SEKSUALIZACJA

Anna Burzyñska

MÊ¯CZYNI NA SKRAJU
ZA£AMANIA NERWOWEGO

OSOBY:
KRIS, dawniej Krzysztof, pracuje w firmie konsultingowej, ³owi g³owy do du¿ych firm
z udzia³em kapita³u zagranicznego. Bezkomromisowy i konkretny. Jego komórka
ma wgrany dzwonek z Nocy Walpurgii Wagnera (motyw wykorzystany przez F.
Forda Coppolê w Apocalipse Now! w scenie nalotu na wioskê wietnamsk¹)
ART, dawniej Artur, w³aciciel agencji handlu nieruchomociami. Twardziel. Pozuje
na romantyka. Jego komórka ma wgrany fragment arii Toreadora z Carmen
ALEKS, dawniej Olek, przedstawiciel handlowy. Przes¹dny. Du¿o podró¿uje. Romantyk. Pozuje na twardziela. Jego komórka ma sygna³ Na perskim rynku
MATEO, dawniej Mateusz, niedosz³y artysta postkonceptualista. Obecnie, tylko dla
pieniêdzy, pracuje w reklamie. Szpaner o wysokich aspiracjach, z jawnie manifestowanym poczuciem wy¿szoci. Jego komórka ma wgrany motyw z Wariacji
Goldbergowskich Bacha
CZÊÆ I. GRY MI£OSNE
ART Wiêc mówisz, ¿e ile razy?
KRIS Dwa albo trzy. Nie wiêcej. Albo Nie, chyba cztery. Tak! Cztery razy.
ALEKS To trzy czy cztery?
KRIS Trzy albo cztery Nie! Co ja mówiê?! Jakie cztery? We wtorek to ju¿ przecie¿
nie by³a ona.
MATEO A kto?
KRIS Nasza nowa dyrektorka kreatywna. Pracuje od wtorku. Od razu szepnê³a mi do
ucha, ¿e musi siê sformatowaæ.
MATEO I ty jej w tym pomog³e.
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KRIS Jasne! Teraz wszystko pamiêtam! Mia³a czarne koronkowe stringi, a Zuza w ogóle
nie nosi majtek.
ALEKS To w koñcu ile? Trzy czy cztery?
KRIS Trzy. Raz  trzyminutówka w klozecie przed bizneslanczem, w poniedzia³ek. Drugi raz  w czasie bizneslanczu. Trzeci raz
MATEO Jak ciê znam, trzeci raz te¿ w poniedzia³ek.
KRIS Mhm. Po bizneslanczu.
Dzwoni komórka Arta.
ART (do kumpli) Sorry! Kto mnie namierzy³. (do telefonu) Tak! Zgadza siê. Dzisiaj ma
pan ostatni¹ szansê nabycia tego apartamentu. Osiedle Niebiañska Oaza. Megakorzystna oferta. Jasne! Strze¿one kondo, full serwis, full standard, szybkobie¿ne windy, miniaturowe ogródki japoñskie na dachu Rozumiem. Do widzenia. (odk³ada
komórkê) Kicha z wod¹! (do Krisa) Dobra, stary, ale o co tyle ha³asu?
KRIS O to, ¿e ona dzisiaj rano podchodzi do mnie i mówi: Kris! Co z nami bêdzie?.
MATEO Wkrêcasz?
KRIS Sk¹d! Kumacie? Taki tekst! Bzyknêlimy siê trzy razy
ALEKS I to w jeden dzieñ. To siê powinno liczyæ za raz.
KRIS No w³anie. A ona mi taki tekst! Totalna ¿enua.
ART Bo one, to jest, kurna, jaki inny gatunek! Inne procesory!
ALEKS Uwa¿aj, stary, bo w takim tempie to jeszcze ciê zawlecze przed o³tarz.
KRIS Co ty. Zwi¹zaæ siê na sta³e? Nigdy!
ART Tylko krótkotrwa³e zwi¹zki.
MATEO Jestem singlem i jestem z tego dumny.
KRIS Zero zobowi¹zañ.
