie bra³a�. Nie wolno ci.
MAMA Nie twoja sprawa. S³uchaj, kole�, jednym s³owem: nie pamiêtam ciê, wiêc zapo-

mnij raczej to, co siê tu wydarzy³o, i poka¿ mi, gdzie jest ³azienka.
TATA Czêsto lunatykujesz, b¹belku?
MAMA Cz³owieku, nie zagaduj mnie, tylko siê odwróæ. Chcê siê ubraæ.
TATA Zostañ dzi� w ³ó¿ku. Jeste� przemêczona.
MAMA Zabra³e� mi ciuchy?
TATA S¹ w szafie. Ale lepiej nie wstawaj.
MAMA Sorry, ale ja mam maturê. Niektórzy musz¹ siê uczyæ. Ty chocia¿ masz maturê?

Bo jednak to ma znaczenie, jak ju¿ siê z kim� pierdoli³o.
TATA Wiesz co? To wcale nie jest �mieszne. Je�li chcesz siê wymigaæ od pracy, to�
MAMA Rany, co ja ci nagada³am? Pewnie my�lisz, ¿e mam osiemna�cie lat, co? Jak

mam makija¿, to wygl¹dam. Ale teraz chyba widaæ, ¿e nie? Wiêc daj mi ciuchy, bo
go³a siedemnastka w ³ó¿ku to rzecz raczej nielegalna. Masz ¿onê?

TATA Kochanie, popatrz na mnie.
MAMA Tylko sobie nie pozwalaj z tym �kochanie�. Dobra. A stanik?
TATA Który?
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MAMA Co za idiota. Ten, w którym przysz³am. A mo¿e masz kilka w³asnych? Zbocze-

niec. Jaki dzi� dzieñ?
TATA Poniedzia³ek.
MAMA No, kurwa. Fizyka.
TATA Maleñstwo, pos³uchaj mnie. Je�li �le siê czujesz, zadzwoniê po lekarza.
MAMA Odbi³o ci? Po jednym winie? Sorry, ale ja normalnie mam mocn¹ g³owê.
TATA Nie ¿artujesz?
MAMA Z czym?
TATA Nie poznajesz mnie?
MAMA Mówi³am ci, ¿e nie. Sorry. Wygl¹dasz mi na tatu�ka, wiêc lepiej te¿ mnie nie

poznawaj na przysz³o�æ.
TATA Nie wiem, jak ci to powiedzieæ. Wydaje mi siê, ¿e straci³a� pamiêæ albo co��
MAMA Jaki� dziwny jeste�. Nigdy ci siê film nie urwa³?
TATA Nie na tyle czasu.
MAMA Chyba mi nie chcesz wmówiæ, ¿e spa³am w twoim wyrze, no ile? Co ja jestem

twoim zdaniem? Jaka� �pi¹ca królewna? Daj mi resztê ubrania. Królewicz, cholera!
Co to ma byæ? Ciuchy twojej ¿ony? Nie odró¿niasz?

TATA S¹ twoje.
MAMA Rany, musia³am siê nawaliæ przed wyj�ciem. To by siê zgadza³o. Wiesz, mia³am

ostatnio trudny okres. W sensie momentu. Rozsta³am siê z ch³opakiem, rozumiesz.
Jezu, ale jestem spuchniêta. Nie gap siê mo¿e, dobra?

TATA Usi¹d�. Pos³uchaj.
MAMA Nie mam zamiaru s³uchaæ o twoich ma³¿eñskich problemach.
TATA Nie wyjdziesz.
MAMA We�, pu�æ mnie.
TATA Dok¹d chcesz i�æ?
MAMA Do szko³y.
TATA Ty ju¿ nie chodzisz do szko³y.
MAMA Przestañ, dobra? Nagada³am ci, ale to nie powód, ¿eby siê denerwowaæ.
TATA Marta.
MAMA Zostaw.
TATA Nie.
MAMA A³³a, co ty robisz? Aaaaaaaaaa!
TATA Nie wrzeszcz.
MAMA Aaaaaaaaaaaa!
TATA Cicho b¹d�.
MAMA Ratunku!
TATA Bo bêdê musia³ ci zatkaæ buziê.
MAMA Dobra. Ju¿ siê uspokajam. Jestem spokojna. Widzisz?
TATA Przepraszam, ale musia³em.
MAMA Czego ode mnie chcesz?
TATA Nie mo¿esz wyj�æ w takim stanie.
MAMA Mog³abym, gdyby� mnie odwi¹za³.
TATA Uciekniesz.
MAMA Nie ucieknê. Czego chcesz? Za³atwmy to, a potem mnie wypu�cisz, dobrze?
TATA Pos³uchaj uwa¿nie. Nazywasz siê Marta.
MAMA Wiem, jak siê nazywam.
TATA Nie masz siedemnastu lat, nie chodzisz do szko³y, a ja nazywam siê Darek i jestem

twoim mê¿em.
MAMA To jaka� zboczona gra, tak?
TATA Kurczê, nie.
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MAMA Je�li chcesz seksu, to wystarczy³o powiedzieæ. I tak nic z tego, bo niestety mam

okres.
TATA Co?
MAMA W³a�nie w tej chwili. Czujê.
TATA Przynie�æ ci podpaski?
MAMA Najpierw mnie odwi¹¿.
TATA Blefujesz. Znam ciê. Zawsze tak mówisz, jak nie masz ochoty� no, wiesz.
MAMA Nie my�lisz chyba, ¿e ci uwierzê?
TATA Wiem, ¿e to wszystko mo¿e brzmieæ dziwnie. Rozumiem ciê.
MAMA Dobrze. Je�li rozumiesz, to na pewno empatycznie mi wspó³czujesz, ¿e bol¹

mnie rêce.
TATA Przykro mi, ale�
MAMA Bêdê krzyczeæ. S¹siedzi us³ysz¹. Na pewno masz tu s¹siadów. Przyjedzie poli-

cja. Bêdziesz mia³ k³opoty.
TATA Dobra, ale zamknê drzwi na klucz.
MAMA Rodzice bêd¹ mnie szukaæ.
TATA Kochana, malutka moja, uwierz mi.
MAMA ¯e jeste� moim mê¿em? Dziêki. Mo¿e innym razem.
TATA Aaa³! Pu�æ!
MAMA Dawaj klucz!
TATA Pu�æ!
MAMA Zboczeniec, kurwa. A³³a!
TATA Uspokoisz siê czy nie?
MAMA Z³a� ze mnie.
TATA Pokazaæ ci zdjêcia ze �lubu? Pokazaæ?
MAMA Nie chcê ¿adnych zdjêæ.
TATA Patrz.
MAMA To nie ja.
TATA A tu?
MAMA Fotomonta¿. Ty jeste� nie�le popierdolony. Ej, no, nie przywi¹zuj mnie.
TATA Jeste� agresywna. Bojê siê ciebie.
MAMA A ja siê ciebie nie bojê. Mów, czego chcesz, i siê odpierdol.
TATA Zobacz.
MAMA Co to ma byæ?
TATA Akt �lubu.
MAMA S³uchaj, to mo¿na wszêdzie kupiæ, podrobiæ. Ja na przyk³ad kupi³am prawko.
TATA Kupi³a�?
MAMA Wszyscy tak robi¹.
TATA A mnie siê czepia³a�, ¿e �le je¿d¿ê.
MAMA Proszê, wypu�æ mnie. Jeste� katolikiem? Co Bóg by powiedzia³, jakby zobaczy³,

co tu ze mn¹ robisz?
TATA Sama mnie do tego zmusi³a�.
MAMA Ja?
TATA Marta, zobacz. Twój podpis.
MAMA Podrobiony.
TATA Co mam zrobiæ, ¿eby� sobie przypomnia³a? No, co?
MAMA Darek, tak? Nie p³acz. Lepiej bêdzie, je�li pójdziesz na jakie� leczenie. S¹ takie

grupy. Terapeutyczne. To pomaga. Sama chodzi³am.
TATA Chodzi³a�?
MAMA By³o bardzo mi³o. Wszyscy mówili o swoich problemach i w ogóle�
TATA We� siê w gar�æ. We� siê w gar�æ.
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MAMA Jestem zupe³nie spokojna.
TATA Wiesz, co to za kaseta?
MAMA Nie. Wola³abym nie wiedzieæ. Je�li tam jest co� obrzydliwego, to lepiej nie pusz-

czaj. Jestem w sumie do�æ delikatna. Nie lubiê widoku krwi i tak dalej�
P³acz dziecka.

TATA Zaraz przyjdê. Obejrzyj sobie. (puszcza kasetê)
Marsz Mendelssohna. Tata wychodzi. Mama patrzy. Dziecko p³acze.

KSI¥DZ Czy ty, Marto, bierzesz sobie za mê¿a tego oto Darka i bêdziesz go kocha³a
w zdrowiu i chorobie, dopóki �mieræ was nie roz³¹czy?

MAMA Tak.
KSI¥DZ Czy ty, Dariuszu, bierzesz sobie za ¿onê�

Dziecko przestaje p³akaæ. Tata wraca.
TATA Zadzwoni³em po lekarza.
MAMA Aha.
TATA Wy³¹czê to, dobrze?
MAMA Ile ja mam lat?
MA¯ Dwadzie�cia sze�æ.
MAMA Sk¹d siê znamy?
TATA Z £eby.
MAMA Co tam robi³am?
TATA By³a� z Kasi¹ na wakacjach.
MAMA Z jak¹ Kasi¹?
TATA Biernack¹. Z liceum.
MAMA A ty?
TATA Mia³em urlop.
MAMA Aha. Co teraz robiê?
TATA Jeste� kierownikiem dzia³u.
MAMA A to dziecko?
TATA Wiktoria. Sze�æ miesiêcy.
MAMA I to jest nasze, tak?
TATA Tak.
MAMA Nie wiem, jak to wszystko zrobi³e�, ale naprawdê psychol z ciebie.

