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MATKA A po po³udniu usiedli wszyscy ona i jej syn jej syn. Mój syn zakocha³ siê w ko-
biecie ona jest starsza ma dziecko i mê¿a ona go nie kocha tylko ja kocham syna.

K o c h a æ

PSYCHOTERAPEUTA Wiêc rozmawia³em z ni¹ d³ugo a ona prawie p³aka³a prawie bo
ona nie p³acze przy ludziach zw³aszcza przy synu nie p³acze mówiê do niej zawsze:
musi siê pani nauczyæ nie hamowaæ swoich emocji.

H a m o w a æ  e m o c j e

MATKA
Kochamy siê. Wychodzê zupe³nie odmieniona. Bo szczê�cie zawsze odmienia cz³o-
wieka.
Dzieñ.
Miesi¹c.
Dwa.
Nie dzwoni. Chodzê jak struta.
Maj miesi¹cem zakochanych.
Trochê uty³am. To z nieszczê�cia.
Dwa dni.
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Tydzieñ.
Jestem w ci¹¿y.
Nie mam ojca.
Nie mam matki.
Nie mam brata.
Miesi¹c.
Dwa.
Nie odbiera telefonów. Nigdy nie ma go w domu.
Uros³y mi piersi. Mam coraz wiêkszy brzuch, którego nienawidzê.
Od kilku miesiêcy nie mam rodziców, bo oni nie chc¹ tego zaakceptowaæ. Mieszkam
w ich domu, który ju¿ nie jest moim domem chocia¿ tam mieszkam. Chodzê i cho-
dzê, i nagle robi siê ciemno, ludzie znikaj¹ i ju¿ jestem zupe³nie sama. Cisza pachnie
wilgoci¹. Li�cie opad³e jak ja. Niesamowite d�wiêki jednak rodzi ta cisza. S³yszê
w niej szum morza, szelest pustyni. Bicie serca tego czego� we mnie. Tego dziecka.
A to jest moje dziecko.
Moje dziecko. Nie jestem znów a¿ taka sama, skoro ono te¿ tu jest. Czêsto nie wierzy³am
w rzeczy na które nie by³o dowodów. Ale to dziecko jest, skoro je s³yszê. Moje dziecko.
Wracam zupe³nie odmieniona. Bo szczê�cie zawsze odmienia cz³owieka.
Teraz liczê dni inaczej.
Szczê�liwy dzieñ.
Drugi szczê�liwy dzieñ.
Miesi¹c.
Urodzi³am wcze�niaka. Ch³opiec. Da³am mu na imiê Borys. Borys nie ma ojca. Borys
nie ma dziadków. Borys nie ma domu.
Borys mówi �mama�. Borys z¹bkuje. Borys uczy siê chodziæ. Borys. Nie ma mnie.
Jest Borys.
Nie mam przyjació³.
Czêsto nie wierzy³am w rzeczy, na które nie by³o dowodów. Przyja�ni nie ma.

K o c h a æ  s i ê  s z c z ê � c i e  c i ¹ ¿ a  n i e n a w i d z i æ  p r z y j a � ñ

KUMPEL To jaki on jest? Pieprzony intelektualista?
KUMPELA Jest inteligentny i oczytany, ale to nie pieprzony intelektualista. Kretyn.
KUMPEL Kretyn?!
KUMPELA Z ciebie.
KUMPEL Przychodzê do dyrektora teatru� Dzieñ dobry, panie dyrektorze, k³aniam siê

nisko.
KUMPELA Tak bêdziesz z nim rozmawia³ w jakim teatrze ty chcesz anga¿ dostaæ?
KUMPEL Przesadzi³em. Jeszcze raz. Przychodzê do dyrektora teatru. Dzieñ dobry, panu,

jestem tegorocznym absolwentem PWST.
KUMPELA Proszê pana, chcia³bym oszczêdziæ panu zbêdnych przemówieñ wiem po co

pan przychodzi ale niestety u mnie nie ma pan czego szukaæ.
KUMPEL Co on taka franca?
KUMPELA Ja w³a�nie jestem na etapie redukcji etatów muszê pozwalniaæ wielu akto-

rów. Nie ma pieniêdzy! Nie ma miejsca na nowe etaty skoro na stare nas nie staæ.
KUMPEL Kumpel milczy smutny.
KUMPELA Broñ siê kretynie! No wielka szkoda zw³aszcza ¿e widzia³em pana w przed-

stawieniu dyplomowym i uwa¿am ¿e ma pan talent, ale brak pieniêdzy na kulturê�
Chocia¿ mo¿e jest wyj�cie z tej sytuacji. Mia³bym dla pana rolê, móg³by pan graæ
go�cinnie, a po roku przyszed³by pan na etat.

KUMPEL Dziêkujê!
KUMPELA No, bosko� To nara. Zadzwonimy do pana proszê zostawiæ namiary.
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KUMPEL Kumpel udaje ¿e wyci¹ga wizytówkê. Kumpela bierze ogl¹da rzuca za siebie.
MATKA A po po³udniu usiedli wszyscy ona i jej syn jej syn.

Synku nie chcê ¿eby� ty kocha³ nieszczê�liwie mówi nalewaj¹c swojemu synowi her-
baty z chiñskiego czajniczka.

K o c h a æ  n i e s z c z ê � l i w i e

PSYCHOTERAPEUTA Musi pani nauczyæ siê nie hamowaæ swoich emocji.
MATKA Kiedy wysz³am za m¹¿ Borys mia³ dziesiêæ lat i pomy�la³am ¿e ju¿ nie bêdê

mieæ wiêcej dzieci. Wie pan mój syn zakocha³ siê w kobiecie.
PSYCHOTERAPEUTA Powiedzia³em jej ¿e: tak byæ nie mo¿e ¿e ona musi daæ mu nor-

malnie ¿yæ rozp³aka³a siê i to ca³kiem siê rozp³aka³a to dobrze powiedzia³em musi siê
pani nauczyæ nie hamowaæ swoich emocji.