ALEKS Ewentualnie szybkie zwi¹zki strategiczne.
MATEO To ja wam teraz opowiem co lepszego.
Dzwoni komórka Aleksa.
ALEKS Sorki! Tak? A, to pan! Jasne, ¿e mam! Proszê? Nie, nie wszystko da siê sprzedaæ,
ale ja mogê panu wszystko sprzedaæ. Co? Wszystko jedno co  ¿onê, dziecko, nerkê!
My client, my boss! Okej! Jasne, ¿e oddzwoniê. (odk³ada komórkê) Zawsze to samo.
Taniec godowy agenta z klientem. O czym mówilimy?
KRIS Mateo?
MATEO W niedzielê Marlena namierzy³a mnie z Robertem.
ART Gdzie?!
MATEO Pod multipleksem.
ALEKS I co?
MATEO Mia³a ostry odjazd. Znacie Roberta
ART Mhm Trzy razy K: kino, kolacja i kopulacja.
MATEO Dok³adnie. Jak nas wyczai³a, to trzyma³ rêkê w tylnej kieszeni moich spodni
ART, ALEKS i KRIS (razem) Od Massimo Dutti!
MATEO Od Massimo Dutti.
Dzwoni komórka Arta.
ART A! To znowu pan. Tak! Nie, ju¿ nie pracujê, ale mo¿emy siê spotkaæ. Jasne! Przyjmê zamówienie. Sure! Tak. Dwudziesta zero zero w Agencji. Oczywicie, ¿e bêdê.
Jestem profesjonalist¹. (odk³ada komórkê) Yes!!! Teraz tylko wypatroszyæ dorsza!
ALEKS I co? Jak was wyczai³a?
MATEO Akurat ja te¿ trzyma³em rêkê w tylnej kieszeni jego spodni
ART Czekaj. Niech no zgadnê. Co to mog³o byæ? Farmerki Levisa z opuszczonymi szelkami?
MATEO Pud³o!
ALEKS Obcis³e wrangle w kolorze wie¿o zmielonego pieprzu?
MATEO Nieee
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ART No to ?
KRIS Stary! Daj mu skoñczyæ.
MATEO Kanarkowe denimy!
Sygna³ komórki Arta.
ALEKS Co jest?!
ART Spoko. To tylko esemes. (czyta) Snajper celuje w ciebie  sprawd siê w terenie
i wygraj!
ALEKS Skasuj do dziadostwo!
KRIS Mateo! Co dalej?
MATEO No nic. Najpierw dosta³a wytrzeszczu, a potem z taaak¹ paszcz¹ na mnie!
ALEKS A ty co?
MATEO A mnie maska nie drgnê³a. Mówiê jej, ¿e jestem biseksem.
ART Odpad³a?
MATEO T³umaczê jej, jak cz³owiekowi, ¿e to jest rozwi¹zanie optymalne. Full pakiet
us³ug.
ALEKS No jasne!
MATEO I dalej, ¿e w dzisiejszych czasach nie ma sensu byæ albo hetero, albo homo  tak
jej mówiê  bo to ogranicza. Trzeba wszystko zaplanowaæ logistycznie.
KRIS Kupi³a?
MATEO Co ty! Totalnie nie zajarzy³a. Wrzeszcza³a co. Wali³a mnie rêkami. Nie ³apa³em, o co jej chodzi.
ART Przecie¿ mówiê  inne procesory!
MATEO Dosta³a histerii! Myla³em, ¿e jej przy³o¿ê!
ALEKS B³¹d! Jeden mój kumpel mi powtarza³  stary, nie bij kobiety, bo siê potem od
niej nie odczepisz!
MATEO Co ty. Nie tkn¹³em jej.
Dzwoni komórka Krisa.
KRIS Tak? Jasne! Wykona³em. Wszystko jest na dobrej drodze. Tak. Oplot³em go pajêczyn¹ i wypijam z niego ostatnie soki. Jutro bêdzie po wszystkim. Jasne ¿e go mamy.
