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NASZ GŁOS
W STARYM TEATRZE
Agata Dąbek

Osiemnaście tekstów dla teatru publikowanych w niniejszej antologii stanowi namacalny efekt intensywnych, kilkumiesięcznych warsztatów dramatopisarskich dla kobiet Nasz głos zorganizowanych w Starym Teatrze w sezonie
artystycznym 2018 / 19 z okazji obchodów stulecia przyznania kobietom praw
wyborczych w Polsce. Warsztaty te stały się okazją do inspirujących spotkań
i ożywionej rozmowy kilkudziesięciu piszących kobiet – w różnym wieku,
o odmiennych zainteresowaniach, znajdujących się na różnych etapach życia – które zostały wyłonione do udziału w projekcie na podstawie lektury
nadesłanych prób literackich pochodzących nie tylko z obszaru twórczości
dramatycznej, ale również liryki i prozy. Ze względu na imponującą liczbę ciekawych propozycji, również ze strony debiutantek, jeszcze na etapie rekrutacji podjęliśmy w teatrze decyzję o zwiększeniu limitu przyjęć na warsztaty.
Zamiast pierwotnie przewidzianej jednej grupy warsztatowej, utworzyliśmy
dwie, liczące po kilkanaście osób. Przez pięć miesięcy pod okiem moim oraz
zaproszonych do współpracy dramatopisarek: Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk, Marty Sokołowskiej i Jolanty Janiczak dwadzieścia siedem uczestniczek poszukiwało takich form pisania dla sceny, które miały im umożliwić
podzielenie się własnymi doświadczeniami, wyrażenie własnych poglądów
i obaw, głośne zakomunikowanie swoich pragnień i potrzeb.
Kluczowe znaczenie dla warsztatowej formuły naszych poszukiwań miała
setna rocznica przyznania kobietom praw wyborczych w Polsce oraz wiążąca
się z tym wydarzeniem, nie tylko w sensie historycznym, idea niepodległości.
Obie te kwestie potraktowaliśmy poważnie, co znalazło wyraz nie tylko we
wspomnianej decyzji o wsłuchaniu się w głosy jak największej liczby uczestniczek warsztatów, które za pośrednictwem formy dramatycznej chciały się
wypowiedzieć. O tym, że nasze odwołanie się do okrągłej rocznicy przyznania Polkom praw wyborczych nie było jedynie pustą deklaracją, świadczyła również próba wcielenia w życie radykalnie demokratycznego myślenia
o naszych spotkaniach podjęta przeze mnie i zaproszone do współpracy
dramatopisarki. Wychodząc z założenia, że pisanie dla teatru, podobnie jak
udział w głosowaniu, może być sposobem na wyrażenie zdania w kwestiach
istotnych zarówno dla zabierającej głos jednostki, jak i społeczeństwa oraz
skuteczną formą decydowania tak o losach własnych, jak i kształcie otaczającej rzeczywistości, nie ograniczałyśmy się do eksplorowania tych tematów,
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które obecnie znajdują się w centrum debaty publicznej. Przyjmując, że sfera
prywatna to również sfera polityczna, często przyglądałyśmy się z uczestniczkami warsztatów bardziej intymnym sferom egzystencji, czyniąc przedmiotem refleksji siebie same. Nasz głos, czyli czyj? – pytałyśmy raz po raz,
analizując kobiece biografie, zwyczaje i przyzwyczajenia, posiadane prawa
i obowiązki, role pełnione w społeczeństwie, dokonywane wybory i ich podłoże, a także aspiracje, tęsknoty, marzenia.
Pytania, z jakimi mierzyłyśmy się w tak szeroko zakrojonym obszarze
poszukiwań, brzmiały przeważnie następująco: jak wygląda świat widziany
naszymi oczami? W jaki sposób, jako kobiety doświadczamy otaczającej nas
rzeczywistości, co nas cieszy, motywuje do działania, a co boli, napawa lękiem, hamuje? Jakie zjawiska i zachowania w życiu prywatnym, zawodowym,
publicznym aprobujemy, a jakich nie jesteśmy w stanie zaakceptować lub wydają nam się trudne? Które tematy nas interesują? Czy jesteśmy wobec siebie solidarne? Czujemy się wolne? Które wartości są dla nas najważniejsze?
Ze spotkania tego, co prywatne, ważne z punktu widzenia jednostki, z tym,
co publiczne, wspólne w wymiarze społecznym, wyłaniała się forma dramatyczna, której ostateczny kształt odzwierciedlał nie tylko zainteresowania
i najpilniejsze potrzeby autorek. Wskazywał on również na chęć podzielenia
się spostrzeżeniami dotyczącymi własnej egzystencji i otaczającego świata
z jak najszerszym kręgiem odbiorców: z czytelniczkami i czytelnikami, widzkami i widzami.
Pisząc o potencjalnych adresatach sztuk powstałych w ramach Naszego głosu, celowo użyłam żeńskich i męskich końcówek. Na zajęciach autorki
często podkreślały, że ich teksty, nawet jeśli na pierwszy rzut oka prezentują
gównie interesy kobiet albo tematy, które mogą im wydawać się bliższe, nie
powstają w próżni. Materiał, który twórczo przetwarzają, również ten o bardziej osobistym charakterze, czerpią bowiem z obserwacji zachowań, sytuacji
i zjawisk osadzonych w polskim kontekście społecznym i kulturowym, który
jest wspólny nam wszystkim. Pytane o jakieś wspólne cechy, które przesądzałyby o specyfice sztuk ich autorstwa, warsztatowiczki wskazywały przede
wszystkim na różnicę perspektywy oglądu rzeczywistości wynikającą z pozycji, jaką kobiety zajmują w obowiązującym systemie władzy-wiedzy, którą
same określały jako odmienną albo, bardziej dosadnie – jako podległą. Temu
stwierdzeniu towarzyszyło nieodłącznie kolejne, a mianowicie, że odmienna
optyka, związana z pozycją kobiet zajmowaną w strukturze społecznej, nie
wyklucza ani możliwości identyfikowania się mężczyzn z doświadczeniami
kobiecych bohaterek, ani uznania przez mężczyzn realiów, w których one egzystują, za własne, analogicznie jak w przypadku kobiecej lektury (męskiego) kanonu literackiego. W stosunku do tego ostatniego autorki upatrywały
różnicę jedynie w stopniu deklarowanej wstępnie szczerości. Sprzeciwiając
się milczącemu założeniu, że głos autora lub bohatera zawsze reprezentuje „wszystkich”: ludzkość, społeczeństwo etc., pisząc swoje sztuki otwarcie
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zapraszały czytelników i widzów do współodczuwania i aktywnego współtworzenia świata (przedstawionego) wraz z kobietami.
Pragnienie wywołania szerszej dyskusji na temat kobiecych doświadczeń, przeżyć i zainteresowań, z początku artykułowane nieśmiało, często
ze względu na lęk przed „zewnętrzną” oceną, próbowałyśmy umacniać wraz
z zaproszonymi dramatopisarkami od pierwszego spotkania. Namacalnym
efektem warsztatów miały być teksty dla teatru, starałyśmy się więc, żeby
już na etapie zastanawiania się nad wyborem tematu, autorki miały poczucie,
że swoim pisaniem mogą realnie wpłynąć na kształt teatralnego repertuaru.
Pytane o to, czy polskie sceny spełniają ich oczekiwania, autorki niejednokrotnie wskazywały na brak zainteresowania teatru pewnymi zagadnieniami,
które nadal przynależą do sfery tabu, np. cielesnością kobiet, biologiczną
sferą ich życia, przemocą fizyczną i psychiczną, której doświadczają. Ubolewały też nad tym, że na scenę przebija się niewielka liczba sztuk o charakterze egzystencjalnym i obyczajowym, wiernie oddających realia, w których
żyją kobiety w Polsce. Powyższym uwagom, również za sprawą spotkania
z aktorkami Starego Teatru, towarzyszyło silne przekonanie o deficycie ciekawych ról kobiecych zarówno pierwszego, jak i drugiego planu, które mogłyby stanowić wyzwanie dla aktorek w różnym wieku. Liczne przemyślenia
dotyczące zastanego repertuaru teatralnego uruchamiały proces tworzenia
własnego, skrojonego na miarę własnych oczekiwań.
Idea, która przyświecała warsztatom, a mianowicie, że wszystkie wypowiedzi traktujemy poważnie, podobnie jak prezentowane tematy, o ile wypływają one ze szczerości autorek wobec samych siebie i prezentowanego
zagadnienia, zaowocowała różnorodnością historii i form ich ujęcia wykraczającą znacznie poza obszar, który naszkicowałam powyżej. Właśnie tę
różnorodność uczestniczki warsztatów eksponowały, stroniąc od wszelkich
prób opatrzenia rezultatów ich pracy wspólnym szyldem bądź nazwą, choć
sam koncept spotkań wyłącznie w kobiecym gronie wielu z nich wydał się
ciekawy i wartościowy. Ponieważ Nasz głos stworzył przestrzeń sprzyjającą
nawiązywaniu uważnych relacji, pozwolił dostrzec nie tylko to, co nas łączy
i pozwala mówić o pewnej wspólnocie doświadczeń kobiet. Nasze spotkania pokazywały również, jak bardzo jesteśmy różne i upewniały uczestniczki
w tym, że z dostrzeżenia tej różnorodności, jej zaakceptowania i wsłuchania
się w nią mogą nawzajem czerpać siłę. Spostrzeżenie to było cenne o tyle,
że jednym z wiodących tematów, który poruszałyśmy na spotkaniach, była
trudność związana ze stawianiem czoła wszelkim próbom odgórnej kategoryzacji i formatowania naszej egzystencji.
Mówiąc o konieczności mierzenia się kobiet z licznymi oczekiwaniami zarówno najbliższego otoczenia, jak i – bardziej ogólnie – społecznego systemu, w obrębie którego funkcjonujemy, cały czas miałyśmy na uwadze to, że
częścią tego systemu jest również teatr. Świadome nieuchronnego uwikłania
teatru jako instytucji w obowiązujące relacje władzy-wiedzy, dramatopisarki
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i ja, zachęcałyśmy autorki, żeby pisząc, raczej nie oglądały się na to, co zastane, lecz podążały tą drogą, która intuicyjnie wydaje się im najwłaściwsza.
Stanowiło to również dla nas prowadzących duże wyzwanie, gdyż wiązało się
z zawieszeniem własnych sądów, oczekiwań, sympatii, podanie w wątpliwość
naszych przyzwyczajeń. Prawdziwe otworzenie się na dialog, podążanie za
autorkami oznaczało ekscytującą ale też ryzykowną podróż w nieznane.
Radykalnie demokratyczne myślenie o naszych spotkaniach – które tu
pokrótce przedstawiłam – zadecydowało też o kształcie niniejszej antologii. Wraz z Darią Będkowską, współredaktorką zbioru, zdecydowałyśmy się,
za zgodą autorek, opublikować wszystkie sztuki ukończone na warsztatach,
również te na pierwszy rzut oka odznaczające się mniejszą sprawnością
warsztatową albo takie, których treści i formy niezwykle rzadko spotykamy
na polskich scenach. Czyniąc tak uwzględniałyśmy spostrzeżenie poczynione na warsztatach, a mianowicie, że wszelkie sądy i kryteria oceny nigdy nie
są obiektywne i neutralne. Jeśli coś nie znajduje zainteresowania albo akceptacji w danym momencie, zawsze kryją się za tym określone przyczyny
i fakt ów nie przesądza wcale o braku wartości poznawczej danego zjawiska,
utworu literackiego, a w tym konkretnym przypadku – sztuki teatralnej.
Chcąc podkreślić i dowartościować różnorodność, z którą osobiście zetknęłam się na warsztatach – i którą niewątpliwie żywi się demokracja – zrezygnowałyśmy również z Darią z pierwotnego zamiaru odgórnego wydzielenia
na etapie redakcji określonych bloków tematycznych. Być może wskazówki
tego rodzaju pomogłyby się rozeznać czytelnikowi w zakresie prezentowanych zagadnień, jednak w naszym odczuciu, mogłyby również skutecznie
przyczynić się do zbytnich uproszczeń i pochopnych klasyfikacji, przeciwko
którym autorki jako grupa kobiet niejednokrotnie się buntowały. Z tego też
powodu zdecydowałam się ograniczyć rozmiary niniejszego wstępu i oddać
głos autorkom, publikując dwie rozmowy podsumowujące naszą wspólną
pracę. Oddając w ręce czytelników i czytelniczek niniejszą antologię, mamy
poczucie, że podobnie, jak miało to miejsce na warsztatach, zadajemy więcej pytań niż udzielamy odpowiedzi. Inicjujemy rozmowę, licząc na jej szerszy
zasięg. W jej centrum stawiamy dwa kluczowe pytania: czyj jest „nasz głos”
i jak wyglądałby teatr, gdyby słuchał go uważniej i częściej pozwalał mu wybrzmieć na scenie.
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WSADZANIE KIJA
W MROWISKO
Rozmowa z uczestniczkami warsztatów Nasz głos z grupy 1.

AGATA DĄBEK: Za nami 5 miesięcy wytężonej pracy warsztatowej, której
namacalnym efektem jest 18 tekstów dla teatru waszego autorstwa. Jeden
z nich, Kobieta Schrödingera Aleksandry Zielińskiej, w reżyserii Małgorzaty
Wdowik, zagości w repertuarze Starego Teatru z początkiem przyszłego roku.
Ponieważ spotykamy się po raz ostatni na warsztatach, chciałabym, żeby to
spotkanie stało się okazją do spojrzenia wstecz i podsumowania naszych
działań. Jak dziś postrzegacie zaproponowaną formułę spotkań warsztatowych tylko dla kobiet i ich przewodni temat – nasz głos?
ALEKSANDRA BYRSKA: Ja czuję wdzięczność. Przyszłam na warsztaty w momencie, który był dla mnie ciężki. I przyszłam tylko dlatego, że oferta przeznaczona była wyłącznie do kobiet. Nigdy w życiu nie myślałam, że napiszę
cokolwiek dla teatru.
JOLANTA SZYMSKA-WIERCIOCH: Ja podobnie.
ALEKSANDRA BYRSKA: Kiedy zobaczyłam, że są to warsztaty dla kobiet,
pomyślałam: no dobrze, może nikt nie będzie na mnie aż tak krzyczał. Nie
będzie tych protekcjonalnych spojrzeń i komentarzy, kiedy powiem, że chcę
pisać o pewnych rzeczach. Nikt nie stwierdzi od razu, że jestem histeryczką,
bo o pewnych sprawach się nie mówi, po prostu, a temat jest zły z założenia
i dlatego nie potraktuje mnie poważnie. Mam takie doświadczenia z czasów
dawnych, kiedy jeszcze pisałam poezję. Poronienie było takim tematem,
uznawanym za kompletnie nieliteracki. Również miesiączka. Napisałam kiedyś o niej opowiadanie. Zero odzewu. Nawet nikt się nie obraził. Podobnie
było z artykułem, który napisałam z przyjaciółką o miesiączce w sztuce.
Z upływem czasu narosło we mnie poczucie, że odbijam się od ściany. Dałam
sobie udowodnić, że nic nie mogę i nie potrafię. Jestem z założenia gorsza,
nie umiem pisać, moje tematy są złe. Przyszłam tutaj z poczuciem, że już jest
tak źle, że jeśli jeszcze wy mi dokopiecie, nic się nie stanie. Nie będzie gorzej.
Teraz czuję się trochę tak, jakbym przeszła jakąś terapię.
MONIKA SIARA: Kiedy dowiedziałam się o tych warsztatach, byłam świeżo po
lekturze książki Rebeki Solnit Mężczyźni objaśniają mi świat. Czułam złość,
którą potęgowały moje doświadczenia rozmów z dyrektorami teatrów w Pol-
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sce. Myślę też o doświadczeniach moich koleżanek, które z ich ust słyszą notorycznie: „No jak to się dzieje, że nikt pani nie wystawia, no jak to się dzieje?
Dlaczego?” – Jak w ogóle odpowiedzieć na tak postawione pytanie? Nie ma
odpowiedzi. Kiedy już zgłosiłam się na warsztaty, trochę się bałam, że one
będą mocno sfeminizowane, że pojawię się w gronie walczących feministek
i wszystkie wyjdziemy z nożami na miasto (śmiech). Okazało się, że jest zupełnie inaczej. Kobieca energia, która się pojawiła tutaj, mimo że była bardzo silna, była też intymna, subtelna. Wszystkie tematy, które się pojawiły,
uwzględniały kobiecą perspektywę, ale w bardzo indywidualny sposób.
ISHBEL SZATRAWSKA: Po tych 5 miesiącach myślę sobie, że potrzeba naprawdę dużego kopa, żeby wypluć z siebie to, jak my – kobiety, faktycznie
postrzegamy świat. To nie jest perspektywa gorsza niż męska, ona jest inna,
z rozmaitych względów. Ale u nas – co teatru chyba dotyczy najmniej, ale
obszaru literatury już bardzo – jest przeważnie tak, że jak ktoś słyszy hasło „kobiece pisanie”, to myśli automatycznie: a, Katarzyna Grochola, pisma
kobiece, poradniki, etc. W nich znajdują się porady kuchenne, rodzinne, seksualne, ploteczki o gwiazdach i to by było na tyle. Życie kobiet, podobnie jak
życie mężczyzn jest o wiele bardziej złożone. Osobiście czuję, że my nadal nie
mamy przestrzeni do swobodnej wypowiedzi. Dlatego nasze spotkania podziałały na mnie wyzwalająco.
SUZANNE NOVAQUE: Mam wrażenie, że w ogóle pisanie na temat kobiet, danie
sobie prawa do pisania o tym, co dla nas jest ważne, jest już pewnego rodzaju
odwagą szczególnie dla tych osób, które zawodowo czy prywatnie funkcjonują głównie w świecie męskim. Ja, na przykład, nie mam problemu z funkcjonowaniem w męskim świecie, natomiast z wielkim trudem przychodzi mi
mówienie w poważnych miejscach o tematach, które są stricte kobiece. Bezpieczniej jest pisać i wypowiadać się z męskiej perspektywy.
AGATA DĄBEK: „Męska perspektywa”, „żeńska perspektywa” – doprecyzujcie, co dla was znaczą te określenia.
CECYLIA PIERZCHAŁA: Wydaje mi się, że stykamy się wyłącznie z „męską”
perspektywą, zwłaszcza ostatnio, co często oznacza nieuwzględnianie,
ignorowanie lub spychanie na dalszy plan interesów kobiet. Mam na myśli
wielokrotne próby rządu przepchnięcia ustawy antyaborcyjnej, która w gruncie rzeczy ma zmusić kobiety do pseudobohaterstwa. Do tego dorzućmy
kiepską opiekę okołoporodową, a rodzić trzeba po ludzku i ten frazes nie
oznacza obecności mężczyzn przy porodzie, tylko zwyczajny komfort w tej
intymnej chwili. Chodzi też o brak łatwego dostępu do antykoncepcji awaryjnej. Brak prac nad ustawodawstwem, co do związków partnerskich, które
również regulowałyby relacje majątkowe – nie tylko między parami homo-
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seksualnymi, ale też tymi heteronormatywnymi, które zawierają umowy notarialne. Ich egzekucja znacznie gorzej wypada w przypadku rozstania, niż
w przypadku rozpadu małżeństwa. Dodajmy do tego kwestię alimentów.
W czyim to jest interesie? Świat – to, co znamy, tutaj, teraz, to jest świat minus kobiece doświadczenie. Bo męska perspektywa tego doświadczenia nie
uwzględnia. Mówimy teraz o miesiączce, o poronieniach, depresji, kobiecej
żałobie, o raku piersi. To wszystko nadal znajduje się z boku, bywa ignorowane, mimo że mamy zwrot afektywny i stawiamy w kulturze na doświadczenie.
Jak to jest, że czyjeś doświadczenie i historia jest ważna, a czyjaś nie?
MONIKA SIARA: Męska perspektywa jest zawsze bardziej ogólna. Mężczyźni nie skupiają się na analizie sposobu, w jaki patrzą na rzeczywistość, bo
wychodzą z założenia, że ich widzenie świata i tak jest najlepsze. Dlatego,
naturalnie czują, że mogą poruszać ogólne tematy, dotyczące nas wszystkich. A my, kobiety, żeby zacząć mówić, wychodzimy raczej od małych rzeczy.
Szukamy bardziej od środka i przez ten środek opowiadamy sobie świat. To
jest zdecydowanie bardziej unikatowe. I tego brakuje. Ale mało kto walczy
o ten nasz żeński sposób widzenia świata. W teatrze to pokazuje stanowisko
dyrektorów, o którym mówiłam. Oni niby chcą wspierać młode dramatopisarki, ale trochę z tym walczą, trochę śmieją się z dziewczyn, które piszą. Mówią
sobie: poczekajmy trochę, zobaczymy, co będzie za 20 lat. Może się utrzymają. – A z czego się mają utrzymać? Skoro nikt nie daje im pracy?
KATARZYNA DYLĄG: Dla mnie perspektywa zawsze jest jedna – ludzka. Wolałabym nie używać rozróżnień, choć rozumiem intuicyjnie, o co wam chodzi.
Natomiast w kontekście naszych warsztatów, myślę, że tym, co można uznać
za stricte kobiece, i co nam się udało tutaj razem zbudować w naszej grupie,
była nierywalizacyjna atmosfera – atmosfera współpracy odczuwalna już od
samego początku. Jasne, że ona nie tak często wytwarza się między kobietami. Ale myślę, że założenia tych warsztatów bardzo pomogły w jej urzeczywistnieniu. Nie zdarzyło mi się nigdy, żebym czuła się w jakimś gremium tak
dobrze.
CECYLIA PIERZCHAŁA: Dla mnie atmosfera tych warsztatów była równie
ważna. Nie chodziło nam o konkurencję, tylko o wsparcie.
ALEKSANDRA BYRSKA: Dla mnie też. Wytworzyła się jakaś bezpieczna przestrzeń. Poruszając się w niej, miałyśmy gwarancję, że pewne rzeczy, na które
zwracamy uwagę, nie zostaną uznane za śmieszne, głupie czy nieważne.
ALEKSANDRA ZIELIŃSKA: O tym, że nie są to puste słowa, świadczy najlepiej
fakt, że my się chyba nawet polubiłyśmy.
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WSZYSTKIE: Chyba nawet! (śmiech)
ALEKSANDRA ZIELIŃSKA: I chcemy to pociągnąć dalej, kontynuować zawarte znajomości. Mnie bardzo brakuje czegoś takiego w moim życiu zawodowym: farmaceutycznym, a zwłaszcza literackim. Pisarek jest mało, zresztą
ja sama mam trudności z budowaniem relacji, zaufaniem. Bezinteresowne
wsparcie dała mi nasza grupa warsztatowa.
KATARZYNA DYLĄG: Oba środowiska, o których mówi Ola, są sfeminizowane,
ale nie kobiece. Myślę, że to, co tutaj się wydarzyło, było bardziej kobiece niż
sfeminizowane. Przewaga kobiet nie tkwiła przecież w naszej liczebności, ale
energii, którą wytwarzałyśmy i którą się dzieliłyśmy.
JOLANTA SZYMSKA-WIERCIOCH: Ta niesamowita energia wzmacniała pokonywanie własnych barier. Pewnie obserwowałyście pozostałe dziewczyny.
Ja to robiłam i widziałam, jak każda z nas, krok po kroku, pokonuje własne
ograniczenia. Żeby być bliżej siebie i naszych historii, które chciałyśmy opowiedzieć.
ALEKSANDRA BYRSKA: Jeśli chodzi o energię, to coś niesamowitego się tu
stało. Dostałam jej tyle, że od jakiegoś czasu myślę intensywnie, jak mogłabym ją oddać. Może uruchomię warsztaty pisania dla nastolatek? Żeby już na
wcześniejszym etapie odkryły to, co my odkrywamy razem trochę później?
AGATA DĄBEK: Teatr, w którym obecnie się znajdujemy, jako instytucja jest
również sfeminizowany, ale system, w ramach którego działa, jest patriarchalny. Ciężko myśleć o jego realnej zmianie, bo jest umocowany zarówno niżej, gdzie kobiet jest więcej, jak i u góry. Inna sprawa jest taka, że na wyższe
stanowiska stosunkowo mało kobiet aplikuje. Chociaż... tu pewnie też problem jest bardziej złożony, niż się wydaje.
KATARZYNA DYLĄG: Na pediatrii jest tak samo. W Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym we wszystkich klinikach pracują głównie kobiety, ale ordynatorem / profesorem jest, z jednym wyjątkiem, zawsze mężczyzna. W takich
miejscach, wśród samych kobiet, przeważnie robi on błyskawiczną karierę.
Dlaczego? Byłam kiedyś na warsztatach z zarządzania projektem. Kobieta,
która je prowadziła, podzieliła się z nami swoją obserwacją. Zauważyła, że
jeśli w żeńskich grupach warsztatowych znajdzie się jeden facet, to kobiety
go delegują. Czekają, aż on się odezwie pierwszy.
ALEKSANDRA BYRSKA: To się dzieje już w szkole podstawowej. Gdzieś na poziomie 4 klasy dziewczynki zaczynają się wycofywać, a chłopcy zagarniają
pole. Bez względu na predyspozycje i poziom umiejętności. Przeważnie oni źle
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się zachowują, więc przyciągają uwagę i zaczynają dominować w przestrzeni.
Z czasem dziewczynki wycofują się jeszcze bardziej i przyzwyczajają się do
tego, że na przykład chłopiec zgłasza się i nieważne, co mówi, ale mówi dużo
i wszyscy w skupieniu go słuchają z nauczycielem lub nauczycielką na czele.
Nawet jeśli dziewczynki wiedzą, co chcą powiedzieć, boją się i mówią mało.
Nie mają tej siły przebicia, która u chłopców bierze się nie wiadomo skąd.
Potem przechodzi to w schemat. Na polonistyce, na przykład, jest w grupie
tylko kilku chłopaków, ale potem, jak idziesz na studia doktoranckie, to się
okazuje, że jedna trzecia roku to są mężczyźni i przeważnie oni dostają pracę.
ISHBEL SZATRAWSKA: Myślę, że to wynika wyłącznie z tego, że jesteśmy
uczone takiego zachowania w toku wychowania w społeczeństwie i rodzinie. Mężczyźni, idąc na studia doktoranckie, mają całe życie zorganizowane
przez swoje kobiety. Jeżeli mają swoje rodziny, mają dom, to żona zajmie się
wszystkim, będzie pracować na trzy etaty, żeby mąż mógł spokojnie tworzyć.
Za nas nikt tego nie zrobi.
AGATA DĄBEK: Wróćmy jeszcze na chwilę do hasła wywoławczego naszych
warsztatów „Nasz głos”. Pod względem tematycznym wasze sztuki są bardzo różnorodne.
ISHBEL SZATRAWSKA: Oczywiście. Pewnie istnieje jakaś sfera ewidentnie
kobieca związana z naszym macierzyństwem, cielesnością, rodzicielstwem.
Ale nie uważam, żeby istniały zagadnienia, które kobiece nie są – wszystkie
tematy są tematami kobiecymi. Różnica leży w sposobie ich postrzegania,
która wynika z różnic w strukturze władzy. My znajdujemy się w niej na dole.
SUZANNE NOVAQUE: Wczoraj rozmawiałam z mężem o sztuce Oli Zielińskiej.
Czy jej odbiorcami mogą być wyłącznie kobiety? Nie. Owszem, znajduje się
w niej scena wizyty u ginekologa. Wiem, że są mężczyźni, którzy po prostu
tego nie przejdą. Kiedyś napisałam tekst, w którym była następująca sytuacja: dwie kobiety w toalecie siedzą obok siebie w kabinach i rozmawiają.
W pewnym momencie jedna pyta drugą, czy ma podpaskę. Z punktu widzenia
całego ich dialogu to pytanie było zupełnie nieistotne, raczej uwierzytelniało
sytuację. Natomiast na uczelni, kiedy w grupie omawialiśmy ten tekst, zarówno kobiety, jak i mężczyźni przez pół godziny rozmawiali właśnie o podpasce. Usłyszałam, że są zażenowani, że po co ja w ogóle tak piszę, etc. A nie
o tym była ta sztuka! Myślę, że nadal głośne mówienie o niektórych kobiecych doświadczeniach działa na ludzi jak przysłowiowa „płachta na byka”.
Powód? Sfery tabu się nie rusza.
ISHBEL SZATRAWSKA: Powiedziałaś, że są mężczyźni, którzy „nie umieją
przez to przejść”. Z czego to wynika? – Nikt ich do tego nie zmusza. To my ga-
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damy o ejakulacji, o tym, że ktoś ma problemy ze wzwodem, chorą prostatę.
I nie mamy z tym problemu, bo jesteśmy tak wytresowane przez społeczeństwo, że musimy się zajmować wszystkim. A oni – nie.
SUZANNE NOVAQUE: Bierze się to również stąd, że w naszej kulturze, w naszym społeczeństwie to kobiety zajmują się chorobą. Dlatego musimy wiedzieć, na co nasi mężowie i synowie mogą zachorować i jak sobie z tym radzić.
Kiedy mój ojciec umierał w szpitalu, naturalne było, że choć nie miałam z nim
kontaktu, to będę przychodzić, przewijać go, będę się nim opiekować. A moi
bracia przyrodni byli izolowani od wszelkiej biologiczności. Przed ich odwiedzinami ojciec dostawał leki znieczulające, był wypiękniony. Po ich wyjściu
zaczynała się szpitalna codzienność.
To jest bardzo ciekawy temat: o czym można i nie można rozmawiać. Których
tematów kobiecych unikać, bo istnieje ryzyko, że mężczyźni nie zrozumieją
albo stawią opór. Trzeba by pewnie to poprzeć badaniami, ale wydaje mi się,
że to kobiety decydują o tym, na jakie spektakle chodzą z partnerami. Jeżeli
teatr faktycznie dąży do porozumienia z widzami, to powinien się skupić na
kobietach. No bo ile można chodzić na Moliera? Z drugiej strony, znam trochę środowisko teatralne i wiem, jakie panują w nim relacje. Teatr nadal jest
największą ostoją takiego przekonania, że rządzi facet, w tym konkretnym
przypadku – reżyser.
ISHBEL SZATRAWSKA: To nie jest zasada. Flaubert powiedział: „Pani Bovary – to ja”. Nie jest tak, że mężczyzna nie potrafi się utożsamić z historiami,
które opowiadamy. Kiedy czytam powieści Dostojewskiego, utożsamiam się
z męskimi postaciami i myślę, że faceci działają podobnie. Też utożsamiają
się z kobiecymi bohaterkami, ale ich jest ciągle za mało.
SUZANNE NOVAQUE: Bo mężczyźni te swoje historie układają od 5 tysięcy lat,
a my od niedawna.
ALEKSANDRA ZIELIŃSKA: My przepisujemy tylko ich święte rękopisy.
CECYLIA PIERZCHAŁA: Super, że te warsztaty stały się przestrzenią przysłowiowego „wsadzania kija w mrowisko”. Pojawiały się różne tematy, historie i zaczęło się pytanie, dlaczego tak? Podważanie status quo, nawet tego,
o czym same opowiadałyśmy, bo każda ma inne doświadczenia. Okazało się
przy tym, że mamy wspólny mianownik, ale nie sprowadzałabym tego po prostu do doświadczenia płci, chociaż to rozpoznanie: „ojej, ty też tak masz?”
pojawiało się dość często. To raczej kwestia zbioru predyspozycji: wrażliwości, uważności, otwartości na drugiego człowieka, co przekłada się na
postrzeganie i rozumienia świata. Dlaczego to miałoby być wartościowane
negatywnie? Te warsztaty nie polegały dla mnie na jęczeniu: „ojej, źli faceci
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rządzą światem i nieustannie nas upupiają”. Pozwoliły mi raczej na uświadomienie sobie własnej podmiotowości i jej dowartościowanie. Jeśli chodzi
o mnie, skończyła mi się cierpliwość. Teraz mam ochotę wsadzać kij w mrowisko nieustannie. I pytać: dlaczego? Tylko w gruncie rzeczy już wiem, dlaczego. Prawdziwe pytanie brzmi: co ja z tym zrobię?
JOLANTA SZYMSKA-WIERCIOCH: Mówimy tu o patriarchacie, o tym, że to jest
zły system. Ale kto go buduje? Często architektkami są kobiety.
KATARZYNA DYLĄG: Ja nigdy nie definiowałam się feministycznie, ale też
nigdy nie doświadczyłam czegoś, co by mnie do tego zmusiło. Byłam jedynaczką, nie rywalizowałam z żadnym bratem, uczyłam się dobrze. Na studia
poszłam tam, gdzie studiuje mniej więcej tyle samo kobiet co mężczyzn. Ale
miałam taką sytuację, już po studiach, na stażu w szpitalu, która dała mi do
myślenia. Pewnego dnia na SOR przywieziono panią po pobiciu. Świeżo. Ja się
tym bardzo przejęłam. Zrobiono jej tomografię, było podnoszone, że ją partner pobił, że jest bardzo młoda, nie miała 20 lat. Kiedy wychodziłam z pracy,
ona leżała. Na drugi dzień ona leżała tam dalej, więc zapytałam, co się stało,
dlaczego oni jej nie wypisali. Czy może coś groźnego stało się w międzyczasie? Ktoś powiedział, że ona została wypisana, ale wróciła, bo miała oczopląs
albo zasłabła. Wtedy zorientowałam się, że nikt jej nie zapytał, czy ona ma
dokąd pójść po tej wizycie w szpitalu. Żadna z licznych kobiet pracujących na
SORZE, nie zadała pacjentce pytania, czy czasem nie wypisuje jej do domu,
gdzie znajduje się partner, który ją pobił. Byłam zażenowana tym kompletnym brakiem kobiecej solidarności – obojętnością kobiet na cierpienie innych kobiet. Jako stażystka, byłam bardzo nisko w hierarchii. Ale zapytałam
tę pacjentkę o to, czy ma gdzie wracać. Odpowiedziała, że tak. Z drugiej strony, gdyby odpowiedziała inaczej, co mogłabym jej powiedzieć? Brakuje ściśle
określonych procedur postępowania w takich przypadkach. Potem poczytałam sobie o interwencjach kryzysowych. Nawet się zastanawiałam, czy nie
zaangażować się w działanie fundacji, która zajmuje się podobnymi przypadkami. Zrozumiałam jednak, że nie dam rady się z tym skonfrontować. To jest
temat fatalnie spychany na margines w Polsce.
SUZANNE NOVAQUE: Zastanawiam się, dlaczego na polu debaty społecznej
pewne ugrupowania taktycznie unikają tematyki przemocy wobec kobiet.
Z którą z kobiet nie rozmawiam, zawsze okazuje się, że ktoś ją zmusił do
całowania, wkładał jej gdzieś ręce. Zgodnie z literą prawa podpada to pod
molestowanie seksualne. Myślę, że doświadczamy tego wszystkie, ale nie
wszystkie nazywamy rzecz po imieniu. Ja długo nie potrafiłam nazwać takich
zachowań w odpowiedni sposób, głośno. Jeśli kobiety są przyzwyczajone do
tego, że są ofiarami, to potem działają jak niewolnik. Niewolnik nie buntuje się przeciwko panu, tylko przeciwko drugiemu niewolnikowi. Dzięki temu
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system działa.
AGATA DĄBEK: Cieszę, że nasze ostatnie spotkanie, podobnie jak wcześniejsze, staje się okazją do ożywionej rozmowy na rozmaite tematy. Jednak postarajmy się jeszcze na chwilę wrócić do procesu pisania. Jak z perspektywy
czasu postrzegacie tekst dla teatru jako formę, w której próbowałyście opowiedzieć o tym, co was interesuje, dotyka?
ISHBEL SZATRAWSKA: Jeśli chodzi o formę, ja nie musiałam się z niczym mierzyć, bo pisanie dla teatru traktuję jako naturalny sposób wypowiedzi. Kapitalne w naszych warsztatach było to, że się bardzo wspierałyśmy i wymieniałyśmy uwagi, co dotyczyło zarówno prowadzących, jak i uczestniczek.
JOLANTA SZYMSKA-WIERCIOCH: Dla mnie to był inny sposób opowiedzenia
historii niż ten, który do tej pory wykorzystywałam. Nie ma tu narracji jak
w opowiadaniu, na poziomie podstawowym.
ELŻBIETA ŁAPCZYŃSKA: W prozie obowiązuje pewien realizm, mamy w niej
świat, który rządzi się pewnymi realiami i my musimy go przedstawić. W tekście na scenę znalazłam wolność od takich filarów. Może dlatego, że oczytałam się z prozą, a z dramatem nie i był to teren niezagospodarowany przez
wzorce, które już znam i wiem, jak funkcjonują.
MONIKA SIARA: Piszę dramaty i sprawia mi to ogromną radość, dlatego że
dramat postrzegam jako świat bez norm. Norma teatralna nie istnieje. Naprawdę możemy napisać wszystko, co chcemy. Kiedyś napisałam dramat
pełen fantastycznych wstawek i potem z tego dramatu powstał film. To były
dwie różne historie. W momencie, kiedy przekształcamy ten nasz świat, który
w teatrze lepi się z różnych zagadek, pomniejszych historii składających się
w większą całość i przekładamy go na film czy prozę, musimy wyciąć z niego
te wszystkie smaczki, które nadają mu krągłość. W teatrze wszystko da się
połączyć ze sobą. Różne mikroświaty mogą w nim istnieć równolegle, nakładać się na siebie. To jest najfajniejsze.
ALEKSANDRA ZIELIŃSKA: Jako totalna prozaiczka mogę powiedzieć, że zawsze bałam się dramatu. Zgadzam się z Elą, że jednak proza ma swoje ramy.
Są pewne zasady, które trzeba respektować. W tekście dramatycznym nie
– a przynajmniej takie na razie odnoszę wrażenie. Idąc tutaj, czułam lęk, że
ogrom możliwości, jakie daje dramat, sprawi, że kompletnie się zablokuję
i zagubię, do tego dochodziła podskórna obawa przed porażką. Na wcześniejszych warsztatach pisania w Teatrze im. Juliusza Słowackiego właśnie tego
się przestraszyłam i pomimo doskonałej, twórczej atmosfery nie napisałam
sztuki, ale już wtedy coś drgnęło. No i efekt mamy taki, że dzięki Naszemu
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głosowi postanowiłam zaryzykować i zrobić sobie przerwę od prozy, aby zająć się teatrem. Czuję, że będę miała tu więcej przestrzeni na eksperymenty
z językiem. W prozie takie ryzykowne rozwiązania nie zawsze się sprawdzają,
głównie w związku z rozmiarami np. powieści – czytelnik nie jest w stanie
udźwignąć pewnych rzeczy, brnąc przez 300 stron, a jeśli zamkniesz się na
3, to już można sobie pofolgować. Dlatego czuję się jak nowonarodzona debiutantka.
AGATA DĄBEK: Pamiętacie, jak mówiłam, że mogłabym wam odsyłać teksty
nieustannie i mogłybyście tak pisać i pisać w nieskończoność? Bo każde pytanie, każdy wasz pomysł powodował otwarcie nowych drzwi, dostrzeżenie
nowych możliwości. To, że teraz mówicie, że czujecie wolność w pisaniu dla
teatru, jest dla mnie bardzo ważne.
ALEKSANDRA BYRSKA: Mam poczucie, że podczas pisania Śniegu totalnie puściły mi hamulce. Zamiast opisywać, „zagłaskiwać” swoje emocje, zaczęłam
je wypuszczać. Założenie, żeby przestać mówić w pierwszej osobie, co robiłam w opowiadaniach i starać się obdarzyć głosem kilka postaci sprawiło, że
wyraźnie usłyszałam to, co w sobie noszę. Moja refleksja po tych warsztatach jest taka, że najgorsze rzeczy, które mógłby nam powiedzieć: chłopak,
szef, matka czy koleżanka mamy schowane w swoich głowach. Nawet jeśli
nikt nam nie dopiecze, nikt nas nie skrytykuje, my zrobimy to same. Od tego
trzeba się uwolnić. Trzeba przestać uwewnętrzniać te wszystkie opresyjne
schematy. Dramat umożliwia wypchnięcie ich na zewnątrz.
Pisząc Śnieg, mierzyłam się jeszcze z innymi lękami. Sądzę, że wreszcie udało mi się uwolnić od takiego myślenia, że każde zdanie musi być oryginalne,
okrągłe, ciekawe językowo, że musi jakoś brzmieć. Bo stanęłam w obliczu
sytuacji, w której postaci obdarzone przeze mnie głosem, jakoś musiały się
ze sobą komunikować. Trzeba też było pewne treści przekazać przystępnie,
żeby ktoś spoza tego mojego świata – czytelnik lub widz, mógł się zorientować, o co w nim chodzi, o co toczy się gra. Kiedy udało mi się zrezygnować
z opisu wewnętrznego, kiedy porzuciłam wewnętrzne bebechy i zaczęłam
używać zdań, czasem bardzo prostych, to okazało się, że to działa i ma
ogromną wartość. Wcześniej nigdy nie przyszłoby mi do głowy, że coś napisane prostym językiem, może być o wiele mocniejsze niż metafora, nad którą
myślę godzinami.
AGATA DĄBEK: Z zaciekawieniem obserwowałam, jak przebiega to spotkanie
różnych intencji, o którym mówi Ola. A mianowicie, by z jednej strony wyrazić
to, co dla was osobiście jest istotne w sposób, który was zadowala, a z drugiej
by przekaz był komunikatywny i okazał się równie ważny dla potencjalnego
czytelnika czy widza. Bądź co bądź, pisałyście z myślą o teatrze, gdzie z założenia mówi się o rzeczach istotnych dla społeczeństwa. Zarówno w waszej,
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jak i drugiej grupie warsztatowej zauważyłam pewną prawidłowość. Najpierw
było bardzo dużo chęci opowiedzenia o „moim własnym doświadczeniu”,
o tym co czuję, co mnie spotkało, w czym uczestniczę etc. Więcej w rozmowach niż w pisaniu, bo rozmawiałyśmy ponad miesiąc. Nagle na horyzoncie
pojawił się teatr, a wraz z nim to silne u nas przekonanie o konieczności podjęcia ważnego tematu. To musi być TEMAT! Duży! I ciężko było wypośrodkować między tym, co moje, co dla mnie istotne najbardziej, a tym zewnętrznym imperatywem, żeby to było ważne (i poważne?) dla kogoś innego. Równie
trudna była, jak sądzę, próba nadania temu, co ważne, głosu kobiety. Czyj to
głos? – drążyłyśmy. Potem złapałyście więcej powietrza, poczułyście wolność i się udało – przede wszystkim zrewidować pojęcie ważnego, „dużego”
tematu dla teatru. Bo każda z was zrealizowała swoją najpilniejszą potrzebę,
z którą tu przyszła. Jakie są wasze odczucia w tej materii?
KATARZYNA DYLĄG: Odniosę się do mojego tekstu, który nie powstał. Mimo
że nie napisałam sztuki, przeszłam dokładnie taką drogę, o której mówisz.
Pamiętam, jak na zajęciach z Jolą Janiczak, po naszych rozmowach, padła
sugestia, żebym pisała sztukę o in vitro. Pomyślałam wtedy: a po co? Skoro
już wszystko wiem. Temat jest dawno przegadany w mojej głowie, z mężem.
Myślałam więc o wyborze tematu dalej, chciałam, żeby był piękny, ważny.
I napisałam jedną stronę. Bo chociaż od zawsze z zapałem konsumowałam
teatr jako widz, to nie wiedziałam, jak funkcjonuje od środka. Czytałam też
mało dramatów. Miałam trudność z oddzieleniem finalnego produktu od
tego, co jest jego podstawą. Nagle temat in vitro do mnie wrócił. Zatoczyło
się koło. W imieniu tekstu, który nie powstał, absolutnie przyznaję ci rację.
Jakaś niedomknięta pętla się wydarzała. Do tego były potrzebne nasze rozmowy, też z dramatopisarkami.
ALEKSANDRA BYRSKA: Dla mnie ważne było to, co powiedziała Marta Sokołowska na warsztatach: jeśli masz coś takiego, co cię nieustannie dręczy i do
ciebie wraca, musisz do tego wrócić. Trzeba spróbować. Sztuka, którą napisałam, okazała się chyba taką moją najpilniejszą próbą i potrzebą powrotu.
Na początku chciałam pisać o relacjach przemocowych w szkole, do tego tematu też powrócę.
ISHBEL SZATRAWSKA: Kiedy tu przyszłam, miałam już wybrany temat, wiedziałam, co mnie dręczy, bo dręczy mnie już od dłuższego czasu. Miałam też
za sobą szkołę scenariuszową i pamiętałam radę wykładowców, oczywiście
– mężczyzn, że najlepiej brać się za to, co naprawdę cię jara i jest szczere.
Wzięłam to sobie do serca. Natomiast tym, co wydawało mi się absolutnie
wyzwalające, ale też i niebezpieczne, było to, o czym mówi Agata. To znaczy,
że owszem, pisząc sztukę, dajesz upust swojemu głosowi, ale piszesz jednak
z nadzieją, że ktoś ją wystawi i ktoś ją obejrzy. Chciałam, żeby mój tekst był
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krwisty, żeby chciało się go oglądać. Jeśli przekroczysz pewną granicę szczerości, ludzi przestaje interesować, co chciałaś powiedzieć.
KATARZYNA DYLĄG: Ryzyko banału jest duże. Tylko czy osobiste doświadczenie zawsze musi mieć przypiętą łatkę banalnego? To chyba duży problem
w teatrze.
ISHBEL SZATRAWSKA: Sama jestem teatrolożką, ale od dłuższego czasu odczuwam zmęczenie tym, że czytam wyłącznie teksty, które są rozprawkami
teatrologów. Oczywiście, one są świetne, erudycyjne, ale wolę sięgnąć po
mądrą książkę, którą wzięli na warsztat, niż oglądać jej ilustrację w teatrze
przez 3 godziny. Bo po co? Ja potrzebuję krwi, mięsa, ciała. Natomiast nie
ukrywam, że bałam się tego, co się stanie, jeśli tę erudycję, tę wybijającą
się na plan pierwszy intertekstualność odrzucimy. Jeśli nie powstanie wielki esej historiozoficzny o czymś tam, to czy automatycznie moja sztuka nie
stanie się banalna? Nie będzie czymś w stylu serialu Sędzia Anna Maria Wesołowska, tyle że pisanego bardziej wyszukanym językiem? Tego bałam się
potwornie.
AGATA DĄBEK: Zupełnie bezpodstawnie.
Bardzo wam dziękuję za ten wspólnie spędzony, piękny, intensywny czas.
Mam głębokie poczucie, że nasz głos stał się słyszalny.
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WOREK Z NAPISEM
„OCZEKIWANIA”
Rozmowa z uczestniczkami warsztatów Nasz głos z grupy 2.

AGATA DĄBEK: Za nami 5 miesięcy wytężonej pracy warsztatowej, której
namacalnym efektem jest 18 tekstów dla teatru waszego autorstwa. Jeden
z nich, Kobieta Schrödingera Aleksandry Zielińskiej, w reżyserii Małgorzaty
Wdowik, zagości w repertuarze Starego Teatru z początkiem przyszłego roku.
Ponieważ spotykamy się po raz ostatni na warsztatach, chciałabym, żeby to
spotkanie stało się okazją do spojrzenia wstecz i podsumowania naszych
działań. Jak dziś postrzegacie zaproponowaną formułę spotkań warsztatowych tylko dla kobiet i ich przewodni temat – nasz głos?
ANNA ANDRAKA: Dla mnie było ważne i ciekawe zarazem, że spotkałyśmy
się w kobiecym gronie. Choć feministyczne tematy są mi bliskie, przeważnie
czuję ryzyko związane z uczestnictwem w spotkaniach, które są z góry klasyfikowane na przykład ze względu na płeć uczestników czy uczestniczek.
W tym wypadku zdecydowałam się na udział w warsztatach, bo początkowo
chciałam napisać tekst o przemocy wobec kobiet i te dwie rzeczy mi się spinały.
Ostatecznie stworzyłam coś zupełnie innego i dość osobistego. Trochę za
sprawą pytań, które na warsztatach zadawała Jola Janiczak: co was interesuje w tematyce kobiet? Co jest ważne dla was? Co was osobiście porusza?
Akurat byłam w takim momencie, kiedy najbardziej dawała mi w kość kobieca
proza życia i o niej napisałam. Zaskoczeniem było dla mnie to, że powstał
monodram. Nigdy nie myślałam, że sięgnę po tę formę. Między tym, z czym tu
przyszłam, a tym, z czym wyszłam jest duży rozstrzał, jak dla mnie pozytywny. Cieszę się z naszych spotkań, bo dużo mi dały.
MONIKA PROKULEWICZ: Dla mnie problemem było to, że miałyśmy z góry
narzucony temat. Chodziło o nasz głos, czyli jednak o sprawy kobiece. Z początku próbowałam się do tego jakoś dopasować. Myślałam o podjęciu takich tematów, jak aborcja czy in vitro, ale to są dla mnie sprawy dość odległe.
Ostatecznie, napisałam o tym, o czym chciałam pisać od początku, czyli o rodzinie. To mój mocny temat i lubię go podejmować.
ANNA ANDRAKA: Ja nie miałam poczucia, że mamy z góry narzucony temat.
Ani podczas spotkań z Agatą, ani z dramatopisarkami. Przeciwnie, podejrzewam, że gdyby któraś z nas zdecydowała się napisać jakąś historię zupeł-
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nie niedotyczącą kobiet, byłaby na to przestrzeń i przyzwolenie. Wydaje mi
się, że najwięcej mówiłyśmy na warsztatach o czymś innym, a mianowicie
o kobiecej perspektywie. O tym, jak my postrzegamy pewne rzeczy i co dla
nas jest ważne. To widać w naszych tekstach. Przeczytałam większość z nich
i nie odnoszę wrażenia, że są pisane na jedną modłę. Nie czuję też, że zetknęłam się z radykalnie feministyczną twórczością, choć wszystkie nasze sztuki
dotyczą kobiet i ich bohaterkami, w znacznej mierze, są kobiety. W warstwie
pomysłu i formalnego podejścia nasze teksty różnią się od siebie na tyle, że
spokojnie można by uznać, że powstawały w grupie koedukacyjnej. Jestem
też pewna, że można je czytać poza kobiecym kontekstem.
KAROLINA NIEMIEC-GUSTKIEWICZ: Kiedy dostałam się na warsztaty, też nie
miałam wrażenia, że ktoś będzie mnie ograniczał tematycznie. Zakładałam,
że będę pisała o tym, o czym chcę. W jakiej formie i jakie będą temu towarzyszyć uczucia? – Tego nie wiedziałam. Nastawiłam się na zabawę na poważnie. Obie grupy warsztatowe były duże, ale w rzeczywistości to nasze bycie
razem było bardzo mocno spersonalizowane.
Na warsztaty przyszłam dla siebie, chciałam się uczyć, rozwijać. Potem trochę chodziłam dla innych dziewczyn, dla was, bo interesowało mnie to, co
się między nami wydarza. Na początku myślałam, że efektem ubocznym będzie to, co ze mnie wyjdzie. Proces pisania mnie zaskakiwał na każdym kroku. Napisałam coś zupełnie innego niż zakładałam, nie lepszego, ale innego.
Teraz, „to coś” trochę jest mi obce. Uwolniło się ode mnie. Mam poczucie, że
uczestniczę w performansie nieobecności mojego tekstu.
Piękne było to, że po naszych zajęciach wracałam do domu i czułam, że mam
w sobie power, najwięcej pomysłów i samodyscyplinę. Kiedy miałyśmy trzytygodniową przerwę, nie mogłam usiąść do pisania. Podoba mi się, że wszystkie jesteśmy inne. Jesteśmy na różnych etapach w życiu, mamy różny bagaż
doświadczeń, zajmujemy się różnymi rzeczami. W skrócie: każda z nas jara
innego jointa. Bękartki… to mój debiut. Pisząc je, naprawdę myślałam o teatrze, otwierały mi się niektóre szufladki, niektóre zamykały. Proces twórczy
był frajdą i wyzwaniem.
JOANNA JASIŃSKA: Mnie ucieszyło, że w naszych warsztatach mogły uczestniczyć tylko kobiety. Dopiero później, jak się już dostałam, dowiedziałam
się, że zgłoszeń napłynęło ponad sześćdziesiąt, więc było z czego wybierać,
mimo że panowie nie startowali. Natomiast z początku, podobnie jak Monika, trochę sceptycznie podchodziłam do tematu „nasz głos”. Myślenie o nim
u mnie ewoluowało. Najpierw bardziej interesowało mnie to, co ja mam do
powiedzenia, a nie, że piszę jako kobieta. Nie postrzegałam też naszej grupy
jako wspólnoty doświadczeń. Jesteśmy różne, podobnie jak różne były prowadzące warsztaty: Jola Janiczak, Marta Sokołowska, Gosia Sikorska-Miszczuk – każda z nich pokazywała nam inny sposób postrzegania świata i twór-
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czego przepuszczania go przez siebie.
Z czasem zaczęłam trochę szerzej patrzeć na to, co wokół mnie się dzieje
i więcej rzeczy dostrzegać. Na przykład, że jednak trochę więcej spraw mamy
na głowie. Jeśli na chwilę nie przystaniesz i nie poprzyglądasz się pewnym
zjawiskom, to ich nie zobaczysz. W życiu osobistym moja perspektywa na
pewno się poszerzyła, ale nie wiem, czy znalazło to odzwierciedlenie w pisaniu. Raczej debiutuję, Windę pisałam przez kobiecy pryzmat. Sama nią jestem i wiem, jak się dorasta i żyje jako kobieta – dla mnie to są doświadczenia
uniwersalne. Chciałabym, żeby więcej mężczyzn napisało coś takiego o sobie. Jest jakaś unikalność tej subiektywnej perspektywy.
OLGA GRZELAK: Dla mnie w warsztatach ważny był nacisk położony na to, że
coś ma powstać, a to dawało motywację do pracy i dyscyplinowało. Wiedziałyśmy, że powstanie antologia, że ten wysiłek nie pójdzie na marne.
Ciekawe było to, że szukałyśmy dla siebie punktu zaczepienia w rozmaitych
obszarach. Mnie samą zainteresował temat fabrykantek, trochę straszny. Na
początku nie było łatwo, ale pomogło mi to, że pracowałyśmy w grupie, co
jest dla mnie istotne w procesie twórczym. Nie potrafię pisać bez feedbacku.
Czasem dzięki niemu poruszane wątki zyskują czytelność, której bez konsultacji mogłoby zabraknąć. Pamiętam, jak powiedziałaś o jednej z moich postaci, że od początku byłaś przekonana, że jest teściową, choć ja myślałam
o niej jak o matce. To była dla mnie cenna uwaga, która znacząco wpłynęła
na moje myślenie o tekście i o kształcie niektórych fragmentów, wpłynęła
również na język postaci. W warsztatach zabrakło mi wspólnego miejsca na
wymianę tekstów. Wiem, że zachęcałaś nas do tego, żebyśmy sobie założyły
grupę i mamy ją od przedostatnich zajęć. Myślę, że byłoby cenne, gdybyś nam
narzuciła coś podobnego na początku, podając, na przykład, wspólny adres
mailowy. To by nas dodatkowo motywowało do wymiany.
AGATA DĄBEK: Pewnie masz rację, ale wyszłam z założenia, że nie mogę tak
działać. Bo kiedy wam coś narzucę, automatycznie wejdę w rolę, którą łatwo
jest przyjąć osobie prowadzącej, a ona mi nie odpowiada. Z drugiej strony
myślę, że pisanie to proces intymny. Też dlatego założyłam, że impuls musi
wyjść z waszej strony. W przeciwnym razie trochę naginałabym rzeczywistość do potrzeb kursu. W grupie drugiej wymiana tekstów poza zajęciami, na
bardziej swobodnej stopie, nastąpiła dość szybko. Ale każdy ma swój rytm.
Uznałam, że ja nie mam prawa wam go dyktować.
OLGA GRZELAK: Pewnie, ale pod względem organizacyjnym może byłoby łatwiej. Bo mogłybyśmy przychodzić na zajęcia, znając już teksty, które prezentowałyśmy potem w grupie i więcej wynosiłybyśmy z omówień. A wymiana
nadal mogłaby pozostać dobrowolna.
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AGATA DĄBEK: Zgadzam się. Natomiast dalej nie uważam, że to ja powinnam
była to zaaranżować. Skoncentrowałam się na czytaniu waszych sztuk i rozmowie o nich. To było dla mnie najważniejsze zadanie, bardzo przyjemne,
ale też wyczerpujące i czasochłonne. Zwłaszcza, że w obu waszych grupach
warsztatowych z początku było po kilkanaście osób.
ANNA ANDRAKA: Myślę, że takie rzeczy, o których mówi Olga, muszą dziać
się spontanicznie. Jeśli nie zgrałyśmy się ze sobą w swoich zajętościach
wcześniej, nie zawiązała się między nami jakaś głębsza relacja, to sztucznie
byłoby ją tworzyć na siłę. Nie wydaje mi się, że nie byłyśmy zainteresowane
tym, co nam siedzi w głowach. Ale przyznaję, że kiedy po raz pierwszy zastanawiałam się, czy wysłać wam swój tekst, byłam jakaś niepewna. Dla mnie
pokazywanie niedokończonej sztuki, nawet komuś bliskiemu, jest trudne.
Zwłaszcza w kryzysowym momencie, kiedy sama jeszcze nie wiem, jak się
ona potoczy.
KAROLINA FORTUNA: Myślę, że to jest też kwestia zaufania i poczucia bezpieczeństwa.
ANNA ANDRAKA: Ale dodam tu od razu Agata, że jestem pod wrażeniem wnikliwości i empatii, z jaką czytałaś nasze teksty na każdym etapie ich powstawania. Feedback dla każdej z nas był bardzo szczegółowy i konkretny, o co
trudno w świecie warsztatów.
OLGA GRZELAK: Na szczęście nie dawałaś nam uwag typu: ogólnie jest fajnie,
ale popracuj jeszcze nad kompozycją. Takie komentarze, mało przydatne,
słyszy się najczęściej.
WERONIKA MAKOWSKA: Twoje uwagi chyba w stosunku do każdej z nas były
konkretne, przemyślane i otwierające. Super było to, że mówiłaś, co ci się
wydaje, wyrażałaś swoje zdanie, ale nie narzucałaś niczego. Twoje komentarze otwierały, poszerzały horyzont rozmowy.
AGATA DĄBEK: Lubię patrzeć na tekst dla teatru jak na wyzwanie. Staram się
podążać za autorem, autorką, choć czasem nie zgadzam się z jego – jej wyborami. Takie spotkania uważam za najbardziej owocne.
KAROLINA FORTUNA: Ja jestem bardzo zaskoczona tym, co ostatecznie napisałam. Wychowałam się w patriarchalnym układzie, nie mam w sobie buntu, dlatego warsztaty były dla mnie ciekawym doświadczeniem. Na pierwszych zajęciach stwierdziłam Agato, że jesteś szalona, twoje zaangażowanie
było szczere i urzekające. Kolejne zajęcia, które będę długo pamiętać to te,
kiedy z konieczności trafiłam na moment do drugiej grupy i zobaczyłam, że

22

tam jest zupełnie inny flow. Ale u nas jest drętwo! – pomyślałam. Jesteśmy
jakieś takie zacietrzewione, zazdrosne. Tam toczą się wielogodzinne burzliwe dyskusje, a my podchodzimy do rzeczy zadaniowo, po prostu chcemy się
uczyć. Może ta różnica brała się stąd, że w naszej grupie wszystkie byłyśmy
nastawione na rozwój osobisty. Ja na przykład też czułam ciśnienie, że kółko,
w którym siedzimy na zajęciach, jest wielkie, a Agata w ramach omówienia
się rozgaduje. Mija trzecia godzina, a ja jestem na końcu i nie wiem, czy załapię się na komentarz. Raz się nie załapałam i wyszłam z sali z wypiekami,
załamana, że się nie umiem przebijać.
ANNA ANDRAKA: Myślę, że to jest kwestia temperamentu.
KAROLINA NIEMIEC-GUSTKIEWICZ: Dla mnie spotkanie z drugą grupą dziewczyn też było szokujące. Trafiłam do niej już na pierwszych zajęciach, bo późniejsza godzina naszych zajęć mi nie pasowała. Tam wszystkie dziewczyny
chodziły w przerwach na papierosa, niezależnie od tego, czy paliły czy nie,
po zajęciach poszłyśmy wszystkie na kawę. Kiedy tydzień później przyszłam
spóźniona do was, do swojej grupy, byłam zdziwiona, że mam do czynienia
z zupełnie inną energią. Po trzecich zajęciach się zorientowałam, że nasza
grupa po prostu taka jest, przyjęłam to do wiadomości i tyle. Mam takie wewnętrzne poczucie, że nasza grupa bardziej się uaktywni już po wszystkim.
ANNA ANDRAKA: Ale my też razem wychodziłyśmy. Myślę, że po prostu jesteśmy różne.
JOANNA JASIŃSKA: Jak teraz czytam to wszystko, co popisałyśmy w obu grupach, żałuję, że nie miałyśmy do tego dostępu. Można się było już wcześniej
poprzyglądać różnym tematom, sposobom zabierania się za różne rzeczy. Ja
nie bałam się, że ktoś mi tutaj ukradnie mój pomysł. Może było mi prościej,
bo weszłam w zupełnie nowy dla mnie świat. Bez parcia na sukces. Cieszyłam się, że super aktywności w mózgu mi się dzieją, że po zajęciach chodzę
jakbym była na haju przez cały tydzień. Teraz, kiedy czytam nasze sztuki,
widzę, że każda posiada duży potencjał. Niektóre dziewczyny świetnie konstruują sceny, inne są bardzo sprawne językowo, jeszcze inne fantastycznie
prowadzą dialogi. Jako grupa, jesteśmy fantastyczne. Na początku bałam się
porównywania. Ale kiedy się to wszystko przeczyta, ciśnienie naprawdę się
obniża.
KAROLINA FORTUNA: Kiedy ja czytam wszystkie teksty, myślę sobie: ale byłam na super warsztatach! Takie perełki na nich powstały!
AGATA DĄBEK: Ale to jeszcze nie koniec. To może być dopiero początek, jak
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powiedziała Karolina.
Jeśli pozwolicie, wrócimy jeszcze na chwilę do procesu pisania. Jak, z perspektywy czasu, postrzegacie tekst dla teatru jako formę, w której próbowałyście wyrazić siebie, opowiedzieć o tym, co was interesuje lub dotyka?
KAROLINA FORTUNA: Na początku myślałam, że to będzie rozłączne. Że,
przede wszystkim, powstanie dramat przeznaczony na scenę. Ale w końcu
odważyłam się napisać o czymś, co jest mi bardzo bliskie, czym żyję od studiów – o teatrze. Fascynuje mnie zwłaszcza proces pracy aktora nad rolą. Jak
napisać dramat, żeby maksymalnie zaangażować aktora? Czy da się napisać
go tak, żeby nie tylko był fajnym, mądrym tekstem, ale też stanowił wyzwanie
mentalne dla aktora jako twórcy? Żeby proces pracy nad rolą nie sprowadzał
się do opanowania pamięciowo tekstu i odnajdywania odpowiednich stanów
emocjonalnych, ale był czymś więcej. Czy może być czymś więcej? – pisząc
bez tytułu pytałam raz po raz.
JOANNA JASIŃSKA: Dla mnie ważne było to pytanie, które często nam zadawałaś: na ile historia prowadzi nas, a na ile my prowadzimy ją same. Ponieważ wcześniej nie pisałam tekstów dla teatru, dopiero tutaj, gdzieś w połowie
warsztatów uzmysłowiłam sobie, że w tym moim pisaniu coś musi się wydarzyć. Ważne jest, żeby dokonała się jakaś zmiana, coś z czego ten mój dramat
w istocie się tworzy. Winda traktuje o emocjach, jest bardzo subiektywnym
tekstem, trochę wsobnym. Do tej pory takie teksty pisałam, głównie opowiadania i mało się w nich działo. Nie wiem, na ile udało mi się w mojej sztuce to
zmienić, ale czuję, że trochę się udało. I nie uważam, że przez to stała się ona
mniej „moja”.
OLGA GRZELAK: Dla mnie fascynujące w pisaniu dramatów jest poczucie,
że życie tego, co sobie pomyślę, nie skończy się na papierze. Inaczej wtedy działa wyobraźnia. Pisząc powieść, czy opowiadanie myślimy o świecie.
Natomiast pisząc dramat, piszemy jeszcze o scenie, o tym, co jest możliwe
w teatrze. W powieść można włożyć wszystko. W tekście dla teatru panuje
inny rygor.
ANNA ANDRAKA: W dramat też możesz wsadzić wszystko.
OLGA GRZELAK: Owszem, jest mnóstwo możliwości wyboru kompozycji,
struktury. Ale pisanie dramatu wymaga od autora konsekwentnego trzymania się tego, na co się decydujemy. Wydaje mi się, że łatwiej jest przypadkowo
napisać dobrą powieść niż dobry dramat.
ANNA ANDRAKA: Na pewno sztukę trzeba poprowadzić, musi posiadać dramaturgię. Wymyślanie tej dramaturgii i trzymanie się jej, jest faktycznie trud-
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ne. Ja zaczęłam próby pisania tekstów teatralnych trochę z przypadku. A teraz, po napisaniu Prania, dociera do mnie, jak bardzo zajmuje mnie metafora,
poezja. Może zmienię medium?
AGATA DĄBEK: Pytanie, czy musisz to robić. Chyba zawsze w pisaniu pojawia
się ten dylemat, którego echo słyszę w waszych wypowiedziach: czy sięgnąć
po znaną formę, która rezonuje i uwzględnia ten teatr, który znam dobrze?
Czy może uwolnić wyobraźnię i zapuścić się w jakieś rejony, do tej pory nieznane? Znam realia, w których żyjemy, mimo to, zawsze zachęcam do podróży w nieznane. Do sprzeciwu wobec tego, co jest. Heiner Müller nigdy by nie
napisał niektórych tekstów, gdyby tego nie zrobił. Podobnie Gertrude Stein,
Miron Białoszewski, Helmut Kajzar i wiele innych autorów i autorek. Oczywiście, potem ktoś może powiedzieć: ale to się nie nadaje do teatru. Jest niesceniczne. Tyle że, są to zawsze subiektywne opinie, poparte jednostkową
wiedzą utkaną z tego, co znamy, co lubimy, a czego nie. Nasze spojrzenie jest
zawsze zapośredniczone. Również spojrzenie na sztukę. Często czytamy to,
co chcemy przeczytać, widzimy to, co chcemy zobaczyć.
ANNA ANDRAKA: Kiedyś na warsztatach w Obrzycku, usłyszałam od kogoś,
że napisałam tekst bardzo teatralny. A potem, z innych ust, że jest zupełnie
nie na scenę. To chyba zawsze subiektywne.
KAROLINA FORTUNA: W gruncie rzeczy to, o czym mówicie można zamknąć
w jednym worku z napisem „oczekiwania”. Ja na przykład, kiedy tu przyszłam, miałam problem z wyborem tematu. Czułam, że musi to być coś ważnego, bo w polskim teatrze stawia się na ważne, społeczne tematy. Teatr
zawsze rezonuje ze światem. Tymczasem ja nie śledzę na bieżąco wydarzeń
politycznych, nie zagłębiam się w problemy społeczne, mam dziecko, swój
teatr, które pochłaniają mój czas i uwagę. Jak mam się o czymś wypowiedzieć
szerzej, skoro słabo znam temat? – byłam sobą zniesmaczona. Ostatecznie
napisałam tekst bardzo osobisty, zanurzony w tym świecie, który znam najlepiej. Opowiada przecież o kobietach w teatrze.
AGATA DĄBEK: Idąc tym kluczem: wydaje mi się, że ty Olgo sięgnęłaś po temat, który ze względu na dzisiejsze spory o kształt prawa aborcyjnego w Polsce mógłby zainteresować nasz teatr. Ciekawe jest to, że w wielu miejscach
rezygnujesz z powagi, jaką moglibyśmy mu przypisać.
OLGA GRZELAK: Zależało mi na tym, żeby czytelnik albo widz trochę się zaśmiał, a potem trochę zawstydził, podobnie jak publiczność na spektaklu
Głód w reżyserii Anety Groszyńskiej w Starym Teatrze. Nie czułam też, że robię coś na siłę, rozszczelniając Fabrykantkę pewną dozą poczucia humoru.
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Czyż nie tak radzimy sobie z trudnymi rzeczami?
WERONIKA MAKOWSKA: Życie samo w sobie jest śmieszne, trudno w nim zachować powagę, a co dopiero na scenie. Na przykład ostatnio z Olgą robiłyśmy Wujaszka Wanię Czechowa na egzamin w AST. Niby poważny tekst, a sam
w sobie okazał się śmieszny. Widownia znajdowała coś zabawnego w tej
Czechowowskiej nudzie, rutynie. Kiedy mówiłam moim znajomym, że piszę
na warsztatach tekst o Krystynie Czubównie, już sam ten zamysł wywoływał
uśmiech, bo jest memogenny, jej głos często podkłada się w Internecie w różnych filmikach. Powaga i absurd życia codziennego muszą się przeplatać ze
sobą. Nawet jeśli nie znajdzie się wentyla śmiechu w tekście, potem znajduje
się go na scenie.
ANNA ANDRAKA: Ja się boję, że mój tekst ociera się o banał. Może dlatego, że
poświęcam w nim dużo uwagi bardzo przyziemnym sprawom.
OLGA GRZELAK: Ale z nich przede wszystkim składa się życie.
AGATA DĄBEK: Tylko nikt tego nie mówi głośno. Ty to zrobiłaś.
WSZYSTKIE: Brawo ty!
AGATA DĄBEK: Bardzo wam dziękuję za nasze spotkanie. Spędziłam z wami
cudowny, twórczy czas. Upewniacie mnie w tym, że podobne inicjatywy
warsztatowe mają sens.
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NASZ
GŁOS

