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MASZ COŚ DO MNIE?

Anna Bednarska

Z TWARZ¥ PRZY CIANIE

OSOBY:
ALICJA
GABI
ALEK
MODEST

}

maj¹ po dwadziecia kilka lat

oraz
DEALER
GINEKOLOG
SZEF

}

najlepiej tylko g³osy

Scena 1
Alicja siedzi. Gabi nerwowo chodzi po mieszkaniu.
GABI Nie widzia³a gdzie mojego czerwonego stanika?
ALICJA W ³azience, na kaloryferze.
GABI Po¿ycza³a ode mnie szminkê? Niewa¿ne  jest. Która godzina?
ALICJA Za piêtnacie pi¹ta.
GABI Po co Modest poznosi³ tyle kartonów? Macie a¿ tyle rzeczy do pakowania?
ALICJA Powiem mu, ¿eby kilka wyniós³ na mietnik.
GABI O której koñczy siê mecz?
ALICJA Nie wiem.
GABI Nigdy wczeniej tego nie robili.
ALICJA Czego?
GABI Nie ogl¹dali razem meczu. Chyba. Bo¿e, co bêdzie za trzy dni? Wemiecie kartony, wyjdziecie i was nie bêdzie tak po prostu? O której koñczy siê ten mecz?
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ALICJA Nie wiem. Nie mo¿esz normalnie wyjæ?
GABI Nie chcê siê z nimi min¹æ w drzwiach. Wiesz, ¿e wyjdê, potem wrócê, jak zwykle.
Jak wygl¹dam?
ALICJA £adnie. Co mam powiedzieæ Alkowi?
GABI Wiesz, co. ¯e zarabiam pieprzone pieni¹dze. Tak zwane nadgodziny. Tylko raz w
tygodniu, raz w tygodniu, ale muszê. Ju¿ wiem  o szóstej. Koñczy siê dopiero o
szóstej. Zauwa¿y³a, ¿e ¿yjemy w ci¹g³ym stresie?
ALICJA Gabi, nie lubiê tego robiæ.
GABI Alicja, ja muszê. Gdybym tylko chcia³a, to co innego, nie prosi³abym ciê o to.
Dobrze wiesz, ¿e bez ciebie nie da³abym rady, a za trzy dni ciebie nie bêdzie
ALICJA Bojê siê.
GABI O mnie? Przecie¿ zawsze wracam i nic siê nie dzieje. (po chwili, powa¿niej¹c)
Znowu robi³a sobie test
ALICJA Sk¹d wiesz?
GABI Widzia³am, w kuble na mieci. Schowaj go g³êbiej.
ALICJA To ¿adna tajemnica.
GABI Ale mu nie powiedzia³a.
ALICJA Tylko sprawdza³am. Nic nie wysz³o.
GABI Zawsze tak mówisz.
ALICJA Tylko sprawdza³am. Nie muszê mu mówiæ.
GABI Alicja
ALICJA Nic nie bêdzie.
GABI Tak, wiem. Dobra, idê, gdyby Alek co Niewa¿ne, nic nie powie.
Scena 2
Ulica. Alek i Modest stoj¹ pod blokiem.
MODEST Kiedy przyjdzie?
ALEK Zaraz.
MODEST Umówi³e siê na konkretn¹ godzinê?
ALEK Co ty jeste taki spiêty? Zaraz przyjdzie. Jeszcze siê nie zdarzy³o, ¿eby nie przyszed³. Mo¿e powiniene siê zabawiæ?
MODEST Na meczu
ALEK Kurwa, na meczu. Ja mówiê o prawdziwej zabawie, o przyjemnym skurwieniu siê
w obcych ramionach. Najpierw zapalimy, potem poszukamy
MODEST Alicja czeka w domu.
ALEK Daj spokój, wszyscy faceci tak czasem robi¹ i wszystkie kobiety o tym wiedz¹.
MODEST Gabi wie?
ALEK Modest, nie b¹d dzieckiem.
MODEST Kiedy on, do cholery, przyjdzie?
ALEK Patrz, tam.
MODEST Co?
ALEK Tamta dziewczyna.
MODEST No, i?
ALEK Kurwa, nie zgrywaj siê.
MODEST Gdyby siê ca³y czas nie opieprza³, to
ALEK To co?
MODEST To by ci nie przychodzi³y do g³owy takie rzeczy.
DEALER (off) Sorry za spónienie.
ALEK Masz?
DEALER (zza sceny s³ychaæ jego g³os) Stary, wydawa³o mi siê, ¿e widzia³em twoj¹ laskê
z jakim facetem.
ANNA BEDNARSKA

43

MASZ COŚ DO MNIE?