Nastêpne zlecenie? Oczywicie. Tylko ¿eby znów by³o niemo¿liwe do wykonania.
Lubiê, jak mam siê z czym zderzyæ. Ja. Of course. (odk³ada komórkê) Uff! To mój
boss. Wcisn¹³em mu kit, ale kupi³. O czym to mymy gadali?
ART O laskach.
KRIS Aha! Prawdê mówi¹c, jak w zesz³ym miesi¹cu Diana puci³a mnie kantem dla
jakiej dupy, by³em mocno wkurwiony!
ALEKS Ale to co innego!
ART No jasne! To zupe³nie co innego!
KRIS Bylimy tydzieñ ze sob¹! Czaicie? Tydzieñ!
MATEO Powa¿na inwestycja emocjonalna.
KRIS A ona mi pieprzy, ¿e tylko zwi¹zek z kobiet¹ ma przysz³oæ.
Dzwoni komórka Mateo.
MATEO Mnie te¿ maj¹. Tak? Jestem. Co? Nie? Odbi³o ci? Jakie futrzane? Mia³y byæ
z pleksi! Rozumiesz? Co? Jestem wyluzowany! Tylko nie wkurwiaj mnie. Jasne! Gigantyczne pole, co jakby rzepak! Tak! Albo jeszcze lepiej sawanna. Tak! I na nim
rosn¹ penisy. Nie! Nie futrzane! Z pleksi! Tak! Przecie¿ mówiê! Po polsku! Give me
a brake! (odk³ada komórkê) Futrzane!!! Do kampanii reklamowej prezerwatyw. Kretynka! Wszystkiego trzeba pilnowaæ
S³ychaæ g³os z offu: Przypominamy o koniecznoci wy³¹czenia telefonów komórkowych.
MATEO Dobra! O co tyle ha³asu!
KRIS Ja nie wy³¹czam. Boss mo¿e mnie szukaæ.
ART Wytrzyma.
ANNA BURZYÑSKA
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ALEKS Ja kasujê.
Wszyscy wy³¹czaj¹ komórki.
ALEKS To ja wam teraz opowiem co lepszego.
KRIS Wal! Masz prime time!
ALEKS Dwa dni temu wracam z Antyli. Firma mnie wys³a³a, ¿eby wyczaiæ nowe rynki.
Siadam na swoim miejscu 58 B. Zawsze rezerwujê 58 B, ewentualnie 58 A, bo w najwiêkszych katastrofach lotnicznych te miejsca zawsze ocala³y.
ART Dobrze wiedzieæ.
ALEKS Miejsce 58 A zajmuje nieziemska dupa. Myla³em, ¿e mam fazê. Kosmiczny
towar! Ful mejkap, bufory, dopalacze, spódniczka tu¿ pod cipk¹, pêpek go³y. W pêpku brylant. A jak siê nachyli³a, to jej wystawa³a z ty³u gumka od stringów.
MATEO To lubiê!
ALEKS I tipsy. Kilometrowe tipsy w kolorze fosforyzuj¹cej cytryny. Ostatnio u lasek
najbardziej krêc¹ mnie tipsy.
KRIS A mnie kolczyki w jêzyku!
MATEO A mnie w muszelce!
ART A mnie karty kredytowe!
ALEKS Przymknijcie siê! Mówiê wam, kosmiczny towar! A ja nic. Poker na masce. Ona
siedzi i tylko przebiera tymi pazurami w powietrzu, jakby rozk³ada³a wachlarz.
KRIS I co?
ALEKS Te¿ siedzê. Garnitur od Gianfranco Ferre, koszula  Dries van Noten, pasek od
spodni Diora, zegarek  Gucci, szalik Louis Vuittona, buty Prady, slipy Armaniego,
skarpetki Calvina Kleina. Ful lans. Mina inwestora strategicznego. Ale fiut przepala
mi portki.
ART I co?
ALEKS Trzy minuty po osi¹gniêciu wysokoci przelotowej by³a ju¿ moja!
MATEO Nawijasz! Niby jak?