S c e n a  3. U b e c y

Pó³mrok.
MAMA Gdzie ja jestem?
PIERWSZY W bezpiecznym miejscu.
MAMA To szpital? Psychiatryk?
DRUGI My jeste�my od zadawania pytañ.
MAMA Aaa³! Za co?
PIERWSZY Zostaw. Przecie¿ to kobieta.
MAMA Nie jestem wariatk¹. Nie zrobi³am nic z³ego.
DRUGI To siê jeszcze oka¿e.
PIERWSZY Papierosa?
MAMA Tak. Poproszê.
PIERWSZY Matka dziecku, a pali. Wie pani, jakby wygl¹da³ nasz naród, gdyby wszyst-

kie matki tru³y siê nikotyn¹?
MAMA To dlatego, ¿e siê zdenerwowa³am. Nied³ugo rzucê. Przyrzekam.
DRUGI Pewnie, kurwo, ¿e rzucisz.
PIERWSZY Stasiu, b¹d� milszy dla pani.
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MAMA Czy ja jestem o co� oskar¿ona? Kto� na mnie z³o¿y³ donos?
DRUGI Ciekawska.
PIERWSZY Nic z tych rzeczy. Po prostu martwimy siê o pani przysz³o�æ. £adnie to tak

nie poznawaæ w³asnego mê¿a?
MAMA Ja nie mam mê¿a.
PIERWSZY Ojojoj. Niedobrze.
MAMA A³³³!
DRUGI No i znów. Nie wiem, co siê dzi� ze mn¹ dzieje.
PIERWSZY Powiedzmy to sobie szczerze: pani zachowanie jest karygodne.
MAMA Mówi³am ju¿, ¿e nic nie� Nie bij!
DRUGI Tylko siê przeci¹gam. Jacy ci ludzie dzisiaj nerwowi.
PIERWSZY A jacy nieodpowiedzialni. Dzieci chc¹ porzucaæ. Maleñstwa zostawiaæ na pa-

stwê z³ego losu. Mê¿ów zostawiaæ. Czy pani wie, co by by³o, gdyby tak ka¿da matka�
MAMA Nie jestem matk¹. Przysiêgam.
DRUGI To jest wynik badania ginekologicznego. Co tu jest napisane?
MAMA Pierwiastka? To pomy³ka.
DRUGI Jasiu?
PIERWSZY Nie, nie. Pani Marto, mo¿emy ostatecznie siê zgodziæ, ¿e nic pani nie pamiêta.
MAMA Wszystko pamiêtam. A³³³³! Jezus, Maria! Czego wy ode mnie chcecie?
PIERWSZY Ujmijmy to tak: ka¿dy pope³nia b³êdy. Ja sam dochowa³em siê potomstwa,

zanim skoñczy³em szko³ê. Rodzice wyrzucili mnie z domu. Ale moje ma³¿eñstwo
przetrwa³o i teraz cieszê siê, patrz¹c na syna, kiedy zap³adnia krowy.

MAMA Krowy?
PIERWSZY Jest inseminatorem.
MAMA Co to ma ze mn¹ wspólnego?
PIERWSZY Marto, musisz byæ silna. Ostatecznie ¿ywi ludzie to nie kuk³y, które mo¿na

po prostu odstawiæ, jak, nie przymierzaj¹c, zwyk³e przedmioty.
MAMA Panowie, muszê wiedzieæ, czego ode mnie chcecie. Inaczej nigdy siê nie dogadamy.
DRUGI Pyskata.
PIERWSZY Wróæ do domu. Zajmij siê ogniskiem rodzinnym. Mamy stan wojenny i wiêk-

sze problemy ni¿ dezerterka z Woli.
MAMA Stan wojenny?
DRUGI Nie kpij, kurwo, z powa¿nych spraw.
PIERWSZY Przyznaj siê.
MAMA Do czego?
DRUGI Tani blef, jak dla mnie.
PIERWSZY Zostaw.
MAMA Uderzy³am tego faceta raz czy dwa. Tego ca³ego Darka.
PIERWSZY Zanik pamiêci jest naprawdê s³ab¹ wymówk¹.
MAMA Mówi³am ju¿. Wszystko pamiêtam, a ten jaki� tam Darek co� mi wmawia³. Wam

te¿. A³³³³!
DRUGI Po pierwsze: towarzysz Darek.
PIERWSZY No i co narobi³e�?
DRUGI Ja?
PIERWSZY Teraz siê zorientuje.
DRUGI ¯e go podstawili�my? Za g³upia.
PIERWSZY Kretyn.
MAMA Kogo podstawili�cie? Darka? Czyli to wszystko nieprawda, tak?
PIERWSZY Pos³uchaj, co jest prawd¹, to my wiemy najlepiej. Rzeczywi�cie. Towarzysz

Darek nie wzi¹³ z tob¹ �lubu, ale czy to jest powód, ¿eby siê wymigiwaæ?
MAMA Nie rozumiem.
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PIERWSZY Masz dziecko. Nie wiadomo z kim. Przyda ci siê mê¿czyzna w domu.
MAMA Nie bêdê ¿y³a z obcym facetem. Jestem katoliczk¹.
DRUGI Niczego ju¿ siê nie szanuje.
PIERWSZY Demoralizacja. Zdziczenie obyczajów.
DRUGI Jednym s³owem, albo stworzysz normaln¹ rodzinê, albo do widzenia. Zrozumiano?
MAMA Do widzenia?
PIERWSZY Przykro mi to mówiæ, ale taka jest prawda.
MAMA Chcecie mnie zabiæ? Otruæ? Rozstrzelaæ?
PIERWSZY My tego nie powiedzieli�my.

S c e n a  4. C o  j e s t  w   ¿ y c i u  w a ¿ n e

Szko³a.
WIKTORIA Tak mniej wiêcej wygl¹da³a m³odo�æ mojej mamy. Mo¿e niezupe³nie tak.

My�lê, ¿e mog³am pomyliæ kilka szczegó³ów. Chyba na przyk³ad nie by³o wtedy na-
grañ ze �lubów. Ale to niewa¿ne. Urodzi³am siê w stanie wojennym. Chyba jasne.
Moje imiê na to, oczywi�cie, wskazuje. Mama mimo wszystko pozosta³a wierna idea-
³om wolno�ciowym. Nie mia³a tylko okazji, ¿eby uczestniczyæ w tym wszystkim,
poniewa¿ ca³e ¿ycie sta³a w kolejkach po moje pieluchy. Jestem chodz¹cym pomni-
kiem zwyciêstwa Solidarno�ci nad z³em tego �wiata. Równie¿ papie¿ Jan Pawe³ Dru-
gi siê do tego przyczyni³. Mama jest dobr¹ katoliczk¹, chocia¿ z przyczyn obiektyw-
nych rzadko zabiera³a mnie do ko�cio³a. Tylko jak taty nie by³o w domu. No i oczy-
wi�cie w �wiêta. Wtedy chodzili�my wszyscy razem.
W ka¿dym razie, kiedy mamê tak ubecy bili, ¿eby by³a dobr¹ matk¹ Peerelu i, broñ
Bo¿e, nie próbowa³a siê uczyæ jêzyków obcych, ja ros³am zupe³nie szczê�liwie.
Teraz jednak doros³am i chcia³abym siê dowiedzieæ wiêcej. Nie o historii, bo to ju¿
wiem. Nawet je�li co� pokrêci³am, to przecie¿ niewa¿ne. Mamy kapitalizm i wszyst-
kie stare hierarchie warto�ci ju¿ siê prze¿y³y. Chcia³abym zastanowiæ siê nad czym�
zupe³nie innym. Na przyk³ad feminizm, homoseksuali�ci, gender, tsunami, �mieræ,
¿ycie, rak i ró¿norodno�æ religijna. Jak czêsto o tym my�licie?

S c e n a  5. J a m e s  D e a n

Gabinet dyrektorski.
DYREKTOR Doniesiono mi, ¿e nie wype³nia pani planu.
WIKTORIA Doniesiono?
DYREKTOR Matka jednego z uczniów twierdzi, ¿e na zajêciach mówi pani o polityce.
WIKTORIA Zakorzeniam tematy lekcji w szerszym kontek�cie.
DYREKTOR Nie s¹dzê, ¿eby to by³o potrzebne.
WIKTORIA A ja uwa¿am, ¿e m³odym ludziom trzeba pokazywaæ �wiat z wielu punktów

widzenia.
DYREKTOR I dlatego pokaza³a pani uczniom atlas anatomii?
WIKTORIA Co w tym z³ego?
DYREKTOR Fotograficzny atlas anatomii?
WIKTORIA Ci ludzie musz¹ zrozumieæ, ¿e ¿ycie nie sk³ada siê z samych przyjemno�ci.

Musz¹ byæ przygotowani na zetkniêcie ze �mierci¹, z cierpieniem, z fizyczno�ci¹. Czy
pan wie, ¿e Zosi w zesz³ym tygodniu umar³a siostra, a rodzice wmawiaj¹ jej, ¿e sio-
stra wyjecha³a do Australii?

DYREKTOR To nie ma zwi¹zku. Proszê trzymaæ siê planu, w przeciwnym razie bêdê
musia³ wyci¹gn¹æ wobec pani jakie� konsekwencje.

WIKTORIA Chce mnie pan zwolniæ?



MACICA

23 SILNA PŁEĆ
DYREKTOR Je�li mnie pani do tego zmusi.
WIKTORIA Jestem sta¿ystk¹. Nawet mi pan nie p³aci.
DYREKTOR Ciszej.
WIKTORIA Je�li nie podoba siê panu mój sposób prowadzenia zajêæ, proszê mnie od

razu wyrzuciæ.
DYREKTOR Pani Wiktorio, te dzieci przygotowuj¹ siê do pierwszej komunii. Niech im

pani nie psuje tak wa¿nych momentów skupienia.

S c e n a  6. B i a ³ e  s u k i e n k i

Wiktoria w sukience komunijnej idzie w�ród innych dzieci. Niesie gromnicê. Spogl¹-
da w górê. Na balkonie bloku ukazuje siê mê¿czyzna w szlafroku. Patrzy na Wiktoriê.
Rozchyla szlafrok, jest nagi.

