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ID SIÊ LECZYÆ!
SZTUKA W JEDNYM AKCIE

OSOBY:

Dzisiejszemu wiatu jest potrzebna nie tyle
energia termoj¹drowa, ile raczej
energia zamkniêta w ludzkim sercu,
któr¹ trzeba wyzwoliæ.
Einstein

ON (JERZY), terapeuta
ONA (MONIKA), klientka
Id siê leczyæ! jest prób¹ rekonstrukcji sytuacji terapeutycznej, ³¹cznie ze specyficznym sposobem u¿ywania jêzyka. Jednoczenie jest to dramat dwojga w podobnym
stopniu niespe³nionych osób, wrzuconych na g³êbokie wody trudnych do opanowania
emocji i niemi³ych wspomnieñ. Chwilami ta ich wspólna podró¿ wydaje siê nie mieæ
kierunku lub przeistaczaæ siê w banalny romans. Pope³niono pewne b³êdy w sztuce
terapii  poniewa¿ jednak uruchomiony zosta³ naturalny, mo¿na powiedzieæ samoistny proces leczenia, natura sobie wiadomym sposobem dokona dzie³a
Scena 1
Gabinet terapeutyczny, skromnie urz¹dzony.
ONA Nie spóni³am siê. Niezwyk³a reprodukcja. Georgia OKeeffe jest u nas prawie
nieznana. Wmurowa³o mnie, zapomnia³am, gdzie jestem i po co przysz³am.
ON Nawet nie wiedzia³em, czyje to jest. Wisi tu przez dawny sentyment.
ONA Kwiaty OKeeffe maj¹ w sobie niesamowit¹ energiê, s³odycz a jednoczenie jakby
furtkê do czego, co jest ju¿ poza kolorowym widoczkiem. Prowokuj¹, ¿eby siê w nie
wpatrzyæ, zatopiæ, przejæ tam
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ON Nikt jeszcze nie zwróci³ uwagi na ten
obrazek w poczekalni.
Siedz¹ w milczeniu.
ON Co pani¹ tu sprowadza?
ONA (milczy d³u¿sz¹ chwilê) Nie wiem,
od czego zacz¹æ
ON Po prostu.
ONA Moje ma³¿eñstwo nie uk³ada siê dobrze, prawie nigdy nie ma go w domu. Mówi, ¿e jest w pracy, a jak
dzwoniê do pracy, to go tam nie ma.
K³ócimy siê, praktycznie ju¿ bez
przerwy.
ON O co siê k³ócicie?
ONA O wszystko.
ON Ostatnio o co?
ONA Urz¹dzi³ mi awanturê o rachunek
telefoniczny. On dzwoni, ale ja wydzwaniam. On rozmawia, ja wiszê na
telefonie.
ON A pani?
ONA Ja? Ja nie urz¹dzam awantur.
ON No, mo¿e jednak chocia¿ raz pani
urz¹dzi³a awanturê?
Kwiat Georgii OKeeffe.
ONA (milczy chwilê) Wola³abym o tym
nie mówiæ No dobrze. Ogl¹da³ mecz albo ju¿ nie powiem, co, a potem o trzeciej
nad ranem dobiera³ siê do mnie. Jakby nie wiedzia³, ¿e muszê rano wstaæ. (milczy)
Nie potrafimy normalnie rozmawiaæ, nawet o pogodzie. Moje dzieci bior¹ z niego przyk³ad. Syn ca³ymi dniami przesiaduje przed blokiem z kolegami, u¿ywa
s³ów, których tu nie przytoczê. Córka znika z domu nie wiadomo z jakim ch³opakiem. Pytam j¹, czy to co powa¿nego? We siê, mama A druga z kolei siedzi
ca³y czas w domu, nie ma ¿adnych kole¿anek, niepokojê siê o ni¹ tak samo. Czy to
normalne, ¿eby w tym wieku siedzieæ tylko w domu? Mówiê mu: porozmawiaj z nimi (milczy) Kiedy by³o inaczej, ale ja ju¿ nie pamiêtam. Wszystko na mojej
g³owie, bo ty nie zarabiasz. Co jest oczywicie nieprawd¹, mog³abym mieæ wiele
zleceñ. Ka¿dy czego ode mnie chce. Po obiedzie zjedz¹ i pójd¹, krasnoludki pozbieraj¹ ze sto³u. S³u¿¹ca posprz¹ta. Czyli ja. Bo m¹¿ mo¿e straciæ pracê: przez
ciebie mogê straciæ pracê. Ja nie mogê powiedzieæ: Okej, dobrze, skoro tak
i gdzie wyjechaæ. Mo¿e my wszyscy powinnimy siê rozjechaæ, ka¿dy w inn¹ stronê wiata? Ja ju¿ nie mam si³y. (nie patrzy na mê¿czyznê, tylko gdzie w bok) Boli
mnie i mêczy, ¿e we w³asnym domu nie mogê byæ sob¹, ¿e muszê byæ w ci¹g³ym
pogotowiu. Czasami ogarnia mnie taka wciek³oæ, ¿e mog³abym go zabiæ. Wrzeszczê bez potrzeby na dzieci. Potem mam wyrzuty sumienia. Czy pan co z tego
rozumie? Bez przerwy s³yszê to samo, ¿e jestem g³upi¹ bab¹, ¿e jestem z³oliwa,
leniwa i gruba. ¯e powinnam siê leczyæ. No to przysz³am.
Chwila milczenia.
ON A jak pani sama myli o sobie?
ONA Mo¿e ja faktycznie powinnam powinnam Pan nie zdaje sobie sprawy, jak mój
m¹¿ mnie ogranicza, on mnie w niczym nie wspiera. Moje najlepsze pomys³y wiêdn¹, jak tylko próbujê co zrobiæ, a teraz to ju¿ nawet nie zaczynam, bo z góry wiem,
¿e to bêdzie przez moj¹ ukochan¹ rodzinkê storpedowane. (milczy) Ja nie poznajê
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siebie. (milczy) Ja siebie nienawidzê. W nocy nie mogê zasn¹æ, te wszystkie myli
k³êbi¹ mi siê w g³owie, i ten niepokój Ka¿dy nowy dzieñ jest dla mnie ciê¿arem.
Ju¿ jak siê budzê, jestem zmêczona Gdyby tylko on zechcia³ On wysysa ze mnie
wszystkie moje si³y. On jest jak jak czego siê dotknie, wszystko psuje, on jest
chyba pozbawiony uczuæ! (nie wie, co ma dalej powiedzieæ)
ON To brzmi trochê tak, jakby czu³a siê pani ofiar¹.
ONA Sugeruje mi pan inteligentnie, ¿e to ja jestem winna? W domu mam powy¿ej uszu
tych sugestii, za darmo. (bierze oddech) Tak, jestem winna. Jestem winna. I co z tego?!
ON Jeli pani chce zap³aciæ i dowiedzieæ siê, ¿e pani m¹¿ jest wini¹ i pod³ym sukinsynem, mo¿e pani iæ do wró¿ki. Pani jest mniej wiêcej zorientowana, na czym polega
praca ze mn¹
ONA Przykro mi, ¿e nie pasujê do szablonu idealnej pacjentki.
ON Nie, nie jest pani przykro. Odnoszê wra¿enie, ¿e jest pani teraz wciek³a.
ONA Nie mam ochoty na ¿adne eksperymenty. Owszem, mówi¹ o panu, ¿e jest pan skuteczny. Ale widocznie ja nie nadajê siê do tego. (wstaje)
On te¿ wstaje.
ONA (jeszcze bardziej wciek³a) Zostanê.
On nic nie mówi, wyczekuje.
ONA Ofiara (natychmiast przenosi siê w wyobrani do domu, do mê¿a) Nie robiê
ostatnio zbyt wiele, ¿eby nasze stosunki uk³ada³y siê lepiej. Czasami mam wra¿enie, ¿e go specjalnie prowokujê. Zawsze zrobiê co takiego, ¿eby go zirytowaæ.
Wtedy zamykam siê w sobie. Ofiara G³upie s³owo: ofiara Pogardzam sob¹ jeszcze bardziej. Niekiedy czujê, ¿e utraci³am kontrolê nad tym wszystkim. Mogê wyskoczyæ ze skóry, a on tego i tak nie doceni. Ja ju¿ jestem taka pokawa³kowana
ju¿ mnie nie ma
On milczy.
ONA Na dodatek on kompletnie nie ceni mojego malarstwa. A ju¿ najbardziej nie cierpiê
jego wcibskiego komentowania mojej pracy. Nie wiem, czy pan wie, ale znawc¹
malarstwa jest ka¿dy, a w szczególnoci mój m¹¿. (zapala siê) Bywaj¹ chwile, coraz
rzadziej ostatnio, ¿e mi co idzie, malujê, co przekraczam w sobie, trafiam A tu
mê¿u podchodzi: te kolory, jakie takie dziwne. T³umaczê, ¿e to drobiazgi, ¿e to
wszystko mo¿na jeszcze zmieniæ, ¿e nie to siê liczy, ¿e wa¿ne jest to pomiêdzy
rodzaj akurat w tym punkcie zogniskowanej energii, szukanie wyrazu Patrzê na
jego minê i rêce mi opadaj¹: do kogo ja to mówiê, on nie odró¿nia intuicji od odkurzacza. Nie mo¿e poj¹æ, ¿e mo¿na w jeden zamalowany kawa³ p³ótna wpakowaæ pó³
¿ycia. (chwilami patrzy na terapeutê, chcia³aby zyskaæ jego aprobatê, przebiæ siê przez
kamienny wyraz jego twarzy) Ja mówiê: Kochanie, wybacz, ale nie znasz siê na
tym, a mylê: zamknij siê, kretynie. Da³abym sobie radê sama. Dzieci przecie¿
wychowujê praktycznie bez jego pomocy.