ALEKS Jak tylko ustawilimy siê na pasie, mówiê do niej: Zawsze zajmujê miejsce 58 B,
bo ono ocala³o w najwiêkszych katastrofach.
ART A ona?
ALEKS A ona do mnie: Dlatego ja zawsze zajmujê 58 A. Takim g³osem jak Amanda
Lear na Bondzie! Od samych piêt!
KRIS Nie powiesz, ¿e po tej zajebistej wymianie zdañ roz³o¿y³a nogi!
ALEKS Nie, bo nie by³o miejsca.
MATEO A kto ma dzisiaj czas na d³u¿sze gadanie? Odkryli pokrewieñstwo dusz!
ALEKS Najlepsze by³o potem. Lot z Antyli jest masakrycznie d³ugi. Bra³em j¹ jeszcze
kilka razy. Zawsze od ty³u.
ART No jasne.
ALEKS A kiedy rozstawalimy siê na lotnisku w Pary¿u, przeczesa³a mi tylko tymi swoimi pazurami w³osy, a¿ mnie zatrzepa³o, i powiedzia³a  tym swoim niemo¿liwym
g³osem  Mam na imiê David 
MATEO Powaga?
ALEKS Totalnie powaga!
KRIS Ale mia³e farta! Ja jeszcze nigdy nie wyj¹³em transa!
ART Wszystko przed tob¹.
MATEO Arti? A ty co? Nic nam dzisiaj nie sprzedasz?
ART Jasne ¿e sprzedam. Czeka³em na swoje piêæ minut!
KRIS No to wal!
ART Ale trzymajcie siê orbit!
ALEKS Nie chrzañ, tylko mów!
ART Kilka dni temu Wyhaczy³em nowy towar!
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ALEKS Uuu! To faktycznie gor¹cy nius.
ART Ale zapowiada siê na d³u¿ej.
ALEKS Nie mów?
ART Kalkulujê przynajmniej na miesi¹c.
MATEO To jest powa¿ne. Nie ma ci kto podlewaæ kaktusa?
KRIS A co to za laska?
ART Nie zgadniecie.
MATEO Give us a chance! Bladoró¿owa bulterierka?
KRIS ¯aba patagoñska?
ALEKS Tchórzofretka?
ART Stewardessa.
ALEKS No to dalej jestemy w samolocie.
MATEO Ty masz czachê! Stewardessa to jest towar optymalny. Szybkie bzykniêcia w miêdzyl¹dowaniach. To jest to!
ALEKS Wiem co o tym, bo te¿ jestem ze stewardess¹.
MATEO A sk¹d wy je wyjmujecie? Gdzie jest promocja?
KRIS W porzo! Ale miesi¹c? Co ciê w niej krêci? Chyba nie cytrynowe tipsy?
ALEKS Co ty! Arta rusza tylko kolor platynowy!
MATEO I ¿eby by³o z plastiku!
ART Co mnie krêci? Nigdy nie wyczaicie.
KRIS Mo¿e jest obojniaczk¹? Dwa w jednym?
ART Nic z tych rzeczy.
ALEKS To co?
ART No mówiê, ¿e nie wyczaicie.
MATEO Co ty taki tajemniczy?
KRIS Dobra. Gadaj.
ART No wiêc ona Ona opowiada.
MATEO, KRIS i ALEKS (razem) Opowiada?!
ART No.
KRIS Ale co opowiada?
ART Opowiada Jak jej ze mn¹ jest.
KRIS Jak jej z tob¹ jest?
ALEKS Ja nie mogê!
ART Kiedy ma orgazm.
MATEO A w ogóle ma?
ART Spadaj!
KRIS Opowiada ci?!
ART I jest w tym coraz lepsza.
MATEO Ale co ona mo¿e opowiadaæ?
ART Najpierw mówi³a, wiecie, co takiego, ¿e dymi jej siê z uszu, ostry odlot i tak dalej.
Normalka. Ale potem powiedzia³a mi, ¿e czu³a, jakby jêzyk kameleona pe³za³ po jej
karku, zdrêtwia³o jej podniebienie, a w powietrzu unosi³ siê zapach orzechów w³oskich
MATEO No, no !