R o z p ³ a k a æ  s i ê

MATKA Rzeczywi�cie jak mój syn siê urodzi³ poczu³am ¿e teraz wreszcie jestem nie-
�miertelna pomy�la³am Borys jeste� moj¹ nie�miertelno�ci¹.

N i e � m i e r t e l n o � æ

MATKA Wie pan mój syn mój syn.
PSYCHOTERAPEUTA Powiedzia³em jej ¿e: tak byæ nie mo¿e ¿e ona musi ¿yæ czego siê

boi co by chcia³a dla siebie.
MATKA

Jestem matk¹.
Lubiê.
Urodzi³am siê.
Rzeczywi�cie pomy�la³am jeste� moj¹ nie�miertelno�ci¹ Borys.

NIUNIA Co czujê, kiedy nie mówiê? Wiêc kiedy nie mówiê moje s³owa we mnie t³ocz¹
siê s¹ miêksze i cieplejsze d³u¿sze ale szybsze za to jêzyk ca³y czas napiêty jakby
chcia³ mówiæ moje my�li kiedy nie mówiê.

PSYCHOTERAPEUTA Spyta³em: czego siê pani boi?
MATKA �mieræ. Bojê siê �mierci.

B a æ  s i ê

PSYCHOTERAPEUTA Powiedzia³em jej ¿e: strach przed �mierci¹ no bo przecie¿ ja te¿
siê bojê �mierci ka¿dy siê boi to dobrze powiedzia³em.

M ó w i æ

M¥¯ Zaczyna siê, kiedy tamci wychodz¹. Nigdy zreszt¹ nie siedz¹ d³ugo. Jedenasta.
Dwunasta. Tyle. Czasem kto� pojedynczy zapl¹cze siê. Ale zaraz wychodzisz. Czu-
jesz, ¿e ciê tu nie chc¹. Nie. Nie chc¹ to jest z³e s³owo. Oni ciebie. Ty im nie jeste� do
niczego potrzebny. Mo¿e gdyby� przyszed³ tu wcze�niej. Miesi¹c temu. Nawet wczo-
raj.
Tylko przy nich mogê tutaj tañczyæ. Nikt nigdy nie zezwala³ mi na co� tak bardzo jak
oni teraz. ¯ebym tañczy³. ¯ebym pi³ piwo. Wódka z nimi. ¯ebym powiedzia³ ¿e wy-
chodzê. Chocia¿ my nie pozwolimy ci wyj�æ. U�miechaj siê. Mów du¿o. G³o�no.
¯eby�my s³yszeli.

MATKA A po po³udniu na stó³ wysypa³ siê cukier a ona nie mia³a si³ ¿eby go pozbieraæ
to ona go rozsypa³a.
Zostaw ja potem posprz¹tam chcesz jeszcze herbaty wiesz ostatnio mnie k³uje tutaj na
górze to chyba serce to dlatego ¿e ty cierpisz synku mówiê ci ta kobieta ona.

PSYCHOTERAPEUTA Pani musi jeszcze to i to i to.
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M u s i e æ

KUMPEL Teraz ja przychodzê do pana psychologa puk-puk-puk.
KUMPELA Wej�æ.
KUMPEL Dzieñ dobry panu.
KUMPELA S³ucham.
KUMPEL Nie widzê sensu ¿ycia.
KUMPELA Wyznacz sobie cel w ¿yciu.
KUMPEL Na przyk³ad jaki?
KUMPELA Na przyk³ad niech twoim celem bêdzie szukanie tego celu.
KUMPEL Cholera!
KUMPELA Nie bardzo rozumiem�
KUMPEL Przestañ!
KUMPELA Kumpela przestaje.

W c h o d z i æ  c e l  p r z e s t a w a æ

NIUNIA Co czujê, kiedy �piê? Wiêc kiedy �piê to czego dotykam nie ma ostrych kantów
kszta³ty i kolory s¹ miêksze a litery mniej czarne i wiêksze. Czasem �piê i nic nie
czujê a kiedy mam przyjemne sny w ustach pojawia siê s³odki smak czekolady albo
wanilii. Czasem kiedy �piê ciemna kropka przybli¿a siê i wtedy chyba czujê strach.

KUMPEL On ciê nie kocha.
KUMPELA Wiem. Jeste�my w dyskotece. �wiat³o zmienia siê na dyskotekowe muzyka

Kumpel z Kumpel¹ zaczynaj¹ tañczyæ.
PSYCHOTERAPEUTA Poprosi³em: niech pani opowie o swoim dzieciñstwie to bardzo

wa¿ne ma pani rodzeñstwo. Wreszcie spyta³em: przed czym pani tak chroni swego syna.
MATKA Mój syn od wczesnego dzieciñstwa gra³ w pi³kê no¿n¹ po prostu to uwielbia³

kiedy� na szkolnym meczu zwichn¹³ sobie nogê w kostce ale to go nie zniechêci³o
Borys jest pi³karzem.

PSYCHOTERAPEUTA Zatem chc¹c zrobiæ jej przyjemno�æ: w jakiej gra dru¿ynie?

Z r o b i æ  k o m u �  p r z y j e m n o � æ

KUMPEL A jego dziewczyna?
KUMPELA Ona? Kto wie. Ale ona chyba nale¿y do tamtego �wiata bo jej nienawidzê.