ON Mo¿emy tak w kó³ko: kto zawini³, kto oberwa³
ONA Ale ja chcê znaæ odpowied.
ON Po co pani odpowied? To s¹ tylko nasze pogl¹dy. To tylko s³owa. Mo¿emy w kó³ko
i w kó³ko obracaæ siê w tym zaklêtym krêgu i mieæ poczucie coraz wiêkszego nieszczêcia. A przecie¿ chodzi o co innego
ONA Myla³am, ¿e pan zna odpowied.
ON Nie znam.
ONA (po d³ugim milczeniu) Chcia³abym wyjæ z tego b³ota.
ON (zadowolony, ¿e rozmowa dotar³a do odpowiedniego punktu) To ostatnie zdanie ma
sens. Jak pani wie, sesja u mnie polega na pewnej specyficznej metodzie
ONA Tak, wiem.
ON No wiêc?
INKA DOWLASZ
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ONA (z pewnym wahaniem) Po to przysz³am.
Milczenie. Siadaj¹.
ON Proszê wykonywaæ moje polecenia, bêdê siê do pani zwraca³ bezporednio. Mój
jêzyk mo¿e siê pani wydaæ chwilami nieco dziwny, nie szkodzi, pani podwiadomoæ
doskonale go zrozumie. No wiêc: usi¹d inaczej, wygodnie. Jeszcze bardziej Mo¿esz zamkn¹æ oczy, mo¿esz mieæ otwarte, jak ci wygodniej Przenie ca³¹ swoj¹
uwagê z g³owy do reszty cia³a, do stóp, prawej i lewej, do ³ydek, do kolan, do ud, do
miednicy Do krêgos³upa Skup siê na swoim oddechu, wydychaj to, czego chcesz
siê pozbyæ, wdychaj to, co jest ci teraz potrzebne Z ka¿dym oddechem czujesz siê
coraz bardziej rozluniona. Poczuj praw¹ i lew¹ d³oñ Bardzo dobrze.
Kobieta kiwa g³ow¹, ani myli siê odprê¿aæ, jest jednak zaciekawiona.
ON Ws³uchaj siê w swoje cia³o w skupieniu, obserwuj, jakie reakcje wywo³uje mylenie
o (pauza) twojej seksualnoci
ONA (po pauzie) Odp³ynê³am gdzie w g³¹b mojego dzieciñstwa. Zobaczy³am dom
Ogromne drzewo w ogrodzie Furtkê Us³ysza³am nawet g³os wonicy: Ziemniaki, ziemniaki na zimê. (umiecha siê do tych wspomnieñ)
ON Mylisz teraz o twojej seksualnoci
ONA Moja seksualnoæ Zobaczy³am teraz, nie wiem czemu, moj¹ mamê, ona jest
w b³êkitnej bluzce. Ja mam na sobie bia³e pantofelki, bia³¹ sukienkê, mama trzyma
mnie za rêkê
ON Mylisz teraz o twojej seksualnoci
ONA Moja seksualnoæ Jest ma³a .
ON Czy pojawiaj¹ siê jakie obrazy?
ONA Tak, widzê mojego brata. On jest ma³y i ja jestem ma³a. (pauza. Dalej mówi z trudem) Ja Ja go poci¹gnê³am za siurka. (mieje siê)
Mê¿czyzna jej wtóruje.
ON Czy widzisz co jeszcze?
ONA Moj¹ mamê powiedzia³a, ¿e jestem brzydka.
ON Co jeszcze dzieje siê w tobie, gdy mylisz o twojej seksualnoci?
ONA Napiêcie. Tu (pokazuje okolice ¿o³¹dka) Moja seksualnoæ jest z³a, brzydka,
gorsza. Tak, o wiele gorsza. (usi³uje zapanowaæ nad fal¹ ogarniaj¹cych j¹ emocji)
ON Gdzie czujesz swoj¹ seksualnoæ?
ONA Gdzie poza mn¹
ON Aha, gdzie poza tob¹ A w tobie?
ONA Ból, strach Wciek³oæ.
ON Czy pojawia siê jaki obraz?
ONA Tak To dziwne Jestem ma³a Pcham siê ojcu na kolana Wchodzi mama.
Krzyczy
ON Co krzyczy?
ONA Wstrêtna dziewczyna, nie zjad³a obiadu.
ON Co jeszcze?
ONA Tak. Jestem ju¿ wiêksza. Mama krzyczy, ojciec trzasn¹³ drzwiami.
ON Co czujesz?
ONA Ciê¿ar. Jakby jaki g³az Napiêcie
ON Czy co widzisz?
ONA (rozpogadza siê) Jakie kolory, chyba malujê, nic okrelonego Dziwne Napiêcie znik³o Czujê ogromn¹ ulgê.
ON Twoja seksualnoæ jest naturalna
ONA (jak po zimnym prysznicu) Przepraszam bardzo, ale nie jestem pewna, czy nie siedzê u pana za d³ugo. Na pewno ju¿ kto czeka
ON Moniko, twoja seksualnoæ jest naturalna
ID SIÊ LECZYÆ!
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ONA (wraca z powrotem do przykrych dla niej odczuæ) Zobaczy³am teraz mojego ch³opaka. Mnóstwo obrazów. Schronisko w górach, wszyscy zmokniêci, co gadaj¹. Ja
czujê siê niepewnie, ca³y czas na niego patrzê, czekam bez przerwy na znak z jego
strony. On na mnie nie patrzy, nabieram przekonania, ¿e ju¿ mnie nie kocha Teraz
rozbijamy namiot, wszystko leci mi z r¹k. Czujê siê w jego obecnoci jak ma³a dziewczynka i coraz czêciej tak siê zachowujê. Ju¿ nie pamiêtam, chyba ja z nim zerwa³am. Ba³am siê, ¿e on to zrobi. Teraz czujê dziwny ból w krzy¿u (jej wyobrania
ogarnia ju¿ inny obraz) Przeszkadzasz mi, jeste winna. Id do diab³a! Bojê siê
(zaczyna g³êboko, równomiernie oddychaæ)
ON Mów, ca³y czas mów.
ONA Jestem malutka. Kto daje mi klapsa. P³aczê Teraz czujê ból w okolicy serca
Mnóstwo obrazów, kto mnie popycha, nic wyranego Nie krzycz na mnie Jestem
niewinna. (pe³nym g³osem) Jestem niewinna, do cholery! (po chwili, zupe³nie przytomnym g³osem) O, jak mi siê przyjemnie oddycha. (przeci¹ga siê leniwie) Jak wiosn¹
ON Oddychaj, b¹d w tym jak najd³u¿ej. Z czym ci siê to przyjemne uczucie kojarzy?
Jaki ma kolor? Czym pachnie?
ONA Pachnie ³¹k¹, sianem. Pachnie latem w Jurgowie, szumem Bia³ki. Bliniaki bawi¹
siê wiaderkami na kamieniach. Jasne, b³êkitne, bez jednej chmurki niebo. W oddali
nagie górskie szczyty Roz³o¿one sztalugi Malujê
ON A tutaj? Teraz?
ONA Jaki kamieñ spad³ mi z serca. (rozmarzona) ¯eby tak mog³o byæ zawsze
ON Zawsze? Po co?
ONA Jak to po co? Typowo mêski punkt widzenia. ¯eby mieæ szczêliwe ¿ycie, harmonijny zwi¹zek, dobre relacje z dzieæmi (wraca do rzeczywistoci) Co ja wygadywa³am?
Dlaczego powiedzia³am, ¿e moja seksualnoæ jest ma³a? Teraz mnie to mieszy.
ON Nie trzeba niczego interpretowaæ.
ONA Jest pan zdziwiony tym, co ze mnie wylaz³o?
ON Wykonujê swój zawód. Lubiê myleæ, ¿e podwiadomoæ ka¿dego z nas jest jak ma³e,
kruche dziecko. To mity, ¿e w szczególnych okolicznociach co z nas wy³azi. W ka¿dym razie moja praktyka tego nie potwierdza. Zdarzaj¹ siê chwile o szczególnej intensywnoci, wybuchaj¹ niekiedy gwa³towne uczucia, kto p³acze, krzyczy, mieje
siê i co z tego?
ONA (nagle, z pewn¹ doz¹ wciek³oci) Nie dam sobie wmówiæ, ¿e podwiadomoæ mojego mê¿a to ma³e (mieje siê), a na dodatek kruche dziecko. Chyba dziecko rottweilera!
(pauza) A bylimy tacy szczêliwi
On zag³êbia siê na chwilê w mylach, bierze g³êboki wdech, ale nic nie mówi.