ALEK Wydawa³o ci siê.
DEALER D³ugie, ciemne w³osy
ALEK (przerywaj¹c mu, z naciskiem) Wydawa³o ci siê. Ile siê, kurwa, spóniasz? Powiniene bardziej szanowaæ sta³ych klientów!
DEALER Mówi³em ju¿ sorry, nie?
ALEK Dziewczyna czeka na mnie z kolacj¹ w domu. Chce sobie dzi przypaliæ. Daj mi
najlepsz¹.
Scena 3
Póniej. Wchodzi Modest.
ALICJA Gdzie Alek?
MODEST Zosta³. Gdzie Gabi?
ALICJA Wysz³a.
MODEST Nadgodziny?
ALICJA Widocznie potrzebuje pieniêdzy. Jak w pracy?
MODEST Dobrze. Jak na uczelni?
ALICJA Nie by³am.
MODEST (z³y) Kiedy musisz skoñczyæ studia. Za dwa miesi¹ce, jak zwykle, bêdziesz
¿ebraæ o zaliczenia i paliæ paczkê dziennie.
ALICJA Nigdy nie pali³am paczki dziennie. Nie jestem dzieckiem.
MODEST Powiedz to swojemu dziekanowi.
Przez chwilê milcz¹. Alicja wyci¹ga papierosa, zapala, trochê siê trzêsie.
ALICJA Przynios³e za du¿o kartonów.
MODEST Najwy¿ej nie wszystkie zapakujemy.
ALICJA Zawadzaj¹.
MODEST Tobie?
ALICJA Wszystkim.
MODEST Jeli tobie zawadzaj¹, wyniosê je, ale jeli tylko Gabi
ALICJA Mnie te¿. Mo¿e jeszcze zastanowimy siê nad t¹ wyprowadzk¹?
MODEST Wszystko zosta³o ju¿ ustalone  za trzy dni wreszcie bêdziemy mieæ w³asne miejsce.
ALICJA Ale tu jest wyj¹tkowo tanio.
MODEST Trzy lata temu nie mielimy nic, teraz staæ nas na co lepszego. Musimy siê
wyprowadziæ, rozumiesz?
ALICJA Dlatego, ¿e s³yszymy ich przez cianê?
MODEST Nie o to chodzi. To mieszkanie Bêdziemy mieæ zupe³nie w³asne miejsce.
Wiesz, co to znaczy? Zobaczysz, ¿e bêdzie nam ³atwiej.
ALICJA £atwiej z czym? Przecie¿ tu ¿yjemy, tu ogl¹damy telewizjê, tu mamy ³ó¿ko. Tam
te¿ bêdziemy ¿yli, te¿ bêdziemy ogl¹daæ telewizjê, te¿ bêdziemy mieæ ³ó¿ko
MODEST Dlaczego ty nie widzisz tej ró¿nicy?
ALICJA Tu jest dobrze, tobie te¿.
MODEST Wcale ciê nie obchodzi, czy mi tu dobrze!
ALICJA Ale chcesz tu zostaæ, tak samo jak ja!
MODEST Nie, kurwa, nie tak samo! To mieszkanie jest ciasne, rozumiesz? C i a s n e.
Wchodzi Alek. Widzi, ¿e sytuacja jest napiêta, ale nie zwraca na to uwagi.
MODEST Ju¿ jeste?
ALEK Nic siê nie dzia³o. (wyci¹ga paczuszkê z traw¹ i macha ni¹) Ale uwaga  zapalimy
i od razu wszystkim poprawi siê humor.
ALICJA Ja nie bêdê paliæ.
ALEK Nie wyg³upiaj siê, skarbie!
ALICJA Nie mogê.
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ALEK Alicja, nie takie rzeczy razem robilimy. Miesi¹c temu tu, na tej pod³odze, le¿elimy wszyscy czworo, a ty, Alicja, mia³a siê najg³oniej!
ALICJA Ale teraz nie mogê.
MODEST (z naciskiem) Zapalisz, Alicja.
ALEK I o to w³anie chodzi Za trzy dni was tu nie bêdzie, wiêc szkoda by by³o
ALICJA Jestem w ci¹¿y.
MODEST (jest nie tyle zaskoczony, co z³y na Alicjê) By³a u lekarza?
ALICJA Jeszcze nie.
MODEST No to sk¹d wiesz?
ALICJA Mam objawy.
MODEST Objawy, kurwa.
ALEK Spokojnie, Modest. Zapalimy sobie we dwóch, Alicja jutro pójdzie do lekarza,
wszystko siê wyjani.
ALICJA Niedobrze mi.
ALEK To sobie zapal.
MODEST (tak naprawdê nie tylko do Alka, ale i do Alicji) Przestañ!
Alicja wybiega. Modest waha siê, czy za ni¹ iæ. Alek go zatrzymuje.
ALEK Daj spokój. Zapal ze mn¹. Pogadamy o ¿yciu. Tak to jest  dobry dzieñ, mecz,
trochê zdrowych emocji, a póniej przychodzisz do domu i okazuje siê, ¿e jedna jest
zielona, drugiej w ogóle nie ma i co zaczyna siadaæ.
MODEST Znowu.
ALEK Myla³em, ¿e siê przyzwyczai³e  to przecie¿ nic takiego.
MODEST Jej do tego wystarczy oblany egzamin. A my siê przecie¿ wyprowadzamy.
ALEK To siê nie wyprowadzajcie.
MODEST Alicja potrzebuje spokoju. A ta pieprzona ciana, jakby jej w ogóle nie
by³o!
ALEK Kiedy jej nie by³o  tylko wielki pokój. Gabi powiedzia³a, ¿e trzeba go podzieliæ.
A gdy by³ ju¿ podzielony, stwierdzi³a, ¿e trzeba pó³ wynaj¹æ. Nie jest tak le.
MODEST Chodzi o Alicjê, Alek. Musi mieæ spokój do nauki, musi wreszcie skoñczyæ te
cholerne studia.
ALEK Zapal ze mn¹.
MODEST Muszê jeszcze pojechaæ na chwilê do pracy.
ALEK O tej porze?
MODEST Tam zawsze jest co do zrobienia.
ALEK Jak chcesz, ja sobie zapalê.
Scena 4
Póniej. Sam Alek. Wchodzi Gabi.
GABI Sam palisz? Gdzie wszyscy?