Nienawidzê jej.
KUMPEL Ale to chyba nie z tego powodu. A zreszt¹.
KUMPELA Masowa produkcja jak u Witkacego. Katastrofa. Ta jego dziewczyna chyba

pochodzi z masowej produkcji. Nienawidzê jej.
KUMPEL Konsekwentna jeste� z t¹ swoj¹ nienawi�ci¹. Ja nienawidzê dresiarzy. I cho-

mików.
KUMPELA Chomików to ja te¿ nie znoszê. Kumpel i Kumpela �miej¹ siê.
KUMPEL A ryjówki lubisz?
KUMPELA Ryjówki tak ale nienawidzê welonek i glonojadów nienawidzê miêsa.
KUMPEL I szpinaku z mro¿onki.
KUMPELA Kumpel i Kumpela �miej¹ siê�
Jeste�my inni.
KUMPEL Jacy?
KUMPELA Nie wiem. Ale ja tamtego �wiata nienawidzê jest nudny. Nienawidzê go!
KUMPEL Ja te¿.
KUMPELA Nuda jest straszna mo¿na bardzo g³upie rzeczy zrobiæ.
KUMPEL Ale my jeste�my inni?
KUMPELA No.
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KUMPEL Nagle Kumpela i Kumpel zaczynaj¹ �piewaæ jak¹kolwiek piosenkê zmienia

siê �wiat³o robi¹ dziwne miny.

K a t a s t r o f a  n i e n a w i � æ  d r e s i a r z  c h o m i k  r y j ó w k a
w e l o n k a  g l o n o j a d  n u d a

M¥¯ Droga z domu mija bardzo szybko. My�lê o tych których spotkam. Ju¿ na ulicy
s³yszysz muzykê. Potem drzwi. Spotykam tych o których my�la³em ¿e ich spotkam.
Tylko Tytus przyjdzie pó�niej, bo jak mówi ma du¿o pracy. Witaj¹ mnie okrzykami
rado�ci. Beze mnie to tak jakby nas nie by³o. Podobnie zreszt¹ bez Tytusa. Dlatego
tak nie lubiê kiedy siê spó�nia. Dlatego tak siê ciesz¹ ¿e przyszed³em.

MATKA
Mój syn od wczesnego dzieciñstwa gra³ w pi³kê no¿n¹ uwielbia³ to.
By³ taki s³odki kiedy wraca³ do domu ca³y brudny i krzycza³ ¿e chce je�æ.
A teraz wie pan mój syn zakocha³ siê nieszczê�liwie.

PSYCHOTERAPEUTA W jakiej gra dru¿ynie?
MATKA Martwiê siê o niego zmizernia³ ma³o je nie mo¿e spaæ w nocy s³yszê jak chodzi

po swoim pokoju.
PSYCHOTERAPEUTA Co pani zwykle robi po pracy?

W drodze do domu zakupy a potem gotujê mu obiad.
Bardzo lubi zrazy i makaron.

M a r t w i æ  s i ê  z m i z e r n i e æ  z r a z y  m a k a r o n

M¥¯ M¹¿ codziennie wstaje o ósmej. Pracê koñczy o szesnastej. Ko³o dwudziestej idzie
do pubu. W niedziele m¹¿ kocha ¿onê, pieczony kurczak, purée ziemniaczane, sa³at-
ka z pomidorów i mizeria.

NIUNIA Co czujê, kiedy jem? Jedzenie jest bardzo przyjemne. Wiêc kiedy jem czujê jak
wszystkie smaki wspaniale siê mieszaj¹ i jednocz¹ a wtedy czasem nawet dostajê dresz-
czy na ca³ym ciele i jestem zadowolona ¿e mogê je�æ.

KUMPELA Jeeezu!
KUMPEL Co?
KUMPELA Nudno.
M¥¯ Idziemy po dwóch stronach. Ona i ja. Wiem, ¿e w tym samym kierunku. Niemoc.

Tu, poza naszym miejscem nie potrafiê do niej mówiæ. Wchodzimy. Ma³y odstêp
czasowy. Najpierw ja. Oto grunt na którym siê zetkniemy. I odzyskam mowê.

M ó w i æ

KUMPELA Przychodzê do baru.
KUMPEL Dlaczego tam?
KUMPELA Przychodzê do baru. Dzieñ dobry poproszê Krwaw¹ Mary.
KUMPEL Kumpel udaje ¿e robi. Czy przypraw doda sobie pani sama?
KUMPELA Tak tak bêdzie lepiej.
KUMPEL Proszê tu jest pieprz i� te inne.
KUMPELA Dziêki.
KUMPEL Stolik po prawej jest wolny.
KUMPELA Nie ja tutaj zostanê. Chcê z panem porozmawiaæ.
KUMPEL Z barmanem?! O czym?!
KUMPELA O czymkolwiek. Bardzo potrzebujê z kim� porozmawiaæ.
KUMPEL Ale ja jestem w pracy. Mnie nie wolno. Poza tym� O! No. Nastêpny klient.

Bardzo mi przykro. Stolik po prawej jest wolny.
KUMPELA Dziêki. My�la³am ¿e sobie pogadam.
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M¥¯

Cze�æ. O! Cze�æ, Tytus.
Proszê piwo. Du¿e.
Co s³ychaæ? U mnie w porz¹dku, po staremu, sporo roboty.
M¹¿ siada, pije piwo, rozmawia. M¹¿ lubi rozmawiaæ.

KUMPEL Nuuudno!
MATKA Chcia³abym ¿eby mój syn zakocha³ siê w odpowiedniej kobiecie o¿eni³ siê zbu-

dowa³ dom mia³ syna i zasadzi³ drzewo.
M¥¯ A moja ¿ona jest gruba i brzydka. Farbuje w³osy. Pachnie perfumami. U¿ywa du¿o

perfum. Jestem przyzwyczajony.