ART Przedwczoraj To by³o w przerwie miêdzy przylotem z Singapuru a wylotem do
Sierra Leone, tylko godzina czasu. Wyskoczy³em na lotnisko. Mia³a klucz do ofisu
jakiej agencji podró¿y. Kochalimy siê na stercie ofert Last Minute. Powiedzia³a, ¿e
czu³a siê jak srebrzysta barakuda, która tañczy na falach przyp³ywu.
MATEO Ale kicz!
ALEKS Nie przeszkadzaj! Moja obecna powiedzia³a mi tylko kiedy, ¿e by³o praaawie
jak z wibratorem.
ANNA BURZYÑSKA
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MATEO To super!
ART A wczoraj mówi³a, ¿e by³o tak, jakby jej krew zamieni³a siê w redbula, pêdzi³a
w oszala³ym tempie, wszystko dooko³a wieci³o siê laserowym blaskiem i pachnia³o
jakby pra¿onym karmelem.
ALEKS Ja nie mogê!
ART A najfajniejsze jest to, ¿e za ka¿dym razem jest inaczej. Przy³apa³em siê na tym, ¿e
czekam, co powie. Zapisujê to w palmtopie, ¿eby nie zapomnieæ.
ALEKS Dasz poczytaæ?
ART Jasne. A dzisiaj rano, w samochodzie, tu¿ przed nasiadów¹ o strategiach rozwoju
firmy Powiedzia³a, ¿e najpierw by³o, jakby muska³ j¹ ogon szynszyli, potem jakby
po ca³ym ciele przebiega³o jej stadko wiewiórek, a potem
KRIS Kurwa! Zamknij siê wreszcie!
ALEKS Odbi³o ci? Wyluzuj!
MATEO Kto tu chyba jest zazdrosny
ALEKS Ej! Kris! A twoja pani dyrektor kreatywna nie mówi³a, ¿e czuje siê jak w trakcie
fuzji z supergigantem?
ART Co jest? Kris?
KRIS Monika? Tak? Ma na imiê Monika?
ART Sk¹d wiesz?
KRIS Chcesz powiedzieæ, ¿e co ciê ³¹czy z Monik¹?
ART Z Monik¹? Czy mnie co ³¹czy z Monik¹? Wszystko! Czaisz? Wszystko!
KRIS Jak to  wszystko ciê ³¹czy z Monik¹?
ALEKS Nie s³ysza³e?
KRIS Wszystko to ³¹czy z Monik¹ mnie! £apiesz? Mnie! Jej Jej mê¿a! A skoro mnie
³¹czy z ni¹ wszystko, to nie mo¿e ³¹czyæ ciebie. We wszystkim nie ma miejsca na
drugie wszystko. Na nic nie ma miejsca!
ALEKS Uuuu! Mocno powiedziane.
MATEO Zaraz Zaraz Jak to mê¿a?
KRIS Nie rozumiesz po polsku?
ART Ale Przecie¿
ALEKS Dobra! Ja siê wymiksowujê!
KRIS Monika jest moj¹ ¿on¹.
ALEKS Jak to?
KRIS Od czterech lat.
ART ciemniasz?
KRIS Nie.
ALEKS Ale
KRIS Ukrywa³em to przed wami, bo Bo bycie siê ze mnie namiewali.
MATEO No to ³adnie! (ironicznie) Jestem singlem i jestem z tego dumny! Zero zobowi¹zañ!
KRIS A co mia³em zrobiæ? Poznalimy siê, jak lecia³em do Hondurasu. Na szkolenie. Bzyknêlimy siê, jak tylko wyda³a posi³ki. Powiedzia³a mi, ¿e by³o tak, jakby na rozgrzanej
s³oñcem ³¹ce ³askota³y j¹ ³apki trzmiela, potem eksplozja we wszystkich kolorach têczy,
a na koñcu jakby ³agodne muskanie seledynowych traw. I zapach. Zapach wie¿o skoszonego siana. Kicz, ale pamiêtam to do dzisiaj. Zapisa³em w palmtopie.