ALEK Modest pojecha³ do pracy. Alicji chyba znów odpieprza.
GABI (przejêta) Powiedzia³a Modestowi Jak zareagowa³?
ALEK Pojecha³ do roboty. A ty taka elegancka chodzisz do pracy?
GABI By³am na s³u¿bowej kolacji.
ALEK Po trawie zawsze mi siê ciebie chce. A ty gdzie siê w³óczysz.
GABI Pracowa³am.
ALEK Jad³a.
GABI S³u¿bowe jedzenie.
Zaczynaj¹ siê miaæ. Gabi siada mu na kolanach.
GABI Sekretarki s¹ strasznie puszczalskie.
ALEK (¿artuj¹c) A asystentki nie?
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GABI (przez chwilê trochê zdenerwowana jego pytaniem) Wiesz, o co mi chodzi. O tê
ca³¹ atmosferê Ka¿da sekretarka, gdziekolwiek na chwilê wyjdzie  na papierosa
czy do toalety  po powrocie zawsze podci¹ga majtki.
ALEK Lubiê, kiedy opowiadasz o seksie.
GABI Opowiadam o pracy.
ALEK O podci¹ganiu majtek.
GABI Tam w ogóle nie myli siê o pracy. Te puszczalskie idiotki potrafi¹ ustawiaæ siê
w kolejce po to, ¿eby z twarz¹ przy ¿ó³tej tapecie daæ siê przer¿n¹æ panu dyrektorowi!
W jego biurze jest pe³no plam po spermie, na dywanie, cianach
ALEK To by t³umaczy³o ¿ó³te tapety.
GABI Alek, pracujê w burdelu. Po co one to robi¹?
ALEK Mo¿e lubi¹?
GABI Pieprzenie?
ALEK Tak, skarbie, pieprzenie.
GABI Mylisz, ¿e mo¿na lubiæ takie ¿a³osne piêciominutowe dyrektorskie r¿niêcie?
ALEK (umiecha siê i mówi wbrew sobie, na si³ê) Nie wiem. Wiêc po co?
GABI Mo¿e po to, by mieæ o czym myleæ. Jeli ci¹gle myl¹ ale ze mnie szmata, to ju¿
nie myl¹, ¿e ¿yjemy w stresie, ¿e ¿ycie ucieka (wybucha miechem) ¯artujê, skoro
to robi¹, musz¹ to lubiæ. Niektórzy lubi¹ nawet groszek z marchewk¹. Mo¿e byæ co
gorszego ni¿ groszek z marchewk¹?!
ALEK (pod³apuje od razu jej rozbawienie) Niektórzy zamawiaj¹ t o w restauracji!
GABI Nie mogê sobie wyobraziæ wiêkszego koszmaru od widoku eleganckiego talerza,
a na nim tej zielono-pomarañczowej Nawet nie wiem, jak to nazwaæ!
ALEK Zboczeñcy mówi¹ na t o jarzyna!
S¹ rozbawieni jeszcze przez chwilê. Gabi pierwsza powa¿nieje.
GABI Co zrobimy za trzy dni?
ALEK Poszukamy kogo, chyba ¿e nie chcesz To w koñcu moje mieszkanie, wiêc nic
nie musimy.
GABI Pamiêtam, jak siê dowiedzia³e o spadku. Powiedzia³e, ¿e teraz to siê zacznie ¿ycie 
w³asne mieszkanie, procenty, z których bêdzie na chleb, alkohol, trawê, opieprzanie siê
ALEK Nie takie do koñca.
GABI Twoje studia to fikcja.
ALEK W koñcu siê za co zabiorê.
GABI (ciep³o) Przecie¿ wiem. Byle w tym stuleciu. (po chwili) Nie chcê, ¿eby w ich
pokoju zamieszka³ kto obcy. (g³ono) Alicja, chod do nas!
Wchodzi Alicja.
GABI (chce rozbawiæ Alicjê) W³anie opowiada³am Alkowi, ¿e moje kole¿anki-sekretarki zawsze chodz¹ z majtkami na wysokoci kolan, tak na wszelki wypadek.
Alicja nie umiecha siê. Trzyma rêce na brzuchu, wygl¹da, jakby robi³a to odruchowo.
GABI Jak siê czujesz?
ALICJA Nie wiem. Jem wiêcej. (znacz¹co) Jak by³o na kolacji?
GABI Duszno. Strasznie d³ugo jedlimy.
Scena 5
Alicja i Gabi le¿¹ na ³ó¿ku z butelk¹ wina.
GABI Napij siê jeszcze.
ALICJA Nie chcê go utopiæ.
GABI Dziecka? Daj spokój, Alicja, to tylko tanie bia³e wino. Lepiej rzuæ palenie. Tylko
ty z nas palisz.
ALICJA Tylko ty z nas raz w tygodniu (nie koñczy)
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GABI Kurwa, nie o to chodzi. To naprawdê ma³e mieszkanie. Czasem jeste jak dziecko.
Wszystko mierdzi dymem, pow¹chaj firanki w kuchni!
ALICJA Za trzy dni ju¿ mnie tu nie bêdzie  po co wypominasz mi firanki?
GABI Ci¹gle o tym zapominam, chyba chcê zapomnieæ, wiesz? Ale jeli jeste w ci¹¿y
Alicja, mo¿e nie powinna mieszkaæ tylko z Modestem. Kto siê tob¹ zajmie, gdy on
bêdzie w pracy? I jeszcze te jego studia. Jak on to sobie w ogóle wyobra¿a?
ALICJA Modest nie zmieni zdania. Uwa¿a, ¿e tak bêdzie dobrze.
GABI A ty?
ALICJA Nie rozmawiajmy o tym, tak trzeba. (pogodnieje) Rano sta³am przed lustrem,
patrzy³am na swój brzuch, wyobra¿a³am to sobie Kiedy siê zaokr¹gli, jeli siê zaokr¹gli, bêdzie mi chyba ³adnie
GABI By³oby ci naprawdê licznie. (po chwili) Alicja, powinna pójæ do lekarza.