F a r b o w a æ  w ³ o s y

KUMPELA Muzyka.

M u z y k a

M¥¯ M¹¿ w poniedzia³ek rano, kiedy wstanie, jest szczê�liwy, ¿e weekend ju¿ min¹³.
KUMPEL Kumpela i Kumpel pal¹ papierosy my�leli te¿ o kupnie piwa.
KUMPELA Nienawidzê jak koñczy siê weekend bo wtedy nastêpny jest dopiero za ty-

dzieñ.
KUMPEL Dobra. S¹ wakacje i jeste�my na promie p³yn¹cym do Szwecji.
KUMPELA Niedobrze mi.
KUMPEL Co?
KUMPELA No niedobrze mi mam chorobê morsk¹.
MATKA

Mój syn ma moje oczy i mój u�miech.
Mówi i gestykuluje podobnie a ludzie odk¹d siê urodzi³ mówi¹ widaæ ¿e to pani syn.
Mój syn jest politykiem mówiê s¹siadkom i pokazujê zdjêcia z codziennych gazet.
Kocha³ ró¿ne kobiety ale ¿adnej tak jak mnie.

KUMPEL Sztorm.
NIUNIA Co czujê, kiedy jestem pijana? Wiêc kiedy jestem pijana na pocz¹tku zazwyczaj

�wietnie siê bawiê. Czujê siê bardzo zrelaksowana i jest mi weso³o. Ale po pewnym
czasie wszystkie przedmioty zaczynaj¹ siê ruszaæ jakbym p³ynê³a statkiem i wtedy
zamykam oczy ¿eby ich nie widzieæ ale jak tylko zamknê oczy ciemno�æ zaczyna
wirowaæ. Czasami kiedy jestem pijana i ju¿ nie jest przyjemnie k³adê siê do ³ó¿ka
i le¿ê z otwartymi oczami i staram siê patrzeæ w jeden punkt i skupiam wszystkie swoje
my�li w tym punkcie ¿eby sta³ w miejscu. Potem zasypiam.

KUMPEL
Szaleñstwo.

KUMPEL
S³oñ kot
mi³o�æ ch³opak
dziewczyna sen
niedziela nauka
lampa droga
przysz³o�æ
marzenie
wtorek telefon
pies komputer.

MATKA
Stó³ rodzina
dziecko
krzes³o obiad
marzenie
miesi¹c
okno pustynia
przesz³o�æ
marzenie
�mieræ lêk szafa
ssak
telewizor ¿aba.

M¥¯
Dupa posi³ek
¿ona m¹¿ cycki
³ó¿ko budyñ
szminka sól wino
samochód kanapa
ziemniaki praca
piwo drzwi jêzyk
dupa czas kawa
poniedzia³ek zasada
kwas.

KUMPELA
Rano s³owa
wieczorem spaæ
robiæ kupowaæ
musieæ s³owa
wolno�æ nie chcieæ
dobrze
czerwony jesieñ
s³owa �le je�æ
usi¹�æ
zatopiæ
koniec.
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S z a l e ñ s t w o  k o t  ¿ a b a  d u p a  j e s i e ñ  s ³ o w a  z a t o p i æ  k o n i e c

M¥¯ Siad³a przy stoliku obok. Widzê ¿e ma du¿y dekolt. Atrakcyjna. Zgrabna. Mo¿e ma
inteligentne spojrzenie. Nie wiem. U�miecham siê. Ona te¿. Co za cia³o. Co za biust.

MATKA
Mój syn jest przystojny jak przedwojenny amant po prostu to nie jest jaka� tam zwy-
k³a tuzinkowa uroda ale klasyczna i szlachetna.
Jest d¿entelmenem starszych zawsze przepuszcza przodem a kobiety ca³uje w rêkê.
Nie pamiêtam ¿ebym kiedykolwiek k³óci³a siê z moim synem.

D e k o l t  p r z e p u s z c z a æ  p r z o d e m

NIUNIA Co czujê, kiedy patrzê na ludzi? Wiêc kiedy na nich patrzê czêsto nie czujê nic
ale zdarza siê ¿e dreszcz na widok przystojnego faceta albo obrzydzenie przy �mier-
dz¹cej pijaczce. Czasem ludzie s¹ ³adni czasem paskudni czasem czujê ochotê na ich
towarzystwo czasami nie chcê patrzeæ na ludzi.

M¥¯ M¹¿, kiedy tylko wstanie, zamyka siê w ³azience. Nie chce widzieæ ¿ony d³u¿ej ni¿
musi. Nie chce patrzeæ na t³ust¹ ¿onê. Zawsze rano ¿ona siê awanturuje. Nie. M¹¿
chcia³by ¿eby siê awanturowa³a. Chcia³bym choæ raz siê pok³óciæ. To by by³o co�
innego. Ale nie. Codziennie moja ¿ona jest dobra, jest mi³a, jest u�miechniêta. Jest
nudna.

MATKA
Nigdy nie z³oszczê siê na mojego syna.
Borys
nigdy nie daje mi powodu do z³o�ci.

PSYCHOTERAPEUTA Powiedzia³em: z³o�æ, zdenerwowanie, poirytowanie, rozdra¿-
nienie, zniecierpliwienie, to zdarza siê ka¿demu. Spyta³em: Pani jest z³a?

MATKA Nie.
PSYCHOTERAPEUTA Spyta³em: Pani jest zdenerwowana?
MATKA Nie.
PSYCHOTERAPEUTA Spyta³em: Pani jest poirytowana?
KUMPELA Jeste�my k³óc¹cymi siê dzieæmi. Jeste� g³upi i brzydki.
KUMPEL Nie.
KUMPELA Tak.
KUMPEL Nie.
KUMPELA Tak.

