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MATT COLEMAN, ch³opak w wieku oko³o siedemnastu lat. Ma na sobie d¿insy i
obcis³y, morski T-shirt ze Spidermanem. Nosi drewniaki na bosych stopach. Na
przegubie ma koraliki. Jest d³ugow³osy i wyj¹tkowo szczup³y. Na nosie s³oneczne
okulary

SAMANTHA COLEMAN, dziewczyna w wieku dwudziestu trzech lat. Ma na sobie
rozci¹gniêty mêski T-shirt. Jest atrakcyjna, ma rozpuszczone w³osy do ramion.
Na przedramieniu wytatuowany smok

SARA COLEMAN, kobieta w wieku oko³o piêædziesiêciu lat. Ma jasne w³osy, grzywkê
spadaj¹c¹ na czo³o. B³êkitne, rozbiegane oczy. Jest ubrana w pomarañczow¹, do-
pasowan¹ sukienkê z we³ny, z przypiêt¹ broszk¹ w kszta³cie palmowego li�cia,
czarne buty, do tego czarna torebka

MICHELLE, dziewczyna w wieku dwudziestu piêciu lat. Ciemnoskóra, ubrana kolo-
rowo

oraz Mê¿czyzna I i II, Amy, Facet z Do³u

AKT 1

S c e n a  1

Dwie dziewczyny rozmawiaj¹ przed wej�ciem do baru. Jedna z nich odpina od latarni
rower.

SAMANTHA Jak Amy?
MICHELLE Chyba nie po�lê jej na basen. Jak siê rozchoruje, nie bêdê jej mia³a z kim

zostawiæ. Wieczorem mia³a temperaturê.

Marzena Broda
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SAMANTHA A Ben?
Michelle prostuje siê, opiera o rower i macha rêk¹.

SAMANTHA Przykro mi.
MICHELLE Dzwoni, kiedy sobie przypomni.
SAMANTHA Ma³¿eñstwo to bezduszna instytucja.
MICHELLE Nie chce mi siê wierzyæ, ¿e Justin i Lisa s¹ razem. Tak naprawdê to zebra z

zebr¹ nie pasuj¹ do siebie, ale ¿yczê im szczê�cia.
SAMANTHA Bêdziesz jutro?
MICHELLE Jak nie pogorszy siê Amy. Zast¹pisz mnie, gdyby co�? Nie staæ mnie na

opiekunkê.
SAMANTHA Nie martw siê.
MICHELLE Nie martwiê.
SAMANTHA My�la³am, ¿e zwymiotujê, jak ten Bart Simpson po³o¿y³ na mnie ³apy, ale kel-

nerka musi w sobie powstrzymaæ boksera, kiedy ma do zap³acenia rachunki. (�mieje siê)
MICHELLE Kenny�emu chyba jest na rêkê, ¿e nas zaczepiaj¹. Powinien co� zrobiæ, a

siedzi cicho. Nie znoszê wypolerowanych dupków, my�l¹, ¿e za napiwek dasz im
wszystko. Co u Matta?

SAMANTHA On zawsze ma siê �wietnie.
Michelle i Samanthê mija dwóch m³odych, dobrze ubranych mê¿czyzn.

MÊ¯CZYZNA I Hej, dziewczyny, bêdziecie tak staæ do rana?
SAMANTHA Nie twój interes.
MÊ¯CZYZNA II Masz �liczn¹ kurtkê.
SAMANTHA Nie pasuje do ciebie.
MÊ¯CZYZNA II Przekonaj siê.

Samantha pokazuje mu gest �fuck you�.
MÊ¯CZYZNI (bucz¹) Buuuu� (�miej¹c siê, znikaj¹ za rogiem)

Michelle naciska dzwonek od roweru.
MICHELLE Ma³o im trzeba do szczê�cia. Znam ten typ, lubi ciê oczarowaæ bia³¹ koszu-

l¹, choæ to czysta fizjologia.
SAMANTHA Z Benem ju¿ koniec?
MICHELLE Kto go tam wie?
SAMANTHA Pamiêtaj, ¿e nie wygramy konkursu piêkno�ci, je¿eli resztê ¿ycia spêdzi-

my biegaj¹c z tac¹. (�miej¹ siê obie) Dbaj o siebie.
MICHELLE Ty te¿. Pozdrów Matta.
SAMANTHA Pozdrowiê. Uca³uj Amy. Musimy siê umówiæ na spacer. Mo¿e w przy-

sz³ym tygodniu?
MICHELLE Tak, w przysz³ym tygodniu, jak ma³a siê lepiej poczuje. Przyjdziesz z Mat-

tem? Od ostatniego spotkania mówi tylko o nim i o lisie. Jest milutki, wie, jak zajmo-
waæ siê dzieæmi i opowiadaæ im bajki.

SAMANTHA Powiem mu. Ucieszy siê.
MICHELLE Muszê ju¿ wracaæ do domu. Amy zaraz siê obudzi.
SAMANTHA (patrzy na zegarek) Zimno siê zrobi³o, ja te¿ lecê. Trzymaj siê.

Dziewczyny ¿egnaj¹ siê, ca³uj¹. Michelle wsiada na rower i odje¿d¿a.

S c e n a  2

Pokój z zas³oniêtymi oknami. Na �cianie obok plakatu Kurta Cobaina wisi lustro. Na
pod³odze stoi miniwie¿a, w k¹cie le¿y materac, widaæ, ¿e kto� na nim �pi. S¹ jeszcze
stó³, dwa krzes³a, lodówka. Kaktus na parapecie. Porozrzucane p³yty, trochê ksi¹¿ek.
Rz¹d butelek po coca-coli ustawionych pod oknem. Samantha �pi. Matt nerwowo chodzi
po pokoju. Drze na paski gazetê i wylicza:
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materaca) Samantha, proszê ciê, nie �pij, przecie¿ mnie kochasz. I drzewa. I p³ywa-
nie. I papierosy. I cherry brandy. I moje dotykanie. Tyle masz rzeczy do kochania,
kiedy ja nie kocham nikogo. Nie mo¿na byæ we �nie przez ca³e ¿ycie. Od tego boli
g³owa.

SAMANTHA Po³ó¿ siê tutaj. (odchyla ko³drê)
MATT To nie wystarczy.
SAMANTHA Spróbuj przy mnie zasn¹æ. Za bardzo siê przejmujesz.
MATT Nieprawda.
SAMANTHA Dlaczego nie rozumiesz, co to znaczy spaæ, kiedy pracuje siê w nocy?
MATT Zapomnisz o mnie, jak za�niesz.
SAMANTHA S¹dzisz, ¿e biegam z tac¹ i udajê lataj¹cy talerz dla w³asnej przyjemno�ci?

Matt wzrusza ramionami.
SAMANTHA No, to przepraszam, ale muszê siê wyspaæ, nikt za mnie nie pójdzie do pracy.
MATT Jest taki rodzaj amnezji�
SAMANTHA Trudno, pójdê na koniec �wiata.
MATT Sk¹d bêdziesz wiedzia³a, ¿e to koniec �wiata?
SAMANTHA Powiedz mi lepiej, czy by³ ten facet z do³u.
MATT Jest cicho pod nami. Nie zasypiaj.
SAMANTHA Kiedy przyjdzie, nie otwieraj mu drzwi, w koñcu to nasza ³azienka.
MATT Nasze rury.
SAMANTHA Zrozumia³e� wreszcie. Z tob¹ trzeba jak z dzieckiem, inaczej nic z tego nie

bêdzie. (siada)
MATT Daj spokój. Noszê tylko takie ubrania.

Samantha niezadowolona idzie w kierunku ³azienki. Matt zas³ania jej drogê, rozk³a-
daj¹c rêce.

SAMANTHA Chyba ci odbi³o.
MATT Zrobisz z domu Atlantyk.
SAMANTHA Dzia³asz mi na nerwy.
MATT Bêdzie powód�, kto� zadzwoni po stra¿ po¿arn¹.
SAMANTHA Co� podobnego, co ty jeszcze wymy�lisz. Pu�æ mnie.
MATT Nie.
SAMANTHA Puszczaj.
MATT Nie� uderz mnie, wyzywaj, wszystko mi jedno.
SAMANTHA Dlatego wyrwa³e� telefon ze �ciany.
MATT Przestañ. Przestañ!

Samantha zdecydowanie odsuwa od siebie Matta.
SAMANTHA Co mam przestaæ?
MATT Jak zalejemy ³azienkê, to facet z do³u nas wyrzuci.
SAMANTHA Bêdzie zabawnie, ale po moim trupie. Zejd� mi z drogi.

Dziewczyna gwa³tem wchodzi do ³azienki. S³ychaæ wodê i kaszel. Matt stoi pod drzwiami.
MATT Samantha!
SAMANTHA Nie s³yszê ciê.
MATT No i co, cieknie z rur?
SAMANTHA Nie. Nie cieknie.
MATT Sprawd�. Na pewno nie sp³ywa.
SAMANTHA Sprawdzam. (podkrêca strumieñ wody)
MATT W porz¹dku?
SAMANTHA Tak.
MATT Sam, bojê siê. Czy ty j e s t e �?
SAMANTHA Jak cholera.
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MATT (do siebie) To dobrze.
Samantha wychodzi z ³azienki okryta rêcznikiem. Ch³opak idzie za ni¹ jak cieñ.

MATT (nie przestaje mówiæ) Kiedy siê bojê, jest tak, jakby kto� mi wbija³ nó¿ w oko i
robi³ dziurê w pamiêci� potem umieram.

SAMANTHA A sk¹d mo¿esz wiedzieæ, ¿e umierasz? Dra¿nisz mnie. Zrobi³e� sobie co�
do jedzenia?
Matt krêci przecz¹co g³ow¹.

SAMANTHA Nie wzbudzasz we mnie wspó³czucia.
MATT Mo¿e w tym jest sens.
SAMANTHA A jaki jest sens w tym, ¿e ¿yjemy jak owady. (szuka czego� w komodzie)

Móg³by� czasem otworzyæ okno.
MATT Nie móg³bym.

Samantha ods³ania zas³ony i otwiera okno. Matt siada w najciemnieszym miejscu w
pokoju.

MATT Je�æ te¿ nie muszê. Jak jesz, to ¿yjesz. Ka¿dy mo¿e ciê mieæ na widelcu.
SAMANTHA (odwija siê z rêcznika i ubiera) Trafi³am w twoje czu³e miejsce.
MATT Nic podobnego.
SAMANTHA Wiêc nie chcesz siê zag³odziæ?
MATT Jako� mi �le�
SAMANTHA (podchodzi do Matta, ci¹gnie go za spodnie) Widzia³e� kiedy� mi³ego ano-

rektyka? Mówiê do ciebie! Nie chodzi o twój wygl¹d, ale o to, co siê stanie z twoim
mózgiem.

MATT Ju¿ sczernia³ jak orzech w³oski.
SAMANTHA Wyjd� z tego k¹ta.

Matt �ci¹ga ze �ciany oprawiony w szk³o �wiêty obrazek. Rzuca go na pod³ogê.
SAMANTHA To by³a jej pami¹tka� z Rzymu.
MATT Z Rzymu to by³a Aida Vigorito�
SAMANTHA No i dobrze! Rzygaæ mi siê chcia³o, gdy na mnie patrzy³. (na�laduje mat-

kê) A pomodli³a� siê, a prze¿egna³a�, a by³a� w ko�ciele� Jezu, jak ja tego nienawi-
dzi³am!

MATT Teraz ju¿ nie chodzimy do ko�cio³a.
SAMANTHA Ko�ció³ jest dla tych, co maj¹ pieni¹dze� reszta chodzi na spacery (zaczy-

na zamiataæ pokój) i udaje, ¿e jest zadowolona z ¿ycia.
MATT Jak wszyscy.
SAMANTHA Amy podobno ci¹gle mówi o tobie. Mo¿e by� czasem jej popilnowa³?

Lubisz Amy.
Matt zatyka uszy.

SAMANTHA Michelle jest sama z dzieckiem i jeszcze pracuje w nocy.
MATT Ja te¿ siedzê sam w domu, a jak jeste�, muszê ciê zmuszaæ, ¿eby� ze mn¹ rozma-

wia³a.
SAMANTHA Matt, to nie jest, kurwa, kwestia wyboru.

S c e n a  3

Samantha prawie ubrana, czesze siê. Matt zamyka i zas³ania okna. W³¹cza muzykê.
Zaczyna siê kiwaæ i rysowaæ po swoim ciele pisakami.