ONA Jak spotka³am mojego mê¿a pierwszy raz, a¿ mi siê s³abo zrobi³o z wra¿enia. By³am jeszcze na studiach, na malarstwie. Szczepan kupi³ mój obraz na kiermaszu i tak
siê zaczê³o. Potem ten obraz wala³ siê na strychu u teciowej, a on mówi³, ¿e wyda³
pieni¹dze tylko dlatego, ¿e mu siê podoba³am
ON Za chwilê wpadnie pani w stare koleiny mylenia i przyt³oczy tê nasz¹ ma³¹, delikatn¹, piêkn¹ zdobycz.
ONA Faktycznie, dawno nie czu³am siê tak normalnie.
ON Mo¿emy ju¿ koñczyæ? Czy jest jeszcze co?
Ona wychodzi. On dzwoni.
ON Dlaczego nie odbierasz telefonu? Ciekawe, zawsze jak dzwoniê, ty akurat jeste w toalecie. S³yszê telewizor. Wybij sobie z g³owy, ¿e tam pójdê. A dlaczego nie? Jak zwykle mi co wmawiasz. Nie mog³em dzi, ju¿ za póno Nie, nie mog³em Zrozum
to, nie da siê tak wszystkiego zaplanowaæ. Jutro Tak Mówiê jutro, to jutro. (coraz bardziej rozdra¿niony) No to co?! (nie mo¿e dalej mówiæ, kto z drugiej strony
rzuci³ s³uchawkê. Chowa twarz w d³oniach)
INKA DOWLASZ
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On i Ona siedz¹ ju¿ w swoich fotelach, Ona w charakterystycznej pozie, zatopiona
g³êboko w mylach.
ONA Dziwnie czu³am siê po naszym ostatnim spotkaniu, ale spa³am dobrze.
ON Czy jest co, o czym chcesz teraz powiedzieæ?
ONA (trudno jej mówiæ) Moja babcia chorowa³a na chorobê Parkinsona. Ja by³am jako
nastolatka, pamiêtam to dok³adnie, w jaki sposób dumna, mo¿e to z³e s³owo, ¿e
jest wyj¹tkowa, ¿e choruje na typowo mêsk¹ chorobê. Ma³¿eñstwo mojej babci nie
by³o szczêliwe, oni ze sob¹ nie rozmawiali, czasem tylko cinali siê krótko i znów
milczeli. I nagle kilka lat temu podczas awantury z moim mê¿em poczu³am dr¿enie w samym rodku, gdzie u podstawy g³owy, trzês³am siê Chyba w³anie wtedy
zawis³o nade mn¹ to widmo nieuleczalnej choroby. Ciebie to nie przera¿a? Masz jak¹ receptê na mój strach? Pomo¿esz mi?
ON Mo¿emy kontynuowaæ nasz¹ pracê. Przenie swoj¹ uwagê z g³owy do reszty cia³a
i powiedz, jakie odczucie wywo³uje w tobie wyobra¿enie (pauza) twojego powrotu
(pauza) do domu.
ONA Smutek jaki Ciemno tu (pokazuje na okolice splotu s³onecznego) Beznadzieja.
ON Poszukaj s³owa, które pasuje do tego stanu.
ONA Kleistoæ, lepkoæ
ON (naladuje nieznacznie melodiê jej g³osu) Kleistoæ i lepkoæ. Czy to s¹ dobre s³owa?
ONA Tak. (pauza) S³yszê teraz, jak kto na mnie krzyczy. Nic nie mogê zrobiæ Czujê
(obraz sytuacji w jej wyobrani powiêksza siê) ¯e ja ju¿ nigdy nic nie zrobiê Ona mnie
obezw³adnia. (zaczyna mówiæ jak automat) Uczesz siê, umyj rêce. Sied prosto, nie wykrzywiaj siê, jeste brzydka. Zrób lekcje, zmyj naczynia. Sto razy mo¿na do ciebie mówiæ.
Zejd mi z oczu. (zatyka uszy, zaczyna krzyczeæ) Zostaw mnie wreszcie w spokoju!
ON Co w tym wszystkim jest najgorszego?
ONA ¯e ja jej ci¹gle potrzebujê
ON Ci¹gle potrzebujesz kogo?
ONA Mamy
ON A teraz? Co widzisz?
ONA To dziwne, czujê, ¿e jestem gdzie zamkniêta. Ciasno mi. Puæ mnie! Dlaczego ona
siê mnie boi? Bo¿e, co ja plotê?
ON Nie przejmuj siê tym. Czego potrzebujesz, ¿eby siê lepiej poczuæ?
ONA Przestrzeni Potrzebujê w³asnej przestrzeni.
ON Nic nie stoi na przeszkodzie. Poczuj tê przestrzeñ wokó³ siebie. (z naciskiem) Teraz.
ONA Przyjemnie
ON Co widzisz teraz?
ONA Teraz siedzê pod sto³em i rysujê A teraz stojê za szaf¹, kto na mnie krzyczy
ON Kto krzyczy?
ONA (wykrzywia siê nagle jak dziecko) Oni siê k³óc¹. (recytuje jednym tchem) Jestem
wstrêtna, jestem brzydka. Nikt mnie nie kocha.
ON Przecie¿ nie musisz nic robiæ, ¿eby ciê kto kocha³.
ONA (zaprzecza stanowczo ruchem g³owy, usta ma nagle zaciniête) Muszê byæ grzeczna, muszê byæ dobra, nie mogê krzywdziæ siostrzyczki. Muszê p³aciæ rachunki, muszê
prosto siedzieæ przy stole, muszê wyprowadziæ psa. Muszê, muszê. Co ja jeszcze
muszê? Ja ci¹gle co muszê. Ja ci¹gle co robiê, bo muszê. Muszê wys³uchiwaæ
ha³asów i pretensji. Muszê dbaæ o dzieci. Muszê oszczêdzaæ. Muszê naprawiæ pralkê.
Muszê spaæ z mê¿em
ON A czego pragniesz?
ONA Nie wiem.
ID SIÊ LECZYÆ!
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ON Ws³uchaj siê w siebie uwa¿nie.
ONA Ja najbardziej pragnê (d³uga pauza) Teraz rozbola³ mnie krêgos³up.
ON Co jest w tym bólu?
ONA Za du¿o, za ciê¿ko. ¯eby on do mnie przyszed³, ¿eby obj¹³ mnie, ¿eby powiedzia³:
Jeste dobra, jeste troskliwa, odpocznij. Dlaczego? Dlaczego to tyle kosztuje? Dlaczego nie mo¿emy siê dogadaæ? Dlaczego ci¹gle na siebie warczymy? (bezporednio
do mê¿czyzny) Dlaczego zadajemy sobie tyle bólu?
ON Zwróæ teraz uwagê, czy ból w krêgos³upie
ONA Zawracanie dupy z tym twoim krêgos³upem! Zada³am ci pytanie, jeste terapeut¹,
to mi odpowiedz.
ON (równie ostro) Nie wiem. Nie ma znaczenia, co j a o tym mylê
ONA To po co j a tu przychodzê?
ON (jak zdarta p³yta) Zwróæ uwagê na okolice krêgos³upa
ONA Zwróci³am i co z tego?
ON Boli?
ONA Nie boli.
ON Poczuj tê delikatn¹ zmianê
ONA Co z tego, ¿e mnie akurat teraz nie boli?
ON Trzeba ceniæ wagê ka¿dej takiej ma³ej, delikatnej zmiany.
ONA Jakiej zmiany?
ON No w³anie tej. Boli?
ONA Ju¿ ci mówi³am, ¿e nie. On siê i tak nie zmieni. Wrócê do domu i bêdzie jeszcze
gorzej. A wiesz, czemu? Bo wróci³am od ciebie odprê¿ona. On nienawidzi mojej radoci. On zrobi³ wszystko, ¿ebym poczu³a siê znów le.
ON Co on zrobi³?
ONA Wybacz, wietnie siê tu czujê, ale nie mogê byæ królikiem dowiadczalnym
ON Zada³em ci tylko pytanie, co on zrobi³? (po chwili, z wahaniem) No có¿
ONA A w³anie, ¿e tu zostanê! Albo nie, pójdê. (nie rusza siê z miejsca) No rób co. Co
mów Od tego jeste.
Cisza.
ONA Wiesz, co na to powiedzia³by mój m¹¿? Jeste idiotk¹, jeste kompletn¹ kretynk¹,
wyg³upi³a siê. Ty mylisz to samo.
ON A tak naprawdê, co teraz czujesz?
ONA Narasta we mnie ten obezw³adniaj¹cy lêk. Co z³ego zaraz siê stanie, co wybuchnie, co siê zawali. W takich chwilach zaczynam baæ siê, ¿e zachorujê.
ON Gdzie najintensywniej czujesz ten lêk?
ONA To wewnêtrzne dr¿enie. Tu
ON Co widzisz?
ONA Widzê tylko mieræ.
ON Nie uciekaj. Co widzisz?
ONA Widzê moj¹ babciê, siedzi na krzele i stuka nogami o pod³ogê, krzyczê na ni¹: Babciu, przestañ, bo ja siê bojê. Ona nic nie mówi, patrzy jako tak dziwnie, ca³a dr¿y.
ON A teraz?
ONA Strach
ON Czy twoja babcia co do ciebie mówi?
ONA Nie. Tylko patrzy.
ON Popatrz jej prosto w oczy, co siê dzieje?
ONA To dziwne Ona jakby mnie chcia³a przed czym ochroniæ to jest
ON B¹d z tym, cokolwiek to jest
ONA (g³êboko wzruszona) To jest mi³oæ, ja prawie fizycznie czujê, jak do mnie p³ynie od niej to mi³oæ.