S c e n a  7. C z ³ o w i e k  t o  b r z m i  d u m n i e

Klinika.
DOKTOR Ostatni stosunek?
WIKTORIA Nie pamiêtam. Wczoraj? Dzisiaj? Liczy siê do pó³nocy?
DOKTOR Pupa do mnie, rêce pod g³owê, otworzyæ buziê.
WIKTORIA S³ucham?
DOKTOR Bo pani taka spiêta.
WIKTORIA Nie, nie. Tylko w³a�nie wysz³am z biblioteki. Wie pan, ci¹gle mi siedzi w g³o-

wie Bergson. Ciekawe, co on pisze o� A³³³³!
DOKTOR Wziernik. Zapomnia³em ogrzaæ. Odejmiemy od rachunku.
WIKTORIA Jasne. Czyta³ pan �Ewolucjê twórcz¹�?
DOKTOR Widzê, ¿e by³ ostry seks.
WIKTORIA Nie, nie. W³a�ciwie nie. £adny kolor. Na �cianach.
DOKTOR Po co pani do mnie przysz³a?
WIKTORIA Jako� tak dziwnie siê czujê. Nie wiem, mo¿e to oznaka bezp³odno�ci. Czy-

ta³am ostatnio w jakiej� ksi¹¿ce, te wszystkie stany zapalne, wszystko mo¿e prowa-
dziæ do nieodwracalnych zmian w organizmie�

DOKTOR Pochwa pani pêk³a.
WIKTORIA Jezus, Maria!
DOKTOR Ale proszê siê nie spinaæ.
WIKTORIA To trzeba jako� operacyjnie�?
DOKTOR Samo siê zagoi. Dziêkujê. Proszê siê ubraæ.
WIKTORIA Czy to na pewno nic gro�nego?
DOKTOR Zapiszê pani ma�æ. Dwa razy dziennie dopochwowo. Ostatnia menstruacja?
WIKTORIA Piêtnastego.
DOKTOR Kwietnia?
WIKTORIA Marca. Co� nie tak?
DOKTOR Oj, dziewczyny, dziewczyny.

S c e n a  8. N i e ¿ y w i  i   o r g a n y  w e w n ê t r z n e

Mieszkanie Wiktorii. S³ychaæ pukanie do drzwi.
WIKTORIA Otwarte.
DAWID Ty nienormalna jeste�? Drzwi trzymasz otwarte w nocy?
WIKTORIA Oj, bo zapomnia³am zamkn¹æ. Piwo?
DAWID Dziêki, nie pijê.
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WIKTORIA Od kiedy?
DAWID Od jakiego� czasu.
WIKTORIA W³a�ciwie ja te¿.
DAWID Ale�my siê d³ugo nie widzieli.
WIKTORIA No.
DAWID Co u ciebie?
WIKTORIA To, co zawsze. Herbaty?
DAWID Mówi³em, ¿e nie pijê.
WIKTORIA Tak naprawdê to chujowo.
DAWID No.
WIKTORIA A u ciebie?
DAWID Bywa³o lepiej.
WIKTORIA Ty zawsze znajdziesz powód, ¿eby siê martwiæ.
DAWID S³uchaj, wpad³em, bo mam sprawê.
WIKTORIA Ile? Stówa? Dwie?
DAWID Durna. Wiesz, ¿e ja nie o tym.
WIKTORIA Ty, pamiêtasz, jak my�my kiedy� pili?
DAWID Sorry, ale nie mam czasu na wspominanie, wiêc przejd�my do rzeczy.
WIKTORIA Znowu mi bêdziesz kazania prawi³?
DAWID Ale mo¿e nie pij piwa, dobra?
WIKTORIA Przestañ.
DAWID Jak siê dzidzia urodzi g³ucha, to mi nie mów, ¿e to przeze mnie.
WIKTORIA Pewnie ¿e nie przez ciebie. Ty tu nie masz nic do rzeczy.
DAWID Nie b¹d� g³upia suka. Wiem, ¿e to moje dziecko.
WIKTORIA No, stary. Teraz to przegi¹³e�. Tylko ja wiem. A poza tym mo¿e by� zacz¹³

liczyæ.
DAWID Raz, dwa, trzy�
WIKTORIA Kretyn.
DAWID Wiesz, co? Tyle czasu. A ty mnie tak witasz.
WIKTORIA Sorry. Zdenerwowa³am siê. Wszystko przez to, ¿e nie ¿yjesz. Zawsze jak

przychodzisz, to mi tak jako� dziwnie.
DAWID S³uchaj, to, ¿e kto� umar³, nie znaczy, ¿e mo¿na go dyskryminowaæ, okej?
WIKTORIA Akurat w sprawie ojcostwa to chyba mo¿na.
DAWID Nie chcê ci wchodziæ z butami w ¿ycie, ale powiedz, co teraz zrobisz?
WIKTORIA A ja wiem? Co ty by� zrobi³?
DAWID Wybacz, ale nie umiem wczuæ siê w sytuacjê. Po pierwsze ¿yjesz, po drugie

jeste� dziewczyn¹, a po trzecie masz w brzuchu obcego.
WIKTORIA Dziêki. My�la³am, ¿e mnie jako� pocieszysz. Teraz to ju¿ na pewno usunê.
DAWID G³upia jeste�.
WIKTORIA Nie twoja sprawa. Wracaj, sk¹d przylaz³e�.
DAWID To chocia¿ powiedz, kto jest ojcem?
WIKTORIA Nie wiem.
DAWID Podobno kobiety zawsze wiedz¹.
WIKTORIA Nie jestem jakim� ksiêgowym od zapisywania stosunków. Nie mam do tego

g³owy.
DAWID Ale kogo� podejrzewasz?
WIKTORIA Niepokalane poczêcie.
DAWID Jasne.
WIKTORIA No, co? My�la³am, ¿e u was wierzy siê w takie rzeczy.
DAWID Czy ci¹gle musisz mi dokopywaæ z powodu mojej �mierci?
WIKTORIA Przepraszam.
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DAWID Idê.
WIKTORIA Zostañ.
DAWID Jak chcesz, to mo¿esz my�leæ, ¿e ja jestem ojcem.
WIKTORIA Dziêki. Wiedzia³am, ¿e wygadujesz bzdury tylko z dobrego serca.
DAWID By³bym dobrym ojcem. Oczywi�cie, gdyby� nie puszcza³a siê z kim popadnie.
WIKTORIA Raczej gdyby� ty po pijaku nie wlaz³ pod ciê¿arówkê.
DAWID Od ciebie wychodzi³em.
WIKTORIA Nie zwalaj na mnie. Trzeba by³o siê rozgl¹daæ.
DAWID Jecha³ nieprzepisowo.
WIKTORIA Mog³e� zostaæ. Pos³a³am ci przecie¿ na kanapie. Teraz mi wymy�lasz jakie�

romantyczne historie.
DAWID G³upie te przypadki w ¿yciu.
WIKTORIA G³upie.
DAWID Przypomnij sobie dobrze, z kim potem spa³a�. By³ taki jeden blondyn.
WIKTORIA Sk¹d wiesz?
DAWID Wyobra� sobie, ¿e u nas te sprawy nie s¹ tajemnic¹.
WIKTORIA No, to mi powiedz.
DAWID Nie mogê. To twoje ¿ycie. Sama siê domy�l.
WIKTORIA Jasny czy ciemny blondyn? Data? Znaki szczególne?
DAWID We� siê. Nie bêdê ci opowiada³ o twoich przygodach. Szczególnie jako poten-

cjalny narzeczony.
WIKTORIA Jaki tam narzeczony? Przy³azi³e� raz w tygodniu, ¿eby siê zwierzaæ i popieprzyæ.
DAWID Idê. Strasznie siê zrobi³a� sukowata.
WIKTORIA Fajnie nam by³o. Jeste� moim ulubionym nie¿ywym ch³opakiem.
DAWID Pójdê i popatrzê sobie z góry, jak siê mêczysz.
WIKTORIA Zostañ.
DAWID Nie mogê.
WIKTORIA Dobrze mi siê z tob¹ gada.
DAWID Nie pij tyle.
WIKTORIA Spadaj.

Dawid wychodzi. Wchodzi Ch³opiec.
CH£OPIEC Mamo?
WIKTORIA Szukasz kogo�?
CH£OPIEC Mamy.
WIKTORIA Pomyli³e� drzwi.
CH£OPIE Ciebie.
WIKTORIA Okej. Mamy dzi� wieczór dziwnych go�ci, tak? Dobrze. Co masz do powie-

dzenia. Gadaj i wynocha.
CH£OPIEC Nie usuwaj mnie.
WIKTORIA No, nie. Radio Maryja ciê przys³a³o? Mo¿e ojciec dyrektor produkuje takie

ma³e potwory i wysy³a je przysz³ym matkom?
CH£OPIEC Nikt mnie nie przys³a³. Bêdê dobrym synem.
WIKTORIA Jasne. Przez pierwsze miesi¹ce bêdziesz dar³ mordê, a potem zaczniesz kra�æ

i braæ narkotyki.
CH£OPIEC Planujê zdaæ na prawo.
WIKTORIA No, nie. Nie mam zamiaru rodziæ faceta w garniturku.
CH£OPIEC Mo¿e byæ medycyna.
WIKTORIA Nie targuj siê ze mn¹.
CH£OPIEC Chcê ¿yæ.
WIKTORIA A co takiego ciekawego jest na �wiecie? Jeszcze zachorujesz na raka albo

wpadniesz pod samochód.
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CH£OPIEC Beznadziejna z ciebie mama.
WIKTORIA W³a�nie. I dlatego wybacz, ale jutro idê na skrobankê.