SAMANTHA Gdyby� zadzwoni³, ju¿ by� siê nie ba³. Pieni¹dze rozwi¹zuj¹ problemy.
(zapala �wiat³o)

MATT Za ¿adne skarby nie wejdê do ³azienki. (dalej siê kiwa)
SAMANTHA Dlatego zadzwoñ, wymy�l, ¿e masz bia³aczkê, a najlepiej, ¿e twoja dziew-

czyna jest w ci¹¿y.
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SAMANTHA Zrobisz to dla mnie. Je�li zap³acisz komu trzeba, mo¿esz wyj�æ za hipopo-

tama.
MATT Nie potrzebujê niczego ani nikogo.
SAMANTHA Po �lubie nikogo nie obchodzi, kogo masz w ³ó¿ku.
MATT Zakrêci³a� wodê?
SAMANTHA Ka¿dy czego� potrzebuje, (podchodzi do lustra) inaczej by zwariowa³. Nie

mo¿esz stale trzymaæ siê powietrza. Przestañ siê kiwaæ!
MATT Odliczam swój czas.
SAMANTHA S³uchaj, co do ciebie mówiê. Matt, podetnij mi w³osy. Przestañ siê, kurwa,

kiwaæ! (wy³¹cza muzykê)
MATT A woda?
SAMANTHA Odwróæ siê.

Matt naci¹ga podkoszulek na oczy. Samantha wyjmuje spod komody ukryte no¿yczki.
Ch³opak zapala �wiecê na stole, potem podchodzi do Samanthy. Zaczyna podcinaæ jej
w³osy.

SAMANTHA A co, jak ciê zabior¹ do tatusia?
MATT (�ci¹ga okulary, czy�ci je palcami. Podaje Samancie) Zrobiê sobie dziurê w g³o-

wie otwieraczem do konserw.
SAMANTHA Akurat! Spójrz na siebie. To, co masz w �rodku, nie jest apetyczne.
MATT Ale ekologiczne� Nie �miej siê, chodzi o to, co boli.
SAMANTHA Ból musi mieæ granicê, je�li j¹ przejdziesz, nie odró¿nisz jawy od fikcji.
MATT Jajecznicy od jajka na miêkko�
SAMANTHA Niby to samo, a smakuje ró¿nie� Jak pizza z marketu albo z �Ciao, Italia-

no�� (rzuca okulary w g³¹b pokoju) W porz¹dku, chcesz i�æ do piek³a, to pójdziesz!
MATT Po co� to zrobi³a? (szuka okularów)
SAMANTHA Po prostu bêdziesz w miejscu, gdzie w ka¿dej chwili mo¿esz siê natkn¹æ

na ojca.
MATT On ju¿ nie bêdzie ojcem.
SAMANTHA Ale obedrze ciê ze skóry.
MATT (podnosi okulary) Jest nic niewarta.
SAMANTHA Skóra ka¿dego jest co� warta.
MATT No, to bêdzie musia³ mnie naci¹æ, inaczej jej nie �ci¹gnie. (zdejmuje podkoszulek,

przeje¿d¿a palcem wzd³u¿ klatki piersiowej) Nie, tutaj nie. W sercu mieszka dusza.
(podchodzi do Samanthy i znów zaczyna �cinaæ jej w³osy) Zawsze w nim odpoczywa.
Czujesz j¹, jak ciê dotykam?

SAMANTHA (patrz¹c w lustro) Zawsze ciê czujê.
MATT (podchodzi ze �wiec¹ do Samanthy) Chyba coraz wiêcej dziewczyn musi wygl¹-

daæ jak aktorki�
SAMANTHA W³a�ciwie, to o czym ty do mnie mówisz?
MATT O sobie. Matka mówi³a, ¿e potnie nas na kawa³ki i posoli. (gasi �wiat³o, p³onie

tylko �wieca) Mo¿e ona nie mia³a duszy�
SAMANTHA Do czego� s³u¿y piek³o.
MATT Proszê ciê, zobacz, czy woda nie kapie.
SAMANTHA (idzie do ³azienki, zabieraj¹c no¿yczki) My�lisz, ¿e tylko Matt Coleman

ma duszê, bo siedzi w domu, boi siê �wiat³a i czyta swoje piêkne ksi¹¿ki, w których
nie ma ¿ycia. (otwiera drzwi do ³azienki. Wchodzi do �rodka)
Matt wk³ada podkoszulek.

SAMANTHA (wraca) No to co, mam ciê uderzyæ, ¿eby� poczu³ cudz¹ duszê? To jest
¿ycie. Prawdziwe ¿ycie, a ciebie, kurwa, w nim nie ma. Przestañ gadaæ, ¿e jeste�
niewidzialny, bo ja ciê widzê. Czujê ciê. Ka¿dy twój gest znam na pamiêæ. To jak do
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mnie mówisz� jak siê �miejesz i kiwasz niczym ¯yd w synagodze. Jeste� tu, czy
tego chcesz, czy nie.

MATT Nie bêdê tolerowa³ tego szumu w uszach.
SMANTHA Odciêli nam wodê, bo nie p³acili�my rachunków.
MATT Nie wierzê ci!
SAMANTHA Wiêc dobrze, wiedzia³e�, ¿e jeste� wariatem?

Patrzy na �cianê. Po chwili ch³opak zauwa¿a, ¿e Samantha podnosi rêkê, jakby siê na
co� zamierza³a.

MATT Nie rób tego� co, je�li to ona?
SAMANTHA W³a�nie dlatego! (wali z furi¹ ksi¹¿k¹ o �cianê) Parszywa mucha.

S c e n a  4

Samantha szuka czego� do jedzenia. Otwiera lodówkê, wyjmuje z lodówki chleb i
pomarañczê. Kroi j¹ na plasterki, smaruje chleb i robi kanapkê. Nalewa colê do kub-
ka. Staje w oknie i je, uchylaj¹c zas³onê.

MATT Samantha, opowiem ci o ojcu� (z lêkiem) Opowiem po raz ostatni�
SAMANTHA (pauza) Ale szybko i krótkimi zdaniami. (odwraca siê do niego. Dopija

colê. Chrz¹ka)
MATT Nie b¹d� taka, proszê ciê. Ja tylko nie mogê znie�æ tych obrazków w g³owie.
SAMANTHA Dlatego nie sied� po ciemku. Zajmij siê czym�, chod�my do krêgielni.

(zapala papierosa i strzepuje byle gdzie popió³. Rozgl¹da siê po pokoju i zauwa¿a
pop-corn. Otwiera go i zjada. Potem siada na krze�le, k³adzie nogi na stole)

MATT A tam bêdê patrzy³, jak moja przesz³o�æ toczy siê i kruszy mnie na coraz mniejsze
kawa³ki.

SAMANTHA Matt, jak mam do ciebie mówiæ?
MATT Nie wiem� (szeptem) Lepiej st¹d uciec.
SAMANTHA Nie rób tego.
MATT Kiedy� i tak zdradzi mnie gest, zmêczenie albo drugi cz³owiek.
SAMANTHA �wiat potrafi byæ inny, nawet je�li teraz wydaje ci siê okropny. Daj mi

skoñczyæ. Pomy�la³am, ¿e powinni�my wyj�æ na spacer.
MATT I udawaæ?
SAMANTHA Choæby nawet�
MATT To daj mi swoj¹ g³owê.
SAMANTHA Masz w³asn¹.
MATT Chcê pokazaæ komu� te rzeczy, które mam w �rodku.
SAMANTHA Matt! Jeste� jak kube³ na �mieci.
MATT Sam! Ja jestem niewidzialny!
SAMANTHA A nie u n i w e r s a l n y?
MATT Jeszcze nie�
SAMANTHA Szkoda. (splata w³osy)
MATT Szkoda, ¿e przesz³o�æ nie rozk³ada siê we mnie jak w tobie.
SAMANTHA Zrób utylizacjê.
MATT I zacznê oddychaæ? Przestanê chodziæ na palcach i przestanê my�leæ tymi d³ugimi

zdaniami, tego chcesz?
SAMANTHA Kiedy za du¿o my�lisz, mo¿esz zaj�æ za daleko. (gasi papierosa. Przecha-

dza siê po pokoju)
MATT Nie denerwuj siê, s³uchaj mnie.
SAMANTHA Chcê przez to powiedzieæ, ¿e nie dogadasz siê z lud�mi� cholera!
MATT �mieræ ma ludzkie oczy.
SAMANTHA Albo i nie. Sk¹d masz wiedzieæ?
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SAMANTHA Prawie nie wychodzisz z domu.
MATT Ale patrzê przez okno.
SAMANTHA Przez szybê, Matt, przez szybê.
MATT £adnie ci tak � (dotyka w³osów Samanthy)
SAMANTHA Proszê ciê, odsuñ siê, nie po to jestem, aby� siê przysuwa³�
MATT Nie bój siê, wystarczy, ¿e ja siê bojê za nas.

Matt i Samantha rozk³adaj¹ lewe rêce, tak by ich palce z³¹czy³y siê, tworz¹c w powie-
trzu wie¿ê. D³uga pauza.

SAMANTHA To wy³¹cz telewizor, który masz w g³owie.
Matt udaje, ¿e wy³¹cza telewizor, pstrykaj¹c palcami.

SAMANTHA Teraz ja jestem niewidzialna�
MATT Ale ja ciê widzê�
SAMANTHA Jeste� jak motyl.
MATT To dusza.
SAMANTA (smutno) Tracê ochotê do ¿ycia, tracê instynkt�
MATT Dla mnie�
SAMANTHA Przez ciebie. (w³¹cza cicho muzykê)

S c e n a  5

Samantha z Mattem tañcz¹, przytuleni do siebie. Pod butami chrupi¹ im resztki
pot³uczonego szk³a i popcorn. Mat zaczyna szeptem opowiadaæ zdarzenie z oj-
cem.

MATT By³em wtedy malutki jak fasolka, pamiêtasz, Sam? Nikogo nie by³o w domu�
Wali³ moj¹ g³ow¹ o �cianê� bola³y mnie rêce� przez okno zobaczy³em niebo�
by³o mi wszystko jedno� by³em przecie¿ malutki jak fasolka� Potem wytar³ mnie
podkoszulkiem� tym po tobie z Miki w kapeluszu� pamiêtasz� nawet mnie tak
nie bola³o, dopiero pó�niej� jak pomalowa³em siñce� by³em kolorowy jak ³¹ka�
jakby zakwit³y na mnie kwiaty� jakby fasolka zakwit³a� Sam, �le siê czujê� nie-
dobrze mi� chce mi siê wymiotowaæ� (odsuwa siê od Samanthy) przepraszam�
przepraszam ciê, ale mi zimno�
K³adzie siê, ma dreszcze. Samantha otula go kocem.

SAMANTHA (cicho) Nie by³e� ¿adn¹ fasolk¹� sika³e� do ³ó¿ka. Czasami my�la³am, ¿e
ciê uduszê, jak kazali mi czy�ciæ twój materac, zawsze by³o tak� jakbym przez cie-
bie nie mia³a ¿ycia�

MATT To przez niego, Sam, nie przeze mnie� Nie b¹d� na mnie z³a� Pachniesz, jak
królewna (zaczyna szlochaæ) i masz delikatne rêce. Pog³aszcz mnie, pog³aszcz Mat-
ta� Choæby nie wiem, jak siê stara³, nadal ogl¹da te obrazy, jak ciebie, i s³yszy kroki.
(rêk¹ Samanthy g³aszcze siê po g³owie) Matt widzi siebie, jak wyskakuje z wanny i
chowa siê za komod¹, ale on go znajduje i robi, co do niego nale¿y�

SAMANTHA Nie p³acz� tylko nie p³acz� Chcesz papierosa? Zapal sobie, ale nie p³acz.
(podpala dwa papierosy)
Matt p³acze coraz g³o�niej.

SAMANTHA Szlag go trafi³. Ogl¹dali�my �Star Treka�, kiedy matka powiedzia³a, ¿e
poszed³ do nieba. Nie p³acz, kurcze! Widzia³e� go w trumnie wymalowanego jak
manekin. Matt, zadzwoñ do matki, to jedyna mo¿liwo�æ, by siê st¹d wydostaæ. Zbyt
d³ugo ju¿ czekamy, ¿e co� siê zmieni, kiedy bêdziemy wolni, wyjedziemy z miasta.
Kupimy auto, nowe ubrania, kto nas rozpozna, bêd¹ nas traktowaæ powa¿nie. Nie
p³acz. Chcesz wygl¹daæ jak królik? (zaci¹gaj¹c siê dymem)

MATT Jak królik nie.
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SAMANTHA P³akaæ trzeba po cichu, pos³uchaj, co mówiê, p³acze siê tak, by nie by³o
s³ychaæ. Jak kto� us³yszy, wsadz¹ nas do wiêzienia. Matka zna³a ¿ycie, wiedzia³a, co
mówi, bêdziesz klêcza³ z rêkami do góry, jak siê nie uspokoisz. Je�li chcesz, opowiem
ci o panach w czerni. (patrzy wyczekuj¹co na Matta) Przychodzi trzech panów w
czarnych p³aszczach i w bia³ych szalikach do naszego domu (na�laduje matkê) i pyta:
czy tutaj mieszka pan Coleman? Matka odpowiada g³osem Roda Stewarta: tak. A na
to jeden z nich: Pani Coleman, przykro mi, jest pani wdow¹.