NIUNIA Co czujê, gdy jestem z³a? Wiêc gdy jestem z³a robi mi siê gor¹co szumi mi
w g³owie i macham lew¹ stop¹. Kiedy jestem z³a zaciskam piê�ci i my�li.

PSYCHOTERAPEUTA Spyta³em:
Pani jest rozdra¿niona?

MATKA Nie.
PSYCHOTERAPEUTA Spyta³em:

Pani jest zniecierpliwiona?
MATKA Nie.
PSYCHOTERAPEUTA Spyta³em:

Co� pani¹ drêczy?
MATKA Nie.
PSYCHOTERAPEUTA Spyta³em:

Czy chodzi o pani syna?
MATKA Tak. Nie.

KUMPEL Nie.
KUMPELA Tak.
KUMPEL Nie.
KUMPELA Tak tak tak.
KUMPEL Nie nie nie.
KUMPELA Tak.
KUMPEL Kocham ciê.
KUMPELA Tak.
KUMPEL Nie.
KUMPALA Tak.
KUMPEL Nie. Dosyæ. Kumpela

i Kumpel przerywaj¹ zabawê
w k³óc¹ce siê dzieci.
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KUMPEL Przychodzê do domu Wielkiego Brata.
KUMPELA To kim ja jestem?
KUMPEL Inn¹ uczestniczk¹ programu. Kumpela i Kumpel �miej¹ siê..

Cze�æ! Jestem Romek z Grudzi¹dza. Chcê wygraæ ten program.
KUMPELA Ela.
KUMPEL No to mi³o mi, Elu. Jak siê tu ¿yje z tyloma kamerami?
KUMPELA Spoko. Da siê ¿yæ ca³kiem normalnie. Wszyscy tu ¿yjemy normalnie. Za-

chowujemy siê normalnie. Mnie kamery nie krêpuj¹.
KUMPEL Mnie te¿ nie bêd¹. Jestem obyty.
MATKA

Lubiê ogl¹daæ w telewizji programy kulinarne. Zawsze poka¿¹ co� ciekawego
i ja to potem ugotujê mojemu synowi.
Informacji raczej nie ogl¹dam
ani filmów
bo tam siê ci¹gle wszyscy morduj¹.

NIUNIA Co czujê, kiedy ogl¹dam amerykañskie seriale? Wiêc kiedy je ogl¹dam czasem
czujê jakbym by³a kompletnym nikim bo tam jest wszystko kolorowe i wszyscy s¹
³adni. Czasem czujê jakbym sama by³a bohaterk¹ tego serialu i wtedy ciep³o mi od
amerykañskiego s³oñca i piasku a w ustach smak orze�wiaj¹cego drinka z palemk¹.
Polskich seriali nie ogl¹dam bo maj¹ kolory jakby trochê wyblak³e a zamiast drinków
brzydko ubrani ludzie pij¹ w szklankach herbatê.

Z a c h o w y w a æ  s i ê  n o r m a l n i e  o g l ¹ d a æ  d r i n k  z   p a l e m k ¹

M¥¯
Znowu usiad³a sama. Przy naro¿nym stoliku w naszym pubie. M¹¿ pomy�la³, ¿e mo¿e
do niej podejdzie. Zostawi na chwilê znajomych i co� do niej zagada. Jest ubrana
w niebiesk¹ sukienkê z dekoltem w ³ódkê, czy jak to siê tam nazywa.
Cze�æ. Mogê usi¹�æ? Ale na pewno nie bêdê przeszkadza³?
M¹¿ dosiada siê.
£adnie wygl¹dasz. Mo¿e chcesz piwo? £adnie pachniesz.
M¹¿ wyobra¿a sobie, ¿e jego ¿ona myj¹c okno spada z czwartego piêtra.

N i e b i e s k a  s u k i e n k a  d o s i a d a æ  s i ê  w y o b r a ¿ a æ  s o b i e

MATKA
Mój syn jest kompozytorem i dobrze zarabia
dwa razy w roku kupuje mi drogie perfumy.
Mam ca³¹ kolekcjê perfum od mojego syna.
Na dzieñ matki
przyniós³ mi bia³e ró¿e
a ja na dzieñ dziecka
upiekê mu ciasteczka cynamonowe.

PSYCHOTERAPEUTA Powiedzia³em: rzygam pani synem. Mam dosyæ s³uchania tych
wszystkich g³upot. Powiedzia³em: je¿eli wszystko uk³ada siê tak wspaniale to po co
pani do mnie w ogóle przychodzi. Powiedzia³em: niech pani wyjdzie i ju¿ tu nie wra-
ca bo ja mam w dupie pani udane ¿ycie z udanym synem.

MATKA
A po po³udniu usiedli wszyscy ona i jej syn jej syn.
Matka spyta³a swojego syna czy nie ma ochoty na podwieczorek
syn siê za�mia³
podwieczorek to strasznie �mieszne s³owo, mamo, ju¿ siê go prawie nie u¿ywa,
ale tak, chêtnie bym co� zjad³.
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A co by� zjad³, synku?
Mo¿e nale�niki z miodem, mamo.
Albo tosty z serem, mamo.
Albo kopytka, mamo.
Albo omleta z pomidorami, mamo.
Albo ciasto dro¿d¿owe, mamo.
Synku jaki ty masz kolor oczu jakie masz w³osy na rêkach jaki masz zapach?
W moich snach mówisz.
Mówisz proste s³owa, mama, drzewo.