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ON A teraz?
ONA Jaki dziwny przyp³yw si³y.
ON Czujesz siê mocniejsza?
ONA Zdecydowanie. I jeszcze co, uczucie, które mog³abym okreliæ jako jako
wdziêcznoæ.
ON Wdziêcznoæ.
ONA Mimo wszystko Moja babcia by³a osch³a, nigdy mnie nie przytula³a, nigdy nie
s³ysza³am jej miechu.
ON Pozostañ z tym uczuciem wdziêcznoci
ONA (milczy. O¿ywia siê nagle) Ale siostra babci by³a zupe³nie inna. Pe³na pogody. Nie
wysz³a za m¹¿, jej ch³opak zgin¹³ w powstaniu warszawskim. Mnie wyró¿nia³a, zachêca³a do rysowania, zabiera³a na wystawy. Potrafi³a wyci¹gn¹æ mnie z ³ó¿ka: chod,
zobaczymy, jak siê budzi las. Uwielbia³am z ni¹ wêdrowaæ. wiat by³ dla niej pe³en
cudownoci, zapachów, kolorów. Pokazywa³a mi zerwan¹ gruszkê i mówi³a: Bo¿e,
jaki jeste wielki. Do tej pory, kiedy widzê s³oñce wpadaj¹ce przez balkonowe drzwi,
przesuwaj¹ce siê po pod³odze, mylê o niej
Scena 3
On siedzi, co czyta. Ona wpada jak burza.
ONA Czy nie przeszkadzam?
ON Bylimy umówieni.
ONA Ja tylko na chwilê. Przysz³am tylko co powiedzieæ. Po naszej ostatniej sesji czu³am siê bardzo dziwnie, chcia³am zrobiæ zakupy, zapomnia³am PINu do bankomatu,
wpada³am na ludzi, co siê ze mn¹ dzia³o. Jakie pomieszanie.
ON To zupe³nie naturalne, to czêæ procesu.
ONA Ja te¿ w koñcu po dwóch godzinach snucia siê bez celu dosz³am do tego wniosku. Chcia³am nawet na rodku skrzy¿owania wrzeszczeæ, ¿e chcê wreszcie przestaæ udawaæ, ¿e ¿yjê.
ON Ale
ONA Wróci³am w koñcu do domu. (milknie) Muszê ciê przeprosiæ i powiedzieæ, ¿e ta
ca³a nasza praca nie ma sensu. Jest jeszcze gorzej.
ON Czy w domu spotka³o ciê co szczególnego?
ONA Od progu, tym swoim tonem, którego nienawidzê: Gdzie by³a?. A co? Ja ju¿
wyjæ nie mogê? Co go to obchodzi, gdzie ja by³am, on mi nie mówi, gdzie znika.
ON Mo¿emy popracowaæ nad tymi uczuciami.
ONA Tu nie ma nad czym pracowaæ, sprawa jest prosta: to on jest chory, to on powinien
siê leczyæ. Je¿eli cz³owiek ma tylko trzy wiête s³owa, na które reaguje, to czy jest
normalny?
ON Jakie s³owa?
ONA Samochód, mecz i piweczko. Czemu siê miejesz? Przecie¿ jeste terapeut¹?
ON A nie cioci¹ Kloci¹. Je¿eli co nie dzia³a w ¿yciu tak, jak tego pragniesz, mo¿emy
staraæ siê to zmieniæ.
ONA (jest ju¿ tak obola³a w swoim nieszczêciu i zdesperowana, ¿e decyduje siê jeszcze
raz spróbowaæ) Naprawdê to co da?
ON Rozmawiamy tak jak zawsze, jêzykiem, który twoja podwiadomoæ rozumie doskonale
ONA Co muszê ci jeszcze powiedzieæ. Zawsze poza domem jestem inna. Swobodniejsza, mam dobry humor. Ale ju¿ na schodach wraca stary ciê¿ar, czujê, ¿e nie mogê
zapanowaæ nad twarz¹, jak robi mi siê mina. (pokazuje wykrzywion¹ wciek³oci¹
twarz, mieje siê, raczej nerwowo)
ON Kiedy o tym mówisz
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ONA (ju¿ wie, ¿e ma ws³uchaæ siê w cia³o) Ból g³owy, ciniêcie tu w splocie s³onecznym.
ON Nie wstrzymuj oddechu.
ONA Widzê teraz drzwi od mojego domu. Wracam ze szko³y. Idê przygnieciona brzemieniem winy. (uderza piêciami) Ci¹gle winna! Co ja takiego zrobi³am, do cholery?
Wchodzê do domu Nie, jeszcze nie wesz³am. Wiem, ¿e zaraz siê zacznie.
ON Co siê zacznie?
ONA Mina. Zaraz wyjdzie mama z t¹ swoj¹ min¹. Ona na wszystko reaguje t¹ swoj¹
wiecznie niezadowolon¹ min¹. Nawet gdyby wygra³a w totolotka, by³aby niezadowolona, ¿e ma problem z pieniêdzmi. Drzwi. Bojê siê tych ró¿nych drzwi. Pamiêtam
te wszystkie drzwi
ON Co czujesz teraz?
ONA Siedzê pod sto³em i rysujê A teraz jestem jeszcze mniejsza. Stojê pod wieszakiem
w korytarzu, nie chcê wyjæ z domu w p³aszczu z paskiem. Nienawidzê pasków. (krzywi siê, przedrzenia) Za³ó¿ pasek, bo zmarzniesz. No, za³ó¿. Zak³adasz czy nie!? Jak
mam do ciebie mówiæ? Nie za³o¿ysz? To id, id. Zmarznij! Przeziêbisz siê, bêdziesz
braæ zastrzyki! No, id precz i daj mi spokój! (rozp³ywa siê w mówieniu) Zupe³nie tak
samo, jak mój m¹¿. Zapyta³am tylko, czy mo¿e zostaæ z dzieæmi, bo bylimy przecie¿
umówieni. Skrzywi³ siê, ¿e ma du¿o pracy, ¿e go zaskakujê. Przecie¿ ci mówi³am wczeniej. Co? Zacz¹³ wrzeszczeæ: nie wmawiaj mi! Nic mi nie mówi³a. No id! Oczywicie, id. No, na co czekasz? Posz³am do ³azienki i pop³aka³am siê. Znów jestem ofiar¹.
(pauza, zupe³nie przytomnie) Czy ja nigdy siê z tego nie wygrzebiê?
ON Czy to uczucie bycia ofiar¹ mo¿e mieæ w sobie co pokrêtnie przyjemnego?
ONA Zaskoczy³e mnie tym pytaniem. (milczy)
ON Przecie¿ nie musisz czuæ siê ofiar¹, mo¿esz byæ sob¹.
ONA (wykrzywia twarz, zaczyna kogo naladowaæ) Nie popisuj siê. Zachowuj siê skromnie. Nie mów tak g³ono, oddaj sukienkê Marysi. Ty nigdy nic nie pamiêtasz. K³amiesz. Zejd mi z oczu!
ON Kto to mówi?
ONA Mama. (p³acze)
ON Du¿a jeste?
ONA Nie, ma³a
ON A co teraz czujesz?
ONA (natychmiast zaczyna mówiæ) Jest zima. Ciemno. Wracam do domu. Ogromne p³aty niegu przygniataj¹ ga³êzie. Rozczula mnie ten widok, a tak naprawdê bojê siê
wejæ. Jestem zakochana. (oddycha teraz bardzo szybko) Mama sta³a w korytarzu.
Uderzy³a mnie w twarz, powiedzia³a, ¿e bêdê dziwk¹.
ON Popatrz na mamê, widzisz j¹ teraz?
ONA Tak, widzê jej twarz
ON Co ona teraz czuje?
ONA Czuje lêk. Ona siê boi. Mamo, spróbuj mi zaufaæ, sama mnie tak wychowa³a,
dlaczego mylisz, ¿e ja od razu pójdê do ³ó¿ka z byle kim?
ON Co teraz czujesz?
ONA Ulgê. Nieznaczn¹ ulgê. Taka cisza wewn¹trz
ON Co widzisz?
ONA Piasek Pla¿ê Widzê wyranie lady stóp na rozpalonym s³oñcem piasku Zanurzam siê w wodzie P³ynê Czujê, ¿e mog³abym robiæ to, czego naprawdê pragnê.
Robi siê nagle ciemno.
ONA Cholera. Zawsze co siê musi staæ. Zawsze, jak prze¿ywam co piêknego!
ON Mo¿emy przecie¿ kontynuowaæ pracê. Zgas³o wiat³o i tyle, mo¿emy pracowaæ w pó³mroku. Na czym stanê³o? Na wolnoci robienia tego, czego pragniesz.
ONA Kiedy o tym mylê, zaraz bombarduj¹ mnie te wszystkie muszê.
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ON A czego pragniesz?
ONA (odp³ywa we wspomnienia) Znów siê robiê ma³a. Co robiê, co, co daje mi radoæ,
chyba rysujê Teraz s³yszê, ¿e kto siê ze mnie mieje. Jakie niejasne silne
bardzo uczucie, ¿e jestem nienormalna. Strach, ¿e to siê wyda.
ON A najgorsze jest
ONA ¯e to prawda.