MATT (pauza) Nikt nie uwierzy, ¿e tak by³o.
SAMANTHA Po co ma wierzyæ, (pauza) chcia³a, ¿eby umar³ i tyle.
MATT Sam� nawet jak sta³em siê niewidzialny, naprawdê nie mog³em zej�æ ze strychu,

musia³em czekaæ, a¿ mnie wypu�ci. By³em g³upi i przestraszony i jest mi teraz �le z
tego powodu, ale to okropne. By³y tam go³êbie, patrzyli�my w niebo, a �wiat³o drga³o
na pod³odze, przenika³o przez szczeliny� szkoda, ¿e nie widzia³a��
Samantha wychodzi do przedpokoju. Matt wyci¹ga jej z butów sznurówki i chowa je
do kieszeni, a buty za materac. Kiedy Samantha wraca, ma na sobie rozpinany na
suwak sweter.

MATT Ta blizna (podwija rêkaw podkoszulka) to on. Jak mnie ju¿ wypu�ci³, zawsze
chcia³em nie ¿yæ.

SAMANTHA Ja te¿ nie. W³a�ciwie�
MATT Pierwszy raz, kiedy str¹ci³em ekspres. Sam siê rozbi³. Zdenerwowali siê, ona

z³apa³a, co mia³a pod rêk¹, prêt od zas³on. Wieczorem mówi³a, ¿e mnie kocha, ale
napu�ci³em wodê do umywalki. Krew ze mnie wyp³ywa³a. Moje cia³o rozlewa³o siê,
musia³em oprzeæ siê o �cianê, aby nie upa�æ. Bola³y mnie ¿y³y, s³ysza³em tylko wodê
z kranu. Chcia³em siê z t¹ strug¹ po³¹czyæ. Wszystko doprowadziæ do ³adu, byle nale-
¿eæ znowu do siebie. Pociemnia³o mi w oczach, widzia³em swoje rêce, ju¿ nie by³y
czê�ci¹ mnie, a czego� innego. Nieludzkiego �wiata, o którym nie mia³em pojêcia, ¿e
jest taki realny�

SAMANTHA (zapala nastêpnego papierosa. Krztusi siê) By³a w�ciek³a. Bo¿e,  przez
rok mówi³a, ile forsy posz³o na now¹ tapetê.

MATT Nie znosi³a czerwonego koloru. W zielonym by³o jej do twarzy. Czy by³a ³adna?
SAMANTHA Nie cierpiê jasnych w³osów i niebieskich oczu.
MATT Nadal widzê jej skórê� tak¹ niebieskaw¹. Czujê zapach� Sam, nigdy nie zna-

³em nikogo, komu podoba³by siê Hitler.
SAMANTHA A kogo ty znasz oprócz siebie?
MATT Dla matki by³ przystojny, a ja bym uciek³ przed nim. Co robisz?
SAMANTHA (wstaje, sprawdza, czy okno jest dobrze zamkniête) Zimno mi.
MATT Ciep³e masz rêce?

Samantha wraca do Matta, pokazuje mu rêce i przytula siê do niego.
MATT (szeptem) Chyba mam wprawê w zabijaniu�
SAMANTHA Nie zaczynaj o zabijaniu. (odsuwa Matta od siebie) Zadzwonisz do niej,

powiesz, ¿e twoja dziewczyna jest w ci¹¿y, we�miesz pieni¹dze, potem wyjedziemy,
bêdziemy s³uchaæ Tracy Chapman i piæ szampana. Nikt siê nie dowie. Damy sobie
radê, wiesz, ¿e nikt nas przecie¿ nie widzia³.

S c e n a  6

Matt stoi pod �cian¹. Rozk³ada jedn¹ rêkê, niby tarczê telefonu, drug¹ udaje, ¿e wy-
biera na niej numer. Samantha go obserwuje.

MATT Gdzie mam zadzwoniæ: do nieba czy do piek³a?
SAMANTHA Nie wiem, gdzie mo¿e byæ. Chyba jest w niebie.
MATT Zdecyduj siê na co�.
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IM SAMANTHA Matki id¹ do nieba. Pytasz z³¹ osobê.
MATT Najlepsz¹.
SAMANTHA Nie by³am matk¹, sk¹d mam wiedzieæ, gdzie ona jest.
MATT Nie chcê siê pomyliæ. Trzeba kogo� zapytaæ.
SAMANTHA �wiêtego Piotra? Ma etat w niebie. Za co� mu p³ac¹.
MATT Sami j¹ znajdziemy. (zwija rêkê w piê�æ, drug¹ wolno opuszcza)
SAMANTHA Mia³e� zadzwoniæ. Nie rób mi tego.
MATT A jak nie, to co?
SAMANTHA Musisz wzi¹æ od niej forsê, musi powiedzieæ, gdzie jest forsa.
MATT A jak nie, to co!
SAMANTHA To nie wiem.
MATT Wreszcie czego� nie wiesz.
SAMANTHA Przytul siê.

Matt zbli¿a siê do dziewczyny. �ci¹ga podkoszulek i k³adzie siê obok niej.
SAMANTHA Zmarz³am. Trzeba uszczelniæ okna, kupiæ kleje w sprayu�
MATT Posklejamy ¿ycie?
SAMANTHA I pomalujemy �ciany.
MATT Na niebiesko.
SAMANTHA Potem kupimy meble. We wtorki wywo¿¹ stare graty sprzed domów, chy-

ba ¿e nie wyjedziemy do Luizjany�
MATT Wyjedziemy.
SAMANTHA To wtedy je odnowimy.
MATT Bêdzie jak u ludzi.
SAMANTHA Mo¿e siê wyniesiemy do lepszej dzielnicy.
MATT Sam, zapomnia³em, jak wygl¹dasz.
SAMANTHA Ja nigdy nie zapominam.
MATT Odt¹d bêdê siê tob¹ zajmowa³ i bêdziesz mnie kochaæ. To nic, ¿e mnie nie widzisz�
SAMANTHA Widzê ciê, tylko inaczej.
MATT Czyli nie tak samo.
SAMANTHA Inaczej.
MATT Nie �pij, bo o mnie zapomnisz, mów, ¿e mnie kochasz.
SAMANTHA Zmienimy ¿aluzje na bardziej gêste�
MATT Powiedz mi na ucho, kocham ciê, Matt.
SAMANTHA Przecie¿ mówiê.
MATT Nie tak.
SAMANTHA Kocham ciê, Matt.
MATT G³o�niej.
SAMANTHA Wyjed�my do Luizjany.

Matt �ci¹ga sweter z Samanthy, ca³uj¹ siê.
SAMANTHA Obiecaj, ¿e zadzwonisz.
MATT Kocham ciê, Matt, powiedz.
SAMANTHA Do twojego pokoju kupimy biurko�
MATT Z szufladami� Na pewno mnie kochasz?
SAMANTHA Kocham ciê.
MATT Nie mówisz tylko tak�
SAMANTHA (patrzy Mattowi prosto w oczy) Jak jeste� smutny, wystarczy, ¿e co� ciê

zachwyci, i twoje oczy roz�wietlaj¹ siê�
MATT Tak mówisz�
SAMANTHA Kiedy �wiecisz od �rodka�
MATT Jak lampa Tiffany�ego.
SAMANTHA Jaka lampa?
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MATT Robiê to.
SAMANTHA Masz �renice jak kot, jak niebo� widaæ w nich wszech�wiat i drogê mlecz-

n¹� Popatrz na mnie�
MATT Stale patrzê.
SAMANTHA Schowajmy siê pod koc� To sekret.
MATT Pamiêtam�
SAMANTHA ¯eby nas nie widzia³a�
MATT Nikt nie mo¿e siê dowiedzieæ.

�wiat³o na scenie staje siê blaskiem. Nic nie widaæ, s³ychaæ narastaj¹ce oddechy.

S c e n a  7

Sen Matta. Sara Coleman ma oko³o trzydziestu lat. W³osy spiête. Jest w nocnej koszuli.
SARA COLEMAN Matthew, Matt� cicho�

Sara pochyla siê nad synem i kiwa na niego palcem. Z materaca wstaje piêcioletni
Matt. Bierze ko³drê i idzie za matk¹. W tym czasie doros³y Matt rzuca siê w ³ó¿ku,
jakby mia³ koszmary. Scena z Sar¹ i ma³ym Mattem dzieje siê w tle pokoju, w którym
nadal �pi doros³y Matt z Samanth¹. Ma³y Matt siada na ³ó¿ku skulony. W jego pokoju
jest szafa, ³ó¿ko, stó³.  Matt okrywa siê ko³dr¹ i patrzy na matkê, która rozbiera siê i
naga siada na krze�le pod szaf¹. Miêdzy ni¹ a ma³ym Mattem stoi stó³. Le¿¹ na nim
ró¿ne przybory do make-upu i lusterko. Sara zaczyna robiæ sobie ostry makija¿. Jej
cia³o w �wietle jest niebieskawe. Ma³y Matt siedzi odwrócony ty³em do widowni. Na
plecach ma owalne znamiê.

SARA COLEMAN Nie wstyd� siê� nie trzeba wstydziæ siê mamusi� zobacz, jaka jest
piêkna�
Matt przes³ania palcami oczy. Nakrywa g³owê ko³dr¹.

SARA COLEMAN No, popatrz na mamusiê� nie wstyd� siê� (pauza. Sara koñczy
makija¿. Podchodzi do Matta. Bierze go za rêkê, któr¹ k³adzie sobie na twarzy, potem
na ramionach i przesuwa j¹ wzd³u¿ swojego cia³a) Powiedz mamusi na ucho, ¿e jest
piêkna jak królewna� dotknij jej, a jak powie stop� autko stanie� to taka zaba-
wa� w parkowanie�

MATT (szeptem, na ucho) Jeste� moj¹ królewn¹� (zaczyna dotykaæ cia³a matki)
Trwa to d³u¿sz¹ chwilê. Kiedy Matt coraz �mielej anga¿uje siê w zabawê, sen zostaje
przerwany g³o�nym pukaniem do drzwi. Na jawie zrywa siê doros³y Matt.

FACET Z DO£U Proszê otworzyæ.
SAMANTHA (szeptem) Mówi³e�, ¿e go nie ma�
MATT �ni³a mi siê� bojê siê� by³o cicho� na dole� nie chcê o tym pamiêtaæ�
FACET Z DO£U Proszê otworzyæ, sufit mi przecieka. (pauza) Trzeba co� zrobiæ.
SAMANTHA Sam sobie zrób. (dalej szeptem)
FACET Z DO£U Wiem, ¿e kto� jest w domu, otwierajcie.
SAMANTHA Nie my�l o tym. To tylko sen� Facet uwzi¹³ siê na nas.
FACET Z DO£U Zadzwoniê do administratora. Wynocha do Puerto Rico. Dla takich jak

wy jest wiêzienie.
SAMANTHA Ciekawe dla jakich?
FACET Z DO£U Nie udawajcie, ¿e was nie ma.
MATT To nie by³ sen, to siê zdarzy³o� Kiedy�.
SAMANTHA Wydaje ci siê.
MATT Wiesz, ¿e nie.
FACET Z DO£U Otwierajcie, dranie!
MATT Ty siê go nie� boisz? Nienawidzi nas.

S³ychaæ, ¿e mê¿czyzna odchodzi.
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IM SAMANTHA Kto� znowu musi.
Pauza.

MATT Chod� ze mn¹.
SAMANTHA Id� sam.
MATT Bojê siê. We� latarkê.

Samantha patrzy na Matta i wstaje.
MATT Wejd� pierwsza.
SAMANTHA Jak mnie nie ma, to co robisz?
MATT Nie sikam.

Wchodz¹ do ³azienki. Samantha zapala latarkê, potyka siê o rozsypany lód.
SAMANTHA O cholera!
MATT Co?
SAMANTHA Nic. To lód!
MATT Lód?!
SAMANTHA A co my�la³e�?
MATT Po�wieæ na �cianê.
SAMANTHA Sikaj.
MATT Nie mogê tak od razu.
SAMANTHA Wychodzê.
MATT Ale co� p³ywa w klozecie� Ona tu jest.
SAMANTHA (z naciskiem) Jej j u ¿  tu nie ma.
MATT Jest! Chwyæ mnie za rêkê.
SAMANTHA Kurwa, Matt!
MATT Bojê siê, Jezu, jak ja siê bojê.
SAMANTHA Zamknij siê, bo kto� us³yszy!
MATT Ona us³yszy!
SAMANTHA Po�piesz siê.
MATT Zaraz to zrobiê.
SAMANTHA No to rób!
MATT Nie id�, Sam!
SAMANTHA Jestem krok za tob¹.
MATT Zga� latarkê.

Wyciemnienie.

S c e n a  8

Samantha pali papierosa. Le¿y odwrócona bokiem do Matta, który bardzo uwa¿nie
ogl¹da swoj¹ d³oñ. Palce. Samantha gasi papierosa i zaczyna wstawaæ. Matt, wystra-
szony, próbuje j¹ zatrzymaæ, chwytaj¹c za rêkê.

SAMANTHA Wiesz, ¿e ju¿ szósta? Zaraz umrê z g³odu. Zamiast le¿eæ, powinni�my i�æ
do sklepu, posprz¹taæ i wypraæ ubrania. Zapomnieli�my o wszystkim.

MATT A jakby� zamówi³a pizzê (b³agalnie) albo rosó³ z wodorostami od Chiñczyka.
Chcê ci o czym� powiedzieæ, zostañ. Proszê.