P e r f u m y  r z y g a æ  c z y m �  p o d w i e c z o r e k  k o p y t k a  m a m o

KUMPELA Zdycha twój pies i robimy mu pogrzeb.
KUMPEL We� ³opatê. Co ja mam sam kopaæ?
KUMPELA No dobra. Kumpel i Kumpela udaj¹, ¿e kopi¹ dó³ w ziemi.
KUMPEL Inteligentny by³. Poczciwy by³. Wierny by³.
KUMPELA Ale �mierdzia³o mu z pyska.
KUMPEL Nieprawda.
KUMPELA Strasznie mu �mierdzia³o.
KUMPEL Kumpela i Kumpel koñcz¹ kopanie do³u. Wrzucaj¹ do niego cia³o psa.
KUMPELA Niech ten ¿onkil bêdzie symbolem nie�miertelno�ci.
KUMPEL Jonasz, piesku, bêdzie mi ciebie brakowa³o.
KUMPELA Kumpel i Kumpela zakopuj¹ dó³.
M¥¯ ¯ona ci¹gle mówi, ¿e ma do³a. Bo ca³e wieczory siedzi sama w domu. M¹¿ patrzy

na ¿onê i zastanawia siê, czy ona w ogóle kiedy� by³a ³adna. Chyba nie. Zawsze mia³a
za grube uda. Zawsze mia³a ¿ó³te zêby. Patrzê na ni¹ i nic. Czasem przed za�niêciem,
albo w autobusie, m¹¿ wyobra¿a sobie ¿e ¿ona umiera i nadal nic. M¹¿ odbiera tele-
fon. Pana ¿ona zosta³a rozjechana przez tramwaj. M¹¿ odk³ada telefon i idzie na piwo.
Jest niedziela i w domu czeka na mnie nakryty stó³. Jaki ona ma brzydki u�miech.

NIUNIA Co czujê, gdy kto� umiera? Wiêc gdy kto� umiera a by³ dla mnie kim� obcym to
ma³o czujê albo nic. A je¿eli umiera kto� bliski to czujê ucisk w dole brzucha md³o�ci
i czasem nawet p³aczê.

MATKA
Boli mnie.
Wiêc syn dzwoni po karetkê bardzo czu³y i opiekuñczy jest mój syn.
Mój syn mówi
nic siê nie bój, mamo, wszystko bêdzie dobrze zaraz przyjad¹
trzyma mnie za rêkê i g³adzi w³osy
mój syn jest lekarzem
jestem spokojna.
Nic siê nie bój, mamo.

£ o p a t a  ¿ o n k i l  d ó ³  d ó ³  s y n  b a æ  s i ê

KUMPELA Jeste�my dwie znajome w �rednim wieku które przez przypadek spotykaj¹
siê na ulicy.

KUMPEL Dzieñ dobry, Agnieszko.
KUMPELA Irena? Cze�æ, kochana.
KUMPEL Co s³ychaæ?
KUMPELA Dobrze. A u ciebie?
KUMPEL Dobrze.
KUMPELA To dobrze.
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KUMPEL To do widzenia. Uca³uj mê¿a.
KUMPELA Ty te¿. Pa pa pa.
M¥¯

To dobrze:
¿e m¹¿ ma swój ulubiony pub i dobrych przyjació³, którzy czekaj¹ na niego co wie-
czór
¿e mo¿e z nimi rozmawiaæ. Lubiê rozmawiaæ
¿e ¿ona widzi, ale nic nie mówi
¿e jest ta piêkna dziewczyna
¿e m¹¿ siê do niej dosiada
¿e pieczony kurczak mo¿e mieæ ró¿ny smak, w zale¿no�ci od tego jakich doda siê do
niego przypraw
¿e kobiety nosz¹ krótkie spódniczki
¿e dni mijaj¹ szybko

W  � r e d n i m  w i e k u  u c a ³ o w a æ  k o g o �  p i e c z o n y  k u r c z a k
m i j a æ  s z y b k o

KUMPEL Gramy we wspó³czesnej sztuce.
KUMPELA

Mój brat powiedzia³ kiedy�, ¿e po to by dobrze siê bawiæ wystarczy za¿yæ dwie aspi-
ryny i popiæ je col¹.
�Wystarczy� siê napiæ i nawet najnudniejsza impreza przeradza siê w najlepsz¹.
�Wystarczy� zapaliæ, ¿eby siê wyluzowaæ.
Mój brat ma racjê�
Jakie by³oby moje ¿ycie bez coli, alkoholu i piercingu?
Nudne! Przera�liwie nudne!
G³o�na muzyka. Kumpela zapala papierosa. Wchodzi Kumpel.

KUMPEL Kumpel zaczyna co� mówiæ ale wszystko zag³usza muzyka.
KUMPELA Co mówisz?
KUMPEL �cisz to! Muzyka ga�nie. Kumpela nie �piesz¹c siê koñczy papierosa.
KUMPELA A gdyby�my pope³nili samobójstwo?
KUMPEL No. Przynajmniej jakie� urozmaicenie. Zabijmy nudê. Zabijmy siebie.
KUMPELA Dziesiêæ tabletek nasennych popiæ wódk¹. Dwadzie�cia.
KUMPEL Dla pewno�ci mo¿na by dwadzie�cia piêæ.
KUMPELA Nie wolno nam rozmawiaæ. Teraz, na koniec, nie nale¿y rozmawiaæ. Trzeba

to zrobiæ szybko. Bo oni wszyscy za du¿o mówi¹. Kumpel i Kumpela odwracaj¹ siê
ty³em podnosz¹ stoj¹ce na ziemi butelki z wódk¹ wsypuj¹ do ust tabletki podnosz¹ do
ust wódkê ga�nie �wiat³o.