Teksty dla teatru

Anna Andraka

PRANIE
Monodram
BOHATERKA
Wiatr, jaki wiatr, rozwieje ten wiatr…
Urywa głowę, głowy ludziom urwane… Mnie, jemu, temu i temu…Kto jeszcze jest bez łba?
Ja swój od tego wszystkiego straciłam bezpowrotnie… A nie! A chyba
skoro mówię, to jeszcze ciut zostało…To może tę resztkę, tej głowy, jakoś
schować? Wetknąć? Głęboko, wsadzić sobie, w sam środek… Ale to trudno jednak – fizjonomia. Sama sobie?! No jak?! Więc może chociaż… No
nie wiem, nie wiem… Do jakiejś pralki?
Oho! Z pralką to ja codziennie! Czyli czemu nie wyprać mózgu? Na jakiejś
takiej opcji, na program z gotowaniem… Żeby już z dala od tego chłodu
i głodu, do czegoś jakby innego…
Do pralki! Niech tam się ta głowa wiruje, gotuje, odplami… Wymyje ze złości, co hula wiatrem w przestrzałach między czaszką…
Och, jakie zło! Och, jaka złość!
Nic tylko wyjść z siebie, chwyciwszy kosz z brudami… I teraz te brudy,
bielizny, mielizny wywalić prosto w bęben! Ten w pralce! O, tutaj! Takim
strumieniem! Z zaworu! Strumieniem świadomości! I wszystko to, jak jeden mąż, te bóle jednej żony, zasypać białym proszkiem…
Ariel! Vizir! Prozac! Tokaj! Elemy lajty cienkie!
Niech się tu kręci, wiruje, kotłuje!
Niech leje się piana tych wszystkich małych spraw. Tyci spraweczek,
pierdołeczek, takiej malusiej prozy życia, która aż stanie sobie w dramat
wielgachną stertą prania…
A jakże to obejść? A jak to przeskoczyć? A może to wyrzygać po prostu? Zwłaszcza że pralka – wiadomix! I brudy, i wymioty, i w ogóle łyka
wszystko…
Zatem hop siup w pralkowy dziób! W pokrętła programator! I dalej! Docisnąć! Paznokciem wskazującym, z lakierem odrapanym, zdecydowane,
z mocą „turn on”.
Turn on!
Turn on!
Turn on!
Niech kręci! Wiruje! Kotłuje! Niech pieni pianę tych wszystkich małych
spraw.
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Na zmielony manifest wkurwu, co go powieszę prześcieradłem. Na suszarce, składanej, na sam środek pokoju…
Swoją drogą, te właśnie suszarki to jest powszechny design! W co drugim
polskim M3.
A tam – rodzina. On, ona, dzieci, ubrania i tyle, tyle prania…
A z takim wyschniętym, na kablu żelazka, można „obejrzeć” film.
– Ty, słuchaj, musisz zmienić żelazko to twoje to nie prasuje,
gdzież tym prasować, mocować,
to wszystko jak psu z gardła!
Nabądź sobie to nowe,
co bucha, co parą, co pach i przejechane…
Aż się rozjedziesz z tej podpowiedzi,
sprasujesz argumentem,
ułożysz, złożysz jak trzeba i jak wypada,
jak bluzka do szafeczki.
Dobra rada zawsze w cenie!
Czy chcesz, czy nie chcesz, to zjesz!
– Przecież ty jesteś moim dzieckiem…
Jedz, zjadaj, jakie dobre, to za mamusię – starą matkę!
Nawet ten niestrawny stek bzdur…
Połkniesz, przełkniesz, nie pożałujesz, jak spróbujesz!
W krąg wszyscy wiedzą lepiej…
A matka? Matka najbardziej…
Ja jestem twoją matką!
Kupiłaś już to żelazko?
A kupiliście to żelazko?
A kiedy ty kupisz żelazko?
No przecież miałaś kupić żelazko!
Ty nigdy nie masz czasu!
Ty na nic nie masz czasu!
Ty nie masz czasu dla matki!
No raczej. Nie inaczej. No tak:
– Mamo, mamo, a pobawisz się ze mną?
Mamo, mamo chcę jeść!
Mamo, mamo chcę siku!
Mamo, mamo chcę kupę!
Mamo, ja nie chcę do przedszkola!
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Mamo, ja chcę do przedszkola!
W spódnicy, tej obciskanej, ja nie chcę iść w tych spodniach!
I jeszcze bym chciała taki pamiętnik, na kłódeczkę, żeby się zamykało!
Mamo, a kupiłaś mi ten z kłódeczką?
Pamiętaj o pamiętniczku!
Pamiętaj o pamiętniczku!
Pamiętaj o…
Pamiętam.
Dla ciebie zawsze.
Instynktem. Czysta miłość.
I sprawię ci pamiętniczek. I sobie też go sprawię.
Aby do tej kłódeczki, z łódeczki ust zaciśniętych, wysypać czasem żal.
Żal. Z żalem. Żałość.
Brak. Braki. Braknie.
Czasu, sensu, śmiechu, snu. Siły.
Do innego tematu.
– Więc takie NIC? Do dramatu?
Literatura kobieca? To pranie? Sranie w banie? Banały i komunały?
Że jakaś jedna się wzięła, zmęczyła, wkurwiła… strasznie sobą, tobą,
nimi, tymi wszystkimi… I że usiadła okrakiem na pralce?!
W świątyniach nie wystawia się wiader.
Daj Boże wyszorowany tekst.
– Bo gdy trzy dzwonki, trzy dzwonki, trzy dzwonki,
i gdy rozpłaszczone garsonki,
koszule, a jakże, wyprane,
marynarki wyrychtowane
zapadną się miękko w siedzeniach,
to scena
to scena
to scena
ma im przedstawiać dramaty,
problemy i dylematy.
Ma rzucić kurwą lub śmiechem,
zadumę dać
i uciechę,
zadać litości
lub trwogi,
co zęby, aż do podłogi
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wywali z otwartej twarzy
od podziwu, a może odrazy?
By tak, w tej godzinie lub dwóch,
mógł się wznosić teatru duch.
Ku rozrywce,
refleksji
lub po nic…
kto to wie, o co chodzi widzowi?
A tym bardziej, o co chodzi
„artyście”,
gdy przy rymów marnej asyście,
od minuty z mózgu ciemności
coś wywleka o CODZIENNOŚCI…
Zaś publiczność przecież siedzi i czeka,
na prawdziwy DRAMAT człowieka,
co wyjdzie,
co w świetle stanie
i rozpocznie to rozgrywanie…
Wielkich losów, znaczeń, idei,
które w finale się sklei
w wielki wydźwięk i w wielką myśl…
A tymczasem?
Małe nic! Nic a nic!
Głos o niczym, teraz wierszem – niebożę,
czy też rapem (czyli hasztag najgorzej!)
daje słabej gry wstępnej atrakcję –
językiem znaczy się stylizację…
Jest więc czarna dupa kurtyny!
Jak te brednie przekuć w gesty i miny?
W scenografię, rekwizyty, choreo
albo chociaż w projekcję video?
Co więc teraz? Garsonki! Żakiety!
Lepiej nie będzie, niestety!
I słuszną się staje rozterka –
czy dalej się gnieść w tych krzesełkach?
No, chyba że drogie panie macie doskonałe żelazka!
Te doskonale polecone od doskonałej matki, sąsiadki, koleżanki czy innej
baby w kiosku, co życzliwie podsunie i dobrą „Przyjaciółkę”, i sprawną
„Panią Domu”, i rzadką „Chwilę dla Ciebie”, i nieosiągalne „Glamour”. To
zaś zapewne potwierdzi ci „Zwierciadło” albo wymowne „Twoje Dziecko”.
Poczytane? Poczytaj!
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Kobieta kobiecie zawsze podpowie, jak właściwie być rodzicielką, żoną,
kochanką, karierą zawodową… Jak wprawnie robić i rosół, i loda, i pieniądze, i hennę. I gehennę jak zwalczyć… Najlepiej iść w porządki, obrządki
i w odkurzanie…Tylko przypadkiem nie odkurz pasji! A jeśli już – to szewską! I wtedy w coś fizycznie. Więc pranie ręczne. Znów pranie! Tkaniny
delikatne. Sukienka.
Efemeryczna. Tajemnicza. Skromna. Zwiewna. Lekka. Z klasą.
Seksowna. Szykowna. Nadobna. Elegancka.
Ostatni krzyk mody ostatnich iluś set lat.
Kształtne łydki – to krótsza.
Ciosane kołki – do stóp.
Brzuchata oponka – w dopasowanie nie idź, bo wyjdziesz strasznie grubo.
A idealna kobieta jest…No przecież!
Zgrabna. Powabna. Efemeryczna. Tajemnicza. Skromna. Zwiewna. Lekka. Z klasą. Seksowna. Szykowna. Nadobna. Elegancka
I ma zawsze zrobiony włos!
Za to nie zawsze ma głos,
mimo wydajnych i funkcjonalnych ust…
O! O! O! Jaki ładny karpik.
Ten tutaj, świąteczny, wystrojony pietruszką, błyszczący w galarecie…
Ale tobie kochana, sprawczyni zamieszania i tego, i innych zresztą, dwunastu potraw, nie dana świeżość lub blask.
Ojoj… Wygląda na to, że nie wyglądasz, najwidoczniej to widać, rzuca się
w oczy, te wory pod oczami… Chyba była grana jakaś długa, gorąca noc…
Gary michy po-bi-te!
Gary michy po-bi- te!
I nawet ryby. Z talerza. Choć głosu nie mają, to przecież w Wigilię ogłoszą cuda, cuda mądrości. Na dobrze zgraną nutę powszechnie znanych
prawd. Przy stole. Albo przy biurku. Na mikołajki. Gdzieś w robo/firmie/
korpo.
– o ten, prezent ten, ha, ha,
ode mnie! no i jak? no i jak? ha, ha, no i wiesz? no i co? ha, ha
no bo ja, no bo ja… ha, ha
tak myślałam, ha, ha
co by cię ucieszyło? ha, ha, od koleżanki singielki, ha, ha, od panci nie
mamci, ha, ha
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no więc na biegu, na asap, ha, ha szybki brain storm w pomysłach, ha, ha
i nic, i nic, i nic! Ha ha! Aż w końcu – ha, ha, ha, Eure-ka! Jak ten, co krzyczał w wannie!
Do wanny! Ha, ha, Do SPA! Ha, ha!
VOUCHER PIĘKNOŚCI ha, ha,
ku radości, młodości, ha, ha,
no ej, bez podtekstów, ha, ha,
nie bierz do siebie, zrób coś dla siebie!
ha, ha, hahahahahahaha
nie, że zaraz na jogę, squash’a, kurs szycia lub życia ha, ha
albo lepienia babeczek, aby być spoko fajną babką, ha, ha,
choć ja to korzystam regularnie, ha, ha,
bo trzeba żyć aktywnie, ha, ha
ale ty…
Uu huuuuuuu…
no wiem, inne wątki, u huu
parentingowo – domatorskie u hu
u hu, u hu, u hu…
lecz może spróbuj, spróbuj… na przykład zabiegi z kwasem…
To jest naprawdę niezły kwas!
Glikolowy
Polimlekowy
Salicylowy
Hialuronowy
Migdałowy z kapsułą antyoksydacyjną
Fale radiowe Venus
Mikrodermabrazja
Endermologia LPG
Kuracja fotodynamiczna
Laser taki, śmaki, owaki
Toksyna z botuliny
albo, albo…
mezoterapia igłowa,
aby już nikt nie wbijał ci szpilek, że coś z tobą nie tak…
Pięknie. Dziękuję.
Aż tyle kwasowych opcji na Las Vegas Parano i atrakcyjny odlot.
Na takie skrzydła przyklejone na ślinę, choć wiadomo, że będzie wiatr…
A wszystko za jedyne milion pięćset sto dziewięćset, bo przecież świetnie zarabiasz, nie waląc w szklany sufit…
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Jego błyszcząca, gładka tafla nie lubi skaz w CV.
Nie takich, nie macierzyńskich, nie wydrapanych łapką dziecka.
– Mamo, mamo ja chcę taką pralkę zabawkę, żeby prawdziwie prała i żeby
grała, żeby robiła bum, bum…
Bum! Bum! Bum! – zakrzyknął przedszkolaczek.
Bum! Bum! Bum – wystukał grzechotką twój słodki rumiany bobas!
A przy tym narzucił taki rytm, o którym nawet ci się nie śniło.
Żaden zresztą sen nie przyjdzie gdzieś przez dwa lata. Zwyczajnie, nie
mając kiedy.
No chyba, że uznać ten koszmar zlanych w jedno nocy i dni…
Tę miłość w rozstrzale między szczęściem / nieszczęściem, mocą / niemocą… Ten nadludzki / nieludzki trud…
Ale uwaga!
Tak może powiedzieć tylko „maDka”.
A łatka „madka” przykleja się łatwo jak rzep. Albo już siedzi na tobie
(i w tobie) od bardzo, bardzo dawna. Bardzo zresztą możliwe, że masz ją
po prostu we krwi lub też wyssaną z mlekiem… wiadomo…
– O matko! Halo! Proszę pani! Czy pani mnie słyszy?
Wszystko w porządku? Niech pani wstanie na boga, pani się zaraz przeziębi! Przecież tak strasznie wieje. Wiatr, taki wiatr, rozwieje ten wiatr…
Czy pani piła alkohol? Dobrze się pani czuje?
Jak się pani nazywa? Pamięta pani? I te rzeczy… Co za rzeczy… To pani
rzeczy? O matko, jak to się pani posypało….Niech pani jakoś wstanie na
nogi…
Tak, tak… Na nogi. Posypało… Mi się…
Proszek…
Vizir. Ariel. Prozac. Elemy lajty cienkie.
Na delikatne… To zdaje się delikatne. Pranie. Ja robię tylko pranie…
Proszę tego nie dotykać! Nie! Nie wiem, jak się nazywam!
Nie! Nie wiem, jak się czuję! Nie! Nie wiem, czy się przeziębię!
To tylko pranie… O, proszę jak dudni, kiedy wiruje… Jak takie stare automaty. One sobie normalnie tańczyły na pół łazienki… Kiedyś pralki tak
właśnie dudniły.
Pociąg? Jaki pociąg? Że to pociąg? O tory? Jakie tory? Tak dudni? Że ja
mówię sama do siebie? Że zwariowałam?
Nie, ja nie chciałam być na peronie.
Nie. Ja nie wiem, co ja tu robię. Chociaż być może, niewykluczone, że chodzi o jakąś podróż.
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Nie. Ja nie wiem dokąd i skąd. A przynajmniej nie tak naprawdę… I czy
potrzebuję lekarza… Przecież to było zaledwie, jedynie, po prostu wrzucenie brudów. Chyba…tak mi się właśnie zdawało. A teraz, że niby stacja.
I ja niby tu siedzę z tą rozbabraną walizką, wśród szmat, a jedne są za
krótkie, a inne są za ciasne… Jakby z dzieciństwa. Ale te większe, choć
ładne, też już zupełnie nie pasują…
A wszystkie je trzeba wymyć, wyszorować… Razem z głową i manekinem.
Niech mi się głowa wiruje, gotuje, odplami, wyczyści wściekłość z przestrzałów między czaszką…
– Proszę pani! Niech pani się uspokoi! Pani jest strasznie blada… Ja zawołam po pomoc… Czy pani nie jest słabo?
Jest słabo. Jaka słabość. O rany. No tak. Czyli to jednak widać? A więc się
wychyliła… Czyli wylazła spod zbroi, a zwykły płaszczyk wkurwu okazał
się za kusy. I teraz wszystko to wychapane. Nago. Do kości.
Rozbieram się ze słów i marznę, jak gdyby spojrzenie na chłodno zdołało
im nadać sens.
Serio? Tutaj? W łazience? Pod pralką? Czy tam być może na peronie…
Faktycznie mi się rozjeżdża….
I dudni. I wali o szyny.
Człowiek na torze… Człowiek na torze…
Aha… Czyli tym mogłam przyjechać. To jest pociąg z Miasta z Którego
Pochodzę. Tam się zaczęłam i skończyłam w jednym. Tak. Ten drugi to też
jest mój. To jest pociąg do Nieznośnego Miasta w Którym Mieszkam, a ten
co odjechał, do Dużego Miasta w Którym Mieszkałam.
A one wszystkie nazywają się tak podobnie. I tak niepodobnie do tych
z rozkładów jazdy. Do Sztygara, Morcinka a nawet Konopnickiej.
Ale są równie brzydkie. Są równie nie na czas. Pełne nie wiadomo kogo
i nie wiadomo czego. I tu też się zdejmuje buty ze styranych nóg i kładzie
się na siedzeniach, co jest obrzydliwe i śmierdzi. Ale kiedy już mocno ciśnie w kostkach, kiedy już dalej nie ujdzie z tą achillesową piętą… A ta
moja… A ona… Ona nazywa się… No jakże jej tam było?!
Niech się to powie wreszcie! Niech się wyłoni po brzdęku, jak przez dworcowy głośnik!
No przecież nie będziemy tu sobie gadać o jakiś skarpetach! O opcjach
wirowania!
Niech padnie tu jak należy i jak oczekujemy jakiś konkretny komunikat!
Czy ktoś to może powiedzieć?!
Przepraszam, czy ktoś to wreszcie powie?!
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Pociąg Samotność ze stacji Niemiłość pr zez Bezsilność, Niedobor y Emocjonalne, Skłonności Depresyjne i Syndrom DDR wjedzie ci na baniak jak pranie
w bęben pralki.
Chociaż pretekstem będą bzdury i zwykłe przemęczenie.
Proszę zachować ostrożność i nie zbliżać się do
krawędzi peronu!
Tylko proszę się nie zbliżać do krawędzi peronu!
Proszę się nie zbliżać…
No właśnie…
Tam kiedyś, w Mieście z Którego Pochodzę nieszczęścia na krawędzi zdarzyły się nie raz… Pigułki. Nie wagon wprawdzie, lecz pełne garście, przepisywane przez psychiatrę i…
ja. Taka mała. Na 997. A nie. Na 999. Cholera! Jak to jest, że te numery
alarmowe, kiedy jest alarm to zawsze się popieprzą?
Dzwonię. Są, wchodzą. Zgrany schemat.
– Proszę pani! Czy pani mnie słyszy? Czy pani wie, jak się pani nazywa?
Czy pani piła alkohol? Czy pani może wstać? Jak to się pani posypało…
Ile ma pani lat?
Ile ich mogła zjeść?
Dużo. Chociaż nie dość. A ja po prostu wcześniej skończyłam lekcje. Głupi ma szczęście – mówią. Ale i tu łatwo się przeliczyć. Zwłaszcza z wrodzoną dyskalkulią oraz innymi dysfunkcjami…
Umiesz liczyć? Licz na siebie!
To jedno z matematyki zapadło mi na dobre.
Na prawej półkuli. Odkąd zdobyłam słuch.
– No już, jeszcze trochę, pyszności!
Rozgryź dokładnie, z czym to się wszystko je,
że trzeba być silną i niezależną, zdaną na siebie i sobie radzić
No dalej, jeszcze trochę, witaminki,
niech wsiąkną w krwiobieg i w korę mózgu i w pamięć długotrwałą…
Połknij, przełknij, nie pożałujesz, jak spróbujesz…
To za mamusię, samotną matkę,
zaś za tatusia… a to to wypluj... a to niedobre! A fuj!
No jasne… Przecież on jest raptem niezdrową, składową mojego DNA,
ujętą w opakowaniu metryki jak jakiś glutaminian. Siedzi głęboko, cho-
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ciaż go nie czuć – paskudny, toksyczny syf. Umiesz liczyć? Licz na siebie!
Wychowaj się na siłaczkę. Masz taki solidny wzór.
A jak ci w końcu wszystko jebnie gdzieś z proszkami, pod pralką, czy tam
być może na peronie, to przecież naprawdę długo, prawdziwa polska kobieto, radziłaś sobie dzielnie…
– Ja z wami sama, zawsze sama, bez dziadków, bez męża, bez nikogo,
Ja sama na czwarte piętro wózek
Ja sama jak miałaś lambie
Ja sama jak nam zmarnował życie
i sama z dwójką dzieci
i sama, bo sobie zrobił Kanadę,
i sama – jak nam zrobił Białoruś
ty teraz sobie wyobraź, jak ja miałam ze wszystkim ciężko!
I zawsze obiady były, kanapki do szkoły – ja sama!
Wyprani, wyprasowani (ty musisz zmienić żelazko!) – ja sama!
I żeby wam było… i książki i płyty – ja sama
Nie jakaś patologia – ja sama,
biedna nauczycielka, robiłam, się nie rozpiłam – ja sama
nie to co moja matka, w uzależnieniu babka … ja sama
aż w końcu… no niestety – choroba afektywna
ja miałam takie ciężkie życie….
Pociąg Samotność ze stacji Niemiłość pr zez Bezsilność, Niedobory Emocjonalne, Depresję Dwubiegunową, Skłonności Samobójcze, Syndrom Dorosłych
Dzieci Alkoholików wjedzie na pokolenie, i to na nie
jedno...
Koleje losu.
Rozkłady jazdy.
Powtarzalność jak w cyklach prania.
– Halo, proszę pani. Ja jednak kogoś zawołam…
Nie, nie… W porządku. Ja tylko tu siedzę i patrzę na podróżnych, czy reagują, jak coś się dzieje. Takie badanie społeczne na empatię – obserwacja uczestnicząca.
Ale wnioski mam dobre. Jak już leżysz i kwiczysz, jest szansa, że się człowiek o człowieka potknie! Że dostrzeże tragedię! A kto wie? Może pójdzie
z tym do „Uwagi”? Albo do filmu? Lub nawet… do teatru?
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– Dobrze, dobrze… tylko co jest z tą bohaterką? Pomyślmy, co tu się dzieje... jakie to przełamanie? Dlaczego tym rymem było? Co to jest za konstrukcja? Jakie głosy? W jakiej relacji? Na którą grane stronę i gdzie my
w ogóle jesteśmy?
Gdzie ONA jest ostatecznie? Kim jest? Po co jest? Po co to mówi? Dlaczego i do kogo? Jakie ma motywacje? Czy tak sobie, po prostu, wyrzuca femino bóle z fejsbuka, czy to są jakieś jej sprawy? Jakieś jej grube rzeczy?
A może to się łączy, przez siebie idzie?
Czego się od niej dowiemy?
O tajemnicy? O marzeniach? O strachu? Co tam w niej siedzi naprawdę?
I jeszcze ta matka i ta babka przemknęła… do tego o córce małej… o co tu
chodzi z tymi kobietami?! Przecież to są aż CZTERY pokolenia! Na jednej
ciągłej linii… Co, gdzieś podskórnie, je łączy, oprócz tej nitki krwi?
Nitka… Rozlazły szew. Jakby wprawna ręka krawcowej losu rozcięła
go żyletką… Coś tam się niby trzyma kupy, na cienkiej witce genów, ale
ogólnie poprute, poryte w dekadach lat i w postrzępionych więzach. A te,
urwane u nasady, nie ułożą się dalej, w żaden poprawny splot.
W zwykły spokój. W równowagę. W wyniesiony, emocjonalny ład.
Od matki, do matki. Od córki do córki. Kolejno, raz po raz, raz po raz, począwszy od…
– …Po pierwsze – piła
Po drugie – okazyjnie
Po trzecie – do obiadu
Po czwarte – do deseru
Po piąte – do śniadania
Po szóste – nieustannie
Po siódme – aż na zabój
Po ósme – a żyła strasznie długo, bo i tutaj nie miała serca, aby ulżyć
wszystkim wcześniej… Tak więc picie, picie, picie i zmarnowane życie. Do
tego, jak twierdzisz,
na tysiąc lat do przodu. Że niby to moja wina?! Moja wina?! Moja więcej,
więcej wina?! Przeklętej, wyklętej babki, co znasz ją z opowieści?! Z jakich?!
– Ja sama, zawsze sama, wtedy sama…
Ja po prostu wcześniej skończyłam lekcje…
A ona nieprzytomna – ja sama…
Myślałam, że umarła – ja sama…
I nie mogłam nigdzie zadzwonić, bo przecież nie było telefonów – ja
sama…
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więc krzyczę na podwórko, że pomocy, że się nie rusza, że sama..
I idzie sąsiad z dołu, ale powoli, nie tak wcale, jak się pędzi na pomoc,
i mnie samą, tam samą, już to nawet zastanowiło, a on… gorzki uśmiech,
on przecież świetnie wiedział…
Wiedzieli wszyscy wokół…
– Proszę pani! Czy pani mnie słyszy? Czy pani piła alkohol? Jezu, ile znowu wypiła! Czy pani może wstać?
Rozkłady jazdy.
Te same jazdy. Rodzinne wyliczanki.
– Mamo, mamo, a ta pani na zdjęciu to kto?
Moja babcia.
Mama babci.
Twoja prababcia.
Nikt.
Tak, już jej nie ma. Tak, do aniołków.
Chociaż… akurat tam, to mogłaby się nudzić…
– „Do Mości Decydenta, Zaświaty:
Ja dama z fotografii, piękna, wykształcona (trzy języki!), niniejszym
zwracam się z prośbą o kwaterunek w Piekle, gdyż w domniemanym Niebie znalazłam się na skutek pomyłki, a w przyjętej regule szczęśliwości
nie mogę się odnaleźć.
Podobnej sytuacji doświadczałam w życiu doczesnym, wtedy jednak
miałam na siebie wpływ i mogłam samodzielnie urządzić Piekło, sobie
oraz rodzinie, bez konieczności wnioskowania. Aktualnie, jako nie-byt,
szczególnie w takim miejscu (!!!), jestem pozbawiona narzędzi do skutecznej autodestrukcji. Proszę zatem o przeniesienie, koniecznie jak najszybciej!”
No i?
No i Decydent się zgadza! Przenosi petentkę w otchłań, do niepamięci, ale, że lubi czarny humor to czyni te przeniesienia dalej… Jak odcisk
stempla w diabelnym testamencie.
Na dziedziczenie zstępne. Po lichych nitkach, nielichy spadek: taki podstępny, mały cień!
Na całej żeńskiej linii… Co obrodzi w obliczach i mądrych, i ładnych,
i krzepkich…
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A dość wspomnieć, że zalana promilem babka zaliczyła ostatni zgon dopiero w wieku 75 lat,
zaś mocny organizm matki podołał trzem autozamachom, teoretycznie
bez uszczerbku.
Oto jest siła ciała!
I oto niestety – przeklęta bezsiła ducha.
Jak w tych zawiłych mitologiach, gdzie każdy super bohater musi mieć
słaby punkt!
Pytanie tylko czy w aorcie już z gruntu, czy jednak przez transfuzję?
Z zesłanych nadanych zdarzeń, z pola walki, z uwikłań…
Z tych wszystkich wykolejonych połączeń Samotności, Niemiłości, Syndromów, ale jednak pod ciągłą presją, aby się z fatum zmierzyć.
Na przekór! Pod prawy schemat! Oszukać mały mrok!
Aby do celu! Tak jak należy!
Obrączką, laktacją, powabem! Sukcesem pisanym szminką!
No już, jeszcze trochę, no dalej… Jak ładnie rozgryzasz, z czym to się
wszystko je.
Ale gdzie nam ta postać zmierza? W czym sedno? W czym ten ból?
Po pierwsze, pewnie w truchłach! Po drugie…
Halo! Proszę pani! Czy pani na coś czeka? Ten osobowy… Ten skład… On
chyba ma awarię…
Chyba?
Skład osobowy?
Osobowościowy?
Osobiście?
Z awarią?
Czy na coś czekam? Czy ja gdzieś jadę? I czy ujadę? Dokąd?
Do „więcej”? Do „dalej”?
Od tutaj? W pół kroku?
Od tego stania w miejscu?
Na DRUGIM miejscu?
Nie swoim miejscu?
To właśnie miejsce RZECZY?
Może właśnie rzecz w tym?
Gdzie przedmiot? Gdzie podmiot? Gdzie JA?
Jestem w pralce.
I w piekarniku.
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W sklepowym wózku.
I w pełnym wiadrze.
W garnku. Lub na widelcu.
W buciku do przedszkola.
W ufnym patrzeniu dziecka.
Jestem nutką. Farbką. Kredkami.
Wychylam się spod kurzu, zaciekam smugą w wannie.
W przelanym kwiatku. I w tym wyschniętym.
W obowiązku, zobowiązana, związana…
W nieposkładanych ciuchach, z nieposkładaną tkanką, w rodzinnych pato-puzzlach…
Jestem nową rodziną.
Komórką społeczną.
Jestem jądrem i chromosomem.
Aktem małżeństwa.
Drugą połową.
I jego pracą.
Wszech ważną pracą.
Przed moją pracą.
Przede mną.
Jestem dostosowaniem.
Dopasowaniem.
Kontraktem na brzydkie miasto –
nie moim, ale biorę.
Jestem meldunkiem tymczasowym
I taką też przyjaźnią.
Znajomym na Facebooku.
Kropeczką Messengera.
Podpisem w mailowej stopce.
Oraz myślnikiem. Albo przecinkiem.
Także kreską w numerze NIP.
W cyfrach za litery.
W literach za cyfry.
Jestem kodem płatnika ZUS.
Jestem drukarką i niszczarką.
Siedzę w „lubię to”, choć mam w dupie
I w dupie, choć nie widać.
Rosnę w pajączku pod kolanem, co może być żylakiem.
Jestem zmarszczką i suchą skórą i kroplą na policzku.
Gasnącym światłem.
Albo neonem.
Pościelą i fantazją.
Krzykiem rozkoszy. Czasem rozpaczy.
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W niezrozumiałej samotności.
Jestem matką.
Jestem ambicją.
Oksymoronem z dwóch powyższych.
Jestem… w teatrze.
Przeważnie widzem.
Na moje w teatr słowa to jestem brakiem czasu.
Niewiarą, niemocą, nie-myślą,
BOHATERKĄ codziennej prozy,
choć może z dramatem w tle.
Którąś z kolei – w genach….
Kolejną z wielu – oną.
Jestem kobietą.
Jestem pod presją.
Jestem siłą, słabością, sprzecznością.
Cząstką niewielkich, WIELKICH spraw.
Oraz całością.
W dojściu do ściany
W intuicji, by zmienić kurs.
Na torach z przeszłości.
W liniach obecnych.
W splocie znaków pod hasłem: „mam dość”.
Mam dość.
Mam dość.
Po prostu… właśnie mam dość…
———————————————————————————————————
Wiatr, jaki wiatr, rozwieje ten wiatr…
Urywa głowy, głowy ludziom urwane, mnie, tobie, tej i tamtej… Kto jeszcze jest bez łba?
Ja swój od tego wszystkiego chwilami tracę do szaleństwa…
Nic tylko wyjść z siebie, chwyciwszy kosz z brudami… I naraz te brudy,
mielizny, bielizny, wywalić jak popadnie…W łazience, pod pralką, czy tam
być może na peronie…
A jakże to obejść? A jak to przeskoczyć? A może to…
Mamo, mamo – zły sen!
Mamo, mamo – tul! tul!
Mamo, mamo….. dlaczego jesteś smutna?
Nie jestem. No może trochę, troszeczkę. O, zobacz, już się śmieję.
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To tak jak u twojego misia, kiedy mu klapło uszko.
Lub nawet bardziej, gdy wreszcie... gdy całkiem się urwało…
Ale wtedy, przez kolejne pętelki, można mu zrobić szew. Na nowej, mocnej nitce.
A miś, chociaż zużyty, to jednak działa dalej.
I tuli. I cieszy – a może nawet… kto wie? Jest bohaterem jakiejś bajki.
Albo pisze jakąś opowieść…
Jakiś swój mały świat.
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Aleksandra Byrska

ŚNIEG
Osoby:
DZIEWCZYNA
WIEDŹMA
DRUGA
POETA
MAŁA DZIEWCZYNKA
MATKA
CIEŃ
TOPIELEC
Noc w ośnieżonym lesie. Przez las idzie Dziewczyna. Za Dziewczyną podąża Wiedźma. Tyle wystarczy wam wiedzieć.

Scena 1
Krąg nagich drzew. W środku na kamieniu siedzi Wiedźma.
W tle na ścianie wisi ekran, na którym wyświetla się gęsto padający śnieg.
WIEDŹMA
W noc, gdy się urodziła, padał gęsty, lepiący się śnieg. Powoli topiące
się na asfalcie ociężałe płaty zastępowała równomierna, biała warstwa.
Pod latarniami wirowały świetlne kule, niczym zawieszone wśród drzew
akwaria bez szkła. Kobiety szeptały między sobą, że niebezpiecznie jest
wpatrywać się w nie zbyt długo i zasłaniały szczelnie szyby okien. Gołębie pochowały się na dziurawych strychach kamienic i wtulały się we
wnęki i futryny.
Przyszła na świat o tej porze nocy, kiedy ulice są puste, a świat zamiera
w bezruchu. Płakała, bo w miejsce odciętej pępowiny, jak za dotknięciem
płatka śniegu, wnikał nieuchronny chłód.
DZIEWCZYNA
Urodziłam się w dużym mieście, moim pierwszym domem był blok na
skraju łąk pełnych dmuchawców. Było tam dużo żółci i dużo strachu.
Wciąż śni mi się musztardowy kolor tamtych zasłon.
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WIEDŹMA
Razem z nią musiało przyjść na świat coś jeszcze tamtej styczniowej
nocy. Zimna kulka śniegu, który się nie roztapiał, choć bez końca można
go było obracać w dłoniach. Czasami znikała, udając, że się roztopiła,
gdy tak naprawdę chowała się w jakimś ciemnym zagłębieniu, tuliła się
gdzieś pod szyszynką, czekając na lepszy czas i zawsze wracała przy
pierwszej sprzyjającej temu okazji. Po jednej, twardej kropli, po jednym
płatku śniegu przesączała się przez warstwy komórek, aż tężała w jej
ciemnych oczach.
DZIEWCZYNA
Co jeszcze pamiętam? Przedszkole, obcość grupy. Inne dzieci jak jedno,
harmonijne, choć trochę niezgrabne, zamknięte na mnie ciało. Macki
ustępujące przed moim chłodem.
Ja – dzikie dziecko ze śniegiem w oczach. Ja – dzikie dziecko z matką
z białaczką.
Patrzę wciąż na nią, gdy stoi u szczytu schodów, patrzę na drżące kolana podnoszące się w zwolnionym tempie, wychudzone do kości ramiona,
gołą czaszkę z maleńkimi, powoli odrastającymi szarymi włoskami, duże,
niebieskie, zmęczone oczy.
WIEDŹMA
A teraz próbuje wyjaśnić sobie kim jest, pyta siebie, co się właściwie
stało, snuje ciemną baśń, grzebie w obsesjach, brud wchodzi jej pod paznokcie, z ust kapią mantry dla żywych kobiet i martwych mężczyzn. Dla
matki, która przetrwała. Dla babki, która była najdzielniejsza. Dla topielca, który wciąż podąża jej tropem. Dla cienia, za którym wciąż strasznie
tęskni.
DZIEWCZYNA
błądząc między drzewami, nieprzytomnie
Zaczekaj na mnie, tam, na tamtych kamieniach, widzisz? – wybielę wodę,
osuszę ci włosy, będę cię bronić, pilnować twoich snów. Wybielę wodę,
osuszę ci włosy, będę cię chronić, palić w nocy mdłe światło. Wybielę
wodę, osuszę ci włosy, wróci babcia złodziejka bzu. Wybielę wodę, osuszę
ci włosy. Wybielę wodę, osuszę ci włosy. Wybielę wodę, osuszę ci włosy.
WIEDŹMA
Tymczasem woda zamienia się w lód.
Dziewczyna nieruchomieje na dźwięk tych słów.
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Scena 2
Na scenie pusty krąg drzew. Na ekranie jego zdjęcie.
Wiedźma wtacza do kręgu drewnianą toaletkę z lustrem i krzesło. Na drzewach rozwiesza sukienki jak na wieszakach. Gwałtownie chwyta Dziewczynę za ramiona i sadza ją przed lustrem. Przygląda jej się badawczo,
zbliża twarz bardzo blisko jej twarzy, ogląda dłonie. Nieustannie krąży
wokół niej, osacza.
WIEDŹMA
ironicznie
Ktoś tu jest już duży i czuje nienawiść. Nienawiść do siebie, która roznosi
od środka, spala, piecze, drażni każdy organ. Mała dziewczynka z zimną
kulką w piersiach chce niszczyć, zapamiętale pragnie odwetu na swoim ciele. Dobra uczennica odhaczająca grzecznie zadania z życia, nagle
pragnie zmienić zasady gry. Ale nie jest dobra w niszczeniu, przerasta
ją nawet stłuczenie szklanki. Nie realizuje listy rzeczy do zrobienia, myli
dzień z nocą, nie dba już o to, że tyje, przesadza z prochami na uspokojenie, marnuje czas przeznaczony na coś poważniejszego. Nie płacze i nie
żałuje, choć pierwszy raz w życiu odważyła się porzucić, zamiast czekać,
aż zostanie porzucona.
Chcielibyście wiedzieć dlaczego? Ona sama chciałaby wiedzieć. Szuka.
Grzebie w chaosie jak w błocie.
DZIEWCZYNA
Patrzy w lustro, przeciera twarz, dotyka jej ze zdziwieniem, jakby badała
prawdziwość własnej skóry, zrywa się z miejsca i przegląda rozwieszone
na drzewach sukienki, mrucząc coś pod nosem.
Zawsze lubiłam czerwony, dlaczego tu nie ma nic czerwonego?
Rozciera szminkę na nadgarstku, po czym rozgniata ją na kawałki i rozrzuca naokoło, mierzy kolczyki
Chryste, co za kicz…
WIEDŹMA
z odrobiną satysfakcji
Straciła do siebie zaufanie, nie wie już, co lubi, w czym dobrze wygląda, czy ma dobry gust. Z trudem przypomina sobie, kim była przedtem,
a przedtem przecież także byli mężczyźni. Karą za nieposłuszeństwo
jest unicestwienie siebie.
DZIEWCZYNA
siada znów przed toaletką
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Ej, blada księżniczko tam w lustrze, co robić? Ściąć na krótko włosy? Zrobić tatuaż? Oblać się gorącym wrzątkiem? Przypalić żelazkiem? Nabrałabyś trochę charakteru…
Dziewczyna pisze szminką na lustrze – „bezradna klucha”, wyrzuca ją,
łapie za żelazko, zbliża je i oddala od swojego ramienia, po chwili ramię
słabnie, siada na ziemi, odstawia żelazko na bok i gładzi je po plastikowej
stronie niczym małe zwierzątko.
Kiwa się, jak w chorobie sierocej.
Oczywiście, do nikogo nie czuję żalu. Oczywiście, jestem sama za siebie
odpowiedzialna.
Oczywiście, nienawidzę ich wszystkich, was wszystkich bez wyjątku.
Zastyga na chwilę ze zdziwienia z twarzą zwróconą na wprost widowni.
Nie, nie, przecież złe emocje do mnie nie pasują, to źle o mnie świadczy,
to niezupełnie tak.
Nikomu źle nie życzę, niech się wszystkim ułoży, niech wszyscy będą
szczęśliwi.
WIEDŹMA
cicho, poważniej
Tylko te zimne grudki pod żebrami kłują i przypominają, że to pewnie z nią
jest coś nie tak, zawsze było. Przyciąga nieszczęście, przynosi innym pecha. Wystarczy analiza na chłodno – wszyscy, którzy byli dla niej kiedykolwiek ważni, nie żyją, są chorzy lub mają inne problemy. Normalnym
ludziom to się nie zdarza, dlatego wszyscy się nad nią litują.
Dlatego zachowuje pozory niczym pusta skorupka – dobrze ubrana
i umalowana wydmuszka. Jest gotowa się poddać, znowu zostać dla kogoś grzeczną dziewczynką, istnieć w czyichś oczach. A tak naprawdę,
marzy tylko o tym, żeby ktoś ją uratował. Aż pęka.
DZIEWCZYNA
przewraca się bezwładnie, mamrocze śpiewnie, jakby była trochę pijana
Zostać tak na zawsze, w miękkim, półprzytomnym kokonie z benzodiazepin i koca, w którym dryfujesz sobie niczym w głębokiej wodzie, zapadając się głową do tyłu. Przyjazny świat w różnorodnych fakturach
ściany i łóżka, w bogactwie zależnych od pory dnia odcieni promieni słonecznych. Stan bezpiecznego ogłuszenia. Jakby co noc ktoś bił mnie po
głowie, bym nie oprzytomniała. Mogę bez końca badać stopami fakturę
dywanu czy trawy, obracać przedmioty w palcach…
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Porusza bosymi stopami, ogląda palce. Potem kładzie się na ziemi i tak
leży. Wiedźma przynosi koc, którym ją otula.

Scena 3
Dziewczyna podnosi się i staje nieruchomo w centrum kręgu drzew. Wrasta
w ziemię bez najmniejszego drgnienia, bez oddechu. Wokół niej krążą postacie. Wykonują w jej stronę agresywne gesty, ale jej nie dotykają, jakby
oddzielała ją od nich szyba lodu.
Na ekranie z tyłu wyświetla się oszroniona szyba.
WIEDŹMA
W jej głowie sypie śnieg. Bezgłośnie, płatek po płatku opada w ciemność.
Poeta okrąża Dziewczynę niczym lis swoją ofiarę.
POETA
Dziewczynko z lodu, nie umiem ci zaufać. Cofasz się przed moim dotykiem, znów odwracasz głowę. Twój strach wprawia w drgania powietrze.
Twój strach budzi mój niepokój. Miałaś mi być oparciem, nie ukrytą zapadnią. Ty i ten twój chłód.
DRUGA
prychając
Nieporadne biedactwo.
POETA
Dziewczynko, w twoich oczach pada śnieg, jak mam do ciebie mówić,
żeby w końcu dotarło, nie pytaj o miłość, żyjmy jak wszyscy. Bądź cieplejsza, nie ma nic za darmo, odsłoń się.
MAŁA DZIEWCZYNKA
Taką masz męską twarz, gdybyś ścięła włosy, nikt by nie poznał, że jesteś
dziewczyną.
DRUGA
Popatrz na swoje połamane paznokcie. Gdzie twój makijaż słonko?
POETA
Ej, lodowata, jesteś do zastąpienia, łatwo sobie znajdę kogoś cieplejszego. Uczucia czy potrzeby, wychodzi na to samo. Dorośnij. Wiecznie cię
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tylko przepraszam. Co chcesz udowodnić? Drażnisz mnie tą swoją niepewnością, uwierz w końcu w siebie, bo nikt cię nie będzie szanował ani
pożądał.
MAŁA DZIEWCZYNKA
z wyrzutem
Jesteś kobietą, więc krwawisz, tego się nie da zasypać brokatem.
POETA
Zimna księżniczko, twoje małe stopy wszystko utrudniają. Jak można być
tak drobnym i tak wszystko komplikować? Stawiasz mi opór, milczysz –
przyznaję się do błędu, a tobie ciągle mało. Czego ty właściwie chcesz?
DRUGA
Co cię boli? Nic cię nie powinno boleć, ty jakaś dziwna jesteś.
MAŁA DZIEWCZYNKA
Moja droga kurczysz się z wysiłku, nie ma sensu zaciskać piąstek, niczego nie wykrzyczysz, w kieszeni nie ma noża. Patrzą na ciebie, zawsze
będą patrzeć. Nic im nie zrobisz, mała. Marzysz o strumieniu tylko własnej krwi. Drapiesz ramiona, zagryzasz kostki. Ale to na nic, słoneczko,
wszystko na nic. Patrz, jacy dorodni, napęczniali pogardą.
Zawsze coś na ciebie znajdą.
Piękne panie z bilbordów nie zejdą ci na ratunek.
Wchodzi Wiedźma. Pozostali krążą wokół Dziewczyny i próbują jej dotknąć,
ale nie są w stanie.
WIEDŹMA
Jeżeli nie odetniesz pępowiny, już zawsze będzie cię boleć każde rozstanie. Nie będziesz umieć się żegnać i zawsze będziesz kochać za mocno.
Codziennie będziesz oglądać się za siebie, potykać się na ścieżce, zostawiać ślady, by zostać znaleziona.
Nie umiesz istnieć osobno, śnieżynko.

Scena 4
Dziewczyna zostaje sama. Powoli odmarza. Przez dłuższą chwilę stoi
w milczeniu, potem zaczyna kołysać się i mówić. Mówi powoli, jakby jej
słowa też dopiero stopniowo rozklejały się, odmarzały. Bardzo powoli jej
głos narasta, przyśpiesza.
Na ekranie w tle szyba szronu, po której spływają pojedyncze krople wody.
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DZIEWCZYNA
W mojej głowie sypią ciężkie płaty śniegu. Moja skóra jest plastyczną
masą, rumienieje pod wpływem silnych dłoni, które sprawdzają jej wytrzymałość. Za oknem szary świt, dźwięczy tramwaj. Moja skóra – ochłap
w czyichś palcach.
Za drzewami pojawiają się sylwetki dwóch kobiet – starszej i w średnim
wieku, trzymają się za ręce.
W mojej głowie sypią ciężkie płaty śniegu. Babcia biegnie przed siebie po
tłuczonym szkle, na niebie żelazne ptaki. Wychudzona mama idzie boso
przez las, na gałęziach krzewów zostają na zawsze jej długie, jasne włosy. Idę za nimi po lodzie, ślizgam się, szronieję, nie dotrzymuję kroku.
Kobiety znikają, zostaje po nich puste miejsce.
W mojej głowie sypią ciężkie płaty śniegu. Inni ludzie jak jeden organizm
cofający się przed moim chłodem. Ich panika, gdy rozmarzam, zalewam
ich potokami łez.
W czasie, gdy Dziewczyna mówi, zza drzew wyłania się postać Topielca –
mężczyzny z mokrymi włosami, który siada nieruchomo na jednym z kamieni w tle.
W mojej głowie sypią ciężkie płaty śniegu. W tłumie ludzi, w półmroku.
Drewniany parkiet drży, linia basu rezonuje między żebrami. Żadne miejsce, w którym stoisz, nie jest bezpieczne. Powietrze skupia się w ciężkie
grudy – zaciskają się, osiadają na dnie żołądka. Nic nie szkodzi, najważniejsze, że nikt nie zauważa.
znacznie ciszej, melodyjnie
W mojej głowie sypią ciężkie płaty śniegu. Zaczekaj na mnie, tam, na
tamtych kamieniach, widzisz – wybielę wodę, osuszę ci włosy, będę cię
bronić, pilnować twoich snów. Wybielę wodę, osuszę ci włosy, będę cię
chronić, palić w nocy mdłe światło. Wybielę wodę, osuszę ci włosy, wróci
babcia złodziejka bzu.
Dziewczyna podchodzi do Topielca, niezdarnie gładzi go po długich, mokrych włosach.
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Scena 5
W środku kręgu stoją dwa duże kamienie, na których siedzą Wiedźma
i Dziewczyna. Przez dłuższą chwilę patrzą sobie nieruchomo w oczy.
Na ekranie pola pokryte śniegiem.
WIEDŹMA
wzdycha
Po co ci był ten Poeta? Wiedziałaś, jak to się skończy – spalona ziemia
i mała dziewczynka płacząca w pustce.
DZIEWCZYNA
Czułam się potrzebna. Poeci są jak dzieci, trzeba im matkować, słuchać
godzinami o ich natręctwach. Wymagają godzin spędzonych przy telefonie, nieustającej akceptacji, chwalenia, nieprzerywania, gdy mówią,
a mówią dużo.
WIEDŹMA
Marzą o dniu, gdy wprowadzisz się do ich domu, żeby już mogli nigdy nie
sprzątać i nie gotować, by mieli więcej czasu na pisanie i czytanie. Jeśli masz pracę tym lepiej, przecież ktoś musi was utrzymać. Spełniasz
oczekiwania i się starasz, starasz, starasz.
RAZEM
niektóre frazy wspólnie, część jedna zaczyna, a druga kończy
Dbasz o siebie, bo dla poety estetyka jest ważna, poświęcasz tyle uwagi
ubraniom, kosmetykom, aż on zaczyna się martwić, że przestaniesz być
dla niego partnerem do intelektualnej dyskusji, strofuje cię, że za mało
czytasz, nie masz własnego zdania, choć gdy się z nim nie zgadzasz, atmosfera robi się nerwowa.
DZIEWCZYNA
trochę histerycznie
Ale jesteś, istniejesz, jesteś niezbędna, nic bez ciebie nie może się wydarzyć.
WIEDŹMA
Tymczasem zimno, które od zawsze nosisz w sobie, rozrasta się i dociera
do stóp.
Pamiętasz tamto popołudnie, gdy chciał się napić twojej krwi?
DZIEWCZYNA
Pamiętam. Duszny las z powietrzem zagęszczonym przed burzą, napięcie, żyletka obracana w jego długich palcach. Gotowość do poświęcenia,
mimo oporu mięśni.
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Błyskawica rozświetlająca las, nagłe, obezwładniające poczucie bezpieczeństwa. Pierwsze, ciężkie krople deszczu uderzają o szerokie liście
nad naszymi głowami…
To mówi o mnie coś dziwnego?

Scena 6
Na ekranie pojawiają się cytaty odczytywane przez głos z offu. Dziewczyna stoi twarzą do ekranu i odpowiada mu.
IRENA KRZYWICKA
Tak bym chciała być dobrego zdania o kobietach! Są zdolne, mają zdrową
energię do życia. Cóż, kiedy wciąż jeszcze takie niedorosłe i takie tchórzliwe, takie nieporadne i takie posłuszne. Kiedy to minie?
DZIEWCZYNA
Nigdy. Nie mija, nie mija, nie mija.
KAZIMIERA BUJWIDOWA
Kobieta dzisiejsza nie jest sobą, nie czuje się jednostką samą w sobie
i samą dla siebie.
DZIEWCZYNA
Sto lat minęło, jak jeden dzień i kim, myślisz, że ja jestem? Nie wiem, jak
i wy nie wiedziałyście.
MARIA TURZYMA
Więc choćby kobieta zdobyła niezależność materialną, bezwzględną
i dostatnią, choćby stała się wolną w małżeństwie i macierzyństwie,
choćby wywalczyła najdalej idące prawa polityczne, nie stanie się wolnym człowiekiem, póki nie potarga tych więzów, które ducha jej krępują
– zasadą, że nie jest ona sama dla siebie celem i nie zrozumie, że rozwój
jej indywidualny jako jednostki ludzkiej jest najpierwszym jej prawem
i obowiązkiem.
DZIEWCZYNA
Czy wolność istnieje?
LUCE IRIGARAY
Nie słyszysz? Posłuchaj: wszędzie wokół nas mężczyźni i kobiety wypowiadają te same słowa. Wszędzie wokół słychać te same dyskusje i te
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same spory, wszędzie rozgrywają się te same dramaty. Jesteśmy świadkami takich samych spotkań i takich samych rozstań. To samo, to samo,
to samo.
DZIEWCZYNA
No to akurat prawda. Prawda, prawda, prawda.
LUCE IRIGARAY
Nie płacz. Pewnego dnia uda nam się siebie wypowiedzieć.

Scena 7
Zamarznięte jezioro w lesie, na nim drewniany, kuchenny stół i krzesła.
Matka i Dziewczyna siedzą przy stole bokiem do widzów. Na stole stoi jedna, pusta szklanka. Każda z nich, gdy mówi, przysuwa ją do siebie, stuka
nią w rytm słów, odbiera ją drugiej.
DZIEWCZYNA
Mężczyźni nie umieją kochać tak jak ty mamo. Nie czują tego oddechu
śmierci na karku. Nie rozumieją, że wcale nie ma czasu. Że codziennie
wszystko się kończy.
Ale ty też coraz gorzej znosisz to napięcie. I ja.
Bolą nas mięśnie od tego uścisku, który zgniótł nas w jedno w dniu twojej
diagnozy.
Trzymamy się, tak już trzydzieści lat. I co? Słabniemy.
MATKA
Nie mów, że jesteś zimna. To nie tak.
Boję się, gdy trzymasz się mnie tak kurczowo. Boję się, gdy rozluźniasz
uścisk.
Choroba nam namieszała. Tak, że nie wiadomo już jak żyć bez strachu.
Chwila zastanowienia.
Kochać bez strachu też można, tylko ty tego nie umiesz.
DZIEWCZYNA
Nie chcę już twojej kontroli, przytłacza mnie twoja zaradność, ale gdy się
ode mnie odwracasz – wszystko boli, boli, boli.
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MATKA
Nie chcę cię już kontrolować, ale kiedy się oddalasz – tak się boję, boję,
boję.
ZIEWCZYNA
Boję się życia, boję się o ciebie.
MATKA
Boję się śmierci, boję się o ciebie.
DZIEWCZYNA
Chcę decydować, a pytam o radę.
MATKA
Chcę odpocząć, a ty wylewasz na mnie swoje emocje. Tak cię nauczyłam.
DZIEWCZYNA
Przestań zgrywać przede mną wzór cnót, niezniszczalną i żelazną. Nie
powiesz, czego potrzebujesz, a potem masz żal.
MATKA
Zbyt łatwo się poddajesz. Zabierzesz słoik zupy w podróż?
Matka zastyga zamyślona, dziewczyna wstaje, robi ósemki i opowiada, ślizgając się po lodzie.
DZIEWCZYNA
Wszyscy lekarze mojej matki to eleganccy i uprzejmi mężczyźni. Bardzo
mili i dobrze wychowani, wykształceni. Z serca ich nienawidzę, choć jestem wdzięczna, bardzo wdzięczna.
Niosą pomoc z pełnym wdziękiem i robią z nas małpy. Szczerzymy smutne zęby na sympozjach i konferencjach. Patrzcie, ma już dorosłą córkę,
a wciąż żyje! Tryumf medycyny.
Grzecznie milczymy, okazując im uznanie.
W milczeniu robi jeszcze kilka ósemek i siada z powrotem przy stole.
DZIEWCZYNA
Podobno to twoja choroba była początkiem tej mojej epoki lodowej. Dziś
jesteś zdrowa, a ja nie rozmarzam, dlaczego?
Słychać huk pękającego lodu.
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MATKA
Weźże się w końcu w garść, przestań w tym grzebać, taplać się w śniegu
bez końca.
Co jeszcze mogę ci dać? Co mam zrobić?
DZIEWCZYNA
Nic. Właśnie o to chodzi.
Lód znowu pęka.
Patrzą na siebie w milczeniu. Dziewczyna wyciąga rękę i gładzi Matkę po
policzku. W tle, na ekranie, krajobraz się zmienia, widać pękający lód, kry
na wodzie.
DZIEWCZYNA
szeptem
Moja krucha, chudziutka dziewczynka. Mój płatek śniegu. Blady elf bez
włosów, które zabrała chemia. Próbuję się nie udusić tym, jak bardzo cię
kocham.
W tle słychać delikatny szum morza, który stopniowo się nasila.
Dziewczyna wyciąga butelkę wina. Piją z gwinta jedna po drugiej i zaczynają się do siebie śmiać.

Scena 8
Dziewczyna i Poeta krążą wśród drzew.
Na ekranie drzewa iglaste targane wściekłym wiatrem.
POETA
Myślisz, że kim jesteś?
Dziewczyna milczy.
POETA
Wątłym płatkiem śniegu wirującym w pustce. Strachem z sarnimi oczami. Małą, słodką histeryczką. Wypełniłem cię swoimi myślami, nadałem
kształt i świadomość ciała, moje dłonie sprawiły, że istniejesz. Każdym
sięgnięciem po twoją skórę, każdym zgnieceniem i otarciem, wydobywałem twój charakter z bezwładnej masy. Coś tam w tobie dostrzegłem, coś
z silnego dzikiego zwierzęcia. Uznałem, że warto trochę popracować, zalecić odpowiednie lektury. Czym byłabyś beze mnie?
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DZIEWCZYNA
Nie jestem twoją myślą. Ani skórą w twoich rękach.
POETA
Przywiązywałaś się jak pies. Można cię było skopać do woli, zawsze wracałaś. Nie mów, że nagle coś się zmieniło.
DZIEWCZYNA
Miałam życie przed tobą. I życie po tobie. Dlatego, także kiedy nie patrzysz – jestem, nie znikam.
Nie żyjesz już przecież.
POETA
Ale trzymasz mnie w swojej głowie. Gdzieś w ciele modzelowatym masz
akwarium na topielca, podlewasz zgniłą wodą, zatruwasz aż miło.
DZIEWCZYNA
Więc może czas wylać dziecko z kąpielą... Zawsze byłeś dla mnie jak
dziecko.
POETA
Jesteś tylko małą, grzeczną dziewczynką, leć do mamuni, no poskarż się.
Braknie ci odwagi. Zresztą kochasz mnie. To jest właśnie miłość – twoje
powroty z podkulonym ogonem, prosto pod zaciśniętą pięść.
DZIEWCZYNA
Dość.
POETA
Co tam pisnęłaś?
DZIEWCZYNA
Mam dość. Odejdź.
POETA
I niby co zrobisz?
DZIEWCZYNA
Stanę się tym dzikim zwierzęciem, które kiedyś zobaczyłeś. Moje szorstkie futro, moje mocne kości, ostre krawędzi zębów, mój równy rytm oddechu – czekają tylko byś je dostrzegł. Jeszcze będziesz się bał.
Poeta śmieje się.
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DZIEWCZYNA
Nie znasz mnie.
POETA
Znam, znam. Nie strosz się mała.
DZIEWCZYNA
głośniej
Nie znasz mnie.
Nie znasz.
Nic o mnie nie wiesz.
Nie ma już skóry, której dotykałeś. Porasta futrem, które mnie ochroni.
Futrem, które nigdy nie przestanie mnie tulić. Wystarczę sobie.
Nie znasz mnie. Zrastają się moje skopane kości. Nie znasz mnie. Goją się
rany na dłoniach i nadgarstkach, już ich nie przytrzymasz.
Powinieneś wiedzieć, że jestem silna – słaba bym sobie z tobą nie radziła.
Nic nie wiesz. Silne zwierzę podnosi łeb.
Nie znasz mnie. Nie jestem twoją myślą ani twoim gestem.
Nie znam cię. Przyszłam na świat osobna. Tam cię nie było i tu nie będzie.

Scena 9
Dziewczyna siedzi pod drzewem, opiera się plecami o jego pień. Patrzy
przed siebie, wygląda na wyczerpaną. Zza drzewa wyłania się Druga.
Na ekranie góry lodowe.
DRUGA
Nie dasz sobie rady sama.
DZIEWCZYNA
Może tak, może nie.
DRUGA
Przeproś, przeproś, przeproś.
DZIEWCZYNA
Niby za co?
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DRUGA
Och, no wiesz, jak jest, jesteś kobietą, powinnaś być bardziej wyrozumiała… Wszystkie dobre związki opierają się przecież na kompromisach.
DZIEWCZYNA
Upokarza mnie. Ciągle.
DRUGA
To raczej twoje wygórowane wyobrażenia i duma.
Przeproś, przeproś, przeproś. Bądź mądrzejsza dla dobra was dwojga.
Ani jesteś ładna, ani mądra – sam ci to nie raz powiedział.
Bierze Dziewczynę za rękę, ogląda i puszcza.
No i widzisz, znowu niepomalowane paznokcie!
DZIEWCZYNA
Nie mam już siły.
DRUGA
Osoby, które się nie starają, zostają same! Same, same, same!
DZIEWCZYNA
A może chcę pobyć sama?
DRUGA
Nie żartuj. Samotność to nieudacznictwo i współczujące spojrzenia.
Utrata punktów w rankingu społecznym. Znów wszyscy będą patrzeć na
ciebie, jak na sierotkę. Nie chcesz tego.
DZIEWCZYNA
Skończ już. Nie znęcaj się nade mną jeszcze ty.
DRUGA
Przecież się troszczę.
DZIEWCZYNA
I czuję się jeszcze mniejsza i głupsza. Czy bez mężczyzny zawsze będę
mała i głupia?
Druga milczy zakłopotana, nie chce spojrzeć w oczy Dziewczynie.
Dziewczyna zaciska pięści, szarpie Drugą, która upada pod drzewem,
chwyta ją za włosy i uderza jej głową w leżący pod drzewem kamień. Druga
osuwa się na ziemię. Ciszę rozdziera brzęk tłuczonego lustra.
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Z drzewa spadają odłamki lodu. Dziewczyna siada na ziemi i bawi się nimi
apatycznie.
DZIEWCZYNA
rzucając kawałkami lodu w Drugą
To za „dziewczynce nie wypada”!
To za „spróbuj go zrozumieć”!
To za każde „bądź miła” i za każdą chwilę, gdy przepraszałaś i czekałaś
jak pies.
Nie bój się, nie umrzesz. Mare tenebrarum zawsze czeka.

Scena 10
Dziewczyna stoi sama w kręgu gołych drzew, za jej plecami, na ekranie,
falują drzewa smagane ostrym wiatrem. Co jakiś czas słychać świsty mocniejszego podmuchu i deszcz bębniący o szyby. Między drzewami, na zewnątrz kręgu, krąży Cień.
DZIEWCZYNA
Jeszcze ty. Wiedziałam.
Chodź tutaj.
Cień nie reaguje.
No chodź, do cholery!
Zatrzymuje się.
Myślałam, że umrę razem z tobą.
Cień wyciąga rękę w stronę Dziewczyny.
Ale ja tego nie zrobię.
Nas się uczy, że jak masz problem, to trzeba umyć podłogę.
Cień zapala papierosa.
Pamiętasz tę historię o pradziadku? Złamany inteligent wyszedł z politycznego więzienia i od razu wplątał się w romans z kobietą, która przeżyła Auschwitz. Rodzina w rozsypce. A on kap, kap, kap – bał się odgłosu
kapiącej wody – nikt go nie rozumiał.
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A tę historię o stryju, który poszedł w świat, budować nową Polskę, Nową
Hutę i nie wiadomo co jeszcze i zaginął na lata? Gdy się już odnalazł na
starość, dzwonił po pijaku i opowiadał bzdury o ukrytych pierścieniach
i rodowych herbach.
Następny w kolejce byłeś ty – wuj, ojciec chrzestny. I wybrałeś rzekę.
Taką, na którą musieliśmy ciągle patrzeć przez te wszystkie lata.
A teraz widzisz? Niespodzianka. Wasz rodzinny niepokój noszę ja. I nie
wiem, co z nim zrobić, bo dziewczynie tak nie wolno.
Jak to było? „Gdyby prababcia nie umiała handlować obrusami, rodzina
umarłaby z głodu”. „Kobieta jest od tego, by utrzymywać świat przy ziemi”.
Siada na ziemi.
Może ty mi powiesz, kim ja jestem?
Dym z papierosa Cienia zasnuwa las.

Scena 11
Dziewczyna siedzi w milczeniu na środku kręgu drzew. Nieruchomo patrzy
przed siebie. Na ekranie za nią ten sam nieruchomy krąg.
Pozostaje tak na tyle długo, by widzowie odczuli znaczny dyskomfort.

Epilog
Wiedźma wchodzi do pustego kręgu. W tle na ekranie śnieg padający na
otwartym morzu.
WIEDŹMA
W lesie jest wiele małych dziewczynek. Podeszwy ich stóp są twarde,
a ruchy ostrożne. W ich oczach nie zawsze dostrzeżesz strach. Potrafiły
się dostosować. Walczą – brudzą ręce ziemią, zanurzają się głęboko pod
wodę, połykają świeży śnieg. Za każdym razem wiedzą, gdy gubią drogę,
ale nauczyły się nie cofać przed cierpieniem. Poranione dłonie i słowa, to
wszystko, co mają.
Zimna dziewczynka czasami może im pomóc. Niejednokrotnie jednak
woli wydrążyć jamę w ziemi i schronić się w niej, oszraniając ciało. Cza-
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sami, siedząc w zagłębieniu wysokiego głazu, patrzy na las i widzi błąkających się wokół drzew ludzi. Często czuje się bezradna.
Jednak czasem, gdy starcza jej sił, mocno zaciska piąstki i powieki,
wstrzymuje oddech, koncentruje myśli. Wtedy powoli, płatek po płatku
wokół drzew i ludzi zaczyna wirować śnieg. Rozjaśnia ciemność.
Mała dziewczynka z kulką lodu pod skórą przekracza furtkę ogrodu
i znajduje morze.
To nie jest historia o dziewczynce, która ginie. To jest opowieść o dziewczynce, która przetrwa.

Od autorki
W tekście wykorzystałam cytaty z następujących źródeł: Chcemy całego życia. Antologia polskich tekstów feministycznych z lat 1870–1939; Luce Irigaray, Ta płeć ( jedną) płcią niebędąca.
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Mila Bulska

ROZMOWA TOWARZYSKA
PRZY KAWIE
Osoby:
RECEPCJONISTKA
LARA – swingerka poetka. Do nogi, za pomocą łańcucha, podczepiony ma
niewielki sejf na kółkach, trzyma w nim swój dorobek literacki przez nikogo
dotąd niezauważony. Chciałaby pozbyć się tego sejfu, ale jakoś nie potrafi.
LARYSA – była Lary. Nienawidzi dużego miasta, w którym żyje, jego korposnobistyczny charakter obwinia za wszelkie swoje niepowodzenia. Labilna
emocjonalnie, ale szczera do bólu.
EWA – rozwiedziona pięćdziesięciolatka z dwójką dorastających córek.
Próbuje dotrzymać im kroku w sferze mody, rozrywki, zainteresowań,
aczkolwiek przez unowocześnioną powierzchnię prześwitują warstwy PRL-u
i tradycyjnego wychowania.
TANIA – infantylna blondynka o dobrym sercu, obiekt pożądania i obśmiania.
W najmniej oczywistych momentach cytuje mądrości filozofów.
CEZARY – były facet Tani o przeciętnej inteligencji i wyglądzie, karierowicz.
Akcja dzieje się w hotelu, który może znajdować się w każdym mieście każdego państwa.
To architektoniczny konstrukt mentalny. Będąc punktem poza wszelkimi alternatywami, gości kobiety, które po raz pierwszy/po raz kolejny/na
chwilę/na dłużej znalazły się na bocznym pasie drogi życiowej. Gdybyśmy
chcieli użyć słownika nowej psychologii, powiedzielibyśmy, że ten hotel to
zdezorganizowana strefa opuszczonego komfortu, zaś oddając głos autorytetom moralnym spod sklepu 24/7, dowiemy się, że gorzej być nie może,
i że lepiej trzymać się od niego z daleka, wszyscy wiedzą, że takie miejsce
istnieje i nikt nie chce tu trafić.
Wystrój dziwaczny. Na jednej ze ścian holu wisi duży, niedziałający zegar,
w którego tarczę wbite są lotki. Nieco na uboczu stoi okrągły stół, na którym z kolei stoi słój prawie do pełna wypełniony petami. Przy stole siedzi
Lara ubrana w kolorowy, zmizerowany sweter, cały jej image jest nieco kloszardowski. Pali papierosa jak mężczyzna, strzepuje popiół szybkim, zniecierpliwionym gestem. Pisze coś w grubym zeszycie. Połączona ze swoim
sejfem łańcuchem.
Na dalszym planie widać drzwi ponumerowane od 1 do 5. Jest też kredens
kuchenny i krzesła porozstawiane w nieładzie.
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LARA
pisze w zeszycie, wierci się na krześle
Przerost ambicji pożarł ideały, zostawiając po sobie świat pusty i mały,
pokusa wygryzła marzenia do zera, zostawiając po sobie kwaśny smak
upojenia... (odkłada gwałtownie długopis, zapala papierosa, mówi w stronę widowni) Znowu nie taki mały i nie taki kwaśny. To, że jestem w ogóle
w tym miejscu (rozgląda się) to jedynie kompilacja pewnych epizodów,
ale jak wiadomo, no bo przecież wiadomo, zachowanie życia grozi powikłaniami. (wstaje, przechadza się po scenie, podchodzi do zegara, wyciąga
lotki i rzuca nimi) Pokrzepiającym jest fakt, że przecież żaden meldunek nie jest nam przypisany do końca życia na stałe. Nawet miejsce na
cmentarzu nie jest dziś pewnikiem. Dawno pogodziłam się z myślą o nieposiadaniu własnego dołka. NO KIDS, NO FUTURE. Świadoma decyzja
o nieposiadaniu potomstwa ociera się w dzisiejszych czasach o szaleństwo, bo i komuż zostawić nagromadzone za życia majątki ruchome, nieruchome, biblioteki, biżuterię? A jeśli nikomu ich nie zostawiam, to po co
je zbierać...? Życiowa samorealizacja, prokreacja, niespełnienie. Niezła
ze mnie katastrofa ładu społecznego. Zresztą, dzieci nie są gwarancją
niczego. Nie wierzę w instynkt, wierzę w panikę. Każdego wcześniej czy
później dopada panika, macocha pochopnych decyzji i łatwych obietnic.
Kobiety dopada zdecydowanie wcześniej. Wtedy, kiedy mężczyzna przystanie i zapali papierosa, aby przez szum wzburzonej krwi usłyszeć wołanie swoich myśli, kobieta musi iść do przodu, za ciosem, ze złamanym
nosem.
Życie codzienne z jego bezwzględną instrukcją depcze nam po piętach.
Słychać rozmowę poza sceną. Recepcjonistka ma zachrypły głos – nikotynizm bądź tarczyca – diagnozy nie postawiono – rozmawia z kobietą o delikatnym, wysokim głosie.
RECEPCJONISTKA
Pani pierwszy raz?
TANIA
Pierwszy.
RECEPCJONISTKA
Damy więc pokoik numer jeden
nowicjuszka wydmuszka
taki żarcik
rozumie pani?
TANIA
Nie rozumiem, ale dziękuję.
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Tania wchodzi do salonu, ciągnąc za sobą napęczniałą walizkę. Lara przerywa rzucanie lotkami, podchodzi do niej.
LARA
No nie wierzę, walizki! Prawdziwe? Serio?
Zazwyczaj meldują się bez walizek, od progu gadając „całe życie na walizkach, całe życie na walizkach”, a to takie zwykłe rżnięcie głupa, co
oczywiście wiem od razu, takie wiesz, podpinanie niewidzialnego ciężaru do nieskrępowanych rąk, dłoni pustych jak naczynia. Wiadomo, byle
przybłęda chce pochwalić się swoim majątkiem, choćby był nim schowany w dziurawej kieszeni, poszarzały zwitek rachunków z dawno odwiedzanych kawiarni.
Musisz być wielką szczęściarą, skoro udało ci się spakować cokolwiek.
TANIA
Nie do końca tak było.
LARA
Kto by pomyślał!
Moje plecy przyniosły, wyobraź sobie, jedynie czarny worek, szeleszczący, cholera nawet taśmy nie miał, każdy krok groził rozerwaniem.
120 litrów naprędce pakowanych strzępków, spodnie, pomięte koszule,
stanik, pojedyncze skarpetki. A gdzie cała reszta? Książki, albumy, kolekcjonerskie wydania płyt, ulubiony kubek na poranną kawę. Musisz być
naprawdę wielką szczęściarą!
Z pokoju numer pięć wychodzi Larysa, ma na sobie elegancką, biurową koszulę zapinaną pod szyję, na niej długi żakiet w którego kieszeniach trzyma dłonie i spodnie od pidżamy. Mrużąc oczy, spogląda na kobiety i walizki.
Podchodzi do Tani, podając jej dłoń bez słowa, wita się energicznie.
LARYSA
Larysa, miło.
Nie przejmuj się jej wywodem, (wskazuje na Larę) uwielbia nadużywać
rozpaczy.
Trafić tu z workiem pełnym odpadków to przepych. Zawsze miała z górki,
niektórym to nie służy, zaczynają po prostu się toczyć. Ja, moja droga,
przyjechałam tu niegdyś prosto z lotniska, córa polskiej ziemi zawrócona
do kraju spalonych mostów. Tani lot bezpośrednio z Edynburga do przedpiekla, no w sensie, do domu rodzinnego, mała mieścinka na samym południu południa. Nikt nawet nie zauważył mojej rocznej nieobecności,
jakbym wyszła na zakupy do supermarketu. Żadnych pytań, żadnych po-
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ciech, a ja dałabym sobie głowę uciąć, że wracałam nie samolotem a tekturowym pudełkiem z rozdygotanymi zapałkami w środku.
Ale to było kiedyś. Dziś jestem tu z zupełnie innych powodów. (zerka znacząco na Larę) Jak Ci na imię laleczko?
TANIA
Tania! Miło mi! Czy można prosić o coś do picia?
Siada na krześle, wydaje się, że zaraz omdleje.
Lara podbiega do czajnika, za nią na kółkach toczy się sejf.
LARA
Otwieram przewód kawowy! Tylko człowiek pije kawę, istota rozumna, ja,
ty, oni,
zobowiązani więc jesteśmy...
LARYSA
Gdy tak mówisz dopada mnie drapieżna potrzeba zezwierzęcenia, ludzka
skóra jak ciasna bielizna – uwiera.
LARA
Najdroższa, zbydlęcenie to stara praktyka!
TANIA
Błagam o kawę!
LARA
Opowiedz o swoich walizkach.
TANIA
Zobaczyłam je dziś rano przed drzwiami na wycieraczce, jak jakieś
bezdomne, tak siedzą bezdomni w sezonie grzewczym od listopada do
kwietnia na ciepłych klatkach schodowych. (Lara i Larysa przytakująco
kiwają głowami) Chciałam krzyczeć, ale nie było do kogo, więc zaczęłam
krzyczeć do klamki, ale ona konsekwentnie drętwa nawet nie zgrzytnęła.
Zabrałam walizki i odeszłam.
Więźniarka puszczona na wolność, wolna a ciągle z wyrokiem.
Powiedzieli mi, że dobrze przyjść do tego hotelu, że tu odpocznę. Nie
wiem, kto mi to powiedział. Nie znam ich. (zamyśla się) Ale ja nie chcę odpoczywać! Czekać będę! Czekanie jest dobre na rysy twarzy, zmarszczki wygładza, ujędrnia skórę spiętą aż do bólu. W końcu po mnie wróci,
prawda?
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LARYSA
Wyczuwam w powietrzu bukiet zapachów: naiwność, głupota i trele morele.
Lara daje znaki Larysie aby milczała, ale ta nie przerywa.
LARYSA
Kobieta opuszczona to kobieta w gorączce, po wstępnej fazie odrętwienia wpada w szalony pościg za utraconą kompozycją, z zawziętością psa
goniącego własny ogon.
I to psa puszczonego na dywan rozżarzonych węgli.
TANIA
Nie podoba mi się to przyrównanie do psa ale faktycznie, chyba mam gorączkę.
LARA
Przypominam, że jesteśmy tu po to, by nawzajem okazywać sobie litość.
Mile widziane popisy wazeliniarstwa. Wszystkie uprzejmie wystraszone, milusio zahukane. Trzymajmy się tego. (zwraca się do Larysy) A Ty nie
udawaj twardej sztuki, dobrze wiem, że nie masz odwagi choćby spojrzeć
przez okno.
LARYSA
podchodzi do okna, długo bawi się firanką
Oczywiście, że mam.
LARA
I co tam mamy dziś miłego za oknem?
Słuchaj teraz.
Szepcze do Tani, szturchając ją łokciem.
LARYSA
z nienawiścią w głosie
Kanion głęboko osadzonych torów, za nimi poszatkowane pasmo starych
kamienic i lustrzanych biurowców. Siedzą na swoich betonowych dupskach jak obywatele w ławie przysięgłych. Rozpatrując mieszczańskie
życiorysy, wydają wyroki. Największym koszmarem – zwolnienie ze stanowiska pełnoprawnego mieszczucha i późniejsza tułaczka bez bagażu
podręcznego, jakimi są praca, rodzina i teczka pełna umów.
Starzy przyjaciele zapominają o waszym istnieniu, nowi czekają pośród
liści kołujących po chodniku. Magiczne miasto! Miasto da się lubić! Ezoteryczne miasto! Koszmar o mieście!
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Don’t cry for me betonowa dżunglo! (odchodzi szybko od okna, podbiega
do Tani widocznie podenerwowana) Wystaw język! (Tania wystawia język,
Larysa świeci na niego latarką) Piękny, doprawdy, zero pleśni, zero nalotu
z polotu, aksamitna powłoka, pusta powierzchnia reklamowa! Idealny do
kampanii wyborczych!
Tania wyrywa się, ucieka z płaczem do pokoju numer jeden.
LARA
No i masz! Nawet kawy nie dopiła!
Może ty pokażesz swój spleśniały jęzor? Zresztą, kto by go chciał oglądać...
LARYSA
nachyla się nad Larą, szepcze jej do ucha
Mój język moja sprawa, sporo się natrzepał i naurągał wielu.
Wszystkim się wydaje, że noszą za ustami karabiny, tymczasem to zwykłe pistoleciki do wszczynania alarmu, wiesz coś o tym, prawda?
Pif paf – tyle umiesz powiedzieć.
Kartki nie słowa, atrament nie mowa. Garść znaków. Dla kogo, dlaczego?
Dla picu.
LARA
O! Ruch w interesie! Im nas więcej, tym lepiej!
Do salonu wchodzi Ewa, w sportowym staniku, pstrokatych legginsach,
adidasach. Ma spiętą twarz, sztywne ruchy, ze sportowej nerki uczepionej
bioder wyciąga papierosy, odpala jednego, zaciąga się, rozgląda po salonie.
SEKRETARKA
Pani pierwszy raz?
Tylko pytam, proszę się tak nie zacinać jak stara klamra
daleko stąd do mamra, ale pani nie chwyta, pokój numer trzy.
EWA
Pięknie mnie urządziła.
LARA
Pani nawet siatki jednorazówki nie ma?
EWA
Jeszcze jej za to podziękuję, laurkę jej wyślę, czarno-białą, kondolencyjną.
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LARA
Jesteśmy tu po to, by wysłuchać i doradzić. Wspólna terapia detoksykacyjna.
Otwarte serca i umysły. (Larysa wybucha krótkim śmiechem) Musisz nam
dokładnie opowiedzieć co cię tu sprowadza.
EWA
Córka mnie sprowadza, zadrwiła ze mnie, ot co się stało.
W dwudziestym roku życia tak sprzeniewierzyć się matce.
Nie zjawiła się w kościele! Młodsza weszła do środka, miejsce zająć pod
gipsową figurką świętego, a ja stałam, czekałam, z wiatrem śmiejącym
mi się prosto w twarz! Matczyna próżność!
Niewytłumaczalnie nie przyszła! Weszłam dopiero na wyznanie wiary,
pół mszy stracone, co ja mówię, cała msza. Nie słyszałam słów, śpiewów, własnego głosu nie słyszałam. Szlag by to.
Czuję, jakby nas odseparowano, ona po jednej stronie wysokiego, grubego muru, ja po drugiej.
Coś jak mur chiński, berliński, trampowski.
LARYSA
z przesadą
Mur Konstantynopola!
LARA
Kawy się pani napije? Tylko ludzie piją kawę...
LARYSA
Co było dalej?
EWA
To, co zawsze, modlitwa powszechna, modlitwa nad darami,
świętyświętyświęty...
LARA
Co było z córką?
EWA
A skąd mam wiedzieć?!
Regularne spotkania: wtorki płaski brzuch, w niedziele kościół.
Pokoleniowa zasada wyznaniowa. Z moją matką chodziłam na msze, ta
sama godzina, ta sama ława, ta sama gipsowa figurka świętego, zawsze
z podaniem życzliwej dłoni – miała taką miękką dłoń – i takie dobre spoj-
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rzenie. Teraz córki chodzą ze mną, silne i piękne, dwie kolumny wysokie,
moje podpory!
Ale co stało się z jedną z nich? Moja kolumna runęła?
LARYSA
podchodzi bliżej Ewy, nachyla się na wysokość jej ust
Na twoich zębach iskrzy rdza, zgrzytają przy każdym słowie.
EWA
krzycząc Larysie prosto w twarz
Mur postawili! Mur!
LARA
Ale kto!?
EWA
Ludzie! Tylko ludzie stawiają mury, druty ostrzą, przekłuwają rowerowe
dętki!
Musieli jej nagadać, nabujać, dziecko mi zbałamucili!
Lara zapisuje coś w notesie, podobna do psychiatry w gabinecie.
LARA
Ile lat ma zbałamucona latorośl?
EWA
W listopadzie skończy dwadzieścia.
LARA
Ha, wszystko jasne!
Szmatka dwudziestolatka, istotka bezrozumna, wolną wolą nieobarczona!
EWA
Właśnie tak! To znaczy nie! Moja córka to młoda inteligentna kobieta.
LARYSA
Wszyscy jesteśmy inteligentnymi dziećmi swoich rodziców. Nasza mądrość zostaje przekreślona wraz z pierwszą krytyczną myślą głośno
rzuconą przy śniadaniu, nad bułką z masłem. Pierwszym naszym NIE
wyartykułowanym po cichu.
LARA
Taaa…
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Do dziś słyszę słowa matki: córko, córeczko, taka byłaś fajna i wesoła, co
się stało z moją córeczką? (Podchodzi do Ewy i palcami ugniata jej policzki) Ukradli mi córeczkę, tak właśnie mówiła, jakby ktoś wpakował mnie
do bagażnika i wywiózł do lasu by w nim zakopać. Tyle że ja ciągle tam
byłam, za ścianą. To oni się mnie przestraszyli, pochowali głęboko w czasie przeszłym, zamknęli przede mną.
EWA
Ja się przed nikim nie zamykam! Ciągle się otwieram!
Już bardziej otwarta być nie mogę!
Matka Polka po transformacji! Przestarzały majątek produkcyjny!
Całą siebie dla nich zmodernizowałam, zrewaloryzowałam, połowę życia
zdmuchnęłam jak kurz bitewny. Duma jak guma rozciągnięta do granic.
A ona mi, tak po prostu, młoda głupia pizda do kościoła nie przychodzi!
LARA
Gniew nam w niczym nie pomoże. Nie, nie, musimy znaleźć inny wentylek...
Choć, ja córce wcale się nie dziwię... Ambona to przedłużenie męskiego
ego.
Zawsze, kiedy mijam kościół, przed moimi oczami przewija się klisza
czarno-białych wieców triumfującej nowoczesności.
EWA
Tak mówią jedynie kobiety mające problem z komunikacją z męskim
światem, męskiej mowy nierozumiejące, a ta, patrząc z historycznej perspektywy, obciążona jest moralnym obowiązkiem.
Męskie słowa niczym wiertła drążą w kobiecie tunele. Nie ma na całym
świecie tak twardej kobiety, która nie dałaby się w końcu ukruszyć!
W tym momencie dzwoni telefon, model sprzed epoki komórek.
LARA
Nie odbierać!
Z pokoju wybiega Tania, chwyta telefon, odbiera.
TANIA
Cezary?
Aha...przepraszam, tak, już ją proszę. (Wyciąga słuchawkę w stronę Lary)
Jakaś kobieta do ciebie.
Lara przeciąga moment podejścia do telefonu, robi skręty ciała, odpala
następnego papierosa, idzie okrężną drogą.
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LARA
Halo? Haaalo?
Och, niestety, ktoś chyba się zniecierpliwił. (odkłada z uśmiechem słuchawkę)
Ludzie dziś są tacy niekonsekwentni, dzwonią, nie dzwonią...
W tym czasie Ewa z Tanią mierzą się nieprzyjaznymi spojrzeniami.
EWA
nadal patrząc z pogardą na Tanię
Obie córki są utalentowane. Jedna ledwie zaczęła praktykę w banku już
jej proponowali wyższe stanowisko. Kierownicza perspektywa jak nic.
Druga, no ta, co wykręciła numer z kościołem, każdy może mieć gorszą
niedzielę, nieco bardziej roztrzepana, ale też niepospolicie uzdolniona.
Dwadzieścia lat harówy nie poszło na marne, ciągle pchałam je do przodu, gdyby trzeba było, na taczkach bym je wiozła przed siebie, byle nie
zostały w tyle.
LARYSA
Z ostatnich szeregów czasem najlepszy widok na całość.
LARA
A mąż?
EWA
Mąż?
LARYSA
No wiesz, głowa rodziny. Pan domu. Protoplasta.
EWA
Aaaa ten.... Człowiek urodzony w czepku na głowie i białych rękawiczkach na dłoniach.
Ulepiony z gliny z domieszką kultury wysokiej, o manierach tak ozdobnych jak paski wykańczające do tapet. Ciężko żyć z ikoną uprzejmości.
Uprzejmie spłodziliśmy dzieci, uprzejmie nie wtrącał się w ich wychowanie, co było dobre do momentu ich dojrzewania. Później postać matki
staje się ostatnią kwoką ocalałą z rzezi.
Cóż...duże piersi, duże problemy.
Pewnego popołudnia przyszedł do domu, grzecznie prosząc o rozmowę
i w tej rozmowie jak najgrzeczniej potrafił, oznajmił, że odchodzi do innej.
Tania wybucha śmiechem.
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LARA
zbliżając się do Ewy
Śmiech parszywy wiecznie żywy!
Weselmy się w dniu szyderczym!
No, może nie tak od razu... kura musi swoje odgdakać, nie należy skubać
ptaka przed ubiciem.
TANIA
nadal się śmieje
Nowe pierze, nowe życie!
LARYSA
Kura kuractwo – marne ptactwo!
EWA
Nic nie wiecie o życiu!
LARYSA
Pewnie, że nic nie wiemy! Po cholerę wiedzieć cokolwiek! Gdybym wiedziała, nigdy nie przyjechałabym do tego miasta, nigdy nie spojrzałabym
w stronę… (patrzy na Larę, urywa) Masz piętnaście lat – nic nie wiesz
o życiu, masz dwadzieścia pięć – nie wiesz nic, jesteś po trzydziestce
i dalej kurwa nie wiesz nic o życiu! Matki posiadają intuicyjną zdolność
doboru słów najbardziej poniżających ale wypowiadanych z największą
troską!
EWA
To jakaś męczarnia być tu z wami! Nie wytrzymam!
LARA
Musisz! Wszystkie musimy, inaczej sens istnienia tego miejsca przepadnie. To my musimy oswajać przestrzenie, a nie one nas. Ucieczka będzie
jedynie aktem tchórzostwa, kolejną zaliczoną po drodze paniką. W ten
sposób nigdy nie zatrzymasz lawiny niepowodzeń, nie zatrzymamy jej...
stoczymy się z całym wewnętrznym gruzem...
Zatrzymać się, zatrzymać!
LARYSA
To nie takie proste, to całe zatrzymanie! To nie hulajnoga!
Spójrz na siebie, rozpędzona kulo. Zawsze kończysz tak samo, cuchniesz
alkoholem, papierosami i głodem, cuchnie nimi każdy twój włos, każdy
śluz. Jak ty to robisz?