Ch³opiec zaczyna p³akaæ.
WIKTORIA Widzisz? Ju¿ p³aczesz. A co by by³o, gdyby� siê urodzi³? No, ju¿, ju¿.
CH£OPIEC I ty chcesz zostaæ nauczycielk¹?
WIKTORIA Przynajmniej jestem stanowcza i konsekwentna.
CH£OPIEC Jeste� wredna.
WIKTORIA Jeszcze siê nie urodzi³e�, a ju¿ pyskujesz.
CH£OPIEC Dobrze. W takim razie ucieknê.
WIKTORIA Nie gadaj.
CH£OPIEC Ucieknê z domu i nigdy wiêcej mnie nie zobaczysz.
WIKTORIA Droga wolna.
CH£OPIEC Znajdê sobie lepsz¹ mamê.
WIKTORIA Proszê bardzo. Jest ca³a masa kobiet, które chêtnie ciê przygarn¹. Mi³o by³o

ciê poznaæ.
CH£OPIEC Na pewno mnie nie chcesz?
WIKTORIA Pytanie.
CH£OPIEC Gdyby� zmieni³a zdanie w tej kwestii, bêdê w okolicy.
WIKTORIA Zdecyduj siê: idziesz czy zostajesz. Wcale mi nie u³atwiasz.
CH£OPIEC Jakby co, to ³atwo mnie znajdziesz.
WIKTORIA Do zobaczenia� Sorry. Nie chcia³am tego uj¹æ tak naturalistycznie. W ka¿-

dym razie trzymaj siê.
Ch³opiec wychodzi. Wchodzi Macica.

MACICA Cze�æ.
WIKTORIA Cze�æ. Jak dobrze zobaczyæ kogo� normalnego, ¿ywego w dobrym zdro-

wiu.
MACICA Masz mo¿e trochê cukru? Babkê robiê i mi zabrak³o.
WIKTORIA Wiesz co? Mam dwie tabliczki czekolady. Jak pokruszysz, to mo¿e� ale

zostaw mi jedn¹. Pó³.
MACICA No i jak leci? Usi¹dê na chwilê, dobra?
WIKTORIA Pewnie. Siadaj. Pogadamy, pozwierzamy siê sobie z ró¿nych problemów,

tak jak lubisz. Mam ostatnio ca³¹ masê problemów. Na przyk³ad wczoraj wypra³am
bia³e z czerwon¹ bluzk¹. Teraz wszystko mam ró¿owe. Bo¿e, jak ja ¿yjê? Nie znam
siê na pralce. Kran mi cieknie. S¹siedzi z góry�

MACICA Spokojnie. Przysz³am, ¿eby ci pomóc.
WIKTORIA Tak. A kim ty w³a�ciwie jeste�? Mówi³a� chyba, ale zapomnia³am.
MACICA Jestem macic¹.
WIKTORIA No, tak. Tak, widzia³y�my siê na poczcie. Mieszkasz w drugiej klatce. Jak¹

macic¹?
MACICA Normaln¹. Twoj¹, ale te¿ ogólnie. Mo¿na powiedzieæ, ¿e jestem symbolem.
WIKTORIA Id� st¹d. Nie bêdê rozmawiaæ z w³asnymi organami wewnêtrznymi. To schi-

zofreniczne.
MACICA W³a�nie tak. Wyp³acz siê, a jutro wszystko bêdzie dobrze.
WIKTORIA Nie bêdzie! Zasz³am w ci¹¿ê.
MACICA To akurat wiem.
WIKTORIA Zwiduj¹ mi siê jacy� dziwni ludzie� i czê�ci cia³a. To chyba nie jest zupe³-

nie normalne.
MACICA Jeste� w szoku.
WIKTORIA Nie nadajê siê na matkê.
MACICA Jeste� kobiet¹ czy nie?
WIKTORIA Tak. Chyba tak. Nie wiem.
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MACICA Masz pochwê, piersi, mnie. Pomo¿emy ci pozbieraæ siê do kupy.
WIKTORIA I to ma byæ definicja kobieco�ci? Nie s³ysza³a� nigdy o facetach uwiêzio-

nych w kobiecym ciele?
MACICA Czujesz siê jak mê¿czyzna?
WIKTORIA Nie. Raczej. Podoba mi siê kole¿anka z wydzia³u. Taka ruda. Wiesz, która?
MACICA No, ale p³eæ masz tak¹ jak trzeba.
WIKTORIA Ja w ogóle nie mam p³ci. Nie chcê mieæ p³ci!
MACICA Co innego my�la³a�, kiedy majstrowa³a� dzidziusia.
WIKTORIA To by³ przypadek. A w ogóle, sk¹d ty wiesz, co ja my�lê? Ty siê chyba

zajmujesz innymi sprawami.
MACICA Komunikujê siê czasem z twoim mózgiem.
WIKTORIA Zdecydowanie za rzadko.
MACICA Przestañ urz¹dzaæ histerie. Doro�nij. Powiedz sobie: bêdê matk¹, i ciesz siê.
WIKTORIA S³owo �matka� do mnie nie pasuje. Mam dwadzie�cia trzy lata, studiujê,

pracujê, du¿o czytam. P³ynnie mówiê w trzech jêzykach. Nie chcê skretynieæ do resz-
ty, wpatruj¹c siê w urocz¹ buziê bobasa.

MACICA Bêdziesz mog³a czytaæ w wolnym czasie.
WIKTORIA Jakim wolnym? A ty wiesz, jak to boli? Poród i w ogóle?
MACICA Jestem na to gotowa.
WIKTORIA Sorry. Ja nie. Bêdê mia³a depresjê poporodow¹. Nacinanie krocza, wody

p³odowe, rozwarcie. Nie brzydzi ciê to?
MACICA Uspokój siê. Bêdziemy æwiczyæ miê�nie. Pójdziesz do szko³y rodzenia.
WIKTORIA Mam ochotê ciê strzeliæ. Wiesz za co?
MACICA Nie jestem ciekawa.
WIKTORIA Po pierwsze za tego bachora, a po drugie za wszystkie dni, kiedy mi nie

dawa³a� normalnie funkcjonowaæ. Okres. Jaki psychopata to wymy�li³? Fajnie by³o
tak siê na mnie wy¿ywaæ? A, masz.

MACICA Au³³³³!
WIKTORIA Nienawidzê ciê, od kiedy wiem, ¿e ciê mam. Spierdalaj.
MACICA Dobrze ju¿. Tylko nie bij.
WIKTORIA Zostanê lesbijk¹. Umówiê siê z t¹ rud¹, a ty masz mi siê wiêcej nie pokazy-

waæ, zrozumiano?
MACICA Sprawiasz mi ból.
WIKTORIA To nie to, co ty mnie. Wynocha z mojego mieszkania i z mojego ¿ycia.
MACICA A cukier?
WIKTORIA Co cukier?
MACICA No, do babki.
WIKTORIA Znajd� sobie inn¹ kumpelkê od cukru.

S c e n a  9. M a t k o  B o s k a

Mieszkanie rodziców.
WIKTORIA Muszê powiedzieæ wam co� wa¿nego.
TATA Gdzie jest sól?
MAMA Przyniosê.
TATA Co mówi³a�?
WIKTORIA Poczekam, a¿ mama wróci.
MAMA Nie wyobra¿acie sobie, jak mnie boli krêgos³up.
WIKTORIA Trzeba by³o powiedzieæ. Ja bym przynios³a.
MAMA Nie, nie. Ty jeste� m³oda. Nie mo¿esz d�wigaæ.
TATA W osiemdziesi¹tej ósmej minucie strzelili!
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WIKTORIA My im czy oni nam?
TATA Oni nam. Jak zawsze.
MAMA Kiedy ty sobie wreszcie znajdziesz ch³opaka?
WIKTORIA Nie potrzebujê.
MAMA Zjedz ziemniaków. Takiej chudej nikt nie zechce, prawda, Darek?
TATA Prawda.
WIKTORIA Mam wa¿n¹ sprawê.
TATA Wa¿ne sprawy! Ja w twoim wieku by³em ju¿ po studiach!
WIKTORIA Nie o to chodzi.
MAMA Ucz siê, dziecko, ucz, bo skoñczysz jak ja.
TATA W³a�nie.
MAMA Uwa¿asz, ¿e jestem niewykszta³cona?
TATA Przecie¿ nic nie mówiê.
MAMA A to �w³a�nie�? Co mia³o znaczyæ?
WIKTORIA Pos³uchacie mnie czy nie?
TATA Mów.
WIKTORIA Wygl¹da na to, ¿e�
TATA Czekaj, bo mi prognoza pogody ucieknie.
MAMA Darek, usi¹d�. Dziecko ma co� do powiedzenia.
TATA Dopóki nie ma dyplomu, to na pewno nic ciekawego.
WIKTORIA Jestem w ci¹¿y.
MAMA Matko Boska!
TATA Z kim?
WIKTORIA Z nikim.
TATA Nie mog³a� usun¹æ?
WIKTORIA Pomyli³am daty. Ju¿ za pó�no.
MAMA Z kim?
WIKTORIA Mówi³am.
TATA Marta, ty jej mia³a� powiedzieæ.
MAMA Co?
TATA Sk¹d siê bior¹ dzieci.
MAMA Mówi³am, prawda?
WIKTORIA Co� wspomina³a�. Ale ja wiem.
TATA Nie wstyd� siê.
WIKTORIA Ja siê nie wstydzê.
MAMA Przyprowad� nam tego ch³opaka. Na pewno go polubimy.
WIKTORIA Ale ja naprawdê nie wiem.
TATA Jak to nie wiesz?
WIKTORIA No, z którym.
MAMA Matko Boska!
TATA By³ wiêcej ni¿ jeden?
WIKTORIA Tato, jestem doros³a.
MAMA Matko Boska!
WIKTORIA Spotyka³am siê z kilkoma. No, mo¿e by³o ich kilkunastu. Przecie¿ to wy

jeste�cie od rewolucji seksualnej.
MAMA My?
TATA Nic o tym nie wiem.
MAMA Mo¿e to by³o na Zachodzie. Ale nie u nas. Komunizm. ¯elazna kurtyna. Zimna

wojna. Pierwszy cz³owiek na Ksiê¿ycu.
WIKTORIA W ka¿dym razie z ¿adnym z tych facetów nie by³o nic powa¿nego.
TATA Jeste� w ci¹¿y.
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WIKTORIA Jako� sobie poradzê.
MAMA Bez mê¿a?
WIKTORIA A, co? Pomóg³by mi nosiæ brzuch czy urodziæ?
MAMA Matko Boska
TATA Ona jest w szoku.
WIKTORIA Sytuacja jest prosta: ja nie wiem, kto jest ojcem, ojciec w ogóle nie wie, ¿e

nim jest, wiêc mo¿emy uznaæ, ¿e nigdy go nie by³o, prawda?
TATA Z punktu widzenia nauki�
WIKTORIA Umówmy siê, ¿e umar³.
MAMA Umar³?
WIKTORIA Nie ¿yje. Samochód przejecha³ go na przej�ciu dla pieszych.
MAMA Moje biedactwo.
TATA Dzielna z ciebie dziewczyna.
MAMA Moje biedactwo.