ON (mieje siê serdecznie) Ka¿dy z nas w pewnym momencie us³ysza³: Zamknij siê,
jeste g³upi, Ty chyba naprawdê jeste nienormalny, Id siê leczyæ
ONA Ty te¿?
ON No pewnie.
ONA Malujê w³aciwie tylko nocami, kiedy wszyscy pi¹ i wiem, ¿e nikt nie bêdzie
mnie krytykowa³. Idee, nowe pomys³y wskakuj¹ mi najczêciej przy zmywaniu naczyñ. Kocham te moje samotne, twórcze przedpo³udnia, chocia¿ jest ca³a masa rzeczy
do zrobienia. Zawsze pod rêk¹ mam szkicownik. Ale obraz musi byæ namalowany na
p³ótnie, to jest prawdziwe zmaganie: zagadka nastêpnego kroku, prze³amywanie lêku
przed nastêpnym dotkniêciem pêdzla. A tu gówniarz przychodzi: Mama, zupy. A jak
kto ruszy moje pêdzle  zabijê. Tak tylko mówiê, ale przegrywam z rodzink¹ walkê
o terytorium. Moja pracownia to raptem k¹t za kuchni¹. By³am najm³odsza, moje
miejsce by³o pod sto³em.
ON Moje za szaf¹.
miej¹ siê jeszcze przez chwilê, a potem milkn¹.
ONA (nagle trzewo, po dziennikarsku) Co ci daje taka praca?
ON Lubiê byæ z ludmi. Lubiê mieæ wiadomoæ, ¿e idzie do przodu. A najbardziej, te
w³anie krótkie momenty prze³amania. Te momenty, kiedy czujê, ¿e kto dotkn¹³
czego w sobie, jest poruszony Jest bli¿ej siebie, swoich uczuæ, bli¿ej Boga.
ONA To jak w malarstwie, stajesz przed obrazem i gdzie odp³ywasz. Podobno Dostojewski przed obrazem Holbeina Chrystus w grobie zamar³ na dwadziecia minut
w stanie jakiej dziwnej ekstazy. Nie pamiêta³, gdzie by³, czu³ tylko nierównomierne
uderzenia serca. Potrafisz jako psycholog to wyt³umaczyæ?
ON Nie trzeba za wiele rozumieæ, wystarczy przyj¹æ to, co siê wydarza. Ja te¿ tak mam.
Kiedy zdarza siê taki niezwyk³y moment, chocia¿by tu w mojej pracy, ja w u³amku
sekundy widzê ca³e miasto, jakby niebo siê nagle otworzy³o, a Pan Bóg siedzia³ i patrzy³, zadowolony. To bardzo ulotne, szybko znika.
ONA Dziwne, jak na psychologa.
ON W g³êbi duszy pozosta³em chyba aktorem. Dla mnie teatr w pojêciu antycznym nie
umar³. Trochê oczywicie przesadzam, ale tutaj, w tej klitce bywam wiadkiem i jedynym widzem najwspanialszego teatru.
ONA Ale potem wychodzisz na ulicê, wracasz do domu Musisz tam ¿yæ normalnym
¿yciem, myleæ jak oni albo udawaæ, ¿e tak mylisz.
ON Masz racjê, nikogo nie obchodzi waga moich odkryæ.
ONA Jeste artyst¹.
ON Na szczêcie niedosz³ym. Jeszcze na studiach urodzi³a siê nasza córeczka, a zaraz
potem druga. Nie mielimy gdzie mieszkaæ. Trzeba by³o wyjechaæ, zarabiaæ. Zmieni³em, jak widzisz, zawód.
ONA Umiesz na pamiêæ jaki wiersz?
ON Ludziom bardzo czêsto wydaje siê, ¿e ca³a trudnoæ w aktorstwie polega na uczeniu siê tekstu i naladowaniu. Ma³pa nie dostarczy wzruszeñ, chocia¿ jest zabawna.
ONA Widzia³am w zoo ma³pê, mia³a takie smutne oczy Nie chcia³e zostaæ w teatrze?
ON W szkole teatralnej gotów by³em na wszystko. Byle nie dotkn¹æ siebie. Wstawa³em
o szóstej rano, biega³em po parku albo szed³em na p³ywalniê. Doskonali³em, jak mi
siê wtedy wydawa³o, warsztat. Teraz patrzê na to inaczej. Teraz wiem, ¿e aktor musi
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mieæ kontakt ze sob¹, ze swoimi uczuciami, nie mo¿e chowaæ siê za warsztatem. Sam
jako student koniecznie chcia³em siê zmieciæ w jakiej konwencji. Ze strachu, ¿eby
nie byæ rozpoznanym jako ten gorszy.
ONA (przygl¹da mu siê uwa¿nie) Naprawdê umiesz powiedzieæ wiersz?
ON Umiem.
ONA A zapiewaæ piosenkê?
ON Umiem.
ONA A zatañczyæ umiesz?
ON Nie umiem, mam uraz.
ONA A podrywaæ?
ON (zamiewa siê nienaturalnie) Na egzaminie wstêpnym powiedzia³em Grób Agamemnona, a oni: Czy mo¿esz tym tekstem poderwaæ pani¹ profesor?. Zbarania³em zupe³nie. Pewnie bym tego nie zrobi³. Wyratowa³a mnie profesorka od dykcji.
Ona do mnie podesz³a.
ONA (podchodzi do niego) Tak?
ON Moniko. (bardzo d³ugie milczenie) Gdyby nie zjawi³a siê pewnego dnia w moim
gabinecie, prawdopodobnie nie spotkalibymy siê
ONA Hm ?
ON Mogê jedynie zaproponowaæ ci to, co zawsze. Popracuj nad tym uczuciem. Popatrz, co tak naprawdê je wyzwala
ONA Czy to konieczne?
ON Tak siê robi.
ONA Hm
ON Zamknij oczy i pomyl o mnie
ONA Jeste gdzie bardzo daleko. Le¿ysz na piasku Szumi morze
ON To g³owa. A tu? (dotyka delikatnie jej klatki piersiowej)
ONA Przestañmy siê wyg³upiaæ!
ON Moniko. Mnie bardzo trudno jest kierowaæ t¹ prac¹. (pauza) Proszê, nie wstrzymuj oddechu. Proszê, skup siê na swoim ciele i spróbuj odczuæ, co siê dzieje, kiedy mylisz o mnie
ONA (pos³usznie) Ucisk, niespe³nienie, têsknotê.
ON Gdzie czujesz ten ucisk?
ONA W okolicy serca. Smutek
ON (k³adzie d³oñ w okolicy jej serca) Czyja to jest rêka?
ONA To jest rêka. (d³uga pauza) Mojego taty. (pauza) A teraz stojê na chodniku. Tata
przejecha³ rowerem, nie widzia³ mnie. Prze³amujê wstyd i krzyczê za nim. (z rozpacz¹ w g³osie) Tato!
ON Widzisz co jeszcze?
ONA Teraz chcê mu pokazaæ rysunek. Siedzi i czyta gazetê. W koñcu wymachujê mu
kartk¹ przed nosem. Odgania mnie.
On dotyka d³oni¹ jej splotu s³onecznego.
ONA cisk, ciê¿ar Mam siedem, mo¿e osiem lat. Przyjechali do nas gocie. My, dzieciaki, spalimy w sypialni rodziców. Bawilimy siê w doktora. Bylimy bardzo podnieceni. Rano, pamiêtam, siedzia³am w oknie. Malowa³am obrazki na ma³ych celofanowych papierkach. Ojciec wszed³. Nie odezwa³ siê do mnie ani s³owem. Pomyla³am, ¿e wie, co robilimy w nocy. A¿ mnie ciska w gardle, kiedy to mówiê
ON Skup siê na oddechu. Co siê pojawia?
ONA Pojawia siê têsknota I podziw. Podziwiam go.
ON Powiedz, co w nim jest wspania³ego?
ON Jest taki (nie ma wiadomoci, ¿e mówi g³osem ma³ej dziewczynki) Wszystko umie
zrobiæ. Teraz widzê siebie, wróci³am ze szko³y W nocy albo wczeniej rodzice strasznie siê k³ócili. Potem mama z bratem i z siostr¹ odjecha³a do babci. Mnie zostawili.
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Teraz nie ma nikogo, nagle odpad³o lustro od szafy i pêk³o. Wcisnê³am siê w k¹t
z przera¿enia, myla³am, ¿e to duchy.
ON Wyobra sobie, ¿e twój ojciec przyszed³ i powiedzia³: Córeczko, zostanê z tob¹ ca³e
popo³udnie. Co czujesz?
ONA Tak jakby Jakby w ogóle nie chcia³ byæ z rodzin¹. Nas nie zauwa¿a³.
ON Tylko?
ONA Przez chwilê promieñ s³oñca i znika. (wyranie wciek³a) Dlaczego on nie zwraca³ na
mnie uwagi? Albo spa³, albo czyta³ gazetê, albo k³óci³ siê z mam¹. Dopiero, jak zaczê³am dorastaæ Ojciec z³apa³ raz mój szkicownik. Kartkowa³ d³ugo, a potem powiedzia³: Ty masz talent. I to by³o tak, jakby mnie pierwszy raz w ¿yciu zobaczy³.
ON Pamiêtasz, co wtedy czu³a?