ALICJA Pójdê jutro.
GABI Naprawdê powinna.
ALICJA Wiem.
GABI Raz myla³am, ¿e jestem w ci¹¿y. Nie mówi³am ci? Z Alkiem, na samym pocz¹tku. Przez dwie noce nie spa³am. Lekarz powiedzia³, ¿e jestem histeryczk¹.
ALICJA A gdyby by³a?
GABI Nie wiem. Dziecko to dziecko. Wszystko by³oby popieprzone. (prawie p³acz¹c)
Nie mog³abym Zreszt¹ nie wiem, nie jestem, ty mo¿e te¿ nie jeste
ALICJA Nie p³acz.
GABI Spa³am ju¿ ze wszystkimi facetami w firmie, wiesz?
ALICJA Wiem.
GABI Mój szef zawsze patrzy na mnie tak, jakbym w³anie z podci¹gniêt¹ spódnic¹
klêcza³a na jego biurku. Zawsze tak patrzy. Tak mnie zapamiêta³. Czasem ka¿e
mi co robiæ  robiê, bo nawet to lubiê. Ale to jest obrzydliwy facet, wiesz? Od kogo
s³ysza³am, ¿e posuwa wszystko, co ¿yje. A wiêc ¿yjê. Ma ¿onê, wiesz? Podobno wygl¹da jak starsza pani
ALICJA Czemu siê nie rozwiod³a?
GABI (wybucha miechem) Mo¿e go kocha? (po chwili) Kiedy przestanê, Alicja, na
pewno. Ale na razie raz w tygodniu to czasem ma³o Czasem gdy wracam do domu,
to ju¿ pod drzwiami mam ochotê wybiec i pieprzyæ siê jeszcze przez godzinê. Ale jak
ju¿ tu wejdê, to jako mija
ALICJA Dlaczego tak jest?
GABI Czas nas uczy pogody, s³ysza³am to dzisiaj w radiu. A ja nigdy nie mam
czasu, nawet nogi golê niedok³adnie, zobacz, bo siê pieszê. Nie chcê mieæ czasu, nie
chcê zwariowaæ (po chwili) Alek Alek pali sobie trawkê. Nawet gdybym mu
prosto w twarz , ¿e ja te¿ podci¹gam majtki, nic by nie by³o. Chyba nic. Ale tak jest
lepiej. Pójdziesz jutro do lekarza? Obiecaj, kurwa. Bo bêdê z³a.
ALICJA Pójdê.
GABI Wiesz, za ka¿dym razem jest inaczej. Ale choæby nie wiem jak by³o, ja tu zawsze
wracam. Ten jeden dzieñ w tygodniu nic nie znaczy. Pamiêtasz, co ci kiedy mówi³am? O mojej intuicji.
Alicja przytakuje.
GABI Wiêc nigdy siê nie martw.
Scena 6
Wieczór. Alek siedzi. Gabi jest zdenerwowana. Chodzi, nie mo¿e sobie znaleæ miejsca.
GABI Przecie¿ Modest mia³ wynieæ czêæ kartonów! W ogóle nie da siê przejæ! Wystarczy³yby trzy, ale on musia³ znieæ piêtnacie!
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ALEK Gabi, daj ju¿ spokój.
GABI Nie mogê. No, gdzie ona jest?
ALEK Przecie¿ przyjdzie. Jestemy zupe³nie sami
GABI Nie mylê teraz o tym.
ALEK Mo¿e pomyl
GABI Alek, ja tak nie mogê. Modest ci¹gnie j¹ za sob¹ na si³ê, a widzisz, jaka ona jest,
nawet nie zadzwoni. Zabiera j¹ do jakiej beznadziejnej kawalerki na koñcu wiata!
Specjalnie znalaz³ mieszkanie na zadupiu, ¿eby siê odci¹æ, ¿eby j¹ od nas odci¹æ!
ALEK Co ja mogê zrobiæ?
GABI Nic.
ALEK Nigdy mi nie powiesz
GABI (trochê przestraszona) Czego?
ALEK Mo¿e móg³bym co
GABI Nie.
ALEK Dlaczego nigdy mi nie powiesz, ¿ebym co zrobi³?
Gabi patrzy przez chwilê na Alka, jakby chcia³a mu co powiedzieæ, podchodzi do
niego i chwyta go obiema rêkami za szyjê. Jest czu³a.
GABI Nie mogê.
Scena 7
Wchodzi Alicja.
GABI (prawie w furii) Gdzie by³a?! Czemu wy³¹czy³a komórkê?!
ALEK (zupe³nie spokojny) Co powiedzia³ lekarz?
ALICJA Nic.
GABI O nie, ty suko!
ALEK (trochê bezradnie, jakby chcia³ j¹ uspokoiæ) Gabi
ALICJA Nie by³o ju¿ miejsc. Nigdzie.
GABI Jezu, czemu to robisz?! Czemu nie ?! Przepraszam, Alicja, przepraszam, nie
powinnam Tak strasznie siê martwiê, a ten twój Modest  no, gdzie on jest? Gdzie
on, kurwa, jest?!
ALICJA Pewnie w pracy.
GABI Widzisz, mówi³am, ¿e on nie ma dla ciebie doæ czasu, a jak siê wyprowadzicie, to
co wtedy?
ALEK Gabi, daj ju¿ spokój.
GABI Nie mam racji? Niewa¿ne. Alicja, jutro razem pójdziemy do lekarza.
Alek zabiera siê do palenia i usuwa siê w cieñ. Alicja i Gabi nie zwracaj¹ uwagi na
jego obecnoæ.
ALICJA Gabi, ja tym razem wiem, naprawdê.
GABI Piersi ci uros³y. Ale to mo¿e przed okresem?
ALICJA Nie tym razem.
GABI Gdyby tak nie mia³a parê miesiêcy Dziecko to powa¿na sprawa, Alicja
ALICJA Ale rozumiesz?
GABI Tak, oczywicie. Wiesz co? Jutro, po tym lekarzu, pójdziemy co zjeæ, napijemy
siê dobrego wina, dawno tego nie robi³ymy. Bêdziemy siê cholernie dobrze bawiæ.
Scena 8
Alicja pali papierosa.
ALEK Dzisiaj lekarz.
ALICJA S³ysza³am was w nocy