S c e n a  10. C u d  n a r o d z i n, m u s i c a l

Szko³a rodzenia.
KOBIETA Poczujcie, jak w waszych cia³ach pulsuje nowe ¿ycie.
KOBIETY (chórem) Czujemy.
WIKTORIA Co ja tu robiê?
KOBIETA Z³apcie siê za brzuchy i potrz¹sajcie, potrz¹sajcie, potrz¹sajcie.
KOBIETY Potrz¹samy.
WIKTORIA Co ja tu robiê?
KOBIETA A teraz g³aszczcie, g³aszczcie, g³aszczcie.
KOBIETY G³aszczemy.
WIKTORIA To jest jak gra komputerowa. Need for Speed i Mortal Kombat dla przy-

sz³ych matek.
KOBIETA I oddychajcie g³êboko, g³êboko, g³êboko.
KOBIETY Oddychamy, oddychamy, oddychamy. G³êboko! Tak!
KOBIETA Wasze macice przygotowuj¹ siê na najwa¿niejszy moment w waszym

¿yciu�
WIKTORIA A jak kto� ju¿ raz rodzi³?
KOBIETA Wiktorio, chcesz nam opowiedzieæ, jak by³o, kiedy rodzi³a�?
WIKTORIA Jeszcze nigdy nie rodzi³am.
KOBIETA Wiêc co chcia³a� nam powiedzieæ?
WIKTORIA Chodzi mi tylko o pewn¹ konstrukcjê my�low¹� Jak mo¿na uwa¿aæ, ¿e to

najwa¿niejszy moment, skoro ma siê na przyk³ad czterna�cioro dzieci. My�lê, ¿e�
KOBIETA Uwolnij siê od my�lenia. Tutaj oddychamy, g³aszczemy, potrz¹samy.
KOBIETY Oddychamy, g³aszczemy, potrz¹samy.
KOBIETA Jeste�my otwarte i gotowe na cud narodzin. Jeste�my zwierzêtami, jak Bóg

nas stworzy³.
WIKTORIA A mê¿czy�ni?
KOBIETA Oni trzymaj¹ nas za rêce. Pomagaj¹ urodziæ.
WIKTORIA Oni te¿ s¹ zwierzêtami?
KOBIETA Oczywi�cie. Kiedy nas r¿n¹. Wtedy my le¿ymy na plecach bezradne z roz-

koszy.
KOBIETY Bezradne!
KOBIETA Mê¿czy�ni przynosz¹ nam jedzenie i p³acz¹, kiedy rodzimy. Poczuj to,

Wiktorio.
KOBIETY Poczuj, poczuj, poczuj.
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WIKTORIA Czy kto� mo¿e mi powiedzieæ, co ja tu robiê?
KOBIETA Oddychasz, g³aszczesz�
WIKTORIA Chyba nie jestem na to gotowa. Uwa¿am, ¿e cz³owiek ma te¿ rozum.
KOBIETA Cud narodzin pomo¿e ci prze³amaæ lêk.
WIKTORIA Ja siê nie bojê. Niczego siê nie bojê. Nigdy niczego siê nie ba³am. Mogê

zapaliæ?
KOBIETA Wiktorio, twój na³óg niszczy dzidziusia, ma³ego misiaczka, kropelkê, ca³u-

�n¹, kochan¹, w twoim brzuchu.
KOBIETY Maleñstwo ca³u�ne, dziu, dziu!
KOBIETA Ma³y cz³owieczek potrzebuje mi³o�ci, a ty fundujesz mu gorszy start. Za³ó¿

mu lokatê w banku, wytapetuj pokój dziecinny w misie i ¿yrafy. Nie wolno truæ ma-
³ego dzidziusia. A fe!

KOBIETY A fe!
WIKTRORIA Sorry, dziewczyny, ale jestem doros³a. Mo¿emy jednak rozmawiaæ jak

normalni ludzie.
KOBIETA Pomo¿emy ci prze³amaæ lêk przed macierzyñstwem.
KOBIETA I Ja mam bloga. S¹ tam zdjêcia mojego bobaska. �wie¿o z macicy. Zajrzyj.
KOBIETA II A ja na forum mam wykres dni p³odnych i niep³odnych. Ka¿dy mo¿e zoba-

czyæ, kiedy poczê³a siê moja córunia.
KOBIETA III Ja zapisujê w dzienniku ka¿de kopniêcie Zygmusia. Tak go nazwiemy.
KOBIETA IV Poroni³am dwa razy. To moja ostatnia szansa.
KOBIETA V Zobacz moj¹ kasetê ze �lubu.
KOBIETA I Zobacz wyniki moich badañ.
KOBIETA II Zobacz zdjêcia z aborcji.
KOBIETA III Popatrz na dzieci kole¿anek.
KOBIETA IV Nie zazdro�cisz im?
KOBIETA V Czy nie jeste� nieszczê�liwa?
KOBIETA Popatrz na swój brzuch!
KOBIETA I Mój brzuch!
KOBIETA II Mój brzuch!
KOBIETA III Mój brzuch!
KOBIETA IV Mój brzuch!
KOBIETA V Mój brzuch!
WIKTORIA Pójdê ju¿. Mam masê zajêæ. Chcia³abym nie skretynieæ do koñca. Wybacz-

cie, dojne krowy, kuchenne kury, pro�ne maciory. Wybaczcie. Mam naprawdê cie-
kawsze rzeczy do roboty.

S c e n a  11. ¯ a r ó w k i

Ciep³a chatka Babci.
WIKTORIA Cze�æ, babciu. Wszystko dobrze?
BABCIA Jeszcze nie zdech³am.
WIKTORIA Wiesz, ¿e ja nie o tym.
BABCIA Poza tym dobrze. Czekolady?
WIKTORIA Nie, dziêkujê.
BABCIA M³odzi. Nic z ¿ycia nie macie. ¯enuj¹cy jeste�cie.
WIKTORIA Po prostu nie mam ochoty.
BABCIA Masz, masz. Diety, kalorie. Wszyscy siê odchudzacie.
WIKTORIA Ja nie.
BABCIA Odchudzasz siê, tylko boisz siê przyznaæ. Ju¿ ja wiem. A to wszystko gówno warte.
WIKTORIA Babciu, proszê.
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BABCIA Przepraszam. No ju¿. Czego ty w³a�ciwie ode mnie chcesz?
WIKTORIA Nie jedz tyle s³odyczy. Wiesz, ¿e lekarze zabronili. Nie wolno ci.
BABCIA Wolno, wolno. Widzia³a� kiedy� lekarza, który mia³ racjê?
WIKTORIA No�
BABCIA Widzia³a�?
WIKTORIA Powinna� schudn¹æ. Serce nie wytrzyma.
BABCIA Moje serce wytrzyma³o hitlerowców, komunistów, �mieræ dziadka, uczenie

w szkole dla dzieci specjalnej troski�
WIKTORIA A jak to by³o z dziadkiem?
BABCIA Co?
WIKTORIA No, jak siê poznali�cie, wziêli�cie �lub?
BABCIA Normalnie. Mówi³am ci, jak nas patrol zatrzyma³ na Ho¿ej? A ja mia³am w sta-

niku rozkazy z batalionu?
WIKTORIA Mówi³a�. Potem ciebie zgwa³cili, a dziadka rozstrzelali.
BABCIA Dok³adnie tak. A tak siê �pieszyli z tym gwa³ceniem, ¿e gazetek nie znale�li.

G³upie Szwaby.
WIKTORIA A jak to by³o, kiedy mamê rodzi³a�?
BABCIA Co?
WIKTORIA No, poród i wszystko�
BABCIA Takich �wiñstw ci nie bêdê opowiadaæ. Zjedz czekoladê.
WIKTORIA Babciu, to dla mnie wa¿ne.
BABCIA Za okupacji nie by³o. Pojad³aby� przez rok ziemniaków z burakami, to by ci siê

zachcia³o czekolady.
WIKTORIA Rozumiem. Przed wyj�ciem z domu zjad³am tabliczkê.
BABCIA Naprawdê?
WIKTORIA Naprawdê. Nie mogê wiêcej.
BABCIA Moja dziewczynka.
WIKTORIA Powiesz mi, jak to by³o, kiedy mamê rodzi³a�, czy nie?
BABCIA Co ciê nagle nasz³o? Ty wiesz, ¿e ¿arówki dzisiaj robi¹ jakie� wybrakowane?