ONA Wstyd za niego, ¿al. Jakie niewyt³umaczalne podniecenie (olniona) Zupe³nie
jak teraz miêdzy nami To co sobie wêdruje po ciele
ON (uradowany sukcesem. Do tego punktu prowadzi³. Do tej myli, do tego rozjanienia
w g³owie. Ma ochotê krzyczeæ Kocham moj¹ pracê) Dok³adnie tak. W mojej obecnoci ¿yje tamto stare uczucie.
ONA I to jest ta prawdziwa mi³oæ, która spe³niæ siê nie mo¿e. Ale ja jestem g³upia.
(pauza) Na studiach w pracowni malarstwa profesor robi³ mi korekty, a ja obserwowa³am jego mocne, niezgrabne d³onie. Przeszywa³o mnie to co.
ON Jeste wessana w sytuacjê, w której nic nie mo¿esz otrzymaæ. Co by by³o, gdyby
uwierzy³a, ¿e jeste ukochanym dzieckiem swojego taty, ¿e zas³ugujesz na jego mi³oæ, ¿e ojciec powiêca ci swoje wolne chwile, interesuje siê (nieco z³amanym g³osem) twoimi sukcesami?
W tym momencie zapala siê wiat³o. Obydwoje zrywaj¹ siê na równe nogi, stoj¹ naprzeciwko siebie trochê zawstydzeni, oniemieleni tym, co prze¿yli w ciemnociach.
ON Co to ja chcia³em powiedzieæ?
ONA Nie mo¿esz ju¿ mi wmawiaæ, ¿e nie mam pecha.
ON Jeli ci to w czym pomo¿e, to mogê zgasiæ wiat³o.
ONA Nie fatyguj siê, nic ju¿ dzi nie zrobiê.
ON Nie musisz. Chcê ci tylko jeszcze zadaæ zadanie domowe. Powiedzia³a, ¿e boisz siê
ró¿nych drzwi. Masz przy sobie klucze?
ONA Mam. (wyjmuje z torebki)
ON To teraz zrób takie æwiczenie. Wyobra sobie tu gdzie twoje drzwi.
Ona staje.
ON We klucze do rêki. Zatrzymaj siê na chwilê przed drzwiami. W wyobrani przypomnij sobie najpiêkniejsze chwile, które prze¿y³a w tym domu, z tymi osobami, które
zaraz zobaczysz Jakie to jest uczucie?
Ona umiecha siê.
ON Teraz otwórz drzwi i wejd z tym uczuciem.
Scena 4

Ona w wyranie pogodnym nastroju, On przygnêbiony.
ONA Jestem gotowa do pracy.
ON Pogadajmy chwilê.
ONA Nie ma sprawy.
ON Trudno mi by³o pozbieraæ siê po naszej ostatniej sesji. Zacz¹³em zastanawiaæ siê, kim
ja w³aciwie jestem. Dlaczego tak naprawdê rozsta³em siê z aktorstwem? Dlaczego
wyjecha³em?
ONA (patrzy na niego d³ug¹ chwilê) Jestem zadowolona, ¿e to powiedzia³e. Przestaniesz byæ dla mnie taki Myla³am, ¿e tylko ja mam problemy.
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ON To tylko ma³a, nic nieznacz¹ca dygresja.
ONA Przeciwnie, mo¿emy kontynuowaæ? (wstaje z fotela) Proszê. (wyczekuje)
ON Taka zamiana ról jest sprzeczna z zasadami psychoterapii. To nie jest miejsce na
moje problemy.
ONA Czyta³am w podrêczniku o focusingu, bo tak siê ta metoda nazywa? Zamiana ról
jest czêci¹ pracy, to siê stosuje.
ON Przeczyta³am ksi¹¿kê i chcia³abym poprowadziæ samolot.
ONA Zas³aniasz siê procedurami. A tak naprawdê, uwierz mi, to jest tylko zwyk³y strach.
Ja jestem sama sobie wdziêczna, ¿e zaryzykowa³am. W mojej pracowni powstaje teraz nowy obraz.
ON Co przedstawia?
ONA Na razie szkice, jeszcze mi siê ostateczny kszta³t nie wy³oni³, brakuje mi tego
organizuj¹cego ca³oæ elementu. W moich sk³êbionych mylach powtarza siê to zdanie ze wiêtego Paw³a: Gdy by³em dzieckiem, mówi³em jak dziecko, myla³em jak
dziecko, rozumowa³em jak dziecko, gdy na mê¿a wyros³em, zaniecha³em tego, co
dzieciêce. G³upie to, co powiem, ale ty przywracasz mi moj¹ w³asn¹ doros³oæ. Dlatego proszê, zróbmy jedno æwiczenie, jeden ma³y temat. (siada na fotelu)
ON Musisz tylko o pewnych rzeczach pamiêtaæ.
ONA Po pierwsze, ¿adnego dociekania przyczyn. D¹¿ymy do uzyskania niejasnego, nawet mglistego wra¿enia w ciele i mówienia obrazami. Namolnie, w kó³ko zadaj¹c wci¹¿
te same pytania.
ON Bardzo dobrze.
ONA Zwraca³e siê do mnie z takim naturalnym ciep³em To chyba jest najtrudniejsze.
ON Trzeba mieæ obraz psychiki jako ma³ego, kruchego dziecka, które chowa siê przed nasz¹
gwa³townoci¹. Nie bêdziesz przecie¿ mówiæ: No, szybciej, jakie obrazy do tego pasuj¹?.
ONA O czym jeszcze mam pamiêtaæ?
ON ¯e otwiera siê pewien naturalny proces, mo¿esz zaufaæ swojej intuicji.
ONA Rozlunij siê. Wczuj siê w swoje cia³o, pod¹¿aj teraz za swoim oddechem. Obserwuj reakcjê, jak¹ w tobie wywo³a (pauza) s³owo (pauza) sukces.
On milczy, stara siê g³êboko oddychaæ.
ONA (trochê zbita z tropu) Co czuje twoje cia³o, kiedy mówiê s³owo sukces?
ON D³awi mnie co w gardle Mam ochotê wyjæ Przerwaæ to (agresywnie) Przerwaæ to. Nie wy³¹czy³em telefonu!
ONA Nie szkodzi, telefon mo¿e byæ w³¹czony. (szorstko, z naciskiem) Wczuj siê w swoje cia³o i spróbuj znaleæ s³owo, które opisze to, co czujesz.
ON Ciemnoæ Narastaj¹ca ciemnoæ
ONA Czy ciemnoæ to w³aciwe s³owo?
ON Tak. Zaczê³a bardzo dobrze Id dalej za swoj¹ intuicj¹.
ONA Wyobra sobie, ¿e wracasz do teatru. Dostajesz ogromn¹ rolê. Spektakl odnosi
sukces. Stoisz w³anie na scenie i s³yszysz brawa. Za chwilê kurtyna ods³oni siê
ON (wybucha miechem, w pierwszej chwili kobieta myli, ¿e co le zrobi³a) A na widowni siedzi mój tatu i krzyczy: Jerzyk, jaki ty jeste beznadziejny! (zamiewa siê do ³ez)
ONA (rzeczowo) Czy mogê mówiæ dalej?
Mê¿czyzna kiwa g³ow¹, przestaje siê miaæ.
ONA Podnosi siê kurtyna. Ludzie wstaj¹ z miejsc. Skanduj¹ twoje imiê: Jerzy, Jerzy!.
ON Wbija³ mi w g³owê, ¿e nic ze mnie nie bêdzie, ¿e on w moim wieku Powtarza³
w kó³ko Po co ty siê tam pchasz?. Inni po prostu szli do szko³y teatralnej, ale ja siê
pcha³em. (narasta w nim jaka zaciêta wciek³oæ) Wszystko mu by³o le. A sam?
Przychodzi³ do domu, wiesza³ p³aszcz i zamyka³ siê w gara¿u albo szed³ na dzia³kê.
Cz³owiek musi wiedzieæ, ¿e jest w czym dobry, powtarza³. Chwali³ siê sam. Czy on
by³ lepy? (po chwili milczenia) O Bo¿e, ja odziedziczy³em po nim tê cechê. Kiedy
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dosta³em siê do szko³y teatralnej, kurczowo trzyma³em siê myli, ¿e jestem dobry.
Wchodzi³em na scenê tylko po to, ¿eby udowodniæ, ¿e jestem dobry. A skoro jestem dobry, to nie jestem do dupy! By³o we mnie coraz wiêcej agresji i zacietrzewienia. Nienawidzi³em ka¿dego, kto chcia³ ten mój obraz zakwestionowaæ.
ONA Co czuje twoje cia³o, kiedy to powiedzia³e tak zupe³nie otwarcie?
ON (umiecha siê zadowolony) S³uszna interwencja. Czujê narastaj¹cy niepokój i napiêcie, gdzie tu. (pokazuje na okolice gard³a) Widzê siebie przy stole. Ojciec strofuje
mnie: Sied prosto, Nie garb siê, £okcie przy sobie, Nie d³ub w nosie, Masz
brudne paznokcie. Zawsze przy jedzeniu wrzeszcza³. (oddycha teraz spokojnie)
ONA Czy pojawia siê jeszcze jaki obraz?