SAMANTHA A jakby�, jakby�� pu�æ mnie. Ka¿dy ma jakie� Alcatraz w g³owie.
MATT Proszê ciê, nie id�� od dawna wiem, ¿e wszystko, co istotne, jest w �wiecie,

tylko mnie tam nie ma.
Samantha zostaje. Siada. Zapala nastêpnego papierosa.

MATT Du¿o palisz.
SAMANTHA Bo nie chcesz tam byæ.
MATT Ale jako� jestem�
SAMANTHA Jeste�.
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MATT Bez lornetki nic bym nie zobaczy³, nawet kota z ³at¹, jak wywraca �mieci, ani
faceta od lodów we francuskim berecie, przecie¿ widzê, jak dzieciaki id¹ do szko³y,
ludzie do pracy, s³yszê auta i szukam� otuchy. Czasem �piê, potem budzê siê i znów
zasypiam, niby wszystko jest takie samo, a co dzieñ odsuwa siê o centymetr dalej�

SAMANTHA Znam to na pamiêæ!
MATT Trochê jak ty� siê odsuwa.
SAMANTHA Sam siê tutaj zamkn¹³e�. (puka siê palcem w g³owê, wstaje z materaca i

wyci¹ga z komody fotografie) Popatrz na to pod drzewem.
MATT Ale by³em�
SAMANTHA Mia³e� tak¹ g³ówkê, (pokazuje rêkami) brakowa³o tylko skrzyde³ek.

Czemu ty siê tak trzymasz za nadgarstek? Wstrêtna by³a ta jej pomarañczowa
sukienka!

MATT Nie lubiê fotografii.
SAMANTHA �licznie ci by³o w bia³ym, wygl¹da³e� jak elf, ale potrafi³e� naprawdê cz³o-

wieka doprowadziæ do sza³u, o byle co p³aka³e�, gdyby kto inny musia³ siê tob¹ zaj-
mowaæ, chyba by ciê komu� odda³.

MATT Jeden b³ysk i nic nie mo¿esz zmieniæ.
SAMANTHA A ja lubiê siê fotografowaæ.
MATT Znajd� zdjêcie, na którym jeste� podobna do Jody Foster.
SAMANTHA Co mam na sobie?
MATT Co� jasnego. Taki jasny b³êkit. Bia³e buty i plecak� twarz bez makija¿u, ciemne

okulary. W rêce trzymasz czapkê, w³a�ciwie to kapelusz� u�miechasz siê do mnie
ca³a jak niebo.

SAMANTHA Wygl¹dam jak idiotka?
MATT Chyba jak kto�, kto chce, by siê nim zaopiekowaæ.

Samantha chowa fotografie i zaczyna chodziæ po pokoju, jakby czego� szuka³a.
MATT Nie powinna� pracowaæ w barze.
SAMANTHA Kiedy siê rodzisz, ¿ycie jest ju¿ gotowe jak zupa w proszku. Tego przepisu

nie mo¿esz zmieniæ.
MATT Wielu aktorów by³o kelnerami. Wystarczy otworzyæ gazetê.
SAMANTHA Matt, widzia³e� otwieracz?
MATT Ja nie umia³bym udawaæ. Jestem po prostu brzydki.
SAMANTHA Le¿a³ wczoraj na oknie. (wyci¹ga z szafki konserwê, klêka i zastanawia

siê, czym j¹ otworzyæ)
MATT Po co wyrzuci³a� no¿e? Wystarczy³oby przedziurawiæ puszkê, ale tego �wiata

(wskazuje na g³owê) nie mo¿esz otworzyæ.
SAMANTHA Jezu, Matt! Ja tak nie mogê. Wychodzê do sklepu.
MATT No¿yczki s¹ pod komod¹.
SAMANTHA Nie mogê znie�æ twojego pieprzenia.
MATT My�la³em, ¿e lubisz�
SAMANTHA �winia! Kogo obchodzi, jak siê czujesz?
MATT Dobrze ci mówiæ, Sam, ty siê chyba wcale nie czujesz.
SAMANTHA I dlatego, kurwa, chodzê po tym �wiecie, cholerny lunatyku. Brak mi si³

do ciebie.
MATT Mówisz jak ona.
SAMANTHA (podchodzi do brata i bije go w twarz) Jeszcze raz tak powiesz, a ciê udu-

szê. Gdzie jest ten otwieracz? Nie zamierzam byæ ¿adn¹ aktork¹. To suki. Wolê w³a-
sne ¿ycie. (pauza) Ty nawet nie my�l o no¿yczkach. Tam ich nie ma.

MATT (zas³ania siê rêk¹ i patrzy na Samanthê) To nie bêdziesz rozmawiaæ?
SAMANTHA O czym? Czy bêdê aktork¹? Ty, ty� E.T. do kwadratu! Spielberg by ciê

lepiej nie wymy�li³.
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SAMANTHA A gdzie mam i�æ? (�ci¹gaj¹c sweter, wychodzi do drugiego pokoju)

S c e n a  9

Matt wk³ada sweter Samanthy na nagie cia³o. Podnosi z pod³ogi pisaki i rysuje sobie
motyla w okolicach serca. Ogl¹da siê w ma³ym lusterku.

MATT Teraz nie uciekniesz. Jeste� piêkna i jeste� moja. Bêdê ciê karmi³, dba³ o ciebie,
opowiada³ historie, których nie bêdziesz siê ba³a. Bêdê ci �piewa³, a ty nauczysz mnie
kochaæ, a kiedy to siê stanie, zabierzesz mnie do domu, bo jeste��moja.

SAMANTHA (z g³êbi drugiego pokoju) Matt, z kim rozmawiasz?
MATT (wzdryga siê i milknie na moment) To Samantha� Jest trochê nerwowa, ale ty siê

nie przejmuj. S³yszê, (dotyka serca) ¿e musi byæ ci ciasno w moim ciele, jak bêdê
pewny, ¿e ju¿ pora, uwolniê ciê i nie wrócimy tu, nie warto� na kupê �mieci.

SAMANTHA My�lisz, ¿e jestem g³ucha.
MATTA Zawsze pods³uchujesz?
SAMANTHA Nie ciebie, (zagl¹da do pokoju) a telewizor, który masz w g³owie.
MATTA To okropne �wiñstwo.
SAMANTHA Sk¹d mo¿esz wiedzieæ?

Matt zas³ania uszy. Za moment Samantha wchodzi do pokoju. Ma na sobie d¿insy,
skórzan¹, krótk¹ kurtkê, podkoszulek z króliczkiem z �Playboya�. Jest bez butów.

SAMANTHA Widzia³e� moje buty?
MATT Gandhi chodzi³ bez butów.
SAMANTHA Chyba nic nie wymy�lasz.
MATT Powinna� i�æ do Ophry.
SAMANTHA Do siebie to mówisz?!
MATT Wiem, ¿e ci jest trudno.
SAMANTHA Jeste� jak czek bez pokrycia. Co trzeba zrobiæ, aby� wynormalnia³? (doty-

ka motyla narysowanego na piersi Matta)
MATT Zabiæ mnie w³asnymi rêkami.
SAMANTHA (chwyta Matta za rêce) Tymi?
MATT Modlê siê o to. No¿e, widelce, ³y¿ki mamy plastykowe, sznura nie ma, wody w

kranie i aspiryny te¿ nie mamy.
SAMANTHA Nie chorujemy.
MATT Nawet otwieracz przecie¿ schowa³a�.

Samantha rozgl¹da siê za butami. Nie znajduje ich i wk³ada drewniaki Matta.
SAMANTHA A jak siê modlisz, to o co jeszcze?
MATT ¯eby mnie Bóg posk³ada³ i ¿eby� mnie nie opu�ci³a.
SAMANTHA O to siê nie módl.
MATT Proszê ciê, zostañ, jako� to naprawimy. To moja wina, ale mogê to naprawiæ, nie

musisz siê staraæ�
SAMANTHA Jak wrócê, znajdziesz otwieracz? Nie schowa³am go.

Matt zatyka uszy palcami.
SAMANTHA Bo¿e, jak ja ciê czasami nie znoszê.
MATT Boga te¿? Powiedzia³a�, ¿e mnie kochasz.
SAMANTHA Mo¿e tak, mo¿e nie. Chyba jest ch³odno. (patrzy na termometr za oknem)
MATT Mogê ciê przytuliæ.
SAMANTHA Kupiæ ci co�? Mów szybko, bo nie mam czasu. (poprawia w³osy i maluje

usta)
MATT Nowe ¿ycie.

Samantha wychodzi, trzaskaj¹c drzwiami.
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S c e n a  10

Scena podzielona. Przed domem Samantha wpada na Michelle, a w mieszkaniu Matt
siedzi na materacu i szuka czego� w kieszeniach.

MICHELLE O, mój Bo¿e, gdzie tak lecisz, dziewczyno?
SAMANTHA Michelle?!
MICHELLE Nie mog³am siê do ciebie dodzwoniæ. Telefon ci siê chyba zawiesi³, a jak siê

nie mo¿na do kogo� dodzwoniæ, to jest tak, jakby go nie by³o. Co ci zreszt¹ bêdê
mówiæ, wiesz, przecie¿. Zast¹pisz mnie?

SAMANTHA Podejdziesz ze mn¹ do sklepu, to porozmawiamy.
MICHELLE Amy ma temperaturê. Muszê z ni¹ dzisiaj zostaæ. Przepraszam, ¿e tak wpa-

d³am� Jak Matt?
Tymczasem Matt zaczyna sprawdzaæ d³ugo�æ i wytrzyma³o�æ sznurówek wyci¹gniê-
tych z kieszeni rzuconych na pod³ogê d¿insów. Ma na sobie sweter Samanthy i bokser-
ki w dzieciêcy wzorek. Splata sznurówki, trzymaj¹c jeden koniec w zêbach. Twarz i
klatkê piersiow¹ ma porysowan¹ flamastrami.

SAMANTHA (smutno) Martwiê siê o niego. Nie je. Ma³o �pi i mówi, ci¹gle mówi, a ja
nie mam ju¿ si³y mu odpowiadaæ. Nudzi jak dziecko.

MICHELLE Rzuci³ szko³ê?
SAMANTHA Na to wygl¹da.
MICHELLE Mo¿e bierze?
SAMANTHA �ksi¹¿ki z pó³ki.
MICHELLE Chcia³abym mieæ to, co on w g³owie.
SAMANTHA ¯artujesz?
MICHELLE Jest m¹drym dzieciakiem. Powiem ci co�, tylko siê nie �miej. Gdyby by³

starszy� ale to ch³opiec jeszcze. Znajdzie swoj¹ królewnê, a wtedy zobaczysz�
Kiedy Matt koñczy splatanie sznurówek, k³adzie siê na materacu ty³em do widowni.
Le¿y przez moment, potem przewraca siê na drugi bok i rozgl¹da po pokoju. Podcho-
dzi do okna. Wyci¹ga z szuflady komody lornetkê. Ods³ania tylko trochê zas³ony i
obserwuje, co jest na zewn¹trz. Odwraca siê i szuka wzrokiem lustra. Dotyka palcami
odbitego w lustrze motyla, którego ma narysowanego na klatce piersiowej.

SAMANTHA Michelle!
MICHELLE Przecie¿ nic nie robiê.
SAMANTHA Na razie nici ze spaceru. Nie martw siê o Amy. Dzieci tak maj¹, ¿e czasa-

mi choruj¹. Kiedy Matt by³ ma³y, stale mu co� by³o�
MICHELLE Nie wiem, co bym bez ciebie zrobi³a.
SAMANTHA Jak bêdê potrzebowa³a, to mnie zast¹pisz, wiesz, ¿e z Mattem nigdy nic

nie wiadomo.
MICHELLE Daj mu czas. Doro�nie.
SAMANTHA Kiedy by³ ma³y, znalaz³ trzy �limaki, trzyma³ je w pude³ku po butach,

karmi³ traw¹ i dawa³ wodê w nakrêtce. Dwa by³y du¿e, a jeden ma³y. Mia³y imiona.
Spa³ z tym pude³kiem i mówi³ do �limaków.
Matt zbli¿a siê do siebie odbitego w lustrze. K³adzie okulary na stole i flamastrem
obrysowuje w³asne odbicie. Rysuje sobie odbitemu przepaskê na oczach, tak¹, jak¹
maj¹ skazañcy. Przygl¹da siê temu, co zrobi³, i wolno idzie w kierunku ³azienki.

MICHELLE Amy go uwielbia.
SAMANTHA Powiedzia³am mu.
MICHELLE A ¿eby� ich widzia³a, jak siê bawili! Matt by³ ptakiem, a Amy siedzia³a mu

na plecach i macha³a rêkami, gdzie� frunêli, jakby obydwoje mieli po piêæ lat i robili
hu, hu, hu, (�mieje siê g³o�no i pokazuje) jak sowy�

SAMANTHA (�mieje siê) Znam jego zabawy. ¯arówa zawsze mia³ dobre pomys³y.
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IM Matt nie jest ju¿ widoczny w mieszkaniu. Przez d³u¿sz¹ chwilê s³ychaæ jedynie odg³osy
wody dochodz¹ce z ³azienki i szmery. Jakie� przedmioty spadaj¹ na pod³ogê. Scena
stopniowo, bardzo wolno rozja�nia siê, a¿ do momentu koñcowego.