Druga w ci¹gu tygodnia mi siê przepali³a.
WIKTORIA Zmieniê.
BABCIA Masz now¹. Jeszcze, dziêki Bogu, mogê doj�æ do sklepu elektrycznego.
WIKTORIA Babciu, kochana. Jakie to ¿ycie jest okropne.
BABCIA Okropne?
WIKTORIA Co za koszmar. Ciebie Niemcy gwa³cili, mamê ubecy bili. Mnie nikt nic nie

chce zrobiæ, ale to wszystko takie okropne.
BABCIA ¯adnej odporno�ci nie masz. Czekolady by� zjad³a.
WIKTORIA Opowiedz, jak ty siê dowiedzia³a�, ¿e jeste� w ci¹¿y?
BABCIA Ciebie tylko paskudztwa interesuj¹.
WIKTORIA To nie s¹ paskudztwa. Nie widzia³a� akcji �Rodziæ po ludzku�?
BABCIA Lepiej by zrobili akcjê �Umieraæ po ludzku�. Z tym rodzeniem to zawsze jako� jest.
WIKTORIA Umieranie nie jest medialne.
BABCIA No chyba bardziej ni¿ poród.
WIKTORIA Dlaczego tak mówisz? Chcesz mnie przestraszyæ?
BABCIA Jak staruszek ga�nie, to przynajmniej krew siê nie leje. Je�li umiera we w³asnym

³ó¿ku. Niektórzy to nawet przez sen. A urodzisz przez sen? Umieranie jest ³adne, godne.
WIKTORIA Nie powiesz mi, ¿e jak dziadek umiera³, to by³o ³adnie?
BABCIA Ale przynajmniej za ojczyznê, za idea³y. Jak on piêknie upad³ na chodnik, a w ser-

cu to mia³ tylko tak¹ malutk¹ dziurkê jak dwa z³ote. Krzy¿yk �ciska³ w rêku� I wy-
dawa³o mi siê, ¿e anio³ po niego zst¹pi³ z nieba. Taki niebieski. Archanio³. �miej siê,
�miej. ¯e stara i g³upia. Tak mi siê wydawa³o, wtedy.
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WIKTORIA My�la³am, ¿e�
BABCIA No, mo¿e by³am trochê rozkojarzona. W koñcu tych Szwabów by³o z sze�ciu

czy siedmiu�
WIKTORIA To o mordowaniu i gwa³tach mo¿na mówiæ, a o rodzeniu nie?
BABCIA Daj ju¿ spokój.
WIKTORIA A gdybym tak by³a w twoim wieku i zginê³a w powstaniu? Gdyby mi rêce

i nogi pourywa³o? Gdyby mi mózg wyp³yn¹³ na gruzy? Gdybym prze³azi³a kana³ami
po pas w gównie? To by³oby dobrze? Ksi¹¿ki by o mnie pisali. A ty by� sobie do
poduszki przypomina³a te piêkne chwile. Ale ja mam tylko po cichu urodziæ dziecko.

BABCIA Czego ty ode mnie chcesz? Stara jestem. Nic ju¿ nie pamiêtam.
WIKTORIA Do mnie ¿aden archanio³ nie przyjdzie.
BABCIA Czego tak histeryzujesz? Zjad³aby� czekolady.
WIKTORIA Po co ja mam rodziæ? Dlaczego akurat ja?
BABCIA Na tym ³ó¿ku rodzi³am. Ledwo siê zorientowa³am, ¿e to ju¿. Chcieli mi poka-

zaæ dziecko, to zapyta³am: �Jakie dziecko?�. Nie by³o wcale strasznie. No, nie bój siê.
Nie wolno siê baæ.

WIKTORIA ¯arówkê wkrêci³am. Pójdê ju¿.
BABCIA Przyjd� w przysz³ym tygodniu. To mi zakupy zrobisz. Nie mam ju¿ si³y cho-

dziæ na zakupy. ¯arówki mi przyniesiesz. Nie mam ju¿ si³y chodziæ po ¿arówki.
Ci¹gle siê przepalaj¹. Codziennie. Rodzenie wcale nie jest straszne. Tylko te ¿arów-
ki mnie martwi¹. Nie robi¹ ju¿ dobrych ¿arówek. Nie ma dnia, ¿eby mi jaka� nie
trzasnê³a.

S c e n a  12. R u d a

Uczelnia.
RUDA Do Markiewicza?
WIKTORIA Tak.
RUDA Nie wiesz, ile osób?
WIKTORIA Siedemna�cie przede mn¹ i jedna w �rodku.
RUDA Cholera. Fajny brzuch.
WIKTORIA Dziêki. Przez niego muszê wzi¹æ urlop.
RUDA Ja te¿ biorê. Je�li siê dzisiaj dostanê. Dosta³am robotê. Cholera bierze na te kolej-

ki. Nie mogliby tak zrobiæ, ¿eby mo¿na by³o wszystko za³atwiæ przez internet?
WIKTORIA Wiêkszo�æ profesorów nie umie obs³ugiwaæ komputera.
RUDA Buce.
WIKTORIA Buce. Wiktoria jestem.
RUDA Justyna. Co� nie tak?
WIKTORIA Rzygaæ mi siê chce.
RUDA Zaj¹æ ci kolejkê?
WIKTORIA Ju¿ dobrze.
RUDA Nie znam siê, ale mówi¹, ¿e rzyganie to tylko przez pierwsze dwa miesi¹ce.
WIKTORIA Mnie siê chce ci¹gle. Tak ogólnie.
RUDA Czyta³a� ostatnie �Zeszyty�? Pisz¹ o �Md³o�ciach� Sartre�a.
WIKTORIA Nie czyta³am. Nic nie czytam.
RUDA W ogóle?
WIKTORIA Tylko rzygam.
RUDA S³uchaj, nie dostaniemy siê ju¿ na ten dy¿ur.
WIKTORIA Wydaje mi siê, ¿e stojê tu od zesz³ego tygodnia. Czy to mo¿liwe?
RUDA Chod� na kawê.
WIKTORIA Nie mogê kawy.
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RUDA To na herbatê.
WIKTORIA Masz papierosa? Zapali³abym.
RUDA Nie wiem, czy powinna�.
WIKTORIA Tylko potrzymam. Jeszcze chwilê postojê, dobra? Mo¿e tym razem mi siê

uda. We wtorek by³am pierwsza po ostatniej osobie.
RUDA We� przestañ. Znam fajne miejsce. Posiedzimy, pogadamy.
WIKTORIA A jak mnie skre�l¹ z listy?
RUDA To ich pozwiesz do s¹du.
WIKTORIA Buce.
RUDA Buce.

S c e n a  13. S i e r o t k a  M a r y s i a

Szko³a.
WIKTORIA Kochane dzieci, proszê mi powiedzieæ, dlaczego sierotka Marysia w bajce

Marii Konopnickiej zatytu³owanej �O krasnoludkach i sierotce Marysi� by³a smut-
na i co z tego wynik³o? Nie, Antosiu. Nie dlatego, ¿e nie mia³a pieniêdzy. Bo¿e,
to takie smutne. Przepraszam was. Przepraszam. Czy nie widzicie, ¿e to okropnie
wzruszaj¹ce? By³a zupe³nie sama na tym okropnym �wiecie. Brakowa³o jej mi³o-
�ci. Nikt jej nie pomaga³. Biedna, biedna sierotka. Nie trzeba. Pani ju¿ nie p³acze,
widzicie? Byli�cie niedawno u komunii. Nie grzeszcie, bo bêdziecie jak ta sierot-
ka, jak ja. Co ja wygadujê? Przepraszam. Pani trochê �le siê czuje, ale ju¿ wszyst-
ko dobrze, widzicie? Nie, nie bêdziemy dzisiaj mówiæ o wojnie w Iraku. �wiat
jest z³y. Nie ogl¹dajcie wiadomo�ci. My�lê, ¿e to nasze ostatnie zajêcia. Po¿eg-
najcie siê ze mn¹ i z dzidziusiem. Mo¿e przyniosê wam go pokazaæ, ale nie bê-
dzie na co patrzeæ. On pewnie bêdzie pomarszczony i p³aczliwy. Tak ¿e nie mar-
twcie siê, gdybym ju¿ nie wróci³a. S³uchajcie pana dyrektora, uczcie siê, póki
mo¿ecie. Przepraszam. Do widzenia.

S c e n a  14. S z a f a

Mieszkanie rodziców.
TATA Chod�, chod�. Tylko cicho.
WIKTORIA Dlaczego mówisz szeptem?
TATA Mama �pi. Nie chcê jej budziæ.
WIKTORIA Chora?
TATA Da³em jej �rodki nasenne. I zamkn¹³em w szafie. Bo by nam tylko przeszkadza³a.
WIKTORIA Oszala³e�?
TATA Nic jej nie bêdzie. Ju¿ te pigu³ki testowa³em. Najwy¿ej g³owa j¹ trochê poboli.
WIKTORIA Usypiasz mamê i zamykasz j¹ w szafie?
TATA Przecie¿ wiesz, jaka jest gadatliwa. I tylko by mi siê sprzeciwia³a. Nie wiesz, co ja

z ni¹ mam. Wszystko zrobi, ¿eby mi siê sprzeciwiæ.
WIKTORIA Wydaje mi siê jednak�
TATA Ju¿ ty siê nie wtr¹caj. To s¹ sprawy miêdzy nami.
WIKTORIA Natychmiast j¹ wypu�æ.
TATA Zrobi³em jej ca³kiem wygodne pos³anie.

Wiktoria otwiera szafê. Z szafy wypada nieprzytomna Matka. Wali siê na pod³ogê.
TATA Widzisz, co narobi³a�? (pakuje Mamê z powrotem do szafy)
WIKTORIA To jest ³amanie praw cz³owieka!
TATA Ledwo to od ziemi odros³o, a ju¿ pyskuje!
WIKTORIA Kiedy mama siê obudzi, to jej powiem, co z ni¹ robisz, psycholu!