72

LARA
Nikt nie nauczył mnie lepszej metody radzenia sobie z życiem. Radzisz
sobie albo nie. Rozpychasz się łokciami albo łokcie innych rozpychają
ciebie. Nie zachowano należytych proporcji. Bóg mojej świętej pamięci
babki obdarzył mnie zbyt dużą inteligencją przy nazbyt małej pewności
siebie, katastrofa. Pierwsza ucieczka nigdy nie będzie ostatnią. Łatwo
stać się tchórzem w całej płochliwej okazałości, choć nikt nie chce być
tchórzem nazwany. Lepiej być pechowcem, schizofrenikiem, smutnym
człowiekiem, kaleką, bankrutem!
Codzienne kataloguję dowody własnej odwagi, wątpliwości przechwytuje i unicestwiam, a te pojawiają się równie łatwo jak śliwkowe krwiaki na
cienkiej skórze starego człowieka, wystarczy mocniej przycisnąć. Dlatego wmawiam sobie, że jestem pospolitym ucieczkowiczem, czyż to nie
brzmi jak wczasowicz? Tylko że, hm.... żelazny napór logiki spycha słabowite koncepcje z powierzchni myśli.
Każda ucieczka podszyta jest strachem. Nie ma innej możliwości.
LARYSA
Tak! To jest myśl!
Uciec z tego miasta! Po prostu. Przecież to żadna hańba!
Całe narody spierdalają, głowy państw, pospolici złodzieje rowerów
z blokowych piwnic, niektórzy uciekają przed własnym szczęściem, bo
ktoś im kiedyś powiedział, że na nie nie zasługują. To jest genialny pomysł!
Zauroczona wizją ucieczki, bezmyślnie gapi się w punkt.
EWA
Wy się znacie?
LARA
stojąc tyłem do Larysy
Znacie – nie znacie, rok, pięć lat, dziesięć, wszystko przelotne znajomości.
Kilka lat temu podbiegłam do uśmiechniętej dziewczyny, w ręku trzymała zapiekankę, szczypiorek rozsypał się i uczepił mojego szalika. Poznałam ją w tamtej chwili na wylot, na przerost, na całego. Dziś jej nie znam,
koloru oczu nie pamiętam...
Lara zrywa się, prostuje, krzyczy na ciągle odrętwiałą Larysę. Dźwięki
tranzystorów jak uderzenia piorunów.
LARA
Nie ogarniam cię czasem, nie ogarniam formatu
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całościowo nie zmieszczę w jednym pniu tylu światów!
Czasem słów nie rozumiem, nie rozumiem zdań prostych
nie potrafię rozplątać kształtów z ciebie wyrosłych!
Nie znam twoich wytycznych, nie znam twoich sygnałów
nie wyławiam słów złotych pośród kupy banałów!
Tania klaszcze.
EWA
No no, związki wykańczają. Nie znam nic bardziej inwazyjnego. Przeszczepienie ciała do ciała.
Jak można wybrać właściwego dawcę, kiedy każdy chce być biorcą?
Drugi raz bym się na to nie zgodziła, odrzuciłabym, wypluła.
Gdybym była w waszym wieku, wiele rzeczy bym odrzuciła.
Do salonu wchodzi Cezary, ubrany w gustowne, drogie ciuchy, z bródką
prosto od barbera, opanowany i powściągliwy w gestach, pewny siebie.
SEKRETARKA
Pan w odwiedziny? Szlachetnie z pana strony, zlatują się same wrony...
Wejść i się rozejrzeć, z pewnością gdzieś tam się błąka...
TANIA
w ekstatycznej radości podbiega do Cezarego, uwiesza się na jego szyi,
całuje
Cezary! Wróciłeś, wróciłeś po mnie! Wiedziałam, że ten incydent z walizkami był nieporozumieniem! Bolesnym, to prawda, ale możliwym do
przeżycia.
Dziewczyny, poznajcie mojego Cezarego. Mojego!
Wszystkie bez entuzjazmu mówią czeeeeść. Tania przysuwa krzesło przed
Cezarego, siada wyprostowana i gestami zachęca go do mówienia. Na Cezarego pada silne światło reflektora.
CEZARY
Na początek chciałbym serdecznie podziękować za ciepłe przyjęcie.
Widzę, że ładnie się tu urządziłyście, klasa... osobiście inaczej zaaranżowałbym to miejsce, znam kilka naprawdę solidnych firm remontowych,
gdybyście tylko chciały, na hasło CEZARY dają niezły upust!
Przechodząc jednak do meritum...Tanio!
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TANIA
Czekaj, czekaj, nim wyjdziemy, opowiedz naszą historię, jak się poznaliśmy! Niech wszyscy wiedzą, że miłość dostępna jest na wyciągnięcie
ręki!
CEZARY
Dobrze.
To była niedziela, pierwszy tramwaj przecinał niewyraźny poranek,
wracałaś z imprezy narąbana jak działo, mi się chciało, tobie się chciało.
Wpatrywałaś się we mnie oczami bezdomnej kotki, nieufnie głodna, napastliwie dostępna,
nawet wyglądałaś jak kotka, włochata, kosmata.
TANIA
Pijana kotka!
CEZARY
Zabrałem cię do siebie, umyłem, uczesałem, przeleciałem.
TANIA
Ja jestem Afryka, ty jesteś Francja!
LARYSA
Gościom hotelu przypomina się o resztkach godności...
CEZARY
Kobieta mężczyzna
jing i jang
gang bang.
TANIA
Mogłabym go słuchać w nieskończoność!
CEZARY
Cudownie się składa. Od dziecka odczuwam przymus nieustannego gadania, mógłbym cię wypchać słowami i powiesić nad kominkiem. JA,
mądry synek swej matki, całkowity spadkobierca nierespektowanych
genów, szlachetna forma z brzucha wyłoniona.
Kiedy przynosiłem do domu dwójki, mama biła brawa, objaśniając nikczemność ludzkiej natury.
Kiedy chciałem nowe dvd, robiła ojcu awantury, że syn musi mieć nowe
dvd.
Codziennie przed snem kazała mi przyrzekać, że do czegoś w życiu dojdę.
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TANIA
Dojdziesz!
CEZARY
Ale, ale! Aby dojść, trzeba pracować, aby pracować, czasem trzeba
odejść. Rozumiesz, praca, poświęcenie, nieludzkie zarobienie, po łokcie,
po uszy, po dziurki w nosie. Uciechy dla duszy nie przysługują jeńcom
korporacji. Tanio, mój rajski ptaszku, ja odlatuję, a ty musisz się z mojego
gniazdka wyprzątnąć!
TANIA
Jak to wyprzątnąć?
Nie to miałeś powiedzieć, nie to miałam usłyszeć. Widzisz, co się ze mną
dzieje od tego czekania?
Przecież ja za tobą wszędzie polecieć mogę!
CEZARY
Nie możesz.
TANIA
To co ja mam robić?
CEZARY
To proste.
Żyć beze mnie.
Reflektor gaśnie, Cezary kłania się nisko publiczności, przez kilka sekund
słychać gromkie brawa, jak na gali rozdania nagród, pod jego nogi lecą
kwiaty, odchodzi, Tania wpada w katatoniczny szok. Lara podrywa się,
wstrzymuje ją sejf, ale ciągnie go za sobą, podbiega do szafki z której wyciąga butelkę.
LARA
Napijmy się wina, tylko ludzie piją wino... ja, ty ,oni.
Szybko, trzeba opowiedzieć coś śmiesznego, ale ja nie potrafię, we mnie
śmieszne są tylko słowa i to te najbardziej poważne.
LARYSA
podchodzi do Tani, kładzie dłoń na jej ramieniu
Każdy wyobraża sobie rozstanie jako akt cywilizacji wysoce rozwiniętej,
poczyniony w kawiarni – przytulnie, swobodna atmosfera, dobre drinki.
Albo na ławce w parku wiosenną porą, ostatecznie w czterech ścianach
gustownie urządzonego mieszkania.
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LARA
kładzie dłoń na drugim ramieniu Tani
Wyuczeni na błędach i wzmocnieni doświadczeniem, wypuściwszy boczne pędy, przekonujemy siebie: nasze zerwanie będzie inne, odejdziemy
po cichu!
LARYSA
Bez podnoszenia głosu.
LARA
Bez złości w tym głosie.
LARYSA
Wolni od wzajemnych oskarżeń.
LARYSA
Takie rozstanie to nawet nie rozstanie.
LARA
Milczące zdjęcie płaszcza z wieszaka.
LARYSA
Miękkie odłożenie klucza na lodówkę.
LARA
Wstydliwe zamknięcie drzwi.
Lara i Larysa odrywają się od Tani, odskakują. Zmiana intonacji, mówią
szybko, jedna przez drugą, coraz głośniej i głośniej.
LARA, LARYSA
Tymczasem w świecie z krwi i kości
Zakładam słuchawki
wielkie muszle nauszne
i już nie słyszę twego wdechu wydechu
przekleństw wyzwisk
szczekania do klamki
dźwięku szklanki sto razy rozbitej
ściana nas dzieli ściana działowa
jabłka połowa robakiem trawiona
ty człowieku bycie sprzeczny
sama jesteś sprzeczna
niedorzecznie jednego dnia ścianę burzysz
następnego budujesz
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burzyszbudujesz burzyszbudujesz
niewiele wart domek z kart
zapaść w bezsenną kawalkadę
chcesz zdradę dam ci zdradę
salamandry snu nie potrzebują
zsiadłe mleko na co czekasz
grzebiesz w popiołach jak dziecko w piaskownicy
weź się do roboty
niewiele trzeba by skrępować słowa
od napięcia boli głowa
siły które odpłynęły już nie przypłyną
pogódź się z tym
sama się pogódź
rozstrojona jestem
rozbrojona jestem
a mimo to wybucham
wybucham.
Kobiety udają, że wybuchają, zanoszą się dzikim śmiechem, który przerywa niespodziewane wtargnięcie listonosza. Patrzy ze wzgardą na kobiety,
rzuca niedbałym gestem kopertę na stół, szybko wychodzi. Wszystkie rzucają się na list. Kopertę przejmuje Ewa.
EWA
Od córki dla matki! Z daleka rozpoznam charakter jej pisma!
Larysa podchodzi i wyrywa Ewie list z ręki, odpycha ją, Ewa upada na podłogę, Larysa staje na krześle. Ewa przysiada tuż przy niej, pod krzesłem.
Cisza.
LARYSA
Matko zwana dalej matką!
Piszę do ciebie z bezpiecznego dystansu. Rozmowa w cztery oczy nie byłaby możliwa. Ty nie wiesz czemu, nie zrozumiesz, oczu swoich nigdy nie
widziałaś, ich zmiennych stanów, wyładowań gniewu iskrzących w rogówce. Żyję w strachu, że kiedyś ktoś w moich oczach zobaczy to samo.
A teraz matko, chcę ci powiedzieć, chcę się wytłumaczyć z tej cholernej
niedzieli, która nadeszła i na szczęście odeszła w przeszłość. Oddaliłam się od boga, któremu ty ręką drżącą świece odpalasz, i święte obrazki jego na ścianach kuchni rozwieszasz między pocztówki z wakacji
i przepisy lekkostrawnych obiadów. Oddaliłam się tak daleko, że kiedy
odwracam się do tyłu już go za sobą nie widzę i czuję się wolna jak nigdy.
Twój bóg, pies gończy z obwisłymi uszami stracił trop, zgubił drogę, niech
szuka innych ofiar, męczenników takich, jak ty, niech wami się podtuczy.

78

Odchodzę matko z twojego świata, rozglądam się za nowym lokum, zwykłym, ciasnym lokum, dla zwykłego człowieka. Gdybyś ujrzała coś takiego, daj znać. Albo nie, nie rozglądaj się, nie szukaj. Sama muszę odnaleźć
swój adres, schować się pod numerem, pod kodem pocztowym, a kiedy
poczuję, że znowu możemy się zaakceptować, wyślę ci ten nowy adres,
a ty przyjedziesz i o nic nie będziesz pytać.
Twoja córka.
LARA
Pozwolę sobie na małą interpretację, wino wyostrza zmysł analityczny.
Z listu wynika, że nie ma się czym przejmować. Twoja córka nadal kocha
cię córczyną miłością biologiczną, po prostu nie lubi cię jako człowieka.
Odpadłaś, przegrałaś w jej oczach, nawet nie wiesz, kiedy. Ona jest anty
intelektualistką dla twojego intelektu. Musisz to przetrawić, strawić,
wydalić, inaczej to wgryzie się w ciebie, serce ci zeżre, duszę obgryzie.
Jasne jak styczniowe słońce!
Laryso, dawaj whisky, tylko ludzie piją whisky!
Ewa podnosi się powoli z ziemi, wolnym krokiem, bez słowa, odchodzi do
swojego pokoju, zamyka za sobą drzwi. Znowu dzwoni telefon. Lara podbiega i wrzuca go do sejfu, z którego niechcący wylatuje stos kartek. Larysa podchodzi i depcze po nich, tańczy na nich coś à la fokstrot, widać,
że sprawia jej to wyraźną satysfakcję. W tym czasie Tania przechwytuje
butelkę z whisky i bierze porządny łyk.
LARYSA
do Lary
Powiedz moja droga, jak to jest, że gdzie indziej pisać nie potrafisz, a gdy
tylko tu trafisz, sezon martwy można uznać za zamknięty? Karmisz się
nieszczęściem swoim i cudzym, pijawka przyssawka, rzep wplątany we
włosy.
Z ich nieszczęść też sklecisz wiersz albo opowiadanie, jesteś jak kłusownik rozrzucający potrzaski.
Myślisz sobie, że kiedyś ktoś rzuci reflektor na to wszystko i otworzy klapę do innego świata, tylko kto i do jakiego świata? Bo chyba nie liczysz na
to pokolenie pozbawione mroku.
Dzieci osierocone przez mamusię udrękę, co to kurnika ani wychodka na
oczy nie widzieli, smrodu spalonej wsi nie poczuli, kamienne serca wyrosłe na kamiennym podłożu.
Myślisz, że gdzieś tam leży odległy ląd, na którym osiądziesz ze swoimi
spazmami.
Ale ludzie już wszystko wiedzą i wszystko widzieli!
Świat nie ma innego smaku od tego, który właśnie smakujesz.
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Między Larę i Larysę wpada pijana Tania.
TANIA
bełkocząc
Bardzo to mądrze powiedziałaś, bardzo. Piona!
Cenię mądre kobiety, sama nigdy mądrą kobietą nie będę, co wiążę się
z wieloma następstwami, choćby takimi, że zawsze trafiać będę na ściśle
określoną typologię mężczyzn mnie pragnących i gardzących mną jednocześnie. Człowiek pralka, najchętniej nikt nie trzymałby mnie w domu,
ale wszyscy muszą. Przez tytuł kobiety łatwowiernej skazana zostałam
na małometrażowe love. (nagle trzeźwieje, prostuje się, z pełną świadomością i pewnością siebie mówi) W trzydziestym pierwszym roku pewna
mądra kobieta powiedziała, że kobiety zyskały pokój w mieszkaniu mężczyzn – pusty i zimny. A dziś? Te same pokoje, te same wąskie przestrzenie, udekorowane, pstrokacone, tutti frutti i kłamstewka w eleganckich
pass partout (wraca do stanu pijackiego zamroczenia) Poniewierać po
garsonierach będę swoje cielsko! I tak do usranej śmierci!
LARA
Kobiety nie powinny przebywać w jednym pomieszczeniu dłużej niż godzinę.
Trzeba stąd wyjść i zająć się życiem na poważnie – profilaktyczne wizyty
u ginekologa, porządki, domowe obiady, może narty? Podobno to uzależniające...
LARYSA
na melodię „Upić się warto”
Pieprzyć nie warto, ćpać też nie warto,
lubić nie warto, dymić nie warto,
tańczyć nie warto, wzdychać nie warto,
na szczyty nie warto, do pieca nie warto,
jedno co warto, to upić się warto.
LARA
Wiem! Wiem! Wszystko już wiem! Niesamowite, jak wiedza spada na człowieka nagle, jak ostry deszcz, wsiąka we włosy, w skórę, pluje bezczelnie
z nieba prosto w oczy! Wszystko rozumiem!
Odkryłam właśnie tabletkę antykryzysową!
LARYSA
Dajesz!
LARA
gorączkując się
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No bo ja tu przyszłam z błędnym założeniem! Wydawało mi się, że jak
sobie wszystkie tak ładnie siądziemy i zaczniemy rozmawiać, wnętrzności swoje podtykać sobie jak ciasto lawendowe przesłodzone prosto pod
nosy, to będzie rozwiązanie, pomoże nam, ulgę przyniesie.
No taka terapia, nie? Ty mówisz, ja mówię, one mówią, warkocz utkany
z języków, łańcuch nici dysfunkcji wrodzonych i nabytych rozplątany
wspólnymi siłami.
Ale teraz widzę, widzę to jak na dłoni...
W tej chwili z pokoju wychodzi Ewa w białej tunice, na wzór rzymskiego
ubioru założonej na sportowe ubranie. Ciągnie za sobą duży krzyż koloru
krzykliwego różu (zakończony kołem, dzięki któremu Ewa nie musi dźwigać
krzyża, a jedynie ciągnie go za sobą). Do krzyża przybity jest list od córki.
Ewa wygląda na uwzniośloną cierpieniem.
EWA
Wychodzę.
LARA
Z tym krzyżem wychodzisz?
EWA
Odnajdę moją córkę, a kiedy już stanie przede mną, przekażę jej swój
krzyż, niech sama go sobie dźwiga jak taka mądra i miłość matczyną ma
za nic. Udręki i męki z ręki do ręki.
TANIA
Ktoś tu nieźle plany pokrzyżował naszej terapii!
LARA
zagradza drogę Ewie
Stop! Są miejsca na świecie, z których nie ma wyjścia, są sytuacje nie do
rozwiązania i ludy, dla których nie ma innego boga niż ten, którego sobie
sami przypisali.
Tak samo są mężczyźni – odchodzą do innych kobiet, miłości odchodzą
w zapomnienie i córki odchodzą z życia swych matek!
Więc zabieraj ten swój krzyż do pokoju i wyjdź stąd jak człowiek, z głową
uniesioną!
EWA
Odpierdol się od mojego krzyża! Potrzebuję go, jest manifestem mojej
bolesnej miłości.
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LARA
Pustaki, nic nie rozumiecie!
Jedyne czego nam potrzeba, to milczenie. Cisza całkowita. Pustka werbalna.
Niewypowiedziane słowa nigdy nie poznają samotności. Niepowiedziane
nie może być niezrozumiałe.
LARYSA
Czyli, gdybym wtedy nie powiedziała, że nienawidzę tego miasta i wszystkiego, co w nim jest, łącznie z tobą jako żywym osiągnięciem tegoż miasta, gdybym to przemilczała, mogłybyśmy na pomoście milczenia przejść
nad tym udręczeniem na bezpieczny ląd?
LARA
Tak by było.
TANIA
mówiąc przez czkawkę
Czyli gdybym wtedy nie powiedziała Cezaremu, że czuję się za mało, za
płytko, gdybym mu tego nie wypomniała, trwając u jego boku bez krzyku
i wyrzutu, to nie wystawiłby moich walizek i mnie wraz z nimi, na klatkę...?
LARA
Tak by było.
Nikomu nie przeszkadza delikatny poszum drzew w lesie, ale jeśli te
same drzewa zaczynają się łamać, trzaskać gałęziami, zgrzytać spróchniałą korą, wtedy wszyscy z lasu uciekają, w strachu, że takie drzewo
przywali ich całym swoim ciężarem, pniem zdewastowanym przez lata,
liśćmi zbutwiałymi od zmartwień.
Cisza. Cisza jest ratunkiem. Milczenie.
TANIA
Zgłaszam wątpliwość. Widzę w tym planie pewne prześwity.
LARA
Jakie znowu prześwity?
TANIA
Właśnie teraz, kiedy, zdaje się, nauczyłam się mówić, składać zdania
pewne siebie, nierozchwiane, stabilne, a jeszcze nie zdążyłam opowiedzieć wszystkiego, co chce być powiedziane, ty mówisz, żeby zamilknąć?
LARA
Twoje milczenie – moje zbawienie.
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LARYSA
Nigdy nie słyszałam nic bardziej głupiego. Chcesz stworzyć nowy rodzaj
niemowy?
A co z rozmowami odprężającymi, relaksującymi, pogadankami przy kawie i ciastku, w kawiarence, z papierosem, przed telewizorem? Jak żyć
bez tego?
LARA
Żadnych rozmów odprężających! Milczenie absolutne! Koniec puszczania baniek mydlanych ustami! Koniec puszczania latawców na cienkiej
nitce.
Każda z was słyszała zdanie: o, jak słodko wyglądasz, gdy śpisz. Słyszałam je dziesiątki razy i nie chodzi tu wyłącznie o zamknięte oczy, ale
przede wszystkim o zamknięte usta! To wszyscy mają na myśli, mówiąc
to zdanie. Należy wprowadzić słowa w stan śpiączki, długotrwale utracić
zdolności mówienia!
LARYSA
stając na podwyższeniu
Nie zgadzam się!
Włóż kije między moje szprychy, a dalej będę szczebiotać, szwargotać,
puste słowa z własnej pustki wypluwać, godność tracić w miejscowych
klubach rozrywkowych, w domach prywatnych, w instytucjach publicznych, wszędzie tam, gdzie dojść może do wymiany zdań.
Twoje tabletki antykryzysowe wrzucę do muszli, do rur, niech je zjedzą
szczury!
LARA
Skończysz marnie, jak wszyscy, którzy oprócz wygodnego posłania oczekują od życia przesłania.
LARYSA
A ty? Co z twoimi wierszami? Co z twoją melancholią i miłostkami? Poświęcisz to wszystko dla wygody, materac przeciwodleżynowy sobie
uszyjesz z tego wszystkiego?
Wolę spać na zardzewiałej pryczy, niż do śmierci oglądać życie z perspektywy ciepłej kołdry.
LARA
Musisz zrozumieć, moja najdroższa, że pewne rzeczy i stany wychodzą
z człowieka i odchodzą w swoją stronę bezpowrotnie. Ciasto wychodzi,
obraz, wiersz, z głowy wychodzi, z gardła, bokiem też może wyjść. Zostają tylko ogołocone uczucia, szkielety w formie zniekształconej.
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LARYSA
Wolałam ciebie łżącą i kaleczącą słowa, niż tę niemowę, którą chcesz się
stać.
TANIA
Mów, łżyj, kalecz słowa – gadająca ludzka głowa! Hahahaha.
LARA
Nikt stąd nie wyjdzie bez spiłowanych zębów. Ciszaaa!
Następuję chaotyczna scena, eskalacja agresji i niemocy. Ewa usiłuje wyważyć drzwi wyjściowe krzyżem, ale one uparcie pozostają zamknięte.
Lara wyciąga z szuflady kanister z benzyną i oblewa nim swój sejf, wyciąga
zapałki i ceremonialnie rzuca jedną z nich wprost na sejf, który momentalnie zajmuje się ogniem. Ogień przechodzi łańcuchem w stronę Lary,
która w panice próbuje uwolnić swoją nogę, ale nie jest w stanie tego zrobić, ogień rozprzestrzenia się na jej ciało. Tania z butelkami w obu rękach
wlewa w siebie ogromne ilości alkoholu, w pewnym momencie już nie daje
rady, zaczyna wymiotować, ale i tak nie przestaje pić. Bełkocząc, deklamuje:
TANIA
Świecie, areno istot udręczonych i przerażonych! Trwamy tylko dlatego,
że jedna pożera drugą. Odwaga życia to nic więcej jak lina rozpięta nad
teatrem marionetek i my, ludzkie lalki wiszące na niewidocznych niciach.
Niech tylko ta nić zluzuje się odrobinę – lalka się pochyla, a niech ta nić
pęknie, lalka upada. Tylko na pozór stoimy twardo na ziemi.
Krzywa gęba życia, komizm, burleska, groteska!
W czasie kiedy Tania bełkocze, Larysa wbiega do wszystkich pokoi, zbierając z łóżek prześcieradła, z których wiąże długą linę. Następnie przywiązuje ją do jakiegoś stabilnego punktu, otwiera okno, przerzuca linę
i wychodzi na świat zewnętrzny, żadna kobieta nie zwraca na nią uwagi,
każda zajęta swoją małą destrukcją.

Epilog
To samo pomieszczenie. Porządek ten sam, co na początku. Na scenę wychodzi Tania. Do ręki ma podczepioną kroplówkę, na głowie nieład, ledwie
powłóczy nogami. Siada przy stole, rozgląda się, ciężko oddycha.
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Po chwili na scenie pojawia się Ewa w swoim stroju do fitnessu i kijkami
do nordic walking w rękach. Z krzyża, który został połamany przy próbie
wyważenia drzwi, zmontowała różową swastykę, która jedzie za nią przyczepiona smyczą do pasa u bioder. Siada obok Tani, swastykę czule stawia
obok, zapala papierosa. Ostatnia na scenę wchodzi Lara. Jest cała zabandażowana, z wyjątkiem twarzy. Ciągnie za sobą sczerniały i nieco zwęglony sejf. Siada przy reszcie kobiet.
TANIA
Czytałam horoskop dzienny, napisali w nim, że wszystko ułoży się po mojej myśli, gwiazdy przewidują dla mnie szczególną niespodziankę.
EWA
Jako katoliczka nie wierzę w takie rzeczy, choć przecież sam pan Bóg
stworzył gwiazdy, a skoro je stworzył, to po to, aby tak jak ziemia i zwierzęta, służyły człowiekowi, tak sobie myślę przynajmniej. No, ale wierzyć
nie mogę, nie mogę...
TANIA
Byłam kiedyś u prawdziwej wróżki.
LARA
Co to jest prawdziwa wróżka?
TANIA
No wiecie taka, co ma na sobie kilo cekinów i świecidełek, i perłowy diadem na głowie. Tamta była stara jak świat, miała krystalicznie niebieskie
oczy, myślałam, że to soczewki, ale nie, specjalnie się przyjrzałam. A na
palcach nosiła takie ciężkie pierścienie, dziwne, że w ogóle była w stanie
tak lekko i pewnie tasować karty.
EWA
I co z tych kart wyczytała tymi swoimi niebieskimi oczami?
TANIA
Szczęśliwą rodzinę wyczytała i że będę mieć dwóch synów. Tylko szkoda,
że nie dookreśliła, kiedy to wszystko się stanie. Całkowicie zaaferowana
tym, co do mnie mówi, nie wpadłam na to, żeby dopytać o szczegóły.
EWA
Idź jeszcze raz, niech się skonkretyzuje.
TANIA
Umarła, gazety o tym pisały.
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Milczą, każda zajęta swoimi myślami. Lara wyciąga papierosa, zapala, odzywa się po pierwszym zaciągnięciu.
LARA
Macie pozdrowienia od Larysy.
EWA
O, jak miło... Gdzie jest teraz?
LARA
Na wyspach Bora Bora.
TANIA
Zazdroszczę, tam musi być jak w raju!
LARA
Tak, tam jest jak w raju. Ocean, wyspy koralowe, domki na palach, zamiast autostrad i samochodów, głębiny i łódki, wyobrażacie sobie, łódki.
EWA
Nawet nie jestem w stanie wyobrazić sobie smaku czystego powietrza
i krajobrazu, po którym nie mkną samochody.
TANIA
Na długo zostaje?
LARA
Raczej nie. Mówi, że jest za cicho i za spokojnie, brakuje jej szumu miasta
i zatłoczonych ulic.
No i ma dość jedzenia mango.
TANIA
Duże ilości to złe ilości.
LARA
Wiecie co, otwieram przewód kawowy, tylko ludzie... ja, ty... będzie nam
się lepiej rozmawiało przy dobrym aromacie!

Koniec
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Od autorki
W tekście wykorzystałam cytat z książki Arthura Schopenhauera Świat jako
wola i przedstawienie.
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Karolina Fortuna

bez tytułu
Osoby:
EWA / BOŻENA / KELNER – lat około 58
EWUSIA / BASIA – lat około 34
MĄŻ EWUSI / BARTEK – lat około 40
GŁOS Z OSIEDLA, GŁOSA Z OSIEDLA, GŁOSO Z OSIEDLA

AKT I
Scena 1
Podwórko. Ewa na balkonie.
EWA
Jak dzisiaj się zastanawiam, to ja nie wierzę w miłość. Nie. Nie wierzę. Mi
się go po prostu żal zrobiło. Znałam jego matkę. Dobra kobieta. Donosiła
kanapki, jak się z paką do egzaminów uczyliśmy. Powiedziała, że widzi
we mnie synową. A ja tam, gdzie tam. Taki Adaś. Ani mi się podobał, ani
nie podobał. Ale potem mu matka zmarła i tak mi płakał w rękaw, taki był
biedny, że ja po prostu tak, nie wiem, czy z litości...? Z litości za niego.
Pierwszy raz – i od razu. No to już nie było rady. I ślub. I gdyby nie dziecko,
to bym w pierony rzuciła tym wszystkim. Może teraz byłabym kimś, może
wszystko byłoby inaczej.
Zadzwonili, nie przyjadą. Pytają, czy u mnie droga biała, mówię, że tyle co
nic. A, to jak droga biała, to oni opon nie mają zimowych i się nie wybiorą,
a w ogóle to mały ma katar. Mają 30 kilometrów do przejechania. Polonezem to by było 40 minut jazdy. To zostańcie, mówię, co mam powiedzieć
– może jakoś te szynki pozjadamy z ojcem, pierogi pomrożę... Oj, to nie
te czasy co kiedyś. Za PRL-u żukiem z plandeką rodzina przyjeżdżała.
W sześć osób się pakowali. A zimy nie były takie jak dziś tylko takie, że
zaspy po pas a mrozy minus dwadzieścia. Przyjeżdżali na kolędowanie,
śpiewy, życzenia... ludzie jakoś tak razem ze sobą byli, chcieli być, nie to
co dziś, że ledwo dzwonią do siebie. Z każdym rokiem coraz mniej nawet
tych telefonów. Ale ja to mam już gdzieś, ja to dziś na spokojnie. Ja już
wszystko wiem, obserwuję kto, co i jak, i już.
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GŁOS Z OSIEDLA
I jeż.
EWA
Że co?
GŁOS Z OSIEDLA
Że jak jak to i jeż. Też na jot, też lubi drzewa.
EWA
Jaki jak?
GŁOSA Z OSIEDLA
A jak jeż to i dzik.
GŁOS Z OSIEDLA
Jaki dzik?
EWA
Jaki dzik?
GŁOSO Z OSIEDLA
Przestańcie się kłócić!
EWA
Właśnie. Wszyscy się tylko potrafią kłócić, więc wolą się nie spotykać. Za
moich czasów to było naprawdę nie do pomyślenia, nie do pomyślenia, że
my tu dzisiaj jesteśmy, a ci u siebie, tamci u siebie i nawet nie zadzwonią!
Głoso z osiedla płacze w niebogłosy.
EWA
Jak po siedmiu latach zaszłam w drugą ciążę, byłam załamana. Aż tu nagle, spotkałam rudą Halinę – sąsiadkę matki, co cztery razy poroniła –
i ona mi mówi: uródź. Mówię, dobra, ale ty też zajdź, będzie nam raźniej.
A ona, że nie. Bo jak mi się nie uda, to w domu już jedno na mnie czeka.
A jej jak się nie uda, to wróci do pustych ścian. A kolejnego powrotu do
pustych ścian już nie przeżyje. Jak to usłyszałam, to powiedziałam, nie
ma co, rodzę. No i się zaczęło. Wychowywanie dziewcząt. Księżniczek,
skarbeczków, laleczek, kwiatuszków, falbanek. Jedna 17 lat – ciąża, wesele. Testy robiłam na króliku, czy ona rzeczywiście. Ale ciąża okazała
się prawdą. Druga 16 lat – to samo. Mówiłam, prosiłam, ale nie, wiedziały obydwie najlepiej. A tatuś był zawsze ten dobry. Przywoził wolkmany,
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motorynki, bajki Hanabarbera. Miały wszystko, czego dusza zapragnie.
A jak już dziewczynkowe dusze nasyciły się Tomem, Jerrym oraz Scoobym doobym doo, to dla odmiany, dziewczynkowym cipkom zaczęło
czegoś brakować.
GŁOS Z OSIEDLA
Mówili dziś w telewizji, że jak matka dziecka nie chce, to ono to czuje już
jakoś w brzuchu. A jak ojciec nie chce – to też czuje?
GŁOSA Z OSIEDLA
Nie wiem.
GŁOSO Z OSIEDLA
A ja będę kochać nową siostrzyczkę najbardziej na świecie.
EWA
Może to i moja wina? Może i moja…. Moja bardzo. Ja tam zresztą do dzieci
nigdy nie byłam, ja się dzieci zawsze bałam. Nakarmię, wypiorę, ale... Ale,
ale! A teraz przyjeżdżają wielkie panie i tłumaczą, że cukier niezdrowy,
że jajka mam nie takie. Wnuczka oczami wywraca, że dodaję maggi do
mielonych. Całe życie dodawałam i nagle mam nie dodawać. A co to parę
kropel przeszkadza. Może już tak nie jestem oczytana jak kiedyś – kiedyś czytałam Sienkiewicza, ale to nie powód, żeby się matki wstydzić.
Bo one się wstydzą. Ja to widzę, czuję, jak gdzieś jesteśmy wśród ludzi.
A matki się nie wybiera, mają jaką mają i niczego im w dzieciństwie nie
brakowało.
Głosa z Osiedla płacze.
GŁOS Z OSIEDLA
Tylko nie rycz, nie udawaj błagam.
EWA
Żałuję, że nie poszłam na studia. A mogłam, cholera iść. Druga rzecz,
której żałuję, to, jak już pracowałam w laboratorium w kombinacie, to
mój profesor od chemii, który się we mnie podkochiwał, nie żeby tam coś,
nie, nie, nigdy nie było żadnej tam sytuacji... no, na balu maturalnym tylko, wychodzimy, rodzice szli przodem, bo to z rodzicami się szło, a mnie
profesor tak pod rękę i tak czułam, że coś może… ale nic. W każdym razie, przychodzi kiedyś do laboratorium, wszyscy już poszli, ja sprzątałam
stanowisko, mówi mi, Ewa, jest posada w sanepidzie, chcesz?
GŁOS Z OSIEDLA
Zrobię ci zdjęcie, chcesz?
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GŁOSA Z OSIEDLA
zapłakana
Nie chcę.
GŁOS Z OSIEDLA
Potem będziesz narzekać, że nie masz żadnych zdjęć z ciąży, tylko selfi.
EWA
Ja wtedy, że nie profesorze, mąż interes otwiera, muszę mu pomagać. I ja
głupia nie wzięłam tego! Gdzie ja miałam rozum? Bym miała emeryturę
jak człowiek, by mnie nic nie obchodziło, byłabym kimś.
GŁOSO Z OSIEDLA
Dziecko jest głodne.
EWA
I jeszcze jedna rzecz jest, której żałuję. To, że jak wielki pan otworzył zakład, to trzeba było znaleźć kogoś, kto będzie robotnikom gotował. I ja się
zgodziłam. Bo taniej, bo jaką tu babę znaleźć, bo trzeba by było patrzeć
czy nie kradnie, czy za dużo skwarków nie daje. Dwunastu chłopa codziennie w mojej kuchni jadło. Dwudaniowych czternaście obiadów podawałam. Robotnicy i dziewczynki je zjadali. Tak przez dwadzieścia lat.
A pan prezes jeździł, załatwiał. Potem wpadał i ordynował: zaraz tu będzie generał – przyjęcie! A po dziesięciu latach, któregoś dnia, panowie
politycy coś tam zadecydowali o handlu zagranicznym i interes upadł.
I życie się poślizgnęło na skórce od banana, jak w bajce Hanabarbera.
Decydenci, wizjonerzy. A zwykłych ludzi mają za tej wolnej Polski głęboko w...
GŁOSO Z OSIEDLA
śpiewa
Tu lewą mam rączkę a tu prawą mam
Jak praczki pracują pokażę ja wam
tak piorą, tak piorą przez cały boży dzień
tak piorą tak piorą przez cały boży dzień
W tym czasie Głos i Głosa jęczą i stukają czymś rytmicznie w ścianę. Potem coraz szybciej.
EWA
A ja to bym jeszcze, tak szczerze mówiąc, to i nawet mężczyznę mogła
mieć. Nie codziennie, wiadomo, ale czasem jeszcze przyjdzie mi taka
ochota. Ale mój mąż to już dętka, nic, andropauza. Kiedyś miał kochan-
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kę. Wiem doskonale. Pamiętam, sąsiad do mnie zadzwonił z budki, Ewa
przyjdź do Paradizo. – Jest. Są. Piją cincin. A ja mu na to – nie idę. Bo
żona Adama jest jedna. I jestem nią ja, a ona, to jest co najwyżej dziwka
Adama. I ja to dziś mu codziennie mówię. Widzisz, takiś był pan i król,
a teraz co? Zależysz ode mnie. Przynajmniej na stare lata mam satysfakcję, wolność i niezależność. Chociaż tyle. To ja jestem panią. Ja. Jadę
na trzy miesiące na saksy, pod Wiedeń i się nie przejmuję. Piekę babciom
apfelstrudle, pracuję tyle co w domu, bywam na koncertach Andre Rieu,
bo mnie zabierają, bo mnie szanują i przywożę euro. Teraz wszystko ja
opłacam: drewno, prądy, gazy, prezenty pod choinkę. A on tylko leży, czasem krzyczy do telewizora, pali papierosy i jest potulny jak baranek. Więc
jak wracam do domu, to sprzątam wysprzątane kąty i się pytam, co ja tu
robię? Przecież nic mnie tu nie trzyma. Jak na zesłaniu.

Scena 2
Podwórko. Ewa na balkonie.
EWA
nuci
Nie było miejsca dla ciebie...
Na podwórko przybiega Ewusia w adidasach.
EWUSIA:
Ja jestem intymnością. Ja jestem pożądaniem. Ja jestem namiętnością.
Jestem ciepłą kochanką, która każdego dnia otwiera się na wspaniały
seks ze swoim partnerem. Ja jestem intymn...
EWA
Pani Ewusia? I co, była pani u tej mojej wróżki?
EWUSIA
Tak. I muszę powtarzać to codziennie przez 10 minut, potem podrapać
się lewą ręką w prawą kostkę i splunąć, no i zaleciła medytację, pogłębianie samoświadomości, wsłuchiwanie się w potrzeby ciała, więcej odpoczynku...
EWA
Gdzie splunąć?
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EWUSIA
No, gdzie bądź.
EWA
Gdzie bądź?
EWUSIA
Gdzie bądź.
EWA
Czyli gdzie?
EWUSIA
Na trawnik, do kratki ściekowej, pod drzewem…
EWA
A w mieszkaniu jak pani jest, to za przeproszeniem gdzie?
EWUSIA
W mieszkaniu to nie. Bo ja w mieszkaniu nie mam warunków. Muszę wychodzić.
EWA
Codziennie pani wychodzi?
EWUSIA
Teraz muszę.
EWA
A co na to mąż?
EWUSIA
Powiedziałam, że zaczęłam biegać. Rzeczywiście, brzuch to byś mogła
mieć mniejszy – powiedział. Trochę mi było przykro. Ale przynajmniej
mogę teraz spokojnie wychodzić i powtarzać tę afirmację. Żeby nie był
zawiedziony.
EWA
Oni są zawsze zawiedzeni. Czego mu brakuje?
EWUSIA
Powiedzieć szczerze? Jak przychodzi co do czego, to mi jest albo za zimno, albo za ciepło, albo za wcześnie albo za późno, albo nie tak, tylko inaczej, albo, że boli.
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EWA
No tak. To najgorzej.
EWUSIA
Od dwóch dni nie jem mięsa w ogóle, bo mięso podobno smak zmienia.
EWA
Smak czego?
EWUSIA
No… kobiety w sensie. Z resztą ze spermą jest podobnie, mam nadzieję,
że mój też o tym choć trochę pomyślał. Ale pewnie nie.
EWA
Niuanse.
EWUSIA
Niby tak, ale chciałabym, żeby wszystko było idealnie. W końcu są święta. Musi się udać.
EWA
Telefon pani dzwoni. Pewnie z życzeniami. Do mnie to już nikt nie zadzwoni.
EWUSIA
To budzik. Muszę wracać. Dobrej, spokojnej nocy.
EWA
I dużo szczęścia z okazji świąt.
EWUSIA
Ja świąt nie obchodzę, imienin zresztą też, fuck the system, ale dzięki.
Wszystkiego najlepszego zawsze się przyda, zwłaszcza w weekend. Jestem intymnością, jestem pragnieniem, jestem…

Scena 3
Podwórko puste, gdzieś słychać „w żłobie leży”, z innego mieszkania hity
disco-polo.
Na podwórku Ewusia z trudem układa ciało w jogiczną pozycję orła. Niezdarnie, na jednej nodze osadza się „tu i teraz”. Stara się utrzymać stan
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pogłębionego oddechu. Szepcze swoje mantry. Jedno zdanie – jeden wydech.
EWUSIA
Wchodzę do domu. On podlewa kwiaty. Na balkonie. To są tuje. Podlewał
je wczoraj. I przedwczoraj. A co ty tak te tuje wieczorami podlewasz. A on,
że co ma niby robić. Wróciłam z biegania, dzieci u babci, może byś mi herbaty zrobił. Przytulił. Uśmiechnął się. Słyszę, że chodzę biegać i jeszcze
mi mało. To, co ja jestem – kura? Jaka kura, jaka kura? No kura, mówię,
co jak może sobie pobiegać pół godziny dziennie, to w ramach wdzięczności, w wyniku radości, z uśmiechniętym dziobem ma znosić wielkie jaja
mimochodem. Na to on, że myślał, że jak biegam, to mi się mózg wietrzy,
a okazuje się, że się czadzi. Trzasnęłam drzwiami i medytuję na podwórku pod blokiem. Miało być wspaniale. Wymarzona Wigilia. Dzieci u babci.
Pokój w hotelu. Mamy pieniądze. Niczego nie brakuje. A takie piekło.
Na balkonie pojawia się Ewa.
EWA
Pani Ewusiu! Pani Ewusiu!
EWUSIA
Tak, tak?
EWA
Chce pani pierożków? Dzieci nie poprzyjeżdżały, mam zrobione jak dla
wojska, pyszne. Ciasto delikatne – po mrożeniu już takie nie będzie. Może
zjecie sobie z mężem na kolację?
EWUSIA
Nie trzeba, nie, nie.
EWA
A co to? Płakała? Co się stało?
EWUSIA
Nic, nic.
EWA
Nie ma nic, nic. Jak kobieta płacze, to zawsze jest powód.
EWUSIA
Jak ma okres i płacze, to najczęściej nie ma.
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EWA
Jak ma okres, to płacze za te wszystkie razy, kiedy nie płakała, jak powód
był.
Co się stało? Co u męża?
EWUSIA
Nic.
EWA
Wczoraj widziałam go w sklepie. Kochanego go pani ma. Zakupy potrafi
zrobić, przynieść, to znaczy, przywieźć. Mój to nigdy. Teraz. Bo za PRL-u wykupował pół Gminnej Spółdzielni, pakowali mu w bagażnik, prezes
podjeżdżał pod dom, otwierał i oznajmiał: zrobiłem zakupy, na miesiąc
masz już spokój. Myślałam, że dobrze między wami. Jedziecie do tego
hotelu?
EWUSIA
Skąd pani wie?
EWA
No dziecko nie moja wina, że budowali te bloki jak budowali i ścian to już
im się nie bardzo chciało robić. Dom to jednak co innego. Dom tak łatwo
informacji nie przepuszcza. To jak, spakowana?
EWUSIA
Już prawie. Przepraszam, muszę wracać.
EWA
Czekaj! Naleję chociaż kompotu. Latem pani mówiła, że najbardziej lubi
ten wigilijny.
Podaje kubek z kompotem.
EWA
Zimny. A mówiąc elegancko: temperatura pokojowa – tak jak lubię. A pani
woli zimny czy ciepły?
EWUSIA
zamyślona
Pyszny.
PANI EWA
Adam robił. Za dużo jabłek. Mówiłam, daj więcej śliwek. Ale Adamowi jabłek zawsze było mało.
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EWUSIA
Pyszny. Ale pani Ewo nie powinnam, muszę wracać, mąż...
EWA
Co się przejmujesz? Porozmawiaj chwilę ze starą sąsiadką, poznasz, co
to życie, co dobro, co zło. Prawo jazdy masz?
EWUSIA
Mam.
EWA
Dobrze. Jeździsz?
EWUSIA
Już dwa razy jechałam do...
EWA
Jeździj, ja byłam głupia i nie jeździłam, bo prezes miał wóz, prezes powoził i mimo że prawo jazdy zrobiłam, bo zrobiłam, to nie jeździłam nic,
może teraz bym i wsiadła, ale to jakby się waliło i paliło, z bożą pomocą,
dlatego mówię ci, nie popełnij mojego błędu.
EWUSIA
Dobrze, ale ja dopier…
EWA
Nie ma nic dopiero. Od początku trzeba myśleć o sobie. Ja nie myślałam
i co teraz mam? O, tyle. Widziałaś nową sąsiadkę, co się wprowadziła naprzeciwko?
EWUSIA
Nie.
EWA
Ta dopiero ma. Mieszka sama, samochód ogromny, biały, nie wiem, po co
jednej kobiecie taki wielki samochód. Mężczyzna m u s i mieć porządny
samochód, ale kobieta? A tu wiesz: but, fryzura, pazur. Też kiedyś byłam
taką panią. Miałam dżinsową spódnicę z kieszeniami, garściami wyciągałam z niej pomięte stówki. Mi się skończyło, jej też się skończy. Teraz
kwiatki podlewa, a zobaczy za dziesięć lat, już nie będzie się jej chciało
okien nawet umyć.
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EWUSIA
Kwiatki?
EWA
Ma w oknach powystawiane, te... Takie z korzonkami na wierzchu. Wymyślne...
EWUSIA
Storczyki?
EWA
Storczyki, tak. Codziennie wieczorem spryskuje. Jeszcze szkoda, że nie
śpiewa do nich. A gdzie dzieci, gdzie mąż? Raz, jak się mijałyśmy pod
śmietnikiem, zapytałam. Tak mimochodem, nie żeby wypytywać. A ona
mi, że ma jedno duże białe dziecko. Już miałam jej powiedzieć: ty rasistko, faszystko, seksistko, gdy ta naciska pilot i wielki samochód za plecami robi mi pik pik, za moimi wprost plecami. Za wygodna jest. Dzisiaj
kobiety, to nie to, co ja, czy pani. Mąż, obiady, dzieci. Teraz to im się nic
nie chce. Tylko kariera. A resztę robią zmywarki, pralki, suszarki, parownice, blendery, bajery.
EWUSIA
I ona je codziennie podlewa?
EWA
Rajskie kwiaty trzeba zraszać codziennie, czytałam w „Pani Domu”. Ale
spokojnie – ma okno południowe.
EWUSIA
Cokolwiek to znaczy.
EWA
Pani Ewusiu, zaskakuje mnie pani. Za mało światła. Daję maksymalnie
tydzień. Potem śliczne główki skręcą karczki i co zrobią? Odpadną. Jędrne liście pomarszczą się i co zrobią? Zgniją. A lśniące korzonki? Uschną.
Jak kikuty. Się skończą raje.
EWUSIA
Codziennie wieczorem, pani mówi?
EWA
Przecież masz ją dziecko naprzeciwko, to nie widzisz? Przetrzyj okna kochanie. Z resztą, nie będziemy obgadywać. Ja tam plotkara nie jestem.
To do mnie ludzie przychodzą i opowiadają. O, pani mąż wtedy w sklepie
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zapytał mnie, czy storczyki są trudne w uprawie. Mówię mu, młody człowieku, po siedemnaście dziewięćdziesiąt dziewięć rozdają, się nie zastanawiaj. Jechały tu aż z Holandii, żebyś mógł wręczyć żonie. No i co? Który
wybrał kolor?
EWUSIA
Nie dostałam żadnego kwiatu.
EWA
O. To może w hotelu ci da. Jak mu dasz.
śpiewa
Ja ci buzi dam, ty mi buzi dasz,
ja cię nie wydam, ty mnie nie wydasz.
Oj, zazdroszczę. Będziesz miała dziecino jak w raju. Mąż zasypie cię orchideami po siedemnaście z hakiem. Wycałuje. Świat ci się odmieni. Stanie się zmysłowy, wolny i bezwstydny. Przez całe dwa dni.
EWUSIA
Przepraszam pani Ewo, muszę już iść.
EWA
Ale zapukaj mi w okienko przed wyjazdem. Dam ci szarlotki na drogę.
Upiekę z tych jabłek, co wnuki nie pozjadały.

Scena 4
Puste podwórko. Późny wieczór. Gdzieś z odległego mieszkania słychać
szum włączonego oczyszczacza powietrza.
Wbiega rozgorączkowana Ewusia. W klapkach i dresie.
EWUSIA
Oddycham. Dobra, raz, dwa, trzy, jestem namiętnością, jestem intymnością, to ja jestem czułą i ciepłą kochanką… Wszystko sprawdziłam...
zdradza mnie. Aaaa. Pierwszy raz to powiedziałam. OM. Boże, dlaczego
sprawiłeś, że musiałam to powiedzieć kiedykolwiek w swoim życiu. Aaaa.
Tak. Wdech, wydech. Z sąsiadką. Kupił jej kwiat, w jego telefonie widziałam zdjęcie jej samochodu. Jestem intymnością, jestem... Pewnie tam
się umawiają. To jest bardzo duży samochód. Skórzane fotele. Widzę, jak
on ją tam... Aaaa. Nie mogę. I przez szybę na wycieraczce zobaczyłam
rachunek na 17,99. Kupował storczyki nie dla mnie. Jestem namiętnością. Storczyki nie dla mnie. Jestem czułą i ciepłą... nie dla mnie. Palant.

99

Nienawidzę go. Co ja mam zrobić? Rany, nawet nie potrafię uciec z toksycznego związku! Wdech, wydech. Spluń. Dzieci. Muszę je oszczędzać,
bo się w przyszłości nie pozbierają. Co one zrobią, jak się dowiedzą, że
ludzie ludziom… Aaaa. Oddycham. Dobra, raz, dwa, trzy, jestem namiętnością, jestem intymnością, to ja jestem czułą i ciepłą kochanką…
Areczku, Kajeczko, co tam robicie? Narysowałeś wiszkopty? Na pewno
były bardzo szybkie, jesteś grzeczny? Słuchaj babci i rób to, na co babcia pozwala. A ty królewno, zażyłaś syropek? To dobrze. Opiekuj się bratem i nie rób tego, czego babcia nie pozwala. Dzieciaczki moje kochane.
Mama was kocha. Jak niebo. Jak wodę. Jak ogień. Jak...
Na balkon wychodzi Ewa
EWA
Pończochy, pedicure, linia bikini – przygotowane?
EWUSIA
W trakcie.
EWA
To niech pani nie stoi tak na zimnie, bo nie będzie kochanie tylko smarkanie.
EWUSIA
Zdradza mnie.
EWA
Czekaj, dam ci opaskę, akurat mam drugą na parapecie.
Podaje jej opaskę na uszy
EWA
Kto?
EWUSIA
Mąż.
EWA
No widzisz. A ja mam kolędę za pięć dni. Już niech się te święta skończą, tyle roboty. A każdy siądzie, zeżre i już. Po świętach. Niech mi dadzą spokój. Firanki muszę poprać. Już mam dość. Austriaczki się tak nie
przejmują. Tylko tu, w Polsce, obiad z trzech dań, prasowanie majtek. Jak
pomyślę, że przez całe życie takie obiady... punkt o dwunastej dzieci do
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zupy, potem chłopy, wszystkim drugie, mycie garów… Zdradza cię mąż,
nie przejmuj się, nie przejmuj. No widzisz no. Też mnie mój zdradzał.
EWUSIA
Pan Adam?
EWA
A kto? Nawet medal ostatnio odbieraliśmy za pięćdziesiąt lat pożycia.
Prezydent napisał list. Na komputerze. A od urzędu gminy dostaliśmy
koc. Brzydki. Ale nie będę narzekać. Już bardziej papieska niż sam papież to ja nie jestem.
EWUSIA
To i tak miło z ich strony. Gratuluję. To piękne. Czyli wybaczyła mu pani?
EWA
Co? Zdradę, czy to jak pił, czy to jak bił?
EWUSIA
Myślałam o zdradzie.
EWA
Wybaczyłam. Ale serca to już do niego nie mam. Tak. Pierwszy raz to mówię. Zabrakło mi już potem serca. Skończyły się rezerwy. Jest jak jest.
EWUSIA
To jak dalej pani żyła?
EWA
Jak robot. Nie przegadaliśmy nigdy sobie tego. On długo myślał, że ja nie
wiem. Dopiero na stare lata regularnie mu przypominam, że wiem. Mój
błąd, że robię to, jak wypiję. Ma potem zawsze argument.
EWUSIA
To trzeba tak usiąść na spokojnie, czytałam w „Cosmopolitan”.
EWA
Póki co, nie było okazji, jakoś tak, no nie było czasu, o! A medale niech
sobie pan wójt przypnie w to, co wypnie. By mi emeryturę o stówkę podniósł, a nie koce dawał. Głosowałam na nowe, bo lepiej miało być – to koc
paskudny dostałam – koc!
EWUSIA
Pani Ewo, co ja mam robić?
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EWA
Pewna jesteś?
EWUSIA
Pewna.
EWA
Nie ma co się męczyć. Trzeba się wyzwolić, raz na zawsze.
EWUSIA
Rozwód?
EWA
Raz na zawsze mówię, nie – raz na niby. Raz i koniec.
EWUSIA
Czyli co?
EWA
Skusić się na więcej. Inaczej będziesz miała to, co ja – zakonserwowaną
stagnację z ukrytym poczuciem winy. On mówi, że to ja go sprowokowałam, ja mówię, że to on sam dał się sprowokować, to znaczy, jego wąż
sprowokował. No ale, przepraszam, trudno, żeby żona odpowiadała za
węża męża...
EWUSIA
Czyli rozwód?
EWA
Tego nie bierzemy pod uwagę. Rozwody nie są dla dzieci. One nawet jak
będą sprawiać wrażenie, że świetnie sobie z tym poradziły, to tak naprawdę sobie z tym nie poradzą. Odkryją to, jak będą miały po trzydzieści
lat, czyli o jakieś dwadzieścia lat za późno.
EWUSIA
To już sama nie wiem.
EWA
Gdzie jedziecie do tego hotelu, bo nie dosłyszałam?
EWUSIA
W góry, nie pamiętam nazwy miejscowości, jakaś wiocha, Nidzica chyba.

102

EWA
To nie w góry. Będzie balkon?
EWUSIA
Nie wiem, ale apartament mamy standard, więc może być tylko okno.
EWA
Upij i wyrzuć przez okno albo balkon. Tylko w nocy albo późnym wieczorem tak, żeby nikt nie widział. Zadzwoń po pogotowie i powiedz, że pijany
mąż wypadł i nie wiesz, co robić, podaj wszystkie dane jak należy. Pewnie
przyjedzie policja, to grzecznie zeznaj, że mąż się uchlał i sam wypadł,
jak ty poszłaś do kuchni, a jak wróciłaś, to zobaczyłaś otwarte okno, poszłaś męża poszukać po wszystkich pokojach, jak nie mogłaś go znaleźć,
wyjrzałaś przez okno, żeby zobaczyć, czy nie wyszedł na dwór i zobaczyłaś, jak leży pod oknem i zaraz zadzwoniłaś po pogotowie. Uznają wypadek albo samobójstwo, a ty będziesz miała spokój, przebierzesz się we
wdowie szatki i będziesz bardzo „rozpaczać”.
EWUSIA
rozbawiona
Pani Ewo, to grzech.
EWA
Biorę to na siebie. Niech pani wraca, bo mróz łapie. Prześpij się z tematem. Ranek jest mądrzejszy niż wieczór. I jutro zapukać mi tu w okienko
koniecznie, bo jutro wyjazd prawda? Jak już pani wyszła do pracy, to słyszałam, jak mąż mówił o wyjeździe do kogoś przez telefon.
EWUSIA
Przecież to miała być nasz tajemnica.
EWA
Pani Ewusiu– nos do góry.

Scena 5
Pokój hotelowy. Ewusia i Mąż zostawiają walizki w przedpokoju, rzucają
się na łóżko. Cisza.
W tej samej chwili, kiedy Ewusia przekręca głowę w stronę Męża, by
uśmiechem jak gumką zmazać: kłótnie, sprzeczki, swary, muchy w nosie,
plamy po sosie, awarię samochodu i sypialnię pełną chłodu; by uśmiechem

103

jak maścią posmarować ślady: po ugryzieniach w język, nadepnięciach na
odcisk, siniakach na ego; by tym uśmiechem, jak kocem ugasić wszystkie
pożary tego, co jeszcze jakimś cudem się nie spaliło,– w tej samej chwili Mąż wyciąga z kieszeni telefon i sprawdza w nim wiadomości, pogodę,
stan powietrza oraz tabelę ekstraklasy.
EWUSIA
Jesteś?
MĄŻ
Jestem.
EWUSIA
Nie jesteś. Widzę.
MĄŻ
O co ci chodzi?
EWUSIA
Wyłącz telefon.
MĄŻ
Czepiasz się.
EWUSIA
Naprawdę, wyłącz proszę.
MĄŻ
Ale co będziemy robić?
EWUSIA
Nie wiem.
MĄŻ
Ale wymyślasz.
EWUSIA
W zamian za biliard bitów danych, oferuję… jedną biedną n i e w i a d o
m ą.
MĄŻ
Brzmisz kusząco.
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EWUSIA
Ale uprzedzam: kiedy wyłączysz telefon, to będzie taki moment, że nie
będziemy wiedzieli, co ze sobą zrobić. Jesteś pewien, że tego chcesz?
MĄŻ
A co to za problem?
EWUSIA
Zapuścimy się w otchłań, w magiczny portal przejścia do samego siebie.
To nie zawsze przecież musi być przyjemne.
MĄŻ
Najczęściej nie jest.
EWUSIA
Właśnie. To jak?
MĄŻ
Dobra już.
Mąż wyłącza telefon. Ewusia wtula się w niego, jakby tym wtuleniem wyciskała resztki nadziei, że mogą jeszcze poczuć to, co czuli do siebie dawniej..
EWUSIA
Cześć.
MĄŻ
Ale jestem zmęczony.
EWUSIA
Cześć.
MĄŻ
Pomasujesz mi stopy?
EWUSIA
Cześć kochanie.
MĄŻ
Cześć kochanie.
Ewusia wtula się w Męża jeszcze mocniej, bo czuje, że chyba zdarzył się
cud – z lodowej góry odpadła kra, co znaczyłoby, że za chwilę może odpaść

105

kolejna i kolejna i ociepli się góra, hip hip hura! Mąż się rozluźnił. Wyciąga
bletkę. Z błyskiem w oku patrzy na swoją… kobietkę.
MĄŻ
Pani pali?
EWUSIA
Pani pali.
Bo kiedy mężczyzna rozpala ogień w sercu kobiety, to ten ogień może być
taki pełen podniety albo taki wprost z blety. W ich przypadku dwa ognie
połączyły się w trzeci – ogień erotycznej kreacji bez płodzenia dzieci.
EWUSIA
I co tam?
MĄŻ
Jakoś ostatnio ciemno, zimno, schludnie, ale nudno. Jakoś ostatnio obojętne mi, jak jest. No bo co. Poprawnie. Jak w kole dla chomika. Nie wiem,
jak z niego wyjść, jak zatrzymać. Gdyby złota rybka zadała mi swoje ulubione pytanie, powiedziałbym, że moim życzeniem jest, żeby wszystko
się wyłączyło. Jeśli rybka powiedziałaby, że się nie da i żebym zmienił życzenie, to powiedziałbym, ok, chciałbym, żeby wszystko wybuchło. Jeśli
rybka powiedziałaby mi, to nieładne życzenie, to powiedziałbym, rybko
spływaj, właśnie przestajesz być złotą rybką, bo nie potrafisz spełnić ani
jednego mojego życzenia.
EWUSIA
I co rybka na to?
MĄŻ
Już nic. Zdemaskowałem ją. Pokonałem. Stała się więc zwykłą szarą rybką. Straciła głos i odpłynęła.
EWUSIA
Smutne.
MĄŻ
Zajebiście smutne. Stała się najsmutniejszą rybką na świecie. Kiedyś
miała głos... ale zmaściła sprawę. Nie spełniła jednego niegrzecznego
życzenia pewnego bardzo grzecznego, ale zmęczonego życiem gościa.
EWUSIA
Więc popłynęła w dół rzeki...
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MĄŻ
A może w górę rzeki? Jak łososie.
EWUSIA
Nie, nie, nie. Smutne rybki nie płyną pod prąd. Popłynęła w dół rzeki,
a tam czekała na nią...
MĄŻ
Tama!
EWUSIA
O kurwa. Tego jeszcze brakowało, żebym sobie rozwaliła głowę o tamę –
pomyślała.
MĄŻ
Ale nie powiedziała.
EWUSIA
Bo nie miała głosu.
Pauza.
MĄŻ
Oparła się o tamę grzbiecikiem.
EWUSIA
Nie. Lepiej: wtuliła się w tamę, jak szczenię w miękki brzuch obolałej suki.
MĄŻ
I zasnęła.
EWUSIA
Chociaż nie zamknęła oczu.
MĄŻ
Biedna rybka bez głosu i powiek – zasnęła. Przyśnił się jej pewien bardzo
grzeczny i bardzo zmęczony człowiek, który nosił w sobie niegrzeczne
marzenie.
EWUSIA
Był bardzo piękny.
MĄŻ
Rybce zrobiło się mokro.
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EWUSIA
Nie.
MĄŻ
Za mokro. Tak mokro, że zapragnęła przestać mieszkać w wodzie i wyjść
na brzeg, do mężczyzny i sprawić, by przy jej boku zmienił się w grzesznego i wypoczętego.
EWUSIA
Tak się też stało. W rybich snach wszystko jest możliwe. Rybce wyrosły
nóżki...
MĄŻ
Ale nie działały.
EWUSIA
Dlatego dośniła sobie wózeczek inwalidzki i osiołka, osiołek ciągnął ją
wzdłuż plaży, czuła się zupełnie jak królowa Wiktoria na Francuskiej Riwierze.
MĄŻ
Mężczyzna dostrzegł ją ze swojego namiotu i zawołał do siebie.
EWUSIA
Rozebrał ją, a ona pierwszy raz poczuła...
MĄŻ
Że nie jest zimną rybą.
EWUSIA
Przez jej podbrzusze przepłynął bowiem ciepły prąd. Usta rybki bardzo
chciały otwierać się i zamykać otoczone jego ustami, jego stopami, jego
kolanami, jego…
MĄŻ
Jesteś cudowna, tęskniłem.
Ewusia się śmieje, czuje ulgę i radość. To jest istotne do tego stopnia, że
widnieje w didaskaliach.
MĄŻ
Taki jestem zabawny? Ja to na serio, no weź.
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EWUSIA
Nie zdradzasz mnie z sąsiadką?
MĄŻ
Tą staruchą?
Całują się. Ewusia jest szczęśliwa.
EWUSIA
Nie staruchą. Tą z naprzeciwka.
MĄŻ
Którą?
EWUSIA
No tą naprzeciwko naszego balkonu. Nową.
MĄŻ
Nie kojarzę.
EWUSIA
Ma biały samochód.
MĄŻ
Hyundai Santa Fe, hybryda?
EWUSIA
Znaczek z H, tak.
MĄŻ
A! O Iwkę ci chodzi!
EWUSIA
Iwkę?
MĄŻ
Taka blondynka zadbana?
EWUSIA
Jaka? Nie wierzę w to, co mówisz!
MĄŻ
Zaczekaj. To ja już się przyznałem?
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EWUSIA
Co? A miałeś się przyznać?!