MICHELLE ¯arówa? (patrzy na zegarek)
SAMANTHA Tak go przezywali w przedszkolu.
MICHELLE Dzieci to maj¹ wyobra�niê, ale ¯arówa pasuje do Matta.
SAMANTHA Chyba masz racjê.
MICHELLE Bo¿e, muszê lecieæ do Amy. Zadzwoni³am ju¿ do Kenny�ego, wie, ¿e za

mnie przyjdziesz.
SAMANTHA Mówi³ co�?
MICHELLE Nic, ale swoje my�li. Daj, niech ciê u�ciskam. Jeste� kochana. Zobaczymy

siê po weekendzie?
Mieszkanie Matta robi siê coraz ja�niejsze, a Samantha i Michelle zaczynaj¹ nikn¹æ
w potêguj¹cym siê mroku.

SAMANTHA Bêdê dopiero we wtorek. Zdzwonimy siê.
MICHELLE Idê ju¿, zostawi³am Amy z grub¹ Doris, nie mo¿e byæ za d³ugo z kim�

obcym. Trzymaj siê, dziewczyno, i nie martw siê Mattem. To ch³opak.
SAMANTHA Uwa¿aj na siebie.

Kiedy Samantha wchodzi do sklepu, a Michelle znika za rogiem, nagle �wiat³o na
scenie robi siê pastelowob³êkitno-ró¿owe. Pulsuje punktowo i tysi¹ce �wietlnych mo-
tyli wlatuje do mieszkania Matta i Samanthy.

AKT II

S c e n a  1

Z offu s³ychaæ ³agodny g³os Matta, wo³aj¹cego po imieniu siostrê. Matt le¿y na pod³o-
dze, obok prosektoryjnego sto³u, oblepiaj¹ go ��wietlne motyle�. �pi, a kiedy siê bu-
dzi, wo³a Samanthê, ale ju¿ nie z offu.

MATT Sam, Sam� (jest ubrany jak w ostatniej scenie, rozgl¹da siê wokó³. Nie ma bu-
tów. Jego twarz i klatka piersiowa s¹ porysowane flamastrami. Matt wyci¹ga rêce
przed siebie, jakby sprawdza³, czy przestrzeñ, która go otacza, jest prawdziwa. Poru-
sza siê, jakby w zwolnionym tempie) Samantha� (przestraszonym g³osem dziecka)
Sam, gdzie jeste�� (nagle, jakby sobie co� przypomnia³, krêci g³ow¹, dotyka swojej
szyi) O, Bo¿e, Sam! Obud� mnie, Samantha, obud� mnie! (potrz¹sa sam siebie, by siê
wyrwaæ ze snu) Gdzie ja jestem� (bardzo niepewnie, w stylu �pomó¿ mi�, Matt za-
czyna p³akaæ i strzepywaæ z siebie resztki �motyli�. Chodzi i nagle zatrzymuje siê
przed sto³em. Pochyla siê nad nim. Sprawia wra¿enie, jakby przegl¹da³ siê w lustrze.
Wyg³adza powierzchniê) Nie ma mnie� (chodz¹c tam i z powrotem po scenie, szuka
czego� w kieszeniach swetra, wyci¹ga stamt¹d kamieñ) Sam, mam kamieñ� powie-
dzia³a�, ¿e dopóki bêdzie ze mn¹� bêdê� a nie mam nawet w³asnego odbicia� to
jedyna rzecz, jak¹ mam od ciebie� ten kamieñ. Wcale nie zacz¹³ siê pierzyæ� a
pamiêtasz, mówi³a�, ¿e jak bêdê go nosi³ przy sobie, wyrosn¹ mu pióra� zacznie siê
pierzyæ� wcale siê nie pierzy. Nadal jest br¹zowy. Czekoladowy jak twoje oczy.
Sam, (p³acze i strzepuje z siebie resztki �wiat³a) ja nie istniejê� dlaczego tak? Muszê
kogo� poszukaæ, zapytaæ� o co� Je�li nie ma tu ludzi, to musi byæ Bóg. (ci¹gle
obraca kamieñ w rêkach) Dlaczego nikt po mnie nie wyszed³? Nie tak przecie¿ mia³o
byæ� Samantha� wiem, ¿e ciê tu nie ma, a mama? Mamo, mamo� musisz byæ,
mia³em zapytaæ ciê o pieni¹dze, Sam prosi³a� mieli�my zacz¹æ nowe ¿ycie, wyje-
chaæ do Luizjany� je�li mnie s³yszysz, odezwij siê� mamo, mamo� to ja� Matt,
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urodzi³em siê w Bostonie, dwudziestego siódmego lutego, prawie siedemna�cie lat
temu, w ascendencie mam Raka, ³adnie �piewam i rysujê, obiecujê, ¿e ci nic z³ego nie
powiem, ju¿ nie pamiêtam o strychu i o innych rzeczach, pamiêtam dobre rzeczy�
jak posz³a� z Samanth¹ do �Sears� i kupi³a� jej ³y¿wy� mamo, no, odezwij siê, mu-
sisz gdzie� byæ� musisz mi pomóc� (p³acze po cichu, ociera ³zy z twarzy) kiedy�
narysowa³em twój portret, kredkami, pamiêtasz? Nosi³em go przy sobie� jak pra³a�
spodnie, zniszczy³ siê, by³ w tylnej kieszeni, sk¹d mog³a� wiedzieæ, ¿e tam by³�
lubiê frytki z McDonaldsa i truskawkowe lody� jestem twoim synem� przypomnij
sobie� znamiê na plecach� mówi³a�, ¿e mnie po nim rozpoznasz nawet na koñcu
�wiata� tu jest koniec �wiata, odezwij siê, powiedz, ¿e ca³kiem nie umar³em� mam
zielone oczy� pamiêtasz, ¿e czeka³em na ciebie w szpitalu� przez ca³y dzieñ wy-
gl¹da³em przez okno� �miali siê� powiedzia³em, ¿e przylecisz samolotem i przy-
wieziesz mi colê. Chcia³o mi siê piæ, bola³ mnie brzuch i mia³em gor¹czkê� nie da³a�
rady przyj�æ, dopiero potem, wiedzia³em, ¿e przyjdziesz� ¿e mnie nie zostawisz�
przynios³a� pizzê� by³em po operacji, by³em g³odny� zawsze powtarza³a�, ¿e inne
dzieci maj¹ gorzej� wiem, ¿e mia³y gorzej� nigdy nie mówi³em, ¿e mi jest �le, a
je�li powiedzia³em, to mi siê wydawa³o� przepraszam, chcia³a� jak najlepiej� spó�-
ni³em siê na kolacjê� nie zadzwoni³em� zdenerwowa³a� siê� na strychu by³o ca³-
kiem fajnie, mieszka³y go³êbie, patrzyli�my razem w niebo, nie nudzi³o mi siê� któ-
rego� dnia narysowa³em zegarek na rêce, obserwowa³em wskazówki� ale nie rusza-
³y siê, bo wiesz, mamo� na strychu czas stan¹³ w miejscu.

S c e n a  2

Matt jest na strychu, gdzie zamykali go rodzice. Pe³no tam rupieci, przez szczeliny
s¹czy siê �wiat³o, gruchaj¹ go³êbie. Nagle z offu s³ychaæ kaszel i kroki, jakby kto�
wchodzi³ po schodach. Przekrêca klucz w drzwiach i za chwilê rozlega siê niski, chra-
pliwy g³os Sary Coleman. Ci¹gle z offu. Matt s³ysz¹c go, zaczyna siê trz¹�æ, kiwaæ i
p³akaæ. Boi siê. Za jego plecami strych znowu zamienia siê w pustkê.

SARA COLEMAN Po co� tu przyszed³?
MATT Mama� Poznajê ciê po sposobie mówienia. To znaczy, ¿e ty�
SARA COLEMAN Nieprawda. Zapomnia³e�, jak masz do mnie siê zwracaæ?
MATT Pani� dawno ciê nie s³ysza³em, mamo� pani. (zwija siê w sobie jak �limak)

Gdzie jeste�, dlaczego ciê nie widzê? Czy jeste� tylko w marzeniu? Wiem, nie uk³a-
da³o nam siê najlepiej, ale znam ciê i czujê, ¿e bêdzie dobrze. Nie mo¿na siê tak
mêczyæ do �mierci. Szed³em d³ugo do ciebie, aby ciê ocaliæ. Chcê byæ taki, jakim
chcesz, bym by³. Wszystko bym odda³, by odwróciæ przesz³o�æ, ale s¹ prawa, któ-
rych siê nie ³amie. (dotyka szyi) Czy jest tu tata, czy ¿yje? Mamo� pani, gdzie
jeste�, powiedz mi.

SARA COLEMAN (nadal z offu) Ty mi powiedz, gdzie jestem?! Jakie¿ to wzruszaj¹ce,
¿e siê o mnie troszczysz.

MATT Jestem mê¿czyzn¹. Zawsze tego chcia³em. Potrzebowa³em tylko czasu, aby siê
zmieniæ. Ostatnio du¿o my�la³em, ale to, co przemy�la³em, nie ma zakoñczenia. Nie
chodzi o mnie, a o co� trudniejszego � o ¿ycie. W �rodku ka¿dy cz³owiek jest dobry i
nosi w sobie d³ug wdziêczno�ci za to, ¿e ¿yje. Kto�, kto tego nie rozumie, nie bêdzie
móg³ ¿yæ. Do koñca pozostanie cz³owiekiem, którego nikt nie zna i którego nie znaj¹.
Obojêtne, co zrobi, bêdzie mu �le. Trzeba znale�æ przesmyk do w³asnej duszy.
Sara Coleman staje za plecami Matta. Ch³opak niczego nie podejrzewaj¹c, odwraca g³o-
wê, kiedy widzi matkê, zrywa siê �na równe nogi�. Patrz¹c na kobietê, nie mo¿e wymówiæ
s³owa. Zak³ada rêce do ty³u i trzyma siê za nadgarstek, stoi o kilka kroków od niej.

MATT Mama�
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IM SARA COLEMAN (�mieje siê) Mówi³am, ¿e siê powiesisz! I mówi³am, ¿eby� mówi³
krótkimi zdaniami! Kto ma czas tego s³uchaæ?

MATT (znów dotyka szyi) Nie boli�
Sara Coleman odwraca siê od syna i staje w rogu sceny. Otwiera torebkê, czego� w
niej szuka. Udaje, ¿e znalaz³a papierosy. Wyci¹ga z paczki jednego i zapala wyimagi-
nowan¹ zapalniczk¹. Jest w�ciek³a, ale zaci¹ga siê dymem z zadowoleniem. Badaw-
czo patrzy na syna. Zapada cisza, któr¹ przerywa Matt.

MATT Zawsze pali³a� camele, ma� (urywa s³owo i zatyka d³oni¹ usta. Patrzy na matkê)
Cieszê siê, ¿e mo¿esz tu paliæ. Czy to nie jest wspania³e, ¿e siê spotkali�my?
Sara wzrusza ramionami i pali dalej papierosa, w stylu �przeszkadzasz mi�.

MATT My�la³em, ¿e siê ucieszysz. Samantha nalega³a, ¿ebym zadzwoni³. Numer by³
stale zajêty. Nie mia³em na co czekaæ. Wola³em spotkaæ siê z tob¹. Nie uwierzy³aby�,
ile siê zmieni³o. Sam jest kelnerk¹. Zarabia tyle, ¿e mo¿e nas utrzymaæ. Ma du¿o
napiwków. Zawsze by³a mi³a. Jest w �wietnej formie. Nic jej nie jest. Szkoda, ¿e nie
jeste�my wszyscy razem.

SARA COLEMAN Szkoda!
MATT Przecie¿ nic by ci siê nie sta³o� byliby�my razem�
SARA COLEMAN Ju¿ mi siê sta³o, ty przeklêty ch³opaku!
MATT Mamo, nie mów o tym! Proszê ciê, tylko nie mów o tym, proszê ciê, proszê ciê,

proszê ciê� (stara siê za³agodziæ sytuacjê) Po co do tego wracaæ? Chcesz, to uderz
mnie w twarz sze�æ razy.

SARA COLEMAN ¯adna �mamo�! Gdyby nie wy, nie by³oby mnie na tej pustelni. Zja-
wi³e� siê, ¿eby mnie drêczyæ. Ma³o ci by³o tam, musisz jeszcze tu mówiæ do mnie?
Jak spotkam ojca, to we�mie siê za ciebie. (zapala nastêpnego papierosa, �mieje siê
krótko, nerwowo, sztucznie)

MATT Nie mów tak. Proszê ciê. Jeste�my razem. Bêdziemy szczê�liwi. Wszystko siê
naprawi. Mamy nowe ¿ycie. Odnowimy mieszkanie, bêdzie jak u ludzi.