ON Tak. (zaczyna nagle obgryzaæ paznokcie) Koñczymy podstawówkê. By³em przewodnicz¹cym samorz¹du. Z pieniêdzy klasowych kupi³em album dla naszej wychowawczyni. Chcia³em go jako oryginalnie, dowcipnie podpisaæ. Zlaz³em do gara¿u do
ojca, le¿a³ pod samochodem. Zacz¹³ mnie wypytywaæ, jak miesznie pani nas nazywa³a. Bydlaki, przysz³o mi do g³owy. (mieje siê swoim nerwowym miechem) No to
napisz: Od bydlaków z 8 a i daj wierszyk: Czy te¿ bydlê bo¿e po ludzku podpisaæ
mo¿e?. Bardzo mi siê to wydawa³o dowcipne. (pauza) Wychowawczyni p³aka³a.
Ca³a klasa dopad³a mnie w ubikacji, oberwa³em po gêbie.
ONA Co teraz czujesz?
ON ¯al, niejasne poczucie, ¿e co ze mn¹ jest nie tak.
ONA Zauwa¿y³am, ¿e napinasz d³onie.
ON Nie No Dobrze zauwa¿y³a.
ONA Jeste coraz bardziej wciek³y.
ON Tak. Nie na ciebie, dobrze ci idzie. Teraz czujê, jak zaciska mnie jaka obrêcz. (pokazuje okolice piersi)
ONA Czy co widzisz?
ON Jestem ma³y. Gram w szkolnym teatrzyku jakiego staruszka. Wszyscy pêkaj¹ ze
miechu. Dostajê brawa. Matka mojego kolegi powiedzia³a: Jurek na pewno zostanie aktorem. (milknie, co innego przychodzi mu do g³owy) Widzê teraz moj¹ mamê,
wracamy do domu. Pytam, czy jej siê podoba³o. (zaczyna naladowaæ kogo) No
wiesz niepotrzebnie robi³e z siebie a¿ takiego b³azna. By³o mi wstyd. Kto widzia³,
¿eby dobrze wychowany ch³opak tak siê zachowywa³? I do tego to s³ownictwo! Bêdê
musia³a tê sprawê poruszyæ na zebraniu rodziców. Czego oni was ucz¹? A dlaczego
nie w³o¿y³e swojego ubrania od komunii? Taka okazja! (zaciska d³onie jeszcze bardziej, kuli siê coraz mocniej)
ONA Mam taki pomys³. Bêdziesz koñczy³ zdanie, które ja zacznê. Dobrze?
Nie widaæ specjalnej reakcji ze strony Jerzego, trudno powiedzieæ, czy s³ysza³ pytanie.
Ona postanawia ci¹gn¹æ dalej, choæ nie ma pojêcia, co w takiej sytuacji nale¿y zrobiæ.
ONA Gdyby osi¹gn¹³ sukces, to
ON Dowiedzieliby siê, ¿e krad³em!
ONA Gdyby osi¹gn¹³ sukces, ludzie dowiedzieliby siê, ¿e
ON ¯e ich nienawidzê! ¯e jestem idiot¹, chamem, barbarzyñc¹.
ONA Gdyby mimo to osi¹gn¹³ sukces
ON Nieee. Nieee. (trzêsie g³ow¹ jak ma³e dziecko) Ja chcê do mamy. Mama mnie kocha,
jestem taki biedny, malutki.
ONA Nie gniewaj siê, ale muszê co zrobiæ. (podchodzi i krêpuje go gwa³townie swoim
uciskiem) No chod, syneczku, mamusia ciebie kocha, syneczku, mamusia ciebie
rozumie, syneczku, oni ciê wykorzystuj¹, syneczku. (normalnym g³osem, nie uwalniaj¹c ucisku) Co teraz czujesz?
ON (ca³y czas pogr¹¿ony w jakiej innej rzeczywistoci) ¯e jestem g³upi. S³yszê, jak ojciec mówi, ¿e pójdê do szko³y specjalnej. Matka mówi zbola³ym g³osem, ¿e nawet jak
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pójdê do szko³y specjalnej, to i tak bêdzie mnie kochaæ. (nagle wewnêtrznie ukojony)
Tak dobrze. Teraz mi dobrze.
ONA (krepuje go jeszcze brutalniej) Dobrze?
ON (mieje siê) Rêkê mi z³amiesz.
ONA Nie szkodzi, syneczku. Mamusia ciebie rozumie, syneczku. Nie id na podwórko, bo
kto ciê mo¿e skrzywdziæ. Ch³opcy s¹ tacy niegrzeczni, baw siê z dziewczynkami. (ciska go coraz brutalniej) Zostañ z mamusi¹, bêdziemy piekli ciasteczka . Zrób co,
kurwa! No dobrze, ju¿ dobrze, syneczku. Jak bêdziesz chory, ugotujê ci roso³ek, odwiozê ciê do szpitala
ON Sk¹d wiesz, ¿e by³em w szpitalu?
ONA Bêdziesz zawsze z mamusi¹, syneczku. (normalnym g³osem) Co teraz czujesz?
ON Winê. Przygniata mnie poczucie winy. Siedzê w k¹cie, matka wraca do domu z siatami, wzdycha, a ja wiem, ¿e to wszystko przeze mnie.
ONA No widzisz, syneczku, mamusia siê dla ciebie powiêca. Mamusia haruje i haruje.
Ci¹gle zamartwiam siê o ciebie. Zawsze bêdziesz z mamusi¹, syneczku. (zaczyna go
ponownie fizycznie obejmowaæ)
ON Zabijê ciê!!! (uwalnia siê z jej ucisku)
ONA Chyba przesadzi³e
On traci impet.
ONA (wraca do przerwanej brutalnie pracy) Co czujesz?
ON Czujê siê wymienicie. Czujê przyp³yw energii, czujê, ¿e teraz móg³bym wiele zrobiæ. Chyba rzucê to wszystko w diab³y i wyjadê.
ONA Dlaczego od razu rzucaæ wszystko?
ON Ty? Dlaczego ty sabotujesz to, co sama ze mn¹ zrobi³a, co? Ja po tylu latach uchwyci³em wreszcie to co
ONA Nie wierzê ci. Co czuje twoje cia³o, kiedy o tym mówisz?
ON Ty wiedmo. Czujê przyp³yw energii. Ruch, czujê wrêcz przymus fizycznego ruchu
ONA (nie poddaje siê, ci¹gnie dalej) Czy co widzisz?
ON (milknie, jego entuzjazm ganie) Rodzice k³óc¹ siê, wrzeszcz¹ na siebie coraz g³oniej, matka p³acze, zatykam uszy. Mam ochotê iæ do nich i krzykn¹æ przestañcie
albo wyjechaæ na zawsze.
ONA Jednym s³owem, musisz wyjechaæ. No to sprawdzimy, jak to jest. Jak jest tu?
ON Szaro.
ONA Tam?
ON Ciekawie.
ONA Tu?
ON Smutno.
ONA A tam?
ON Weso³o.
ONA Tu?
ON Beznadziejnie.
ONA Tam?
ON S¹ perspektywy.
ONA Tu?
ON Przymus. Cierpienie.
ONA Tam?
ON Wolnoæ.
ONA Przecie¿ jeste wolny. Co czujesz, jak to mówiê?
ON Presjê. Jakby mi kto po³o¿y³ ceg³ê na g³owie.
ONA (robi zacisk na jego g³owie) Tak?
ON (ponownie kuli siê jak ma³e dziecko). Dobrze. Teraz mi dobrze.
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ONA (wypada z roli) Chyba ¿artujesz?
ON (wyranie odp³ywa) Spaæ Spaæ
ONA (w pop³ochu) Ej ty, ¿ona przynios³a rachunki za gaz, a pieniêdzy nie ma!
On siedzi zapatrzony coraz g³êbiej do wewn¹trz.
ONA le zaparkowa³e samochód, zgniot³a go ciê¿arówka.
ON Spaæ
ONA Wysiad³ piec, od³¹czyli pr¹d, zala³o mieszkanie.
ON Dobrze mi.
ONA Twoja ¿ona jest w ci¹¿y! Nie macie ani grosza!
ON (nagle z agresj¹) Da sobie radê! (wraca do swojego transu) Tu dobrze
ONA Jerzy, ocknij siê, do cholery!
Milczenie, mê¿czyzna nie reaguje. Mo¿e faktycznie zwariowa³. Kobieta ma ochotê
porz¹dnie nim szarpn¹æ, ale zmienia zamiar.
ONA Czy co widzisz?
ON Widzê miasto.
ONA Co masz ochotê zrobiæ?
ON Frun¹æ tam, miêdzy ludzi
ONA I co?
ON Wpaæ do kawiarni, radowaæ siê, cieszyæ.
ONA Czy chcesz robiæ co jeszcze?
ON Tañczyæ. Tañczyæ w parku.
ONA Czy chcesz tam mieæ dom?
ON Nie, pokoik.
ONA Samochód?
ON Nie, rower.
ONA Czy chcia³by mieæ tam kobietê?
ON Du¿o kobiet.
ONA Co chcesz, ¿eby ludzie do ciebie czuli?
ON ¯eby mnie kochali, ¿eby mnie podziwiali.
ONA Chcesz odnieæ sukces?
ON Nie!!!
ONA (zniecierpliwiona) No to czego ty chcesz?
ON Byæ spokojnym, grzecznym, pi¹cym, przytulonym.
ONA Przepraszam, ale ja wysiadam. Jestem bezsilna. A na dodatek mam coraz wiêksz¹
ochotê ciê spraæ.
ON Zupe³nie jak moja ¿ona.