AKT II
Scena 1
Ta sama sytuacja.
BARTEK
No w scenariuszu mam, że się przyznaję i dopiero potem ty mówisz, że
nie wierzysz!
BASIA
Sorry, coś zjadłam.
BARTEK
Cebulę.
BASIA
Słaby żart. Nie jadłam cebuli. Słaby żart.
BARTEK
Ale zawsze człowiek się woli upewnić, prawda?
BASIA
Ja nie muszę, bo nie jadłam.
BARTEK
Ale przed chwilą się upewniałaś. A! Widziałem to, widziałem! Hahaha. Zawsze działa.
BASIA
Gdzie jest jakiś scenariusz?
BARTEK
Mój w mojej głowie, a twój? Wszędzie tylko nie w twojej.
BASIA
Jeny przepraszam, no coś tam mi się pokręciło delikatnie, ale ty mogłeś
wybrnąć z tego jakoś… Co robisz?
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BARTEK
Idę na fajkę. Doucz się. W garderobie jest mój skrypt. Tydzień do premiery, ja pierdolę… Pani Bożeno – było dobrze, jeszcze więcej życia, jeszcze
to porozkręcać, dopieścić temporytmy i będzie ok.
Basia siedzi na scenie, otępiała, zza scenografii wychodzi pani Bożena ze
scenariuszem.
BOŻENA
Znowu wyszedł? Rzuć sobie okiem. Nie denerwuj się dziewczyno. Niech
sam sobie temporytmy dopieszcza, w takim długim, nudnym tekście,
przerywanym nagraniami z offu. Nienawidzę offu. Co on wie?
BASIA
Nie powinien był przerywać. Każdemu się takie coś może zdarzyć. Ja bym
go poratowała.
BOŻENA
Pogrymasi, pogrymasi...
BASIA
Palant nie partner. Idzie tylko po swoje. Mam już dość.
BOŻENA
Rozejdzie się po kościach. No co ty, Basia – został jeszcze tydzień. Potem
już tylko kwiaty i splendor. Jeszcze będziesz tęsknić za tym czasem.
BASIA
Już którąś premierę tak sobie tłumaczę. Dlaczego ja się nie mogę zachować tak, jak on się zachowuje?
BOŻENA
Yyy... bo to jego żona jest tu dyrektorką?
BASIA
No dobra, ale...
BOŻENA
I cię w nim zatrudnia?
BASIA
Rany, ale tu chodzi o jakieś ludzkie komunikaty, traktowanie się po przyjacielsku, z serdecznością jakąś elementarną, no nie wiem. Ja bez serdeczności nie mogę żyć pani Bożeno, naprawdę. Ja w środku czuję się
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już stara. Zmęczona. Wszystko wszystkim codziennie muszę udowadniać, dzieciom, że jestem cierpliwa, matce, że opiekuńcza, ale wymagająca, paniom w przedszkolu, że odpowiedzialna i serdeczna, mężowi, że
atrakcyjna i pomocna, szefowi, że przygotowana i niezastąpiona, Bogu,
że święta, diabłu, że grzeszna i żeby się odpierdolił, no jeny no? Jak to
brzmi? To użalanie się nad sobą, no jak to brzmi? Nie mogę… Myślałam, że
jak się zmieni dyrektor, to wszystko, co złe, zmieni się na dobre. Zadziała,
jak należy. Zaczniemy się słuchać, zaczniemy dawać sobie szansę...
BOŻENA
Mówię ci, wszystko się ułoży. Tylko doucz się tekstu. Idę kurzyć. U mnie
tak zawsze było: złe humory, zmory, lewe amory i co się okazywało? Tekstu – tekstu nie umiałam. Tekst na pamkę. Choćby się waliło, paliło. Wtedy rządzisz. Jak zaczynasz kombinować po swojemu – to słaba jesteś jak
sik pająka. Za ciasną mam tę spódnicę, muszę jutro Grażynie powiedzieć,
żeby mi wszyła jakieś kliny po bokach, bo… ta Grażyna nic nie rozumie po
prostu. Pani od kostiumów z ambicjami. Co ona wie o graniu w za ciasnej
spódnicy? Sama chodzi w spodniach cały czas, babochłop. Co ona wie
w ogóle o mojej postaci. Jak ja mam ją zrobić bez zaznaczonej talii?
Wychodzi.

Scena 2
Wraca Bartek.
BARTEK
Poszła?
BASIA
Tak. Dlaczego to zrobiłeś?
BARTEK
Nie mogłem wytrzymać.
BASIA
Zaraz był koniec sceny. Mogłeś wtedy…
BARTEK
Chciałem przetestować elastyczność rzeczywistości.
Bartek całuje Basię.
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BARTEK
Rzeczywistość zaraz wybuchnie.
BASIA
Przestań. Rzeczywistość zaraz przyjdzie.
Basia całuje Bartka.
BARTEK
Po próbie muszę szybko wyjść.
BASIA
Mieliśmy iść do mnie. Dzieci specjalnie zaprowadziłam do babci.
BARTEK
Młody ma mecz. Zapomniałem o nim.
Bartek całuje Basię.
BARTEK
Wiesz, że jesteś piękna.
BASIA
Tak. I głupia, że cię słucham.
BARTEK
Bierz tekst!
Wraca Bożena.
BOŻENA
Ale zimo. To co, mamy to? Przegadaliście?
BASIA
Tak...
BARTEK
Trzeba zrobić porządną próbę. Czas ucieka.
BOŻENA
Już, już. Tylko się wdrapię na ten balkon. Schodki mi się chwieją, muszę
Zbyszkowi powiedzieć, żeby mi tu takie podkładki zrobił, bo… Ten Zbyszek. Dobrych schodków to on zrobić nie potrafi, ale za to, jakie ma spoj-
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rzenie. Bohun. Dobrze, że znalazł swój port w naszym teatrze. Jestem.
Możemy.

Scena 3
Pokój hotelowy.
EWUSIA
Ma biały samochód.
MĄŻ
Hyundai Santa Fe, hybryda?
EWUSIA
Znaczek z H, tak.
MĄŻ
A! O Iwkę ci chodzi!
EWUSIA
Iwkę?
MĄŻ
Taka zadbana blondynka, tak?
EWUSIA
Podobno lubi storczyki.
MĄŻ
A co to takiego?
EWUSIA
Nie wiesz? Kwiatki takie.
MĄŻ
Pierwsze słyszę.
EWUSIA
Ja bardzo lubię storczyki. Są egzotyczne i szlachetne zarazem.
MĄŻ
Jak niejadalne – mogą nie istnieć.
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EWUSIA
Zdradzasz mnie?
MĄŻ
Z Iwką? No co ty? Wynajmij detektywa, jak nie wierzysz.
EWUSIA
Nie będę wynajmować detektywa do śledzenia własnego męża. Jeszcze
nie zwariowałam.
MĄŻ
To dobrze. Zgłodniałem przez ciebie. Zapraszam panią na kolację.
Podnosi słuchawkę telefonu.
MĄŻ
Dzień dobry, chciałbym zamówić posiłek. Tak, do pokoju. Poproszę... co
pani proponuje? To dwa razy. I wino...
EWUSIA
Białe.
MĄŻ
do słuchawki
Jakie pani proponuje? Dobrze. To wszystko.
Odkłada słuchawkę.
EWUSIA
To nie zejdziemy do restauracji?
MĄŻ
A po co? Przyniosą.
EWUSIA
Chciałam coś sobie wybrać z karty, myślałam, że założę nową sukienkę...
BOŻENA
zza kulis
Skurwysyn.
MĄŻ
Będzie niespodzianka. Nie pozwolę, żeby moja kobieta kalała sobie stopy, które ubóstwiam, chodzeniem do restauracji. Cały rok stoi w kuchni,
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gotuje i włącza zmywarkę. Raz w roku chyba może kelner przynieść jej
coś dobrego, co zamówiłem specjalnie dla niej, prawda?
Bożena sapie zza kulis.
EWUSIA
Wiesz kochanie, mam wrażenie, że czasem... Pani Bożeno, rozprasza
mnie pani.
BOŻENA
zza kulis
Ale co?
BASIA
Nie mogę się skoncentrować na scenie, jak pani tam z tyłu komentuje.
BARTEK
Tekstu dobrze nie znasz.
BOŻENA
Przepraszam. Przepraszam, ale mam już dość stania za ścianką, czekania na swoje wejście i udawania, że to jest normalne. Muszę zabrać głos.
Uważam, że ta scena jest paskudna. Co za palant z tego męża. Panie
Bartku, pan się nie obrazi, pan świetnie kreuje tę postać. Ale jak może
mężczyzna tak się zachowywać? Dla mnie ta scena jest nie do przełknięcia. Ewusia zachowuje się w niej jak głupia koza. Z całym szacunkiem
Basiu, wiem, że tak masz w tekście. Zabieram głos, bo ta nierównowaga
sił, zostanie zachowana już do końca. O czym to jest spektakl, ja się pytam? Jakieś resortowe płatki mydlane. Co my ludziom robimy z mózgów?
BARTEK
Resortowe co?
BASIA
Z czego?
BOŻENA
Z mózgów. Tak się odmienia przecież.
BARTEK
Ucinam dyskusję. Dziewczyny, halo. Mamy ograniczony czas na próbę.
Widzę, że trzeba z wami inaczej rozmawiać. Barbaro, naucz się tekstu, to
cię sapanie zza kulis nie będzie wybijało. Pani Bożeno, proszę się uspokoić, przebrać w kostium kelnera, nie rozumiem, dlaczego pani jeszcze
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nie jest przebrana i wrócić do wykonywania swojej pracy, czyli do tego,
do czego została pani wprost stworzona. Kontynuujmy.
BOŻENA
Dlaczego mam być kelnerem?
BASIA
Umiem tekst.
BARTEK
Mówiliśmy na początku próby, że nie ma dziś Borysa, bo gra dobrze płatny monodram pasyjny „Zwierzenia szowinisty” na podstawie „Kubusia
Puchatka” w Gminnym Ośrodku Kultury, co każdy chyba rozumie, prawda? Więc, pani zastąpi go w scenie kolacji.
EWUSIA
Czy zagranie roli kelnera, to jest jakiś problem dla pani, pani Bożeno?
BOŻENA
Dlaczego? Że mam się przebrać za faceta, a cóż to znowu takiego...
BASIA
Mówiłam, że starsze pokolenie trudno jest przekonać do zmian pewnych
obyczajowych przyzwyczajeń, nawet na tak prymitywnym poziomie, jak
założenie męskiej kamizelki. Posłuchaj, jak się wzbrania.
BARTEK
Ale ona się nie wzbrania.
BASIA
I to tym bardziej świadczy o tym, że się wzbrania.
BOŻENA
Ale co ty? Już się przebieram. To żaden problem. Żaden. Kiedyś grałam
Hamleta.
BASIA
Proszę. Kiedyś grała Hamleta, dziś zagra kelnera. Zapierająca dech
w piersiach wspinaczka po szczeblach kariery!
BOŻENA
To może opowiesz nam dziecko o swojej wspinaczce, co? Z pewnością
w mękach wbijałaś swoje hybrydowe czekany w rozmaite poduszki i ma-
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terace, by móc stanąć na szczycie tu, obok mnie, na scenie Teatru Wyczynowego. Kogo odcięłaś po drodze?
BASIA
Proszę. Co za nowoczesne poglądy starej, pomarszczonej aktorki. Godne
pochwały u dyrekcji.
BARTEK
Wiadomo, poziom wyczynu, na którym się działa, ma dość duży wpływ na
występowanie problemów etycznych. Basia dopiero się tego uczy. Jest
przecież z nami od niedawna.
BASIA
Co wy mi tu chcecie zarzucać? Częstość notowania skłonności do świętości jest odwrotnie proporcjonalna do wysokości nad poziomem…
BARTEK
Morza?
BOŻENA
Drabiny kariery.
BASIA
To zostawienie partnera jest nieetyczne, jest stwarzaniem zagrożenia.
BARTEK
Chodzi ci o to, że przerwałem scenę? Tak? Ok. Nie powinienem był. Ty też
przed chwilą przerwałaś.
BOŻENA
Nie zna tekstu. A mówiłam, radziłam. Ale starszych koleżanek się nie słucha, bo one się przecież kierują zazdrością.
BASIA
Nie słucha się aktorek, które podkochują się po cichu w młodszych od
siebie aktorach. Wyczekują ich spojrzenia jak żaby zakopane pod wyschniętym korytem rzek, choćby jednej maleńkiej kropelki deszczu. Niestety, jakże szczuplejsza i młodsza pogodynka ma złe wieści dla pani,
pani żabo, pora deszczowa już nigdy nie nadejdzie.
BARTEK
Hybrydowe czekany – to akurat niezłe. Kontynuujmy.
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BOŻENA
A ty, nic nie powiesz?
BARTEK
Powiedziałem: kontynuujmy.
BASIA
A co ma mówić?
BOŻENA
Czy Basia coś wie?
BASIA
Co Basia ma wiedzieć?
BARTEK
Kontynuujmy.
BOŻENA
Gdzie jest reżyser?
BASIA
Co?
BARTEK
Kontynuujcie. Idę zapalić.
BOŻENA
Pytam, gdzie jest reżyser?
BARTEK
Będzie jutro.
Bartek wychodzi.
BOŻENA
Dobra. To zacznę od początku. Gdzie ma pieprzyk?
BASIA
Kto? Reżyser?
BOŻENA
Nie. On.
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BASIA
A skąd mam wiedzieć.
BOŻENA
Na prawej pachwinie – mały, czerwony. Zgadza się?
BASIA
Skąd wiesz?
BOŻENA
Mamy romans.
BASIA
Nie wierzę.
Pauza.
BOŻENA
Ma pieprzyk?
BASIA
Ma.
Pauza.
BOŻENA
Zawsze mnie podniecał. To jego spojrzenie, takie żywe, jasne, niewinne.
Lata młodości mi się przypominają, wiesz, jak na niego patrzę. Przy nim
budzi się we mnie radość, o której dawno zapomniałam. Czuję się przy
nim piękna. Chcę go posiadać, uczyć miłości, prowadzić przez splątany
świat gier intymnych. Związać i prowadzić jak pieska, uderzać, a potem…
dać się zniewolić... Zrobić to gdzieś, nagle… w MacDonaldzie, w toalecie,
na Facebooku, nie wiem… Jest jeszcze trochę nieokrzesany, czasem nieporadny. Mnie to rozczula, bawi. To jest rozkoszne… Dziś po próbie mamy
schadzkę. Schadzkę. Jak to brzmi? Ale ja się przy nim czuję po prostu jak
Telimena. Rozumiesz?
BASIA
Trzeba zniszczyć gnoja.
BOŻENA
Dlaczego gnoja?
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BASIA
Przecież oszukuje. Ciebie i mnie.
BOŻENA
Ale mi to Basiu nie przeszkadza. Dla mnie to jest okej. Nie musisz się
martwić. Działaj po swojemu. Na spokojnie, Bacha, bez spiny... Pobudzasz go, ożywiasz, ja z tego też mam profity. Ostatnio naprawdę mnie
zaskakuje. Teatr to jest żywioł, rozpalanie uczuć, wiary, nadziei i pożądania – w postaciach, w widzach. Na scenie też jakby się otworzył. Nie zauważyłaś, bo jesteś tu krótko. Nie patrz tak. W tym teatrze aktorzy nie są
z plastiku. I się w sobie normalnie, czasem w pracy zakochują. Dopuszczamy te zakochania. Dla dobra sztuki, głębi relacji, no wiesz. W środku
jesteśmy dumni, że trzymamy kontrolę, chociaż gdzieś tam, czasem, pojawiamy się sobie w cichych snach.
BASIA
Po co to mówisz?
BOŻENA
A, że wszystko jest nagrywane, od tygodnia, każda nasza próba, też ci
nie mówił? Może jestem stara, ale od tygodnia mi się schodki na balkon
telepią, więc schyliłam się, żeby sprawdzić i znalazłam takie coś.
BASIA
Ale po co miałby nagrywać?
BOŻENA
Po co, po co, tylko po co i po co. No właśnie po co. Pooooo ccooooo? Kto
jest najważniejszy w teatrze?
BASIA
Reżyser.
BOŻENA
Gdzie jest nasz znany, uznany, sławny reżyser?
BASIA
W Berlinie. Robi tam premierę.
BOŻENA
Od kiedy nie ma go z nami?
BASIA
Jakiś miesiąc.
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BOŻENA
Kto krzyczy na nas na próbach? Kto mówi „kontynuujmy”?
BASIA
Bartek.
BOŻENA
Dlaczego tak mu zależy?
BASIA
Nie wiem.
BOŻENA
Kto mu każe doprowadzić ten durny spektakl znanego reżysera do końca?
BASIA
Nie wiem.
BOŻENA
Żona.
Pauza.
BASIA
Po co?
BOŻENA
Żeby go zaraz po premierze zdjąć. Taki jest plan. Już widzę te tweety:
„spektakl ukazuje kobiety w złym świetle, jako bezwolne, naiwne” – to
o twojej Ewusi, zawistne intrygantki – o mojej Bożenie. Rozgorzeje dyskusja publiczna. Nowa dyrektor wstrzeli się w trendy. Wywiady, protesty.
Przy dobrych wiatrach, w to wszystko wtrąci się Ministra Kultury. Afera.
Grono zwolenników, przeciwników. Młyn, tygiel, solidarność. Każdy zabierze głos, tylko nikt nie będzie miał czasu zobaczyć przedstawienia,
ale czy to ważne? Teatr zaistnieje w mediach. A potem zostanie bez tytułu. Spruwamy się na próżno.
BASIA
Pani Bożeno, ja za wszystko przepraszam, co tam do pani w emocjach
powiedziałam.
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BOŻENA
To dobrze. Bo już myślałam, że ze mnie młodzi koledzy z zespołu zakpili i dali do zrozumienia, że tak naprawdę, może jestem dla nich śmieszna, konieczna. Ale nic nie warta. Stara. To najgorsze. Nie czuję się stara.
Dbam o siebie. Mam dolegliwości, rozstępy na brzuchu po porodzie, ale
przecież wciąż czuję się pełnowartościową kobietą. Nie chcę po prostu grać już tylko matek, babć i ciotulek dobra rada. Uważam, że mam
naprawdę coś do powiedzenia światu. Chcę się sobą dzielić jeszcze, po
prostu. Mam coś do powiedzenia. Chcę mówić. Dużo więcej i dużo sensowniej, niż kiedy byłam w twoim wieku. Jestem aktorką, mam pięćdziesiąt sześć lat i jestem jak kurwa wino.
BASIA
Pięknie pani wygląda w tym kostiumie.
BOŻENA
Doskonale się w nim czuję.
Wraca Bartek.
BARTEK
Co tam dziewczyny, pogadałyście już sobie? Możemy zaczynać? Pani Bożena gotowa, no i pięknie. Basiu, chodźmy do łóżka. Udowodnij, że tego
aktu się nauczyłaś.
BASIA
Oczywiście, że się nauczyłam.
BARTEK
Tam jest taki głupi ten początek.
BASIA
Za to dobry koniec. Ważny jest koniec.
BOŻENA
Przypominam o zakazie przerywania sceny. To nieetyczne. Na tym etapie pracy musimy być już na tyle wrażliwi, by reagować na poszukiwania
partnera.
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AKT III
Scena 1
Pokój hotelowy. Ewusia i Mąż leżą w łóżku przytuleni, spoceni, rozluźnieni.
O czymś wcześniej rozmawiali, bo Ewusia ma w oczach łzy. Przyciemnione
światło.
EWUSIA
Taki ojciec, nie ojciec, ale jednak ojciec.
MĄŻ
Jednak ojciec.
Ciężka pauza, w której przez umysł Ewusi przepływają myśli i uczucia bolesne, trudne. Na szczęście robią to tak miękko i płynnie, jak chmury na Pomorzu. Przez umysł Męża też przepływają myśli: 01000011110001110011
albo na przykład taka: 0001101010011. Po jakimś czasie pokonuje ten matriks specjalnie dla niej i rzecze:
MĄŻ
Nie martw się. To już dla ciebie stare dzieje.
Pauza. 0001011100000011.
MĄŻ
Ojców ma się w życiu wielu.
Pauza.
EWUSIA
Jak się jest sukcesem.
Pauza.
EWUSIA
To ma się wielu.
Pauza.
EWUSIA
Ja nie jestem.
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MĄŻ
Nawet nie mów takich głupot. Kicia, jesteś. Jesteś moim sukcesem.
Może twój prawdziwy ojciec był zwyrolem, ten przyszywany – debilem,
ale nadrobiłem brak prawdziwych mężczyzn w twoim życiu przecież, nie?
Mąż całuje Ewusię. Pukanie do drzwi. Ewusia chce otworzyć.
MĄŻ
Leż, nie zrywaj się. Dziś jesteś moją królową. Rozkaż mi wstać i otworzyć,
a otworzę.
Mąż bardzo lubi tę erotyczną grę. Ewusia dopiero od jakiegoś czasu się do
niej przekonuje. Dostrzega, że bycie dominującą panią sprawia jej coraz
więcej przyjemności.
EWUSIA
śmiejąc się
Nie zgrywaj się.
MĄŻ
Rozkaż.
EWUSIA
Wariat. Dobra, rozkazuję. Otwórz drzwi!
MĄŻ
Wedle życzenia.
Mąż otwiera, wchodzi Kelner z wózkiem, z jedzeniem pod srebrnymi pokrywkami w kształcie kobiecych piersi. Spod wózka wyciąga męską marynarkę i podaje ją Ewusi.
MĄŻ
A co to? Nie zamawiałem ubrań.
KELNER
Pani na pewno jest zimno, tak w samym biustonoszu.
MĄŻ / BARTEK
No co wy?
EWUSIA
Kochanie, nie dyskutuj. Pani jest zimno.
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MĄŻ
Oczywiście, przepraszam.
Ewusia ubiera marynarkę. Kelner układa talerze na stoliku.
KELNER
Czy życzą sobie państwo wina?
MĄŻ/BARTEK
Tę sytuację możemy ominąć. Na pewno otwieranie wina nie jest pani
mocną stroną.
EWUSIA
Ależ nie ma powodu, by cokolwiek omijać. Nawet słabe strony mogą być
interesujące,czyż nie?
MĄŻ
Oczywiście.
EWUSIA
Proszę nalać wino.
Kelner odkorkowuje i rozlewa wino niczym fachowy sommelier.
EWUSIA
Twoje zdrowie kochanie.
Wypijają toast.
MĄŻ/BARTEK
Prawdziwe? Skąd pani miała….
KELNER
Sangre de Toro winnica Torres. I jak?
MĄŻ
No cóż, wspaniałe! 2019 rok, ho ho!
KELNER
W istocie, to był doskonały sezon. Dla winogron. Czy mogę nalać również
pani?
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EWUSIA
Dlaczego jego pytasz? Mnie pytaj, kelnerze! Proszę mnie zapytać o zdanie.
KELNER
Pani wybaczy, tak nakazuje scenariusz, to znaczy tak nas uczono na kursie.
Kelner nalewa wino Ewusi.
KELNER
Jego nazwa nawiązuje do rzymskiego boga wina – Bachusa, zwanego też
Synem Byka.
EWUSIA
Kolor stanowi znakomite rozwinięcie nazwy. Jest ciemny, głęboki, nieprzezroczysty.
KELNER
Wiśniowy odcień z bordowymi refleksami.
EWUSIA
Łzy są liczne i gęste.
MĄŻ
Alkohol wysoki. Zaraz po otwarciu dominuje w nosie.
KELNER
Dlatego warto dać temu winu pooddychać. Wówczas stopniowo otworzy
się w kierunku wiśni i czerwonych porzeczek, zdradzi też nuty pieprzu,
goździków i lukrecji.
EWUSIA
Taniny są bardzo aksamitne.
MĄŻ
Wychodzi też beczka.
KELNER
Ale nie jest nachalna i pozwala dominować owocom.
EWUSIA
W ustach mamy delikatną, dobrze zbalansowaną kwasowość i zmysłową
owocowość.
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MĄŻ
Po byczej krwi spodziewałbym się nieco więcej zadziorności.
KELNER
Czy dolać?
MĄŻ
Naturalnie.
Kelner ponownie napełnia kieliszek Męża.
MĄŻ
Syn Bachusa. Dobre.
EWUSIA
Nie – Bachus, czyli syn Byka.
MĄŻ
Czyli krew Bachusa.
KELNER
Bachus – imię męskie pochodzenia greckiego, wywodzące się od „iacho”,
oznaczającego „wykrzykiwać”.
MĄŻ
Pokrzykujący, pijany bóg teatru. Słodkie.
KELNER
Wytrawne. Czy dolać?
Kelner dolewa wina Mężowi.
MĄŻ:
Żeby się to jakimiś bachanaliami nie skończyło. Chociaż, w sumie, nie byłoby to aż takie…
EWUSIA
Na pewno nie skończy się bachanaliami. Zabawmy się. Pani chce się bawić! W teatrze można się bawić, to w hotelu nie można? Nie tylko smucić
się i smucić. Dość tego smutku.
Basia wyciąga z walizki swoją kieckę i kosmetyczkę. Ubiera i maluje Bartka. Bartek jest zaskoczony i nieco pijany – oba stany wpływają dodatnio
na poziom podniecenia. Postaci oczywiście.
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KELNER
Byłbym zapomniał, mam list. Do pana.
Kelner wręcza Bartkowi list.
EWUSIA
Kto wie, że tu jesteś?
MĄŻ
Nie mam pojęcia! Żadnego listu miało nie być.
EWUSIA
Chciała do ciebie pisać? Nigdy nie zakazuj kobiecie pisać, bo to zawsze
zwróci się przeciwko tobie.
Sytuacja wygląda następująco: Bartek w sukni kobiety jest malowany i pudrowany przez Basię mającą na sobie męską marynarkę i Bożenę w kostiumie Kelnera.
MĄŻ
Ale to nie od niej. To jakaś gazeta.
EWUSIA
Czytaj!
MĄŻ
„Wczesnym rankiem Tomasz Turek pięknie się ubrał, ogolił i spryskał
pachnącą wodą. Zaprzągł konie i pojechał do miasta. Podejrzliwa Ewa
Turkowa wyruszyła za nim. W Nidzicy, na targowisku, zobaczyła męża,
który czule obejmował inną. Najbardziej zdenerwowało Ewę to, że swojej
kochance podarował prezent, a Ewie skąpił każdego grosza. Kupiła więc
u zielarki słynny korzeń białej marchwi”.
KELNER
Z pewnością chodzi o mandragorę. Trucizna. Według legendy roślina ta
wydaje z siebie zabójczy krzyk, kiedy jest wyrywana z ziemi.
EWUSIA
Czytaj!
MĄŻ
„Ewa słyszała o niej od znajomych, starszych kobiet. W domu zmieliła
korzeń, wsypała wszystko do piwnego bache.” bacherco?
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KELNER
Baherka czyli kufla. Dalej.
MĄŻ
„I zalała piwem. Kiedy wrócił mąż, podała mu napój. Potem, w milczeniu,
przyglądała się blademu Tomaszowi, który na jej oczach osunął się na
krzesło.” Co to ma być w ogóle?
EWUSIA, KELNER
Czytaj!
MĄŻ
„Następnego dnia na rynek przyniesiono podwyższenie, trumnę i szeroki pień. Wkrótce odezwały się uderzenia werbla.” Mocne to wino. „Ewę
prowadziło dwóch strażników. Szła wolno, krok za krokiem. Ogarniała ją
dziwna pustka. Żadne myśli nie zaprzątały jej głowy.”
EWUSIA
Nie było ani strachu, ani żalu.
KELNER
Tylko obojętność.
EWUSIA, KELNER
Posłusznie położyła głowę na pieńku i czekała dalej.
MĄŻ
„Egzekucja Ewy Turkowej w dniu 27 maja 1791 roku była ostatnią, jaką
wykonano na rynku w Neidenburgu – dzisiejszej Nidzicy.” Co to ma być
do cholery? Już dawno pan powinien wyjść. Już po nalaniu pierwszego
kieliszka kelner wychodzi.
EWUSIA
Czy mógłbyś otworzyć okno?
MĄŻ
Jak to?
Ewusia pokazuje na prawdziwe okno teatru.
EWUSIA
Pani jest duszno.
MĄŻ
Oczywiście. Już otwieram. Co wy robicie dziewczyny?
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EPILOG
Puste podwórko. Z któregoś mieszkania dochodzą głosy ożywionej rodzinnej dyskusji.
GŁOS Z OSIEDLA
Uczciwość wymaga, aby publicznie powiedzieć, że praca rozumiana jako
walka na najwyższym poziomie, bo czym innym jest właśnie nasz codzienny wyścig szczurów, dążenie do osiągnięcia celu, zdolności kredytowej, pęd do sławy – to wszystko wymusza nowe reguły postępowania.
GŁOSA Z OSIEDLA
Fakt. Na dużych wysokościach kończy się normalność, a zaczyna patologia. Wtedy biologia domaga się swych praw. Traci na tym to, co w nas
duchowe. Być może to jest największy problem.
GŁOSO Z OSIEDLA
To kiedy będzie koniec?

KONIEC
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Olga Grzelak

FABRYKANTKA
Powiedziałam, że musi być jakiś zakład, gdzie mogliby
ją przyjąć, ale Mary odparła, że nie zna żadnego,
a nawet jeśli, to młode dziewczęta zawsze umierają
w takich miejscach, bo dostają gorączki zaraz po
porodzie. Wierzyła też, że noworodki są tam potajemnie
duszone, żeby nie musiały żyć na koszt społeczeństwa.
Wie pan, że wcześniej miała dziecko – które umarło,
dzięki litości położnej, jak przypuszczam…
Margaret Atwood, Grace i Grace

Osoby:
KOBIETA
DRUGA KOBIETA
FUTURYSTYCZNA GINEKOLOŻKA MARA SENNA
LIDIA
MIECZYSŁAW
MARIANNA MARIA
RÖHMER
ANNA
KRZYŚ

CZĘŚĆ 1
Scena 1
KOBIETA
Podobno w Czerniowcach znaleźli ciało niemowlęcia, drugie zresztą
w ciągu kilku dni.
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DRUGA KOBIETA
Tak, coś mi mówiła Bydziakowa. Straszne, straszne.
KOBIETA
Doprawdy. Niemowlę, bezbronne dziecko, strach. Strach!
DRUGA KOBIETA
Myśli pani, że to choroby?
KOBIETA
Jak choroby, to lepiej uciekać, zaraz i nas dosięgną. Ale ja tam nie wiem.
Podobno lekarz jakiś badał sprawę…
DRUGA KOBIETA
Ale te dzieci badał? Zanim umarły? Wtedy by chyba wykrył chorobę?
KOBIETA
Nie wiem, chyba te ciała badał. Ale nie wiem, nie wiem. Chyba nie choroby.
DRUGA KOBIETA
U nas też, pamiętam, zdarzało się, że dziecko za płytko pochowane, potem było gdzieś znajdowane.
KOBIETA
Tak, tak, maluchy ciągle umierają. To normalne.
DRUGA KOBIETA
Normalne, normalne, ale strach i tak jest.
KOBIETA
Każda ciąża podszyta strachem. Pamiętam, jak moja Emilka była przy
nadziei, to tak się bałam! Bardzo chciałam już wnuków, ale Ćwierzakowej córka jednej ciąży nie donosiła, a drugie dziecko umarło tydzień po
narodzinach, to też się bałam, bardzo się bałam, ale szczęśliwie wnusio
rośnie, zaraz drugi rok będzie miał.
DRUGA KOBIETA
No, właśnie, a jak Tosiek?
Powiem szczerze, że nie interesuje mnie ten Tosiek. Mam swoje problemy, ale przecież sąsiadce nie powiem, jak ta tylko o Tośku i o Tośku. Widzicie, każdy dzierży swój krzyż. Ale! Umiem udawać, że się interesuję. To
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w tym świecie ważna umiejętność. Można to zresztą łatwo zauważyć. I że
dobrze udaję i że w tym świecie udawanie to ważna rzecz.
KOBIETA
Tak jak mówię, zaraz rok będzie miał. Ale rozpieszczony, że hej! Jak na nasze możliwości, oczywiście. Wie pani, ja się nie chcę wtrącać tak wprost,
ale Emilka to zbyt łagodna jest. No, ale ładny, nie za chudy, nie za gruby,
w sam raz, żeby tak został, to będzie dobrze, tak mojej Emilce powtarzam. Żeby tylko niczego nie zabrakło, żeby nie zabrakło…
DRUGA KOBIETA
A no właśnie, żeby było, to będzie dobrze. Pewnie. A w sprawie tego niemowlęcia w Czerniowcach, to… To myśli pani, że to… Że to normalne, że
nie trzeba się bać?
KOBIETA
Wie pani, ja to wolę czasem nie myśleć. Nie chcę gadać, ale wie pani.
DRUGA KOBIETA
Mówi pani.
KOBIETA
Mówię! Ale wie pani, ten lekarz nowy, powiatowy…
DRUGA KOBIETA
Ale, że co? Że to on, ten lekarz…?
KOBIETA
Röhmer.
DRUGA KOBIETA
Co?
KOBIETA
August Röhmer. Tak się nazywa.
DRUGA KOBIETA
Ale? Że on…?
KOBIETA
Gdzież! Właśnie jakieś śledztwo urządza, nos wtyka w nie swoje sprawy,
do domów ludziom zagląda.
DRUGA KOBIETA
Może reformator z niego albo gorzej – rewolucjonista?

134

KOBIETA
A gdzie tam, pani kochana. Nie, nie, zresztą to mogły być dzieci, jak u nas,
sama pani mówiła, za płytko pochowane, deszcz wygrzebał. Albo jakie
hultaje.
Czy ktoś rozumie, czy ktoś widzi, jak wykańcza mnie ta rozmowa? No bo
co mnie to obchodzi? Wiecie, chodzi o to, że jestem nerwowa. Bo sąsiadkę to ja lubię, głównie to dlatego, że o Tośku zawsze posłucha, a Tosiek to
jest chłop! Tak! Duma! Wyrośnie na lekarza, tak czuję. Dobrze, żeby mieć
kogo do posłuchania o takim skarbie, to i z sąsiadką się dogaduję. Tak,
tak. Naprawdę równa z niej babka.
DRUGA KOBIETA
No, no, no, żeby się nie okazało, że dzieci grobu nie miały.
KOBIETA
Ależ!
DRUGA KOBIETA
Mnie to niepokoi ten lekarz, co to pani o nim mówi. Pani się nie boi?
KOBIETA
Boi, nie boi. Emilce Tosiek rośnie i to mi wystarczy.
DRUGA KOBIETA
Rośnie, rośnie, to dobrze.
KOBIETA
Co chce pani powiedzieć? Tosiek będzie chłop jak dąb, sama pani zobaczy. Jeszcze się będą panny za nim uganiały. Widziała pani przecież Tośka. Z Emilką był ostatnio w kaplicy i ponoć się widzieliście.
DRUGA KOBIETA
Tak, tak, piękny chłopak. No, ale mówię pani ostrożności nigdy za wiele,
starsze dzieci też znajdowali.
KOBIETA
Ale tam! Co mi tu pani będzie, no! Po co tak czarno widzieć?
DRUGA KOBIETA
Nie, no. Ja nie…
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KOBIETA
Sąsiadka naprawdę przestanie przesadzać i ton taki przybierać, co sąsiadka tutaj mi tego?
DRUGA KOBIETA
Ja nic nie tego. Ja ogólnie się martwię, że lekarz, że trupy, że nieszczęścia…
KOBIETA
Niech się sąsiadka tak nie zamartwia, tak nie rozmyśla i tak nie gada.
Zostawmy los w rękach Boga.
DRUGA KOBIETA
Boga mówi pani.
KOBIETA
Boga, Boga, no! Nie mamy wpływu.
DRUGA KOBIETA
Nie mamy, nie mamy.
KOBIETA
Ale z innej beczki, ale właściwie, to trochę z tej samej albo przynajmniej
z sąsiedniej, Lidka, córka Ciermieszowej, jest w kolejnej ciąży, w ósmej
znaczy się.
DRUGA KOBIETA
A słyszałam, ale nie widziałam jej ostatnio, a i z Ciermieszową nie miałam
okazji słowa zamienić. Czyli to prawda?
KOBIETA
Ano tak. W ósmej ciąży! Ta to ma szczęście!
DRUGA KOBIETA
Szczęście, nieszczęście, a kto to wie!
KOBIETA
Pani sąsiadko, no co też tutaj. Przecież płodność to szczęście.
DRUGA KOBIETA
No ja to bym się martwiła o byt, przecież dzieci trzeba ubrać, nakarmić.
KOBIETA
Ale! Jakoś to będzie!
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DRUGA KOBIETA
Mówi pani?
KOBIETA
A pewnie, że mówię.
DRUGA KOBIETA
Ja to bym się bała. I za siebie bym się bała, i za synów bym się bała, a najbardziej za synowe bym się bała.
KOBIETA
Nie trzeba tak znowu się bać. Dzieci to skarb.
DRUGA KOBIETA
A ja nie mówię! Oczywiście, że skarb. Ale, pani kochana, ten skarb sam
się nie nakarmi.
KOBIETA
Pani sąsiadko, coś pani nie przesadza?
DRUGA KOBIETA
Gdzie, ja skromna, tutaj… O, ziemniaków wezmę. Chwileczkę.
KOBIETA
Widzi pani! Ale! No, ładne te ziemniaki!
DRUGA KOBIETA
Ano tak. Dobrze, tak, tylko trochę mniej.
KOBIETA
Oby tylko się te trupy nie walały u nas, a wszystko będzie dobrze.
DRUGA KOBIETA
Dobrze, niedobrze.
KOBIETA
No, zobaczymy.
DRUGA KOBIETA
Mówi pani.
KOBIETA
No, po mąkę jeszcze zajdę. Dużo zdrowia!
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DRUGA KOBIETA
Dziękuję i wzajemnie. Niech pani Emilkę pozdrowi i Tośka.
KOBIETA
Dziękuję, dziękuję! No!
Kobieta odchodzi
DRUGA KOBIETA
Aj, aj, aj.

CZĘŚĆ 2
Scena 1
FUTURYSTYCZNA GINEKOLOŻKA MARA SENNA
Dzień dobry, pani Lidio, jestem ginekolożką. Stamtąd, skąd przychodzę,
ludzie często tak mówią na kobiety, które specjalizują się w ginekologii,
a inni się wściekają, że się tak mówi, że to nienaturalne, bo powinno być
ginekolog, na przykład pani ginekolog. Ja jednak uważam się za ginekolożkę. To nie jest ważne. Jak się pani czuje?
LIDKA
Ja? Ja dobrze.
FUTURYSTYCZNA GINEKOLOŻKA MARA SENNA
Bo wie pani, to pani ósma ciąża. Pani powinna przebywać pod opieką
specjalistów. Wielorództwo to nie rurki z kremem.
LIDKA
Coś się może, rozumiem, stać?
FUTURYSTYCZNA GINEKOLOŻKA MARA SENNA
Dokładnie tak.
LIDKA
Ale mi czy dziecku?
FUTURYSTYCZNA GINEKOLOŻKA MARA SENNA
Wielorództwo jest w pierwszej kolejności zagrożeniem pani zdrowia i życia, ale w konsekwencji zagrożeniem zdrowia i życia dziecka.
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LIDKA
Och. Tak coś czułam.
FUTURYSTYCZNA GINEKOLOŻKA MARA SENNA
Spokojnie, proszę się położyć.
LIDKA
Dzisiaj sąsiadki o mnie gadały.
FUTURYSTYCZNA GINEKOLOŻKA MARA SENNA
Ludzie gadają, tak jest zawsze.
LIDKA
Jedna mówiła podobno, bo słyszałam to od matki, że ona by się bała, bo
dziecko to trzeba ubrać, nakarmić.
FUTURYSTYCZNA GINEKOLOŻKA MARA SENNA
Pani ma siedmioro dzieci, więc chyba pani to wie?
LIDKA
To nie znaczy, że się nie boję.
FUTURYSTYCZNA GINEKOLOŻKA MARA SENNA
Niech pani nie słucha, co ludzie gadają, nie ma co.
LIDKA
Pani też jest człowiekiem, pani też nie powinnam słuchać.
FUTURYSTYCZNA GINEKOLOŻKA MARA SENNA
Pani Lidio, staram się pani doradzić zgodnie ze swoją wiedzą i możliwościami.
LIDKA
A może ja nie chcę?
FUTURYSTYCZNA GINEKOLOŻKA MARA SENNA
Nie chce pani o siebie zadbać? Nie chce pani odpoczywać?
LIDKA
Przestań, przestań! Mieszasz mi w głowie! Chcę dbać o siebie, to nie o to
chodzi!
FUTURYSTYCZNA GINEKOLOŻKA MARA SENNA
Połóż się.
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Co ja tu robię? To jest jakiś inny świat. Tu nawet nikt nie słyszał o sterylnych jednorazowych rękawiczkach, że o wyposażeniu gabinetu nawet nie
wspomnę, z fotelem ginekologicznym na czele. Właściwie, jakby się dobrze zastanowić, moje umiejętności na niewiele tu się zdadzą. Bo jak niby
pomóc ciężarnej w świecie, w którym nie ma nic? Nie chcę, żeby mnie źle
zrozumiano. Ja nie krytykuję, ja jestem bezradna. I nie mogę tej bezradności ujawnić.
LIDKA
Co ja zrobię, co ja zrobię?
FUTURYSTYCZNA GINEKOLOŻKA MARA SENNA
Dbaj o siebie.
LIDKA
A idź ty, cała w tym pluszowym różu z perłowym uśmiechem, z tym łagodnym spojrzeniem…
FUTURYSTYCZNA GINEKOLOŻKA MARA SENNA
Jestem tu dla ciebie.
LIDKA
Jesteś tu dla siebie! Dla siebie! Błagam, odejdź.
MIECZYSŁAW
Lidzia! Lidzia! Lidka, no! Już, już… O której dzieci twoja mama ma przyprowadzić?
LIDKA
O dziesiątej… Krzysia boli ząb.
MIECZYSŁAW
Będzie trzeba rwać.
LIDKA
Pamiętam, jak ojciec mi zęba rwał. Jak miałam dziesięć lat. Bolało. Biedny Krzyś.
MIECZYSŁAW
No biedny, biedny. Krzysia też pewnie będzie bolało. Może ciepłej wody
mu nagotujemy?
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LIDKA
Dobry pomysł! Zajmę się tym.
MIECZYSŁAW
Lidzia, ale zostaw, zostaw, zostaw, ja to załatwię.
Co? Zdziwieni? Wiecie, nie jestem tym stereotypowym facetem z XVIII
wieku, wyznawcą patriarchatu i prawa pięści – nie żebym zaraz to wiązał, bo patriarchat to nie od razu bitka z każdym i każdą, ale chyba wiele
osób niesłusznie to kojarzy. W każdym razie – nie jestem nim i nastawię
wodę.
LIDKA
Dzięki, Mieciu. Wiesz, martwię się. Śniły mi się jakieś dziwactwa.
MIECZYSŁAW
Bo jesteś w stanie błogosławionym! Pamiętasz, jak przy Aneczce miałaś
koszmary co noc? Co noc koszmary miałaś!
LIDKA
No tak, tak. Ale jednak wiesz. Wielorództwo to nie rurki z kremem.
MIECZYSŁAW
Rurki?
LIDKA
To właśnie nie są rurki, no.
MIECZYSŁAW
Już niedługo, wszystko będzie dobrze.
LIDKA
A ty martwisz się?
MIECZYSŁAW
Czym?
LIDKA
Czy damy sobie radę?
MIECZYSŁAW
Ach! Pewnie, że sobie damy! Damy, damy! Mamy siedmioro. Nie damy
rady z ósemką? Nie myśl tyle, wypij herbatę, no, już. Dzidziuś musi mieć
ciepło w środku.
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LIDKA
Tak, tak.
MIECZYSŁAW
Słuchaj, no, Lidzia. Nie zaprzątaj sobie głowy, dbaj o siebie, poradzimy
sobie w taki czy inny sposób. Ważne, żebyś dobrze się czuła.
FUTURYSTYCZNA GINEKOLOŻKA MARA SENNA
Właśnie, musi pani odpoczywać i unikać stresu.
LIDKA
Co?!
MIECZYSŁAW
Żebyś się dobrze czuła, stresu unikała. Nie patrz tak na mnie.
LIDKA
Co, jak?
MIECZYSŁAW
Jakbym był twoim wrogiem.
LIDKA
Nie, ja, przepraszam. Poleżę chyba. Gdybyś mi ten mój kubek przyniósł.
Nie ten, ten bez ucha.
MIECZYSŁAW
Mamy normalne kubki, masz.
LIDKA
Kiedy chcę ten bez ucha, no!
MIECZYSŁAW
No, już, dobrze, dobrze. Twój ulubiony, bez ucha.
LIDKA
Czerwony!
MIECZYSŁAW
Czerwony jak krew, czerwoniutki.
LIDKA
No, tak, tak, już, pić.
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Uwielbiam ten kubek, a ten za każdym razem chce mi przynosić kubek
z uchem. Pewnie mi ten stary wyrzuci, kiedy tylko odwrócę wzrok. Może
tak być. Ale może przyłapiecie go na gorącym uczynku? A może nie chce
go wyrzucać? Ja już nie wiem. Nie czuję się dobrze, rozumiecie?
MIECZYSŁAW
Zaraz się Krzyśkiem zajmę, a ty sobie odpoczywaj. Mama pewnie przyjdzie tobie dogadzać.
LIDKA
Jezu…
MIECZYSŁAW
Lidzia, no, już nie przesadzaj.
LIDKA
Nie, nie, ja tylko tak…
FUTURYSTYCZNA GINEKOLOŻKA MARA SENNA
Potrzebuje pani wsparcia.
MIECZYSŁAW
Lidzia?
LIDKA
Tak, tak.
MIECZYSŁAW
Czym się jeszcze martwisz?
LIDKA
Nic, to nic, ja tylko tak…
MIECZYSŁAW
Kochana, nogi do góry! O, o, tak, świetnie. Hej, nie wyrywaj sobie rzęs, bo
będziesz brzydka, no!
LIDKA
Ale ja lubię.
MIECZYSŁAW
No, wiem, wiem. Ale wiesz.
LIDKA
No, wiem.
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MIECZYSŁAW
Odpoczywaj, ty moja rurko z kremem!
LIDKA
Rurko, rurko.

CZĘŚĆ 3
Scena 1
MARIANNA
Dobrze wszystko?
MARIA
Dobrze, a jakże, a jakże!
MARIANNA
No właśnie, jakże?
MARIA
Powiesiłam obraz dziecka, które to uratowałam, na wychowanie wzięłam. Matka nie mogła go wyżywić, z głodu by umarło.
MARIANNA
Skąd ja miałam ten obraz?
MARIA
Sąsiadka namalowała, właściwie to taki bardziej, o, szkic!
MARIANNA
Nie jest zbyt ładny.
MARIA
Nie ma to jak dobre słowo.
MARIANNA
Sama zobacz.
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MARIA
No tak, nos zadarty, oczy gdzieś jakby za bardzo w głąb czaszki i jakaś
dziwna szczecina na główce, która zresztą do kształtnych nie należy. I jakieś takie rączki przykrótkie.
MARIANNA
Pewnie ta sąsiadka nie jest zbyt utalentowana.
MARIA
Ależ jest! Złego słowa na nią nie dam powiedzieć. Nie każde dziecko jest
piękne. Ale co zrobisz? Co zrobisz? Kochasz, no.
MARIANNA
Ja tak nie kocham znowu.
MARIA
No, nie kocham. Nie mam dzieci.
MARIANNA
A podobno w Czerniowcach dziecko znaleźli, trup. Ale nie wiem nic o tym.
MARIA
Nie wiem, pewnie grób za płytki był.
MARIANNA
Pewnie tak, pewnie tak.
MARIA
No, właśnie.
MARIANNA
Słyszałam o tym lekarzu. Nowy powiatowy. Ponoć jest bardzo gorliwy.
MARIA
Tak… Poznaliśmy się.
MARIANNA
Ale… To znaczy, że tu był?
MARIA
Tu? A po co?
MARIANNA
No, skoro poznaliśmy się?
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MARIA
To zaraz odwiedzin nie musi oznaczać.
MARIANNA
Wiesz, byłam kiedyś taka ładna. Mogłam być szczęśliwa. Ty mogłaś być
szczęśliwa.
MARIA
Chyba z urodą nie wiązałaś szczęścia, to niemądre. Nie, nie wiązałam
przecież!
MARIANNA
A to tutaj dziecko, to z obrazka, szczęśliwe.
MARIA
Pewnie, co ma nie być.
MARIANNA
To dobrze. Ten August, ten lekarz. On podobno podejrzewa, że dzieci są
zabijane – małe, niemowlęta właściwie, często zaraz po urodzeniu. On
nie wierzy w ten płytki grób, że bajeczka, podobno tak powiedział.
MARIA
Ale co on może wiedzieć? Przyjechał nie wiadomo skąd, nie zna okolic.
MARIANNA
Podobno tam, skąd przyjeżdża, też znajdowano martwe dzieci.
MARIA
Co ty opowiadasz, no? Po co to komu? Cicho.
MARIANNA
Podobno przyjdzie jeszcze, sprawdza różne możliwości.
MARIA
A co on policjant czy lekarz? Domorosły detektyw? O takich to, co najwyżej, narracje można budować, ale jeszcze nie teraz. Tutaj jest prawdziwy
świat. Normalne życie, a nie sensacja.
MARIANNA
Pewnie tu też jeszcze przyjdzie.
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MARIA
Sama wiesz, dzieci umierają, to normalne zjawisko, nie potrafimy ich
wszystkich utrzymać przy życiu. Jak przy kociętach – najsłabsze osobniki nie przetrwają.
MARIANNA
Na przykład chore.
MARIA
Nie tylko chore, czasem po prostu słabowite, zwyczajnie.

CZĘŚĆ 3
Scena 2
MARIANNA
Widziałam go dzisiaj, chyba mnie dziś odwiedzi.
MARIA
No to się z motyką na słońce porywa, moja kochana, bo to dzieciaki umierają przez brud, przez chłód, choroby. Tego nie zwyciężysz. A jemu, zdaje
się, o tę wysoką śmiertelność maluchów właśnie chodzi.
MARIANNA
Chyba nie.
MARIA
Nie? Co ty tu robisz w ogóle.
MARIANNA
A tam, nic, jestem.
MARIA
Lepiej poszłabyś stąd. Poszłabym stąd.
MARIANNA
Poszłabym stąd. Ale myślę, o tych porodach, o dzieciach martwych, że to
nie są rurki z kremem.
MARIA
Rurki?
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MARIANNA
Że nie są rurki właśnie.
MARIA
Raczej nie.
MARIANNA
Można się bać, skoro nie rurki.
MARIA
Pewnie tak.
MARIANNA
Ja bym się bała.
MARIA
Ale ja to akurat wiem, jakbym się mogła bać.
MARIANNA
Ktoś puka do drzwi! Może to on!
MARIA
Ci! Ale bzdury plotę, pewnie potrzebująca jakaś.
RÖHMER
Dzień dobry! August Röhmer, poznaliśmy się kilka tygodni temu.
MARIA
A tak, dzień dobry, dzień dobry.
RÖHMER
Można wejść tutaj do pani?
MARIA
Proszę wchodzić, zapraszam.
RÖHMER
Dziękuję pięknie.
MARIA
Herbaty?
RÖHMER
Jeśli można.
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MARIA
Ale cukru nie mam.
RÖHMER
Byłby to zbytek łaski. Nie szkodzi.
MARIA
Łaskę to mam, cukru nie mam. Proszę.
RÖHMER
Ładna filiżanka. Też bym sobie taką sprawił. Gdzie można dostać?
MARIA
Ja to akurat od sąsiadki dostałam.
RÖHMER
Na jakąś okazję pewnie?
MARIA
Okazję? Nie… Chociaż. Właściwie, to tak, na okazję. W podziękowaniu mi
podarowała.
RÖHMER
A w podziękowaniu? To bardzo pięknie.
MARIA
Tak, tak. Tak…
Pamiętam ją bardzo dobrze, wiecie? Sąsiadkę. Już tu nie mieszka, wyjechała. Nie wiem, dokąd. Urodziła dziecko. Zaraz w progu. Tak strasznie
płakała. Że nie ma pieniędzy, że jak ubierze, jak wykarmi. Zaczęła tak
strasznie błagać, a pępowina wiła się nadal po ziemi. Błagała, pomocy
mówiła, niech mi pani pomoże, niech weźmie dziecko, niech się zajmie.
A wszędzie była krew, bo tak bywa przy porodzie. Powiedziałam, że zajmę się nią. Nie wiem, dlaczego. To była malutka dziewczynka, śliczna,
taka ciemna. Sąsiadka została jeszcze, spała kilka godzin. Była wykończona. A potem poszła i wróciła z filiżanką. Nigdy więcej jej nie widziałam. Ja zajęłam się małą.
RÖHMER
A słyszała pani, tak po fachu, Lidia Batowa, córka Ciermieszowej, w kolejnej ciąży, lada dzień rozwiązanie.
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MARIA
A wie pan, że w istocie obiło mi się o uszy, ale nie znam tu każdego, chociaż tam tę Ciermieszową to u nas jakoś tak znają. Ale żebym znała, to za
dużo powiedziane.
RÖHMER
Niesłychane, żeby jedna dziewczyna siedem ciąż donosiła i to bez żadnego zgonu.
MARIA
A, no nawet nie wiedziałam.
RÖHMER
A no tak, tak. Rzadko się zdarza.
MARIA
A potem trzeba wykarmić i dzieciaki pewnie obdarte latają.
RÖHMER
Może i obdarte, ja tam nie wiem.
MARIA
Pan nie wie, ale ja wiem, no. Jak czasem widzę, to aż serce ściska żal.
RÖHMER
No tak, tak.
MARIA
Jeszcze herbaty?
RÖHMER
A nie, dziękuję, będę już szedł.
MARIA
To tylko na herbatę pan wpadł, tak bez zapowiedzi?
RÖHMER
Teraz jestem lekarzem powiatowym, chciałbym poznać okolicę.
MARIA
A no tak, wypada znać, jak się powiatowym jest. No! Do mnie na herbatę
zawsze może pan przyjść, rurki z kremem mogę przygotować, ale to tylko
jak się pan zapowie! Bo długo nie można przechowywać, robią się kwaśne. Wie pan. A może i coś o okolicy właśnie będę mogła opowiedzieć.
Gdyby oczywiście miał pan jakieś pytania.
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RÖHMER
To do zobaczenia, moje uszanowanie!
MARIA
Do widzenia, do widzenia…

CZĘŚĆ 2
Scena 2
MIECZYSŁAW
Dobrze, że mama jest! Lidka rano urodziła! Chłopak!
ANNA
Świetnie! Zaraz chcę zobaczyć malucha! A Krzysiek jak?
MIECZYSŁAW
Wie mama, do wesela się zagoi, jak to mówią.
ANNA
A pewnie, pewnie! Kto zęba rwanego nie miał! Ale przyniosłam mu, o, takiego misia. Od Trojewskiej odkupiłam…
MIECZYSŁAW
Mówiliśmy mamie, żeby nie…
ANNA
…tanio! Tanio kupiłam, prawdziwa okazja, a Krzyś zaraz poczuje się lepiej.
MIECZYSŁAW
Dobrze, dobrze.
ANNA
Nie dobrze, dobrze, tylko do Lidki mnie prowadź!
MIECZYSŁAW
Już, już, nie wiem, czy nie śpi. Strasznie się martwi, wie mama? Że nie
damy rady, że nie mamy warunków, że trudno nam już było przy siódemce, ba! Przy dwojgu już było nam trudno! A teraz? Ośmioro!
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ANNA
Mieciu, sam dobrze wiesz, jesteś mądry chłop, najważniejsze są miłość
i zaangażowanie.
MIECZYSŁAW
Mama przecież wie, że miłością i zaangażowaniem ani się dzieci nie ubierze, ani nie wykarmi.
ANNA
Mieciu, Mieciu, ale ty mówiłeś, że Lidzia się denerwuje, a ja tu widzę, że
to ty się troskasz.
MIECZYSŁAW
Jak Lidka się martwi, to ja od razu też. Taki już ze mnie facet. Martwię się,
kiedy moja żona się martwi.
Tak, wiem. Zaskoczeni.
ANNA
Wiesz, Mieciu. Dacie sobie radę.
MIECZYSŁAW
Lidka chce mamę poprosić o pomoc.
ANNA
Och, ona przecież wie, że sama ledwie przędę. Nie mam środków. Mogę
wam sera czasem przynieść, ale to rzadko. Ale zawsze służę dobrym słowem, radą. Jestem po waszej stronie.
Oto ja, troskliwa matka i teściowa, zaangażowana babcia. Co? No nie
mam, nie mam pieniędzy, nic więcej nie mogę zrobić w tej sprawie. To nie
jest moja zła wola. Wszystko, co mam to dobrą myśl i radę. Chciałabym
mieć, chciałabym pomóc czymś więcej niż radą. Zresztą nawet radzić nie
mogę po swojemu. Mieciu by nie przeżył mojej rady, że lepiej oddać komu
dzieciaka. Bo oni to rodziny nie wykarmią już teraz na pewno.
MIECZYSŁAW
Chodźmy, niech mama idzie przodem, tutaj. Lidzia, mama moja przyszła,
zbudź się!
ANNA
Liduś! No, kochana! Dzielna jesteś! Jak się czujesz? Ojej, jak słodko mały
śpi! Tak, tak, Mietek już mi powiedział, że chłopak! Nie posiadam się
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z radości! Piękny! Trochę szczupły może, ale wygląda, że zdrów, a to najważniejsze! No, wyrośnie na przystojniaka! Wspomnisz moje słowa! No,
a ty jak? Twoja matka przyjdzie jutro, musiała za wieś się wybrać. Ale się
ucieszy stara Ciermieszowa!
LIDKA
Sikać za bardzo nie mogę.
ANNA
Liduś, musisz się zmusić.
LIDKA
Lepiej niech mama idzie nim mi pęcherz eksploduje.
ANNA
Liduś!
LIDKA
Co?
ANNA
Już, uspokój się. To w pełni normalne, że boli. Niektóre to przy pierwszym
porodzie umierają z bólu, a czasem i prawdziwie umierają! No, to nie są
żarty! A ty? Zobacz! Ósme zdrowe dziecko! Ach, szczęście!
LIDKA
Co też mama opowiada?
ANNA
Co?
MIECZYSŁAW
Może mama pójdzie ze mną się napić herbaty?
LIDKA
Jakie to szczęście? Co ja mam temu dziecku dać? Imię? Tylko tyle dla niego mam. W co ubrać? Wolałabym umrzeć wreszcie. Ileż można rodzić?
Sikać nie mogę. Jakbyśmy razem umarli – to byłoby szczęście!
ANNA
Mieciu, nie przejmuj się. Czasem po porodzie bredzą. Można zawezwać
akuszerkę, to sprawdzi może jeszcze raz, czy wszystko jest w porządku?
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MIECZYSŁAW
Mama musi zrozumieć, że nie stać nas na dodatkową wizytę akuszerki.
Lidka musi przez to przejść sama, jakoś się uporać. Serce mi się kraje,
kiedy słyszę, co mówi i…
LIDKA
Hej! Ja tu nadal jestem! To nie żadne brednie po porodzie, co ty wiesz?
Mamo, co mama wie? Czworo mama urodziła i nie wiadomo, gdzie pozostałych troje. Od lat mama ma tylko Mietka i mnie córką nazywa.
MIECZYSŁAW
Lidzia, proszę cię.
LIDKA
A daj spokój.
MIECZYSŁAW
Lidzia, mama chce dla ciebie jak najlepiej. Przestań tak się zachowywać.
ANNA
Mieciu, naprawdę daj spokój, ja rozumiem, ona nie jest sobą.
Prawdę mówiąc, kiedyś miałabym ochotę ją zabić za takie plecenie bez
opamiętania. Ale teraz, jak widać, mam już w sobie dość dojrzałości, by
zachować dystans bez względu na okoliczności. Dojdziecie do tego.
MIECZYSŁAW
Lidka, nie odnoś się tak do mojej matki. Mamo, no Lidka nie może w ten
sposób, licytacje jakieś na dzieci, kto więcej i co się z nimi dzieje. Wszyscy wiemy, jakie to przykre, że…
ANNA
Naprawdę, Mietek, nie trzeba.
MIECZYSŁAW
Ale! Mama pozwoli, przecież to nie w porządku!
ANNA
Mieciu, ona dopiero co urodziła…
LIDKA
Idźcie już stąd. Nie mogę tego słuchać. Powiedz im coś.
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MIECZYSŁAW
Co?
LIDKA
Idźcie, proszę. Zaraz muszę karmić małego. Na litość Boga, proszę!
ANNA
Chodźmy, Mieciu, chodźmy.

CZĘŚĆ 3
Scena 3
MARIANNA
Co robisz?
MARIA
Dumam sobie.
MARIANNA
Dumam? Nie boję się?
MARIA
Czego mam się bać? Dajmy już spokój!
MARIANNA
Nic, tak tylko pytam. Nie wolno?
MARIA
A pamiętasz…?
MARIANNA
Tak, tak, pamiętam, pamiętam bardzo dobrze, aż za dobrze.
MARIA
Co mogłam zrobić?
MARIANNA
Nic nie mogłam zrobić. Chodzi tutaj o straszną historię, nie wiem, czy
chcecie słuchać… Niedługo potem, jak zajęłam się przypadkowo pierwszym dzieckiem, kolejna kobieta zostawiła mi dziecko na wychowanie, po

155

prostu przyniosła i odeszła. Zajęłam się i tym. Wreszcie przyszła kolejna,
przejechała kawał drogi. Zaszła w ciążę w wyniku gwałtu, ale w jej okolicy nikt w to nie wierzył, wyszła na dziwkę. Nie miała możliwości, żeby
zatrzymać dziecko. Zostawiła je u mnie. Miałam już troje i po kilku miesiącach zrozumiałam, że nie mogę o nie zadbać tak, jak należy. Dzieci
marniały z dnia na dzień, chudły. Byłam z nimi sama. Któregoś dnia rano
znalazłam najmłodsze martwe. Umarło z głodu. To było dziecko tej biednej, zgwałconej dziewczyny. Ale poczułam ulgę. Dwoje chyba uda mi się
utrzymać, co? Sądzicie, że ze mnie potwór bez serca?
MARIA
Ale stałam się potworem bez serca.
MARIANNA
Nie mów tak. To nie są łatwe sprawy. Stałam się potworem?
MARIA
Niby nie są łatwe. A jednak dziecko po prostu umarło. Zagłodziłam je.
MARIANNA
Ale nie chciałam tego, brakowało jedzenia dla całej naszej czwórki.
MARIA
A później co?
MARIANNA
Sama wiesz, że to było konieczne. Ktoś pukał?
MARIA
Chyba tak, idę otworzyć. Nie mam umówionych żadnych wizyt. To pewnie
ten Röhmer.
RÖHMER
Dzień dobry, pani Mario!
MARIA
A witam pana doktora, witam! A mógłby się pan zapowiedzieć, to bym co
nieco przygotowała na podwieczorek.
RÖHMER
Droga pani, herbata będzie wystarczająca.
MARIA
To proszę się rozgościć, pójdę na podwórze nabrać wody.
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RÖHMER
Może pomóc?
MARIA
Ależ skąd! Pan jest gościem! Proszę odpoczywać!
RÖHMER
Skoro pani nalega…
MARIA
Nalegam!
RÖHMER
Poczekam.
MARIA
Już nastawiam wody! Już, już!
RÖHMER
A, dziękuję. Chłodno dziś.
MARIA
Chłodno, chłodno. Tutaj często chłodno, trzeba się przyzwyczaić. Wie
pan, wschód.
RÖHMER
Pewnie, pewnie.
MARIA
Co pan tak patrzy?
RÖHMER
Podziwiam!
MARIA
A, tam! Nie ma tu przecież nic do podziwiania! Proszę, herbata, mocna.
RÖHMER
Wspaniale, dziękuję. A powie mi pani, czy ktoś w okolicy się jeszcze akuszerką zajmuje poza panią?
MARIA
Wie pan, jest jedna dziewczyna, ale niedawno się sprowadziła, więc raczej to do mnie przychodziły rodzić. Ona od niedawna i jednak trochę da-
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lej, to nie wiem, nie wiem. Na ulicy Skalistej, tam mieszka, ale chyba też
chodzi do domów, jak trzeba. Podobno miła, niegłupia. Ale nie poznałam.
RÖHMER
Bo właśnie o pani to od razu usłyszałem, ale o żadnej innej. Pewnie jest
pani dobra, to nie ma co się pchać w te okolice innym akuszerkom.
MARIA
Dobra, niedobra. Staram się robić to, co potrafię jak najlepiej.
RÖHMER
Niech pani nie będzie przesadnie skromna!
MARIA
Skromna, nieskromna.
RÖHMER
Zdarza się, że porzucają dzieci?
MARIA
Porzucają?
RÖHMER
Ciekawi mnie, czy zdarza się, że matka porzuca dziecko po narodzinach.
Wcześniej spotykałem się z takimi sytuacjami.
MARIA
To znaczy, ja też słyszałam o takich przypadkach. Ale mi to akurat sprzyja los i nie musiałam nigdy się z tym mierzyć. U mnie zawsze matki są
szczęśliwe, że dały życie.
RÖHMER
Nigdy się nie zdarzyło, że dziecko zmarło przy porodzie?
MARIA
Jak mówię, mam szczęście. Ani matki, ani dzieci u mnie nie umierały
podczas porodu. Wiem, wiem – to jak cud! Ja wierzę w cuda, wie pan?
RÖHMER
To nieprawdopodobne.
MARIA
A jednak.
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MARIANNA
Jestem dobrym człowiekiem, niech mi pan wierzy.
RÖHMER
Ale jednak znajdowano tutaj w okolicy malutkie martwe ciałka.
MARIANNA
Nie masz pojęcia, o czym mówisz!
MARIA
Tak, wiem o tym. Ale to mnie nie dziwi – nędza, choroby. Przeżywają tylko
najsilniejsze dzieciaki. Jak mówię: wiem, że się zdarza, że dziecko umrze,
ale jak to mówię – nie, kiedy mam je na oku. Czasem matka popełni jakiś
błąd, czasem choroba się wda, zaraza jakaś, wie pan.
RÖHMER
No, tak. Wiem, wiem. A, pani Mario, przyglądała się pani temu kiedyś?
Pani cieszy się takim zaufaniem, musi pani być dobrą, życzliwą osobą
– nie wzbudziło nigdy pani podejrzeń, że te dzieci tak bez grobu gdzieś
leżą?
MARIANNA
Sam powiedziałeś! Jestem dobrą osobą!
MARIA
Ponoć jak za płytko pogrzebane, to ulewa może wymyć jakby ciałko spod
ziemi, to potem się znajduje w dziwnym miejscu.
RÖHMER
Tak, ludzie tak mówią.
MARIA
Ano właśnie.
RÖHMER
Ale wie pani, świadectwa zgonu są, ale jakby takie nierzetelne. Nie wiadomo, o co chodzi. Nie chce pani się temu przyjrzeć?
Jasne, śmiejcie się. Lekarz, który bawi się w CSI Kryminalne Zagadki Miami, jak to u Was się pewnie mówi. A może bohater powieści Harlana Cobena, jest u was taki chyba? Nic z tych rzeczy. Na sercu mi dobro ludzi leży.
Coś tu jest nie tak, a Maria mogłaby mi pomóc.
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MARIA
Nie wiem, jak mogłabym panu pomóc. Ja tu nie widzę nic podejrzanego.
RÖHMER
Pani Mario, jest pani inteligentną kobietą. Proszę mi pomóc. Widzi pani
sama, że coś tu jest nie tak, trzeba to ukrócić.
MARIA
Panie doktorze, lepiej trzymać się z dala od takich spraw. Proszę mi wierzyć.
RÖHMER
Czy ktoś panią szantażuje? Pani coś wie, ale nie może powiedzieć? Pomogę pani.
MARIA
Doktorze, litości. Tu nie o szantaż żaden chodzi, ja tylko panu mówię –
nie ma co w tym grzebać. Proszę już iść, muszę zabrać się za sprzątanie,
a przy gościu, to nie wypada.
RÖHMER
Jednak nalegałbym, żeby jeszcze…
MARIA
Doktorze, proszę opuścić mój dom.
RÖHMER
Zatem do zobaczenia.
MARIA
No, no. Niech pan trzyma się z dala od spraw, o których pan nie ma pojęcia. I zostawi ludzi w spokoju. Po co rozdrapywać stare rany?

CZĘŚĆ 1
Scena 2
DRUGA KOBIETA
Pani sąsiadko, dzień dobry, przepraszam, że tak bez zapowiedzi nachodzę, ale wie pani, przeraziłam się.
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KOBIETA
Już, już, dzień dobry, dzień dobry, co pani taka…? Wejdzie pani?
DRUGA KOBIETA
Nie, nie, duszno mi jakoś. Musiałam przybiec. Pamięta pani, o kim rozmawiałyśmy?
KOBIETA
O Röhmerze?
DRUGA KOBIETA
Tak, ale też o tych dzieciach.
KOBIETA
No, że on się tym interesuje, że niby umierają zbyt często. Ale przecież to
normalne, że umierają.
DRUGA KOBIETA
Normalne, normalne, ale czasem jednak szokuje.
KOBIETA
Niechże się pani uspokoi.
DRUGA KOBIETA
Uspokoi. Przed chwilą, przysięgam, sama widziałam małe ciałko, na
skraju lasu.
KOBIETA
Widziała pani z bliska?
DRUGA KOBIETA
Gdzież! Ja to się boję do takich rzeczy zbliżać!
KOBIETA
Może w takim razie było to truchło psa. Albo kota.
DRUGA KOBIETA
Pani kochana, co jak co, ale z tej odległości umiem odróżnić czy to ścierwo psa, czy mały człowiek. Niech pani idiotki ze mnie nie robi.
KOBIETA
Ale spokojnie, no wymyło pewnie z jakiego grobu, za płytko pochowane,
niedbale może, po kosztach.
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DRUGA KOBIETA
Co też pani opowiada? Przecież od dawna u nas nie padało. Co miało wymywać?
KOBIETA
Ano, niby racja…
DRUGA KOBIETA
Ale jest gorsza rzecz.
KOBIETA
No?
DRUGA KOBIETA
Bo kto u nas ostatnio rodził? Czyje dziecko to musi być? No?
KOBIETA
O matko! Ależ nie, to niemożliwe!
DRUGA KOBIETA
Niemożliwe? A czyje?
KOBIETA
Może jakiej przyjezdnej?
DRUGA KOBIETA
Widziała pani kogo ostatnio nowego w okolicy? Bo ja nie.
KOBIETA
Nie wierzę, że to wnuczątko Ciermieszowej. Przecież ta jej Lidka to złote
serce ma.
DRUGA KOBIETA
Może pani sobie nie wierzyć, ale wytłumaczenia innego nie ma.
KOBIETA
Może to przypadek?
DRUGA KOBIETA
Przypadek? Przypadek?! Żaden przypadek.
KOBIETA
Pewnie z choroby zmarło.
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DRUGA KOBIETA
Jakby z choroby zmarło, to by pod lasem nie leżało.
KOBIETA
Hmm, jeśli pani ma słuszność, to co… Skąd to? Dlaczego?
DRUGA KOBIETA
Może to Mietka nie było?
KOBIETA
Mówi pani?
DRUGA KOBIETA
Nie wiem, nie wiem! Zastanawiam się!
KOBIETA
Gdyby tak, to wtedy można zrozumieć, że leży pod lasem.
DRUGA KOBIETA
Tak, tak, a to by też wyjaśniało, dlaczego Ciermieszowa tak cicho na temat tej ciąży siedziała.
KOBIETA
Siedziała cicho?
DRUGA KOBIETA
No, tak! Przecież mało co mówiła!
KOBIETA
Teraz, jak tak sobie przemyślę, to rzeczywiście… Tak, nie mówiła zbyt
wiele.
DRUGA KOBIETA
No! Ale ja nie chcę gadać, nie chcę gadać! Ja nic nie wiem, nic nie mówię!
Niech pani nie gada, bo to same szkody może przynieść, no!
KOBIETA
Tak, tak, nic nie gadać.
DRUGA KOBIETA
Jeszcze z biedy by być mogło, nie?
KOBIETA
Bieda tak, bieda tak. Mogłoby być, że bieda.
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DRUGA KOBIETA
A może to wcale nie Lidki…
KOBIETA
Oby!
DRUGA KOBIETA
Oby, oby…
KOBIETA
Ale z drugiej strony, jak się tak dobrze zastanowić.
DRUGA KOBIETA
Wiem, wiem. Jak będę coś wiedziała, to przyjdę.
KOBIETA
Tak, tak, ja też przyjdę, gdyby coś do mnie dotarło.
DRUGA KOBIETA
Straszne, straszne.
KOBIETA
Tak.
DRUGA KOBIETA
No! To do widzenia!
KOBIETA
Do widzenia, do widzenia!