przez cianê.
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ALEK Nie spa³a.
ALICJA (trzyma d³onie na brzuchu) Jak mia³am spaæ? Jak mielimy spaæ? Chcia³am
zasn¹æ, ¿eby ono mog³o zasn¹æ.
ALEK Odsuniemy ³ó¿ko od ciany. Ju¿ dawno trzeba by³o
ALICJA Przecie¿ siê wyprowadzamy.
ALEK Przykro mi, ¿e mia³a tak¹ noc. Trzeba odsun¹æ ³ó¿ko od ciany, wasze te¿ 
wtedy wszyscy bêdziemy siê lepiej wysypiaæ.
ALICJA Nie odsuwaj. To tylko dwie noce.
Wchodzi Modest.
ALICJA Powiniene byæ w pracy
MODEST Ale pomyla³em, ¿e wezmê wolne i pójdê z tob¹
ALICJA Idê z Gabi.
MODEST Alicja, na litoæ bosk¹. Jeli jeste w ci¹¿y  ja jestem ojcem A ty idziesz z
Gabi.
ALICJA Tak, bo ciebie nie by³o i Gabi powiedzia³a, ¿e ze mn¹ pójdzie.
ALEK One maj¹ dzi wiêksze plany. Mam nadziejê, ¿e dotrzymasz mi towarzystwa  ty,
ja i trawa.
MODEST A kto spakuje nasze rzeczy? Czemu ja muszê o wszystkim myleæ?!
ALICJA Spakowa³am ksi¹¿ki i p³yty.
MODEST wietnie. Specjalnie zwolni³em siê z pracy, rozumiesz?
ALICJA Gabi te¿. (wychodzi)
MODEST Kurwa, specjalnie wzi¹³em wolne!
ALEK Zdarza siê.
MODEST Mo¿e powiniene bardziej zaj¹æ siê Gabi?
ALEK Nic na si³ê. Wyprowadzacie siê, chocia¿ Alicja tego nie chce.
MODEST Chce. To znaczy Ona nie wie, czego chce. Chyba zd¹¿y³e zauwa¿yæ, ¿e
Alicja jest jak dziecko, ¿e zawala ró¿ne rzeczy, ¿e ma te ¿e ró¿ne rzeczy siê jej
wydaj¹?!
ALEK Ja nic nie wiem, kompletnie nic.
MODEST Nie chcesz.
ALEK Nie, nie wiem.
MODEST Mog³em byæ bardziej stanowczy! Skoro ju¿ wzi¹³em wolne, trzeba by³o siê
uprzeæ i pójæ z ni¹.
ALEK Dadz¹ sobie radê same.
MODEST Nie o to chodzi! Nie widzisz, co tu siê dzieje?!
ALEK Po prostu siê rozumiej¹.
MODEST Alek, Gabi siê wpieprza!
ALEK Dzieciak z ciebie. Gabi po prostu pierwsza wziê³a wolne.
Scena 9
W poczekalni u ginekologa. Alicja i Gabi siedz¹ obok siebie na kanapie.
ALICJA Chcê zapaliæ.
GABI Sied.
GINEKOLOG (sam g³os, s³ychaæ go przez uchylone drzwi) Wynie to. Kurwa, zawsze
musisz rozlaæ! Trzeba zanieæ nowe og³oszenie
GABI To dobry lekarz. Kole¿anka mi poleci³a.
Alicja mocno oplata rêkami swój brzuch, jakby chcia³a go chroniæ.
GINEKOLOG bardziej rzucaj¹ce siê w oczy. Jutro trzy skrobanki, tak? Jedna przekroczy³a termin o dwa tygodnie, no nic, wemiemy, miejmy serce.
ALICJA Wiem ju¿, jak bym chcia³a daæ jej na imiê.
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GABI Jak?
ALICJA Pozwól mi nie iæ.
GABI (z naciskiem) Jak chcesz jej daæ na imiê?
ALICJA Wiesz, jak siê poczujê?
GINEKOLOG Schowaj to, na dzi koniec. To te¿.
GABI Wejdziesz, po³o¿ysz siê, wszystko jak zawsze.
ALICJA Kiedy ostatni raz by³a ?
GABI Niedawno. Lekarz nie powiedzia³ nic takiego, nic, co Nie poczu³am siê, jakbym
by³a inna, tylko normalnie.
GINEKOLOG Dwie dziwki.
GABI (chc¹c uciec mylami) Potem napijemy siê czerwonego wina, pomogê rzuciæ ci
palenie, chcesz?
ALICJA Wolê bia³e.
GINEKOLOG Mówiê ci, ¿e to by³y dwie zwyk³e dziwki. (rozbawiony w³asnymi s³owami) Normalny cz³owiek poznaje dziwkê po twarzy, ginekolog inaczej
Gabi zaczyna coraz bardziej przyciskaæ do siebie uda.
GABI Ja te¿ wolê bia³e.
Alicja i Gabi przysuwaj¹ siê trochê do siebie, siedz¹ prawie przytulone, obie wystraszone.
GABI Do czego pasuje bia³e wino?
ALICJA Nie wiem.
GABI A czerwone?
ALICJA Nie wiem.
GABI Jak dasz jej na imiê?
ALICJA Nie wiem Komu?
GABI Nie wiem.
S c e n a 10
Ju¿ w nocy. Alek i Modest siedz¹ przy wódce. Wchodzi Alicja  zdenerwowana, z
papierosem. Modest o nic nie pyta, tylko intensywnie siê w ni¹ wpatruje.
ALICJA Czeæ. Co robicie?
ALEK Pijemy wódkê. Co powiedzia³ lekarz?
ALICJA ¯e nie jestem.
ALEK Co ty jeste taka blada?
ALICJA le siê czujê.
MODEST Nie wierzysz mu?
ALICJA Komu?
MODEST Lekarzowi.
ALICJA Nie, ja tylko le siê czujê.
MODEST On ciê zbada³, sprawdzi³, nic tam nie ma.
ALICJA (trochê nieobecna) le siê czujê, Modest.
ALEK Mo¿e za du¿o wypi³a?
ALICJA Nie.
MODEST Usi¹d.
Alicja siada obok niego. Modest chce j¹ pog³askaæ po g³owie, ale w ostatniej chwili