MARIA WOJTYSZKO

34SILNA PŁEĆ
TATA My�lisz, ¿e ona nie wie?
WIKTORIA A wie?
TATA Sama sobie te pigu³ki kupuje. Je�li powiem, ¿e mam wa¿ne spotkanie, to ³yka

i wchodzi do szafy. Mówi, ¿e tak zdrowiej dla krêgos³upa. Na twardym.
WIKTORIA Ale�
TATA Pos³uchaj, umówi³em siê z tob¹, bo musimy porozmawiaæ jak ojciec z dziec-

kiem.
WIKTORIA Nie jestem dzieckiem.
TATA Ju¿ ja wiem, co wam po g³owach chodzi.
WIKTORIA Komu � nam?
TATA Wam. Przejrza³em te wszystkie feministyczne pisma, te m³ode autorki � prozator-

ki, lesbijki i kolczyki w nosach.
WIKTORIA No i?
TATA Wypraszam sobie.
WIKTORIA Ale o co konkretnie chodzi?
TATA Zawsze tylko by�cie siê sprzeciwia³y.
WIKTORIA Przecie¿ ja nic nie mówiê. Nawet nie jestem lesbijk¹ ani feministk¹. W ogó-

le ¿adn¹ �istk¹�. Jestem sob¹.
TATA A no w³a�nie. Przero�niête ego. Jakie� bunty, rodziæ po ludzku, jakie� fanaberie,

diety, kosmetyki.
WIKTORIA Wydaje mi siê, ¿e mieszasz pojêcia.
TATA Zrób dyplom, to porozmawiamy.
WIKTORIA Przepraszam, ale odnoszê wra¿enie, ¿e czepiasz siê dla zasady.
TATA Czepiam siê? A ty niby masz prawo robiæ mi takie rzeczy?
WIKTORIA Jakie rzeczy?
TATA Zachodziæ w ci¹¿ê!
WIKTORIA No, tak. Zrobi³am to oczywi�cie na z³o�æ tobie.
TATA Nie lepiej by³o po staremu?
WIKTORIA Niby kiedy?
TATA No, na przyk³ad jak mia³a� trzy lata.
WIKTORIA Raczej nie mia³am na to wp³ywu.
TATA Nie szkodzi. Mo¿emy udawaæ. No, dziu, dziu, dziu. Zjesz ciasteczko?
WIKTORIA Nie, dziêkujê. Wyobra� sobie, ¿e jako trzylatka nigdy nie skoñczy³abym

studiów.
TATA Jak to?
WIKTORIA No, najpierw trzeba mieæ maturê.
TATA Jeste� zdolna.
WIKTORIA O czym my w ogóle rozmawiamy?
TATA Dobrze. Nie chcesz po dobroci, to nie. Kategorycznie ¿¹dam, ¿¹damy, mama i ja�
WIKTORIA Mama jest w szafie.
TATA ¯¹dam ja, a mama razem ze mn¹, ¿eby� by³a mi³a, ³adna, zadbana, jednocze-

�nie wykszta³cona, pracowita i bogata, do tego zamê¿na, ale niekoniecznie doro-
s³a. ¯eby� mia³a du¿o dzieci, ale nigdy nie zachodzi³a w ci¹¿ê i z nikim nie spa³a.
¯eby� siê nigdy nie zestarza³a, ¿eby� mia³a pogl¹dy jednocze�nie lewicowe i ka-
tolickie. ̄ eby� by³a przez pó³ roku blondynk¹, a przez drugie pó³ brunetk¹. ̄ eby�
nareszcie znalaz³a sobie nazwê dla tego swojego pokolenia, w którym ka¿dy jest
kim innym. ¯eby� traktowa³a nas jak przyjació³. I ¿eby� wreszcie przesta³a nam
siê sprzeciwiaæ!

WIKTORIA Zastanowiê siê nad tym.
S c e n a  15. W o d y  p ³ o d o w e
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Mieszkanie Wiktorii.

RUDA Fajna chata.
WIKTORIA Nie wchod�. Mam nieposprz¹tane. Mam niepozmywane. Kran cieknie.
RUDA Daj spokój. Jak chcesz, to ci pozmywam.
WIKTORIA Czy jeste� jednym z tych dziwnych go�ci?
RUDA Dziwnych?
WIKTORIA No, wiesz, umar³ych, organów wewnêtrznych?
RUDA Justyna. Nie poznajesz mnie?
WIKTORIA A, Justyna. Justyna. Wygl¹dasz mi raczej na tê rud¹ z wydzia³u.
RUDA No tak, studiujemy razem. Studiowa³y�my przed urlopem.
WIKTORIA Czekaj. Zas³oniê nogi. Straszne mi siê ¿ylaki porobi³y. Nie pokazujê tego

ludziom.
RUDA Ja mam pêkaj¹ce naczynka. Chcesz zobaczyæ?
WIKTORIA Nie. Chcê. Poka¿.
RUDA Zobacz. Tu i tu. Podobno to mo¿na laserem.
WIKTORIA Czy wszystkie kobiety maj¹ brzydkie nogi?
RUDA Chyba tak. Albo tylko ty i ja.
WIKTORIA Wygl¹dam okropnie? Ten brzuch jest obrzydliwy, prawda?
RUDA Co siê przejmujesz? Przynios³am ci gazetê.
DAWID We� i podziêkuj.
RUDA Twój ch³opak?
WIKTORIA Tak jakby.
DAWID Dawid.
RUDA Justyna.
WIKTORIA Siedzi tu od kilku dni. Gapi siê na mnie. Nie gap siê na mnie.
RUDA Dobrze siê czujesz?
WIKTORIA Wyrzuæ go, proszê.
RUDA Kochanie, tu nikogo nie ma.
WIKTORIA Poszed³. Dziêkujê. Przeczytaj mi co�, na przyk³ad o gospodarce. Gospodar-

ka mnie wzrusza. P³aczê przy indeksach gie³dowych.
RUDA (czyta) �Wysoko�æ dop³at w zale¿no�ci od kursu euro do z³otego. Rzeczywisty

czterysta dziewiêædziesi¹t trzy, hipotetyczny piêæset trzy��
WIKTORIA Chcia³am ciê zaprosiæ na kawê.
RUDA Zrobiê sobie.
WIKTORIA Nie teraz. Przedtem. Teraz brzuch mnie przerós³. Ludzie ustêpuj¹ mu miej-

sca w autobusie, na poczcie, witaj¹ siê z nim, dotykaj¹ bez mojego pozwolenia.
A przedtem chcia³am, ¿eby� by³a moj¹ dziewczyn¹.

RUDA To mi³e.
WIKTORIA Nie mi³e. To by³o dla mnie wa¿ne.
RUDA Ale ja jestem raczej hetero.
WIKTORIA A ja jestem nic.
RUDA Kiedy urodzisz, to mnie zaprosisz.
WIKTORIA Kiedy urodzê, to ju¿ nie bêdê ja.
RUDA Sk¹d ty w ogóle masz to dziecko?
WIKTORIA Znik¹d. Nie mogê sobie przypomnieæ, co takiego zrobi³am, ¿eby je mieæ.

Czyta³am Nietzschego w oryginale.
RUDA Chcesz wody?
WIKTORIA Mia³a� takie zag³êbienie miêdzy szyj¹ i obojczykiem. Twoje palce na ³aw-

ce. W �wietle padaj¹cym od okna wygl¹da³y, jakby by³y przezroczyste. Zawsze chcia-
³am dotkn¹æ twoich w³osów. Zawsze chcia³am takie mieæ. Bojê siê.

RUDA Przecie¿ ciê nie zostawiê.
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WIKTORIA My�lê, ¿e to wszystko taki ¿art. Wiesz, ja jeszcze nic nie wiem. Niczego

nie osi¹gnê³am. Chcia³am robiæ studia doktoranckie, chocia¿ mój promotor to te¿
niez³y chuj. Jestem nikim. Totalne nic. Jak mo¿e siê urodziæ kto� z nikogo? Nie
rozumiem. Nie wiem nawet, czy nie by³abym dobr¹ lesbijk¹. By³abym. Robi³abym
ci �niadania do ³ó¿ka. Nie nadajê siê na pe³n¹ kobietê. Palê. Pobi³am swoj¹ macicê.
Rozumiesz?

RUDA Trochê. £adnie ci w tej bluzce.
WIKTORIA No, widzisz. Podobam ci siê. My�la³a� kiedy� o wszystkich mo¿liwo�ciach,

które na nas czekaj¹? Wiesz, Brazylia, socjalizm, zdrowe od¿ywianie. Ty wiesz, ¿e ja
chcia³am zostaæ chirurgiem? Kocham ciê.

RUDA Ja ciebie te¿. W pewnym sensie.
WIKTORIA Przepraszam. To przez tê ci¹¿ê. Przepraszam. W³a�ciwie tylko chcia³abym

siê z tob¹ kochaæ. Fajna z ciebie laska.
RUDA Z ciebie te¿.
WIKTORIA �miejesz siê. Znowu siê �miejesz. Tobie wszystko przychodzi ³atwo.
RUDA Masz z³y dzieñ.
WIKTORIA Mam z³e ¿ycie.
RUDA Nie mogê kochaæ siê z tob¹, kiedy w �rodku masz dziecko.
WIKTORIA Wyszed³ ze mnie ten ca³y �luz.
RUDA Boli? Masz skurcze?
WIKTORIA Wszystko dobrze. Tylko mnie przytul.
JUSTYNA Trzeba jechaæ.
WIKTORIA Poca³uj mnie, bo to ostatnia chwila, zanim zostanê matk¹.
RUDA Pojadê z tob¹. Bêdê z tob¹ zawsze.
WIKTORIA Zawsze.
RUDA Zawsze. Chod�my.
WIKTORIA

We� mnie.
We� mnie pod rêkê.
Zabierz st¹d
We� dok¹d chcesz
Dok¹d ci siê podoba
Pomy�l, ¿e to ostatnia chwila
Pomy�l, ¿e ju¿ nigdy nie bêdziemy razem
We dwie
Ju¿ nigdy nie bêdê ja z kim�
Tylko zawsze on
Nie wolno mi ju¿ byæ sob¹

RUDA Cicho. Mówienie mêczy. Nie mo¿esz siê teraz mêczyæ.
WIKTORIA On siê nie rusza. Nigdy siê nie rusza³.

S c e n a  16. � w i n i n a

Porodówka.
PO£O¯NA Przyj. No, przyj, mówiê. Chcesz urodziæ czy nie?
WIKTORIA Nie mogê.
PO£O¯NA Jeszcze trochê.
RUDA Wody p³odowe by³y zielone.
PO£O¯NA Przyj, cipo grochowa!
MACICA Doro�nij wreszcie. Ja to znoszê. Ty te¿ mo¿esz.
WIKTORIA Kurwa!