CZĘŚĆ 2
Scena 3
MIECZYSŁAW
Lidzia.
LIDKA
Daj mi spokój, proszę cię.
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MIECZYSŁAW
Daj chociaż małego zobaczyć, no. Pozwól wejść.
LIDKA
Później.
MIECZYSŁAW
Lidka, no.
LIDKA
Jak urodzisz, to będziesz sobie patrzył na dziecko wedle woli.
MIECZYSŁAW
Lidziu, no, jak możesz tak mówić.
LIDKA
Idź sobie, błagam.
MIECZYSŁAW
Lidziu, ale mama też chciałaby wnuczka odwiedzić, no. Co ja mam jej powiedzieć?
LIDKA
Żeby sera przyniosła jej powiedz.
MIECZYSŁAW
Lidka…
FUTURYSTYCZNA GINEKOLOŻKA MARA SENNA
Pani Lidio, proszę wziąć kilka wdechów. Pani mąż nie jest przeciwko pani.
LIDKA
Nie jest, nie jest, ale zaraz będzie.
MIECZYSŁAW
Co?
LIDKA
Nic.
FUTURYSTYCZNA GINEKOLOŻKA MARA SENNA
Wie pani, on wygląda na takiego, co jednak wspiera i pomaga. Ma pani
podstawy, żeby w to wątpić? Czy kiedyś panią zawiódł?
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LIDKA
Nie zawiódł.
MIECZYSŁAW
Ale co nie zawiódł?
LIDKA
Nic, no!
FUTURYSTYCZNA GINEKOLOŻKA MARA SENNA
No, widzi pani! Po co więc tak tutaj?
LIDKA
Bo w takiej sytuacji jeszcze nie był i to go przerośnie.
MIECZYSŁAW
Lidzia, co ty tam gadasz? Wpuść mnie!
FUTURYSTYCZNA GINEKOLOŻKA MARA SENNA
Proszę jednak dać mu szansę. Proszę nie orzekać, jak się zachowa, tylko
pozwolić mu zareagować.
LIDKA
Zabije mnie.
MIECZYSŁAW
Co?
LIDKA
No nic, Mieciu, daj mi odpocząć.
MIECZYSŁAW
Dobrze, ale godzinkę. Zaraz naniosę wody, zagotuję ci.
FUTURYSTYCZNA GINEKOLOŻKA MARA SENNA
To depresja poporodowa. Tak to dzisiaj nazywamy. Występuje dość często. Dojdzie pani do siebie.
LIDKA
No, ale teraz daj mi odpocząć.
MIECZYSŁAW
Lidzia, ciągle odpoczywasz. Odpoczywasz i odpoczywasz. Odpocznij
i bądź dla mnie, bądź dla nas, dla naszych dzieci. Lidzia? Lidzia? Lidka,
no.
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FUTURYSTYCZNA GINEKOLOŻKA MARA SENNA
Tak, proszę się zrelaksować.
LIDKA
Relaks, dobre sobie… Powiedziałeś, że dasz mi godzinkę odpocząć, no. To
dasz, czy nie dasz?
Depresja, nie depresja – nie wiem. Może. Ale chyba to jednak trochę trudniejsza sytuacja. U was pewnie sielanka, na depresji poporodowej się
kończą problemy ciążowe. Pozdrawiam pluszowy świat.
MIECZYSŁAW
No, dobrze, już, już. Wezmę dzieciaki do kościoła. Pomodlimy się za ciebie i małego.
LIDKA
Za siebie się pomódl.
MIECZYSŁAW
Lidzia, proszę cię.
KRZYŚ
Tato! O co chodzi z tym pluszowym światem? Co to jest plusz?
MIECZYSŁAW
Mamusia jest zmęczona. Jak ktoś jest zmęczony, to czasem mówi byle
co.
KRZYŚ
Majaczy?
MIECZYSŁAW
Co?
KRZYŚ
Babcia kiedyś opowiadała historię o majaczeniu, jak jeden ranny majaczył i właśnie dziwne rzeczy mówił.
MIECZYSŁAW
Ano, tak. Można tak powiedzieć.
LIDKA
Zabierz go stąd!
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FUTURYSTYCZNA GINEKOLOŻKA MARA SENNA
Panie Mieczysławie…
MIECZYSŁAW
Chodź, Krzysiu, wołaj rodzeństwo. Idziemy do kościółka.
KRZYŚ
A zajdziemy po drodze po babcię?
MIECZYSŁAW
A pewno! Pewno, że zajdziemy! No, już, zbieramy się!
LIDKA
Nareszcie, matko.

CZĘŚĆ 2
Scena 4
LIDKA
Jesteś tu?
FUTURYSTYCZNA GINEKOLOŻKA MARA SENNA
Ja?
LIDKA
Kto?
FUTURYSTYCZNA GINEKOLOŻKA MARA SENNA
Ginekolożka?
LIDKA
Tak.
FUTURYSTYCZNA GINEKOLOŻKA MARA SENNA
Jestem.
LIDKA
Mietek jest?
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FUTURYSTYCZNA GINEKOLOŻKA MARA SENNA
Jeszcze nie wrócił.
LIDKA
Myślisz, że jest wściekły?
FUTURYSTYCZNA GINEKOLOŻKA MARA SENNA
Z całą pewnością masz depresję poporodową, a on w jakiś cudowny sposób zdaje się to rozumieć.
LIDKA
Ty naprawdę cały czas myślisz, że to o poród chodzi.
FUTURYSTYCZNA GINEKOLOŻKA MARA SENNA
Kochana, na pewno nie pozostaje to bez znaczenia.
LIDKA
Kiedy Mietek wróci?
FUTURYSTYCZNA GINEKOLOŻKA MARA SENNA
Daj mu chwilę.
LIDKA
Powiem mu.
FUTURYSTYCZNA GINEKOLOŻKA MARA SENNA
Musisz to zrobić.
LIDKA
On jest takim niepoprawnym optymistą, wszystko się uda, zawsze powtarza – bez względu na wszystko.
FUTURYSTYCZNA GINEKOLOŻKA MARA SENNA
To może być budujące.
LIDKA
Może być. Jeśli akurat sytuacja nie jest tak beznadziejna, że trzeba trzeźwo przemyśleć sprawy i podjąć decyzje, które nie są łatwe ani miłe. Kiedy
optymistyczny flow i nadzieja zderzają się z twardą ścianą rzeczywistości. Kiedy to całe dobro, którym tryskasz całe życie, wtrąca cię do grobu.
Ale powiem mu. To decyzja, której nie da się cofnąć.
FUTURYSTYCZNA GINEKOLOŻKA MARA SENNA
Da się, da.
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LIDKA
Jak ty nic nie rozumiesz!

CZĘŚĆ 2
scena 5
MIECZYSŁAW
Lidziu? Jestem. Jest kto tam u ciebie?
LIDKA
Nie, Mieciu, sama jestem.
MIECZYSŁAW
Coś mówiłaś. Mógłbym przysiąc.
LIDKA
Majaki ze zmęczenia. Już idę do ciebie.
MIECZYSŁAW
Kochana, martwiłem się! Chodź tu do mnie! Jak się czujesz?
LIDKA
Oddałam małego.
MIECZYSŁAW
Co ty mówisz?
LIDKA
Oddałam małego. Pod opiekę.
MIECZYSŁAW
Lidka, jak? Ale? Dlaczego ze mną nie porozmawiałaś? Kiedy to się stało?
Idziemy po niego.
LIDKA
Wczoraj. Musiałam się potem zamknąć, schować. Nie umiałam sobie poradzić.
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MIECZYSŁAW
W porządku. Kochana, chodź. Odbierzemy małego. To była impulsywna
decyzja.
FUTURYSTYCZNA GINEKOLOŻKA MARA SENNA
Tak, mogła być to impulsywna decyzja podjęta w znacznej mierze ze
względu na zaburzenia gospodarki hormonalnej. W XXI wieku już to dawno zbadano, nazwano i opisano. Pan ma rację.
LIDKA
Impuls, nie impuls. Myślałam o tym długo i musiałam to zrobić. Nie dalibyśmy rady…
MIECZYSŁAW
Lidziu, ależ jakoś byśmy sobie poradzili…
LIDKA
Mietek, nie! Nie ma takiej możliwości! Już przy siedmiorgu nie dajemy
rady, dzieciaki chodzą głodne i brudne, my też.
MIECZYSŁAW
Jezu…
LIDKA
Co?
MIECZYSŁAW
Matko.
LIDKA
Co się dzieje, Mietek?
MIECZYSŁAW
Byliśmy w kościele.
LIDKA
No, przecież wiem.
MIECZYSŁAW
Słyszałem, jak ludzie plotkowali o martwym noworodku porzuconym na
skraju lasu.
LIDKA
Mietek! Przecież nie zabiłam dziecka! Oddałam pod opiekę! A dzieci
wciąż umierają. My mamy wyjątkowe szczęście. Pomyśl choćby o Zo-
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fii Kowalowej, córce Ćwierzakowej. Jedna ciąża niedonoszona, kolejne
dziecko umarło tydzień po narodzinach, a ona sama do dziś ma jakieś
problemy z nogą po trudnym porodzie i dziecka ani jednego. To normalne,
że dzieci umierają.
Swoją drogą – Zofia i jej mąż przynajmniej nie głodują. Też o tym pomyśleliście?
MIECZYSŁAW
No nie wiem, taki zbieg okoliczności? Która jeszcze w ciąży była?
LIDKA
Pewno jaka przyjezdna.
MIECZYSŁAW
Chodźmy po małego w takim razie, proszę cię.
LIDKA
Nie ma mowy. Pożegnałam się z nim za nas oboje.
MIECZYSŁAW
Komu go zostawiłaś pod opiekę?
LIDKA
Nie powiem ci.
MIECZYSŁAW
Akuszerce?
LIDKA
Nie powiem ci.
MIECZYSŁAW
Matka ci pomagała? Ona komuś przekazała dziecko?
LIDKA
Mietek, nie pleć, no! Żadna matka. Nic ci nie powiem. Błagam cię, pogódź
się z tym i odpuść.
MIECZYSŁAW
Nie do wiary. Odpuścić.
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CZĘŚĆ 3
Scena 4
MARIANNA
Co to za trup pod lasem, o którym wszyscy mówią?
MARIA
Podobno dziecko Lidki.
MARIANNA
Podobno?
MARIA
To dziecko Lidki.
MARIANNA
To ja?
MARIA
Tak, to ja.
MARIANNA
Jezu.
MARIA
Nie, to już nie te czasy. Przestań.
MARIANNA
Podziwiam ten swój spokój.
MARIA
Właściwie to nie jestem spokojna.
MARIANNA
Z powodu Röhmera.
MARIA
Zgadza się.
MARIANNA
Jak to się stało? Pamiętasz, jak trudno było, kiedy pierwsze dziecko
umarło z głodu?
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MARIA
Pamiętam. Pamiętam, ale widzisz, wbrew pozorom robię coś dobrego.
MARIANNA
Jestem dobrym człowiekiem.
MARIA
Tak. Nikt na świecie nie może zapewnić tym dzieciom godnego bytowania, ba – bytowania w ogóle. Niektóre umierają wiele godzin, inne wiele
dni. Chyba, że im pomogę.
MARIANNA
Tak, dziś to jest pomoc. Ale to jednak, wiesz... No i niezgodne z prawem.
MARIA
Prawu to bardzo pasuje. Regulacja przyrostu naturalnego. Bo kto niby finansowałby sierocińce? Rozwiązuje problemy wszystkich.
MARIANNA
Zobacz. Byłam ładna. Mądra. Cholera, naprawdę mogłam być szczęśliwa.
MARIA
Ach.
MARIANNA
Co zrobiłam, żeby mu pomóc? Tak szybko? Zwykle trwało to dłużej.
MARIA
Wepchnęłam mu do gardła szmacianą kulę nabitą igłami sosnowymi. Po
godzinie już nie żyło.
MARIANNA
Okropna metoda.
MARIA
Tak. Ale nóż w ciemiączko wbić jest dla mnie straszniejsze. Zresztą – zbyt
łatwo byłoby osądzić to jako morderstwo. A szmatę wyjmujesz przecież,
jak jest po wszystkim.
MARIANNA
Jezu.
MARIA
Nie zachowuj się, jakbyś nie wiedziała.

174

MARIANNA
Ten Röhmer na pewno tu przyjdzie.
MARIA
Tak. Mogłabym przygotować te rurki, ale byłoby śmiechu. To jak wypowiedzenie formuły: „Tak, doktorze, to ja, smacznego!”.
MARIANNA
Przestań.
MARIA
Nie zachowuj się jak takie niewiniątko. Nie możesz za każdym razem płakać. Nie możesz rozpaczać, jak za pierwszym czy drugim razem. Dystans
jest konieczny. Tylko wtedy możesz pomagać.
MARIANNA
Pomagać, nie pomagać. Czasem sama wolałabym skoczyć do rzeki.
MARIA
Tak? To skacz! Proszę, pokaż, na co cię stać.
MARIANNA
Boże, nienawidzę tego!
MARIA
Czego?
MARIANNA
Jak tak gadasz! Jak mój brat! Zabiłabym się – no to się zabij, proszę! Tak
się mówi, tak się mówi, nie musi za tym iść konsekwencja czynu.
MARIA
Uspokój się już…
MARIANNA
Ciii… Chyba słyszałam czyjeś kroki za oknem.
MARIA
Tak, tak, też słyszę.
MARIANNA
To on.
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MARIA
Z pewnością.
MARIANNA
Uwiodę go!
MARIA
Aleś ty głupia!
MARIANNA
Ciekawe.
MARIA
Kto tam?
RÖHMER
August Röhmer.
MARIA
A, to pan, proszę, proszę. Co pana do mnie sprowadza?
RÖHMER
A czy na herbatę mógłbym liczyć?
MARIA
No, no, no, ale pan bezpośredni. Akurat wody naniosłam, to przygotuję.
Szkoda, że się pan nie zapowiedział, tobym rurek narobiła.
RÖHMER
Sam nie wiedziałem, że będę dziś panią odwiedzał.
MARIA
Tutaj herbata, o, proszę. Łyżeczka z prawdziwego srebra, tylko dla wyjątkowych gości.
MARIANNA
Nie do wiary. Mogłabym zachowywać się nieco subtelniej. Idziesz jak topór, moja droga.
RÖHMER
Miło mi niezmiernie.
MARIA
Co pana do mnie sprowadza? Zatęsknił pan do dobrej herbaty?
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MARIANNA
Na litość Boga, nie o to mi chodziło!
RÖHMER
Herbata znakomita, to prawda. Pewnie od jakiego zagranicznego gościa?
MARIA
W istocie, wuj był przejazdem kilka miesięcy temu. On usiedzieć w jednym miejscu nie umie, to jeździ to tu, to tam. Ugościłam go parę tygodni,
żeby sił nabrał. Zostawił worek herbaty w podzięce.
RÖHMER
Wiele osób coś pani zawdzięcza, zdaje się?
MARIA
Dlaczego pan tak mówi?
RÖHMER
Ano wspominała pani o tej filiżance, że od pacjentki w podziękowaniu.
MARIA
A tak, tak. To drobiazg. Nie myślę tak o tym, po prostu robię swoje. Każdy
na moim miejscu by tak robił.
RÖHMER
Słyszała pani o martwym niemowlaku na skraju lasu na zachodzie wioski?
MARIA
Tak, to straszne. Serce się kraje.
RÖHMER
Przyjmowała pani ten poród?
MARIA
Jaki poród?
RÖHMER
No tego chłopczyka.
MARIA
A wiadomo, czyj to syn?
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RÖHMER
Są podejrzenia.
MARIA
Tak?
RÖHMER
A odbierała pani ostatnio jakieś porody?
MARIA
Ostatnio tylko pani Lidii Batowej, córki Ciermieszowej, żony Mieczysława.
RÖHMER
Zaglądała pani do niej na dodatkową wizytę po porodzie?
MARIA
Nie prosiła mnie, to nie szłam, bo może sobie nie życzyła. Nie chcę też się
narzucać, wie pan. To jednak intymność jest.
RÖHMER
Tak, racja. Nie boi się pani, że to dziecko umarło?
MARIA
Nie podejrzewam nawet, urodziło się w dobrej formie.
RÖHMER
To może odwiedzilibyśmy tę Lidkę?
MARIA
Pan oczywiście żartuje. Dziewczynę w połogu nachodzić! Połóg to nie są
rurki z kremem. Pan jako lekarz powinien to wiedzieć.
RÖHMER
Nie zależy pani, żeby dowiedzieć się, kto za tym stoi? To nie pierwszy taki
przypadek. Trzeba ukrócić ten proceder.
MARIA
Zależy. Oczywiście. Jednak mam swoje zasady i nie wchodzę ludziom
z butami tam, gdzie mnie nie zapraszali. Wie pan, taką pracę wykonują
raczej detektywi. A ja detektywem nie jestem. I – jeśli wolno mi zauważyć
– pan nim też nie jest. Radzę się zatrzymać, nim pan przekroczy granicę.
RÖHMER
Nie wiem, jak mam to rozumieć.

178

MARIA
Człowieku, powiem ci coś – uciekaj stąd. Nie próbuj załatwiać spraw,
o których nie masz pojęcia. To nasze dzieci i my je wychowamy lub pochowamy, jeśli trzeba będzie.
RÖHMER
Będziecie je raczej chować, jeśli tak dalej pójdzie!
MARIA
I będzie to nasza sprawa.
RÖHMER
Kiedy w grę wchodzi ludzkie życie, nie ma czegoś takiego jak wielce „nasza sprawa”.
MARIANNA
Waleczny! Popatrz, popatrz!
MARIA
Nie ma pan pojęcia, jakich spraw pan dotyka.
RÖHMER
Doprawdy?
MARIA
Oczywiście!
RÖHMER
A jeśli powiem pani, że rozwiązałem już zagadkę wysokiej umieralności
niemowląt i wiem, kto za tym stoi, to co pani zrobi?
MARIA
Pożyczę panu powodzenia. Bo kiedy wywlecze pan to na światło dzienne,
ludzie panu nie wybaczą. Odbierze im pan więcej niż pan myśli. Tak!
RÖHMER
Nie zastraszy mnie pani.
MARIA
W porządku.
RÖHMER
Idę do pani Lidii. Czas najwyższy wyjaśnić tę sprawę.
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MARIANNA
Nic nie wie.
MARIA
Nie wie, że to ja, ale wie co.
MARIANNA
No, czyli nic nie wie.

CZĘŚĆ 4
Scena 1
KOBIETA
Pani zobaczy, ten tam, o, to właśnie August Röhmer.
DRUGA KOBIETA
Dokąd on tak spieszy?
KOBIETA
No, dziwne.
DRUGA KOBIETA
Te jabłka, niech pani zobaczy, jakie dobre, brałam ostatnio, bardzo słodkie.
KOBIETA
A to może i wezmę, trzy sztuki proszę dać. Może by go zagaić?
DRUGA KOBIETA
Ale co też pani? A niby w jakiej sprawie?
KOBIETA
No, jak to w jakiej? W zdrowotnej! Toż to lekarz jest! Doktorze! Halo! Dzień
dobry!
RÖHMER
Dzień dobry, dzień dobry…
KOBIETA
Panie Doktorze, można słowo z panem zamienić?
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RÖHMER
Prawdę mówiąc, teraz się spieszę.
KOBIETA
Umierający pacjent?
RÖHMER
N-nie.
KOBIETA
Skoro nikt z powodu drobnej opieszałości nie zemrze, to może pan zamieni jednak z nami słowo?
RÖHMER
Widzą panie, ja naprawdę nie mogę teraz ucinać sobie pogawędki.
KOBIETA
Może mogłybyśmy panu doktorowi jakoś pomóc…
DRUGA KOBIETA
Pani sąsiadko, jeśli doktor się spieszy, to nie wypada…
KOBIETA
Sąsiadka da spokój! Panie doktorze, jakoś pomóc mogłybyśmy i ludzi
znamy i okolicę. Przyzna pan, że taka pomoc czasem bywa nieoceniona.
RÖHMER
Tak, tak.
DRUGA KOBIETA
Strasznie pan spięty.
RÖHMER
Znaleziono martwe niemowlę, to jestem spięty.
KOBIETA
Panie doktorze, zdrowia szkoda, dzieci ciągle umierają.
RÖHMER
Czy znają panie panią Lidię? Córkę pani Ciermieszowej?
DRUGA KOBIETA
O matko!
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KOBIETA
A więc to dziecko Lidki?
DRUGA KOBIETA
Józefie Święty!
KOBIETA
To dziecko Lidki zostało znalezione na skraju lasu? Doktorze? Niech pan
mówi!
RÖHMER
Nie wiem.
DRUGA KOBIETA
Niech pan powie!
RÖHMER
Drogie panie, naprawdę nie wiem! Chciałbym właśnie się dowiedzieć.
KOBIETA
Ale to pan podejrzewa?
DRUGA KOBIETA
To prawda, że prowadzi pan śledztwo?
KOBIETA
Ludzie tak mówią!
RÖHMER
Nie mogę rozmawiać na ten temat.
DRUGA KOBIETA
Dlaczego?
KOBIETA
Napięcie buduje!
RÖHMER
Bo… Nie, nie mogę.
KOBIETA
Dziwne!
DRUGA KOBIETA
Dziwne, tak.
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KOBIETA
Nikomu nie powiemy! Maczał pan w tym palce, tak? Jest pan nowy i nie
wie, komu można ufać!
DRUGA KOBIETA
Rozumiemy to, naprawdę.
RÖHMER
Co takiego? Ja nie…
KOBIETA
Może pan mówić, doktorze! Ludzie się ucieszą. Wiadomo, że nie tak
wprost i na głos, ale muszą przecież wiedzieć, że do pana można przyjść!
Maria już ostatnio solidnie przesadzała z żądaniami finansowymi za swoje usługi…
RÖHMER
M-maria? Oczywiście, że Maria. Wiedzieliście od początku.
KOBIETA
Teraz, jak będzie też pan, to będzie taniej! A dodatkowo nie będzie, jak
w zeszłym roku w kwietniu.
DRUGA KOBIETA
Tak! Wtedy tyle kobiet rodziło, że Maria z niczym nie mogła nadążyć.
RÖHMER
Ja to muszę zgłosić, proszę mnie przepuścić.
DRUGA KOBIETA
Panie doktorze, ale gdzie pan będzie zgłaszał?
KOBIETA
No właśnie?
MARIA
Dzień dobry! Witam sąsiadki!
KOBIETA, DRUGA KOBIETA
Dzień dobry, pani Mario!
MARIA
Znowu się spotykamy, panie doktorze, dzień dobry!
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RÖHMER
Dzień dobry.
MARIA
Dokąd pan zmierza?
RÖHMER
W odwiedziny do pani Lidii.
MARIA
A zapraszała pana? Czy ładnie to tak nachodzić kobietę w połogu?
DRUGA KOBIETA
Jezu!
KOBIETA
Co?
DRUGA KOBIETA
Lidka idzie!
KOBIETA
I z mężem!
DRUGA KOBIETA
Jezu!
MARIA
Dzień dobry, Lidziu!
LIDKA
Pani Mario, dzień dobry! Bardzo pani dziękuję! Bez pani, to nie wiem.
RÖHMER
Pani Lidio, pytanie…
LIDKA
A pan, to kto?
RÖHMER
Proszę wybaczyć! August Röhmer, nowy lekarz powiatowy.
LIDKA
A dzień dobry, dzień dobry. To jakiś zaszczyt, poprzedniego nawet nigdy
nie widziałam, nie sądzę, by znał moje imię.
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RÖHMER
Staram się angażować w sprawy, za które się zabieram.
MIECZYSŁAW
Bardzo to szlachetnie, bardzo. Pani Mario?
LIDKA
Mietek, idź po mamę, co? Zresztą torby zapomniałam. Cofniesz się po
nią?
RÖHMER
Najlepsze gratulacje, drodzy państwo.
MIECZYSŁAW
Dziękujemy, ale…
LIDKA
Mietek, proszę cię, idź po tę torbę. Dziękujemy. Wie pan, doktorze. Dziękujemy, ale musieliśmy dziecko oddać na wychowanie. To dla nas przykra
sprawa. Nie stać nas było na wychowanie ósmego dziecka.
RÖHMER
To rzeczywiście straszne. Nikt nie może państwu pomóc?
LIDKA
Pani Maria nam pomaga.
MARIA
Lidziu, nie przesadzaj.
Co? Nadal macie mnie za potwora? Tak, to są potworne sprawy. Ale ja nie
jestem potworem.
MARIANNA
Jestem potworem. Igły sosnowe upchnięte w gardle, nie mogę teraz
o tym myśleć.
Sądziliście, że nie mam refleksji? Że nie mam uczuć? Czuję się strasznie.
Ale wtedy za pierwszym razem było gorzej.
LIDKA
Nie przesadzam! Pani Maria przyjęła dziecko pod swój dach.
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MARIA
Ale, jak ci mówiłam, Lidziu, przekazałam je dalej, żebyś nie była narażona
na kontakt z dzieckiem, który na pewno sprawiłby ci wiele cierpień.
LIDKA
Już pani oddała?
MARIA
Już, kochana, nie wolno zwlekać.
RÖHMER
Pani Lidio, czy jest pani pewna, że pani Maria posłała dziecko na wychowanie?
MARIA
Panie doktorze, co pan ma na myśli? Co pan sugeruje?
KOBIETA
No, ładnie.
DRUGA KOBIETA
Ciii!
LIDKA
Proszę nie mówić, doktorze. Wiem, co pan ma w głowie.
RÖHMER
Pani nie ma tego samego?
LIDKA
Na mnie już pora. Idę umierać. Mnie już pan nie pomoże, ale nie zdąży mi
pan też zaszkodzić. Chyba naprawdę umieram. Zapłaciłam za wychowanie dziecka, normalna rzecz, nic złego. Oby oni źle na mnie nie patrzyli.
Nigdy nie chciałam zostać heroiną, to nie dla mnie takie wyzwania, życie
na krawędzi – nie.
KOBIETA
Jezusieńku.
DRUGA KOBIETA
Nie sądziłam.
KOBIETA
A z drugiej strony.
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DRUGA KOBIETA
A rzeczywiście. Z drugiej strony.
KOBIETA
To normalne, że często trzeba dziecko na wychowanie oddać.
DRUGA KOBIETA
No przecież.
RÖHMER
Rozumiecie, że nie mogę tego tak zostawić.
LIDKA
Ja rozumiem. O, Mieciu, jesteś już. Chodź, weźmy jabłek dla dzieci.
MARIA
Lidzia, twoje dziecko naprawdę pojechało do rodziny za rzeką. To nie twojego syna znaleźli na skraju lasu.
LIDKA
Namęczyłam się. Weźmy jabłek.
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Joanna Jasińska

WINDA
Osoby:
ONA
MATKA
TY
JA
ONO
WSZYSTKIE WAŻNE POSTACIE W JEJ ŻYCIU CZYLI CHÓR

Ona
Pokój, sypialnia. Ona ma sukienkę z guzikami o formalnym kroju, nieco za
ciasną, założoną tyłem naprzód, wysokie, chwiejne kozaki. Pakuje czarną
sportową torbę, jakaś czynność trwa przerywana inną. Wszystkie Ważne
Postacie w Jej Życiu czyli Chór stoją wokół Niej i puszczają na Nią trzy laserowe światełka.
ONA
Chodzę na sznurku czyjegoś życia, w labiryncie, po utkanych pajęczych
ścieżkach dojdę tylko tam, gdzie mi pozwolą. Struchlała o każdy krok.
Przyklejona do wielkiego cienia. Atomowa bomba.
MATKA
A co to ona taka smutna dzisiaj? (wychodzi z kręgu, zbliża się do Niej, zapalone światełko w dłoni) Co to się stało? Co to? (wodzi po Niej laserem)
Włosy tak brzydko uczesane? Muchy w nosku się nosi? Ile razy mówiłam,
w podróży trzeba mieć wygodną bieliznę. Nie, nie wychodzi się z gołymi
kostkami na chłód. Kategorycznie. Nie patrzy się tak brzydko na innych.
Jaka ona nieodpowiedzialna, nieodważna, niefajna, niemiła. Jaka ona
hop do przodu. Taka za bardzo, taka za mało. Wszystkie prząśniczki jak
anioł dzieweczki. A tutaj? Twarz za duża, dłonie za małe, ręce za krótkie,
włosy za długie. No chodź już na litość boską, zbierz się w końcu!
ONA
Ajj… To światełko… Oczy mnie bolą, głowa mnie boli, uszy pieką. Ciało mi
pulsuje. Ubrania mnie gniotą. Sukienka niedobrana do kolan, kolana nie-
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dobrane do ud, uda nie pasują do paznokci. Na paznokciach lakier hybryda wyżera czerniaka. (drapie się po rękach) Czarnobyl od razu zapuścił
we mnie korzenie. Przybyszowe gałązki głęboko wpiły się w tkankę serca.
Skażone narządy. Co to za pora roku teraz? Jak się ubrać? Błoto, deszcz,
śnieg, oblepia buty, zakleja oddech, przyciąga ćmy i nornice, grzęźnie
słowo, tężeją myśli, słowa mieszają się z parą. Błotny pęcherz nadyma
mój świat. Boże, jak niewygodnie w tych kozakach. Mam się pakować.
Całą tę garmażerię, tę wyprawkę, żeby się zrobić na ja.
MATKA
Pakuj kochanie te fiolki, puzderka, kadzidełka, pachnidełka. Te tobołki
wszystkie razem, bo ci się do windy nie zmieszczą.
ONA
Opcje, wersje, możliwości, makijaże, balejaże, technikolory. Naciski,
przyciski, klawisze obsługi mnie-jej. Windy, pociągi, przeciągi, tramwaje,
autobusy. Ciągła jazda na gapę według czyjegoś rozkładu. Kolejne piętro, kolejny egzamin z życia do zdania. Kolejne oczekiwania, wymagania,
normy, drogowskazy życia, aspiracje, negocjacje, zawiedzione nadzieje,
pusty sukces, płytki uśmiech.
MATKA
wodzi laserem po jej czole
Tyle się nawkładałam do tej głowy: drap pazurami życie, drap, należy ci
się! Walcz. Tutaj wyprasowałam, schowaj, przydadzą się te swetry. (starannie wkłada swetry do torby)
ONA
Dajcie mi spokój z tym wszystkim. (drapie się po ciele odpędza laser)
Z tym powrozem na szyję gotowym. Odpuście mi królową, damę, księżniczkę, sukces, piątki w szkole, kwoty netto na wypłatę. (wyrzuca z torby
dopiero co włożone przez Matkę swetry) Odpuście przystojnego męża. Nie
dam rady.
MATKA
Musisz. Dla ciebie wszystko. Gdybyś ty wiedziała. Nie chcesz moich rad,
nie chcesz mojej mądrości, pogardzasz mną, mną starą, mną która dla
dziecka … Jestem za stara! Wyjdź! Nie żegnam się z tobą. (odchodzi tyłem
do Chóru, twarzą zwróconą do Niej, jej obecność pozostaje wyczuwalna,
światełko miga)
ONA
Do mnie coś mówiłaś? To jakby już za mgłą. Cienka pępowina jednak,
światełko piecze pod skórą głęboko, jak żyletka tnie ścięgna i podpo-
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rządkowuje neurony. Ten atomowy strach, Czarnobyl, kołatanie serca. To
ty mi to dałaś w pakiecie. Miłość plus. Nic za darmo. Czasem wolałabym
cię nie znać. Często wolałabym po prostu… nie ciebie.
MATKA
z oddali
Do mnie już nie dotrze. Za późno się urodziła. Musiałaby być moją rówieśniczką, koleżanką matki. Ale, kto by ją wtedy urodził? Za dużo widziałam
w życiu. Matki nie zmienisz. Może los jej oszczędzi krojenia na porodówce, blizn, pękniętego krocza i podłogi do spania na oddziale pediatrycznym. Wymiotów i strachu o młode życie. Nie życzę jej tego. Tymczasem
matki nie zmieni. Wiem, jaka jestem, ale nie dam rady inaczej. Już życie
mnie tak rozpędziło i tak rozdmuchało, że bez autostrady drogowskazów,
przykazań, zakazów, nakazów mnie nie ma. Zresztą niewiele ze mnie zostało. Światełko, które chce zetrzeć z czoła, co ją tak pali i parzy, to jestem ja.
ONA
Pamiętam dorosłe, matczyne ręce, półprzeźroczystą siateczkę pulsujących, niebieskich żył. Pamiętam, jak gładziły moją głowę, jak splatały mi
warkocze do szkoły, pamiętam, jak przytulały mnie do snu. I pamiętam,
jak rozdzielały razy dużo za mocne na klapsy, dużo za mocne jak na małe
dziecko, pamiętam, jak kończył mi się wtedy ze strachu świat. I te dłonie,
niemłode już, trzymają mnie wciąż. Zarażają mnie tym samym strachem,
wieczną obawą przed zmierzchem, zmrokiem, przed nieznanym. Trują
mnie oparami zbyt bliskiego oddechu. Twój strach moim mlekiem. Przestań już. Proszę cię.
MATKA
z oddali
Mam przestać? To jakby ona kazała mi przestać żyć. Każdy mój oddech to
jej oddech. Myślę o niej, żyję dla niej, o nią się martwię, strzegę jej, ułatwiam i chronię każdy krok. Kiedy nie ma jej, nie ma mnie. (w ciemności
światełko miga jak w arytmii, nierówno, raz gęściej raz rzadziej)
ONA
Ciągle ona. Ona na końcu matczynego języka. Kurzajka, zajad, nowotwór
własnego ciała. Ocet z krwi. Dławi mnie ta twoja ona.
GŁOS MATKI
z oddali
Ciągle skrzywiona. Ciągle oburzona. Zawsze tylko ona. Przecież wyjeżdża.
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ONA
Dusisz mnie! (zdziera z siebie za ciasną sukienkę i rzuca nią w kierunku
głosu matki, pozostaje w obcisłej cekinowej spódnicy, obcisłym, czerwonym body) Masz na pocieszenie, na wyłączność. Ty i ja możemy sobie pomachać na do widzenia. Każda patrzy w inną stronę. (z impetem wychodzi
z pokoju, zatrzaskuje drzwi za sobą) Muszę wyjść, chlipnąć powietrza.
Dać sobie łagodności, pół łyżeczki miłości, chociaż tyle, co dla obcego
człowieka czułości. Chcę odpocząć. Zapomnieć ją, wyciszyć ją. Wymazać
ją.
WSZYSTKIE WAŻNE POSTACIE W JEJ ŻYCIU CZYLI CHÓR
Tak trzeba, trzeba, trzeba, trzeba trzeba, trzeba. Tak musisz, musisz,
musisz.

Ty
ONA
Zamykaj się do cholery!
Wali we wszystkie przyciski windy. Panel miga chaotycznie. Winda rusza.
Chwila spokoju.
Zsuwa się po ścianie w kucki.
Winda pędzi do góry. Szarpnięcie. Drzwi się rozsuwają. W ciemności sali,
za windą, słychać energetyzujące pokrzykiwanie
TY
Skok, łap, aport! Skok, łap, aport! Skok, łap, aport!
Światełko miga w rytm komend. Pojawiasz się Ty, strzelasz zaczepnie
światełkiem tuż przed jej kolanami.
ONA
Hej, kim ty jesteś? (łapie zajączka wędrującego po swoim ciele, prostuje
się)
TY
Jestem twoim marzeniem, twoim trenerem, twoim treserem, twoim, karmicielem. (stoisz nad Nią ze światełkiem laserowym trzymanym tenisowych uchwytem, scena rozjaśnia się)
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ONA
Świetnie. Zawsze chciałam grać w tenisa.
TY
Kotku, tygrysku. (używasz lasera jak pejcza). Jesteś moim kociakiem. Dawaj, spróbuj, jesteś już dorosła. Pozycja. Serw. Uważaj! (słychać świst
lecącej piłki i uderzenie o ziemię)
ONA
do siebie
Staraj się, uśmiechaj się, zainteresuj go. (głośno) Jak to się robi?
TY
Pokazuję.
gibko
Naskok!
ONA
w kozakach chwiejnie powtarza jego ruchy
Naskok.
TY
Zamach!
ONA
Zamach.
TY
Uderz! Forehand!
ONA
Uderz. (macha rękami, bez rakiety)
TY
Zakończ!
ONA
Zakończ.
TY
Naskok!
ONA
Naskok.
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TY
Zamach!
ONA
Zamach.
TY
Uderz! Backhand!
ONA
Uderz (macha rękami w powietrzu)
TY
Zakończ!
ONA
Zakończ.
TY
Naskok!
ONA
Naskok.
TY
Zamach!
ONA
Zamach.
TY
Uderz. Forehand!
ONA
Uderz. (rozpruwa cekinową spódnicę)
TY
Zakończ!
ONA
Ała! (upada, łamie obcas)
Nie mogę uwierzyć, że cię mam. Ty jesteś moim wszystkim.
TY
Uważaj, gramy. To jest gra. (ciągniesz ją za ramię do góry)
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ONA
Chciałabym być tobą. Scalić się z twoim krokiem, mięśniami, rytmem falowania klatki piersiowej. Stopić się, zrosnąć, zespolić.
TY
Serwis.
ONA
Zacałować cię, zagłaskać, zapieścić. Owinąć jedwabiem miłości i pozbawić ruchu beze mnie. Sparaliżować miłością, namiętnością. (rzuca
piłeczką przed siebie)
TY
Strata.
ONA
Albo schować się w kieszonce twojego życia i być zawsze obecną. Przy
tobie moje chore tkanki różowieją, bezużyteczna galaretka serca zmienia
się w piękną meduzę Pacyfiku. Płynę z jego prądami, unoszę się i chcę
być przez niego niesiona. Nieważkość, nadrealność, rozpłynięcie. Kolor
wlewany do wanny oddający jej swą barwę. Moje ja stapia się z tobą.
TY
No dalej: Naskok! Zamach! Uderz!
ONA
Za mało się staram. Trzeba mocniej, trzeba więcej.
TY
Naskok! Zamach! Uderz! Tempo!
ONA
Tempo. (dyszy, czerwone body ciemnieje plamami potu)
TY
Coś ci nie idzie.
ONA
Za szybko.
TY
To może inna gra. (włączasz światełko i wodzisz nim po Jej ciele) Połóż się
na plecach, wypnij pupę. Tak lubię, tak lubisz.
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ONA
Chyba nie na pewno. Ale skoro ty lubisz.
TY
Brzuch! Plecy! Pupa!
ONA
Brzuch, plecy, pupa. (wije się po podłodze) Brzuch, plecy, pupa. Brzuch,
plecy, pupa. Brzuch, plecy, pupa. (oddycha coraz szybciej, męczy się, poci
się, spowalnia, gubi rytm, jednak cały czas wykonuje polecenia) Brzuch,
plecy, pupa.
TY
Teraz mi się podobasz. Błyskotki, maskotki, dam ci wszystko. Wypnij
pupę, chowaj brzuch. Dalej, skok, łap, aport. Dam ci wszystko.
ONA
Słodycz, miód, czekolada. Dla ciebie jestem inną osobą. Nie mam grubych
wspomnień dzierganych wełnianą, matczyną nitką. Nie mam grubych
nóg, otłuszczonych rąk. Jestem jedwabiem, atłasem, koronką brabancką. Tylko mnie dotykaj, tylko mnie czuj. Ty jesteś mój. (wstaje i zbliża się
do Ciebie, usiłuje się przytulić)
WSZYSTKIE WAŻNE POSTACIE W JEJ ŻYCIU CZYLI CHÓR
Ty ping Ja pong, Ty ping Ja pong, TY TY TY TY TY pong, pong, pong.
TY
O mój Boże. (z odrazą) Śmierdzisz. Gumowy balon brzydoty nadyma twoją twarz. Atomowa bomba tyka. Nie uciekniesz od tego, zakrztusisz się
swoją brzydotą. (odpychasz Ją)
ONA
Zamaluję, naprawię, przykryję, wyćwiczę. (dotyka swojej twarzy, wyjmuje
z torby kosmetyczkę, maluje karminowo usta)
TY
Wszystko robisz nie tak. Obrzydzasz mnie zwierzęco. Jesteś brzydka, jesteś lepka, jesteś słaba.
ONA
Co ty mówisz? (wysypuje pudełeczka z pudrami, pomadami, cieniami, podkładami na ziemię, pędzlem po omacku zaróżawia w nerwach całą twarz)
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TY
Twoja mierność mnie atakuje. Twoja twarz z rana zapuchnięta, zaropiała,
poszarzała.
ONA
Zamaluję, naprawię, przykryję. (wstaje z ziemi, poprawia rozprutą bluzkę,
ubrania)
TY
Nie ma takiej możliwości. Nuda i pustka. Tresura i zabawa. Przyjemność
przez ból i brzydotę. Bohater, żołnierz, mudżahedin, obrońca, żywiciel,
amant.
ONA
Dla mnie jesteś w sam raz. Taki jaki jesteś, idealny.
TY
Uwierz. Nie jestem żadnym z nich, jestem blef. Przestań się starać.
ONA
Pomogę ci. Będę przy tobie. Źle się czujesz. Napij się wody. (wyjmuje
z torby butelkę wody, odkręca i podaje Tobie)
TY
Wyblaknięcie. Tyle z ciebie będzie. Bez fotografii. Z fatamorganą wspomnień w fazie REM. Ustawiczny ból mięśnia sercowego. Zrozum, jesteś
sama. (opędzasz się od Niej, wytrącona woda z jej ręki gasi światełko, odchodzisz do kręgu Chóru)
ONA
Gdzie idziesz? O której będziesz?
TY
……..
ONA
To się nie dzieje. To wszystko moje projekcje są. Marzenia i wspomnienia byłe i niebyłe. Wszystko to przydarzyło się komuś innemu, inkorporowane do ciała mojego. Głowa moja pełna obrazów, których nie znam.
Kim byłeś Ty? Przedłużeniem mojego istnienia, wyzwoleniem? Maligną,
tlącego się ogniska samotności mgłą? Co jest niebyłe? Ty czy ja? (zbiera
kosmetyki z ziemi, pakuje do kosmetyczki, a kosmetyczkę do torby) Jak ja
się tu w ogóle znalazłam? (zdejmuje kozaki i podartą spódnicę) Co ja sobie
wyobrażałam. Chcę być sama. (wyciąga z torby długą bluzę, zakłada ją
i przywołuje windę)
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WSZYSTKIE WAŻNE POSTACIE W JEJ ŻYCIU CZYLI CHÓR
Tak. Pustka. Pustka. Pustka. Tak. Nic. Tak. Nic.

Ono
ONA
Pusta. Jestem pusta. (stoi tyłem do wejścia i przypatruje się sobie w lustrze. Zmywa wypocony z twarzy makijaż) Zabierz mnie byle gdzie (zamyka oczy, wciska wszystkie klawisze naraz, winda chwiejnie rusza, po
czym szarpie, niespodziewanie otwierają się drzwi, chwiejnym kroczkiem
do środka turla się dwulatek z plastikowym pistolecikiem w ręku, celując
laserowym strzałem w jej serce)
Co tutaj robisz?
przyklęka
ONO
Mama.
ONA
Gdzie jest?
ONO
Mama. (ładuje rączki, nóżki, małe ciałko na jej kolana, główkę przekrzywia
słodko)
ONA
Gdzie jest?
ONO
Mama.
ONA
Jogurtowo-budyniowy dzidziuś. Chciałabym cię. Byłabym kimś, byłabym
mamą.
ONO
Mama.
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ONA
Tulisiu, dzieciaczku (z wysiłkiem podnosi Go, pistolecik upada na podłogę). Wiesz, bardzo jesteś ładny. Taki mięciutki i pachnący (przytula dzidziusia). Bylibyśmy razem.
ONO
Mama.
ONA
Nie jesteś mój, nie jesteś mój, nie jesteś mój (śpiewnie nuci słowa, stroi
miny rozśmieszające). Dużo takich małpek przychodzi do swoich mam.
(śmieszna mina) Ale ja nie chcę. Może kiedyś, może nigdy. To dla mnie za
dużo. (śmieszna mina) Ciągle o kimś myśleć, pamiętać, bać się o kogoś,
przełamać biszkoptem życie na pół, a może nawet na trzy czwarte. Dla
siebie zostaje jeden promil. Młodość jest moja. (śmieszna mina) No już.
Odklej się. (stawia dzidziusia na podłodze) Wsiadłeś na trzecim. Tam cię
wysadzę. Ktoś inny na ciebie czeka. (Ono przyczepia się ukwiałem do jej
nogi. Faluje w rytmie windy)
ONA
Przytulnie… miło tak razem. Ale nie. (winda zatrzymuje się na trzecim)
Widzisz, to jest winda życia, a tam jest twoja mama! (podnosi pistolecik
z podłogi, podaje Jemu i wskazuje pustkę po drugiej stronie windy) Da ci
okruch manny z nieba, będziesz spał na ptasim mleczku, ssał dużą pierś
i śnił o pluszakach. (wypycha lekko dzidziusia za windę)
Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa.
ONO
płacze
ONA
cedzi słowa przez zęby
Parter, bo zwariuję.
WSZYSTKIE WAŻNE POSTACIE W JEJ ŻYCIU CZYLI CHÓR
Tak. Pustka. Pustka. Pustka. Tak. Nic. Tak. Nic. Tak. Nic.
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Ja
Świetlówka w windzie miga i gaśnie. Winda się zatrzymuje. Ciemno. W lustrze widać jak wchodzę do windy z zapaloną latarką.
JA
Dzień dobry pani. Na które piętro?
ONA
Co?
JA
z latarką w ręce
Na które piętro pani jedzie?
ONA
Byle najdalej.
JA
Od czy do?
ONA
Co?
JA
Pani od ucieka? Czy wybiera się do? No… które piętro pani przycisnąć?
ONA
Nie wiem. Muszę po prostu pooddychać. Pojeżdżę sobie. Później się zastanowię.
JA
Nie ma później. Całe życie pani minie na później.
ONA
Parter w takim razie.
JA
Zdecydowałam się trzydzieści lat temu wysiąść na czwartym piętrze. Ani
parter, ani dach. (wciskam czwórkę na panelu) Po środku życia, po rozwodzie, grubo po czterdziestce. (winda rusza) Na czwartym zimno jest,
zresztą jak wszędzie i daleko jak wszędzie. Ale ogród dobrze widać, dlatego zdecydowałam się, że będę tam mieszkać.
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Obserwuje pani czasem świat? Teraz wszystko śpi. W ogrodzie róże brunatne osypane mrozem śpią, drzewa drapiące niebo gołymi ramionami
śpią i trawa szronem koronkowana śpi. Wszystko pochowane, wszystko
przysypane. Cicho sza.
Czy i pani śpi?
Proszę popatrzeć jakie to przemyślane i dopasowane do śmierci. Popołudniem było suche a wieczorem jest suchsze, było gładkie, jest zmarszczone, było proste, jest przygarbione, kolorowe – poszarzałe, wyraziste
– przeźroczyste. Dygoczące, drżące, a teraz ledwo pulsujące. Gasnące.
Nieżyjące.
ONA
Co to jest? Po co te wspomnienia? (winda staje, otwiera się)
JA
Widzi pani te portrety tam w korytarzu? Poznaje pani? (wskazuje latarką
na wiszące fotografie)
ONA
To ja jestem, jaka maleńka dziewczynka, mały człowiek. (wychyla się
z windy, trzymając nogą czujkę samozamykania, przypatruje się) To ja
jestem z mamą, tutaj mam 12 lat. Zawsze mi czegoś brakowało, kogoś,
może ojca, może dobrej mamy, a może brakowało mi mnie?
A tutaj to nie wiem, podobna, ale wiekowo nie pasuje. (wskazuje na portret starszej osoby) To pani jest?
JA
Czy to moje życie się żyje, czy twoje? Czyje to dłonie?
ONA
Kim ty jesteś? Mówisz jakby moimi snami.
JA
Pokolenie przed tobą, pokolenie za tobą. Nie wierzysz w to, ale już jesteś mną. Samotne życie starej kobiety, jak moja i twoja matka. Co może
być gorszego? Stara baba, próchno, ropucha opuchnięta, bezużyteczna,
pomarszczona wylinka. Nie przyozdabiam świata swoją urodą, młodość
moja nie tłumaczy miejsca w świecie. Starość goła, starość nieestetyczna, reumatyczna, pełna flegmy i wydzielin. Obrażam ludzi pełnych
witalności, siły fitnessu, uroku myśli i erudycji. Przypominam im wszystkim o przemijaniu, o ulotności, o wietrze, który zaniesie ich nie wiadomo
gdzie. Wolą mnie unikać, jestem przeźroczysta. Stoję tutaj sama, bez
ludzi, bez kochanków, bez mężów, bez potomków, bez przyjaciół i bez
rodziny.
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ONA
Mogę tego nie słyszeć (zatyka uszy).
JA
Usłysz. Jesteś częścią mnie, częścią nas. Wiele ci się nie uda, wiele razy
ugrzęźniesz. Uwierz sobie. Chcesz być zabawką, bądź. Chcesz być laleczką, bądź. Masz dość, przestań. Czujesz ból, uciekaj. Nie masz siły,
odpocznij. Nie musisz nic. W końcu poczujesz to, co ja: ulgę bycia jedną
z miliarda miliardów, kamieniem na dnie rzeki pokoleń, wszystko to już
było i wszystko to będzie. Nie ma znaczenia co robisz, znaczenie masz ty.
ONA
Blokujesz windę!
JA
W jednym momencie mija całe życie. Stoję w przejściu. Tu w końcu pasuję. (wchodzi w korytarz, winda rusza)
WSZYSTKIE WAŻNE POSTACIE W JEJ ŻYCIU
Tak Ty Ty Ty, tylko Ty Ty Ty

Bez zaimków
Wydobywam się na powietrze.
Łapię haust.
Patrzę prosto w słońce.
Leżę i oddycham.
Bez bagażu, bez odbitych refleksów.
Wszystkie chóry w moim życiu zniknęły. Jestem bez.
Na przedwiośniu lepię się na nowo.
Wizualizuję jasny punkt po środku czoła.
Wdech – Wydech.
Mantra OM.
Wdech – Wydech.
Mantra OM.
Jestem światłem.
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Ela Łapczyńska

THE ROSE WEST BAND
Osoby:
ATENA
ROSE
ROSE-DZIECIAK
KATE
MYRA
JUANA
FRED Z PIECA GITAROWEGO
COPPERFIELD
CHÓR FANÓW

1. Cela się rozwesela. Nawiedzenie Rosemary
ROSE
I can’t get no satisfaction, I can’t get no satisfaction
‘Cause I try and I try and I try and I try
I can’t get no
Tararara ra ra rara ra
I can’t get no
Tak sobie śpiewam, kiedy mi w celi trudno, w życiu niezbyt łatwo. Bo zaskoczyło mnie coś dziś rano, zniesmaczyło na ciąg dalszy. Nie wiem, jak
to się stało, ale kiedy się obudziłam, zobaczyłam coś dziwnego obok pryczy na tej więziennej ziemi. Znalazłam kartkę zapisaną anonimem, literami z gazety. A napis brzmiał: Rose staje się muzyki gwiazdą. Rock Star
Serial Killer.
Próbując dociec, zgadnąć, kto mnie zastrasza taką informacją, na myśl
mi przyszła pewna zeszłonocna wizja. Jaśniejąca dziewica w złocistej
szacie. W ręku włócznia, na naręczu tarcza, a na głowie – hełm. O, sprawiedliwa pani! Widzę cię wyraźnie, choć nagle przeistaczasz się, ukrywasz się pod łachmanami. Siwy włos ci zwisa z czoła jak u starej baby, ale
w spojrzeniu odkrywam przejawy boskiej chwały. Chcesz mi powiedzieć
coś, ostrzec, ale zamiast porady słyszę, że usta układają ci się w grymas
groźby i nagany. Z całym szacunkiem, wielka pani, ale oko mnie kole od
tych słów niewypowiedzianych, bo to wizja bez fonii, nie zapominajmy.
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Obudziłam się. Ciemność. Oczami jak latarkami wodziłam za oddalającą się figurą w złotą szatę znów odzianą. Śmiała złorzeczyć, śmiała mi
się narzucić, śmiała mi się nawet potwora na jej tarczy, ale powodów nie
odkryłam w całym zamieszaniu. Nie wiem, co mi się z tego zwiastowania
narodzi, do czego to zwiastowanie odnosić, komu mam donieść
o wtargnięciu w sen i spokój. Nie życzę sobie współżycia z tą poczwarą
w jednej jaźni, proszę o usunięcie tego nawiedzenia z historii wewnętrznej oglądarki.
ATENA
Good girl, she’s such a good good girl. Mowa jej się wygładziła, akcent
uszlachetnił, bunt nieco się zrobił blunt – ależ ją brytyjsko zresocjalizowali! „Projekt Lady” zdecydowanie udany. A przecież zarzucono jej to
i owo. Jesteście ciekawi? I can’t get no, tak leciała ta piosenka, tak leciał
przebój, to był panujący hit, to był hymn w tamtym domu przy Cromwell
Street.
ROSE
Mam przeczucie, że ta postać jeszcze tu wróci, jeszcze mi się narzuci.
Narzuci swój ton nieomylno-uniwersalny, któremu trudno się sprzeciwić
– piękny, dobry i jedyny prawdziwy. Narzuci sobie tarczę i swój hełm na
głowę i może nawet rolę ofiary. Rzuci mi w twarz tanią pogardą, znam to
zbyt bardzo, to zatyka usta, knebluje. Ostatni haust tlenu, jeszcze trochę
poprzeżywam swoje oburzenie, podczas gdy to parszywe bóstwo wtargnie całkowicie, zagarnie scenę.
Rose się usuwa.
ATENA
Zabieram głos w sprawie, wyrywam mikrofon, bo oto czas uruchomić
machinę, co się nazywa Rock Star Serial Killer! Ogłaszam się jej realizatorem! Są dwa powody, by wyruszyć w tę przygodę. Jeden to sex, drugi
to violence. Oba dobrze działają tylko w parze. Sex and violence, sex and
violence, sex and violence! Przyszedłem właśnie w ich sprawie. Rose, zachęcam cię do zabawy. Wyjdź spod pryczy, otrzep łachmany. Mam dla
ciebie super zadanie.
ROSE
O co ci chodzi? Czemu mnie wpisujesz w refren ten ordynarny?
ATENA
Zaraz zrozumiesz! Istnieją od wieków dwa równoległe światy – zbrodni
i muzyki. O tym mówią kroniki. Kalendaria, kartoteki, gitary, giwery – już
mi się wszystko pierdoli – daty, zdarzenia, persony, jedne przez drugie,
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jedne bez drugich, wszystko wskazuje na to, że w jakimś uścisku i przywarciu, muzyka i przemoc na siebie wpływają. Rok siedemdziesiąty
pierwszy, czy coś ci mówi ta data? Pierwszych razów się nie zapomina, więc zajrzyj w pamięć, w kalendarz, przypomnij sobie, co zrobiłaś,
a ja przywołam przewrotne, muzyczne fakty: Alice Cooper wydaje płyty
„Killer” i „Love it to death”, Stonesi jeżdżą po Stanach i śpiewają, że nie
mają satysfakcji, a twój krajan już tak rzyga przemocą, że nagrywa Imagine. A to wszystko w tym samym roku, siedemdziesiątym pierwszym,
kiedy nikt jeszcze nie słyszał o czymś tak chorym jak „seryjny morderca”. Chwilę potem, kiedy zaczynasz się rozkręcać, zaczyna się punk rock
i rozwala system jak rakieta ziemia–powietrze, chce ulicznych rewolt –
woła „Death or Glory”! A punk to typowa brytyjska szkoła, rebelia to wasz
sport narodowy, Sex Pistols, The Clash, The Exploited, Cockney Rejects,
a reszta już się rozlała po świecie: Ramones, The Misfits i inne takie. Sex,
drugs and rock’n’roll stały się szalenie popularne, punkowe rzygi w każdym domu i zakładzie pracy. Plakaty Dead Kennedys obok plakatów z Tedem Bundy. Skończę teorię na tym, resztę dopowiem przykładem. Rose,
powiedz mi swoją ulubioną piosenkę.
ROSE
Pytali mnie gońcy z mikrofonem o różne sprawy. O motyw. O kości. O ulubiony kolor oczu. Milczałam, teraz też będę milczeć. (Rose zaczyna nucić sex and violence, sex and violence, sex and violence) Ruszam ustami,
krtanią, ale to nie jest moje ruszanie. Nie, nie wyrwiesz mi z gardła nawet
po jednej nucie, to nie jest moje nucenie. Nie, nie odpowiem na to pytanie. „Sex and violence”, jak mi się wydaje.
ATENA
Dziękuję. Tu tkwi pies, pardon, pogrzebany. I jeszcze o moim w tym
wszystkim istnieniu: wiem coś niecoś o fatum, tak zwanym przeznaczeniu. Nie każdy miał tyle szczęścia, nie każdy odkrył swoje przeznaczenie,
niektórzy zbyt późno i dopiero za kratami nagrali to i tamto, tak jak na
przykład bożyszcze nastolatków – Charles Manson. Twierdził, że Beatlesi kazali mu zabijać, że ta konieczność tkwiła w piosence o rollercoasterze. „Helter Skelter” brzmi trochę jak „zaraz cię zajebię” może na tym
polegała mroczna siła tej piosenki, która zapchała jego bandę do domu
pewnego reżysera. To oczywiście zanim zamknęli go na amen (hehe,
zgadnij, kiedy: w siedemdziesiątym pierwszym) i zanim nagrał w celi
swoje rockowe numery. Ale to jeszcze mało.
Więc fatum. GG Allin rozpoznał się w tej sprawie doskonale. Oświadczył:
mordowałbym, gdyby nie granie. Jak mówiłem, te sprawy od zawsze się
zazębiały, nieuchronnie jak wyrok, a rock’n’roll był pieśnią tej prawdy. Prorok GG chciał ostrzec ze sceny o tym, co jedynie, jedynie ważne!
Otrzeźwić moczem prosto ze swojej sikawy, rzucić w mordy kawałkiem
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swojego kału, rzygnąć w świadomość, juhu, jakie to tru, że nikt nie jest
gotowy na prawdziwą tragedię. Chciał rock’n’rollem nauczać życia. Nawrócić rock’n’roll z powrotem na zło, rock’n’roll to była jego broń! To był
prawdziwy bunt i prawdziwa złość! Watch me kill na na na na na na… Oh,
zagraj Rose tak jak on!
ROSE
We mnie nie ma złości. Są tylko pragnienia. Zawsze tak było, nawet tam,
przy Cromwell Street.
ATENA
Tak, bo tu chodzi o pragnienia! Fani mają pragnienia. Fani pragną czuć
zagrożenie. Rose, zagrażaj im tak jak on. Chcą intensywnych przeżyć,
gwałt gratis z biletem, pobicie z zastraszeniem za trzydzieści złotych.
Wiedzą, na co się piszą, podpisali zgody na wszystko, co może im jakoś
zagrozić. Spełnij oczekiwania, please! Podduszenia wzmagają dźwiękowe doznania, to jest fakt dosyć znany, nie słyszałaś? Nawet nie wiesz, co
fundowałaś innym tam, w tamtej piwnicy, niektórzy wiele by dali, żeby
się tam znaleźć, dotykanie granic i innych nabrzmiałych rzeczy wydaje
się takie sexy. Spełnij marzenia o bliskim spotkaniu ze śmiercią, ledwie
muśniętą, taką tylko na moment, taką, co podnieca, bliskie spotkanie,
ale w sumie z daleka.
Kszz, trrrr, wpada cegła z listem.
ROSE
Pokaż! Albo nie. Nieważne.
ATENA
„Ko-cha-my-ciebie, zgwałć nas na scenie”. Widzisz? To twoi pierwsi muzyczni fani. Błogosławi wam Charles Manson i GG Allin. Rozpoczynamy
wyprawę po wieczną sławę!
ROSE
Myślisz, że bym umiała?
ATENA
Ty? No wiesz? Dopiero z tobą to wszystko się spina, nie ma sex, drugs and
rock’n’roll bez tego drugiego, a ty jesteś heroiną. Przemyciłem ci lusterko w majtkach, zobacz. Nadal piękna. Nadal niebezpieczna. Wzbudzasz
podziw i drżenie. Morderczyni z House of Horror. Krwawa autostopowiczka. A nie, to ty się zatrzymywałaś, żeby zgarniać dziewczęta, to się jakoś
nazywa?

205

ROSE
Pikap… owiczka?
ATENA
Krwawa Pikapowiczka! Zabójcza kierowczyni! Królowa nagłówków! Królowa reportażu! I te filmy-dokumenty, widziałaś?
ROSE
Widziałam kolejne swoje wcielenia pomnożone przez różne oprawki okularów, bezkształtne peruki, aktorki w rozblurowanych grymasach. „Poza
prawem”. „Kobiety, które niosły śmierć”. „Zbrodnie, które wstrząsnęły
światem”.
ATENA
One powstały, bo wszystkim nasuwały się pytania, drugie dna zaczynały
się odsłaniać w policyjnych zmaganiach. Czy te morderstwa były metaforyczne? Czy były elipsą? Czy to była misja, przekaz, manifest? Według
jakiego klucza rąbała pani zwłoki? I wszystkie tam, pod patio. PE A TE I O
– każda litera jak znak i wiadomość. Chcieli wzywać speców od szyfrów,
od literatury i horoskopu. W imię czego ta walka? Czy od czegoś chciała
nas pani uwolnić? Czy to społeczeństwu należała się kara? Co mieliśmy
zobaczyć? Oż kurwa, ile tu pojebanych znaczeń! Piękną śmierć nam serwowałaś, piękną, jak matematyczne równania. Czy zabijała pani przy
dźwiękach Bacha? Czy te dziewczęta były dłutem w szaleńczych twórczych aktach? Czy wszyscy uczestniczyliśmy w jakimś dziele?
ROSE
W świetle reflektorów już nie pamiętam nic wcale. Nie wiem, możliwe.
Raczej na pewno, trudno powiedzieć. Wszystko było inaczej niż ci się wydaje.
ATENA
Może proszę zapytać męża.
ROSE
Po co go przywołałaś?
ATENA
Przecież nie byłaś numerem jeden w tej morderczej parze.
ROSE
Widocznie musisz policzyć dokładniej.
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ATENA
A więc przyznajesz!
ROSE
Odmawiam zeznań, odmawiam komentarza.
Rose przestaje być taka wstydliwa.
Nigdy się nie przyznam. Po prostu siebie opowiem. Utkam taką opowieść
– w konkursie tkackim zdobędę nagrodę. O to, co utkam, będziesz zazdrosna. Przed czółnem czoła nie cofnę. Rozłupcie, jak chcecie mi je
o czaszkę, o głowę – żadne kary nie są już dla mnie postrachem. Wyśniłam sobie już nigdy nie wyjść z więzienia.
ATENA
Yeah, to jest narracyjna rebelia!
ROSE
Nitką poplączę kilka wątków. Rozedrę płótno i przeszyję ponownie. Przędę siebie, moje ciało musi się stać słyszalne.
ATENA
Przerwałem ci, Rose? Sorry, ale musimy lecieć z naszym story, ono biegnie nieubłaganie do przodu, nie wchodzi w grę cofanie. Więc, zapinaj
pasy, mała, robimy frrrrrru, ku zabawie!

2. W narożnikach śmierci
Pufff! Wszystko się zmienia w show o bijących się dziewczynach.
JUANA
Jestem motylek, kogo dotknę skrzydełkiem, w tym budzi się miłość.
ROSE
Widziałam coś, słyszałam. Cicho. Co się stało?
ATENA
To gość niezapowiedziany. Czy nie mówiłem? Będziesz mieć towarzystwo.
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ROSE
Jak mam to rozumieć? Chcesz mi kogoś dodać?
ATENA
Chcę, by ci nie było smutno. Samej na scenie. Sama możesz przecież nie
dać rady.
JUANA
Jestem motylek, kogo dotknę skrzydełkiem, w tym budzi się miłość.
ROSE
Znowu! Mówiłaś coś odwrotnego, kierowałaś mi myśli w przeciwną stronę. Że mogę polegać na samej sobie.
ATENA
A co ja słyszę? Że się rozpychasz na pierwszym miejscu? Że się w sobie
jako gwieździe zakochałaś? Nie martw się, ty będziesz frontmenka, bo
jesteś serialkillerka z największym stażem. Reszta to ledwie statystki.
Juana rozwala show z prawego narożnika.

ROSE
A ty, to kto?
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ATENA
La Dama del Silencio! Słynna na cały Meksyk zapaśniczka, zdobywczyni tytułów, odznaczeń i głów podstarzałych sąsiadek! Juuuuuana Baaaaaaarraza!
JUANA
Jestem motylek, kogo dotknę skrzydełkiem, w tym budzi się miłość.
ATENA
Juana, co ci odwala, miałaś wejść na pełnej i napierdalać. Miałaś budzić
najgorsze doznania, a ty coś gadasz o owadach.
JUANA
Wiem, umawiałyśmy się, ale ja wczoraj coś zrozumiałam. Ta maska mi
coś przypomniała. Tak mówiła mi mama, zanim mnie sprzedała temu facetowi. Nigdy wcześniej mi się to nie nasunęło, choć walczyłam w niej
całe lata. Dlaczego teraz? Dlaczego ból mi to sprawia?
ATENA
Aha, to spoko, to rozwiązujemy umowę, bo cię naszła zwała. Wkładaj
maskę i napierdalaj! Bo ja mam przecież coś twojego, zapomniałaś? Odzyskałem konfiskatę, dowody w sprawach. Gipsowe Maryjki, co je zgarniałaś ofiarom z domowych ołtarzyków. Nasz deal był uczciwy, wchodzisz
w to albo je wywalam.
JUANA
Nie mogę, ale nie wywalaj. Chcę je mieć, muszę na nie popatrzeć, pokaż,
przyniosłaś je dla mnie?
ATENA
Skocz z narożnika jak zapaśnicza dama.
JUANA
Nie każ mi, już nie mogę. Ale przysięgam, że zagram. Tylko ocal figurki.
ATENA
Wrócimy do nich, tymczasem show nam zaczyna padać. Po co te liny, ten
ring, skoro prezentację zespołu obracasz we fiasko, dobre wrażenie jest
już nie do odbudowania. Można wyłączyć te fanfary, już nic nie zostało
z moich podniosłych zamiarów.
ROSE
O co chodzi z tym ringiem? Mamy się bić? Oszalałaś?
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ATENA
Nie, opowiadać o tym, co ci mówiła mama.
ROSE
Wolę to i ona też najwyraźniej, chociaż po tych opowieściach byłabym
równie obolała.
JUANA
Ciebie też sprzedała?
ROSE
Zostawiła za darmo. To gorzej czy lepiej? Przynajmniej miałaś swoją
cenę. Ja też ją wkrótce poznałam.
JUANA
Tak, miałam cenę: 3 piwa i proszę, weź pan ją sobie. Potem rozmienił
mnie na drobne, gdy poszłam w seksualny obieg.
ATENA
Dosyć, osłabiacie przekaz, musimy nadgonić tempo, włączamy muzykę,
światła i jedziemy z następną!
Oto słabsza połowa „morderców z wrzosowisk”, kochanka swojego killer-kochanka, ostra jak brzytwa, a przy tym subtelna jak skóra na szyi
10-latka. Przyjaciółka dzieci i młodzieży – Miss Myyyyyyra Hindley!
MYRA
Dzień dobry.
ATENA
Co mówisz? Mów głośniej, przecież jesteś naszą kolejną seryjną gwiazdą.
Przedstaw się, kochanie!
MYRA
Szanowni Państwo…
ATENA
Do mikrofonu!
MYRA
Szanowni Państwo. Uważam, że… po 31 latach… spłaciłam dług społeczeństwu za zbrodnie niedokonane. Niniejszym wygłaszam swe oświadczenie i zwracam się z prośbą o uwolnienie. Podpisano Myra Hindley.
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ATENA
Miss! Miss Myra Hindley. Wniosek odrzucam, uniewinnienie nam szkodzi.
Chociaż Myra, to niewinne stworzenie, cherubin wśród killerek, jakimś
cudem, chszszyt, zlikwidowała parę chłopców i panienek. Nie maż się,
będziesz wspaniałym muzycznym towarem!
MYRA
Niewinność. Odmawiasz mi jej i na nią skazujesz. Gdzie mam się podziać
w tym zamieszaniu pojęć?
ATENA
Musisz stanąć po tej stronie, która wzbudzi publiczny podziw. Prawy narożnik – niewinna, lewy – nie niewinna.
MYRA
A czemu one stoją po lewej?
ATENA
He he.
ROSE
Ale nas nikt nie pytał.
ATENA
He he.
Myra jest totalnie winna.
ATENA
Agresywna od dziecka. Wykolejona, zdeprawowana, kochała się w martwych zwierzętach.
MYRA
Tak, tak… niewykształcona, nieopanowana.
ATENA
Nie podobała się chłopcom, bo się z nimi szarpała. Nie wyszła ładnie na
policyjnym zdjęciu. Nie nazywa się już od tamtych czasów dziewczynek
imieniem Myra.
Myra jest totalnie niewinna.
MYRA
Nieasertywna, niezrozumiana, niesprawiedliwie potraktowana.
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ATENA
Ale słodko wyglądasz w tym świętym gniewie, mogłabyś wzruszać romantycznych zjebów. W tych łzach jest potencjał, Rozważam odmienne
poetykietowanie, odmienne ulokowanie, rozważam ciebie wybielenie.
Pewnie nie wiecie, ale Myra to dziewczę o mentalności gąbki. Nasiąkła
złym wpływem mężczyzny, ukochanego Iana i proszę, mamy recydywę.
JUANA
Gąbczasta natura łączy nas wszystkie.
ATENA
Tak, coś trzeba zrobić z tym cellulitem, jakieś kostiumy kryjące wymyślić.
ROSE
Znam cię z gazet, wyglądałaś na zamyśloną.
JUANA
A ja z okładki książki. Wyglądałaś na pomyloną.
ATENA
Wygląda więc na to, że będziesz grała na basie. Bas to taka pomylona
gitara. Hej, a ty wylazłaś za wcześnie! Wracaj za kulisy!
KATE
Dawaj te gary. Chcę wreszcie trochę fanu, trochę zabawy!
ATENA
Czekaj! Włączajcie fanfary, dymy i flesze, gdzie jest mój tekst z zapowiedzią, wszystko się pojebało…
KATE
Ja mówię sama za siebie.
ATENA
O nie, nie, w tym show jest jedna zasada, jeden head of production creative director. Trzymaj się niepisanego prawa.
KATE
Prawo, słyszałam jest dla cieniasek jak tamta mała.
MYRA
Skąd tyś się urwała?
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KATE
Ze stryczka, zdaje się. Ej, patrz, chyba odrąbałam sobie palca.
MYRA
Nie takie rany widziałam. Chociaż jestem niewinna, powtarzam.
ROSE
Skąd tyś się urwała, chyba z wiktoriańskiej maskarady.
KATE
Hej, ja jestem z innej, lepszej dekady, ze starego lepszego świata, zakodujcie sobie w głowach dwie sprawy: jedna jest taka, że chcę się porządnie nawalić, powalić w bębny, naparzać blasty w imię szataaaanaaaaa.
Ej, dobra, tylko żartowałam, szanuję koty, skazali mnie za inne psoty, co
nie znaczy, że wcale nie mam w sobie nic z wiedźmy. A druga sprawa jest
taka, że sobie odrąbałam palec i go nie mogę znaleźć, chyba go nawet
ugotowałam. Chcesz spróbować wywaru z ciała? Ej, motylek, tylko nie
odleć, co tak wywracasz oczy? Co jesteś taka nieśmiała? Tak jakbyś nic
nie przeskrobała? A ty co? Nigdy nikogo nie ugotowałaś?
ATENA
„Gotuj z Kate Webster”, że też na to nie wpadłem! Witamy w programie!
Dziś w menu mamy starszą panią, trochę porąbane danie. Rosół z kurwy, tak to się chyba nazywa. To jest tradycyjna brytyjska zupa, składników zaledwie kilka, woda z Tamizy, trochę trupa i mamy wyśmienity sos,
znakomicie wpływa na zdrowotność i głos, dlatego dziewczyny, wcinajcie bez stresu ten śmierdzący rosół, doda wam punkowej mocy i powera, w nim zaklęty jest duch Micka Jaggera, satisfaction gwarantowane.
Kate, co wrzucasz do gara, poza starym gnatem, czy to nie twój palec?
Nieważne, gotujemy dalej! Za ten program, gospodynie znienawidzą cię
jeszcze bardziej! To nic, nie je masz zabawiać, nie je rozkochać twórczością kulinarno-muzyczną, tylko pijanych gości w barach. Oni już ślinią się
na myśl, że nadchodzi supergrupa babrząca się w trupach, Billion Dollar
Babies!
KATE
Będę zabawiać kogo mi się spodoba, jak będę chciała, nagram kawałek
dla powodzian, dla gospodyń, dla kobiet w połogu, dla bezpańskich psów
i kotów, dla ulicznych wszarzy, dla odpizdrzonych lasek, dla brzydul
z krzywymi zębami, dla niedołężnych dziadów, dla porzuconych bękartów, dla dziwek, dla upokorzonych kochanek, dla panien na wydaniu, dla
anorektyczek, histeryczek i drag queens, dla wszystkich, co mają w dupie sex and violence!