cofa rêkê. Ona nawet tego nie zauwa¿a.
ALEK A gdzie Gabi? Myla³em, ¿e wrócicie razem
ALICJA Musia³a gdzie pójæ.
ALEK O tej porze?
ALICJA (z naciskiem, choæ bliska p³aczu) Powiedzia³a, ¿e musi. Która jest godzina?
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MODEST Prawie dwunasta.
ALEK (nagle bardzo zdenerwowany) Gdzie ona, kurwa, jest?!
ALICJA Nie wiem.
ALEK Przecie¿ by³ycie razem!
ALICJA Tak, ale potem ona musia³a gdzie pójæ i mia³a wróciæ za godzinê, i nie wróci³a Czeka³am dwie godziny
ALEK Powiedz od pocz¹tku.
ALICJA Ju¿ mówi³am, nie chcê znowu
ALEK Mów!
MODEST Daj jej spokój, ju¿ powiedzia³a.
ALEK (histerycznie, trochê jak dziecko) Nic nie powiedzia³a! Nic nie powiedzia³a!
Alicja i Modest s¹ zdziwieni i przera¿eni tym wybuchem. Alicja siê kuli. Alek bierze
komórkê, próbuje siê dodzwoniæ  kilka razy.
ALEK (ju¿ spokojniej) Po co wy³¹czy³a komórkê?!
ALICJA (wystraszona) Powiedzia³a, ¿e musi. Ona czasami po prostu musi. Tylko ¿e to
by³ ju¿ drugi raz w tygodniu
ALEK (bezradnie) Kurwa, no! (bierze butelkê z wódk¹ i upija kilka ³yków z gwinta)
Zamyka³ycie siê razem w pokoju. Wszystko ci mówi³a!
MODEST Alicja
ALICJA To mia³ byæ szybki numerek (wstaje i zaczyna szarpaæ Alka. Po chwili, gor¹czkowo) Musisz zadzwoniæ na policjê, rozumiesz?
ALEK Co?
ALICJA Kiedy ona mówi, ¿e to bêdzie szybki numerek, to zawsze jest Zadzwoñ na
policjê!
ALEK Nigdzie nie zadzwoniê! Co im powiem?! ¯e to mia³ byæ szybki numerek, ale
przed³u¿a siê w nieskoñczonoæ (po chwili) Widocznie facet jest dobry.
ALICJA Gabi taka nie jest Dziwnie wygl¹da³, normalnie by nie posz³a, ale posz³a, nie
umia³a nie pójæ To nie ma z tob¹ nic wspólnego, z nami Nic wspólnego Zadzwoñ, w takich sytuacjach dzwoni siê na policjê!
ALEK Pozwoli³a jej, pozwala³a jej ca³y czas!
ALICJA Ba³am siê, strasznie, za ka¿dym razem, ale ona musia³a
MODEST Alek, to nie ma sensu, poczekamy
ALICJA (cicho, do siebie) Zaraz zwymiotujê. (wybiega)
ALEK Wiedzia³em, prawda? A mo¿e nie wiedzia³em? Gdybym wiedzia³, i tak nic nie
móg³bym zrobiæ, bo co mo¿na zrobiæ, skoro ona wychodzi, a potem wraca i mówi na
przyk³ad Naszykuj mi skrêta, wezmê tylko prysznic? No wiêc szykujê tego skrêta,
ona przychodzi, a potem nas czasem s³yszycie, przez t¹ cholern¹ cianê Nic bym
nie móg³.
S c e n a 11
Biuro. Gabi siedzi na krzele, zapina bluzkê.
SZEF (tylko g³os) Przyjd jutro przed ósm¹. Traktuj to jak nadgodziny.
GABI Nie.
SZEF Co nie? Co nie?
GABI Nie jestem
SZEF Pierwszy raz przyprowadzi³ tu moj¹ w³asn¹ asystentkê. Ma³o która godzi siê na
takie zabawy.
GABI (jakby zupe³nie nieobecna) Chcia³am zobaczyæ, jak to jest.
SZEF (miej¹c siê) Mam nadziejê, ¿e nas trochê nie ponios³o! (dramatycznie) Mam ¿onê,
wiesz? Mam cholernie smutn¹ ¿onê, której trzês¹ siê rêce.
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GABI Dlaczego siê nie rozwiedziesz?
SZEF (wybuchaj¹c miechem) Mo¿e j¹ kocham?!
Gabi kuli siê i zatyka uszy.
S c e n a 12
Póniej. Alicja i Modest siedz¹ przy stole, milcz¹. Wchodzi Alek  widaæ, ¿e jest po
wysi³ku fizycznym.
ALEK Odsun¹³em. (po chwili) Za waszym by³o wiêcej mieci. Nawet nie wygl¹da dziwnie  metrowa szpara (pokazuje rêkami odleg³oæ metra), zwyk³a metrowa szpara.
Nie pójdziecie zobaczyæ? (brak reakcji) U was trochê siê zwin¹³ dywan. Dywan te¿
wemiecie? (brak reakcji) Z tymi ³ó¿kami  trzeba by³o ju¿ dawno to zrobiæ To
takie proste, wiecie, odsun¹æ ³ó¿ka od ciany Teraz bêdziemy siê ju¿ wysypiaæ
Czêsto nas s³yszelicie? Widocznie nie doæ czêsto, skoro jej to nie wystarcza³o
Ale teraz wszystko siê zmieni, zapanuje prawdziwa cisza nocna
Alicji znów jest niedobrze, wybiega.
MODEST Kurwa. (po chwili) Gdyby Gabi jej powiedzia³a, ¿eby poroni³a, to by poroni³a.
T¹ swoj¹ pieprzon¹ wymylon¹ ci¹¿ê. A ja nic nie mogê. Mogê tylko wynaj¹æ kawalerkê i si³¹ j¹ tam zaci¹gn¹æ, bo wiem, ¿e ona musi mieæ spokój, jak ma spokój, to nie
kupuje testów ci¹¿owych.