S z t u k a  w s p ó ³ c z e s n a  s a m o b ó j s t w o  u s t a

M¥¯ Ju¿ dwudziesta druga. Gdzie ona jest? M¹¿ pije kolejne piwo i wyobra¿a sobie, ¿e
¿ona utopi³a siê w wannie. M¹¿ siedzi cicho. Przyjaciele mówi¹ do niego o pracy,
o innych przyjacio³ach i ich nowych kochankach. Wchodzi ona. Piêkna, smuk³a, za-
mawia martini. Id¹ do niej. Id¹ do niego, bo przecie¿ ¿ona utopi³a siê w wannie. Id¹
do hotelu. Do samochodu. Jad¹ razem na wakacje na Sycyliê. Je¿d¿¹ na nartach w Do-
lomitach. Pij¹ piwo na festiwalu piwnym w Kolonii. Jedz¹ palcami owoce morza.

S i e d z i e æ  c i c h o  j e � æ  p a l c a m i

KUMPEL A ty ci¹gle czekasz wieczorami czy on do ciebie zadzwoni. I nie �pisz w nocy.
KUMPELA To nieprawda.
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KUMPEL Bo �wiat³o masz zapalone.
KUMPELA Nie czekam. Przychodzê do niego. Cze�æ.
KUMPEL Cze�æ.
KUMPELA Co u ciebie?
KUMPEL Okej.
KUMPELA A co u Ba�ki?
KUMPEL Rozstali�my siê.
KUMPELA Co?
KUMPEL Bo wiesz� tak w³a�ciwie to� ja� siê zorientowa³em jaki� czas temu ¿e�

tak w³a�ciwie to� ciebie kocham.
KUMPELA �winia.
KUMPEL Co?
KUMPELA To nie jest �mieszne.

C z e k a æ  r o z s t a æ  s i ê  � w i n i a

NIUNIA Co czujê, gdy chce mi siê �miaæ? Wiêc gdy chce mi siê �miaæ zazwyczaj k¹ciki
ust unosz¹ mi siê lekko do góry i na boki tak ¿e pokazuje siê trochê zêbów. �ciskaj¹
mi siê miê�nie brzucha i mój oddech staje siê szybszy. Potem czêsto wybucham g³o-
�nym �miechem. Je¿eli jednak nie mogê siê roze�miaæ bo nie wypada tak jak na przy-
k³ad w ko�ciele to wtedy ca³e moje cia³o trzêsie siê w drgawkach i muszê zakrywaæ
sobie usta i zatykaæ nos ¿eby nie wydawaæ ¿adnych d�wiêków.

M¥¯ Zdarza siê, ¿e m¹¿ staje przed lustrem i �mieje siê sam z siebie. Jeste� stary. £ysie-
jesz. Robi¹ ci siê fa³dki t³uszczu na ca³ym ciele. To s¹ miê�nie? Ale potem m¹¿ patrzy
na swoj¹ ¿onê. I to ju¿ �mieszy go mniej.

KUMPEL �ni³a� mi siê ostatnio.
KUMPELA Jeste�my w twoim �nie.
KUMPEL Kumpel nie chce siê w to bawiæ.
KUMPELA Jestem w twoim �nie.
KUMPEL Siedzimy na ³awce w parku i palimy papierosy. �miejemy siê. Jest wiosenny

wieczór. Co� mówisz.
KUMPELA £adnie tu.
KUMPEL £adnie.
KUMPELA No i?
KUMPEL Nie wiem nie pamiêtam. Dobra, co� innego. Jeste�my kotami.

F a ³ d k i  t ³ u s z c z u  b y æ  w   c z y i m �  � n i e  u d a w a æ

KUMPEL
Konkurs poezji amatorskiej.
Kiedy ciê widzê moje serce chce lecieæ
A dusza ³ka do ksiê¿yca.
S³ucham szumu morza w muszli moich marzeñ.
I widzê ciebie i mnie na s³onecznym molo w Sopocie.
Piszê do ciebie listy na piasku
A w nich tylko te dwa s³owa
Wci¹¿
Kocham ciê.
Dobry by³by ze mnie m¹¿.

KUMPELA
W¹¿.
Chrab¹sz-
cz
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KUMPEL Teraz poprosimy na scenê m³od¹ poetkê znad jezior. Brawo.
KUMPELA

Hej moje równiny
Wy rozleg³e krainy
Hej wy moje jeziora i stawy
Nad wami trawy
Zielone i kwiaty
Ja chcê w za�wiaty
Bo on mnie nie kocha
Ja ginê p³ocha.

K s i ê ¿ y c  m u s z l a  m o l o  t r a w a

NIUNIA Co czujê, gdy palê trawê? Wiêc gdy palê trawê najpierw zaczynam mieæ mrów-
ki na ramionach plecach i udach. Potem zachciewa mi siê je�æ najlepiej orzeszki solo-
ne albo rodzynki w czekoladzie. Potem opanowuje mnie taki �miech ¿e nie mogê
prawie oddychaæ i lec¹ mi ³zy. Je�li idê lub w ogóle siê ruszam moje gesty s¹ bardzo
miêkkie zupe³nie jakbym nie mia³a cia³a. Potem wszystko mija.

M¥¯ M¹¿ siedzi na wygodnej kanapie, a ona robi striptiz. W jej wykonaniu to jest bar-
dzo subtelne. Siada mê¿owi na kolanach i g³aszcze go po w³osach i twarzy. Powoli
rozbiera mê¿a i po chwili ju¿ s¹ razem. M¹¿ zasypia szczê�liwy.