213

ATENA
Jesteś rebel girl, to mi się podoba, trzeba cię tylko odrobinę zreformować, bo prawda jest taka, że możesz sobie gadać, zagrasz, co publika
będzie chciała. Twój i wasz byt jest już ustalony, wasz status ontyczny
wiąże się z muzycznym, powołałem was do grania w celach wyższych
niż poprzebieranie w skórzane ubrania, wyższych niż Freddiego Mercurego czwarta oktawa, do tych celów chyba wy nie dorosłyście, nie wyszłyście jeszcze ze swoich mentalnych nor, chyba waszym miejscem jest
nadal więzienny loch, daję wam szczęście, a w zamian otrzymuję lament
i szloch, daję wam zaliczkę na lepszy los, na uwagę, podziw, młodzieńczy
zarost pod palcami i klasowy skok.
ROSE
Cele wyższe, czyli niby co? Jak wysoko mogą sięgać dźwięki od C do H, że
mają wystrzelić nas do raju, do gwiazd?
JUANA
Właśnie, gwiazda Rose cię o to pyta, a ja gwiazda Juana, chcę wiedzieć
jeszcze coś. Ta publika cała, to niby jest kto? Ogólnikiem strzelasz, co
słowo, jak z kałacha. Chcę wiedzieć, kim jest ta publiczność. Wiem, kim
jest kibic, wiem, że drze się „przywal jej, przywal”, wiem, kim jest gawiedź, wiem, że drze się „winna, jest winna”, ale publiki zachowanie jest
mi zupełnie nieznane.
MYRA
Ta publiczność – rodzaj żeński. Na tym polega jej ironiczność. Bo obawiam się, że nasz splendor i powab przeznaczony jest dla oczu nie znających ich nieomal. Jestem niemal przekonana, że zamiast słuchaczy
czeka nas tylko pot, zapach rozlanego piwa i – tfu! kibel obrzygany.
KATE
Whatever, dziewczyny, nawet jeśli koncertowa sala to jest jakiś gnój,
ja chcę poczuć to, co czułam w tamtym dniu. Przysięgam wam, to jest
lepsze niż haj, lepsze niż najsłodszy miód. Oczy rozbiegane, ale jakby
utkwione w jeden punkt, skupiam ich uwagę, czuję ich rozszalały puls,
wszystko dudni, wiruje, czuję, jak wstępuje we mnie ich duch, każdy głos,
każdy krzyk rozpala mnie, wywołuje we mnie wzwód, rozdziera na pół,
przeszywa od stóp do głów, coraz głośniej i mocniej, zaciera się granica
między tam a tu, robi mi się gorąco, wzdycham, ich oddech przechodzi
w mój, brakuje mi tchu, wycie z setek ust zlewa się w przeciągły szum,
spoglądam w dół, nie widzę już oczu, widzę tylko hipnotyczny tłum, kotłuje się u moich stóp, wrzeszczy, drapie, rzuca się, aż pojawia się przede
mną sznur.
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ROSE
To, co mówisz, ten stan, ja to znam, ja też czuję, jakby to miało wydarzyć
się zaraz, ale we wspomnieniu jestem prawie sama, cienie przesuwają
się po piwnicznych ścianach.
JUANA
Ja też mam w uszach szum, w krtani krótszy wdech. Zaraz uderzy mi do
głowy krew, kiedy bach!
MYRA
Szszsz. Nie. Nie, nie, nie, ja jestem niewinna. Zabiłam w sobie to uczucie.
To znaczy nigdy go nie miałam.
KATE
Pamiętacie siebie z tamtych chwil, z czasu, kiedy wiedziałyście, że zaraz wam odwali? W pięści zaciskałyście to, co potem stanie się dowodem
w sprawie. A ja wam mówię, że to nic w porównaniu do chwili, kiedy jest
się totalnie dla nich. Byłam tam, stałam, besztali mnie, a jednak byli mi
oddani. Pozdrawiałam ich pocałunkami w myślach, jak pierdolona Marlin, czułam się, jakby to, co zrobiłam, było od początku dla nich. To jest
właśnie publika, tak właśnie działa. Osądza, poniewiera, ale to, co od niej
dociera prawdziwsze jest niż newtonowska fizyka.
ATENA
Brawo, lepiej bym tego nie ujął. Kate, jesteś Hulkiem Hoganem PR-u,
o rząd tych kilku dusz walczysz w moim imieniu, powaliłaś na ziemię wątpliwości tych panien, odpłacę się puszką browaru, a teraz – he he – do
garów.

3. Godzina duchów
I nagle wszyscy się orientują, że już wcale nie ma lin, nie ma ringu, wszystko się pozmieniało, kiedy dziewczyny gadały, bo oto cichaczem ktoś wprowadził gitary, perkusję, głośniki i inne cuda techniki, a scenę spowija mrok
jak w black metalu.
ATENA
Cieszycie się, dziewczęta? Już o was głośno, nic dziwnego, będziecie grać
głośną muzykę, podkręcimy trochę głośniki, ścianą dźwięku zdobędziemy świat, bo oto mam dla was taki czad: wiecie co to za spot, co to za
miejsce, czcigodne miasto Gloucester?
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KATE
Jakaś dziura w dupie UK.
ATENA
Zgadza się, a Rose była w niej postrachem. Obok pamiątek z jej podobizną, sprzedaje się też lody w smakach bezliku w takiej lododajni przy
głównej ulicy, Zimne Kulki Jerry’ego. Rose, może pamiętasz, może tam
chodziłaś z tatą, bo to miejsce to lodowa legenda, a legendy chodzą parami, jak wykminił Jerry we własnej osobie, więc piosenkę o lodziarni zlecił
dziewczynom i tobie. To dobre na początek, rozgrzejecie gitary na tym
lodowym temacie,
a na tym, co zimne i sztywne to się akurat trochę znacie, ale to was rozgrzeje, rozegra nieco, ociepli relacje. Będziecie bliżej, mocniej, teraz,
w pierwszą dziesiątkę wbijecie z tym kawałkiem. Chcę widzieć ogień
w tej reklamowej zabawie, iskry ze strun mają rozpalić salę, płomienie
z waszych gitar niech buchają jak na Rammsteinie, chcę zobaczyć piekło!
KATE
A mogę na koniec rozkurwić gary?
ATENA
Yeah, that’s what I’m sayn’! Juana, walnij Rosemary o ziemię supleksem,
a Myra… ty spróbuj ze szpagatem. Wiecie, co robić, elo, po prostu zajebcie sztukę o Zimnych Kulkach Jerry’ego.
MYRA
Zostawiła nas? Z tym zadaniem niepoważnym?
JUANA
Może jest za to poważna zapłata.
KATE
Myra, ja też bym zobaczyła, jak wyczyniasz szpagat.
MYRA
Nie, ja chcę uniewinnienia, muszę pisać apelację. Zostałam zmuszona.
ROSE
Starczy ci czasu. O tych lodach można w dwóch wersach, w dwóch
akordach, to wszystko. O tych lodach i tym miejscu, znałam je, rzeczywiście. Chociaż oglądałam je zza szyby, tam było tak ładnie. Tak czysto
i jasno, pasowało do tego miasta wyłącznie w niedzielę. Reszta tygodnia
w mieście przypominała raczej rzeźnię. O, co to był za czas, co to było
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za miejsce, lata sześćdziesiąte, Gloucester. Tak uprzejmie zapomniane,
jak zapomnieć można o ropiejącej ranie. Pod koroną królewską tyle dobra
i przyjemności, uprzejmości, wszystko zgodne z etykietą, nawet słabo
płatne prace budowlane.
DZIEWCZYNY
Kulki Jerry’ego, znacie to-mie-jsce
Najlepsze lody w Gloucester
ROSE
Żyło się zgodnie, sąsiadki przynosiły sobie mleko, dzieliły przepisami
i losami, zgodnie przymykały oczy na twarze poobijane. Zgodnie się milczało na temat przyjemności, potrzeb ciała, po prostu należało je mężom zaspokajać. Na herbacie nie poruszało się nic poza zastawą. O ile
się jeszcze nie sprzedało zastawy. Oh, co to za czas, co to za miejsce, tak
bezpiecznie przemilczane.
DZIEWCZYNY
Kulki Jerry’ego, znacie to-mie-jsce
Najlepsze lody w Gloucester
ROSE
I wszyscy byli tacy normalni, na co dzień normalność wylewała się uszami, mogliśmy się nacierać normami, do tego nas tak wychowano, że my
to ci dobrzy, zdrowi i poukładani, a tamci mniej zdrowi, bo się za bardzo
uśmiechają. Albo za mało, też nie dobrze coś z nimi się stało. Więc nie
wnikamy, nie zaglądamy pod pozorem żadnego wypadku, bo jeszcze się
ten brak uśmiechu przeniesie na nasze dziatki. W każdym domu gromada, bo każde jest aniołem, błogosławieństwem, radością, inwestycją na
przyszłość, wytwarzamy dzieci masowo, bo do tego służy miłość, a matczyna radość mnoży się z każdym porodem, z każdym rzygiem i sraczką.
DZIEWCZYNY
Co to za czas, co to za mie-jsce
Lata sześćdziesiąte, Gloucester
ROSE
No to wracamy do naszych dziatków, my tatusiowie. Ale to później, to dopiero po czwartym w barze, kiedy się dziatki już zamkną. Albo i nie wracamy, bo i po co ciągle do tej samej baby. Sprawdźmy w gazecie, kto dziś
otwiera drzwi do sypialni. Sąsiad-mechanik. Czemu nie, znamy tę panią.
Wysupłane resztki z zasiłku wymieniamy na uwłaczanie.
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DZIEWCZYNY
Kulki Jerry’ego, znacie to-mie-jsce
Najlepsze lody w Gloucester
ROSE-DZIECIAK
Co to za czas, co to za miejsce, pytacie? Lato nad rzeką Severn. Miałam
na sobie spodenki w groszki, spodenki uwierały mnie troszkę, bo miałam
rozdarte krocze. Snułam się po dokach, głaskałam koty, nie potrafiłam
odrzucić zalotów. Te pulchne nóżki w ciasnych spodenkach, pokaż się
maleńka, gdzie masz mamusię skarbie, że sama chodzisz po tych zadupiach? Mamusia niedawno zwiała. Zostawiła mi złe wzorce i emocjonalne
braki. A gdzie masz tatusia, skarbie, że sama chodzisz po tych zadupiach? Tatuś siedzi w domu, jak zaraz nie zarucha, czeka mnie bajeczna
rozpierducha.
MYRA
I wróciłaś.
ROSE I ROSE-DZIECIAK
Wróciłam.
ROSE
Zawsze wracałam. Nie tak się mawia? Że one zawsze wracają. W filmach
bohaterowie sprzedają taki bon mot.
ROSE-DZIECIAK
Wróciłam. Tatko w kuchni skrobał w kawałku drewna na uspokojenie. Ale
zaraz dostrzegłam, że nie, że to co robił, to była moja drewniana wersja.
Wydrążył sobie szparę i jechał na przekór drzazgom, po prostu zaspokajał potrzebę.
KATE
Kulki Jerry’ego, znacie to… sorry.
ROSE
Mogłaś nie wracać. Wiedziałaś. Tylko się pogrążałaś.
ROSE-DZIECIAK
No to zapytałam go, kochany tato, czemu wolisz rzecz drewnianą od mojego żywego ciała. Czemu odrzucasz to, co mam jedynie warte. Zobacz,
to są moje szorciki w groszki, tak wyglądają na mnie, a tak już poza mną.
Tak wyglądam, gdy mnie złapiesz o, o, ooh czemu… czemu odrzu… uu…
casz to…oooo…
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ROSE
Wydaje mi się, że ta scena nie miała miejsca.
ROSE-DZIECIAK
A gdyby miała, to bym ci się bardziej podobała?
ROSE
Byłaś na to za mała.
ROSE-DZIECIAK
Na to?
ROSE
Ubierz się.
ROSE-DZIECIAK
Pierdol się.
ROSE
Dostałaś, to, co i później miałaś dostawać. Czemu jesteś taka nieuczesana? Chodź tutaj.
ROSE-DZIECIAK
Jako dziewczę nie miałam zbyt dużej przewagi, pęta takie mocne,
a tatę obdarzałam zaufaniem. Mówił, że robią tak wszyscy rodzicie, żeby
dziewczynki stały się dojrzałe. O, i nawet potwierdzi to pan sąsiad i inni
znajomi taty. Pamiętasz wujka Roberta? Naprawiał tacie rury w łazience,
podobno szalały w nich demony.
ROSE
Pamiętam. Był moim klientem. Fred zabierał go po wszystkim na mecze,
a ja zmieniałam po nim pościele.
ROSE-DZIECIAK
Pamiętasz pana Grovera? Zrywał nam podłogę, bo według taty pełzały
pod nią węże.
ROSE
Pamiętam, kiedy skończyliśmy, powiedział mi, że wiedział, na co wyrosnę.
DZIEWCZYNY
Co to za czas, co to za mie-e-jsce
Siedemdziesiąte lata, Gloucester
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ROSE
Czemu nie pytasz mnie, czy pamiętam Freda?
ROSE-DZIECIAK
Pamiętasz?
ROSE I ROSE-DZIECIAK
Pamiętam. Poznałam go na przystanku, podjechał caravanem, miał
brudne ręce. Wskoczyłam mu w życie chętnie. Nie wiedziałam, co w nim
tkwi, co wiezie. Łopatę, szpadel, seksualne napięcie.
ROSE
Od wtedy liczę swoje życie.
ROSE-DZIECIAK
A ja je zakańczam.
ROSE
No nie wiem. 15 lat…
ROSE-DZIECIAK
Ale już w roli matki.
ROSE
15-letnia matka jest kurwą, nie matką. Tak mówili. I że poważnie rozważana jest licencja rodzicielska.
DZIEWCZYNY
Co to za czas, co to za mie-e-jsce
Siedemdziesiąte lata, Gloucester
ROSE-DZIECIAK
Pamiętasz matkę?
ROSE
Widzę ją w każdym lustrzanym odbiciu. I nie chodzi mi o to, że mamy
wspólny kolor oczu.
ROSE-DZIECIAK
Od mamy otrzymałam czułość o wielkim ładunku. 450 volt. Wyładowania miłości, jeszcze w brzuchu, jeszcze tam, gdzie prąd wraz z uczuciem
płyną łatwiej, gdzie prąd płynie przez pępowinę. Była to miłość pełna napięć. Skurczy. Kopnięć. Wstrząsów. Elektroradość z bycia przyszłą matką. Każdy wie, że stan ducha najlepiej poprawić prądu dużą dawką.
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ROSE
Widzę ją w każdym odbiciu na twarzy moich dzieci. Jestem jak maszyna Xerox. Powielam, powielam, powielam w ośmiu egzemplarzach bycie
mojej matki.
ROSE-DZIECIAK
Po co ci było tyle dzieci?
ROSE
A mogłam nie mieć?
Słychać sprzęganie.
JUANA
Może nie w porę, ale Rose, ktoś do ciebie.
KATE
Hello from the other side!
FRED Z PIECA GITAROWEGO
Wybiła godzina duchów. Otwierają się metafizyczne wrota, czas przywołać nieświęte żywoty.
ROSE
Co? Skąd on gada?
JUANA
Przyłóż ucho do tego głośnika.
FRED Z PIECA GITAROWEGO
Przemawiam z Marshalla. Nie z tego, tego drugiego.
ROSE
Halo? Czego ode mnie chcesz?
FRED Z PIECA GITAROWEGO
Oto nastała godzina, kiedy przy ogniu słychać zgiełk czasu, a ślepcy opowiadają historie.
ROSE-DZECIAK
Halo? Skąd się tu wziąłeś, wariacie? Podjedziesz po mnie caravanem?
Podpalimy jakąś śmieciarkę?
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ROSE
Ty opowiedziałeś już dosyć. Na małym skrawku papieru wypisałeś 10
imion i nazwisk. Dokładna lista, policyjny testament. Twoje pismo wyraźne jak zdrada. Że też pamiętałeś je wszystkie z nazwiska. Ja nie pamiętałam.
FRED Z PIECA GITAROWEGO
Rozpoczynam przepisywanie historii: zrobiłem to, aby cię chronić. Zapisałem krwią, brocząc po kartce: To ja, to ja. Jedyny winny.
MYRA
Słyszałaś? Może się jeszcze zdążysz odwołać! Czy poświadczenie niewinności z głośnika ma wartość prawną? Halo, Ian? Ian, poświadczaj!
ROSE
Nie zależy mi na tym. Już dawno zostałam spenalizowana. Nie chcę przepisywania historii. Chcę mnie przepisania. Mojego ponownego odczytania.
ROSE-DZIECIAK
Wiem, Fred, ja ci wierzę, ty byś wszystko dla mnie zrobił. Powiedziałeś mi
kiedyś „mała, jak już będę bogaty, kupię ci prawdziwego araba albo kuca
ze złotym włosem”. To było po tym, jak opowiadałeś mi o swoim kuzynie,
co stawiał na wyścigach i stał się bardzo, bardzo bogaty. Ta baśń zawróciła mi w głowie, stała się naszym pierwszym rozdziałem.
FRED Z PIECA GITAROWEGO
Ale niestety ciągle nie mieliśmy pieniędzy. Dla ciebie więc dopuściłem się
przestępstwa, zszedłem na złą drogę i kradłem samochody.
ROSE
I dla mnie poszedłeś siedzieć? Dla mnie zostawiłeś nie moje dwa bachory? Aha, i zapomniałam. Swoją martwą byłą żonę.
ROSE-DZIECIAK
Fred, zaraz przyjdzie mój stary, przywal mu prosto, aż mu wylezą gały.
Potem pojedziemy prosto przed siebie, gdzieś, gdzie będziemy na zawsze
sami.
KATE
Ktoś mi powie, po co ten wspomnień czar? Kulki Jerry’ego, LA LA LA LA
LA!!!
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FRED Z PIECA GITAROWEGO
Niestety, nie przeszłaś tej życiowej próby. Wiemy dobrze, jak się skończyła.
Fred szlocha naprawdę męskimi łzami.
Moje dziecko… ty je zabiłaś.
MYRA
Halo, Ian? Juana, nasłuchuj ze mną, może się tam ujawni? Muszę z nim
koniecznie porozmawiać. Ian, opowiedz w końcu, jak było. Że ty mi się tak
podobałeś, że nie wiedziałam, co robię.
ROSE
Zapłaciłam za to. Zapłaciłam ciałem, płaciłam nim od zawsze. Lubiłeś
patrzeć. Przyprowadzałeś kolejnych, łącznie z moim ojcem. Zabrałeś mi
ciało.
FRED Z PIECA GITAROWEGO
Byliśmy w tym razem. Chciałaś tego.
ROSE
Chciałam dotyku, chciałam ekscytacji, dopuścić do głosu to, co chce
wyszeptać moje ciało, więc w końcu zaczęło wrzeszczeć. Zabrałeś mi
wszystko, czym odczuwałam, miałam głód odczuwania. Żadnej satysfakcji. Nie miałam czym się wypełnić. Nic nie mogło spełnić mnie bardziej. Gdyby nie ty, one byłyby całe.
FRED Z PIECA GITAROWEGO
Nie zabrałem ci ciała, ja ci je dałem. Zrobiłem. Z żebra, z gliny. Dałem ci
ciało, dałem ci na imię, dałem ci mężczyznę.
ROSE
Dałeś, zabrałeś i nie oddałeś. Powinnam była je sobie odebrać.
FRED Z PIECA GITAROWEGO
W celi mi odebrałaś. Pętlą na szyi.
ROSE
Odebrałam sobie ciało. Nie chcę ciebie, chcę mieć siebie.
KATE
Daj mi go. Słuchaj, skurczybyku, miałyśmy tu niezły flow, a ty rozckliwiasz Rose, całkiem dobrze nam szło, zanim się nie wyrzygałeś ty i tamta
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mała, może byście się już stąd zabrali? Mamy tu jeszcze kawałek do zagrania, bo nie wiem, czy wiesz, że z głośnika ma płynąć punk rock. Rose,
nie chcę cię martwić, ale to brzmi najwyżej jak poezja śpiewana.
ROSE
Boję się, że moje życie to grafomania.
KATE
Tylko gdy on cię opowiada.
MYRA I JUANA
Ian? Madre? Ian? Madre?
KATE
A wy co znowu?
JUANA
Nasłuchujemy głosów. Może ktoś nam powie, jakie jesteśmy naprawdę.
Kate robi sobie jaja.
KATE
Juano!
JUANA
Głupia, wiem, że to ty.
KATE
To co, nie możemy poudawać? Myro!
MYRA
Ian? Objawiłeś się w głośniku! Powiedz wszystkim, powiedz mi jak było.
Wierzę w zależność od pierwszego wejrzenia. Zażyłam nieco poniżenia,
strachu, do tego szantaż jak klin na kacu. Byłam na głodzie twojej uwagi.
Zrobiłabym wszystko, żeby ją poczuć. Wiesz, co nieraz mam w głowie?
Widzę te niewinne ciała, są ubłocone, poobijane, powykrzywiane. Zasypuję je ziemią z myślą, że będę następna. Wyobrażam sobie siebie w tym
dole: jestem brudna, włosy mi oklapły, na szyi mam przeciągłą bruzdę,
na ciele siniaki, nogi, ręce układają się bezwładnie, oczy niedomknięte
patrzą tępo, przekrzywiona spódnica jest poplamiona spermą. Słyszę
twoje sapanie, we dwójkę kopać jest nieco łatwiej, przyznaję. Przyznajesz się? Że marzyłeś, żeby to skończyć w taki romantyczny sposób? Nie,
to było moje marzenie. Ja ciągle o tym marzę. Czemu już nic nie mówisz,
kochanie?
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JUANA
Łudzisz się. Ja już nie. On ci nie odpowie, tak jak moja matka mnie. Nie
odpowie mi, bo zawsze milczała. Ja też przestałam jej odpowiadać. Więc
mnie po prostu sprzedała handlarzowi ciała. Wychowałam się w ciszy
i już w niej pozostałam. Ten motylek nagle pojawił mi się w uszach, przemknął po myślach i ucichł na nowo. Uchwyciłam jej ulotne słowa powiedziane raz jedyny, wróciły do mnie niespodziewanie i prysły. Jestem La
Dama del Silencio, bo cisza jest brakiem mówienia. Brak to moja dziedzina. Puste miejsce, przegapiony odcinek, stracona szansa, wyrwa w ścianie. Brakuje mi matki we mnie, na zawsze naznaczyła mnie brakiem. Bez
szans na wypełnienie. Jestem jej głodna, próbowałam się nażreć, nabrać
garściami trochę matek z tych starczych panien, ograbić je z matczynej
uwagi. Odwiedzałam je, przynosiłam ciasta i herbatę. Gadałyśmy o zakupach, bólach w krzyżu, kotach, poduszkach z głogiem, kuponach. Mówiły
mi, że to śmieszne ganiać po ringu w trykotach, że kobiecie nie wypada,
ale mi brakowało takiego matczynego gderania. A potem, gdy już zabrałam sobie z nich matkę, zabierałam jeszcze świętą figurę z ołtarzyka.
Świętą figurę matki. A ty? Nie chcesz z nikim rozmawiać?
KATE
Nie potrzebuję nikogo do odsłuchu. Włączam płytę o sobie samej. Umiem
sama siebie rozpisać na głosy, po co mi ten, który opowiada? Rozsupłała
wam się mowa, rozwinęła się przędza, nakurwiacie mową, nawet ty, milcząca Juano. Chcecie opowiadać, bo nikt was nie opowiadał jeszcze jak
należy. Należy wam się posłuch inny niż nagłówki z gazet czy te głośnikowe bzdety. Ale chociaż same mówicie, mówicie przez nich. Słyszę duchy,
ale one was przegadują, zgiełk wyrazów, zasypanie frazą, ple ple, tak
się produkują teksty, kilka razy przemielone i wyrzygane, tak naparzają
narracjami, że zagłuszają to, co się musi wypowiedzieć naprawdę! Po co
wam te lustra z głosów, nie widzicie siebie samych? A może po prostu
chciałyście to zrobić! Rose, czy ty nic sama nie czułaś, sama nie chciałaś,
nic cię własnego nie pchało do tego, co tam wyrabiałaś?
ROSE
Nie wiem, ale tego, co noszę na szkielecie, już od dawna nie słyszę. Tracę
zmysły, to nie żaden frazes, nie czuję nic, nic, nic, oprócz braku, głodu, to
wszystko, ale jeśli tak na to spojrzeć, to tak, ja czegoś p r a g n ę.
JUANA
Gdyby odrzucić wszystko, co powiedziałam, zostało by tylko odczuwanie. Brakuje mi, czuję głód, nie mam, pusto, odebrane, chcę więcej.

225

MYRA
A ja bez obrazów, które przywołałam, bez marzeń o tym ostatnim wspólnym dziele, zostałabym z głodem, z „za mało”, z „tu jestem”, z „mocniej
i bardziej”.
KATE
Juana, jesteś głodna?
JUANA
Jestem taka głodna. Czuję, jak mi burczy całe ciało!
KATE
Myra, jesteś głodna?
MYRA
Jestem taka głodna, że chcę się głodem udławić!
KATE
A ty Rose, jesteś głodna?
ROSE
Mam w sobie tyle głodu, że chyba rozkurwię tę gitarę!
Kiedy to się zmieniło w piosenkę?
DZIEWCZYNY
Jestem taka głodna!
Jestem taka głodna!
Jestem taka głodna!
Jestem taka głodna!
Gło-dna-gło-dna-gło-dna
Czuję to całym ciałem!
Taka gło-dna-gło-dna-gło-dna
Że zrobiłabym jeszcze raz to samo!
Jestem taka głodna!
Jestem taka głodna!
Jestem taka głodna!
Jestem taka głodna!
Gło-dna-gło-dna-gło-dna
Czuję to całym ciałem!
Taka gło-dna-gło-dna-gło-dna
Że zrobiłabym… Ała!
W pół piosenki, w pół zdania ktoś cisnął w Rose puszką browara.
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4. Publika bryka
ROSE
Kto to rzucił? Kto nas oblał piwem? Kto olał nasz występ?
JUANA
Gdyby to był występ, to bym darowała. Ale to nie było dla nikogo, to było
tylko dla nas!
MYRA
Wiedziałam, że tak się skończy samouwolnienie. Na końcu zawsze zostajesz w kajdanach.
KATE
Kto, pytam?!
CHÓR FANÓW
To my! Mamy prawo do obrzucania! Mamy prawo do wygwizdania! Mamy
prawo do mi się niepodobania! To my! Fani kwestionujący wasze prawa!
Ktoś nam obiecał znacznie więcej atrakcji, sceniczny horror, decybelowe penetracje, fisting riffami, molestowanie dźwiękami, „Sex, death and
magic”, „Born to be bad”, „Die, die my darling”. Tymczasem, jesteście
słabe. Słabe nerwy, słabe ciała, słaba akustyka, słabość przenika do waszej muzyki, jesteście słabe jak słaba jest wasza psychika. Jak mamy być
przez was zmolestowani? Nie ma w was sex and violence. Są za to smuty
and żale, to typowe dla grających panien. Odmawiamy wam grania, prawa do samośpiewania, bronimy się przed waszym użalaniem. Jako rock
stars macie nam dać sceniczny porn hub. Macie być jak GG Allin tylko
z cyckami. Buuuuuuuuuuuuuuuuuuu!
ROSE
Co jest? Co z nas zrobiłaś? Co w nas obudziłaś, że ich to śmieszy? Śmieszy ich nasze nadczytywanie! Ała! To boli! Boli mnie upominanie się
o swoje ciało. Wystawiłam się, to na nic, wypisuję się z tego!
KATE
Nie było ci wolniej z sobą samą? Jak się po swojemu darłaś z gitarą? Jak
się wydarłaś z mężowskich fabuł? Proszę bardzo! Bądź sobie ich gwiazdą! Stań się ksero ich wyobraźni, zrobisz sobie znowu to samo!
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ROSE
Sama masz cycki na wierzchu!
KATE
Bo mi się tak podoba! A nie dlatego, że im! Ich nie było w moim programie!
W dupie mam takie granie!
CHÓR FANÓW
Fight! Fight! Fight! Fight!
ATENA
I’m back dziewczyny, ale jesteście spocone, ale tu czuć dynamit, tu musiało być jak u Dantego albo u de Sadego. Muszę to zobaczyć, usłyszeć,
taki jestem podjarany, że mi się też poci czoło, widać Kulki Jerry’ego was
dobrze rozgrzały, zaśpiewacie mi trochę tego kawałka?
CHÓR FANÓW
Buuuuuuuuuuuuuuuuuuu! By the way, ha ha ha, zawsze nas zastanawiało, na czym polega kobiecy gwałt.
ATENA
Co jest? Nie jesteście kochane? Uwielbiane? Dlaczego siedzicie jak zastraszone pawiany? O, wy dwie poobrażane! Nic tak nie działa na zainteresowanie jak zespołowe rozłamy! Ale wiecie, zaraz potem oficjalny
reunion.
KATE
do Rose
Wypisałaś się z klubu? To wypierdalaj! Wyparłaś się, wstydziłaś za nas!
ATENA
Ty nie możesz kazać nikomu wypierdalać, ty grasz tylko na garach. (do
fanów) Każda kapela ma swojego Larsa Ulricha.
CHÓR FANÓW
Zespół nie spełnia naszych oczekiwań, żądamy zwrotu akcji w tej hucpie.
Albo przynajmniej stage divingu, abyśmy mogli sobie pomacać.
KATE
Sami jesteście hucpa, gnoje.
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ATENA,
Czemu publiczność ci się nie podoba, nie ty o publice wyrażałaś słowa
uznania jeszcze przedwczoraj? Że tak się fajnie stało wśród ludu, gdy cię
wieszali, opluwali?
KATE
Oni mnie podziwiali, bo żyłam, zrobiłam coś, co by sami chcieli, ale się
bali. A ci tutaj twierdzą, że jesteśmy mało scary. Bo wyszły z nas zwykłe
baby. Nie, Rose?
CHÓR FANÓW
Histeryczki, romantyczki, zakompleksione ofiary, zagubione owce, nielogiczne i słabe! Słabe! Słabe! Słabe!
KATE
Tak, histerycznie się teraz od ciebie odżegnuję, zabieram ci pałeczkę,
odbieram godność kobiety. Nie żal mi ciebie. Ani nie szkoda, ani na krok
zbliżyć się do ciebie nie mam zamiaru.
ATENA
Coście zrobiły, coście odjebały? Jakieś wewnętrzne wyrzygi? Jakieś tkanie z przeszłości nici, jakieś pitu pitu o matkowaniu i tatkowaniu? Wyszedłem tylko załatwić towar, nie można was na minutę zostawić. Ekhm.
Spokojnie, drodzy fani, oficjalnie ogłaszam, że to niebezpieczne bestie,
tylko się trochę zestresowały.
CHÓR FANÓW
Buuuuuuuuuuu!
ATENA
Ała! Poważnie! Zaraz wam udowodnię! Rosemary na przykład tylko wygląda jak z klubu grubasa, tymczasem jest prawdziwie zdeprawowana!
Czoła jej okrucieństwu może stawić tylko wybitny magik.
COPPERFIELD
Jestem David Copperfield i poddam się strasznej, strasznej próbie. Wyczaruję iluzję w tym ekstremalnym położeniu, w jakim się właśnie znajduję, czyli na wznak, z rękami za głową i z twarzą do sufitu. Za moment
zostanę przykuty do łóżka Rose West. Obklejony i zakneblowany. Uwięziony na samym dnie jej sławnej piwnicy, tuż gdzieś nieopodal tych trupów, co je pozakopywała.
ROSE
Zakopał je Fred.
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ATENA
Fred is fuckn’ dead!
COPPERFIELD
Już za chwilę stanę twarzą w twarz ze złem. Pokonam ból, pokonam lęk.
Podejmę szaleńczą próbę wydostania się z pęt taśmy klejącej marki 3M.
I żeby utrudnić sobie zadanie, poproszę moją asystentkę, aby mnie torturowała za pomocą lizania, macania, podduszania, kopulowania i sikania. Już za moment dokonam czegoś, co udało się dotąd na świecie tylko
jednej z ofiar Rosemary. A żeby było jeszcze ciekawiej, założę na siebie
sexy fatałach, żeby nikt nie wziął na serio na policji tego, co będę gadać,
jak już się uwolnię z tej ekstremalnej pułapki, tak jak tamta jej ofiara. Na
szczęście jestem pierdolonym Copperfieldem, wywinąłem się z niejednej
sztuczki, uciekłem spod pociągu mknącego na mnie 500 km na godzinę co
najmniej. Potrafię wymykać się śmierci. Wymknę się z celi śmierci, nawet
z marszu śmierci. Daję sobie na to 3 minuty. Teraz powinien pojawić się
wielki zegar odliczający na czerwono sekundy. Jak wiadomo, ile jeszcze
zostało, jest łatwiej. I trochę to podnieca, jak już się te sekundy kończą.
ATENA
Takiego luksusu nie miały więzione przez nią panie.
COPPERFIELD
O nie i ja też przyznaję, muszę przekroczyć strefę komfortu, szczególnie, kiedy dochodzi jeden bajer: moja oprawczyni szepcze mi do ucha,
że zaraz mnie tym prętem, że prędko nie będzie, żeby nie wierzgać, bo
ona chce usłyszeć trochę westchnień. I chociaż sekundy lecą jak szalone na bezlitosnym liczniku, utrudnię sobie jeszcze: wcielę się w dziecięcą wersję ofiary, w jej pasierbicę, 10-letnią Anne Marie. O, nie zalicza
się do ofiar? Wybaczcie, bo ona z tym żyła, jej nie zakopali. No więc jako
dziewczę nie mam zbyt dużej przewagi, pęta takie mocne, a tatę i jego
żonę obdarzam zaufaniem. Mówią, że robią tak wszyscy rodzicie, żeby
dziewczynki stały się dojrzałe. O, i nawet potwierdzi to pan dziadek. I pan
sąsiad i inni znajomi pani mamy. Więc już nie wiem, czy się wywinę z tej
śmiertelnej pułapki, może na całe życie w niej pozostanę, może życie nie
będzie wcale lepszym wyjściem niż zakopanie w patio obok siostry i paru
starszych koleżanek. Skończyło się odliczanie.
ATENA
Czy już wam lepiej, mili fani?
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5. Przeszycia Rose
Autorce jest głupio, że to wszystko przytoczyła. Wolałaby wyciąć ten kawałek. W ogóle wszystkim dziewczynom jest głupio i siedzą skołowane
przy pudle z koszulkami. Fani poszli do domu udobruchani, bo dostali po
jednej gratis.
KATE
Udany występ, gratuluję. Muszę się czegoś napić.
ATENA
Za czyje pieniądze? Wisicie mi trochę kasy. Niesubordynacja przyniosła
straty.
ROSE
Cofam, co mówiłam. Że boli mnie granie. Zagramy coś może?
KATE
Nie wiem, co o tobie sądzić. Chyba się poddaję różnym sądom na raz.
ROSE
Nie bądźcie takie. Wiecie, o czym mówię. Nasze życiorysy są jak od sztancy, Myra, ty też przejęłaś świat po tym swoim palancie, ale co z tego? Walić ich. Spróbujmy, raz, dwa, trzy, ja nie umiem inaczej, ale ty może wiesz,
jak to działa. No, czemu grasz jak łamaga?
MYRA
Chyba nie wierzę już w nasze umiejętności grania. Chyba ta zgraja miała
rację co do mnie i tej gitary. Nieumiejętnie się próbuję odnaleźć w roli
oprawcy czy też ofiary, sama nie wiem w czym dokładnie. Nie chce mi się
starać, chyba fiasko naszego bandu nadchodzi nieuchronnie jak wyrok
drugiej instancji.
ATENA
Zgadza się. Zaliczamy doły jak w doom metalu. Koszulki świeże z drukarni musiałem rozdać za frajer. Złożenie ofiary to stary, sprawdzony zwyczaj na przebłaganie. Zadziałało, ale cóż, na czym zarobimy? Bo chyba
nie na waszym graniu.
JUANA
Nawet nas nie słyszałaś.
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ATENA
Widziałem, jak was przyjęła publika. Dobrze, że zadbałem o odpowiedni
design, grafikę.
KATE
Nawet ich nie widziałam, pokaż.
Kate wyciąga z pudła koszulkę, a na niej rozpościera się napis: The Rose
West Band. A w grafice Anne Marie spętana na łóżku i policyjne artefakty.
No. W punkt. To jest nasz los podsumowany. Ty już nie jesteś Myra, a ty
nie Juana. Jesteśmy teraz Rose West i jej wszystkimi zbrodniami.
ROSE
Gubię się, zamotałam się w sobie samej i was w to wszystko wmieszałam.
JUANA
Chyba się boimy przyznania.
MYRA
Że?
ROSE
Że w mojej historii są i wasze historie. Jesteśmy dozgonnie związane.
JUANA
I że jedyne co nam zostało, to tych parę szmatek.
MYRA
Trochę za duże te łachy.
ATENA
Jest mi z tego powodu bardzo wszystko jedno.
ROSE
Kto to założy? Kto to będzie nosił? Tylko ci, co nas wygwizdali. Niech oni
noszą na sobie to, co tu jest pokazane. Niech dźwigają moją winę. Niech
się nią zasłaniają. Ubrani w zbrodnię będą silniejsi.
MYRA
Czemu nie ma damskich? Jest może damska eska?
JUANA
Nie ma. Same w rozmiarze drwali.
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MYRA
Nie mamy fanek?
ROSE
Nie mamy? Każdy nosi koszulki. Każdy ma ich po 10 co najmniej. Każdy
i każde. Więc, dlaczego nie miałyby nosić naszych. Tylko inne. Nie z moją
winą, tylko z naszym…
Dawaj te szmaty. Zrobimy z nich użytek. Przeszyjemy po swojemu, masz
tu jakieś nici? Ja to potrafię, tkactwa liznęłam na warsztatach w kiciu.
A wy umiecie? Masz tu jakiś pisak? Łapcie, to się nazywa redesign nas
samych.
ATENA
Tego się nie da słuchać, tak napisali recenzenci.
Dziewczyny szyją, szyją, szyją.
ROSE
Doskonale! Atakujmy ich naszym beznadziejnym graniem, naszym koszulkowym tkaniem, niech to trafi do tych, którzy są słabi i które są słabe, niech trafi do szafy każdej małolaty, na sztandary i na plakaty.
ATENA
Nie da się też patrzeć. Mało straszne, cellulitis, skórne fałdy.
MYRA
Wiem, że kiedy razem śpiewałyśmy...
JUANA
Tak, to było bardzo, bardzo niedobre, ale i wspaniałe zarazem. Miałam
w dupie obiecane figurki, miałam w dupie syndrom matki.
ROSE
Jestem dumna z tego, że gramy niedoskonale. Bardzo się cieszę, że jesteśmy najgorszym bandem na ziemi, z najgorszymi na świecie muzyczkami, z instrumentami z paździerza, miałyśmy reprezentować zło w czystej
postaci – proszę bardzo, oto najgorsze na świecie wykonanie, zgorszy
tych, co chcieli mieć muzyczno-kryminalne katharsis. Najgorsze kobiety
Anglii…
JUANA
…i Meksyku…
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ROSE
…pod jednym pierdolonym sztandarem!
Oto nowe koszulki nad ich głowami: w rozmiarze damskim, ładniejsze
i z poprawionym napisem: THE WORST BAND IN THE WORLD.
Jako punkowe divy, partnerki w zbrodni, koleżanki z klasy, ostre siostry,
przyjaciółki z pierwszych stron gazet, seksualne zadymiary – gramy tak…
KATE
…żebyście się porzygali!
Myśleliście, że to będzie takie punkowe „Chicago”, a na koniec trochę disnejowskiego czaru, a tu się wszystko pojebało: gitara sprzęga na jednym
dźwięku, dziewczyny znikają za sceną, słychać trochę szarpania, trochę
wdechów i wydechów, trochę jęków, stłumionych pisków, a potem wracają, rozczochrane, z innym wyrazem twarzy, inną postawą, jakby się nażarły
extasy, a po ziemi toczy się hełm nikomu już nieprzydatny. Wtedy zaczyna
się ich show, ich występ, który mógłby wygrać w konkursie na najgorsze
wykonanie, ale sorry, teraz tak wygląda punk!
DZIEWCZYNY
When I get mad
And I get pissed
I grab my pen
And I write out a list
Of all the people
That won’t be missed
You’ve made my shitlist
For all the ones
Who bum me out
Shitlist
For all the ones
Who fill my head with doubt
Shitlist
For all the squares who get me pissed
Shitlist
You’ve made my shitlist
Shitlist
Shitlist
When I get mad
And I get pissed
Shitlist
I grab my pen
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And write out a list
Shitlist
Of all you assholes
Who won’t be missed
Shitlist
You’ve made my shitlist
Shitlist!
Shitlist!

Od autorki
W tekście wykorzystałam cytaty z następujących utworów: The Rolling Stones, (I Can’t Get No) Satisfaction; The Exploited, Sex and Violence; GG Allin,
Watch Me Kill; Adelle, Hello from the other side; L7, Shitlist; Cixous H., Śmiech
meduzy; Domagalska Paulina, Siksa: Sorry, teraz tak wygląda punk. Źródło
zdjęcia: https://pwa.wrestlingx.net/wrestlerimages/la_dama_del_silencio.jpg
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Weronika Makowska

CZYTAŁA KRYSTYNA CZ.
Eli i Magdzie

Część 1: gatunek zagrożony wyginięciem
Oni
LUX DELIKAT
Szalik tak. Nie wiem dlaczego. Może dlatego, że się dobrze czuję w szaliku. Szalika nie mam na sobie między czerwcem, a ostatnim tygodniem
sierpnia tylko. Lody nie, bo zimne, bo tłuste, bo cukier, bo cholesterol.
Precz. Zapominamy o lodach. Papierosów nie palę od ponad 20 lat. Wolę
nie palić. Myślę, że to w pracy nie pomaga. Herbata nie. Herbata wysusza. Kawa ma już nieco łagodniejsze działanie. Najlepiej letnia, przegotowana woda do picia. Jeszcze jedno ograniczenie. Alkohol. Nie. Nie. Nie.
Piwo piję raz na pół roku.
LEKTOR I
To dlatego tak ładnie i melodramatycznie potrafisz powiedzieć „kocham
cię”.
SZNYPS BARYTON
W moim wykonaniu lepiej brzmi: stój, niż: moja najdroższa.
KNYPEK STAŻYSTA
do Luxa Delikata
Tylko pan mówi i jeszcze panu za to płacą.
LEKTOR II
Ma pan chyba w życiu szczęście.
LUX DELIKAT
Ja to lubię nawet.
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SZNYPS BARYTON
To naturalne, że jak ktoś umie tańczyć, to występuje w balecie, a jak ktoś
dobrze śpiewa, to zajmuje się muzyką.
LEKTOR II
do Sznypsa Barytona
Tylko, żeby tańczyć w balecie, to trzeba dużo ćwiczyć. A pan...
KNYPEK STAŻYSTA
Nie dość, że wolno panu pić wódkę i palić, dużo palić, to w pana wypadku
jest to wręcz wskazane.
LEKTOR I
Ten chropowaty głos staje się jeszcze bardziej chropowaty.
SZNYPS BARYTON
Jest taka anegdota, którą przypisuje się profesorowi... nie pamiętam
jego nazwiska, ale był to taki pogromca młodzieży, swego czasu prowadził nawet warsztaty dla młodych adeptów aktorstwa. I on mawiał tak:
Bracie, jak ty chcesz mieć głos, to tobie nie wolno nic na „P”. Ani pić, ani
palić, a o panienkach już nie wspomnę. A jak ty już masz głos, to możesz
pić, palić i pieprzyć ile wlezie, i ci nic nie zaszkodzi. (śmiech)
I to się sprawdza. Ja nie dbam o głos. Ja ten głos po prostu mam. Używam
go jak ręki. I nie muszę sobie robić manicure’u.
LUX DELIKAT
Jak ręki, no właśnie. Płacę kartą i panienka w sklepie mówi: zupełnie jakby ktoś włączył telewizor. Nie wiem, czy wy też tak macie?
SZNYPS BARYTON
Mi się na ogół morda nie zamyka i gadam o wiele za dużo, pewnie niepotrzebnie. I byłem kiedyś u znajomych na wódce, w mieszkaniu w bloku,
opowiadam głośno jakiś kawał i nagle słychać z góry głos sąsiadki: ściszcie kurwa ten telewizor!
LEKTOR II
Parę razy się zdarzyło. (z rozczarowaniem) A, to pan tak wygląda...
LEKTOR I
Przestajesz być ważny ty i twoja twarz...
SZNYPS BARYTON
Raz mi się trafiło... i to jeszcze za frajer, co jest bardzo rzadkie, bo ja
jestem materialista, że byliśmy na wycieczce autokarem i zostałem,
niestety, dość szybko rozpoznany. W autobusie mieli 4 czy 5 kaset
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i wszystkie filmy były z napisami. Dwa telewizory 14 cali, jeden nad kierowcą, drugi nad toaletą. Więc widzi te napisy tylko kilka osób, a reszta
się może tylko domyślać. Więc usiadłem na miejscu pilotki, mikrofon do
ręki no i czytam. Cały autobus nie pokładał się z zachwytu. Na szczęście,
po jakimś czasie, kasety się skończyły i po czterech filmach zwolnili mnie
z tego czytania.
KNYPEK STAŻYSTA
Chciałbym przeczytać taki film „Walka o ogień”, bo tam nie ma prawie nic
do czytania.
LEKTOR II
No pewno, zawsze to lepiej jest siedzieć i w nosie dłubać, niż czytać.
Mniejsza szansa na pomyłkę.
KNYPEK STAŻYSTA
Bo ja generalnie jestem potwornie leniwy! I wcale się tego nie wstydzę,
bo jak wiadomo, leniwy wynalazł koło. Pracuś targał na garbie kamienie,
a ten sobie wymyślił proch, czy koło. To żaden wstyd. I nie ukrywam, że
wolę, jak film ma 8 stron niż 80.
LUX DELIKAT
Najlepiej wspomina się filmy, które są znakomitymi filmami. Popełnione
przez znakomitych reżyserów i zagrane przez genialnych aktorów. Scenariusz świetny.
LEKTOR II
Tych filmów jest kilkadziesiąt, więc każdy z nas na któryś z nich trafił.
LUX DELIKAT
No, ale zasada jest taka, że raz się trafi lepszy, a siedem razy gorszy.
LEKTOR I
Były jeszcze seriale! Jak leciała „Dynastia” czy „Niewolnica Isaura”, to
ulice były puste, a ludzie siedzieli przed telewizorem.
SZNYPS BARYTON
Ale akurat tych seriali nie czytałem.
LUX DELIKAT
A ja przez „Dynastię” trzy lata nie byłem na urlopie!
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Problem
NARRATORKA
Jest to zwyczaj, którego nikt nie zmienił do dnia dzisiejszego. Mamy XXI
wiek, a gatunek o bardzo charakterystycznym głosie występuje obecnie
tylko w krajach byłego Związku Radzieckiego i w Polsce. W innych częściach świata, homo lectorus, ze względu na drapieżniki o wyższym stadium rozwoju, w naturalnych warunkach nie ma prawa do życia. W Polsce
gatunek ten próbuje przeczekać zły okres w miejscach bardziej przychylnych, najczęściej w dziuplach. Mimo wieloletnich starań homo lectorus
jest prawie całkowicie zagrożony wyginięciem. Gatunki inwazyjne z Zachodu coraz częściej zawłaszczają sobie tereny godowe, a ostatnia samica z gatunku, mimo wieloletnich starań, nie potrafi dotrzeć do gniazda
pozostałych osobników. Jej głos, również charakterystyczny i przyciągający, zmienia krajobraz nie do poznania. Wydawać by się mogło, że zakwita symbol przedwiośnia. Prawdziwy głos samicy można usłyszeć bardzo
rzadko. Jest on wtedy rzewny i tęskny.
SAMICA
Dosyć.
Przez kilkadziesiąt lat usiłowałam zmienić ten stan rzeczy, kawał życia
na to przecierpiałam. I bardzo, bardzo wam zazdrościłam, kolegom spikerom, bo każdego roku mieliście swój czas żniw, biegaliście po kinach
i na konfrontacjach filmowych czytaliście filmy na żywo. Ja też chciałam.
I to bardzo. Czułam się na siłach, czułam, że dam radę, że sprostam temu
zadaniu. Ale stanął przede mną człowiek, kierownik kina, mężczyzna lat
czterdzieści parę. Pamiętam słowa tego człowieka, że modę w tej kwestii
wyznacza telewizja publiczna i on z przykrością musi mnie powiadomić,
że nie mogę przeczytać tego filmu. Od tamtej pory minęło kilkadziesiąt
lat. A dziś mamy XXI wiek, a ja nie mogę przeczytać fabularnego filmu
tylko dlatego, że jestem kobietą.

Oni 2: klopsy
SZNYPS BARYTON
Dziś romantyzm zawodu lektora zupełnie zanikł.
LEKTOR I
Masz rację, jak się kiedyś czytało na żywca, to każda pomyłka szła w naród.
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LUX DELIKAT
Trudno – powiedziało się. Tylko ten się nie myli, co nic nie robi.
KRYSTYNA CZ.
milczy
KNYPEK STAŻYSTA
Mi kiedyś maszynistka napisała „dzieci artystyczne” zamiast „autystyczne”.
LEKTOR II
No a ja raz zacząłem: „W dniu wczorajszym na rogu Marszałkowskiej i Nowego Świata...” A przecież te ulice nigdzie się nie przecinają.
KNYPEK STAŻYSTA
do Sznypsa Barytona
„Były to trzy dorodne, kurewskie, przepraszam, królewskie córy”. Ha, ha.
Radość była powszechna. (śmiech)
SZNYPS BARYTON
Każdy z nas miał takie klopsy.
LUX DELIKAT
Ja kiedyś czytałem filmy takiego producenta, który na nazwisko miał Puzon, a jego firma nazywała się Puzon Production. Cztery czy pięć filmów.
Każdy inny: jeden o przemytnikach narkotyków z Boliwii, drugi o jakimś
tam prywatnym komando w Wietnamie, trzeci jeszcze o czymś innym. Ale
w każdym z nich była scena zestrzelenia rakietą helikoptera. Nie wiedzieć czemu – szwedzkiego. Może żółty z niebieskim się ładnie w kadrze
komponują? No, nieważne.
W każdym razie ta eksplozja helikoptera była filmowana z siedmiu czy
ośmiu kamer. I w każdym z filmów ten cały Puzon wykorzystał tę jedną
scenę! Tyle że raz to był helikopter przemytników narkotyków, innym razem to był jakiś helikopter Wietkongu i tak dalej. Widać było, że skoro już
się wykosztowali na śmigłowiec, to go wrzucili do czterech filmów, nie
spodziewając się, że ktokolwiek będzie je oglądać ciurkiem. A ja musiałem, bo je wszystkie czytałem po kolei.
LEKTOR II
Kiedy widzę na przykład, że za scenariusz, reżyserię, muzykę i produkcję
odpowiedzialna jest jedna i ta sama osoba, to uuu... Już wiem, że coś jest
na rzeczy.
Śmiech.
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LEKTOR I
Ja „Strażników Teksasu” dla Polsatu natłukłem straszliwe ilości...
SZNYPS BARYTON
Ja znowu za komuny miałem przygodę z czeskim filmem, w którym jakiś
czeski rogacz darł mordę, bo się dowiedział, że mu żona rogi doprawiła.
Więc krzyczy: „Ona seskurvila! Ona seskurvila!” A ja mam tłumaczenie
„Ona nie była mi wierna”. I nijak nie dało się przykryć tego czysto słowiańskiego „skurvila”.
KNYPEK STAŻYSTA
Ej, to ty byłeś pierwszym profesjonalnym lektorem pornosów?
SZNYPS BARYTON
Eee, chyba nie pierwszym. Tak między nami, to wszyscy czytali. Tylko teraz się wypierają, że nie.
LEKTOR II
Oczywiście tam nie ma za dużo czytania...
SZNYPS BARYTON
Tak, czytałem pornosy i wcale się tego nie wstydzę.
LEKTOR I
A jak się czułeś, kiedy czytałeś kwestie panienek? „Pieprz mnie pod niebiosa”.
SZNYPS BARYTON
Tak samo, jak czytając kwestię Julii do Romea.
LUX DELIKAT
No, jest Krystyna Cz.
KRYSTYNA CZ.
milczy
SZNYPS BARYTON
Jest ich więcej, poza tym, ona jest znana, bo prowadziła Panoramę. A teraz występuje w reklamie jakichś środków na żylaki na nogach, więc jej
twarz jest kojarzona.
LUX DELIKAT
Niemniej, musisz przyznać, że rewelacyjnie czyta te wszystkie filmy
przyrodnicze o pszczółkach i zwierzątkach.
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SZNYPS BARYTON
No.
LEKTOR II
Ty, a tak w ogóle, dlaczego ona nie czyta fabuł?
LEKTOR I
Na pewno specyfika głosu ma tu duże znaczenie. Ja mam bardziej ostry,
dynamiczny głos, szybszy. A Cz. nikt nie zmusi, żeby czytała szybciej.
Ona spokojnie ze swoją narracją jedzie.
KNYPEK STAŻYSTA
A tak poza tym, głos lektora powinien wtopić się w tło, a w przypadku
kobiety, jest to niemożliwe.
LUX DELIKAT
Nieprawda, nie może być całkowicie bezbarwny, ja się z tym nie zgadzam.
LEKTOR II
No tak, ale to film powinien wzbudzać emocje. Lektor nie.
LUX DELIKAT
Mikrofon jest bardzo czułym urządzeniem, który wszystko wychwytuje,
a ona nie ma w tym doświadczenia. Zgodzicie się ze mną, że po przeczytaniu tysiąca filmów – następne tysiąc idzie znacznie łatwiej.
LEKTOR I
To wszystko zależy od lektora, od jego umiejętności i jego doświadczenia.
LUX DELIKAT
Speaker to taki facet... yyy człowiek, który musi się znać na wszystkim
mniej więcej.
KNYPEK STAŻYSTA
cisza
Ale kobiety znakomicie się sprawdzają w filmach dokumentalnych... których jest chyba nawet więcej niż filmów fabularnych.
SZNYPS BARYTON
A poza tym, to prawdziwe pieniądze da się zarobić dopiero w reklamie.
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Aga
AGA
Powtarzałaś mi, że nie wolno się nad sobą rozczulać, że trzeba być twardym.
KRYSTYNA CZ.
Dorosła otwierasz mi oczy na wiele spraw.
AGA
Lubiłaś powtarzać: „Ale cóż to jest wobec kosmosu”. (śmiech) Albo „Pomyśl sobie o głodujących dzieciach w Afryce, a nie narzekaj”.
KRYSTYNA CZ.
Nie okazuję emocji, bo to jest równoznaczne z wystawieniem miękkiego
podbrzusza, w które ktoś może uderzyć. Kocham ludzi, ale nikomu nie
ufam. Uważam, że lepiej oczekiwać mniej niż więcej, bo wtedy się nie rozczarowujemy. Z jednej strony jestem bezpośrednia, żywiołowa, ale jest
granica, której nikomu nie pozwalam przekraczać.
AGA
Przebiegałaś ze mną przez jezdnię w niedozwolonych miejscach! Ze swoim bardzo uporządkowanym dzieckiem!
KRYSTYNA CZ.
A ty upominałaś mamę, że trzeba po pasach. I zawsze na zielonym świetle.
AGA
A ty jadłaś na ogół szybko, w biegu, w barku, w kuchni. A ja wyjmowałam
porcelanę, kładłam obrus i mówiłam...
KRYSTYNA CZ.
„Mamo, tak się powinno jeść”.
Cisza.
I dlatego prawiłam ci komplementy, mówiłam dobre słowa.
AGA
Gdybym zaczęła klaskać stopami, to pewnie też bym usłyszała „Przecież
zawsze wiedziałam, że mam cudowne dziecko”.
Cisza.
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Lubiłaś powtarzać, że realizujesz trzy „S” – jesteś samorządna, samodzielna i samofinansująca się.
KRYSTYNA CZ.
Pamiętam, że jako ostateczny argument w naszych dyskusjach mówiłam:
Gramy w jednej drużynie, pewne rzeczy trzeba po prostu zrobić. Musimy
sobie pomagać.
AGA
To zawsze skutkowało. W wieku kilku lat czułam to intuicyjnie.
KRYSTYNA CZ.
Że ja też jestem w sytuacji bez wyjścia? Tak?
Cisza.
AGA
Mamo, dlaczego ty nic nie zrobisz? Przecież widzę, jak się szamoczesz.
Cisza.
KRYSTYNA CZ.
Kiedy miałaś dwa lata nagrywałam audycje i serwisy informacyjne.
Cisza.
AGA
A mała Aga siedziała w reżyserce.
KRYSTYNA CZ.
Wiedziałam, że nie zaczniesz tupać, wrzeszczeć i domagać się nie wiadomo czego.
AGA
Moje poczucie bezpieczeństwa było niezachwiane pod warunkiem, że widziałam cię przez ogromną szybę.
KRYSTYNA CZ.
Podczas nocnych dyżurów, kiedy przychodziła pora snu, przez szybę dawałaś mi znać, że chcesz się przytulić. Brałam cię do dziupli lektorskiej
na kolana, a ty wiedziałaś, że nie możesz nawet się poruszyć, nie mówiąc
już o wydaniu jakiegokolwiek dźwięku. Niezwykłe to było, jak cichutko
siedziałaś.
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AGA
A kiedyś zgasła już czerwona lampka, to znaczy, że mikrofon był zamknięty, a ja wyszeptałam „Mamo, czy mogę już odetchnąć?”
KRYSTYNA CZ.
Bardzo mnie to rozczuliło.
AGA
Jak byłam starsza, zaprzyjaźniłam się z paniami z redakcji dla dzieci.
Sadzały mnie przed takim dużym magnetofonem, wkładałam słuchawki
i mogłam posłuchać bajek, których jeszcze nie było na antenie. Uwielbiałam patrzeć, jak montują, przycinają taśmy, kleją. A na koniec zawsze
dostawałam swoją tasiemkę do sklejenia.
KRYSTYNA CZ.
Złote dziecko. Miałaś roczek i już dreptałaś, sama rano się bawiłaś. Cichutko wyciągałaś zabawki, tak żeby mnie nie obudzić. Nigdy nie bałam
się, że zrobisz coś nie tak. Cyborg.
Śmiech. Odchodzą.

Sen
W dziupli lektorskiej.
AGA
Mamo, czy mogę już odetchnąć?
KRYSTYNA CZ.
Już.
GŁOS
Za 10 minut wchodzisz.
AGA
Mamo, czy to już pora na sen?
KRYSTYNA CZ.
Już.
AGA
Opowiesz mi bajkę?
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Szeptanka
KRYSTYNA CZ.
Zamknij oczka, śpij już.
Wyczaruję Ci nowy, lepszy świat.
Bez wad.
W którym nie będzie już trosk,
w którym nie będziesz musiała walczyć o własny głos,
w którym nie będziesz musiała się bać.
Dawno, dawno temu, w leśnej krainie,
gdzie szum drzew rozbijał się
delikatnymi mruknięciami o jeziora taflę,
gdzie przyjaźń wilka i sarny nie minie,
gdzie mech zamiast rosnąć w straszliwej rozpadlinie
obrastał rzeczy umarłe – upiększając je,
żyła sobie zaczarowana dziewczynka.
Tej krainy pełnej miłości i dobroci
była sercem, co każdą krzywdę szczęściem złoci
od początku aż do końca każdego dnia.
Lecz nie zawsze miejsce to było miłe i dobre.
Kiedy tu przybyła, głośno huczało jezioro,
wilk zjadał sarnę, strasznego mchu było sporo
tak, że w nocy, idąc przez las,
wydawałoby się, że demony czeluści piekieł odliczają twój czas.
Dzięki dziewczynce wszystko się zmieniło.
Słońce wschodziło wysoko, wszystko tu odżyło.
Jak już wspominałam, to zaczarowana dziewczynka.
A raczej – jej głos zaczarowany.
Godził pokłóconych, ze złych robił opanowanych,
pocieszał zasmuconych, taka to była kruszynka.
Jednym słowem – w tej leśnej gęstwinie
stworzyła królestwo dobroci, przyjaźni.
Lecz mimo przyjaciół wielu różnych jaźni,
drzew, ryb, ptaków i kwiatów
głęboko w serduszku czuje,
że czegoś lub kogoś bardzo jej brakuje.
Nie potrafiła odpowiedzieć na to pytanie,
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lecz nachylając się nad taflą jeziora
dostrzegała w niej swoje odbicie z wieczora.
Którejś księżycowej nocy zrozumiała.
Drugi człowiek to ktoś, kogo nie miała.
Pełna wątpliwości, ale jednocześnie szczęścia
i ogromnych nadziei, zostawiła za sobą
swoje leśne królestwo, którego była królową,
by dotrzeć do świata ludzi, do swojego podobieństwa.
Po wielodniowej wędrówce widzi królestwo
obwarowane ogromną fosą pełną krokodyli
i labiryntem, co niejednego już zmylił.
Drogę zastępuje jej potężny ork
i zatrzymuje ją zanim zrobi następy krok,
– Dlaczego przybyłaś do tego królestwa? zapytał opryskliwie, złością sypiąc iskierkami z oczu.
– Szukam przyjaciela. – Ja odrzucam powód.
Handel i pozycja to trzon naszego jestestwa.
Na te słowa dziewczynka zaczyna śpiewać piosenkę,
która dochodząc do uszu jego,
z chwili na chwilę czyniąc go miłego,
Ork, uśmiechając się ciepło, do miasta wpuścił dziewczynkę
i wszystkich pozostałych.
Krystyna Cz. widzi, że Aga zasnęła.
Wieść o zaczarowanym głosie dziewczynki rozniosła się szybko, trafiła
także do uszu króla. Jednak król nie ucieszył się wcale, rozzłoszczony
wstał z tronu i donośnym głosem rozkazał pojmać dziewczynkę i wrzucić ją do lochu. Bał się bowiem, że swoim głosem zawłaszczy sobie serca jego dzielnych żołnierzy i przejmie władzę nad królestwem. Była to
nieuzasadniona obawa, gdyż dziewczynka nie chciała sobie niczego zawłaszczać. Pełna smutku i zrezygnowania opuściła miasto i wróciła do
swojego leśnego królestwa. W którym, w sumie, żyło się dobrze.
Ale czegoś zawsze brakowało.
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Część 2: telegazeta – poboczności
Wiadomości
Jest 11 listopada. Jubileuszowe wydanie wiadomości prowadzi Krystyna.
Ma na sobie czarną garsonkę. Jest jedyną kobietą, która pojawia się na
ekranie.
W całej Polsce ulewne deszcze, wszyscy na uroczystościach wyciągają
parasolki. Wydaje się, jakby ojczyzna płakała.
KRYSTYNA CZ.
Panorama, Krystyna Cz., witam państwa, dobry wieczór.
W 80-tą rocznicę odzyskania niepodległości, przed Grobem Nieznanego
Żołnierza w Warszawie Prezydent Polski Aleksander Kwaśniewski powiedział, że Polska jest krajem przyjaznym wobec sąsiadów, otwartym i tolerancyjnym wobec świata.
ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI
Jesteśmy dumni i szczęśliwi i pamiętamy, jak wielkie znaczenie dla przemian w świecie, obrony godności i praw człowieka, dla Polski i jej prestiżu, sukcesu naszych zmian ma pontyfikat Jana Pawła II, papieża Polaka,
który pomógł odnowić oblicze ziemi, tej ziemi. Naszą tożsamość określa
pamięć wielkiego zrywu Solidarności z roku 1980, który symbolizuje nazwisko Lecha Wałęsy.
KRYSTYNA CZ.
Prezydent dodał, że Polska ma za sobą niełatwy czas, w którym, dzięki
wysiłkowi całego społeczeństwa, stała się krajem wiarygodnym.
ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI
Będziemy w NATO!
KRYSTYNA
Przed Grobem Nieznanego Żołnierza pierwszy wieniec złożyli weterani
1918 roku. Drugi wieniec w imieniu narodu złożył prezydent Aleksander
Kwaśniewski. Trzeci wieniec, marszałek sejmu i parlamentarzyści.
Po uroczystości przed Grobem Nieznanego Żołnierza jej uczestnicy przeszli pod pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego.
Tam również złożono kwiaty. (zaczyna lecieć na podkładzie „My Pierwsza
Brygada”) 10 listopada do Warszawy z więzienia w Magdeburgu powrócił
Józef Piłsudski, a już 11 listopada rada regencyjna przekazała mu pełnię
władzy. Pięć dni później Józef Piłsudski w nocie do przywódców państw
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napisał: państwo polskie powstałe z woli całego narodu opiera się na
podstawach demokratycznych.
28 listopada prawa wyborcze w Polsce uzyskały kobiety. Jędrzej Moraczewski, we współpracy z naczelnikiem Piłsudskim, w niewiele ponad
dwa tygodnie od ogłoszenia niepodległości wziął się za realizowanie tej
idei. Jak się okazuje, decyzja w kwestii praw wyborczych kobiet w Polsce była na tle pozostałej części Europy bardzo nowatorska. Nie byliśmy
pierwszym państwem, które wprowadziło takie zmiany, ale przegoniliśmy sporą część Europy w podejściu do równouprawnienia kobiet.
We wspomnieniach Aleksandry Piłsudskiej, drugiej żony Marszałka,
czarno na białym widnieje: to między innymi dzięki niej Polki mogą głosować i zasiadać w ławach sejmowych.
Do zmiany sytuacji praw wyborczych najbardziej przyczynił się ruch
emancypacyjny, który zaczął się już przed I wojną. Kobiety zaczęły głośno artykułować swoje aspiracje i zostały usłyszane.
Koniec melodii „Pierwszej Brygady”.
EKSPERT
On był politykiem i wojskowym, który patrzył daleko w przyszłość.
KRYSTYNA CZ.
studio
Podczas audiencji w Watykanie ojciec święty prosił, by opieka Matki Boskiej Jasnogórskiej zawsze towarzyszyła ojczyźnie i wszystkim rodakom.
Słów papieża na placu Świętego Piotra wysłuchało około 1300 Polaków.
PAPIEŻ POLAK
Wielu SYNÓW Polski poświęcało tej sprawie swoje talenty, siły i wytężoną pracę. Wielu zapłaciło za wolność ojczyzny najwyższą cenę, przelewając krew i oddając życie w kolejnych powstaniach, na różnych frontach
wojennych. Wszystkie te wysiłki OJCOWIE nasi opierali na nadziei płynącej z głębokiej wiary w pomoc Boga, który jest panem dziejów, ludzi
i narodów.
REPORTER Z WATYKANU
Papież przemawiał w dość niezwykłej scenerii. Tuż po rozpoczęciu audiencji na placu Świętego Piotra w Watykanie rozpętała się ogromna
burza. Słowa papieża zagłuszały grzmoty piorunów, a cały plac utonął
w strugach ulewnego deszczu. Pielgrzymi szukali schronienia pod kolumnadą Berniniego. Polacy, którzy słuchali słów papieża na placu Świętego Piotra pozostali na miejscach.
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REPORTER Z WARSZAWY
Podczas mszy świętej w warszawskiej archikatedrze, prymas polski, powiedział, że wierzący lud ma poczucie prawdziwej wolności i umie ją odróżnić od wolności pozornej.
PRYMAS POLSKI
Właśnie w rodzinie i w Kościele utrzymują się te wartości, których praktykę tak łatwo zachwiać w życiu publicznym. Przed te ołtarze zanosimy
błaganie. Niepodległą ojczyznę i wolność, i jedność osobistą obywatela
pobłogosław Panie!
REPORTER Z WARSZAWY
Przed mszą wydarzył się drobny incydent. Policja i służby miejskie nie pozwoliły wjechać pod katedrę samochodom prymasa i nuncjusza apostolskiego w Polsce, mimo że samochodami podjechali prezydenci i premier.
Kardynał i arcybiskup musieli przejść około 300 metrów, aby dotrzeć na
mszę. Premier przeprosił biskupa i nuncjusza za zajście.
KRYSTYNA CZ.
Oficjalne obchody Święta Niepodległości w Krakowie zostały zakłócone.
Przed Krzyżem Katyńskim doszło do utarczek słownych i przepychanek
z policją.
PREZYDENT KRAKOWA
Proszę Boga, aby podczas moich rządów w Krakowie nie zabrakło nigdy
tolerancji i uznania dla ludzi prezentujących inny punkt widzenia.
REPORTER Z GLIWIC
Premier Jerzy Buzek odsłonił dziś po południu pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego w Gliwicach. Był to główny punkt obchodów 80 rocznicy
odzyskania niepodległości w tym mieście. Premier nie ukrywał radości,
że to właśnie w Gliwicach odsłania pomnik marszałka. Sam jest gliwiczaninem.
Krystyna Cz. oddycha ciężko. Marszałek Piłsudski wstaje z cokołu i wychodzi.
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Znam cię. Chleb powszedni
W sklepie.
KRYSTYNA CZ.
Tylko proszę nie pakować.
MŁODA DZIEWCZYNA Z KOLEJKI
Przepraszam, czy ja mogę panią skądś kojarzyć? Pani jest panią Krystyną.
KRYSTYNA CZ.
z uśmiechem
Zgadza się, to ja.
MŁODA DZIEWCZYNA Z KOLEJKI
Poznałam panią tylko po tym „tylko”.

Show
Pary w składzie profesjonalny piosenkarz plus znakomitość show-biznesu śpiewają w duetach ku uciesze gawiedzi. Polska gwiazda muzyki pop
i Krystyna Cz. (odmieniona) śpiewają razem.
Z tobą chcę oglądać świat,
wśród wysokich błądzić traw.
Wtedy to wszystko, to, co widzę, czuję,
naprawdę jest.
Kwitnie sad, powiał wiatr, tak jak śnieg
sypnął kwiat, wszystko to naprawdę jest.
Z tobą chcę oglądać świat, jaki piękny księżyc, patrz.
Widzisz to, to co ja, jakie to jest proste,
wystarczy być.
Jaki świt, jaki blask, jaki śpiew, jaki ptak,
wszystko to, to wszystko w nas.
Gdy ty i ja, cały świat jest dla nas.
Gdy ty i ja,
zapach łąk, plaży piach, nocy mrok,
światło dnia,
wszystko to, gdy ty i ja.
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Wiem to, czuję, życie mnie nie mija.
Obok ciebie ważna każda chwila.
Żyję znów, gdy jesteś tu
w obłoku snów.
Piękny świat dziś znów ma sens,
naprawdę jest to takie proste.
Spójrz, jak wszystko się niezmiennie zmienia,
nigdy dosyć tego zachwycenia.
Widzisz, spójrz, znów zakwitł bez,
to wszystko jest.
Znów widzę sad, kwitnący sad,
gdy płatków śnieg na nasze głowy spadł.
Z tobą chcę oglądać świat, jaki piękny księżyc, patrz.
Widzisz to, to co ja, jakie to jest proste,
wystarczy być.
Jaki świt, jaki blask, jaki śpiew, jaki ptak
wszystko to, to wszystko w nas.
Gdy ty i ja, cały świat jest dla nas.
Gdy ty i ja,
zapach łąk, plaży piach, nocy mrok
światło dnia,
wszystko to, gdy ty i ja.
Z tobą chcę oglądać świat
wciąż niezmiennie zmienny.
Z tobą chcę oglądać świat
codziennie codzienny świat.
Aplauz, chwila nerwowego milczenia.
JUROR I
Takie piosenki powinnaś śpiewać, bo w takich piosenkach nie da się fałszować.
JUROR II
Nie no, super w ogóle. Super.
JUROR III
milczy
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PROWADZĄCY
Dziękujemy za tę wypowiedź, krótką, a jakże sensowną. Żegnamy się
z naszą parą numer jeden.
PROWADZĄCA
Żółwik beczka i piąteczka!
PROWADZĄCY
Strzałka, łuczek i cięciwka!
PROWADZĄCA
Kochani pragnę przypomnieć, że macie 50% w swoich kciukach i w waszych telefonach.
PROWADZĄCY
Wysyłajcie esemesy pod numer podany na dole ekranu. Do wygrania pięcioosobowy samochód oraz 100 000 zł!
Poza widokiem kamer. Krystyna Cz. ściąga z głowy perukę, odkleja sztuczne rzęsy, próbuje zmyć czerwoną szminkę. Przypadkowo łamie obcas, ale
nic ją to nie obchodzi. Odchodzi, kulejąc.