ALEK (automatycznie, nie patrz¹c na niego) Nie przejmuj siê. Za du¿o siê przejmujesz.
¯yjesz w ci¹g³ym stresie, tak nie mo¿na, Modest. Za du¿o siê przejmujesz. A ¿ycie
ucieka
Wchodzi Alicja. Siada obok Modesta.
ALICJA (do Modesta) Zrób co.
MODEST Wyniosê kilka kartonów.
ALICJA Kiedy?
MODEST Póniej.
ALICJA Teraz. Gdy Gabi wróci, zdenerwuje j¹ to, s³yszysz? Zdenerwuje j¹ to! Zdenerwu
Wchodzi Gabi. Jest trochê rozczochrana. Staje i siê nie rusza. Nikt siê nie rusza. Chwila
ciszy.
ALEK Odsun¹³em ³ó¿ka od ciany.
S c e n a 13
Alicja siedzi skulona pod cian¹, Modest le¿y na ³ó¿ku.
MODEST Ju¿ póno. Chod spaæ.
ALICJA Nie zasnê.
MODEST Po³ó¿ siê obok mnie.
ALICJA Muszê wiedzieæ, czy nic jej nie jest.
MODEST Nic jej nie jest. Wróci³a. (po chwili) Po³ó¿ siê obok mnie, obok niej le¿y Alek,
pewnie w³anie g³aszcze j¹ po ramionach.
ALICJA Ona nie lubi g³askania po ramionach  ³askocze j¹ to. Ona w ogóle nie lubi
g³askania!
S c e n a 14
Nastêpny dzieñ. Rano.
MODEST Zjedz co.
ALICJA Nie mogê.
MODEST Przecie¿ wynios³em te kartony.
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ALICJA Cztery zosta³y.
MODEST Alicja, siedzia³a przy cianie przez ca³¹ noc
ALICJA Alek odsun¹³ ³ó¿ko.
MODEST ¯ebymy siê wyspali.
ALICJA Ale ja chcia³am wiedzieæ, czy nic jej nie jest. (po chwili) Musimy zostaæ.
MODEST Wiem, ale Zrozum, wszystko jest ju¿ za³atwione!
ALICJA Odwo³aj. Nie spali ca³¹ noc, wszystko siê zmieni³o. Jak ty to sobie wyobra¿asz, ¿e zabierzemy nasze rzeczy, nasz dywan i gdzie pójdziemy, nie wiadomo
dok¹d
MODEST Wiadomo.
ALICJA Ja tam nie by³am.
MODEST Bo nie chcia³a.
ALICJA Odwo³aj. Rzucê palenie. Gabi nie chce, ¿eby wszystko mierdzia³o dymem
MODEST Alicja, mielimy
ALICJA Musimy siê teraz wszystkim zaj¹æ, muszê przy niej byæ.
MODEST Jest Alek.
ALICJA Alek to za ma³o.
MODEST Nie mo¿esz teraz tak siê martwiæ, braæ tyle na siebie
ALICJA Dlaczego?
MODEST Jak to dlaczego? Jeste w ci¹¿y!
ALICJA (zaskoczona) Nie, nie ma ¿adnego dziecka, lekarz powiedzia³, mówi³am ci
MODEST S³ysza³em, jak wymiotowa³a Wczoraj. (Alicja wygl¹da na nieobecn¹, wiêc
mówi bardziej do siebie ni¿ do niej) Jezu, no tak, wk³ada³a sobie palec (po chwili,
zaczyna mówiæ szybko, najpierw z nadziej¹, podniecony, potem coraz bardziej zrezygnowany; patrzy gdzie obok Alicji) Alicja, mo¿emy mieæ dziecko! Naprawdê mo¿emy, staæ nas, mamy ju¿ w³asne miejsce, nic nie stoi na przeszkodzie. Wyobra sobie:
zrobisz test, zabarwi siê na niebiesko, do tej pory tyle testów i ¿aden nie zrobi³ siê
niebieski. Bêdziesz szczêliwa, patrz¹c na tê cholern¹ b³êkitn¹ kreskê, jakby mia³a
r¹czki i nó¿ki. Nie chcesz?
Alicja milczy.
S c e n a 15
Jaki czas póniej.
GABI Ile mamy czasu?
ALICJA Wróc¹ najwczeniej za dwie godziny.
GABI Albo wcale. Jak to by by³o, gdyby w ogóle nie wrócili?
Alicja i Gabi patrz¹ na siebie przez d³u¿sz¹ chwilê.
ALICJA Nie chcia³abym spaæ sama.
GABI Ja te¿. (po chwili) Pewnie siê upij¹. Jak siê czujesz?
ALICJA Ju¿ mnie nie mdli. Ju¿ w ogóle nic Opowiesz mi?
Gabi milczy.
ALICJA Strasznie d³ugo na ciebie czeka³am
GABI Najpierw mia³am twarz przy pod³odze, potem przy cianie Myla³am o tobie, o
Alku, o tym, ¿e dobrze, ¿e mnie nie widzicie, ¿e Alek i tak nic nie powie ¯e tutaj
wrócê i mo¿e tych kartonów ju¿ nie bêdzie, a mo¿e bêd¹
ALICJA Dlaczego z nim posz³a? Pamiêtasz? Mówi³a, ¿e wystarczy, ¿e tylko raz spojrzysz i ju¿ wiesz, który rzuci³by ciê od razu na pod³ogê, a który zrobi wszystko jak
trzeba. Dok³adnie tak powiedzia³a: zrobi wszystko jak trzeba. I mówi³a, ¿e zawsze wybierasz tych, którzy zrobi¹ wszystko jak trzeba, ¿e na tym to polega, i dlatego
nie muszê siê baæ ani martwiæ. Wiêc dlaczego
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GABI Teraz jest ju¿ dobrze  sama widzisz. Siedzimy sobie razem, ich nie ma
³am, Alicja.
ALICJA Ju¿ nie bêdziesz
GABI Nie musisz siê ju¿ baæ.
ALICJA Nie bêdziesz ?
GABI Ani baæ, ani martwiæ. Naprawdê.