ART Palant!
KRIS A zaraz potem zrobi³em jej dziecko. Tak mnie zabajerowa³a, ¿e wpadlimy.
MATEO ¯onko i w dodatku tatusiek! Ale jaja!
ALEKS Zamknij siê!
KRIS Ale nie mieszkamy razem!
MATEO No stary! Gratulacje!
ART Twoja ¿ona? Ale ona siê przecie¿ jako inaczej nazywa
MÊ¯CZYNI NA SKRAJU ZA£AMANIA NERWOWEGO
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KRIS Monika Langer. Nie zmieni³a nazwiska.
ART Zgadza siê. Kurwa! Zgadza siê!
ALEKS Zaraz, zaraz! O czym wy mówicie? Jak to? Nika Langer?
KRIS Nika czy Monika. Wszystko jedno!
ALEKS Ale Nika Langer to jest moja obecna dziewczyna!
MATEO Ta od wibratora?
ALEKS Jestemy ju¿ ze sob¹ dwa tygodnie
ART To nie mo¿e byæ ta sama.
ALEKS Raz zapyta³em, jak jej by³o, ale powiedzia³a tylko, ¿e tego nie da siê opisaæ.
ART No! To najlepszy dowód!
KRIS Ona! Na stówê! Czasami Nie ma natchnienia.
MATEO Ale siê porobi³o Ale chyba nie nosi ksywki Roberto?
ALEKS To nie jest mieszne!
MATEO Dobra! Dobra! Chcia³em jako roz³adowaæ sytuacjê!
ART Niech to szlag!
ALEKS Ja nie wierzê, ¿e to ona!
MATEO Mo¿emy to sprawdziæ. Macie jej numer?
ALEKS, ART i KRIS (razem) Jasne! (wchodz¹ ka¿dy do swojej ksi¹¿ki telefonicznej)
MATEO No to: trzy-cztery!
Mówi¹ numery jednoczenie.
ALEKS Piêæ zero cztery-cztery szeæ zero-trzy cztery dwa.
ART Szeæ zero dwa-szeæ trzy jeden-piêæ dwa zero.
KRIS Piêæ zero dwa-piêæ dziewiêæ jeden-szeæ dwa zero.
MATEO No widzicie!
ART To ¿aden dowód!
KRIS Mo¿e mieæ kilka numerów. Przy takim bujnym ¿yciu.
ALEKS No w³anie! A imiê? Nazwisko?
MATEO Ró¿ne rzeczy siê zdarzaj¹.
ALEKS Mam pomys³! Mo¿emy zrobiæ tak: zadzwonimy, ka¿dy po kolei, przystawimy
sobie wzajemnie komórki do uszu i porównamy g³os.
ART Genialne!
KRIS To co? Dzwonimy?
MATEO No to jazda! W³¹czacie komóry. Trzy-cztery!
Aleks, Art i Kris wybieraj¹ numery.
ART Co jest? Chyba Chyba nie ³apiê zasiêgu
ALEKS Kurde! Co siê dzieje? Ja te¿!
KRIS Nie ma zasiêgu!
MATEO Pieprzycie! Sprawdcie jeszcze raz!
Aleks, Art i Kris ponownie wybieraj¹ numery. Zaczynaj¹ nerwowo chodziæ po pokoju
i szukaæ zasiêgu.
ART No mówiê, ¿e nie ma!
KRIS Mo¿e tutaj!
MATEO Odbi³o wam? Przecie¿ by³!
ALEKS Ale nie ma! Zobaczê jeszcze przy oknie.
KRIS Co jest grane!
ALEKS Nie ma! Tu te¿ nie ma!
MATEO Mo¿e przy drzwiach!
Wszyscy czterej chodz¹ po scenie z wyci¹gniêtymi komórkami, wpadaj¹ na siebie,
chodz¹ na czworakach, wymachuj¹ rêkami, co krzycz¹.
Autora reprezentuje Agencja Dramatu i Teatru ADiT.