Gwiazda
KRYSTYNA CZ.
milczy
DZIENNIKARZ 1
Pani Krystyno, zaszalała Pani z butami!
DZIENNIKARZ 2
Kosztowały fortunę!
DZIENNIKARZ 3
do kamery
Krystyna dotąd nie dała się poznać jako ikona stylu i preferowała raczej
bezpieczne, klasyczne rozwiązania. Chyba jednak postanowiła co nieco
zaszaleć ze swoim wizerunkiem. W programie TVP pojawiła się w bardzo
młodzieżowej stylizacji. Największą uwagę wzbudzały oczywiście jej
trampki!
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DZIENNIKARZ 4
Ile kosztowały?
DZIENNIKARZ 5
Sporo?
DZIENNIKARZ 6
To prawda, że aż 1500 zł?
DZIENNIKARZ 7
Jest pani twarzą tej włoskiej marki?
DZIENNIKARZ 8
Trzeba pani przyznać, takie obuwie robi wielkie wrażenie.
DZIENNIKARZ 9
To ulubione obuwie gwiazd.
DZIENNIKARZ 10
W gwiazdorskiej cenie!
DZIENNIKARZ 11
Do pudrowej, różowej sukienki pasują jak ulał!
DZIENNIKARZ 12
Chciałaby pani przeczytać filmy inne niż przyrodnicze, czy to nie dla pani?
KRYSTYNA CZ.
odwraca się, przeczesując wzrokiem latające mikrofony
Kobiety czytają dokumenty, a mężczyźni wszystko. Sądzę, że w tej kwestii myślenie się nie zmienia i myślę, że to jest odprysk tej naszej mentalności.
DZIENNIKARZ 12
Czy to się zmieni?
KRYSTYNA CZ.
chce odpowiedzieć
DZIENNIKARZ 13
Kupiła pani te trampki specjalnie na okazję Wielkiego Testu o Żywności
w telewizyjnej Jedynce?
DZIENNIKARZ 14
A wam? Jak się podobają?

254

Trzy podejścia. Taka prawda
Podejście 1
REŻYSER
Nazwałem to: wpadka przy wodopoju.
Genialne, nie?
KRYSTYNA CZ.
Mhm.
REŻYSER
Tu zacznie grać taka tubylcza muzyka. Bębny, skrzeki egzotycznych ptaków, takie tam.
KRYSTYNA CZ.
A jak to się ma do reklamy dezodorantu?
REŻYSER
Mężczyzna to drapieżnik, rozumie pani.
KRYSTYNACZ.
Rozumiem.
REŻYSER
Tutaj ma pani tekst. Niech pani sobie przeczyta na sucho.
KRYSTYNA CZ.
Mężczyzna przygotowuje się do rytuałów godowych. Czuje zagrożenie.
Szczęśliwie jednak lata ewolucji wykształciły w nim umiejętność kombinowania. Wszak feromony to nie wszystko. Dumny, otoczony zapachem
oceanu, wyrusza na gody. Inni przedstawiciele tego gatunku robią tak
samo. Ci stadni, prezentujący swoje walory, jak i ci na niższych stopniach
łańcucha pokarmowego. Powróćmy jednak do wodopoju. Tu czeka samica, a wraz z nią szansa na przedłużenie gatunku. Samica sygnalizuje
swoje potrzeby. Samiec zapomniał jednak, jak łatwo ją spłoszyć. Wysyłanie sygnałów uległości tym razem nie pomoże.
REŻYSER
Doskonale. Niech to pani porozdziela. Bo to jest historia takiego faceta,
co idzie na randkę, ale się boi, że się spoci i będzie nieprzyjemnie pachniał. Dlatego pod pachami koszuli zawiesza sobie kostki toaletowe o zapachu oceanu. Kiedy wychodzi na miasto, okazuje się, że wszyscy inni
mężczyźni mają ten sam problem, co on, że nie jest w tym sam. I wszy-
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scy mają jedno rozwiązanie. Kostki toaletowe. Ten facet idzie na randkę.
Przychodzi do restauracji, zamawia dwie zupy. I w momencie, w którym
wyciąga rękę w górę, by ponownie zawołać kelnera, jedna z tych kostek
wpada mu do talerza. I to ma być ten gest przysłowiowego spłoszenia
samicy. Ta brzydko pachnąca pacha, rozumie pani.
KRYSTYNA CZ.
Rozumiem.
REŻYSER
Doskonale. W takim razie naczytujemy. Nagrywamy.
Krystyna Cz. naczytuje jeszcze raz, mając przed oczami obraz mężczyzn
z kostkami toaletowymi pod pachami, zabiegającymi o przychylność kobiety.

Podejście 2
REŻYSER
Dzień dobry pani, to zaszczyt panią poznać.
KRYSTYNACZ.
Mnie również jest bardzo miło.
REŻYSER
Zaprosiliśmy panią do tego projektu, bo wydała się nam pani najodpowiedniejszą osobą do tego typu materiału. Jak już wspominałem telefonicznie, to liczący nieco ponad półtorej minuty materiał – humorystyczny
– opowiadający o tym, co zwykle Polacy robią na L4. Rozmawiam z mistrzynią w swoim fachu, więc nie będę rozwodził się nad tym, na czym
najbardziej nam zależy. Konwencja czytanych przez panią filmów przyrodniczych bardzo nam tutaj pasuje. Bo pokazuje Polaków jako osobliwy
gatunek, niepodobny do żadnych innych, który musiał wykształcić odpowiednie mechanizmy obronne, by przeżyć w tym wymagającym, polskim
środowisku. Rozumie pani?
KRYSTYNA CZ.
Rozumiem.
REŻYSER
W takim razie zapraszam do dziupli lektorskiej, pani Krystyno. Zaczynamy naczytywanie.
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KRYSTYNA CZ.
Po przebudzeniu chory drapieżnik idzie do wodopoju. Ale nawet choroba
nie potrafi poskromić morderczego instynktu...
Etc. Krystyna opiera dłonie na czole.

Podejście 3
REŻYSER
Pani Krystyno, bardzo się cieszę, że zgodziła się pani na współpracę.
KRYSTYNA CZ.
Ja również się cieszę.
REŻYSER
To może być dla pani odskocznia, bo nie będę w pani usta wkładać żadnych przyrodniczych frazesów.
KRYSTYNA
szczery uśmiech
Ja bardzo lubię podróże.
REŻYSER
To będzie coś w innej konwencji.
ON AIR
Przestrzeń stylizowana na studio dziennikarskie. Krystyna Cz. jako prowadząca głównego wydania wiadomości, na ekranie dwie reporterki.
KRYSTYNA CZ.
Witam państwa, Krystyna Cz. Sprawdźmy, jak dbać o krążenie żylne i co
stosować na ciężkie nogi. Dlaczego wybrały panie właśnie Metramax?
KOBIETA 1
O tym się mówi i pisze, że Metramax daje efekty.
KOBIETA 2
Sama stosuję Metramax, dla mnie jest najlepszy, polecam.
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KRYSTYNACZ.
Metramax posiada bogaty skład: biosminę, hesperydynę i ekstraktz vitisvinifera, który wspiera mini krążenie żylne. Dlatego nogi są zdrowe i lekkie na dłużej. Sama sprawdziłam.
Metramax więcej niż biosmina. Teraz do każdego opakowania żel kojący
gratis.

Część 3: Aba
W powietrzu aż czuć upływający czas.
PREZENTER TELEWIZJI ŚNIADANIOWEJ
Wracamy po przerwie. Dla przypomnienia, naszymi dzisiejszymi gośćmi
są pani Krystyna, pani Agnieszka – córka pani Krystyny oraz Zosia i Helenka – jej dwie urocze wnuczki.
KRYSTYNA CZ.
Dzień dobry ponownie.
Aga na powitanie kiwa głową.
PREZENTERKA TELEWIZJI ŚNIADANIOWEJ
Czego ci najbardziej brakowało w relacjach z mamą?
AGA
Czasem mama próbuje tak mądrze, po dorosłemu, mówić do moich
dziewczynek, a ja się włączam: „Odczep się od nich, to jeszcze dzieci”.
A mama próbuje: „Ale przecież już powinny umieć”. Ja dalej twardo: „Nie
powinny, nie mają prawa jeszcze tego wiedzieć”.
KRYSTYNA CZ.
Dziś rozumiem, że te moje powiedzenia: „A cóż to jest wobec kosmosu”
Agę bolały. Ale to absolutnie nie było tak, że lekceważyłam jej problemy.
AGA
Tupałam nogami, mówiłam od małego, że nie da się wyłączyć emocji. Dziś
mówię Zosi i Helence, że jak są złe, mają prawo zamknąć się w pokoju,
popłakać sobie. A jak są szczęśliwe, niech skaczą, śmieją się, wygłupiają.
Staram się, żeby problemy uczyły się rozwiązywać same. Ja jestem po to,
żeby miały poczucie stałego parasola. Zawsze wysłucham, podpowiem,
zadam pytanie, które je na coś naprowadzi.
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PREZENTER TELEWIZJI ŚNIADANIOWEJ
Agnieszko, już jako dorosła kobieta, powiedziałaś mamie, czego ci kiedyś
zabrakło?
AGA
Nigdy nie mówię, że mi czegoś zabrakło, tylko że czegoś nie było. A to ma
zupełnie inny ciężar gatunkowy. Nawet niedawno przegadałyśmy z mamą
pół nocy. Wcale tego nie planowałyśmy, a wyszła bardzo poważna rozmowa. Pewnie w niejednym domu skończyłaby się obrażaniem i trzaskaniem drzwiami.
KRYSTYNA CZ.
Taki przegląd relacji rodzinnych. Jedna myśl goniła drugą. I dziecko mi
wygarnęło. (śmiech)
AGA
Zastanawiałam się, jak pewne rzeczy z przeszłości wpływają na to, jaka
jestem dziś jako człowiek, kobieta, matka. I to jest fajne, że mogę z mamą
tak szczerze o tym rozmawiać. Nie obraża się, opowiada, jak różne sprawy wyglądają z jej perspektywy. Mam wrażenie, że teraz słuchasz mnie
z szacunkiem i zrozumieniem. A tego mi najbardziej kiedyś brakowało.
KRYSTYNA CZ.
Dorosła Aga otwiera mi oczy na wiele spraw.
PREZENTERKA TELEWIZJI ŚNIADANIOWEJ
Wasze relacje się zmieniły, kiedy Agnieszka sama została matką?
AGA
Myślę że wtedy, kiedy zostałam samotną matką. Zmieniły się też relacje
w naszej rodzinie. Wszyscy nagle dojrzeliśmy. I okazało się, że chociaż
mieszkamy osobno, jesteśmy kochającą się, szczęśliwą rodziną.
KRYSTYNA CZ.
Nie wiem, jaką matką byłabym, gdybym w podarunku nie dostała złotego
dziecka. Aga jest zupełnie inną matką niż ja. Przede wszystkim jest mądrzejsza. Pozwala dziewczynkom być dziećmi, a ja przeginałam. Mówię
swoim wnuczkom: „Jak ja wam zazdroszczę waszej mamy”. Odpowiadają: „Wiemy”.
PREZENTER TELEWIZJI ŚNIADANIOWEJ
Czy czegoś żałujesz?
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KRYSTYNA CZ.
Nie, niczego sobie nie wyrzucam. Jeżeli popełniałam błędy, byłam nie
dość czułą mamą, nie wychodziłam naprzeciw potrzebom Agi, to dlatego,
że inaczej nie umiałam. Dojrzewam przy Adze, edukuję się. Ale nie jako
babcia, bo nie jestem babcią.
PREZENTERKA TELEWIZJI ŚNIADANIOWEJ
Dlaczego tak nie lubisz tego słowa?
KRYSTYNA CZ.
Babcia od razu kojarzy mi się ze staruszką, a tak się nie czuję. Szczęśliwie dziewczynki zwracają się do mnie „Aba”. Wymyśliła to starsza, Zosia,
kiedy zaczęła się uczyć mówić. A ja natychmiast kupiłam.
PREZENTER TELEWIZJI ŚNIADANIOWEJ
Wyglądacie dziewczyny trochę jak taki super klan. Bardzo dzielne byłyście, robiłyście niesamowite rzeczy. A o Agnieszce i pani Krystynie, to
można byłoby książkę napisać.
PREZENTERKA TELEWIZJI ŚNIADANIOWEJ
O właśnie, może powinniśmy jakąś książkę stworzyć?
Prezenter kiwa głową na „tak”.
„Życie Krystyny Cz.”
PREZENTER TELEWIZJI ŚNIADANIOWEJ
Trzy pokolenia.
Powszechny śmiech i radość.
PREZENTERKA TELEWIZJI ŚNIADANIOWEJ
Tak.
PREZENTER TELEWIZJI ŚNIADANIOWEJ
Naszymi i państwa gośćmi była Krystyna Cz., Agnieszka, Helenka i Zosia.
Żegnamy się z państwem i jednocześnie zapraszamy na wydanie wiadomości.
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Efekt
Wydarza się w miejscu wyglądającym na przytulne i bezpieczne.
KRYSTYNA CZ.
czyta z ogromnego atlasu zwierząt
Te ssaki zamieszkują morza obu półkul. Często przebywają w stadach
liczących nawet po kilkaset osobników. Żywią się kalmarami, rybami
i skorupiakami. Ich głównym naturalnym wrogiem jest orka. Mają zdolność echolokacji, którą wykorzystują do nawigowania, polowania oraz do
porozumiewania się.
ZOSIA
Abo, my możemy cię zobaczyć, ale dla większości ludzi jesteś tylko
dźwiękiem, głosem.
KRYSTYNA CZ.
Ale czy dźwięk można zobaczyć?
HELENKA
Aba, nie wiesz? Przecież to proste.
Zosia ma lat 11, jest studentką 6 roku Uniwersytetu Dzieci, chemia to jej
konik. Helenka ma lat 8, jest studentką 3 roku Uniwersytetu Dzieci i świat
zwierząt nie ma przed nią tajemnic. Dla nich wszystko jest proste. Dziecinnie proste.
HELENKA
Abo, zanim dowiemy się, czy można zobaczyć dźwięk, najpierw dowiemy
się, czym on tak właściwie jest.
KRYSTYNA CZ.
Chętnie się dowiem.
HELENKA
Połóż rękę na gardle i zacznij coś mówić.
KRYSTYNA CZ.
Będę mówiła do ciebie, do ciebie mówię, mówię. Czuję drgania.
ZOSIA
Zgadza się, jeśli coś drga, to znaczy, że szybko porusza się w jedną i w
drugą stronę. Ale to nie wystarcza, żeby usłyszeć dźwięk.
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HELENKA
A teraz czas na eksperyment.
KRYSTYNA CZ.
Bardzo się cieszę, to lubię najbardziej.
HELENKA
Będziemy potrzebować: 2 lub 3 metry sznurka.
KRYSTYNA CZ.
Jakieś zadanie dla mnie?
HELENKA
Ty na razie trzymaj tu...
KRYSTYNA CZ.
To ja na razie trzymam za jeden koniec...
HELENKA
Tak, a ty za drugi koniec.
Krząta się.
ZOSIA
Okej.
HELENKA
Przyyytrzyyymuje my
Nuci.
KRYSTYNA CZ.
Tak jest dobrze?
HELENKA
Tak. I teraz ruszaj w górę, dół. Widzisz babciu, jak lina się wygina? Kiedy
coś drga, powoduje powstanie fali. Właśnie ją widzimy na naszym sznurku. A w przypadku mówienia to fala dźwiękowa.
ZOSIA
Fale dźwiękowe rozchodzą się przez powietrze i przedmioty i dochodzą
do naszych uszu. Jej wygląd trochę się zmienia w zależności od tego, czy
są to wysokie, czy niskie dźwięki. Dzięki temu, że dźwięki różnią się od
siebie, możemy odróżnić, co lub kto je wydaje.
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KRYSTYNA CZ.
Wszystko rozumiem, ale czy możemy zobaczyć dźwięk?
ZOSIA
Dźwięku nie da się zobaczyć.
KRYSTYNA CZ.
Tak po prostu.
HELENKA
Ale można zaobserwować efekty jego działania.
Cięcie. Wchodzi ekipa filmowa.

Rutyna
Krystyna w końcu wychodzi ze studio. Krystyna idzie ulicą.
Słyszy, jak wkoło kipi miejskie życie.
Słyszy, jak damski syntezator mowy czyta przystanki w liniach autobusowych.
Jak zapowiada spóźniające się pociągi.
Jak pyta „w czym mogę pomóc?”, gdy szuka na elektronicznej mapie,
gdzie znaleźć sklep w galerii.
Jak mówi w Iphoneach, że Siri cię kocha.
Idzie i myśli.
Odchodzi w stronę promieni zachodzącego słońca.

Część 4: zakończenie
Nic
AUTORKA
Usłyszałam kiedyś takie bardzo ładne zdanie.
Szczęście zaczyna się tam, gdzie przestajesz się bać.
Nazywam się Weronika Makowska, mam 20 lat. Jestem autorką tego dramatu. To nie będzie manifest.
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Dnia 18 listopada 2018 roku napisałam do Krystyny Czubówny list. Przytoczę jego fragment.
Szanowna Pani Krystyno,
Od pewnego czasu bardzo mocno dotyka mnie temat istnienia – a raczej
nieistnienia kobiet, jako lektorek filmów fabularnych i seriali w polskiej
telewizji. Z Pani wypowiedzi w wywiadach wnioskuję, że Pani również się
to nie podoba. Zazwyczaj użycza Pani swojego głosu w filmach i spektaklach – ale w konkretnym nawiązaniu do czytanych przez Panią kiedyś
filmów przyrodniczych.
Jako dramatopisarka, chciałabym oddać Pani głos całkowicie. Chciałabym napisać dramat o Pani, jako głównej bohaterce.
Z mojej strony proszę o rozmowę. Dramat jest w pierwszych fazach powstawania. Pani uczestnictwo w tym projekcie byłoby dla mnie zaszczytem.
We wtorek, 11 grudnia, otrzymałam odpowiedź. W nadesłanym liście Pani
Krystyna odmawia. I, jak mówi, uczciwie przyznaje, że kategorycznie nie
zgadza się na wywiad, a także przeprowadzanie przeze mnie rozmów na
jej temat z osobami trzecimi.
Jednocześnie przesyła pozdrowienia i życzy mi powodzenia w twórczych
zamysłach.
Twórcze zamysły ulegają delikatnej modyfikacji: swój dramat piszę o fikcyjnych bohaterach, którzy nie istnieją.
Jednocześnie idea zwrócenia uwagi na problem realny przyświeca mi
przez cały ten czas.
W pierwszej części sztuki zrobiłam wszystko, co mogłam. Oprócz słów
bajki, część ta składa się w całości ze słów polskich lektorów użytych
przez nich w udzielonych wywiadach, które można znaleźć w Internecie.
Tak mówią o sobie. To ich nakręca. Z tego się śmieją.
Taki mają bagaż doświadczeń.
Ta część to moja adaptacja ich słów, nie wyciągniętych z kontekstu.
Stworzona na podstawie transkrypcji z wywiadów video, a także tych
w formie pisanej. Z materiału, który zebrałam, łącznie kilkadziesiąt
stron. Myślę, że dotarłam do wszystkich dostępnych publicznie w Internecie, jednocześnie nie łamiąc prośby Pani Czubówny.
Poczuwając się do reporterskiego obowiązku, w tym momencie przywołam źródła, z których korzystałam. Do każdego autora bądź medium wystosowałam maila z prośbą o użycie tekstu, bądź nagrania, z podaniem
celu. Wszystkie odpowiedzi zwrotne: pozytywne.
katowice24.info, gazeta.pl, wysokieobcasy.pl, TVP, MJZ Studio oraz Studio Lektor.
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Oprócz tego wykorzystałam prawdziwe fragmenty tekstów naczytywanych w reklamach dla Nivea for Men oraz Detramax.
Potraktowanie problemu męskości zawodu lektora w oderwaniu od problemu dyskryminacji kobiet uważam za niemożliwe.
Wydaje się, że kiedy myślę o braku kobiety – lektorki, to mam na myśli
zawód, w którym pracuje bardzo zawężona liczba osób. Idąc dalej; że mówię o mikroskali, gdzie kobieta nie ma głosu.
Ale to nie ma znaczenia. Bo w telewizji, oprócz niektórych filmów dubbingowanych i bajek dla dzieci, wszyscy słyszymy, jak kobiece kwestie
czytane są na przemian przez te same męskie głosy.
Czytanie list dialogowych potocznie nazywa się szeptanką. Szeptanka
występuje obecnie tylko w krajach byłego Związku Radzieckiego i w Polsce. W innych krajach na świecie filmy są albo dubbingowane, albo z napisami.
Lektor występuje w dziewięciu państwach na świecie.
W czterech z nich: na Litwie, Łotwie, w Mongolii i Polsce jest on wyłącznie
męski.
W pozostałych państwach bardziej popularniejsza jest translacja Gawriłowa, w której dialogi kobiece czyta kobieta, a dialogi męskie – mężczyzna. Często listy dialogowe czytają cztery osoby: kobieta, mężczyzna,
dziewczyna i chłopiec.

Życzenia
SZNYPS BARYTON
Menedżera nie mam, nie muszę już tak gonić. Jeżdżę samochodem, wnuki chowam, mam kilka zwierząt. Dużo mi nie potrzeba.
LEKTOR I
A ty, o czym marzysz?
LUX DELIKAT
Wyspać się, odpocząć, pracować.
LEKTOR I
A tak zawodowo?
LUX DELIKAT
Żeby listy dialogowe były fajnie napisane, żeby filmy były dobre.
LEKTOR II
Tak, i żeby we współczesnym filmie nie było szybkiego montażu.
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KNYPEK STAŻYSTA
Kiedy mamy za dużo tekstu, zaczytujemy na ślepo, nie patrząc, czy to
jest kobieta, czy mężczyzna.
LEKTOR I
Ja, żeby lektora nigdy nie zastąpił dubbing.
LEKTOR II
Nie, nie zastąpi. Lektor to polska specjalność.
SZNYPS BARYTON
Vox populi, vox dei, jak ja to zawsze powtarzam. Ludzie chcą filmów z lektorem.
KNYPEK STAŻYSTA
Zresztą, czy możemy mówić coś innego? To tak, jakby kata pytać, czy jest
za karą śmierci.
LEKTOR I
Dubbing jest znakomity dla dzieci.
LUX DELIKAT
Myślałem, że sprawę mamy już dawno rozwiązaną. Na płycie DVD istnieje
możliwość wyboru. Albo wersja oryginalna, albo napisy, albo lektor. Dubbingu raczej nie ma, bo jest za drogi.
SZNYPS BARYTON
Ja jestem tradycjonalista. W kwestii gustu, bo tak to nie znoszę konserwatyzmu. Nie lubię konserwatyzmu, bo to jest chęć utrzymania tego,
co jest nie do zatrzymania. Pewne rzeczy można co najwyżej opóźnić.
Można sobie niby założyć jakiś komitet przeciw ateizacji Polski, można
wprowadzić nawet rozwiązania ustawowo, ale są pewne tendencje i co
ma pójść do przodu, to i tak pójdzie. Jak nie dziś, to jutro. To jest tak samo
skuteczne, jak robotnicy, którzy kiedyś protestowali w Anglii przeciwko
maszynom, bo im pracę zabierały.
LEKTOR II
A ja to sądzę, że Polska, jak oscypek, mogłaby zarejestrować w Brukseli
lektora czytającego jako regionalną potrawę.

Koniec
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Monika Morusiewicz

ICH SZEŚĆ
Osoby:
AMELIA
MATKA
MYŚLI WIĘKSZOŚCI LUDZI
DZIECKO
MAKLERKA
PISARKA
POSTRACH

AKT I
Nad sceną wiszą różnej wielkości lustra.

Scena 1
Wchodzi Amelia, na początku stoi wyprostowana jak na akademii szkolnej.
Z upływem czasu rozluźnia się.
AMELIA
Musimy się lepiej poznać. Nie sądzicie, że jest to konieczne przy pierwszym spotkaniu? Może ja zacznę?
Brak waszej odpowiedzi jest dla mnie zgodą. Bezsłownym przytaknięciem. Zatem zacznę, ale jeżeli źle zrozumiałam i ta cisza oznaczała
przygotowywanie się kogoś z was do zabrania głosu, to proszę mi teraz
przerwać, jak na ślubie! Nie obrażę się wcale! Macie prawo głosu i to jak
cholera!
Jeśli ktoś ci kiedyś zabrał głos i zabronił mówić, powiedz teraz! Odezwij
się! Tupnij nogą, uderz w krzesło! Inaczej ja zajmę całą przestrzeń, a nie
mam natury narzucającej się. Szanuję każdego. Każdego też wysłucham.
Czekam na twój głos.
Ok, rozumiem, że jeszcze nie teraz. Niekiedy potrzeba czasu, nawet do
mówienia głośniej. Wcale was nie osądzam za to, że milczycie i wolicie
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pozostać anonimowi, że chcecie być nieoświetloną publicznością, która
pragnie się jedynie ukulturalnić bez przymusu i skandalu. Nie po to przecież wydaliście pieniądze, żeby się ośmieszyć. Jak się to wszystko skończy, najzwyczajniej w świecie weźmiecie płaszcze i wrócicie do domu.
Przytulicie dziecko czy partnera, wyprowadzicie psa. A potem powiecie
znajomym, że byliście, byliście (mocno akcentuje) w teatrze. W ogóle was
nie oceniam za to, że tacy jesteście.
Sama tak mam, że rzadko się odzywam. Mam w zwyczaju siedzieć cicho
i patrzeć głupkowato w jeden punkt, a wewnątrz myśleć o pięknych ideach. I dopiero, dopiero wtedy, kiedy coś mnie tak naprawdę zdenerwuje,
tak silnie dotknie, tak nieodwracalnie poruszy, to gadam, krzyczę, gestykuluję! Chcę działać, zmieniać świat, robić rewolucje! Ale, jak powiedziałam wcześniej – rzadko się tak dzieje. Może za rzadko… Po prostu jestem
cicha, jakbym w ogóle nie istniała. Tylko słucham i patrzę. Jestem bierna. Od wielkiego dzwonu bierno-aktywna. Jestem więc taka nieciekawa,
normalna.
Mówi z przyspieszeniem.
Na przykład, nie mam fantazyjnego tatuażu w postaci kwiatu lub chińskich literek na ręce, który oznacza moją przemianę duchową, ale taką
przemianę, żeby każdy mógł zobaczyć, że jestem taka przemieniona! Nie
odchudzam się też specjalną dietą, która w głównej mierze polega na
głodzeniu się i nie mogę zatem powiedzieć, że jestem taka głodna, nawet
bardziej głodna od głodnych dzieci w Afryce, które z tego głodu faktycznie umierają! Nie mam wypasionego auta, wakacji nie spędzam w Laosie
i nie mam tysięcy obserwujących w social media! Nikt ze mną nigdy nie
zrobił wywiadu, a moja matka nie wie, że tu stoję, a gdyby wiedziała, to
powiedziałaby tylko z politowaniem: „Co ty dziecko?! Wracaj do domu,
rosołu nagotowałam”.
Spokojnie.
Nie mam nic, a jednak tu stoję. Słodkie światło wygładza mi twarz. Myślę,
że wyglądam dobrze. Nałożono mi make-up, rozczesano włosy, zaproponowano wygodny kostium. Wyglądam dobrze.
Witam serdecznie na spektaklu o mnie.
Kłania się.
O mnie, czyli Amelii.
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Scena 2
AMELIA
przeglądając się w lustrach wiszących nad sceną
Stało się to równo trzy miesiące temu. Obudziłam się o zwykłej porze.
Niby byłam taka sama, jak zawsze, a jednak bardzo już inna. Niepodobna
do samej siebie. Ktoś obcy. Nie mogłam ruszyć się z łóżka. Patrzyłam na
swoje ręce i byłam przerażona, że je mam, że tak wyglądają, że ogólnie
organizm ludzki tak dziwacznie zaprojektowano. Dwa kikuty na dole, dwa
kikuty na górze i jakaś kulka – korona na szczycie. Leżałam tak dłuższą
chwilę. Powietrze się ze mnie ulatniało, 78 proc. wody przelewało, krew
pulsowała. Minuty płynęły. Było mi bardzo dziwnie i niezręcznie.
Stało się to w dzień moich trzydziestych trzecich urodzin. Otworzyłam
oczy i mimo tego, że gdzieś słyszałam odgłosy życia, warkot aut, drzwi
sąsiadów trzaskające o próg, sama życia w sobie już nie miałam. Nie czułam kompletnie nic.
W dzień poprzedzający moje urodziny, kiedy jeszcze miałam trzydzieści
dwa lata i 364 dni, nie zauważyłam żadnych symptomów, które świadczyłyby o mojej nagłej śmierci. Nie wiedziałam wtedy jeszcze, że można umrzeć wewnętrznie. Obudzić się następnego dnia i już sobą nie być.
Oczywistością są wypadki, samobójstwa, choroby, ale nie to, że nagle nie
poznajesz siebie z wczoraj, sprzed roku. Taka ja-nie ja. Kim więc jestem
ja? Ja prawdziwa?
Leżałam na łóżku i patrzyłam na odbarwienia oraz cienkie pęknięcia na
suficie. Obserwowałam, jak poranne światło rozświetla te niedoskonałości, wypełnia je. Jak przechodzi od jednego pęknięcia do drugiego, nie
omijając nawet mikroskopijnego śladu czasu. Jak światło wędruje po
tych załamaniach, aż osiągnie swój zenit. I gdzieś, dwa metry poniżej,
leżałam ja – trzydziestotrzyletnia niedoskonałość.
Czułam wtedy, że nieodwracalnie umarłam. Nawet nie płakałam. Byłam
taka pusta, bez żadnego planu. Całe moje dotychczasowe życie okazało się być iluzją, kilkudziesięcioletnią hipokryzją. Czułam, że gdzieś się
zgubiłam, gdzieś się sprzedałam, coś przeoczyłam. Tylko co? Co? Co?!
NO CO?!

Scena 3
AMELIA
Czy wcześniej zdarzały mi się takie stany odrętwienia?
Tak.
Czy były tak silne jak ten ostatni?
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Nie.
Czy tworzę własne światy, żeby uciec od rzeczywistości?
Tak.
Czy jako dziecko byłam szczęśliwa?
Nie.
Czy w dzieciństwie bardzo się czegoś bałam?
Tak.
Czy lęki towarzyszą mi dzisiaj?
Tak.
Czy lubię kontrolować rzeczywistość i innych?
Tak.
Czy przeraża mnie bliskość?
Tak.
Czy utrzymuję kontakt z ojcem?
Nie.
Czy mam stałego partnera?
Nie.

Scena 4
AMELIA
Przeleżałam całe swoje trzydzieste trzecie urodziny. Szefowi powiedziałam, że mam zatrucie. Uwierzył, ponieważ zawsze jestem porządna, nigdy się nie spóźniam. Leżąc tak bezradnie w łóżku, patrzyłam na swoje
życie z boku. Nigdy nie było w nim spontanicznej radości, szczęścia z powodu nadchodzącego kolejnego dnia. Tylko przymus, bo tak należy, bo
tak trzeba, bo rodzice będą rozczarowani! Bo przecież istnieją zasady,
normy, przepisy i wzorce postępowania!
Przed urodzinami intensywnie myślałam o mojej matce. O jej praworządności i nieustannej potrzebie kontroli. O tym, że nigdy nie widziałam jej
uśmiechniętej, spełnionej. Zawsze była zatroskana, rozgoryczona, usta
miała szczelnie zaciśnięte, aż jej się pojawiły głębokie zmarszczki wokół
warg. Wyglądała na kobietę starszą niż w rzeczywistości. Kiedy miała
trzydzieści trzy lata, wychowywała już trójkę dzieci: córkę i dwóch synów. Nie czerpała z rodzicielstwa żadnej przyjemności, był to kolejny
obowiązek. Jak małżeństwo, na które się zgodziła, ponieważ chciała jak
najszybciej uciec z rodzinnego domu... Nie potrafiła kochać: ani nas, ani
naszego ojca. Darzyła nas pozorną miłością, na którą składały się nadmierna troska, ciągła kontrola i nieustanna krytyka. Nigdy nie była zadowolona, często krzyczała. Do tej pory pamiętam jej uniesiony wskazujący
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palec, który upominał i wieszczył najgorszą karę. Do tej pory czuję na
czole jej oschłe i oziębłe pocałunki na dobranoc. Nie mogę ich zmyć i tym
samym zapomnieć o wewnętrznym przekonaniu, które wykształciło się
we mnie już w dzieciństwie, że moja matka jest nieczułym robotem albo
nieludzką zjawą, ubraną w kobiecy kostium.
Przed położeniem się do łóżka, w przeddzień urodzin, szukałam podobieństw między mną a moją matką. Wiele nas różniło i świadomość tej
różnicy napędzała mnie przez tyle lat. Jednak nagle, w przypływie szczerości, doszłam do wniosku, że mimo podobieństw, łączy nas wiele. Na
przykład nieszczęśliwe związki, ucieczki od życia, decyzje podejmowane
po to, żeby innych zadowolić. My nigdy nie czułyśmy spełnienia i radości!
Tak jak ona nie wiem, czym jest miłość, bo nigdy szczerze nie kochałam!
Żyję pozorem, jestem pozorem!
Następnego dnia to okropne uczucie śmierci do mnie przyszło. Uczucie,
które odebrało mi dotychczasowe życie. Nagle, w ułamku sekundy przestało mi się chcieć.

Scena 5
AMELIA
energicznie, z przyspieszeniem
I nagle, nagle w tej beznadziei dostrzegłam światełko, pomyślałam: to
jeszcze nie koniec, to kolejny rozdział i nowy początek! Nic nie jest stracone! Jedyne, co powinnam zrobić, to wprowadzić jakąś zmianę, dodać
swojemu życiu świeżości. „Muszę coś zmienić, muszę coś zmienić!” – powtarzałam. „Muszę coś zmienić, żeby nie skończyć, jak matka!”.
Spokojnie.
Tylko, co zmienić? To pytanie nie daje mi żyć od trzech miesięcy. No co?
Niby wiem, co bym chciała robić, a jednak boję się, czy to naprawdę to.
Przeraża mnie kolejna strata czasu, bo nie da się już go cofnąć. Przepada. Jest się wtedy wielkim przegranym z ręką w nocniku. Wszędzie wokół
pustka. I mdły zapach zmarnowanych godzin, dni, miesięcy.
A wy co chcielibyście zmienić, gdybyście mogli? Zdecydowalibyście się
na inne studia, zawalczyli o lepszą pracę, zrezygnowali ze znajomości
z większością toksycznych ludzi, czy może wybralibyście życie bez dzieci
i rodziny? Możecie się rumienić do woli i tak tego nie widzę.
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Od kilku dni wiem, że chciałabym pisać. Artykuły, książki, przeprowadzać
wywiady z twórcami. Pracować ze słowem, pozwolić, żeby słowa mnie
wypełniały. W dzieciństwie o tym właśnie marzyłam – żeby pisać. Wymyślałam historie, bajki. Kilkanaście grubych zeszytów moich opowieści. Potem to porzuciłam, bo zdaniem matki pisanie nie zapewniłoby mi
żadnej stabilizacji. „To tylko twoje wymysły” – zwykła mówić. Posłuchałam jej. Zarówno mnie, jak i dwójce moich braci, matka wymyśliła ścieżkę kariery. Ja musiałam pójść na studia ekonomiczne, a moi bracia – na
prawnicze i architektoniczne.
Wybrałam karierę, pracę. Przez 8 lat w ogóle o niczym ciekawym nie myślałam. Standardowo: praca, pieniądze, jakiś wyjazd, przypadkowy facet. Wielkanoc, Boże Narodzenie i Sylwester i tak razy 8. Wszystko było
normalne, uporządkowane, pod moją kontrolą.
I nagle to przyduszenie. Brak tchu, brak tchu, brak tchu.
Muszę coś zmienić, ale jak zacząć? W którą stronę pójść? Co zrobić najpierw? Kiedy myślę o tym, nagle przychodzą wątpliwości, czy warto zaczynać. Przecież wszystko mam już poukładane. A co, jeśli mi się tylko
wydaje i tak naprawdę tej zmiany nie potrzebuję?
Nie znam odpowiedzi na żadne pytanie.
Od trzech miesięcy wokół mnie niezdrowa cisza. Cisza. Cisza. Cisza.

AKT II
Podział sceny na dwie części, odgrodzone przezroczystą ścianką. W pierwszym pomieszczeniu stoi biurko i dwa krzesła, na telebimie wyświetlane
są obrazy z życia w korporacji, zebrania, praca w office’ach, etc… W drugim widoczny jest telebim z migającym napisem WOLNOŚĆ.

Scena 1
Do pomieszczenia reprezentującego korporacyjny styl życia wchodzi Maklerka, ubrana zgodnie z korporacyjnym dress code. Zachowuje się zgodnie z regułami, jej ruchy są sztywne.
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MAKLERKA
Amelio, słyszałam, co mówiłaś po pracy. Przysłuchiwałam się dokładnie
słowom, które wypowiadałaś. Powiem wprost: nie jestem zadowolona.
Nie tak byłaś szkolona! Tyle niepewności, wątpliwości. Źle to wszystko
wyglądało. Źle się ciebie słuchało, byłaś taka… bezbronna. Fatalnie siebie zaprezentowałaś! Fatalną opinię wystawiłaś firmie! Powinno być ci
wstyd!
Siada przy biurku.
Dlatego, nie otrzymasz premii w tym miesiącu. Popełniłaś tyle błędów
i małych, i dużych! Dobrze wiesz, że twoja premia składa się z części
składowych.
Mówi z przyspieszeniem.
Trzy małe błędy traktowane są jak jeden duży. Dużych błędów możesz
mieć przez miesiąc dwa. Jak zrobisz ich więcej, nie dostajesz premii.
I też nie dostajesz premii, jeżeli nie wykonasz ustalonych miesięcznych
limitów, nie będziesz traktowała klientów z szacunkiem, nie będziesz zaangażowana i… będziesz się spóźniać. Dobrze wiesz, jakie są reguły gry.
Nawet nie próbuj udawać, że wcześniej ich nie znałaś.
Spokojnie.
Przez osiem lat nie było z tobą żadnych problemów. Jestem rozczarowana, że muszę z tobą przeprowadzać tę rozmowę. Jest to trudne, bo sama
dobrze wiesz, jak ciebie cenię, jak cenię twój zapał, dorobek i zaangażowanie. Jednocześnie znasz mnie już osiem lat i zdajesz sobie sprawę, jak
ważne są dla mnie wskaźniki! Musimy iść do przodu, piąć się na szczyt,
a nie patrzeć w przeszłość i focusować się na tym, co minęło. To strata
czasu. W tej samej chwili, kiedy zapadasz się w swoich smutkach i depresjach, możesz pomyśleć o realizacji założeń i przybliżyć nas w ten sposób do szczęścia, bo przecież dobro firmy jest najważniejsze!
Na pewno jesteś trochę rozczarowana brakiem premii. Ja jestem. Jednak
zasady to zasady. Logika to logika. Kiedy ciebie słuchałam, to naliczyłam
aż pięć dużych błędów! Aż pięć! Rzadki wynik.
Nie dbałaś o potrzeby firmy, nie traktowałaś zarządu z szacunkiem, niewłaściwie reprezentowałaś zespół, nie byłaś zaangażowana i w ogóle nie
myślałaś o wyniku! W twojej wypowiedzi nic nie było o wyniku! Jak tak
można?! Trzeba o nim myśleć przez cały czas! Wiesz, jak jest ważny! Bez
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niego nie będzie sukcesu zespołowego! Liczby mówią przecież same za
siebie!
Co się z tobą dzieje? Gdzie twoja motywacja? Gdzie twoje pragnienie sukcesu? Gdzie potrzeba rywalizacji z innymi? Gdzie żądza gratyfikacji i jak
największych pieniędzy? Pieniędzy na koncie, pieniędzy w kieszeni? Nie
poznaję cię! Nie znam ciebie takiej!
Pamiętam twój pierwszy dzień w pracy. Byłam przy twoim zatrudnieniu.
Wdrażałam cię, poświęcałam ci czas. Odpowiadałam na wszystkie pytania, pomagałam w potrzebie. Dałam ci stabilizację, pewność. Dzięki tej
pracy mogłaś kupić samochód, wziąć kredyt na mieszkanie. Zacząć żyć,
jak osoba dorosła.
Jakieś chwilowe problemy? Mnie możesz powiedzieć wszystko. Jakoś
znajdziemy rozwiązanie, jakieś matematyczne równanie… Przecież lubisz tę prostotę… Świadomość celów i stabilność. Kochasz tę normalność. Przychodzenie z rana, mówienie „cześć” znanym ci już osobom
i następnie siedzenie przed komputerem całe osiem godzin. Uwielbiasz
tę rutynę, czujesz się bezpiecznie. Co ci się stało?
Pisać? Naprawdę tego chcesz? Może to tylko chwilowa niestałość? Jesteś pewna, że chcesz rzucić się w niewiadome? Nie wierzę w to! To
brzmi fałszywie, do ciebie to niepodobne! Chcesz porzucić wszystko, na
co pracowałaś latami? Nawet nie wiesz, czy to, co napiszesz, jest dobre,
czy spodoba się krytykom i szerokiej publiczności. A co, jeśli nikomu nie
przypadnie do gustu? Myślałaś o konsekwencjach, o stratach i o tym, co
dalej? Stracisz grunt pod nogami, to pewne. Za co będziesz żyć? Będziesz
przejadała oszczędności? Bez asekuracji zginiesz. Jestem tego pewna.
Upadniesz! Kto cię obroni?
Ja na pewno nie, bo zniknę. Automatycznie wyparuję i pozostanie po
mnie jedynie wspomnienie i adnotacja w CV. Cały proces zajmie kilka
minut. Jestem i nie ma mnie. Na moje miejsce przyjdzie ktoś nowy. Nieznany. Niepewny. Niesprawdzony. Zaprowadzi nowe porządki. Wprowadzi własne zasady. Zamiast o dobry wynik zadba o coś innego. Sama nie
będziesz wiedziała o co konkretnie. Chcesz tego?
Chcesz, żebym zniknęła?! Po tej całej walce: o mnie, o nas, o wynik?! Nie
zgadzam się! Osiem lat ma pójść do kosza? Nie zgadzam się! Kto ma niby
zająć moje miejsce?
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Scena 2
Wchodzi Pisarka do części z napisem WOLNOŚĆ. Ma rozwiane włosy, często gestykuluje.
PISARKA
Może ja? Ja też potrzebuję miejsca! Miejsca na swoje rzeczy! I emocje!
Jestem kimś nowym. Nowym i nieukształtowanym. Jeszcze raczkuję, ale
zaraz gdzieś pobiegnę! Pobiegnę, czuję to. Czuję!
Rozrastam się i potrzebuję siły. Siły na kolejne myśli. Myśli we mnie pojawiają się i znikają. Znikają i pojawiają się. Pojawiają się i ja je zapisuję.
Następnie czytam. Czytam i kocham to! To, co jest we mnie, we mnie całej. Całej i pojedynczej.
Jestem każdym napisanym słowem. Słowem i ciągiem słów, melodią,
która się pomiędzy nimi wytwarza. Wytwarza i wzrusza mnie.
Może jestem banalna, ale jestem prawdziwa. Prawdziwa, szczera, otwarta, wszędzie szukająca inspiracji.
Kilkanaście lat temu z Amelią razem pisałyśmy. Pisałyśmy opowiadania,
baśnie, fantasy, wiersze. Wiersze szczególnie były piękne. Piękne, naturalne.
Kontakt się nagle urwał. Urwał i musiałam oddać swoje miejsce.
Maklerka wstaje z krzesła i podchodzi do ścianki, stoją z Pisarką naprzeciwko siebie.
MAKLERKA
Sama je zdobyłam! Zgodnie z regułami ustalonymi przez korporację. Musiałam przejść rekrutację, spełnić określone wymagania, nadać się do
realizacji konkretnych zadań. Rekrutacja była bezstronna! Wybrano najlepszą osobę. Nie mam sobie nic do zarzucenia! Konkurencja była trudna, nie zaprzeczę. Musiałam zmierzyć się z prawniczką i architektką, bo
nie wiadomo jeszcze było, którą drogę wybierze Amelia. I jej matka.
PISARKA
I na mnie nie było już miejsca?
MAKLERKA
Dobrze wiesz, że nie. Nie da się połączyć zarabiania dużych pieniędzy
z twórczością, jakąś wartością wyższą.
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Maklerka i Pisarka chodzą jak po wybiegu.
MYŚLI WIĘKSZOŚCI LUDZI
z offu
Właśnie wyszedł nowy model iPhone’a 14SS i musisz go mieć. Na rynku
pojawił się telewizor o rozdzielczości 4K i musisz go kupić. Niedawno Zara
wypuściła płaszcze z kolekcji wiosennej i musisz je nosić. Koleżanka była
na wakacjach w Zanzibarze? Musisz polecieć do Birmy na oczyszczający
turnus, żeby być od niej lepsza. Tak! Musisz na to wszystko pracować.
Zara, iPhone, telewizor 4K, Birma. Zara, iPhone, telewizor 4K, Birma.
Zara, iPhone, telewizor…
Maklerka i Pisarka wracają do poprzedniego układu: stoją naprzeciwko
siebie, przy ściance.
PISARKA
Tak pracować? Pracować bez głębszego celu? Nie! Nie chcę tak, teraz
może być inaczej!
MAKLERKA
Nie rozumiem. O co ci chodzi? Do czego dążysz? Czego chcesz? Chcesz
zająć czyjeś miejsce, tak? Może moje miejsce? Myślisz, że jak jesteś najmłodsza, to możesz tak po prostu pojawić się, wziąć jak najwięcej dla
siebie i pójść?
PISARKA
Nigdzie nie odchodzę. Nie odchodzę, a przychodzę. Przychodzę, ponieważ urodziła się we mnie potrzeba. Potrzeba lepszego życia. Życia wśród
własnych myśli i idei. Idei pięknych. Pięknych i szlachetnych.
MAKLERKA
Tutaj mamy już wszystko, co potrzeba. Żadne idee nie są potrzebne, bo
mamy cele i codzienne wskaźniki! To nasz punkt stałości, nasza rzeczywistość!
PISARKA
Wska-źni-ki! Wska-źni-ki! Wska-źni-ki! Wska-źni-ki!
MAKLERKA
Źle się czujesz?
PISARKA
Nie wierzę, że wierzysz w to, co mówisz! Mówisz straszne głupoty! Głupoty większe od największych głupot ludzkości! Ludzkości zniewolonej,
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bez własnej myśli, bez indywidualnego pędu. Pędu do rozwoju, do pasji!
Pasji pięknej, która rozwija i z nią leci się dalej. Dalej, dalej, ku gwiazdom!
Gwiazdom, które w pas kłaniają się ludziom odważnym! Odważnym, bo
jako nieliczni dążą do prawdziwego szczęścia! Szczęścia w kreacji, w talencie, w minutach zapomnienia, kiedy serce jest lżejsze od puchu pierza
i automatycznie wierzy się w człowieka, w świat, w możliwości własne,
w piękne zakończenia!
MAKLERKA
A gdzie w tym wszystkim pieniądze? Nic nie mówisz o pieniądzach!
PISARKA
Nie ma ich. Ich nie ma. Mamy w środku wszystko, co nam potrzeba.
MAKLERKA
Nie znasz świata, jego drapieżności, bezwzględności, limitów! Jesteś
taka naiwna! Bez pieniędzy nie przeżyjesz ani dnia!
PISARKA
Może tak. Może nie. Nie wiem. Ale wiem jedno, że nawet z pieniędzmi
mogę umrzeć w środku. Jeśli nie wykorzystam tego, co jest moją siłą!
MAKLERKA
Tylko plączesz wszystkim w głowie. Lepiej odejdź. Przecież możesz zrezygnować. Pójść do innego miejsca. Na pewno znajdziesz coś lepszego.
PISARKA
Nie odejdę, bo zostałam obudzona. Obudzona do tworzenia piękna. Piękna nie da się zatrzymać, kiedy przychodzi. Przychodzi, kiedy jest jego
pora.
MAKLERKA
Bez ciebie będzie lepiej, naprawdę. Amelia ma dobre życie. Musisz mi
uwierzyć. Odejdź, póki jest pora. Póki nic nie zostało stracone. Póki nie
zostało zaprzepaszczone to, na co tyle lat pracowała! Wiesz, ile czasu
zajęły jej pewne procesy, ile kosztowały ją konkretne przemiany!
PISARKA
Ale to ona mnie zaprosiła!
MAKLERKA
To tylko zaproszenie… Zaprosiła cię też przed kilkunastoma laty. Po jakimś czasie sama odeszłaś.
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PISARKA
Sama? Sama, nie! Nie odeszłam z własnej woli, tylko wskutek pewnych
okoliczności. Okoliczności, które wymienię w kolejności przypadkowej:
brak konkretnej sytuacji do pisania, brak wiary w pisanie, przymus zarabiania pieniędzy!
MAKLERKA
I teraz jest inaczej?
PISARKA
Jest, bo pół roku temu zmieniły się okoliczności.
MAKLERKA
Śmierć matki Amelii nic nie zmienia.
PISARKA
Teraz mam nareszcie szansę, żeby się rozwinąć. Rozwinąć i dać sobie
szansę.

Scena 3
Wchodzi zmęczona Matka, jest ubrana w codzienny strój do chodzenia po
domu, w ręku trzyma ściereczkę do ścierania kurzu, wchodzi do korporacyjnej części sceny.
MATKA
Sły-sza-łam ja-kieś ha-ła-sy. Zno-wu ja-kieś ha-ła-sy, na mi-łość bos-ką?! Nie-u-stan-nie tyl-ko gło-wę mi zaw-ra-ca-cie! Ma-cie za du-żo
cza-su naj-wi-do-czniej! A ja mam ty-le za-jęć. O-biad pra-wie zro-bio-ny,
a jesz-cze ku-rze trze-ba zet-rzeć! Skąd ten kurz?! Prze-cież wczo-raj go
ście-ra-łam. Tak to jest, kie-dy ku-pu-je się cie-mne meb-le. Wszys-tko
wi-dać, każ-dy śmio-tek, każ-dy brud. Ty-le o-bo-wiąz-ków. Jes-tem już
ta-ka zmę-czo-na, a zni-kąd po-mocy!
Siada ociężale na krześle, zwraca się do Pisarki.
Cze-mu zno-wu to pi-sa-nie? Na co to zmie-niać? Wszyst-ko prze-cież u-ło-żo-ne. Ra-ty za miesz-kanie trze-ba spła-cać.
Do Matki podchodzi Maklerka, siada obok niej na krześle.
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MARKLERKA
Święta racja! Jest się dorosłym! Praca jest w życiu najważniejsza!
MATKA
Tak, pra-ca.
Zwraca się do Pisarki.
Nie mo-żesz żyć tyl-ko ide-a-mi. Mu-sisz za coś żyć. Co ci przyj-dzie z te-go pi-sa-nia? Tyl-ko sa-me kło-po-ty. Ża-den fa-cet cię nie zech-ce, nie
bę-dzie chciał cię u-trzy-my-wać. Chy-ba, że bę-dzie twoim mę-żem.
Wte-dy sy-tu-a-cja jest in-na. Ale na żad-ne-go mę-ża się u cie-bie nie
za-po-wia-da, he-he.
Maklerka klęka przed Matką, oświadcza się jej, powtarza tę czynność.
MYŚLI WIĘKSZOŚCI LUDZI
z offu
Wszyscy wokół biorą śluby, dzieci, chrzciny, potem rodzinne tych dzieci
urodziny. Obrączki, welon, noc poślubna. A ty, wieczny singlu, nawet kogoś do pary na wesele nie możesz znaleźć. Każdy patrzy na ciebie z politowaniem. Jesteś jak emocjonalna łamaga. I tylko pytania znajomych:
„I co, masz już kogoś?”, „No masz?”, „Masz?!” a potem ich pełne współczucia odpowiedzi: „Oj, jeszcze nie masz, ojej”. Ojej, ojej, ojej.
MATKA
No że-byś-cie wie-dzie-li, że oj-ej.
PISARKA
A co ze szczęściem, spełnieniem, robieniem tego, co się kocha?
MATKA
Szczę-ście jest wte-dy, gdy u-miesz się właś-ci-wie poś-wię-cić dla ro-dzi-ny. Mąż, dzie-cko, ugo-to-wa-ny obiad i po-pra-ne fi-ran-ki. To jest
praw-dzi-we szczę-ście.
PISARKA
Nie zgadzam się!
MATKA
Mo-żesz się nie zga-dzać, ale i tak za kil-ka lat prze-ko-nasz się, że mam
rac-ję. Nie-po-trzeb-nie bun-tu-jesz się wo-bec nor-mal-nych ko-lei ko-bie-ce-go lo-su. Kie-dyś bę-dziesz mu-siała je za-ak-cep-to-wać, że-by
za-ło-żyć dom, wy-cho-wy-wać dzie-ci.
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PISARKA
Ja nie chcę takiego życia! Życia pełnego przymusu, nie chcę! Chcę pisać,
być wolna, szczęśliwa i wolna!
MATKA
Nikt w na-szej ro-dzi-nie nie pi-sał. Nig-dy ni-cze-go nie stwo-rzył. Nie
wiem skąd ci się to wzię-ło, dziec-ko. To two-je pi-sar-stwo to ja-kiś wy-mysł. Sa-ma wi-dzisz, że nie masz pre-dy-spo-zyc-ji do by-cia kimś
wiel-kim. Zaj-mij się czymś po-ży-tecz-nym wresz-cie.
PISARKA
Ale ja chcę czegoś więcej!
MATKA
Nie ro-zu-miem.
MAKLERKA
zwraca się do Matki
Nie próbuj rozumieć, to jest dziwaczka! Tylko wolność, wolność, wolność!
Jakbyśmy miały się tą wolnością najeść!
MATKA
Tyl-ko o-szu-ku-je swo-ją na-tu-rę. Pró-bu-je wmó-wić so-bie, że jej nie
do-ty-czy ma-cie-rzyńs-two. Tyl-ko tra-ci czas na to o-szu-ki-wa-nie.
Sa-ma dob-rze wiem, jak A-me-lia re-a-gu-je na ma-łe dzie-cko. Kie-dy je
wi-dzi al-bo trzy-ma w ra-mio-nach. Wte-dy prze-ma-wia przez nią bez-gra-nicz-na mi-łość i nie-znisz-czal-ny in-stynkt ma-cie-rzyń-ski. Chce
być mat-ką. Jak jej mat-ka, jej bab-ki i pra-bab-ki. Nie u-cie-knie od te-go. To jej przy-szłość.
PISARKA
Też znam Amelię i jej uczucia oraz to szczęście, kiedy czuje się wolna.
Wolna w słowie i myślach. Myślach, które przez nią przepływają. Przepływają i je łapie. Łapie z rozwianymi włosami i wtedy chce po prostu być.
Być, jak przed kilkoma dniami, w tramwaju, kiedy wzruszona pomyślała,
że życie jest piękne. Piękne w swej niestałości, nieprzewidywalności, po
prostu cudne. Cudnie wokoło, a gdzieś pomiędzy tym wszystkim – Amelia. Amelia, gotowa, żeby to opisać. Opisać, zdefiniować, wyśpiewać.
Gaśnie światło. Pisarka, Matka, Maklerka schodzą ze sceny.
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Scena 4
Światło zapala się. Wchodzą Dziecko i Postrach, trzymają się za ręce.
Dziecko ubrane jest na różowo, Postrach na czarno.
DZIECKO
Ktoś mówił o śpiewaniu? Będzie pioseneczka? Oby rymowana, kocham
rymowane!
Rozgląda się.
Halo, jest tu ktoś? Haloooooo?
Postrach chowa się za plecami Dziecka.
POSTRACH
Chyba nikogo nie ma… A jeśli jest? Trochę mnie to przeraża.
DZIECKO
Halooo? Słyszałam jakieś głosy, ktoś tu gadał.
POSTRACH
No gadał, gadał. Kto to mógł być? Kto?
DZIECKO
Może się bawi z nami w chowanego? Hihi. Poszukajmy go. Hihi.
Szukają, wchodzą do dwóch pomieszczeń, Postrach pozostaje w części
korporacyjnej, Dziecko w drugiej, zbliżają twarze do ścianki, stroją miny,
jednak szybko się tym nudzą.
DZIECKO
To nudne zajęcie. Takie szukanie nie wiadomo kogo.
POSTRACH
Kto to mógł być? Na pewno poszedł, ale przecież zawsze może wrócić.
Wróci i co nam zrobi? A co, jeśli znowu zgasi światło? Boję się mroku. Mrok
jest straszny, wychodzą z niego potwory, które potem żyją pod łóżkiem.
DZIECKO
Czy ja wiem…
POSTRACH
Boisz się nocy tak, jak ja!
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DZIECKO
Nie ma sensu mówić o cieniach, skoro świeci słońce… Strata czasu. Może
się we dwie w coś pobawimy? W księcia i księżniczkę? Lub w sklep, lub
w bar? Nie, nie, nie! Już wiem! W rodzinę! Ja będę mamą, a ty tatą!
POSTRACH
W tę grę? Wiesz, że jej nie lubię, czasem mam gęsią skórkę, kiedy w nią
gramy!
DZIECKO
No proszęęęęęę.
POSTRACH
No dobrze, ty zaczynaj.
Siadają na podłodze.
DZIECKO / MAMA
poważny głos, pełen zarzutu
No powiedz, dlaczego taki jesteś? Dlaczego, taki?
POSTRACH / TATA
nieobecnym głosem, kiwa się w przód i w tył
Jaki niby jestem?
DZIECKO / MAMA
Prawie w ogóle cię nie ma, a kiedy jesteś, to i tak jakby cię nie było. Ciągle
bujasz w chmurach!
POSTRACH / TATA
Zarabiam na naszą rodzinę. Pracuję na nią, czasem ponad moje siły!
DZIECKO / MAMA
To tylko wymówka, dobrze wiesz. Wolisz być w pracy, niż z nami!
POSTRACH / TATA
Nieprawda…
DZIECKO / MAMA
Prawda, prawda! Dzieci potrzebują ojca, mądrego ojca. Co ty im dajesz?
Ja to chociaż obiad zrobię, posprzątam, zapytam, jak w szkole. Kiedy
ostatnio pytałeś nasze dzieci, jak było w szkole? Kiedy ostatnio myślałeś
o ich przyszłości?
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POSTRACH / TATA
Myślałem ostatnio, ale dokładnie nie pamiętam kiedy.
DZIECKO / MAMA
Kolejna odpowiedź – wymówka!
POSTRACH / TATA
Żadna wymówka, dni mi się zlewają! Mam tyle na głowie!
DZIECKO / MAMA
A ja to niby nie mam? Każdy ma. Ale ja w przeciwieństwie do ciebie spędzam wieczory w domu, a ty nie wiadomo gdzie, nie wiadomo z kim!
POSTRACH / TATA
Mówiłem przecież, że ciągle jestem w pracy!
DZIECKO / MAMA
Od kiedy w pracy jest alkohol i intensywny zapach kobiecych perfum, to
nie wiem! Masz dorastające dzieci, na litość boską! Amelia już sporo rozumie!
POSTRACH / TATA
Idealna matka się odezwała!
DZIECKO / MAMA
Porównując się do ciebie, jestem idealna!
POSTRACH / TATA
Idealna?! Haha! Własne dzieci się ciebie boją! Musztrujesz je i katujesz,
katujesz i musztrujesz! I tak w kółko!
DZIECKO / MAMA
Chcę, żeby miały dobre życie!
POSTRACH / TATA
Jednak ci nie wychodzi!
DZIECKO / MAMA
Najłatwiej jest krytykować i nic nie robić… Gdybyś próbował wychowywać nasze dzieci, zobaczyłbyś, jak jest to trudne…
Postrach i Dziecko poruszają rękoma tak, jakby kołysały dzieci do snu.
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MYŚLI WIĘKSZOŚCI LUDZI
z offu
Chcesz mieć dziecko. No właśnie, chcesz je mieć. Posiadać. Tulić. Mieć
kogoś na zawsze. I codziennie otrzymywać bezwarunkową miłość. Myślisz: „Przecież to takie proste!”. Musisz tylko uniknąć wszystkich
błędów popełnionych przez swoich rodziców i szczęście rodzinne już gotowe. Wszystko będzie dobrze, przecież tak bardzo chcesz kogoś mieć.
Na własność..
Postrach drży.
DZIECKO
Czemu drżysz?
POSTRACH
Bo to już nie jest zabawne. Ta gra przestaje mi się podobać. Po niej jeszcze bardziej się boję.
DZIECKO
Zawsze ją przerywasz, nigdy nie możemy dojść do końca.
POSTRACH
Bo to jest… Bo to jest…
DZIECKO
Jakie?
POSTRACH
…Przerażająco prawdziwe. Znowu nie będę mogła w nocy spać. Będę
analizować, będę przypominać sobie wszystko, co złe, będę myśleć, jak
niewiele znaczę. Będę się bać o siebie, o swoją przyszłość, o to, że sobie
nie poradzę… Będę drżeć jak ofiara i martwić się aż do świtu. Będę się
bać, bo to jedyne, co umiem: bać się.
DZIECKO
A weź, choć raz mogłybyśmy dokończyć!
POSTRACH
Jak chciałabyś to zakończyć?
DZIECKO
Mama i tata wreszcie widzą, że do siebie nie pasują. Już nie chcą więcej
krzyczeć na siebie i na dzieci. Rozwodzą się i wszyscy są szczęśliwi. Tak
to widzę. To moje wymarzone zakończenie. Odkąd pamiętam.
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AKT III
Scena 1 i ostatnia
Scena jest pusta. Maklerka, Pisarka, Dziecko, Postrach, Matka stoją obok
siebie.
MAKLERKA
Chcę, żeby Amelia pracowała i miała stabilizację.
PISARKA
Chcę, żeby Amelia pisała i rozwijała swoje umiejętności.
DZIECKO
Chcę, żeby Amelia potrafiła się bawić i wierzyć w dobre zakończenia.
POSTRACH
Chcę, żeby Amelia unikała ryzyka.
MATKA
Chcę, żeby Amelia miała rodzinę i była szczęśliwa.
Szybciej.
MAKLERKA
Chcę, żeby Amelia pracowała i miała stabilizację.
PISARKA
Chcę, żeby Amelia pisała i rozwijała swoje umiejętności.
DZIECKO
Chcę, żeby Amelia potrafiła się bawić i wierzyć w dobre zakończenia.
POSTRACH
Chcę, żeby Amelia unikała ryzyka.
MATKA
Chcę, żeby Amelia miała rodzinę i była szczęśliwa.
Jeszcze szybciej.
MAKLERKA
Chcę, żeby Amelia pracowała i miała stabilizację.
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PISARKA
Chcę, żeby Amelia pisała i rozwijała swoje umiejętności.
DZIECKO
Chcę, żeby Amelia potrafiła się bawić i wierzyć w dobre zakończenia.
POSTRACH
Chcę, żeby Amelia unikała ryzyka.
MATKA
Chcę, żeby Amelia miała rodzinę i była szczęśliwa.
Przekrzykują się.
MAKLERKA
Chcę, żeby Amelia pracowała i miała stabilizację!
PISARKA
Chcę, żeby Amelia pisała i rozwijała swoje umiejętności!
DZIECKO
Chcę, żeby Amelia potrafiła się bawić i wierzyć w dobre zakończenia!
POSTRACH
Chcę, żeby Amelia unikała ryzyka!
MATKA
Chcę, żeby Amelia miała rodzinę i była szczęśliwa!
RAZEM
Była szczęśliwa!
Pojawia się Amelia z I aktu, staje pomiędzy nimi.
AMELIA
z uśmiechem
Ze sobą szczęśliwa.

Koniec
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Karolina Niemiec-Gustkiewicz

BĘKARTKI DO BOJU!
Osoby:
ZOSIA
MAJA – wiek około 38 lat
HELENA – wiek około 55 lat
MIŁKA
SEKRETARKA ANIA
RAFAŁ – wiek około 45 lat
MARCIN
PRZEMEK

Wprowadzenie
Foyer teatru – trzy, cztery ekrany rozmieszczone w taki sposób, by widz
mógł zapoznać się z obrazem i treścią puszczanego nagrania (zapętlonego). Dźwięk z offu na tyle głośny, że zwraca uwagę oczekujących, ale nie
zagłusza ich prywatnych rozmów. Uwaga! Film swoją formułą przypomina
internetowego psychodelicznego videobloga.

Nagranie 1
Widzimy młodą dziewczynę ok. 25 – 30 lat. Długie włosy (brunetka), jasna
cera, zielone oczy. Ubrana w białą podomkę. Znajduje się w niewielkim surowym pomieszczeniu z szarymi ścianami i jednym oknem (może przypominać salę szpitalną lub więzienną izolatkę). Siedzi na krześle, mówi:
Dobrego dnia tato! Jestem twoją wizytówką!
Przysuwa się z krzesłem do kamery. W ciszy patrzy w jej centralny punkt.
Następnie obraca się, by pokazać oba profile.
Nie podobam ci się? Wiesz, mama mówi, że mam nos po tobie i tego palca
w lewej ręce. Popatrz! dziewczyna pokazuje lewą dłoń – palec Fuck. Cały
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czas patrzy w centralny punkt kamery. Jej głos staje się coraz bardziej
dziecinny.
Bóle kości też mam po tobie. Ciekawe, czy bolą nas tego samego dnia.
Jak myślisz? Masz się do kogo przytulić? Mnie tam nie ma. Jesteś sam
czy z kimś? No powiedz. Tatku, to ja, twoja księżniczka! Mama mówi, że
zrobiona z przyjemności.
Siedzę przed tobą.
Mówię do ciebie.
Szuka kontaktu.
Myślisz czasem o mnie? No powiedz!
Odsuwa lekko kamerę. Poważnieje.
Wiesz, jakie mam problemy? Szukam tego palca i nosa. Wiesz czemu?
Bo jestem sama!
Jak ten palec.
Długi. Samiuteńki. Nie pasujący do reszty. Przez ciebie! Samaaa!
Dziewczyna podchodzi gwałtownie do kamery. Widać obłęd w oczach. Wyłącza ją. Ciemność.

Scena 1
Sytuacja I rozgrywa się po lewej stronie sceny, sytuacja II po prawej. Gdy
jedna z nich się wydarza, druga strona sceny zamiera w ciszy i ciemności.

Sytuacja 1
Pokój, widzimy dwa fotele, trzy krzesła, szafkę z ręcznikami, komórkę oraz
basen porodowy. Słychać dźwięk wpływającej do niego wody. Wchodzą
dwie kobiety. Maja – ciężarna w niebieskiej podomce oraz położna – Helena trzymająca ją pod rękę.
HELENA
Dokładnie tak. Wdech i wydech. Powolutku.
MAJA
Boje się. Boli! Aaa!
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HELENA
Jestem z tobą. Spokojnie. Jedna noga, a potem druga.
Maja wchodzi do basenu. Głośno oddycha i sapie.
MAJA
Obiecał, że będzie.
Maja usiłuje okiełznać płacz i przerażenie. Szuka optymalnej pozycji w basenie.
Wdech i Wydech
Wdech i Wydech
Wdech i Wydech
Wdech…
Ciemność.

Sytuacja 2
Pokój w mieszkaniu. Widzimy zawieszony worek bokserski. Na ścianie
(na wprost widowni) wielki napis „WALKA MUSI COŚ POKAZAĆ”. Wchodzi
dziewczyna, w stroju sportowym, jest spocona, zasapana, w ręce trzyma
butelkę wody. Poprawia włosy (ulizanego kucyka). Podchodzi do wora.
Truchta, zakłada rękawice.
ZOSIA
uderzając w worek
Jestem jedną z nich!
Jestem jedną z nich!
powtarza, uderzając szybciej i mocniej
Jestem jedną z nich!
Ciemność.

Sytuacja 1
Maja w basenie porodowym, klęcząca, poszukuje wygodnej pozycji, słychać oddech, sapanie, zmęczenie, jęki. Obok niej Helena, polewa ją wodą.
MAJA
Pani Heleno! Niech pani po niego dzwoni!
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Ja nie dam rady!
HELENA
No wreszcie! Panie Rafale, kiedy pan będzie? Już się zaczęło!
MAJA
Odebrał?
Helena macha głową potwierdzająco.
No brawo! Tatuś roku!
HELENA
Oczywiście panie Rafale. Czekamy.
Rozłącza się.
Maju, za chwilkę będzie. Spokojnie.
MAJA
Aaa … Uuuuuu…
Jęki, sapanie, płacz.
Ciemność.

Sytuacja 2
Widzimy zlaną potem, wyczerpaną Zosię. Obok niej worek treningowy i rękawice. Podnosi ręce do góry w geście zwycięstwa.
ZOSIA
krzyczy
Zrobiłam to!
Dzwoni telefon. Zosia odbiera.
Halo? Boże, jak dobrze, że to ty! Jestem gotowa! Tak, na pewno! Zróbmy
to jutro! Jutro albo nigdy! Wszystko masz? Extra! Dozo!
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Sytuacja 1
Maja siedzi w fotelu. Jest wykończona, wzruszona, w rękach trzyma owinięte w biały kocyk niemowlę. Patrzy na nie. Uśmiecha się. Obok niej Helena.
HELENA
wyraźnie wzruszona i dumna
Maju! Gratuluję! Jesteś mamą! Byłaś bardzo dzielna.
MAJA
Dziękuję! Nie wiem, co bym bez pani zrobiła.
HELENA
Musisz odpocząć.
MAJA
Nie chcę być sama.
HELENA
Zostanę, ile trzeba!
Do pomieszczenia wchodzi mężczyzna lekko siwiejący, ubrany w garnitur
biznesowy. W lewej ręce trzyma bukiet róż, w prawej telefon, przez który
rozmawia.
RAFAŁ
Miłka! Muszę kończyć! Jutro pogadamy! Zostałem ojcem!
Rozłącza się, rzuca kwiaty na ziemię, klęka przy Mai.
Majuszka! Przepraszam! Były okropne korki!
MAJA
patrząc na niemowlę
Teoś! Poznaj! To twój spóźnialski tato!
Rafał! Poznaj! To twój syn Teoś!
Rafał całuje Maję w rękę. Maja kładzie na rękach Rafała niemowlę. Patrzą
na siebie.
RAFAŁ
Cześć kolego!
Rafał spogląda na panią Helenę.
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Pani Helu! Z całego serca dziękuję! Dziękujemy w trójkę!
Ciemność.

Sytuacja 2
Sypialnia. Łóżko, półka z książkami, lekki rozgardiasz. Wchodzi Zosia,
ubrana jest w jednoczęściową piżamę jednorożca. Siada na łóżku, rozpuszcza włosy, zerka na telefon.
ZOSIA
mówi do siebie
Boże, dziesięć nieodebranych! Wow!
Wykręca numer.
No Hej! Co jest? Jakby co, to z mojej strony wszystko aktualne! Jak to, jak
się pozmieniało? Nie tak się umawiałyśmy! Nie będę czekać! Powiedziałam jutro albo nigdy! Posłuchaj, biorę to na siebie. Poza tym, to też jest
twój interes.
Wszystko wiem. Trzymamy się planu i kropka.
Dobra! Dozo!
Siada na łóżku, zaczyna płakać, trzęsą jej się ręce. Cichutko powtarza.
Jestem jedną z nich.
Jestem jedną z nich.
Zrobię to!
Ciemność.