SARA COLEMAN Przestañ be³kotaæ, obud� siê i powiedz mi, jak siê dostaæ do domu.
MATT Którego domu?
SARA COLEMAN (nie zwracaj¹c uwagi na jego s³owa) W pobli¿u nie ma nikogo,  kto

móg³by powiedzieæ, gdzie jest metro. Jestem przemoczona do suchej nitki. Odezwij
siê! Zamów taksówkê. Zawsze by³e� �le wychowany. To normalne, wychowywa³a ciê
ulica. Tu nie ma nikogo. Nawet ducha. Wszystko jest nieprawdziwe. W y m y � l o-
n e. Ty to wymy�li³e�. Wszystkiego mo¿na siê po tobie spodziewaæ. Od urodzenia
by³e� niedorozwiniêty! Gapi³e� siê przez okno jak kretyn. Nikt nie mia³ takiego dziec-
ka! Szkoda, ¿e ciê nie utopi³am w klozecie. Trzeba by³o tak zrobiæ. Gdybym wiedzia-
³a, ¿e dostanê za ciebie piêæ lat� dawno bym ciê�

MATT Mamo, wydaje ci siê� nie jeste� przemoczona� by³a� w wannie� w zimnej
wodzie z lodem� zmarz³a�� g³owa nie zmie�ci³aby siê w klozecie� jest za du¿a�
nie utopi³aby� mnie� Po co mia³aby� to robiæ?

SARA COLEMAN ¯eby siê uwolniæ od ciebie!
MATT Co ja ci zrobi³em?
SARA COLEMAN Nie bêdê ciê s³uchaæ! Jak siê nie zamkniesz, wsadz¹ ciê do wiêzie-

nia. Nie bêdziesz mnie poucza³! (rzuca torebkê i podbiega do Matta) Zboczeñcu je-
den. My�lisz, ¿e nie wiem, co robi³e� ze swoj¹ siostr¹.

MATT No, powiedz, co. Chcê us³yszeæ. Powiedz!
SARA COLEMAN Parzyli�cie siê jak króliki! To robili�cie pod moim dachem.
MATT (bardzo smutnym g³osem) Ty nic nie rozumiesz, ale wszystko mi jedno.
SARA COLEMAN Zboczeñcy. Trzeba was izolowaæ.
MATT Po co tak mówiæ? Bêdziesz siê potem �le czu³a, bêdzie bola³a ciê g³owa� mamo�

pani. Czy mogê� chcê ciê dotkn¹æ� Czy mogê ciê tylko dotkn¹æ� (wyci¹ga rêkê)
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SARA COLEMAN Nie zas³ugujesz na to. Jeste� obrzydliwy jak peda³. Gdyby to ode
mnie zale¿a³o, gazowano by takich jak wy i zostawiano tylko porz¹dnych ludzi. Ta-
kich, którzy przestrzegaj¹ zasad.

MATT Mo¿esz sobie tak mówiæ i mówiæ, (j¹ka siê) a ja wiem swoje. Chcê, ¿eby� by³a
czu³a i delikatna. Dobrze byæ kochanym.

SARA COLEMAN Kupiê sobie afgana podobnego do Trevora, by³ doskona³y, dopóki
mu siê rany nie otworzy³y na skórze, drapa³ siê, swêdzia³o go.

MATT Jestem tu dla ciebie, co, je�li teraz odejdê?
SARA COLEMAN Zajmowa³am siê nim jak dzieckiem, a jak bola³y go uszy, chodzili-

�my do lekarza. Lekarstwa kosztowa³y� Nie strasz� Nikogo nie kocha³, tylko mnie,
z tym futrem i z uszami faktycznie to by³ k³opot.

MATT Odejdê�
Sara rzuca siê na syna i bije go po twarzy. Matt stoi jak oniemia³y. Rêce ma opusz-
czone wzd³u¿ cia³a. Pos³usznie poddaje siê matce, która jest w furii. Kiedy Sara
przestaje go biæ, odchodzi od niego na kilka metrów. Otwiera torebkê i wyci¹ga z
niej wyimaginowan¹ puderniczkê oraz grzebieñ. Czesze siê, poprawia grzywkê i
makija¿, raz po raz zerkaj¹c na syna. Matt kuca, otula siê swetrem i obejmuje za
kolana.

SARA COLEMAN Teraz mo¿esz sobie i�æ. (zapala papierosa) Zboczeñcu.
MATT Dok¹d? Po co?
SARA COLEMAN Na drugi raz z³amiê ci nos.
MATT Nos� d³ugo tak nie mówi³a��

S c e n a  3

Sara Coleman chodzi po scenie, pali papierosa i nerwowo poprawia opadaj¹c¹ na
czo³o grzywkê. Podnosi torebkê i zaczyna mówiæ. �wiat³o na scenie jest pó³mrokiem.

SARA COLEMAN Joe chcia³ mieæ syna, a dla mnie to by³a nowa rana. Obojêtne, jak
by³a g³êboka, nie mog³am ciê kochaæ. (mówi jak nakrêcona, jak w transie) Nie mo-
g³am ciê uspokoiæ, kiedy p³aka³e�. Mo¿esz my�leæ o mnie co chcesz, ale wszystko i
tak sprowadza siê do jednego � nie mog³am ciê kochaæ. Wariatka, potwór? S³owa nic
ci nie wyja�ni¹. Jak siê urodzi³e�, zaczê³o umieraæ mi serce�.

MATT To musia³o byæ dla ciebie piek³o.
SARA COLEMAN (nie zwraca uwagi na uwagê Matta) Kiedy matka pragnie byæ bardzo

dobr¹ matk¹, a nie mo¿e ni¹ byæ, to oddala siê od siebie i przestaje byæ nawet sob¹. To
straszne uczucie, je�li przestajesz spe³niaæ w³asne oczekiwania. Pragnê³am, aby nasz dom
by³ normalny. Nie przyæmiony tym, co siê dzia³o. Ale jak mnie wziê³y nerwy, zapomina-
³am siê. Co to by³o warte! Na nikogo nie mog³am liczyæ. By³am dobr¹ matk¹�

MATT Sprawia³a� takie wra¿enie. Nikt nie wiedzia³, jak by³o. Nie mówili�my nikomu�
nikt nas nie odwiedza³ przecie¿. By³o, jak chcia³a�.

SARA COLEMAN Mia³am inne wyj�cie?
MATT Nie miej poczucia winy.
SARA COLEMAN (zdziwiona) Co to jest poczucie winy? (zaczyna siê denerwowaæ)

Niby czy ¿a³ujê? Czego mam ¿a³owaæ? Chyba siebie. Mog³am wzi¹æ Samanthê i za-
cz¹æ od nowa. Zostawiæ ciê ojcu. ̄ al mi ciê by³o. Zmarnowa³am ¿ycie z powodu ¿alu.
Mog³am byæ prawnikiem. Je�dziæ do Europy i mieæ dom z basenem. Kupowaæ su-
kienki u Versacego i chodziæ do Metropolitan. Piæ drogie wina. By³am g³upia, ¿e nie
wysz³am za Kaza Arnolda. Wszystko bym mia³a. S³u¿bê i samochody. Ale Joe wygl¹-
da³ jak Jack Nicolson. Mia³ u�miech jak z reklamy i zêby� za takie podobno p³ac¹ w
niebie sto dolarów. Gdyby nie pi³, byliby�my�
Matt robi tak¹ minê, jakby s³ucha³ tego wiele razy.
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IM SARA COLEMAN Ziarno, które w porê nie wykie³kuje, obumiera. Trzeba mi by³o i�æ
pod wiatr, wtedy �wiat dowiedzia³by siê, na co staæ Sarê Coleman. Trzeba by³o nie
pozwoliæ, aby cokolwiek� aby�cie stanêli mi na drodze. Czego chcesz ode mnie?
Jeszcze czego�? Nie mam ju¿ nic. Wszystko zabili�cie.

MATT Mamo� (ze strachem) Rozmaza³ ci siê makija¿.
SARA COLEMAN To fasada.
MATT Podoba mi siê�
SARA COLEMAN Trochê pudru i koloru� jestem zmêczon¹ kobiet¹. Niczego siê ni-

gdy nie ba³am, (chrz¹ka) a teraz bojê siê ciebie. Przypominasz ¿ycie. Mam gdzie�,
czy to jest w³a�ciwe, byle bym siê dobrze czu³a. Muszê i�æ do domu. Zamówiê tak-
sówkê. Jestem przemoczona do suchej nitki. Zepsuli�cie mi zegarek. (patrzy na rêkê,
jakby sprawdza³a godzinê, potem przyk³ada j¹ do ucha) Ka¿dy dzieñ mojego ¿ycia.

MATT Samo siê rozpad³o, mamo� jak kalendarz.
SARA COLEMAN Kupiê nowy. (patrzy na Matta z odraz¹) Nie wo³aj mnie wiêcej!
MATT Ale, mamo�pani.
SARA COLEMAN Mówisz, jakby ci poder¿nêli gard³o. Pohañbi³e� mnie!

Matt wykonuje ruch, jakby chcia³ podej�æ do matki.
SARA COLEMAN Nie �miej mnie dotykaæ, bo odpadnie ci rêka.
MATT Niech odpadnie. Sprawdzê tylko, czy jeste� realna.
SARA COLEMAN Nie wa¿ siê! Nie pozwalam ci robiæ takich rzeczy! Nie zostanê

zbawiona. (zas³ania siê torebk¹)
Matt zatrzymuje siê, demonstruje obrócone wnêtrzem ku górze d³onie. Sara wskazuje
na niego palcem. Ch³opak siê wycofuje.

SARA COLEMAN Jezus kaza³ wieprzom skoczyæ do morza, a ja ci rozkazujê zmyæ tego
diab³a z siebie!

MATT Mamo!
SARA COLEMAN Klêkaj i módl siê.

Matt krêci przecz¹co g³ow¹. Trzyma rêce w kieszeniach swetra i patrzy matce w oczy.
SARA COLEMAN Rób, co ka¿ê! (czeka, co Matt zrobi, ale nie spotyka siê z ¿adn¹

reakcj¹ z jego strony) Idê do ko�cio³a� ch³odno tu� Kto� mnie wys³ucha� (kaszle
i nerwowo dotyka li�cia palmy, który ma przypiêty do sukienki. Jakby sprawdza³a, czy
ozdoba jest na swoim miejscu) To przez zimno w ³azience.

MATT Nie id��
SARA COLEMAN (szuka czego� w torebce, wyci¹ga i po³yka) To na bóle.
MATT Jeste� ¿ywa?
SARA COLEMAN Ciesz siê, ¿e nie jestem glin¹. Siedzia³by� za kratami, a tam ju¿ by ciê

skruszyli. Rozdeptali na proch. Zawsze by³e� z³y. Z³e, g³upie dziecko. Za jakie grze-
chy Bóg mnie musia³ tak pokaraæ.

MATT Mamo� ju¿ nie jeste�. Chcê ci co� powiedzieæ.
SARA COLEMAN Co tak cicho, jak w nocy?
MATT Nie jeste� mi potrzebna.
SARA COLEMAN Nie s³ychaæ aut. Z ulicy zadzwoniê po taksówkê. Ciemno za oknem�

jest gdzie� ko³o trzeciej� nie pó�niej�
MATT Jestem tego pewny.
SARA COLEMAN Idê do ko�cio³a. S³uchaæ ciebie to grzech. Jaki� ty �mieszny w tym

swoim nieszczê�ciu.
MATT Nikt tam na ciebie nie czeka.
SARA COLEMAN Wychodzê. Nie wo³aj mnie wiêcej. (poprawia makija¿, grzywkê, kasz-

le) Nie zatrzymuj. Nie mam syna. To przez ten kaszel nie mogê oddychaæ.
MATT Nie chcesz rozmawiaæ, mamo� Pani? Zobacz� (wk³ada rêkê do kieszeni i wy-

ci¹ga stamt¹d kamieñ) dosta³em go od Samanthy.
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SARA COLEMAN (nie zwraca uwagi na to, ¿e Matt pokazuje jej kamieñ) Do jasnej
cholery, znowu pada� jako� sobie poradzê. (rozgl¹da siê wokó³) Nie widzia³e� para-
sola? Musi gdzie� tu byæ.

MATT Jak spotkasz tatê, powiedz mu, ¿e cz³owiek powinien mieæ to, czego pragnie, a
potem id� tam, gdzie zobaczysz w lustrze swoje odbicie. Najlepiej we� taksówkê, ale
popraw makija¿ i przebierz siê, a kiedy znajdziesz kogo�, kto ci pomo¿e, b¹d� dla
niego piêkna.

SARA COLEMAN Przestañ zawracaæ mi g³owê, przecie¿ widzisz, ¿e szukam parasola.
Nie wyobra¿aj sobie, ¿e spêdzê tutaj resztê ¿ycia, zajmuj¹c siê tob¹. Nie mam na to
czasu.