Musia-

S c e n a 16
Kawalerka.
ALEK Po co tu przyszlimy?
MODEST Patrz, za oknem zielono jak w lesie. Sklep jest w nastêpnej bramie  ca³odobowy. Wszystko tam maj¹, nawet pieluchy, wyobra¿asz sobie? Kilka metrów st¹d
jest przystanek  autobus pod sam¹ uczelniê. Nigdy tu nie by³a, nie chcia³a. Ale
opowiada³em jej, nawet o przedszkolu po drugiej stronie ulicy (po chwili) Zaraz
tu przyjd¹.
ALEK Kto?
MODEST One.
ALEK Gabi i Alicja s¹ w domu.
MODEST Bêd¹ dwie. Widzia³em na zdjêciach. Nie rozumiem, dlaczego nie chcia³a tu
nawet przyjechaæ.
ALEK Modest, kto przyjdzie?
MODEST Zadzwoni³em do dobrej agencji, szef mi poleci³.
ALEK Zamówi³e dwie kurwy?!
MODEST Jutro oddajê klucze, wiêcej tu nie przyjdê. Ale dzi bawmy siê. Wzi¹³e trawê?
Musi ciê kusiæ, po tym wszystkim, na pewno myla³e o tym tysi¹c razy.
ALEK Nie.
MODEST Wyobra j¹ sobie, a ci siê zachce!
ALEK (chce siê rzuciæ na Modesta) Ty skurwielu, ani s³owa wiêcej, Gabi z tym skoñczy³a!
MODEST Po pierwszej urojonej ci¹¿y te¿ tak myla³em. Ale potem by³y nastêpne.
ALEK (opanowuj¹c siê) Modest, chodmy do domu.
MODEST Jedn¹ wzi¹³em dla ciebie. Nie chcesz zostaæ? Gabi przecie¿ nie bêdzie mia³a
do ciebie pretensji, po tym wszystkim
ALEK Chod do domu!
MODEST (patrz¹c przez okno) Id. Id jej pilnowaæ! Ja siê zabawiê, z dwiema naraz
Alek wychodzi.
MODEST (nawet tego nie zauwa¿aj¹c, mówi do siebie) Zostanê obs³u¿ony po królewsku. Pilnuj jej, bo ci siê znowu skurwi. Ja mam spokój. (zaczyna siê miaæ) Przedszkole, kurwa! W ostatniej klatce, pod dwadziecia trzy, jest burdel. Wódka na wyci¹gniêcie rêki, przez ca³¹ noc, w bramie obok, wybór prezerwatyw lepszy ni¿ pieluch 
sto rodzajów gumek le¿y obok dwóch rodzajów pieluch i trzech rodzajów smoczków!
Wyobra¿asz sobie? Pewnie nigdy nie widzia³e takiego sklepu.
S³ychaæ, jak dwie kobiety miej¹ siê lubie¿nie, wulgarnie. Modest zamyka oczy.
S c e n a 17
W jaki czas póniej.
ALEK Wychodzisz?
GABI Mam co do za³atwienia.
ALEK Jak¹ masz na sobie bieliznê?
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GABI (zaskoczona) Zwyk³¹.
ALEK To znaczy jak¹?
GABI Bia³¹.
ALEK Koronkow¹?
GABI Alek
ALEK Koronkow¹?
GABI Zwyk³¹ bia³¹.
ALEK Dlaczego to nie mogê byæ ja?
GABI Zwyk³¹, bia³¹
ALEK Móg³bym
GABI (wystraszona, chce wybiec, ale nie jest w stanie) Mam tylko co do za³atwienia,
nied³ugo wrócê.
ALEK Nie rozumiem, dlaczego to ja nie mogê (³apie oddech, z trudem przechodzi mu
to przez gard³o, ale potem ju¿ coraz ³atwiej) zer¿n¹æ ciê tak, ¿e z trudem dojdziesz do
pokoju? Czemu to ja nie mogê przycisn¹æ ciê do ciany tak mocno, ¿e nie bêdziesz
wiedzia³a, czy pieprzysz siê jeszcze ze mn¹, czy ju¿ ze cian¹?
GABI (po chwili, bliska p³aczu) Nigdy tak do mnie nie mówi³e
ALEK Nigdy tak bardzo nie chcia³em, ¿eby zosta³a.
Gabi staje pod cian¹. Rozpina bluzkê  ma na sobie czerwony stanik.
Koniec
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