ONA Wybacz, ale nie umiem tak pracowaæ, to jest za trudne.
ON Przeciwnie. Spisa³a siê wymienicie. To ja jestem wir. Zawalam ró¿ne sprawy, ¿yjê
pod ci¹g³¹ presj¹ mojej ¿ony. A kiedy ju¿ dokumentnie wszystko zwala mi siê na
g³owê, zapadam w ten stan
ONA A teraz jak siê czujesz?
ON Nie widaæ tego? Intuicyjnie dotknê³a fundamentalnej sprawy. Strach przed osi¹gniêciem sukcesu.
ONA Jak to powiedzia³e, a¿ mi zabrak³o oddechu.
ON Mo¿emy to sprawdziæ.
ONA Nie mogê siê tak od razu przestawiæ.
ON Zobaczymy, czy nie mo¿esz. Potraktuj to, co zrobi³a ze mn¹, jako rozgrzewkê. Temat, jak widzisz, jest ciekawy.
ONA Ja jeszcze nie skoñczy³am z tob¹.
ON Nic nie szkodzi.
Kobieta pos³usznie sadowi siê na fotelu.
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ON Wyobra sobie, Moniko, ¿e namalowa³a wszystko, co siê w tobie od lat gromadzi³o.
Idziesz teraz do przyzwoitej galerii, dyrektor galerii bierze fotografie twoich prac
i prosi, ¿eby przysz³a za tydzieñ po odpowied.
ONA D³awi mnie.
ON Przychodzisz jednak po tygodniu, dyrektor wita ciê szerokim gestem, zaprasza, ¿eby usiad³a i mówi, ¿e to bardzo dobre prace.
ONA On tak mówi, bo chce siê ze mn¹ przespaæ.
ON A co musia³oby siê staæ, ¿eby uwierzy³a, ¿e twoje obrazy s¹ naprawdê dobre?
ONA Musia³abym byæ m¹drzejsza. Lepsza (zapada siê, przypomina sobie jakie
stare obrazy) Musia³abym s³uchaæ mamy (nagle wpada w jaki do³ek, zaczyna p³akaæ) Bo na mnie nie mo¿na patrzeæ. Bo ja nie mam prawa tu byæ.
ON A twoje obrazy? Czy trzeba je przemalowaæ? Namalowaæ inaczej?
ONA (bez chwili wahania) Nie. S¹ takie, bo s¹ m o j e!
ON To chyba naturalne, ¿e zas³ugujesz na wszelkie pochwa³y.
ONA (kuli siê) Ja nie mogê siê ruszaæ. (po pauzie, nieoczekiwanie dla samej siebie) Bo ja
le wychodzê. (kuli siê coraz bardziej)
ON Mów, co widzisz.
ONA Jest ciemno dooko³a mnie. I ja siê nie mogê ruszyæ. (prawie krzyczy) Wychodzê gorzej.
On pozostaje powa¿ny. Ona wydaje siê byæ zupe³nie nieobecna. Po chwili zaczyna siê
miaæ. mieje siê d³ugo.
ONA Czy to mo¿liwe, ¿eby przypomnieæ sobie swoje w³asne przyjcie na wiat?
ON Tak, to jest mo¿liwe. (milcz¹ obydwoje) Jak siê teraz czujesz?
ONA Wymienicie. Jestem g³odna.
ON Mo¿e zamówimy pizzê.
ONA Muszê iæ.
Z jakim ¿alem Jerzy rozstaje siê z Monik¹.
Scena 5
To samo wnêtrze. Te same osoby.
ONA £adnie wygl¹dasz. Kto dzi pracuje? Ty?
ON Spodoba³o ci siê? Chcesz zmieniæ zawód?
ONA Mo¿e Mo¿e
ON Przygotowa³em ci dzi co specjalnego. Bêdzie to nasze ostatnie spotkanie.
ONA Dlaczego? Wyje¿d¿asz jednak?
ON Nie, tego wymaga procedura naszych spotkañ.
ONA A jest tu jaka procedura? Gadamy sobie, co wspominamy i tyle.
ON A potem co siê jednak zmienia
ONA Spud³owa³e. Prawda jest taka, ¿e to on Zrobi³am to twoje æwiczenie przed drzwiami. Przypomnia³y mi siê ró¿ne rzeczy, jak siê poznalimy, nasz lub, narodziny naszych dzieciaków, wakacje Nie mog³am znaleæ kluczy, zadzwoni³am. On otworzy³, stalimy w przedpokoju, patrzylimy na siebie i on po raz pierwszy od nie wiem
jakiego czasu umiechn¹³ siê. Ju¿ mia³am co mi³ego powiedzieæ, ale zadzwoni³a
jego komórka. No i wszystko szlag trafi³.
ON (zostawia tê sprawê bez komentarza) Chcia³bym ci dzi zaproponowaæ podró¿ w wiat
fantazji.
Ona siada na fotelu.
ON Wyobra sobie teraz, ¿e le¿ysz na piêknej, zielonej ³¹ce. Czujesz miêkk¹ trawê pod
sob¹. Czujesz na policzkach ciep³e promienie s³oñca. £agodny powiew wiatru pieszczotliwie muska twoje cia³o. Czujesz intensywny zapach traw. S³yszysz æwierkanie
ptaków, brzêcz¹ce pszczo³y i graj¹ce wierszcze. Teraz wypoczywasz
INKA DOWLASZ

29

POMOST

Kobieta w pewnym momencie otwiera oczy i dok³adnie wyobra¿a sobie to, co s³yszy.
ON Na ³¹ce jest wspaniale i cudownie, co jednak zosta³o do zrobienia. Wstajesz, rozgl¹dasz siê i widzisz cie¿kê przecinaj¹c¹ ³¹kê i znikaj¹c¹ w lesie. Idziesz t¹ cie¿k¹,
zagl¹dasz pod krzewy i kamienie. Szukasz czego, czego nie znasz.
Dochodzisz do miejsca, gdzie widaæ tylko go³¹, pulchn¹ ziemiê. Z g³êbi twojego cia³a wyp³ywa impuls, by po³o¿yæ siê na tej ziemi, poczuæ jej specyficzn¹ energiê. Zrób to teraz.
Lecz znowu musisz iæ dalej. cie¿ka zakrêca coraz bardziej stromo pod górê. Zagl¹dasz pod krzewy i kamienie Dochodzisz do strumienia. Bez namys³u, tak jak stoisz, w ubraniu wchodzisz w nurt krystalicznie czystej, ch³odnej wody. Poczuj teraz
oczyszczaj¹c¹ energiê wody. Op³ywa ciê ³agodnie i koi Jednak czujesz, ¿e i tu nie
mo¿esz postaæ. Po drugiej stronie na brzegu widzisz ognisko.
Podchodzisz i suszysz siê przy ogniu. Tu czujesz ca³ym cia³em moc ognia, zupe³nie
niepodobn¹ do mocy ziemi i mocy wody. Czujesz w sobie coraz wiêkszy ¿ar i blask.
Wyruszasz jednak w dalsz¹ drogê. Zagl¹dasz pod krzewy i pod kamienie. Droga prowadzi teraz przez pola i ³¹ki. Mijasz pracuj¹cych tam ludzi, pozdrawiasz ich, a oni
odpowiadaj¹ na twoje pozdrowienie. Wêdrujesz dalej i dalej
Jest coraz bardziej stromo. Wspinasz siê coraz wy¿ej i wy¿ej
Owiewa ciê ³agodny wiatr, to o¿ywcza si³a powietrza. Dotar³a ju¿ prawie na szczyt
i przeczuwasz, ¿e za chwilê, tam na górze, odnajdziesz to, czego ca³y czas poszukujesz.
Robisz ostatnich kilka kroków i ju¿ stoisz na samym szczycie.
Przed sob¹ widzisz teraz ogromny, przepiêkny kamieñ, a na nim
i cudnym kszta³cie co, co rozpoznajesz jako twoje w³asne serce.

W doskona³ym

To, czego szuka³a we wszystkich swoich dowiadczeniach, podczas ca³ej swojej drogi
 to by³o twoje w³asne serce. To tak, jakby teraz dotar³a do celu. Jakby odnalaz³a
swój dom.
We teraz to swoje serce ostro¿nie i delikatnie w d³onie. I spróbuj poczuæ jego energiê.
Stoisz tak z sercem w d³oniach na szczycie góry, nad tob¹ b³êkitne niebo, w dole piêkna
kraina. Czujesz, jak twoje odnalezione serce przenika w ciebie na swoje miejsce.
Poczuj swoje szczêcie i swoj¹ wdziêcznoæ, radoæ i wolnoæ.
Milcz¹ obydwoje. Kobieta umiecha siê. Wraca po chwili do rzeczywistoci.
ONA Wierzysz w reinkarnacjê?
ON Nie. Czemu pytasz?
ONA Mam wra¿enie, ¿e to ju¿ by³o, ¿e to dobrze znam.
ON Bo znasz.
Nic nie mówi¹.
ONA Szkoda, ¿e muszê ju¿ iæ.
ON Naprawdê musisz?
ONA Kto na mnie czeka.
ON No, kto?
ONA Mój m¹¿. Zdecydowa³am siê powa¿nie z nim porozmawiaæ.
ON Trzymam kciuki. £adnie wygl¹dasz.
ONA Dziêkujê.
ON No to ju¿ id.
Koniec
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