MATT Dlaczego to powiedzia³a�? (chowa kamieñ i wolno zapina sweter. Zamek zacina
siê, jednak ch³opcu udaje siê go w koñcu zasun¹æ, a¿ po sam¹ szyjê) Ludzie powinni
byæ piêkni. Szukaæ swojego miejsca, dopóki go nie znajd¹. Odk¹d czu³em, ¿e zni-
kasz, wiedzia³em o tym�. my�la³em, ¿e ja go nie znajdê� ¿e si³¹ woli stanê siê
niewidzialny�

SARA COLEMAN (udaje, ¿e rozk³ada parasol) Nawet w �wiêta nie dzwoñ do mnie. Pod
¿adnym pozorem.

MATT Mamo� Zrzuci³em ju¿ ostatni¹ skórê. Wszystkie warstwy i co dalej?
SARA COLEMAN Powie� siê. Daj mi �wiêty spokój.

�wiat³o stopniowo �ciemnia siê. Matt mówi do momentu ca³kowitego wyciemnienia,
w którym znika Sara Coleman.

AKT III

S c e n a  1

Matt le¿y na prosektoryjnym stole. Przed jego oczami zjawia siê Samantha. Motyle
przestaj¹ siê ruszaæ. �wiat³o zamiera. Nie pulsuje. Tê¿eje na jego ciele.

SAMANTHA Matt, jeste� tutaj? (podchodzi do Matta. Jest wystraszona. Dotyka jego
szyi, na której widaæ prêgê jak u wisielca) Co siê z tob¹ dzieje?

MATT (dotyka Samanthy i natrafia na jej nadgarstki) Nic ci nie jest?
SAMANTHA Dobrze siê czujesz? (przesadnie uprzejma) Pomy�la³am sobie, ¿e w³a�nie

w tym miejscu ciê znajdê. W³a�ciwie, to tak naprawdê przysz³am, ¿eby zabraæ ciê do
domu. Mam nadziejê, ¿e zechcesz pój�æ i nie zrobisz mi przykro�ci.
Matt zaczyna p³akaæ.

SAMANTHA Co by� zrobi³ beze mnie?
MATT Umar³bym.
SAMANTHA Zanim siê pozbieram, up³ynie trochê czasu. Jeszcze w tej chwili nie potra-

fiê sobie tego wyobraziæ. Matt, przynajmniej raz w ¿yciu powiedz komu�, ¿e go ko-
chasz. (pauza) Wiêc to bez znaczenia?

MATT Nie wiem.
SAMANTHA Nie mogê uwierzyæ, ¿e to zrobi³am.
MATT St¹d nie ma wyj�cia. Matka wysz³a chwilê przed tob¹ do ko�cio³a. Pewnie dlate-

go, ¿e siê �pieszy³a, mog³y�cie siê min¹æ w korytarzu.
SAMANTHA W jakim celu mia³yby�my siê spotkaæ?
MATT Zawsze gdzie� chodzisz, byle nie byæ w domu, (ostro¿nie schodzi ze sto³u, jak

obola³y) a wszystko mie�ci siê w tym miejscu, (pokazuje palcem na swoj¹ g³owê) w
którym nie potrzebujesz nikogo.

SAMANTHA Chcia³abym przekonaæ siê o tym, ale najpierw wyjd�my st¹d, Matt. Ty tak
samo masz prawo do wolno�ci.
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IM MATT Gdybym wiedzia³, czym jest wolno�æ, nie taka� nie tutaj� by³aby� w innym
�wiecie. To jest prawda, której nie mo¿na zmieniæ.

SAMANTHA Nie podoba mi siê ta rozmowa.
MATT Lepiej wracaj do siebie i zadzwoñ stamt¹d.
SAMANTHA Zostanê.
MATT Chcia³bym nie ¿yæ, przepa�æ bez �ladu, jak pan Farmer. Najlepiej w �wiêto Dziêk-

czynienia. Nie wiesz, co z panem Farmerem? My�lê o nim. Zawsze w bia³ej koszuli.
Zapiêty na ostatni guzik. Raz rozmawiali�my. Pi³ka wpad³a mu pod nogi. Zapl¹ta³ siê
w p³aszczu. Jak taki cz³owiek, który u¿ywa Hugo Bossa, móg³ mieszkaæ w naszym
domu?

SAMANTHA Sk¹d mam wiedzieæ, co z panem Farmerem. Nie pasowa³ do ulicy, to przepad³.
MATTA Nie by³ ¿onaty. Mo¿e by³ peda³em? Ciekawe, czy ch³opaki mówi¹ o mnie? Noel

mnie namawia³, abym porz¹dnie wzi¹³ siê za koszykówkê, wiêc poczu³em, ¿e spróbu-
jê dostaæ siê do dru¿yny, je�li narzucê sobie dyscyplinê. G³ównie dlatego, ¿e lubi³em
Noela.

SAMANTHA Matt, mam na sobie niebiesk¹ sukienkê. Bia³e buty i kapelusz� U�mie-
cham siê do ciebie� ca³a jak niebo� otwórz oczy�

MATT Tu jest pustka. (zas³ania palcami oczy)
SAMANTHA Je�li chcesz, dam ci skórzan¹ kurtkê. Gdyby ci siê dalej podoba³a, móg³-

by� sobie j¹ wzi¹æ.
MATT Mówisz tak, bo jeste� trochê pijana.
SAMANTHA Nie jestem pijana. Muszê i�æ do pracy, jak nie pójdê, wyrzuc¹ mnie przed

pi¹tkiem.
MATT A Michelle?
SAMANTHA Nie zast¹pi mnie, Amy zachorowa³a. Powinnam zadzwoniæ, ale jeszcze

zd¹¿ê. Michelle ciê lubi.
MATT Nawet bardzo.
SAMANTHA Od dwóch dni nie zmru¿y³am oka, wydzwania³am wszêdzie. Nie wycho-

dzi³am z domu, czeka³am, a¿ wrócisz. Nie chcê ciê do niczego zmuszaæ, chcê jedynie,
by� otworzy³ oczy.

MATT Nie mogê.
SAMANTHA Dlaczego?
MATT W mojej g³owie wszystko samo siê dzieje. (nas³uchuje) Pada?
SAMANTHA Jest s³oñce, wystarczy, aby� chcia³ je zobaczyæ. Co� ci powiem. Bêdziemy

mieæ dziecko. Dwoje dzieci. Troje. Setkê dzieci. Nie ma ¿ycia po �mierci. To z³udze-
nie. Matt, zwolni¹ mnie, jak nie pójdê do pracy!
Matt zatyka uszy rêkami.

SAMANTHA Chcê, ¿eby� mnie s³ysza³. Czu³. Widzia³. Dotyka³. Matt, miêdzy nami jest
szyba, jak j¹ zbijesz, dostaniesz siê do �wiata, wiêc nie zmieniaj mnie w ducha, bo ja
tam jestem. Niewa¿ne, co s¹dzisz na mój temat, bo kocham ¿ycie, obojêtnie, jakie
ono jest, to je kocham! Patrzê mu prosto w oczy.

MATT Potrafisz.
SAMANTHA Nie mam do ciebie ¿alu o to, co siê sta³o. Po prostu jestem zdenerwowana.
MATT Ale Sam, nie mam tej forsy. Nawet o ni¹ nie pyta³em, chocia¿ nie jestem tchórzem.

Dobrze wiesz, ¿e nigdy nie by³em. Mog³em p³akaæ, ale nie by³em tchórzem. Chodzi mi
o to, ¿e ogl¹da³em horrory, nawet Freddy�ego Krugera. Ty siê go wcale nie ba³a�.

SAMANTHA Ba³am siê, ale udawa³am, jak ty teraz. Wchodzi³ do mojego ³ó¿ka, a ja nie
rusza³am siê, w koñcu to by³ film. Przy³apa³am siê na tym, ¿e jak w my�lach strzelê do
niego, to znika.

MATT Nie umia³em tak. Da³bym mu wszystko, byle mnie zostawi³ w spokoju, ale on nie
chcia³ byæ mi³y. Jak mnie ob³apia³, to robi³o mi siê ciemno w oczach i zasypia³em.
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Nigdy nie przysz³o mi na my�l, aby kupiæ strzelbê i rozwaliæ mu ³eb. Sam sobie po-
szed³, licho wie dok¹d.

SAMANTHA Kochajmy siê, Matt. ¯yjemy w wolnym kraju. Mo¿emy robiæ, co chcemy.
MATT Jeste�my w Luizjanie.
SAMANTHA Zróbmy co� naprawdê.

S c e n a  2

MATT (dotyka ust Samanthy) Chcia³bym je ca³owaæ.
SAMANTHA Mo¿esz tego spróbowaæ.
MATT Przecie¿ nie �pisz.
SAMANTHA Ale jestem królewn¹.
MATT Królewny nie p³acz¹.
SAMANTHA Nie odejdê od ciebie.
MATT To ja ciê opuszczê.
SAMANTHA Poca³uj mnie.
MATT Nie da rady�
SAMANTHA Wiesz�
MATT Wiem� Chyba pêk³o mi serce.
SAMANTHA Chcê, ¿eby� mnie� ¿eby mnie bola³o.
MATT Nie mogê ciê zraniæ.
SAMANTHA Kochaj mnie.
MATT To siê ju¿ nie zdarzy.
SAMANTHA Zrób to�
MATT Nie!
SAMANTHA Tak!
MATT Przestañ! S³yszysz�
SAMANTHA Co?
MATT Kto� pods³uchuje. Sam, one tu s¹.
SAMANTHA Kto, Matt?
MATT Przysz³y odgry�æ mi g³owê.
SAMANTHA Nic nie s³yszê. Poca³uj mnie�
MATT Mo¿e nie s³yszysz�
SAMANTHA To ci siê wydaje�
MATT Nie jestem g³uchy.
SAMANTHA �ci¹gaj ten sweter� Wszystko.
MATT Cyt! S³uchaj.
SAMANTHA Poca³uj mnie.
MATT Odgryz¹ mi g³owê.
SAMANTHA Lepiej otwórz oczy� i rozejrzyj siê wokó³.
MATT Cicho�
SAMANTHA (udaje, ¿e nas³uchuje) Teraz s³yszê, szmer za drzwiami� Daj mi klucz�
MATT To tutaj, nie tam� Przysz³y po moj¹ g³owê.
SAMANTHA Nikt ci jej nie odgryzie� ja tu jestem.
MATT (odpycha Samanthê) Tobie nic nie zrobi¹. Otwórz drzwi od szafy�

Samantha wstaje i udaje, ¿e sprawdza pomieszczenie.
SAMANTHA Przestañ nas³uchiwaæ! Jeste�my tu sami.
MATT Zobacz pod ³ó¿kiem. Jak co�� rzuæ im cukierka.

Rzuca wyobra¿onego cukierka. Samantha udaje, ¿e go z³apa³a.
SAMANTHA Sprawdzê jeszcze za zas³on¹. (miauczy) Jakie mi³e, to kociaki, Matt. Kici,

kici�
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IM MATTA To nie to, co widzisz, (szeptem) daj im cukierka. Odwiñ go, odwiñ z papierka.
Nie patrz.
Samantha udaje, ¿e odwija cukierka. Znowu miauczy.

MATT Wziê³y?
SAMANTHA W¹chaj¹.
MATT Jakiego s¹ koloru?
SAMANTHA Cukierki czy koty?
MATT Koty.
SAMANTHA Bure. Dwa bure. Nie chcesz na nie spojrzeæ?
MATT Nie s¹ mi³e, a takie udaj¹. Jak zjedz¹ cukierki, bêdziemy mieæ spokój.
SAMANTHA Kici, kici, kici� A¿ prosz¹, by je uca³owaæ.
MATT Nie! I nie wo³aj ich! Z nimi nigdy nic nie wiadomo. Najgorsze s¹ bia³e. Wezm¹,

co im dasz, a i tak odgryz¹ ci g³owê.
SAMANTHA S¹ s³odkie�
MATT Jak chc¹, niech siedz¹ za zas³on¹.
SAMANTHA Wygl¹daj¹, jakby ca³e ¿ycie spêdzi³y w jednym miejscu.
MATT Za zas³on¹?
SAMANTHA Na to wygl¹da.
MATT Nie ufaj im, w �rodku s¹ martwe.
SAMANTHA Ja tu jestem go�ciem�

Samantha wraca do Matta.
MATT Dawno temu je przejrza³em.
SAMANTHA Ca³a jestem twoja�
MATT Musz¹ komu� odgry�æ g³owê, (Samantha stara siê poca³owaæ Matta) aby o¿yæ

naprawdê.
SAMANTHA Dzieciak z ciebie� Kochaj mnie.
MATT Nie mogê� ja�
SAMANTHA Musisz. (uderza go w twarz)
MATT Nie potrafiê.
SAMANTHA Potrafisz� tylko nie chcesz� (przytula Matta i p³acze)
MATT Co ci siê sta³o?
SAMANTHA Ty mi siê sta³e�.
MATT J�
SAMANTHA Chcê ciê czuæ� mocniej, inaczej� wiêcej.
MATT Jestem bia³ym listkiem�
SAMANTHA ¯adnym listkiem� po prostu� jeste�� Mattem.