KUMPELA Panie Damianie, proszê wyjawiæ nam swoje najwiêksze erotyczne marzenie.
Telewidzowie bêd¹ zachwyceni. Pan jako �wiatowej s³awy seksuolog�

KUMPEL Rozczarujê pani¹ ja rzygam seksem.
KUMPELA Kumpel i Kumpela �miej¹ siê.
KUMPEL Ale mo¿e pani, pani Kasiu, opowie o swoim marzeniu, a ja jako seksuolog

zrobiê analizê.
KUMPELA Och, cudownie! Otó¿ ja widzê wszystko na ró¿owo. Chi chi chi. Ró¿owa

jedwabna po�ciel, kajdanki oczywi�cie z ró¿owego meszku i ja w ró¿owej bieli�nie.
A on wysportowany, oczywi�cie umiê�niony, ca³y wysmarowany olejkiem migda³o-
wym. Ja te¿ oczywi�cie wysmarowana olejkiem. Zlizujemy go z siebie, bo jest to
oczywi�cie olejek jadalny. Potem seks oczywi�cie z zawi¹zanymi oczami. I co?

KUMPEL My�lê, pani Kasiu, ¿e jest pani pretensjonaln¹ cip¹.
KUMPELA Kumpel i Kumpela �miej¹ siê.

S t r i p t i z  t e l e w i d z o w i e  r o z c z a r o w a æ  k o g o �
o l e j e k  m i g d a ³ o w y

KUMPELA Jedziemy samochodem.
KUMPEL Ja prowadzê.
NIUNIA Co czujê, kiedy jestem pasa¿erem w samochodzie? Wiêc kiedy jestem pasa¿e-

rem w samochodzie lubiê patrzeæ przez okna na rzeczy które mijam czujê wtedy spo-
kój chocia¿ wszystko tak szybko. Jest i nie ma tam za szyb¹. Czasem w aucie s³ucham
muzyki i wydaje mi siê jakbym nie by³a mn¹. Czasem �piê.

KUMPELA Korek.
KUMPEL Czego tr¹bisz, idioto! Nie widzisz ¿e nie mo¿emy siê ruszyæ? Kretyn.
KUMPELA No, jed�cie szybciej bo siê spó�niê na masa¿.
M¥¯ M¹¿ kiedy� ucieknie. Kupi sobie wielki stary amerykañski samochód i ruszy przed

siebie. Mo¿e we�mie ze sob¹ dziewczynê z pubu, ale wcale niekoniecznie. M¹¿ bê-
dzie jecha³ byle gdzie, zatrzymuj¹c siê tylko na jedzenie i siku. Miasto. Wie�. Pusta
autostrada. Wie�. Miasto. I czas w samochodzie p³ynie szybciej.
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P r o w a d z i æ  s a m o c h ó d  b y æ  p a s a ¿ e r e m  i d i o t a  c z a s

KUMPELA Muzyka.

NIUNIA Co czujê, gdy wydaje mi siê ¿e nie nad¹¿am z czasem? Wiêc gdy tak mi siê
wydaje wpadam w panikê i mam ochotê krzyczeæ, czasem nawet to robiê. Czasem
siadam na krze�le w kuchni i nie chcê ¿yæ. My�lê sobie wtedy ¿e nie ma sensu ¿ebym
cokolwiek zaczyna³a skoro i tak nie zd¹¿ê. Potem wstajê z krzes³a.

KUMPELA Tykaj¹ce zegary.
KUMPEL Kumpela i Kumpel tykaj¹.
M¥¯ Po tylu latach ma³¿eñstwa ¿ona mi siê po prostu znudzi³a. M¹¿ wyobra¿a sobie, ¿e

¿onê zagryz³ buldog.

T y k a æ

KUMPEL Jeste�my ma³¿eñstwem.
KUMPELA Nie.

M¥¯ M¹¿ ca³uje dziewczynê z pubu.

KUMPEL Jestem twoim psem.
KUMPELA Siurek do nogi�

Niedobry pies. Znowu nasika³e� na dywan�
No ju¿ dobrze. Chcesz i�æ na spacerek?�
Strasznie jeste� spasiony. Mówi³am mamie, ¿eby ci nie dawa³a tyle chappi�
Fuj. Pch³y.

M¥¯ Du¿e piwo. Dziêki. Cze�æ, co tam? No, u mnie te¿. M¹¿ lubi rozmawiaæ z przyja-
ció³mi z pubu. To s¹ fajni faceci. Wszyscy po pracy spotykamy siê tutaj i gadamy.
Czasem tañczymy. Kiedy m¹¿ siê rozkrêci to rozmawia o wszystkim. O ¿onie. O dzie-
ciach. O samochodach. O metafizyce. Odk¹d dziewczyna zaczê³a przychodziæ, z ni¹
te¿ spêdza du¿o czasu. ̄ artuj¹. �miej¹ siê. Kiedy� pojad¹ razem do Pary¿a. Do Wene-
cji. Przyjaciele zazdroszcz¹ mê¿owi, ¿e jest taki przystojny i ma dar nawi¹zywania
nowych znajomo�ci. M¹¿ stawia dziewczynie z pubu martini i planuj¹ wypad nad
morze. M¹¿ wyobra¿a sobie, ¿e ¿ona umiera na zatrucie pokarmowe. Tytus, s³ysza³e�,
¿e Jacek ma now¹ panienkê?

C z e � æ  ¿ a r t o w a æ  z a z d r o � c i æ  z a t r u c i e  p o k a r m o w e

KUMPELA Przychodzê do manikiurzystki.
KUMPEL Co?
KUMPELA No to gdziekolwiek. Do fryzjerki�

¯eby siê uwolniæ�
Dzieñ dobry, pani Zosiu.

KUMPEL Dzieñ dobry.

K o n i e c