MACICA

37 SILNA PŁEĆ
DAWID Nie klnij, us³yszy.
WIKTORIA Kurwa!
RUDA No, ju¿. Zaraz bêdzie po wszystkim.
PO£O¯NA Przyj, �winio!
WIKTORIA Nie chcê. Nie mogê.
PO£O¯NA Jeszcze raz. Co za g³upia pizda!
WIKTORIA Dlaczego tu jest tyle ludzi? Id�cie st¹d. Nie chcê nikogo. Kurwa!

Dosyæ. Nic z tego nie bêdzie. Wychodzê. Wychodzê. To nie moja rola. Wiecie, jak to
jest, kiedy cz³owiek znajdzie siê nagle nie w swojej roli? Jak wtedy, kiedy ciotka
Halina pomyli³a mnie z moim kuzynem, bo mia³am krótkie w³osy. Rozmawia³am z ni¹
z pó³ godziny. Gdybym teraz po prostu wsta³a i sobie posz³a? To oni robi¹ to ca³e
zamieszanie. Mnie tylko boli. Czasem boli mnie g³owa. A niekiedy z¹b. Posz³am do
dentysty. By³a trzecia w nocy. Wyrwa³. Da³ antybiotyk. I by³o po wszystkim. Dobrze,
¿e s¹ ca³onocne kliniki. Tylko ta opuchlizna na gêbie. Tak¿e tym razem te¿ na pewno
da siê wyrwaæ. Wyrywajcie. Dali mi chyba co� znieczulaj¹cego. Sama prosi³am. B³a-
ga³am. Cz³owiek to nie jest kupa krwawego miêsa. Nawet je�li jest kobiet¹. Nawet
je�li urodzi³ siê z macic¹. Cz³owiek ma te¿ g³owê. Przede wszystkim. Gdzie jest moja
g³owa? Upad³a i potoczy³a siê po posadzce umazanej krwi¹. Teraz ma siniaki. Co ja
mówiê? Przecie¿ tu jest tak czysto, higienicznie. Przecie¿ chodzi³am do szko³y rodze-
nia, uczy³am siê o cudzie narodzin. Cz³owiek to nie jest wieprzowina, cielêcina, �wi-
nina. Cz³owiek to brzmi dumnie. Cz³owiek to brzmi dumnie. Cz³owiek to brzmi dum-
nie. Jestem tylko trzcin¹, ale przecie¿ my�l¹c¹. My�l¹c¹. Oto cz³owiek. Ecce homo.

RUDA Ju¿. Ju¿ po wszystkim.
WIKTORIA Tak szybko? Dlaczego tak szybko?
PO£O¯NA Ch³opiec. Dziêki Bogu.
RUDA �liczny.
WIKTORIA Dlaczego on nie krzyczy?
PO£O¯NA Doktorze!
DOKTOR Mocniej.
WIKTORIA Dlaczego nie krzyczy?
CH£OPIEC Mówi³em, ¿e znajdê sobie inn¹ mamê.
WIKTORIA Poka¿cie mi go.
CH£OPIEC Mówi³a�, ¿e bêdê p³aka³.
WIKTORIA Poka¿cie!

S c e n a  17. S a g a

Mieszkanie Wiktorii.
WIKTORIA To by³ chwilowy kryzys. Nic takiego siê nie dzia³o. Ci¹¿a jak ci¹¿a.
WIKTOR I nie mia³a� ¿adnych w¹tpliwo�ci?
WIKTORIA Nie, dlaczego? Dosta³am za ciebie od pañstwa tysi¹c z³otych.
WIKTOR Czyli nie jestem adoptowany?
WIKTORIA Sk¹d ci to przysz³o do g³owy?
WIKTOR Tak pomy�la³em. W koñcu nigdy mi o tym wszystkim dok³adnie nie opowia-

da³a�.
WIKTORIA Od tysiêcy lat ludzie na ca³ym �wiecie rodz¹ siê tak samo. Czyta³e� te ksi¹¿-

ki, które ci kupi³am?
WIKTOR Które?
WIKTORIA �Cia³o mê¿czyzny� i �Sk¹d siê bior¹ dzieci?�.
WIKTOR Mamo, to by³o jakie� piêtna�cie lat temu.
WIKTORIA Co ciê nasz³o? Jest ósma rano, a ty mnie pytasz o jakie� historie, których ju¿
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sama dobrze nie pamiêtam.

WIKTOR Kto by³ moim ojcem?
WIKTORIA Mówi³am ci.
WIKTOR Nie masz zdjêcia?
WIKTORIA Gdybym wiedzia³a, ¿e umrze przed twoimi narodzinami, trzyma³abym ja-

kie� zdjêcia.
WIKTOR A tata?
WIKTORIA Tatê pozna³am pó�niej.
WIKTOR A babcia i dziadek?
WIKTORIA Co?
WIKTOR Opowiedz mi o nich.
WIKTORIA Bardzo ciê kochali. Kochali mnie, kochali siebie nawzajem. Dlatego babcia

umar³a zaraz po dziadku.
WIKTOR Mówi³a�, ¿e siê k³ócili.
WIKTORIA Tylko czasami. Mieli ró¿ne pogl¹dy polityczne.
WIKTOR Chcia³a�, ¿ebym siê urodzi³?
WIKTORIA Oczywi�cie.
WIKTOR Czyli nie by³em nieplanowany?
WIKTORIA Nie nud�.
WIKTOR A ciocia Justyna?
WIKTORIA Co z ni¹?
WIKTOR Zna³a� j¹ wtedy?
WIKTORIA Studiowa³y�my razem. Id�, bo siê spó�nisz na zajêcia.
WIKTOR Czy my jeste�my Polakami? Katolikami? ¯ydami? Socjalistami? Europejczy-

kami? Kim my jeste�my?
WIKTORIA Ja jestem sob¹. A ty sobie b¹d�, kim chcesz.
WIKTOR Muszê ci co� powiedzieæ.
WIKTORIA Mów.
WIKTOR O�wiadczy³em siê Zosi.
WIKTORIA Jest w ci¹¿y?
WIKTOR Nie, dlaczego?
WIKTORIA Lubiê j¹. To mi³a dziewczyna.
WIKTOR No, lecê. Kocham ciê.
WIKTORIA Ja ciebie te¿.

S c e n a  18. T r y u m f  w o l i

WIKTOR Mam na imiê Wiktor. To po mamie. Ojca nigdy nie pozna³em. Ale to przecie¿
nie powód do wstydu. Tata umar³, nim siê urodzi³em. Ratowa³ dziecko spod kó³ ciê-
¿arówki, ale sam straci³ ¿ycie. By³ zupe³nie trze�wy. Naprawdê. Rzuci³ siê na jezdniê,
zd¹¿y³ tylko odepchn¹æ dziecko. To by³ chyba ch³opiec. Co robi³ ch³opiec na ulicy
o trzeciej w nocy? Mama jako� nie umia³a powiedzieæ. Mo¿e to by³o jedno z tych
biednych dzieci z patologicznych rodzin? Ale kierowca nie zd¹¿y³ zahamowaæ. Smutna
historia, prawda? Mój ojciec by³ bohaterem. Urz¹dzili mu pogrzeb na koszt miasta.
By³o tam pó³ Warszawy, prezydent, zastêpca premiera. Nie pamiêtam, jak siê nazy-
wa³. I oczywi�cie mama. Ca³a na czarno. Podobno piêknie wygl¹da³a. Mama ma na
imiê Wiktoria. Nie wiem, co to za g³upie imiê. Kretyñskie, prawda? Babcia i dziadek
musieli mieæ z³y dzieñ. Przepraszam. �wiêtej pamiêci. Nie mam nic przeciwko nim.
To byli mili ludzie. Tylko dlaczego ja muszê mieæ takie kretyñskie imiê? Jestem nor-
malnym facetem. Skoñczy³em prawo, lubiê dobre samochody. Je�li bêdê mia³ syna,
dam mu na imiê W³odzimierz. To ³adne imiê. Takie bardziej polskie. Ostatecznie
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Bogumi³. £adnie, prawda? Jestem Polakiem. Taki siê urodzi³em. To moja to¿samo�æ.
Jestem Polakiem. Taki siê urodzi³em. Zupe³nie normalnie. Wszyscy ludzie na �wiecie
rodz¹ siê podobnie. Z jak¹� narodowo�ci¹, to¿samo�ci¹. Osobi�cie nie lubiê mniej-
szo�ci. My�lê, ¿e nie powinni tak ostentacyjnie chodziæ po mie�cie. Przynajmniej po
centrum. Oczywi�cie mamy demokracjê i niech ka¿dy sobie �pi, z kim chce. Jestem
tolerancyjny. Ale bez przesady. Demokracja to rz¹dy wiêkszo�ci, a wiêkszo�æ jest
normalna. Moi rodzice stworzyli zdrow¹ rodzinê i jestem im za to wdziêczny. Mój
biologiczny ojciec by³ bohaterem. Babcia walczy³a z komunizmem. Pradziadek zgi-
n¹³ rozstrzelany przez Niemców. �ciska³ w d³oni krzy¿ katolicki. To piêkna historia
rodzinna. Muszê siê przecie¿ czego� trzymaæ. Muszê przecie¿ mieæ jak¹� tradycjê.
Wszyscy przede mn¹ byli bohaterami. I ja te¿ bêdê. Urodzi³em siê z jakiego� powo-
du, nie przypadkiem. Urodzi³em siê jako obywatel mojego kraju i mojej narodowo-
�ci. Muszê mieæ jakie� korzenie. Wszyscy ludzie w Polsce maj¹ bohaterskie korzenie.
Dlaczego ja nie mia³bym mieæ? Moja rodzina wywodzi siê wprost od Mickiewicza
i Mieszka Pierwszego. Jestem kim�. Nie urodzi³em siê przypadkiem. Jestem na �wie-
cie potrzebny. Jestem potrzebny. Jestem potrzebny. Oto cz³owiek.

K o n i e c