S c e n a  4

G³êboki pó³mrok.
MATT Jak by³em ma³y, zamyka³em siê w kole. To dzia³a³o. Potwory nie mia³y do mnie

dostêpu, ale mog³em nimi rz¹dziæ. Zawsze najpierw udawa³y kogo� innego, by w
koñcu staæ siê tym, czym by³y.

SAMANTHA Dziwnie bym siê czu³a z nimi, nie wiem, ale nie wyobra¿am sobie, ¿ebym
mog³a podaæ im rêkê.

MATT Kaza³em siedzieæ im w szafie, dopóki nie zasn¹³em. Po prostu my�la³em, ¿e mo¿e
siê z nimi zaprzyja�niê.

 SAMANTHA To chyba ostatnia rzecz, na jak¹ bym mia³a ochotê � i�æ z potworem na
pizzê, nawet we �nie. Ale to� to by³y koty, Matt.

MATT Pamiêtasz polarnego lisa?
SAMANTHA On nie by³ potworem�
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MATT Lis ukry³ siê w jamie, dopóki nie zamieszka³ w sowie, by przestaæ siê baæ potwo-
rów. Sowa siedzia³a na wzgórzu. To by³a czê�æ jej ¿ycia. Naprawdê potrafi³a pocieszyæ
cz³owieka, ale nigdy nie przekona³a siê, ¿e mo¿e byæ inaczej, ¿e mo¿e stamt¹d odlecieæ.

SAMANTHA Mogê byæ sow¹ i Jody Foster, nawet Tomem Cruisem, chcê, ¿eby� to zro-
zumia³. Otworzyli nowy Burger King ko³o mojej pracy. Jest taniej ni¿ gdzie indziej,
czysto jak w Hiltonie, gdyby� mia³ ochotê na obiad, potem mogliby�my i�æ, na przy-
k³ad, do kina. Wypu�cili drug¹ czê�æ �Krzyku� i daj¹ za darmo popcorn.

MATT Chyba nie mogê.
SAMANTHA Mo¿e za chwilê zmienisz zdanie.
MATT Jama by³a sze�æ stóp pod ziemi¹.
SAMANTHA W tej jamie� siê obud�. Wszêdzie s¹ zapasowe wyj�cia.
MATT Nie chcê i�æ do kina.
SAMANTHA Potraktowa³e� na serio dowcip.
MATT My�la³em, ¿e ruszasz tylko ustami.
SAMANTHA Na zewn¹trz nie ma potworów.
MATT W³a�ciwie jest mi zimno, a moja rêka� nie widzê jej. Powiedz, co siê z ni¹

dzieje. Zabierz mnie st¹d.
SAMANTHA Musisz mi pomóc, sama nie dam rady. Jestem zmêczona. Prawie nie czujê cia³a.
MATT Nie chcê trafiæ do piek³a�
SAMANTHA Nie mogê oddychaæ martwym powietrzem.
MATT Tam nie pójdê.
SAMANTHA Kochasz mnie?
MATT Nic z tego nie wynika, naprawdê.
SAMANTHA Nie masz serca, jeste� tylko wra¿liwy.
MATT Albo podobny do ciebie. Wszystko we mnie zamarz³o, jak w lisie z bajki. Nie

pyta³em matki o pieni¹dze, nie mia³em czasu, tak siê �pieszy³a, ale uwa¿am, ¿e ona
wróci. Nie wydostaniemy siê st¹d. Zabawne, to jednak jest wiêzienie. (pauza) Chyba
siê czu³em bardzo samotny, skoro do mnie przysz³a�, wiêc je�li nawet nam nie wy-
sz³o, jak chcia³em, dobrze, ¿e tu jeste�.

SAMANTHA Zadzwoniê po pogotowie.
MATT Sama spytaj j¹ o pieni¹dze, miêdzy wami by³o kiedy� lepiej, to znaczy, ¿e ciê lubi.

Nie b¹d� z³a. Nie pojadê do szpitala, potraktuj¹� wezm¹ mnie za �miecia, ¿eby siê ze
mnie na�miewaæ, a jako Matta Colemana nic mnie nigdy dobrego w ¿yciu nie spotka³o.

SAMANTHA Czemu jeszcze tu jeste�my?
MATT Nie mo¿emy byæ gdzie indziej.
SAMANTHA Dzwoniê po karetkê. Spróbuj popatrzeæ na mnie, przecie¿ nie mogê ciê tak

zostawiæ, zobacz jak tutaj jest. Sprawd� przynajmniej, do czego jeste� zdolny, kiedy
kupisz rano gazetê, przeczytasz o tym i pomy�lisz, ¿e to siê naprawdê zdarzy³o.

MATT To wszystko?
SAMANTHA My� po prostu. Przepraszam, Matt.
MATT Czekaj.
SAMANTHA Na co? Nie jestem z³a. Czy wygl¹dam na k³amcê?
MATT Nie powinna� mnie dotykaæ. Nie mam skóry. Wszystko ze mnie wycieka. Prze-

p³ywa przez palce jak woda. Parzysz mnie, proszê ciê, dotykaj ostro¿nie.
SAMANTHA Jeste� jak chiñska porcelana.
MATT Importowana z Tajwanu� Jak bêdzie �le, to ci powiem.
SAMANTHA To jest co�, czego nigdy nie robisz, kiedy jest �le. Wszystko ukrywasz.

Siebie te¿. To nie fair byæ z kim� i udawaæ, ¿e siê z nim rozmawia. W razie czego
zawsze mo¿esz odej�æ.

MATT Zgasiæ �wiat³o i nie odbieraæ telefonów.
SAMANTHA Jeste� rozpalony. (dotyka czo³a Matta) Masz gor¹czkê�
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IM MATT Wyp³ywa ze mnie diabe³.
SAMANTHA Mam siê roze�miaæ, aby� siê obudzi³? Odk¹d doros³am, tylko to siê liczy.
MATT Wydaje ci siê�
SAMANTHA Nie zostawiaj mnie w tym pudle. To niepodobne do ciebie. Ja naprawdê po

prostu próbujê ci pomóc, ¿eby otworzy³y ci siê oczy.
MATT Tu nie ma telefonu, ale jest na rogu, blisko parku, uwa¿aj na siebie� ¯ycie toczy

siê inaczej, a nie tak, jak siê cz³owiek spodziewa.
SAMANTHA Nie zasypiaj, (próbuje posadziæ Matta, ale on osuwa siê na pod³ogê) trzy-

maj siê tego, co jest pewne.
MATT Ciebie?
SAMANTHA Co siê z tob¹ dzieje?
MATT Pu�æ mnie� nie szarp� Nie dotykajcie mnie, ludzie.
SAMANTHA Jacy ludzie� to tylko ja. Drzewo nie mo¿e byæ bez bia³ego listka� bê-

dzie smutne, pospolite� Matt� Jestem tu przez ca³y czas�
MATT Tylko tak sobie pole¿ê� jak fasolka.
SAMANTHA Nie �pij. (bije Matta po twarzy, by go obudziæ) Nie �pij. Chod� ze mn¹.

Proszê ciê.
MATT Nie ma ze mnie po¿ytku.
SAMANTHA Jestem drzewem. Rozumiesz, o co mi chodzi?
MATT Mamo�pani� tu jest� Trevor�
SAMANTHA Nie le¿ tak. (szarpie Matta, próbuje go posadziæ) Wstañ na chwilê. Cho-

cia¿ wstañ. Gdzie ty jeste�?
Matt nie odpowiada.

SAMANTHA Niech nam kto�, kurwa, pomo¿e.
Na korytarzu s³ychaæ kroki, jakby kobiece. Otwieraj¹ siê drzwi, ale nikt nie wchodzi.

AKT IV

S c e n a  1

Samantha chodzi w miejscu obok aparatu telefonicznego. Nie mo¿e siê zdecydowaæ,
czy zadzwoniæ. W koñcu decyduje siê wykonaæ telefon. Wchodzi do budki i przegl¹da
ksi¹¿kê telefoniczn¹. G³osy wszystkich jej rozmówców s³ychaæ z offu.

SAMANTHA Hallo?
SARA COLEMAN Tak?
SAMANTHA Pani Sara Coleman?
SARA COLEMAN S³ucham pani¹.
SAMANTHA Chcia³am powiadomiæ� powiedzieæ, ¿e�
SARA COLEMAN Hallo? Prawie pani nie s³ychaæ. Proszê jeszcze raz wybraæ numer.
SAMANTHA (chrz¹ka) Tu Sam, dzwoniê z ulicy� Matthew�
SARA COLEMAN Hallo? Hallo? Joe, kochanie, trzeba co� zrobiæ z aparatem.
SAMANTHA Mamo, pani�
SARA COLEMAN Wybra³a pani z³y numer telefonu.
SAMANTHA Chcia³am tylko poleciæ pani nasz nowy pakiet ubezpieczeniowy, mo¿e

pani ubezpieczyæ psa, kota� nawet wszystko.
Cisza w s³uchawce. Po chwili.

SARA COLEMAN Jeste�my ubezpieczeni� nie, nie� nie skorzystamy� proszê do
nas nie dzwoniæ� To pomy³ka, Joe.
Sara przerywa rozmowê. S³ychaæ przeci¹g³y sygna³ z offu. Samantha rzuca s³uchaw-
k¹. Siada na krawê¿niku. Po chwili znów idzie zadzwoniæ.



SKAZA

77 KRYPTONIMSZ
A

LEŃ
STW

O

OPERATOR Proszê wybraæ numer, z którym chcesz siê po³¹czyæ, proszê wybraæ numer,
z którym chcesz siê po³¹czyæ, proszê wybraæ numer�
Samantha pochyla siê nad ksi¹¿k¹ telefoniczn¹, po chwili j¹ zamyka. Stoi i patrzy
przed siebie, potem wybiera nastêpny numer telefonu.

SAMANTHA Michelle?
AMY Mamusiu, to do ciebie, Sam dzwoni. Jest tam Matt? Chcê go o co� spytaæ, czy

móg³by�
SAMANTHA (z trudem powstrzymuje p³acz) Nie móg³by�
AMY Sam p³acze, mamusiu�

W s³uchawce s³ychaæ g³os Michelle.
MICHELLE Jezu Chryste, co siê sta³o?
SAMANTHA Matt�
MICHELLE Co z Mattem� (pauza) Gdzie jeste�?
SAMANTHA Blisko parku.
MICHELLE W budce z rozbit¹ szyb¹?

Pauza.
MICHELLE Pod któr¹ Belwinder sprzedaje hotdogi?� No, ten Hindus� (w tle g³osu

Michelle s³ychaæ Amy, jak krzyczy: �Mamusiu, pozdrów Matta�) Amy, id� do swoje-
go pokoju! Nic nie s³yszê, rozmawiam teraz. Samantha, powiedz co� do mnie�

SAMANTHA Tak, w tej, pod któr¹ Belwinder�
MICHELLE Nie odchod� stamt¹d.

Pauza.
SAMANTHA Nie pójdê.
MICHELLE Pamiêtaj, ¿eby� na mnie czeka³a. Bêdziesz tam, prawda?
SAMANTHA Bêdê�

Pauza.
MICHELLE Odk³adam teraz s³uchawkê i zaraz bêdê. To potrwa chwilê. (w tle, do Amy)

Amy! Ja co� mówiê do ciebie! Id� do swojego� Sam, odk³adam s³uchawkê� We-
zmê taksówkê.
Michelle odk³ada s³uchawkê. Samantha po chwili wychodzi z budki. Szuka czego� w
kieszeniach. Wyci¹ga papierosy, zapala, potem gasi papierosa i siada na krawê¿niku,
twarz¹ do widowni. Pauza. Wyjmuje z kieszeni monety i pojedynczo rzuca je na ulicê.
�wiat³o pada na jej rêce.

SAMANTHA Masz, kup sobie za to ¿ycie� no, id� do sklepu i kup je sobie. My�lisz, ¿e
wszystko da siê kupiæ? Gdzie je kupisz? W �Sears�, w �Shop Rite� albo w �Blo-
omingdale�? Jakie chcesz ¿ycie? Lepsze, piêkniejsze, jak z filmu? I co� dostaniesz
za nie Oskara? Ale tu nie ma lepszego ¿ycia. Wszêdzie jest takie samo. Obrzydliwie
ma³e i nic w zamian nie daj¹. Nie oszukuj siê, ¿e je kupisz, ¿e kogokolwiek kupisz�
kiedy dasz mu swój czas. Wszystko siê zu¿ywa, nie podlega wymianie, ale to wolny
kraj, wolnych ludzi. Mo¿esz robiæ, co chcesz� tylko ¿e tak naprawdê nie mo¿esz nic.
Pstryk i ciê nie ma, na zawsze ciê nie ma� (p³acze) Nie czujesz ju¿ niczego, ¿adnego
bólu, masz wy³¹cznie �wiadomo�æ, ¿e jeste�. Nic wiêcej, tylko tyle� ta �wiadomo�æ,
to� to zimno, które ci ka¿e my�leæ: j e s t e m, j e s t e m, j a  j e s t e m. Matt!
Matt, ty draniu, wytar³e� o mnie rêce, a ja nawet nie mam twojego telefonu.
Z oddali s³ychaæ miauczenie kotów.

K o n i e c
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