Scena 2
Pokój w biurze Rafała – prezesa wiodącej stacji telewizyjnej. Nowoczesne
wnętrze, biurko, projektor, fotel uszak, na ścianie dyplomy, na półkach nagrody. Rafał uzupełnia papiery, jest wyraźnie zmęczony. Słychać pukanie
do drzwi.
RAFAŁ
Wejść!
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MIŁKA
No witam, witam świeżo upieczonego tatusia! Gratuluję!
Witają się kumpelskim całusem w policzek. Miłka podaje Rafałowi opakowanie pampersów.
MIŁKA
Jak się czuje Maja? A dzidzia to chłopiec czy dziewczynka?
RAFAŁ
Chłopak! Teodor. Maja zmęczona, ale szczęśliwa. Zostali z panią Heleną.
MIŁKA
Miałam nadzieję, że weźmiesz sobie wolne.
RAFAŁ
Żartujesz? Kto to wszystko ogarnie? Wiesz, jaką mamy presję?
MIŁKA
Wiem, ja właśnie w tej sprawie. Chcę ci coś pokazać.
Miłka włącza na projektorze nagranie – videoblog. Film z sekwencji wprowadzającej. Oglądają go razem. Miłka obserwuje Rafała z zaciekawieniem.
Gdy film ulega ponownemu zapętleniu Rafał gwałtownie wyłącza projektor.
RAFAŁ
Co to ma być?
MIŁKA
Wprowadzenie do pilotażowego reportażu, na bazie którego, w kolejnym
kwartale, robimy program.
RAFAŁ
Żartujesz?
MIŁKA
Nie.
RAFAŁ
Chwila, to jakiś happening artystyczny, czy twój mało śmieszny, żart?
MIŁKA
Ani jedno, ani drugie.
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RAFAŁ
Nie tak się umawialiśmy.
MIŁKA
A jak?
RAFAŁ
Miłka! Ja tego nie wypuszczę! Nie ma takiej możliwości. Mówiąc szczerze, jestem zawiedziony. A co więcej! Czuję się przez ciebie oszukany!
Inaczej. Zgodziłem się na większość twoich warunków, ale nie było mowy
o jakiś psychicznych małolatach manifestujących swoją samotność z powodu braku ojca. Przypomnę ci główne założenia programu. Mieliśmy
wysłuchać kobiet skrzywdzonych przez życie. Idea była taka, by wizerunkowo zrobić im metamorfozę, dzięki ekspertom – porządek w uczuciach, domu, pracy etc…
O to chodziło!
Zresztą, to się nie nadaje do telewizji. Popatrz, jak to jest nagrane. Pomijam kwestię braku merytoryczności, to jest…
MIŁKA
zaczyna chodzić po pokoju
Mam tego więcej.
RAFAŁ
Chyba żartujesz?!
MIŁKA
Nie! Posłuchaj. Dałeś mi program, na tym twoim złototwórczym prokobiecym kanale lifestylowym. Powiedziałam ci, że chcę go zrobić o kobietach niechcianych, porzuconych.
RAFAŁ
Miłka!
MIŁKA
Ty się czujesz oszukany?
Ciekawe… To nie są psychiczne małolaty. To, co teraz zobaczyłeś, to manifest społeczny. Im – tym dziewczynom, kobietom, przyszłym matkom,
żonom, kochankom, które łączy jedna sprawa, trzeba dać przestrzeń do
mówienia głośno o tym, co przeżyły, o tym, co je boli, z czym się zmagają.
Zrozum, łączy je ten sam ból, ta sama samotność. Poczucie braku bezpieczeństwa. One wiedzą, że zostały odrzucone! Chcą wyjść do ludzi ze
swoją historią! Są gotowe na wewnętrzną rewolucję, zakładając, że może
się ona skończyć sukcesem albo porażką. Przygotowałam im cały pakiet.
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Mamy opiekę psychologa i psychiatry, mamy coacha, mamy mentorów,
mamy duchownych, kosmetyczki i fryzjerów… One chcą tylko opowiedzieć swoją historię! Mają też nadzieję, że może ktoś je w końcu usłyszy.
To nie będą sielankowe opowieści. One mają w sobie wiele goryczy, ale…
RAFAŁ
Miłka! Po pierwsze zejdź z tonu. Po drugie siadaj! Po trzecie lubię cię
i szanuję, ale przeginasz. Zachowujesz się jak wariatka. Pogadamy jutro
o wypowiedzeniu. Sama je złożysz!
MIŁKA
kładzie pendrive na biurku Rafała
Świeżo upieczony Tatusiu! Zostawiam cię z tym sam na sam. Gwarantuję
ci, że wrócimy do tej rozmowy jutro!
Miłka wychodzi z impetem, trzaskając drzwiami.
RAFAŁ
do siebie, włączając kolejne nagranie
Smarkula! Na co to przyszło?!

Nagranie 2
Widzimy bohaterkę z Sytuacji 2 – Zosię. Siedzi na łóżku w swoim pokoju.
Kamera łapie ją z planu ogólnego. Nagranie rozpoczyna się długim wpatrywaniem się dziewczyny w centralny punkt kamery. Po chwili zaczyna
mówić.
ZOSIA
Z pewnością istnieje prostszy i mniej uciążliwy sposób, przynajmniej dla
ciebie, by zacząć naszą wspólną przygodę. Pokuszę się jednak o mniej
wyrafinowany, a może mniej oczywisty sposób Rafale. Zacznę od „witaj”,
bo tego wymaga dobre wychowanie. Tak więc, witaj Rafale. Mam nadzieję, że dobrze mija ci dzień. Przyjrzyj mi się uważnie.
Dziewczyna wstaje, obraca się, podchodzi do kamery, zbliża twarz, pokazując oczy, profil, włosy, czoło, uszy. Siada z powrotem na łóżku.
Pewnie zastanawiasz się, kim jestem. Bądź silny! Dotrwaj do końca. Nie
pożałujesz!
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Kieruje kamerę do okna.
Mam widok z okna na wielki neonowy napis Tesco. Świeci się w dzień i w
nocy. Widzisz? Obok niego są reklamy – zawsze te same. Pampersy dla
niemowląt ,,wszystkie rozmiary”. Pieluchy jednorazowe, pieluchomajtki, podkłady do przewijania, chusteczki nawilżające. Wszystko! Jak się
okazuje, o bezpieczeństwo pupci bobaska dbają dermatolodzy, lekarze
no i reklamowi rodzice. Doprawdy piękna para. Ona filigranowa blondynka, niebieskie oczy, talia osy. P.S. Bobas wyglada na 2 lub 3 miesiące.
Pozazdrościć! Ojciec, ten to dopiero! Silny brunet, duże oczy, wydatna
szczęka i kości policzkowe. Oboje około trzydziestki. Ludzie sukcesu.
Bądźmy ludźmi sukcesu! Wtedy nasze bobaski na pewno będą „ludźmi
sukcesu”.
Dziewczyna kieruje kamerę na siebie, szuka kontaktu, jest w ruchu.
A Ty? Wyobraziłeś sobie mnie jako bobaska sukcesu? Albo małą bobaskę
sukcesu? Czy tatuś dbał o pupcię swojej bobaski, gdy ta tego potrzebowała? Ej ty! Gdzie byłeś? Gdzie jesteś? Gdzie będziesz? Moja pupcia to
teraz prawdziwy kobiecy tyłek. Wiesz, co to znaczy ratować czyjś tyłek?
Nie wiesz. A wiesz dlaczego? Bo gdy komuś go ratujesz, to ponosisz za
niego odpowiedzialność. Odpowiedzialność to takie ładne słowo. Wiesz,
co znaczy? Powiem ci! To obowiązek moralny, a nawet obowiązek prawny.
To wzięcie pod swoje skrzydła „kogoś”, by czuł się bezpieczny, zaopiekowany, pokochany. Dla ciebie tym „kimś”, powinnam być właśnie ja.
Zosia patrzy w centralny punkt kamery, uśmiecha się.
Słyszałam, że będę mieć rodzeństwo. To chłopiec czy dziewczynka? Kiedy je poznam? A kiedy w końcu poznam ciebie? Tatusiu? Jestem jedną
z nich!
Nagranie w przyspieszonym tempie ulega zapętleniu, nie słychać głosu
Zosi. W tle leci piosenka, jej melodia przypomina kołysankę z mieszanką
rockowych brzmień.
TEKST PIOSENKI
„Ojcowie brakujący! Tak wy!
Ci których nie ma i nie było.
Wzywamy was. To my – wasze niechciane bękartki.
Potomkinie całej armii Piotrusiów Panów.
Poszatkowane, wyjałowione, połamane, opuszczone, niechciane, swoje,
nie wasze!
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Wieczne dziewczynki, zamknięte w cycatych kobiecych ciałach.
Poszukujące, okłamywane, ale wasze? Czy nie wasze?
Niby krew, wasza krew! Jaka krew?
Pusta krew, smutna krew, szaleńcza krew!
Moja krew? Twoja krew? Czy jej krew?”
Ciemność.
Rafał wyłącza nagranie, wyciąga butelkę Stocka. Pije. Jego ciało powoli
staje się bezwładne, mamrocze coś pod nosem. Po chwili, do biura próbuje
dostać się sekretarka. Puka, ale nikt nie odpowiada. Otwiera drzwi.
SEKRETARKA ANIA
Panie prezesie, czy wszystko w porządku?
RAFAŁ
mamrocze niewyraźnie
Tak. Jestem ojcem. Zostałem ojcem i będę ojcem najlepszym na świecie.
Mój Teoś jest tego wart. Czy ja wyglądam jak Piotruś?
SEKRETARKA ANIA
Jaki Piotruś, prezesie?
RAFAŁ
Pan.
SEKRETARKA ANIA
Przepraszam, panie prezesie, jaki Piotruś?
RAFAŁ
No pan, Piotruś pan.
SEKRETARKA ANIA
Absolutnie nie. Panie prezesie, zamawiam panu taksówkę do domu. Zadzwonię do pana żony.
Wytłumaczę, że to z radości wraca pan w takim stanie. Odwołam wszystkie spotkania.
RAFAŁ
mamrocze niewyraźnie.
A pojedziesz ze mną, pani Aniu? Teoś jest mały i wygląda jak pomarszczony orangutan. Urodę to ma chyba po mnie. Też byłem brzydki jak byłem mały. A wiesz, że on ma takie śmieszne nóżki, dużo skóry. I wyje!
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Ooo! Wiem! Śpiewakiem operowym zostanie! Z takim głosem i powerem
– będę ojcem śpiewaka operowego.
SEKRETARKA
Panie prezesie, proszę sobie usiąść. Za chwilę będzie pan w domu.
Ciemność.

Scena 3
Duży pokój w mieszkaniu Rafała. Na kanapie drzemie Helena. Rafał wchodzi z impetem, ubrany w garnitur biznesowy.
HELENA
Cichutko! Dopiero co zasnęli. Matko Boska! Panie Rafale, co się stało?
RAFAŁ
Śpią?
HELENA
Tak. To był ciężki dzień.
RAFAŁ
Na moje szczęście!
HELENA
Panu też przydałoby się łóżko. I zimny prysznic.
RAFAŁ
siada na kanapie obok Heleny
Na pewno.
HELENA
Proszę mnie źle nie zrozumieć, ale… od wczoraj jest pan ojcem. Myślę, że
Maja i Teoś pana potrzebują.
RAFAŁ
Wiem, pani Heleno, ale duch przeszłości do mnie wrócił, po prostu tak
wyszło. Jest mi wstyd, ale…
HELENA
Wie pan, jak na pana teraz patrzę, to do mnie też.
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RAFAŁ
Nie rozumiem.
HELENA
Alkohol.
RAFAŁ
Dalej nie rozumiem.
HELENA
Panie Rafale, znamy się nie od dziś. Pan wie, że ja miałam problem.
RAFAŁ
A, tak, zapomniałem. Przepraszam.
HELENA
To naprawdę nie jest sposób na szczęście, coś o tym wiem.
RAFAŁ
Ma pani rację. Nigdy o tym nie rozmawialiśmy, ale…
HELENA
Wie pan, to się tak zaczyna. A zresztą! Zmieńmy temat. Będzie pan wspaniałym ojcem.
RAFAŁ
Mam taką nadzieję, może się zrehabilituję za błędy młodości.
HELENA
Jakie błędy panie Rafale?
RAFAŁ
Szkoda gadać.
HELENA
Mówię panu! Będzie pan cudownym ojcem! Ja bym chciała takiego mieć!
RAFAŁ
Pani był zły?
HELENA
Mojego nie było!
RAFAŁ
Umarł?
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HELENA
Nie. Nie chciał mnie. A zresztą, to już za mną. Swoje wycierpiałam. Na
próżno szukałam.
Nie będę pana zamęczać swoimi historiami.
RAFAŁ
Proszę mówić.
HELENA
Mam dwa dobrze zachowane w pamięci wspomnienia z dzieciństwa.
W pierwszym ubrana jestem w czerwoną sukienkę, mam około 4 lat. Moi
rodzice siedzą razem w ogrodzie na bujającej się huśtawce, ja biegam
dookoła nich, śmiejąc się od ucha do ucha. Jest wiosna, słonecznie, zielono, sielankowo. Widzę, jak ojciec patrzy na mamę i mówi: „Nigdy was
nie zostawię”. Drugie to brudna kuchnia, unoszący się śmierdzący dym
papierosowy. Ja, ukradkiem spoglądając zza rogu drzwi, obserwuję rodzinną awanturę. Mama zarobiona, ojciec zmęczony. Krzyk. Chwilę potem siedzą naprzeciwko siebie, ona spogląda w okno, ojciec patrzy na
nią. W oczach ma taką niechęć, nienawiść. Widzę, że coś jest nie tak. Gdy
chcę zrobić krok do przodu, by ich przytulić, słyszę jak ojciec mówi: „Odchodzę – jesteś beznadziejna”, po czym mija mnie przy drzwiach i mówi:
„Poradzisz sobie beze mnie”. Ubiera długi czarny płaszcz, bierze dokumenty, klucze od samochodu i wychodzi. Tyle go widziałam. Wiadomo,
ja w płacz, matka w płacz, tuli mnie do siebie i mówi: „Tatuś miał dziś zły
dzień. Nie martw się! Na pewno wróci”. Nigdy nie wrócił. Wiem, że ułożył
sobie życie z inną kobietą. Wtedy mówiłam, że ,,inna pani z dużego miasta ukradła mi tatusia”.
Helena płacze.
Przepraszam. Te wspomnienia są wciąż żywe.
RAFAŁ
Proszę nie płakać.
HELENA
Wie pan, nie da się. Tak, wszystko się już stało. Nigdy się nie odstanie.
Dlatego, jak na pana patrzę, to bardzo zazdroszczę! Każdemu szczęśliwemu bobasowi i dziecku zazdroszczę.
Dzieciństwo ma wpływ na życie, potwierdzam. Z doświadczenia potwierdzam. Wstydzę się tego, że piłam. Bardzo się wstydzę. Boję się siebie, że
się złamię – tego się boję.
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RAFAŁ
Ale piła pani bo?
HELENA
Przez niego piłam. Ten koszmar dzieciństwa ciągnął się za mną latami.
Wie pan, ja mam 55 lat. Nie piję od 15, piłam 10. Gdy miałam 20 lat, chciałam ułożyć sobie życie. Mieć męża, dziecko, dom z ogrodem, psa i kota.
Być kobietą robotną, ale i domową. Wyobrażałam sobie siebie jako kobietę idealną. Zadbaną, rezolutną. Zdolna byłam! Pamiętam, że zdolna
byłam! Maja mnie przypomina. Wie pan, młodość ma się raz! W tamtym
czasie poznawałam wielu kawalerów, wiadomo, ciężkie czasy, ale zabawy były. Cały czas stało mi coś na przeszkodzie w tych sprawach sercowych. Nie wiedziałam co – piłam i piłam.
Helena się zawstydza, ma mętlik myśli, wstaje, chce wyjść.
Cisza.
RAFAŁ
łamiącym się głosem
Proszę mówić, pani Heleno, proszę mówić…
HELENA
odwraca się gwałtownie, patrzy na Rafała z dziwnym uśmiechem
Ojczulku! Twoje zdrowie! Tak patrzę na siebie i szukam. Siebie szukam.
Ciebie szukam. Ojczulku! Twoje zdrowie! Zadam ci jedno bardzo ważne
pytanie – kurwa, czemu mnie nie chciałeś? Co? Przez nią? Że niby ona niedoskonała była? Ale bzykało się fajnie, co? Ojczulku! Ale że ona – mama,
to co? Oczekiwań twoich nie spełniała? Czy jak? Bo ja nie rozumiem? Czy
ja ci coś zrobiłam? Może cię jakoś uraziłam? No nie wiem? A wiesz co?
Jestem. Idealnie pijana. Tak ojczulku! Przez ten brak się upiłam. Ciebie
brak! A ty też jesteś taki idealny, jak ja?
Wchodzi w ton kazaniowy.
Jeżeli prawdą jest, że się jest! Na podobieństwo Boga! Ojca! To ty musisz
być „swój chłop”. Idealnie pijany. Ojcze! Boże ojcze! Powiedz mi! Pogadajmy! Ja jestem twoim wyzwaniem, któremu nie podołałeś. Kurwa! I teraz
powiem ci! Ty pierdolony egoisto! Ty szujo! Ty obrzydliwy plemnikotwórczy organizmie. Rzygam na ciebie kolorowym jadem. A tam, w tych kolorach, jest wszystko to, czego mi nie dałeś. Wszystko to, czego nie mogłam
poznać. Wszystko, co powoduje, że chodzę do tej pierdolonej, brzydkiej
grupy AA. Ci powiem, jeszcze, żeby nie było, jestem jedną z nich!
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Krajobraz sceny powraca do tego sprzed monologu. Helena siada na kanapie obok Rafała, który zachowuje się tak, jakby wpadał w obłęd. Chowa się
przed samym sobą i Heleną – chowa się w ciele.
HELENA
Panie Rafale, tak właśnie do siebie przed lustrem gadałam. Do siebie,
do niego, bo z niego wiele mam. To mi pomagało. Bardzo mi pomagało.
Decyzję o grupie AA podjęłam, jak się okazało, że jestem w ciąży. Bardzo
chciałam mieć dziecko. Poroniłam. Już nigdy nie miałam.
Cisza.
RAFAŁ
Idź stąd! Zostaw mnie samego!
HELENA
zaczyna nucić piosenkę cichutko, bawi się tym
„Ojcowie brakujący! Tak wy!
Ci których nie ma i nie było.
Wzywamy Was. To my wasze niechciane bękartki.
Potomkinie całej armii Piotrusiów Panów.
Poszatkowane, wyjałowione, połamane, opuszczone, niechciane, swoje,
nie wasze!
Wieczne dziewczynki zamknięte w cycatych kobiecych ciałach.
Poszukujące, okłamywane, ale wasze? Czy nie wasze?
Niby krew, wasza krew! Jaka krew?
Pusta krew, smutna krew, szaleńcza krew!
Moja krew? Twoja krew? Czy jej krew?”
Ciemność.
Po chwili.
Duży pokój w mieszkaniu Rafała. Na kanapie drzemie Helena. Rafał wchodzi, ubrany w poważny biznesowy strój.
RAFAŁ
zawiesza wzrok na Helenie, mówi głośno
Śni mi się to, czy nie śni ? Zamykam oczy i otwieram! O! Zamykam! Otwieram! Zamykam!
HELENA
budzi się
Panie Rafale! Co się dzieje?
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RAFAŁ
Zostaw mnie! Mnie i moją rodzinę! Ty przebrzydła bestio!
Helena wstaje, zaskoczona, patrzy z niedowierzaniem.
Ja nie chciałem! Ja byłem młody, nie wiedziałem, co robię! Myślałem, że
ucieknę! Nie wiedziałem, że to będzie takie trudne, gdy dorosnę! Obiecuję, że będę dobrym ojcem. Odkupię swoje winy, tylko idź stąd! Nie jestem
Piotrusiem! Panem Piotrusiem nie jestem!
HELENA
spokojnym tonem
Panie Rafale, to ja Helena.
RAFAŁ
Wiem, kim jesteś! Ty jesteś nią! Ty jesteś Zosia! Ona i ty to jedno! Będziesz mnie teraz straszyć! Będziesz mi życie niszczyć! Odejdź!
Wchodzi Maja, zmęczona w szlafroku.
MAJA
Pani Heleno, co się tu…
RAFAŁ
podchodzi do Mai
Majuszka! Moje słońce! Nie słuchaj jej!
Zaczyna płakać.
Krzyczała na mnie! Wyrzucała mi to wszystko! Kolorowy jad na mnie wyrzucała.
MAJA
Uspokój się. Teoś śpi. Jaki jad, co ty mówisz?
Patrzy pytająco na Helenę.
HELENA
Maju, wiem tylko tyle, że pana Rafała przywiozła taksówka, widziałam
przez okno, jak wysiada. Naprawdę nie wiem, co się stało.
RAFAŁ
Majuszka! Ja przepraszam!
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MAJA
Za co mnie przepraszasz?
RAFAŁ
Za nią. Za to, że …
MAJA
Ty jesteś kompletnie pijany.
RAFAŁ
Ja cię z nią nie zostawię!
MAJA
Pod prysznic! Natychmiast!
Rafał wychodzi z pokoju. Patrzy na Helenę z przerażeniem. Dzwoni telefon. Maja odbiera.
MAJA
Słucham? Tak, przy telefonie. Tak dojechał. Pani Aniu, co się właściwie
stało? Rozumiem, tak, na pewno z radości, dziękuję za troskę i telefon.
Pozdrawiam.
HELENA
Maju, ja może powinnam wyjść. Ale nie chcę cie zostawiać z nim w takim
stanie.
MAJA
Proszę zostać. Sekretarka powiedziała, że upił się z radości bycia ojcem.
Długie milczenie, spojrzenia. Helena przytula Maję.
Wchodzi w ręczniku trzęsący się, mokry Rafał. Helena z Mają siadają na
kanapie, on na krześle naprzeciwko nich. Przyglądają się sobie wzajemnie.
Helena z Mają zaczynają się śmiać.
RAFAŁ
Z czego się śmiejecie?
MAJA
Z ciebie głupku! Taki dorosły i taki pijany!
RAFAŁ
poważnie, trzeźwiejąc
Nie jestem pijany!
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MAJA
Już nie. Dzwoniła pani Ania, twoja sekretarka. Powiedziała, że wrzuciła
cię pijanego, prawie już śpiącego, do taksówki.
RAFAŁ
siada na fotelu. Trzęsie się z zima
Czyli to był sen?
HELENA
Panie Rafale, ja myślę, że sen to się panu dopiero przyda. Proszę się położyć.
RAFAŁ
Żebyś znowu tam przyszła?
MAJA
Uspokój się! Jak ty się zachowujesz? Pani Helena jest ze mną w najtrudniejszych momentach! Bez niej bym sobie nie poradziła. Ciebie nie
ma całymi dniami. Nie było cię, gdy rodziłam. Nie było cię rano! Weź się
w garść, ile ty masz lat? Znasz takie słowo jak odpowiedzialność?
HELENA
Maju spokojnie, to pewnie męski szok poporodowy. Będę w pokoju gościnnym.
MAJA
Dziękuję i przepraszam.
Helena wychodzi.
RAFAŁ
patrzy Mai głęboko w oczy
Majuszka. Ja cię tak kocham! Przepraszam. Jestem facetem, starym
facetem, a zachowuję się jak… Muszę ci coś… Mam lęki. Niby wszystko
idzie zgodnie z planem, naszym wspólnym planem. Mamy pracę dobrą –
oboje. Mamy mieszkanie. A teraz mamy dziecko – nasze wspólne dziecko. Ale ten sen, a raczej melodia, jakbym kiedyś już ją słyszał...
Pamiętam, jak planowaliśmy dziecko. Świadome ojcostwo i macierzyństwo. Cieszyłem się, ale gdy padły z twoich ust słowa „Kochanie, jestem
w ciąży” – pierwsza moja myśl: „To już? Tak szybko?” – Nie zapomnę tego
gwałtownego napadu strachu, teraz też się boję. Nie wiem, czego ono
ode mnie oczekuje. Nie wiem, jak się zachować.
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Cisza.
MAJA
patrzy na Rafała
Kochanie proszę, połóżmy się już.
Chwyta go za rękę. Powoli wychodzą.
Ciemność.

Scena 4
Biuro Rafała. Rafał chodzi nerwowo, zamyślony, w ręce trzyma nagranie,
które podarowała mu Miłka siedząca przy jego biurku na krześle. Obserwuje go.
RAFAŁ
Ktoś to widział?
MIŁKA
Ty ja i Zosia.
RAFAŁ
Co chcesz z tym zrobić?
MIŁKA
To zależy od ciebie.
RAFAŁ
Długo to planowałaś? Planowałyście?
MIŁKA
z ironią
Nie! Spontaniczna akcja!
RAFAŁ
Do czego ona zmierza?
MIŁKA
Ty mi powiedz.
RAFAŁ
A ty, co z tego będziesz mieć?
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MIŁKA
Program.
RAFAŁ
Nie wstyd ci? Żerować na cudzych historiach?
MIŁKA
Sam mnie tego nauczyłeś. Wiesz – słupki, oglądalność. Najlepiej sprzedają się prawdziwe historie! Sam mówiłeś! „Jesteśmy więźniami cudzych
faktów – one dają nam chleb i przyjemności.”
RAFAŁ
Zamknij się!
Zapada niezręczna cisza. Rafał uderza pięścią w ścianę.
Ktoś puka.
RAFAŁ
Wejść!
SEKRETARKA ANIA
Przepraszam, panie Rafale, poczta.
Kładzie na biurku.
RAFAŁ
Dziękuję.
Sekretarka wychodzi.
RAFAŁ
do Miłki
Na dziś skończyliśmy.
Miłka wychodzi, wyraźnie podirytowana.
Rafał przegląda pocztę, znajduje kopertę z pendrive, wyciąga go.
RAFAŁ
do siebie
Kurwa.
Podłącza pendrive, włącza nagranie.
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Nagranie 3
Pokój Zosi, plan ogólny, widzimy szafę. Zosia siedzi na łóżku, mówi dość
spokojnie.
ZOSIA
Hej! Gratuluję! Jesteście rodzicami. Rafał! Jesteś ojcem. Po raz drugi.
Oby ten był lepszy od pierwszego. Szkoda, że się nie znamy. To znaczy,
„tak naprawdę się nie znamy”. Coś ci pokażę. W zasadzie, coś ci opowiem.
W każdy poniedziałek stoję w kilkumetrowej kolejce do mojego ulubionego second handu. Razem ze mną stoją kobiety z dziećmi, handlarze,
łowcy perełek i tak zwani „starsi ludzie”. Przez pierwszą godzinę szukam
tam ubrań dla siebie: topów i sexy koszulek. Popatrz, to jedna z nich.
Zosia wstaje i obraca się wokół własnej osi. Ponownie siada.
Otwierają się przede mną przestrzenie do fantazjowania. Jesteś tam.
Uczestniczysz w tym. Wiesz, co robię potem? Idę na dział męski, szukam
dla ciebie koszul. Wyobrażam sobie, że nosisz niebieskie, a twój rozmiar kołnierzyka to 42. Biorę ich kilka. Szukam ci spodni, noszę ze sobą
karteczkę z twoimi wymiarami. W mojej głowie masz 186 cm wzrostu
i nosisz rozmiar L. Proszę panią ekspedientkę o radę. Razem wybieramy
spodnie dla ciebie. Mam ich wiele: rurki, marchewy, dżinsy czarne, niebieskie i skiny. Zawsze zaznaczam, że to dla taty. Pani proponuje skarpetki.
Biorę te, co są w modzie. Kolorowe, w paseczki, kwiatuszki, balony, misie,
święte mikołaje, ciasteczka i romby. Tak, byś miał na siedem dni tygodnia. Zawsze słyszę „Wspaniała córeczka Tatusia. Ojciec pewnie dumny”
– oczywiście odpowiadam nieśmiało, patrząc pani głęboko w oczy „Mam
nadzieję, że tak. To wspaniały człowiek”. Popatrz.
Zosia otwiera szafę, w której znajdują się te wymienione męskie ubrania.
Jesteś ze mnie dumny? Jestem doskonałą córeczką tatusia? Widzisz,
dbam o ciebie! A ty o mnie dbałeś? Nie, nie dbałeś.
Zosia zaczyna przed kamerą grać w klasy.
Wiesz, te ubrania to coś więcej. To taka zabawa. Przychodzą do mnie moi
koledzy. Przebieram ich w te ubrania. Siadamy na kanapie i rozmawiamy.
Jak ojciec z córką. Muszę to robić. To daje mi poczucie bezpieczeństwa.
Opiekują się mną. Robią herbatkę z cytrynką, kroją ciasteczko, opowiadają
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o tym, że nie mogę bawić się żywym ogniem, bo to niebezpieczne. Jeden
jest studentem fizyki, tłumaczy mi, jak działa światło, prędkość, fale
elektromagnetyczne. Inny z kolei opowiada mi o budowie silnika samochodowego. Wiesz jakie to upokarzające? Ale muszę to robić. Inaczej bym
umarła. Nie radzę sobie ze sobą. Bo nie wiem, kim jestem. A ty, kim jesteś,
tatusiu? Teraz twoja kolej, opowiedz mi bajkę! Ojcze brakujący! Tak, ty!
Którego nie ma i nie było. Wzywam cię! To ja, Zosia! Twoja niechciana bękartka.
Siada tuż przed kamerą. Zbliżenie na twarz.
Teraz, jak nigdy, cię potrzebuję.
Rafał gasi nagranie.
Ciemność.

Scena 5
Studio/pokój nagrań. Na scenę wchodzi Marcin, młody mężczyzna – typ
naukowca, okulary korekcyjne, za duże niebieskie jeansy (podwinięte nogawki), za duża biała koszula i za duża niebieska marynarka, wzrost około
165 cm. Siada na znajdującym się na środku sceny hokerze. Patrzy w kamerę (widownię).
GŁOS Z OFFU
Okey, będziemy zaczynać. Czuj się swobodnie, staraj się odpowiadać na
pytania do kamery.
MARCIN
stara się znaleźć wygodną pozycję na hokerze. Jest onieśmielony
Dobra, chyba rozumiem.
GŁOS Z OFFU
Wodę masz przy hokerze.
MARCIN
Dobra.
GŁOS Z OFFU
Marcin, jesteś studentem fizyki, to twój pierwszy udział w projekcie medialnym. Dlaczego się zgodziłeś i od czego się to wszystko zaczęło?
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MARCIN
Robię to dla niej.
GŁOS Z OFFU
Rozumiem, to może zaczniemy od pytania:
Od czego się to wszystko zaczęło?
MARCIN
Było tak. Pierwsze nasze spotkanie to wynik kolektywnej imprezy studentów AGH i ASP. Zosia organizowała to wydarzenie. Ja zajmowałem się
światłem – to moja pasja. Kolekcjonuję lampy, ledy i inne takie rzeczy.
Jestem raczej nieśmiały i mało przystojny, więc się nie wychylałem. Nie
dałbym rady. Gadaliśmy, normalnie, o pracy.
Bierze szklankę wody.
Po wydarzeniu Zosia zapytała, czy mógłbym jej pomóc skonstruować
mapping świetlny do projektu zaliczeniowego. Zgodziłem się. Zaprosiła
mnie do siebie do mieszkania.
GŁOS Z OFFU
Rozumiem. Czy to zaproszenie stało się początkiem waszej zabawy?
MARCIN
Tak, choć dla mnie to nie zabawa. To nauka.
GŁOS Z OFFU
Czy możesz coś więcej powiedzieć?
MARCIN
Zostałem wychowany w konserwatywnej rodzinie. Miałem ściśle określone reguły. Moi rodzice byli i są razem. Ojciec zaborczy – pracowity, ale
wybuchowy. Mama potulna, wiecznie zmęczona pielęgniarka. Co tydzień
wyjścia do kościoła, określone czasowo powroty do domu. Zawsze się
słuchałem. Ważne były oceny. Jak zacząłem studia, mieszkałem w akademiku, nie mogłem się przystosować. Nie poczułem wolności. W zasadzie wiele mnie przerażało. Nigdy nie miałem dziewczyny. Jak już któraś
ze mną rozmawiała, to tylko po to, by zrobić jej projekt na zaliczenie, rozwiązać zadanie albo naprawić komputer. Z Zosią podobnie się zaczęło,
ale ona dała mi coś od siebie, to nie był czteropak piwa.
GŁOS Z OFFU
A co?
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MARCIN
Ona zrobiła to wszystko inaczej. Nie rozumiałem, dlaczego mnie wybrała.
Ten mapping to był pretekst.
GŁOS Z OFFU
Do czego?
MARCIN
Trudno to nazwać. Wszedłem do jej mieszkania. Miała otwarty komputer,
unosił się zapach kawy, dobra była. Nie takie fusy pływające, jak w knajpie z tygielka. Pogadaliśmy chwilę o … nie pamiętam o czym. Potem Zosia
otworzyła komputer z gotowym projektem. Zamurowało mnie. Bo po co ja
tam przyszedłem? Popatrzyłem, powiedziałem, że wszystko jest dobrze.
Chciałem wychodzić. Zosia powiedziała, żebym został, bo chce pogadać.
GŁOS Z OFFU
O czym?
MARCIN
O mnie.
GŁOS Z OFFU
To znaczy?
MARCIN
Powiedziała: „Pomożesz mi, to ja pomogę tobie”. Ja na to, że chciałem
pomóc, ale projekt jest zrobiony. No i się zaczęło. Otworzyła szafę, pokazała mi te wszystkie ubrania. Byłem przerażony. Chciałem uciekać.
Powiedziała mi o tym zbieractwie. Pomyślałem, że jest wariatką. Mówiła
bardzo spokojnie, że jeżeli chcę, to mogę wyjść, ale jeżeli to dla niej zrobię…
GŁOS Z OFFU
Co zrobisz?
MARCIN
Ubiorę się w te ubrania.
Nie wiem, dlaczego się zgodziłem.
GŁOS Z OFFU
Co było potem?
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MARCIN
Zrobiliśmy taką inscenizację. Ja wyszedłem z łazienki w tych ubraniach.
Ona siedziała na kanapie, miała warkoczyki, zeszyt i długopis. Ubrała się
w taką sukienkę, jak kiedyś dziewczynki nosiły, granatową i białe rajstopy. Patrzyła na mnie… Mój Boże… jak dziecko na mnie patrzyła. Usiadłem
obok niej. A ona na to „Tato mam zadanie, nie wiem, o co chodzi z prędkością światła”. Wszystko działo się dość chaotycznie, wszedłem w tę
zabawę. Tłumaczyłem jak dziecku, o co chodzi, trochę jakbym udzielał
korepetycji. Ona wszystko notowała, zadawała podchwytliwe pytania.
Największy problem miałem z tym, że wiedziałem, że ona to wszystko
wie.
GŁOS Z OFFU
To był tylko jeden raz?
MARCIN
Nie, spotykamy się do teraz. Za każdym razem jest trochę inaczej. Mam
inne ubranie, cały czas udzielam jej lekcji, tak jakby.
GŁOS Z OFFU
Dlaczego to robisz?
MARCIN
Nie wiem. Lubię ją. Szkoda mi jej. Znam jej historię. Wkręciłem się. To odskocznia od mojego nudnego życia, choć wiele się w nim zmieniło. Uwierzyłem w siebie. Jestem bardziej śmiały, choć nadal nieśmiały. Czuję się
potrzebny. Wiem, to brzmi strasznie, ale nigdy wcześniej się tak nie czułem.
GŁOS Z OFFU
A nie wolałbyś spotykać się z nią w innych relacjach?
MARCIN
Chciałem. Powiedziałem jej, że mi zależy na niej inaczej, to było jakiś
czas temu, ale przegadaliśmy to. Nie chciałbym tracić tego, co jest teraz.
Poza tym zacząłem umawiać się z pewną dziewczyną. W zasadzie to dzięki Zosi zacząłem, ale to dopiero początek.
GŁOS Z OFFU
Powiedziałeś, że to dla ciebie też nauka, możesz rozwinąć tę myśl?
MARCIN
Przez to granie jej ojca, ja się wiele o sobie samym nauczyłem. Uświadomiłem sobie, że czasami trzeba zaryzykować, mieć odwagę do podej-
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mowania pewnych działań, które są nieoczywiste. Nie wiem, co z tego
będzie. Nie wiem, czy na pewno wyjdzie mi to na dobre. Na ten moment
powiedziałbym tak. Popatrz, mój dzisiejszy strój, to nie jestem ja. Prosiłaś bym ,,się ubrał” w jej ojca, zrobiłem to. W tej grze, to ja kształtuję obraz tego człowieka, za każdym razem od nowa. Nie wiemy, jaki on
jest w rzeczywistości. Zosia konfrontuje swoje wyobrażenia z kreowaną
przeze mnie tymczasową rzeczywistością. Zdarza się, że prosi mnie, bym
był bardziej stanowczy, opiekuńczy, testujemy różne warianty.
Wiem też, co jej to daje. Ona była zafiksowana. Miała ściśle określony
obraz tego człowieka. Ta nasza gra to dla niej przygotowanie do konfrontacji. W jakiś chaotyczny sposób stara się, siebie samą, przygotować na
różne wydania jego osoby. Wiemy, że on będzie różny ode mnie. By uniknąć możliwego rozczarowania, testujemy różne warianty jego zachowań.
Ona próbuje zaprogramować siebie samą na pewne reakcje. Nawet ja,
będąc ścisłowcem uważam, że światem rządzi coś na wzór kodu chaosu.
Pewne zachowania oczywiście da się przewidzieć, ale w momencie, gdy
wchodzą emocje to ciężko tutaj mówić o jakichkolwiek stałych do przewidzenia. Wiem to po sobie.
GŁOS Z OFFU
Ciebie to kręci?
MARCIN
Tak.
GŁOS Z OFFU
Okey. Dziękuję za rozmowę.
MARCIN
Też dzięki.
Marcin wychodzi.
GŁOS Z OFFU
Przemek, zapraszam.
Wchodzi Przemek, ubrany w czerwone marchewy, kolorowe skarpetki, za
małą koszulę i za małą marynarkę, szczupły, wzrost 190 cm.
PRZEMEK
Jestem. Tak jak mówiłem, nie mam zbyt wiele czasu.
GŁOS Z OFFU
Jasne. Od razu do rzeczy. Kontekst znasz. Usiądź, proszę.
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Przemek siada, wierci się na krześle, prostuje, pokazuje kciukiem „ok”.
GŁOS Z OFFU
Zaczynamy.
Przemek kiwa głową.
Twój poprzednik, kolega Zosi ma podobne doświadczenia do twoich, jest
was dwóch w tej dziwnej relacji. Przemku, jakie były twoje motywacje do
podjęcia wyzwania zabawy w „ojca i córkę”?
PRZEMEK
Wiem, że ode mnie się zaczęło, potem był Marcin, bo ja niby za mało poważny. Więcej nas chyba nie ma. Podziwiam gościa swoją drogą, tego
Marcina. To nie jego dziedzina, a się zgodził. Jestem studentem intermediów. Wychodzę z założenia, że do opisywania pewnych rzeczy potrzebna jest możliwość doświadczania. Nasze życia piszą różne scenariusze,
nasze umysły i wyobraźnia konstruują pewne obrazy. Jesteśmy w stanie,
za pomocą wyobraźni, wczuć się w pewne role, ale fajniejsze jest przeżywanie tego tu i teraz. Dla mnie to eksperyment. Nie boję się wyzwań.
Traktuję to raczej jak artystyczny performans, a nie grę w rodzinę. Zosia
jest typowym przykładem życiowego, połamanego przez relacje, wariata. Ona traktuje to bardzo osobiście, ja jako pracę badawczą. To jest
tak, ona myśli, że obserwuje mnie. Konfrontuje moją postać – jej ojca,
z wyobrażoną przez siebie jego sylwetką. To prawda i nie prawda. Myślę,
że ona nie wie, jak bardzo ją obserwuję. Uważam, że zbytnio skupia się
na mnie. Nie ma świadomości tego, jakie formy bycia dzieckiem – dziewczyną ona sama przyjmuje. To ciekawe, bo dzieciństwo już przeżyła, jest
młodą, dorosłą kobietą. Wątpię, by zachowywała się tak na zaplanowanym przez siebie spotkaniu z ojcem w przyszłości. Przecież nie cofnie
się w czasie. Nie zamieni się w sześcio czy siedmioletnią dziewczynkę.
Sugerowałem jej byśmy przyjęli perspektywę tego, co mamy teraz, a nie
maglowali robienie wspólnych kanapek, opowiadanie o samochodach
i innych zjawiskach. Poza tym ona to wszystko wie. Jest mądra, inteligentna i wykształcona. Widzę w jej myśleniu pewne zakłócenia. Wiesz,
ona może mu powiedzieć, czego jej brakowało, dlaczego było źle, czemu
robimy to, co robimy. Ale oni tego czasu, który już przeminął, nigdy nie
przeżyją. Kurde, zabawa zabawą, ale strategicznie podszedłbym do tego
inaczej. Wiem, że zależy jej na kontakcie z nim. Rozumiem, że ma żal. Ale
jak już robić taki eksperyment, to bym się chyba bardziej skoncentrował
na ewentualnych scenariuszach w wydaniu aktualnym, a nie wracał do
przeszłości.

314

GŁOS Z OFFU
Jesteś zdecydowanie bardziej krytyczny niż twój poprzednik.
PRZEMEK
To nawet nie chodzi o krytyczność. Tylko o sensowność.
GŁOS Z OFFU
To znaczy?
PRZEMEK
Właściwie to chodzi o sensowność tych prób dla Zosi. Bo to jest tak. Ona
to mega przeżywa. Każde spotkanie ze mną, czy z Marcinem. Wiem o tym.
Wchodzimy w te role, niby jest spoko. Ona ma nawet schowany dyktafon
pod kanapą, zawsze włączony. Siada potem i rozpisuje to, co usłyszała.
A tak w ogóle, popatrz na mnie. Ubrałabyś tak swojego ojca?
GŁOS Z OFFU
No, nie wiem.
PRZEMEK
Właśnie…
GŁOS Z OFFU
Po prostu przygotowała ci ubrania w jego rozmiarze.
PRZEMEK
Wiem, ale to wszystko w założeniu ma być na poważnie, tak? A ja wyglądam jak pajac. Patrzy na mnie szyderczo i leci akcja. Wyobraźmy sobie
przykładową sytuację, Zosia mówi, że koleżanka jej powiedziała, że jest
ruda i brzydka. Wtedy ja startuję ze swoimi monologami. Córeczko, jesteś najpiękniejszą księżniczką na świecie. To, że masz rude włosy sprawia, że jesteś wyjątkowa. Ale pamiętaj, najważniejsze jest to, żebyś była
dobrym człowiekiem. Ludzi trzeba szanować, nawet jeżeli sprawiają ci
przykrość. Tym pokazujesz, że jesteś ponad tym, co inni o tobie myślą.
Popatrz, masz wspaniałą rodzinę, kotka, swój pokój. Ale co najważniejsze, masz bardzo duże i wartościowe serduszko. Wiesz, te słowa, przez
ten mój ubiór, patrz: ojciec – pajac, tracą trochę siłę. Szczerze, to myślę, że powinna potraktować siebie jak dorosłą kobietę, przygotowując
się do konfrontacji. Póki co, idzie to w jakimś pokręconym, nawet jak dla
mnie, kierunku. Robi z siebie ofiarę, a nią nie jest. W gruncie rzeczy, ona
z nas wszystkich osiągnęła najwięcej. Myślę, że powinna się raczej tym
pochwalić, sprawić by był z niej dumny. Ona chce zawalczyć. Ma nawet
takie hasło w pokoju – „walka musi coś pokazać”, tylko pytanie, co to dla
niej znaczy. Sorry, ale muszę lecieć. Wystarczy?
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GŁOS Z OFFU
Myślę, że tak. Dziękuję.
Przemek zbiera się z krzesła i kieruje się szybko do wyjścia.
PRZEMEK
Do zo!
Trzaśnięcie drzwiami. Zza drzwi słychać.
PRZEMEK
Sorry!
Ciemność.

Scena 6
Wnętrze mieszkania Rafała, Maja siedzi w fotelu, próbuje uśpić na nim
Teosia. Wchodzi Rafał. W tle leci muzyka, kołysanka.
MAJA
szeptem
Co ty tu robisz?
A w zasadzie dobrze, że jesteś. Nie mogłam się do ciebie dodzwonić.
RAFAŁ
Cześć kochanie, cześć maluchu.
Całuje Maję i Teosia.
Zapomniałem wziąć dokumenty. Jesteście sami?
MAJA
oschle
Pani Helena poszła na zakupy.
RAFAŁ
Coś się stało?
MAJA
pokazuje pendrive Rafałowi
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Przyszło dziś rano. Koperta zaadresowana do nas, a w środku jakaś Zosia
składa nam gratulacje! Zna twoje imię. Opowiada o robieniu zakupów dla
ciebie. Mówi, że jest twoją córką.
RAFAŁ
Wszystko ci wyjaśnię. Obiecuję, ale nie teraz.
MAJA
A właśnie, że teraz. Siadaj.
RAFAŁ
Proszę.
MAJA
Siadaj, powiedziałam!
Rafał siada na kanapie.
MAJA
Ty jesteś poważny? Dostajemy nagranie od jakiejś walniętej małolaty.
Już w oczach widać chorobę, a ty mi mówisz, że porozmawiamy wieczorem? Tu nie chodzi o mnie czy o ciebie tylko o Teosia. Jak ja mam się czuć
bezpiecznie? Pomyślałeś o tym? Zna nasz adres, wie o dziecku. Boże …
RAFAŁ
Spokojnie. Ona nie jest groźna.
MAJA
Nie jest groźna? Żarty sobie robisz? Znasz ją?
RAFAŁ
Tak, znam.
MAJA
I...?
RAFAŁ
Majuszka, to naprawdę nie jest dobry moment.
MAJA
zaczyna nerwowo płakać
Nie majuszkuj mi tutaj! Proszę, byś mi to wyjaśnił. Ty masz córkę, tak?
Tylko nie raczyłeś mnie o tym poinformować. Ba! Przez cały czas bycia
razem mnie okłamywałeś, tak?
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Maja wpada w roztrzęsienie.
RAFAŁ
Posłuchaj, proszę, nie płacz. To nie jest tak, jak myślisz. Ty ani jak mówi
Zosia… to wszystko jest dużo bardziej skomplikowane. Czuję się winny,
nie wiem, co powiedzieć.
MAJA
Prawdę powiedz.
RAFAŁ
Boję się.
MAJA
Czego?
RAFAŁ
Moja prawda, ta prawdziwa prawda, zabrzmi teraz jak największa ściema.
MAJA
Po prostu powiedz!
Wchodzi Helena, obładowana zakupami, uśmiechnięta, energiczna.
HELENA
O! Dzień dobry, Panie Rafale. Maju bardzo cię przepraszam, ale kolejki
w tych warzywniakach to większe niż za PRL-u. Mam wszystko, tak jak
prosiłaś. Spotkałam po drodze…
MAJA
Pani Heleno, proszę wziąć Teodora na górę i zostawić nas samych.
HELENA
Dobrze, oczywiście.
Helena odbiera z rąk Mai niemowlę, jest zakłopotana.
W razie czego proszę mnie wołać.
Wychodzi.
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MAJA
Rafał, mów do mnie.
RAFAŁ
mówi powoli, sylabizuje wybrane słowa
Zaczęło się kilka dni temu. Miłka przyniosła mi pierwsze nagranie Zosi.
Byłem zszokowany, nie widziałem jej dwadzieścia lat. Myślałem, że już
nigdy jej nie zobaczę. Często o niej myślę, bywało i tak, że jej szukałem.
MAJA
To twoja córka?!
RAFAŁ
Chciałbym jej powiedzieć…
Przepraszam, ja, to taki ojciec, a nie ojciec, ale ojciec.
Ale nie mogę.
MAJA
Oszukałeś mnie.
Tyle razy rozmawialiśmy, tyle przerobiliśmy tematów. Nigdy, ale to nigdy…
RAFAŁ
przerywa
Moja matka!
MAJA
Co matka?
RAFAŁ
Nie wiesz, jaka była.
MAJA
Bo nie żyje!
RAFAŁ
Na twoje, moje i Teosia szczęście!
MAJA
Kurwa! Przestań! O zmarłych się nie mówi źle.
Tym bardziej o matkach!
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RAFAŁ
Wiem, jestem potworem! Ale z niczego się tak nie cieszyłem, jak z jej
śmierci.
Życie, młodość, miłość i przede wszystkim mnie zniszczyła, chociaż Zosię udało się uratować.
MAJA
O czym ty mówisz?
RAFAŁ
O mnie, o Zosi.
MAJA
Kim ty jesteś?
RAFAŁ
Chciałaś prawdę.
Rafał wstaje, jego ciało w ruchu, geście, głosie zaczyna przypominać kobietę, naprzemiennie z dzieckiem – sobą sprzed lat. Na scenie półmrok.
RAFAŁ
Francowaty gówniarz. Egoista, samolub, wszystko gubi: szaliki notorycznie gubi, zero poszanowania dla matki, skarpetki nie do pary, ja chodzę,
szukam, kupuję, na tyle bezczelny, że mi zabiera. Łasy na jedzenie, co
z tego, że młody. Powinien jeść trzy razy dziennie, jedno ma w szkole,
za obiad mu tam płacę. Cieć pod jednym dachem, wychowywać trzeba.
Nic tylko bierze. Łatwowierny sześciolatek. Co on do rodziny wniósł? Nic
nie wniósł, tylko bierze. Jak go rodziłam, to ledwo na drugi świat nie poszłam, tak ciężko było. Ale silna jestem. Załatwię cię ty mendo wcielona.
Mamo, z kim rozmawiasz?
Z nikim nie rozmawiam, masz problem ze słuchem? A może masz zwidy?
Co? Zadanie zrobione? Gdzie podziałeś mój szal? Znowu zgubiłeś?
Mamo, szal jest na komodzie, idę się bawić.
Nic tylko zabawa i zabawa, gówniarz jeden, nieudacznikiem będzie.
Wiecznie zgarbiony, zęby nierówne, jedynki jak dwójki, paluchy takie
ogromne, wstrętne są, krzywe, za długie, za krótkie. Włosy przerzedzone – po kim on to ma? Na pewno nie po mnie, po ojcu też nie. Może po
dziadkach? Niedoskonały, a miał być wzorcem doskonałości. Dziwadło
na dwóch nogach chodzące, chód jakiś taki szybki. Nieładny. Mam być
dla niego Bogiem, ja go stworzyłam, ma być idealny, ja mu dałam życie, ja
mu życie ułożę. Nie pozwolę na nienawiść, na niechęć, na brak poszanowania. Ja matką dla niego. Najważniejszą kobietą. Ma mnie słuchać, ma
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być taki, jak chcę. Zaprojektowałam ci życie Rafałku. Już tego nie zmienisz, żadnych innych…
MAJA
przerażony szept
Rafał, przestań.
RAFAŁ
Po praz pierwszy usłyszałem to w wieku sześciu lat. To się powtarzało
do jej śmierci, zawsze niedoskonały ja. Przeszedłem piekło na ziemi. Gdy
byłem w liceum, każda moja koleżanka była dla niej zagrożeniem. Musiałem z nią mieszkać, nie miałem jak uciec. Chciałem skończyć szkołę.
Dobrze było na święta – była miła, ojciec też miał gehennę. Służyłem,
byłem dodatkiem, karmiłem jej poczucie wartości. Nie miałem swojego
życia, czułem się jak pies na smyczy. Marzyłem, by zobaczyła we mnie
człowieka, ale moja osobowość się nie wytworzyła, nie istniałem, nie
miałem charakteru. Miała moją duszę i moje ciało. Gdy powiedziałem,
że zaczynam studia, krzyczała „Rafałku jesteś nieuczciwy, co się z tobą
stało? Zostawisz mnie? Dla balang, dziewuch, obiecujących ci złote góry?
Nie możesz mi tego zrobić!”
MAJA
Rafał, gubię się, nie rozumiem.
RAFAŁ
Maja, jesteś moją jedyną kobietą. Kobietą mojego życia…
MAJA
Nie kłam! Masz dziecko, którym się nie zająłeś. Twoje dzieciństwo – nigdy o tym nie mówiłeś, nie wiem co mam myśleć!
RAFAŁ
Zosia jest moją siostrą.
MAJA
Co?!
RAFAŁ
Nie wiedziałem, co robić, byłem zdesperowany. Ojciec mnie nie chronił,
nie umiał ochronić ani mnie, ani siebie. Nie wiem, jak ona to robiła. Moja
matka.
Ojciec był schorowany, dla niego najważniejsze było to, że ma gdzie
mieszkać i co jeść. Mną się nie zajmował, matką czasami. Ona była potworem. Ja też nim jestem, wiem. Ja chciałem dla Zosi jak najlepiej.
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MAJA
Chwila, ona jest twoją siostrą?
RAFAŁ
Nie umiałem się uwolnić. Połknąłem widelec, wylądowałem w szpitalu.
Miałem zamiar uciec, wiedziałem, że będzie ciężko… trudno lecieć z uciętymi, nieukształtowanymi skrzydłami… Matka z ojcem przyjechali… ona
zemdlała… myślałem, że to gra jak zwykle na emocje, na chorobę, na rozpacz, na dług wdzięczności za to, że żyję. Było inaczej… Okazało się, że
jest w ciąży. Pach! Nie mogłem uwierzyć. Maja, ja nawet chciałem ją zabić… gdy sobie uświadomiłem, że moje rodzeństwo, będzie przechodziło
przez to, co ja… Nie chciałem, by było emocjonalną kaleką … i wiesz co?
Stałem się silniejszy, dalej nie mogłem się sprzeciwić, ale obmyśliłem
plan...
MAJA
przerywa
Rafał, przysięgnij na Teosia, że mówisz prawdę…
RAFAŁ
poważnie
Przysięgam.
Maja patrzy mu głęboko w oczy.
MAJA
Boże, to brzmi strasznie… Mów dalej.
Do siebie.
Dlaczego mi nie powiedziałeś?
RAFAŁ
Nie wierzyłem, że ona się zmieni, ale miałem nadzieję, że może będzie
inaczej. W tym przypadku każde rozwiązanie było złe, ale nie myślałem
o sobie ani o matce, ojcu tylko o Zosi. Gdy się urodziła, ja odszedłem na
drugi plan, zacząłem pracę, mieszkałem z nimi, widziałem, jak się zachowuje – źle, że płacze, źle, że ma włosy, źle, że guga, źle, że tak szybko
rośnie. Okropnie patrzyło mi się na to, jak wyciągała z szafy moje stare
śpioszki i ubrania. Dwadzieścia lat później ona dalej je miała – złożone
w kostkę, pachnące. Zakładała je małej, nic jej nie kupiła, wszystko to
samo, wszystko po mnie, już wiedziałem, że wszelkie schematy działania, jakie stosowała wobec mnie, będzie powielała na niej. Ja dalej nie
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miałem dziewczyny, zarabiałem na siebie, postanowiłem, że ucieknę. Zosia miała wtedy około roku. Zabrałem ją ze sobą.
MAJA
Co?
RAFAŁ
stanowczo
Porwałem ją, zabrałem, ukradłem, chciałem przerwać czarną linię zła,
ale czułem, że jestem cały czas jej podporządkowany, wielu rzeczy nie
mogę zrobić, wszystko mnie zaskoczyło. Świat mnie zaskoczył. Nie wiedziałem, jak żyć, jak funkcjonować. Matka nas szukała, prawie nas znalazła. Ojciec mojego kumpla miał mieszkanie w dużym mieście – stare, bez
bieżącej wody, umówiliśmy się, że mogę tam pomieszkać z tym dzieckiem
– powiedziałem, że moje – ale mam być stróżem. Tak żyliśmy przez dwa
miesiące. Chwilę po tym okazało się, że matka zabiła siebie i ojca. Nie
byłem na pogrzebie.
MAJA
Mówiłeś, że miała zawał i pochowana jest w Australii, dlatego nie jeździmy na Wszystkich Świętych, a ojciec .. nieznany … twój …
RAFAŁ
A co miałem ci powiedzieć?
MAJA
Boże, nie wierzę, dlaczego? Skoro ją wziąłeś? To dlaczego ona ma pretensje? Dlaczego nigdy jej nie widziałam? Chwila, mówiłeś, że nie widziałeś
jej dwadzieścia lat, a teraz mówisz, że ją zabrałeś. To się nie trzyma…
RAFAŁ
Miałem nadzieję, że wszystko się ułoży, ale nie dałem rady. Sparaliżowało
mnie, nie dawałem rady, oddałem ją w dobre ręce.
MAJA
Gdzie ją oddałeś?
RAFAŁ
Z bohatera stałem się zwykłym tchórzem.
MAJA
Komu ją oddałeś?
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RAFAŁ
Mojej kuzynce Lidii.
MAJA
Ty masz kuzynkę?
RAFAŁ
Już nie, zmarła kilka tygodni temu. Myślę, że nie zdążyła jej wszystkiego
wytłumaczyć. Myśleliśmy, że mamy czas.
MAJA
Muszę się przewietrzyć.
Maja wychodzi.
Ciemność.

Scena 7
Retrospekcja. Studio/pokój nagrań, na scenie pusty hoker, wchodzą Miłka
i Rafał. Miłka ma ze sobą kamerę.
MIŁKA
To co, pogadamy?
RAFAŁ
Nie teraz.
MIŁKA
Po co tu przyszliśmy? Razem? To moje miejsce pracy.
RAFAŁ
Chwilowo moje. Ustaw mi wszystko, jak trzeba.
MIŁKA
Nie czaję.
Rafał siada na hokerze, patrzy na Miłkę, która ustawia przed nim kamerę.
RAFAŁ
Chcę coś nagrać. Ustaw mi to tak, żeby dobrze wyglądało.
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MIŁKA
No dobra. A co będziesz nagrywał?
RAFAŁ
Nie twoja sprawa. Po prostu to zrób.
Miłka ustawia statyw na wprost Rafała.
MIŁKA
Gotowe. Zaczynamy?
RAFAŁ
Ja zaczynam. Daj klucze i wyjdź.
MIŁKA
Serio?
RAFAŁ
Tak, serio. Czekaj za drzwiami.
MIŁKA
przerywa
Ale...
RAFAŁ
To polecenie służbowe.
Miłka podaje klucze Rafałowi, wychodzi. Rafał wstaje. Słychać zamknięcie
drzwi na klucz, wraca, siada na hokerze. Patrzy w centralny punkt kamery.
Bierze głęboki oddech, chwyta się za głowę, dotyka dłońmi podbródka.
RAFAŁ
spokojnie
Dzień dobry Zosiu. Trochę nie wiem, jak zacząć. Jestem poruszony twoimi filmami. Mam ci wiele do powiedzenia. Słowa te nie będą dla ciebie
satysfakcjonujące, jednak chcę byś znała prawdę. Wiedz, że dla mnie to
też jest trudne.
Rafał zaczyna głośno ryczeć, przypomina dziecko. Powoli zaczyna się
uspokajać.
Cisza.

325

RAFAŁ
Zosiu, nie dam rady w ten sposób, proszę, spotkajmy się. Dziś o 16.00 w studio.
Ciemność.

Scena 8
Wnętrze mieszkania Rafała, kontynuacja sceny 6.
MAJA
stanowczo
Ciężko w to uwierzyć. Powiedzmy, że jest, jak mówisz, to co teraz?
RAFAŁ
Za chwilę mam być w studio.
MAJA
Co?
RAFAŁ
Poprosiłem ją o spotkanie dziś o 16.
MAJA
Ona wie, że nie jesteś jej...
RAFAŁ
przerywa
Nie, chcę jej powiedzieć prawdę.
MAJA
Na jej miejscu bym cię zabiła, pobiła – na pewno bym ci nie uwierzyła.
RAFAŁ
Nie mam wyjścia, chcę spróbować. Maja, nie pomagasz mi.
MAJA
Idź, już nic nigdy nie będzie takie samo.
Rafał wychodzi, trzaska drzwiami, słychać głos Heleny.
HELENA
Maju! Teoś się obudził, pora karmienia.
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MAJA
Proszę przyjść.
Ciemność.

Scena 9
Studio/pokój nagrań. Półmrok. Widzimy kanapę, dwa krzesła, stolik, na
nim woda, szklanki. Miłka siedzi na kanapie, w ręce trzyma telefon. Po
chwili wchodzi Rafał, jest zdyszany, czerwony, ma podkrążone oczy, siada
na kanapie. Ma ze sobą teczkę.
MIŁKA
Bałam się, że nie przyjdziesz. Jak ty wyglądasz?
RAFAŁ
Daruj sobie. Na pewno przyjdzie?
MIŁKA
Tak, dałam jej nagranie, jak prosiłeś. Obiecała, że przyjdzie. Przepraszam cię, inaczej to wszystko wyglądało.
RAFAŁ
Daj spokój.
MIŁKA
Poczekam z tobą.
RAFAŁ
Jak chcesz.
Słychać pukanie do drzwi.
MIŁKA
Proszę, proszę. Otwarte.
Wchodzi Zosia, jest onieśmielona, ubrana w zielony sweter, jeansy, dużą
ekotorbę, ma zrobionego na bok warkocza.
ZOSIA
nieśmiało
Hej, jestem.
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MIŁKA
Hej. Zostawię was.
Miłka wychodzi.
RAFAŁ
wstaje, podchodzi do Zosi
Witaj, fajny warkocz. Usiądź.
ZOSIA
Ta, dzięki.
Zosia siada na kanapie, w miejscu gdzie siedziała Miłka, Rafał siada obok
niej, zachowując ,,bezpieczną” odległość. Patrzą na siebie. Cisza, Rafał
zerka na dłoń Zosi.
RAFAŁ
Faktycznie masz okazałego fucka.
Zosia podnosi dłoń do góry, prostuje palce, chowa wszystkie poza środkowym.
ZOSIA
O tym mówisz?
RAFAŁ
Nie umiem rozmawiać.
ZOSIA
Dla mnie to też nie błahostka. Mocna w gębie przed kamerą.
RAFAŁ
Zauważyłem, poczułem.
ZOSIA
Pogadajmy otwarcie, po to tu przyszłam. Chcę prawdy. Chcę wiedzieć,
kim jestem. Nie rozumiem tego, przecież mama mówiła o tobie niewiele.
To znaczy, dopiero przed śmiercią powiedziała, że mogę cię szukać, jak
się dowiesz, że nie żyje, na pewno mi pomożesz.
RAFAŁ
Mówisz o Lidii?
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ZOSIA
No, a o kim? Czemu mnie nie szukałeś? Nie martwiłeś się? Nie byłeś ciekaw? Ty się tak poddałeś.
RAFAŁ
To prawda. Poddałem się, ale nie tak, jak myślisz.
Było tak…
W tle słychać zapętlony utwór Pantomima „II Colombina” Manuel Garcia
Morante. Nastrój kreowany jest poprzez grę światła oraz ruch aktorów, nie
słyszymy ich głosu. Pantomimiczne zdarzenie składa się z sześciu rozgrywek/sekwencji.
Sekwencja 1
Bohaterowie siedzą na kanapie. Zosia obserwuje mówiącego do niej Rafała. Jego ciało jest w bezruchu, tak jakby był sparaliżowany, jedynie głowa zdaje się być w pełni sił. Mamy wrażenie, że chce się poruszyć, ale nie
może, gdy mówi, patrzy Zosi głęboko w oczy, gdy szuka myśli, jego twarz
skierowana jest do widowni, ma otwarte usta, tak jakby po raz pierwszy od
dłuższego czasu mógł wziąć oddech, wtedy też pojawiają się łzy. Po chwili
widzimy na ciele Zosi przyśpieszony oddech i przerażenie.
Ciemność.
Sekwencja 2
Widzimy Rafała, który bierze głęboki oddech, jego ciało odzyskuje sprawność, rozgląda się po pokoju, po chwili zza kulis wbiega rozhisteryzowana
Zosia, która atakuje go pięściami, Rafał nie stara się bronić, podnosi ręce
do góry, staje w bezruchu, zamyka oczy, płacze.
Ciemność.
Sekwencja 3
Widzimy Rafała, naprzeciw niego Zosię. Stoją bokiem/profilami do widzów,
patrzą na siebie. Rafał trzyma ją za dłonie, po chwili Zosia wyrywa prawą
rękę, próbuje uciec, Rafał jej nie puszcza, przysuwa ją do siebie na siłę,
tuli. Zosia zaczyna się trząść.
Ciemność.
Sekwencja 4
W głębi sceny stoi Rafał i przygląda się, siedzącej na skraju sceny, Zosi
i jej reakcjom. Reakcja I: niemy krzyk. Reakcja II: automatyzm ruchowy,
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kiwanie się do przodu i do tyłu. Reakcja III: Samoagresja, ciągnięcie się za
włosy. Reakcja IV: ssanie kciuka.
Ciemność.
Sekwencja 5
Zosia i Rafał siedzą na skraju sceny, wpatrują się w widownię, po chwili
obracają się do siebie, zaczynają się obserwować, przykładają do siebie
wzajemnie dłonie, porównują palce, zaczynają się uśmiechać. Zosia nieśmiało dotyka twarzy Rafała, muska jego czoło, oczy, brwi, nos, usta policzki, uszy, uśmiecha się. Po chwili łapie się dwoma rękami za swoją twarz
i wpatruje się w Rafała jak dziecko, on, po chwili, robi to samo.
Ciemność.
Sekwencja 6
Zosia i Rafał niszczą wnętrze studia, zachowują się jak dzieci, robią wszędobylski bałagan, widać, że sprawia im to przyjemność, przekomarzają się
ze sobą, po chwili chwytają się za ręce i kładą się w pozycji embrionalnej.
Ciemność.

Scena 10
Punktowe światło, scena pusta, surowa, wchodzi Maja, staje na środku
niej. Ubrana jest w różową, wiosenną sukienkę w białe grochy, ma okulary, wiklinową torbę, rozwiane włosy, przy niej rowerek około trzyletniego
dziecka.
MAJA
Tamtego dnia wszystko się zmieniło. Nikt z nas już nie jest taki sam.
Prawdziwa prawda tamtego dnia zgotowała nam na kolejne miesiące rewolucję. Każdy z nas uczył się siebie na nowo, każdy z nas próbował zaufać każdemu z osoba i sobie samemu, walczyliśmy ze sobą i dla siebie.
„Walka musi coś pokazać.” Wam coś pokazała?
Ciemność.
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Suzanne Novaque

MAŁA SYRENKA
Osoby:
RÓŻA
MATEJ
MATKA
MĘŻCZYZNA
GLAUKOS
ZŁA BABKA
I INNI

AKT I
Scena 1
Róża stoi na jednym z placów w Barcelonie. Jest wieczór, gwar ulicy.
RÓŻA
No i co się tak gapicie? Cycki mam, to uważacie, że macie prawo? Kto wam
kurwa to prawo dał? Jakiś brodaty kolo na chmurce, który chce macnąć
paluszkiem młodego gogusia rozwalonego na kamieniu, ale mu tych paluszków nie starcza? „Stworzenie Adama” Michała Anioła to najlepszy
dowód na to, że faceci nie mają pojęcia, co zrobić z palcami. Granice ich
świata kończą się na pięści.
A ty gruba baryło za tym śmiesznym kolesiem w źle dobranym krawacie, co takie oburzenie masz wyryte na ryju? Aż zmarszczki ci się zrobiły
z tego zniesmaczenia, tyle go odczuwasz, patrząc na świat i na ludzi. Jak
byłaś młoda, to nie było widać, a teraz nawet pan botoks nie pomoże.
(przedrzeźnia) Nie, nie, nie. Panience nie wypada. Pić, palić, kląć, wygodnie siadać, brać udziału w dyskusji, w walkach, nosić brudne ubrania.
(beka) Bekać też nie wypada.
Ma ktoś szluga? (krzyczy) No szluga czy ktoś ma, ja się pytam! Noż kurwa
tyle tych wszystkich zakazów, nakazów, cipkę dla was nawet wygoliłam,
wkładkę absorbującą wszelkie zapachy i wydzieliny przywdziałam, a wy
gapicie się jak ciele, że niby nie wiedzą, o czym mówię.
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O, ty ciapaty! Ciapa-ty-ty. Wiecie, co mi jeden ciapaty tutaj powiedział?
Że kurwa te pieprzone Arabusy były w Europie kurwa wcześniej niż Polska powstała, że w tym czasie to my w Światowida czy jakieś inne strzygi
wierzyliśmy. Jeszcze mi brudas jeden wykłada, że oni to chociaż wykształceni byli, to ich wierzenia się jakoś zachowały, a Słowianie przestali istnieć z przyjęciem chrześcijaństwa. A mi tylko gula skacze. Kozojebca
taki naród Jana Pawła II – si, si Juan Pablo Segundo, si! – wyzywa od
anal, od anal, no tych analfabetów. No tych tamtych, ale ty! Ciapa-ty-ty-ty. Ja ci chwilowo wszystko wybaczam. Tobie i twoim ziomeczkom,
macie pięciominutową amnestię na bycie terrorystycznym wrzodem na
dupie świata! No kopsnij szluga. No, no. Tak ty. No ty. Szlu-ga. (powtarza
kilka razy coraz głośniej i wolniej słowo „szluga”) No widzicie sami, że takie ciemne, że nie kuma nic. Nawet jak te uniwersytety pokończą, to na
nic im się to przyda. Oni ciągle ten haszysz palą, kozy gwałcą. Że też ta
ich kultura nie upadła, ale jak to mówią: złego nie bierze.
Powiem szczerze, macie tu tego kolorowego ścierwa, że chuchu. W Polsce to już dawno młodzież by popadła w rozkład, szpitale by pozamykali
z nadmiaru chorób emigranckich. (poważnieje) Mój stary zmarł na raka.
Na raka jądra. A wy wiecie czyja to wina? Wiecie, nie? No kuźwa przed tą
akcją z emigrantami żył jeszcze. Ludzie wtedy nie chorowali na raka, Alzheimera, a tego się namnożyło, bo oni to tam od siebie przynieśli z tego
Iranu, Iraku czy Zimbabwe. Będzie tylko gorzej, ja wam mówię. Chyba, że
Polska wam to wymodli. Ale ja nie wiem, czy to jeszcze możliwe, jak tak na
was patrzę. Taka tu u was pedaliada. (łyk wina) A w ogóle wiecie? Wiecie,
że Kolumb to był Polakiem. (wyjmuje telefon, sprawdza) Wy się tak podniecacie, że on niby od was i taki bystry. Nie przejmujcie się. Francuzi też tak
mają. Chcieli nam zajumać Skłodowską i Szopena. Angole Conrada, także
wszystko w normie. Wszyscy nam zazdroszczą. O mam! (czyta) „Krzysztof
Kolumb był synem króla Polski Władysława III Warneńczyka, który miałby
przeżyć bitwę pod Warną w 1444 roku i osiąść na portugalskiej Maderze.
Informacje o polskich korzeniach Kolumba w swojej książce Kolumb. Historia nieznana opublikował Manuel da Silva Rosa, portugalski historyk-amator. Autor zwrócił się z prośbą do katedry na Wawelu o możliwość
zbadania szczątków ojca króla Warneńczyka, Władysława Jagiełły w celu
zbadania ewentualnego pokrewieństwa Kolumba z Jagiellonami.” No to
teraz łyso, co? No takie są fakty. Z faktami się nie dyskutuje.
O! Wreszcie jakiś mężczyzna się znalazł. Taki szarmancki. No papieroska
podaje. No, to teraz ogieniek. No, teraz to ja się czuję kobietą. Co tam mówisz, złotko? Nie! Nie. Nie zejdę. Takiego wała. To ty dla mnie miły jesteś,
tylko żeby mną manipulować? Żeby narzucić mi swoją wolę. Ty pewnie
myślisz, że dzisiaj z tobą bara, bara. A nic z tego. Za papierosa nie pójdę.
Nie. Te parę drinków też się nie liczy. Znam swoją cenę. To znaczy ja taka
nie jestem. Nie jestem taka. Nie, nie jestem też zimną suką, nie myślcie
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sobie. Ale godność swoją znam. Z byle kim do łóżka nie chodzę. Nie. Nie
zejdę. Nie zejdę, teraz moja kolej. To jest mój głos i go kocham. Jest piękny. Bo jest. Nie, nie obchodzi mnie, co ludzie myślą. Całe kurwa życie żyję
tylko z myślą, co inni myślą. Prania nie robię w niedzielę, a jak robię, to nie
wywieszam, bo co sąsiedzi pomyślą. No mam gdzieś, co pomyślą. Pierdy powstrzymuję, a potem mam wzdęcia, bo przecież co ludzie pomyślą.
Wysłuchuję o dzieciach i mam swoje zdanie na temat pieluch tetrowych,
choć nie mam dzieci, bo co ludzie pomyślą. Wiesz, co ja o tym myślę? A wy
wiecie, co ja o tym myślę? Ja pokażę wam, co ja o tym myślę! O, macie!
(sika na stojąco, odsuwając jedynie część majtek) O! Patrzcie na siebie!
Jakie oburzenie! O! Baba, a sika. Co z tego, że ja dziesięć razy dziennie
widzę czyjegoś pokurczonego korniszona wywalonego do szczania. To
wszystko jest super. Ale jak baba sika – o kurwa, obraza majestatu! Jakbym to kurwa w waszym salonie robiła albo teatrze. Nie. Gorzej! W kościele. Wśród tych wszystkich pindoli w kieckach.
Podjeżdża radiowóz na sygnale.
POLICJA
z offu
Parar! ¡Levanta las manos!
Tiene usted derecho a guardar silencio y a negarse a responder preguntas.
Cualquier cosa que diga puede ser usada en su contra en un tribunal judicial.
Tiene derecho a consultar a un abogado antes de hablar con la policía
y a tener un abogado presente durante el interrogatorio o más adelante.
Si no puede pagar un abogado, el tribunal le asignará uno antes del interrogatorio si así lo desea.
Si decide responder preguntas sin un abogado presente, tendrá el derecho de dejar de contestar en cualquier momento hasta que hable con un
abogado.

Scena 2
Róża i Matej siedzą w kawiarni w nieprzyjemnym milczeniu.
RÓŻA
Pieprzona poprawność polityczna.
MATEJ
Čo tým myslíš?
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RÓŻA
O tych ciapatych, tak? O to chodziło? Za to mnie zgarnęli? Ta ich poprawność polityczna.
MATEJ
O czym ty gadasz? Pamiętasz coś z tego večera?
RÓŻA
po chwili
Niewiele.
MATEJ
Sikałaś na ich pamätník niezawisłości Katalonii.
RÓŻA
Co?
MATEJ
Nie udawaj, że nie rozumiesz. Oddawałaś moč na ich importantny suvenír.
RÓŻA
długi śmiech
Nie. Niemożliwe. To nie mogłam być ja.
Matej irytuje się, więc nic nie mówi.
RÓŻA
Kim ty w ogóle jesteś? Wchodzisz, płacisz kaucję. Mam być ci wdzięczna?
Jakiś pojebany jesteś? Zboczeniec? Wiem, o co ci chodzi. Nie dam się. Nie
zgadzam się. Ja głupia nie jestem.
MATEJ
puka się w czoło
Jesteś duševne chorá.
RÓŻA
Ty posłuchaj, jak ty mówisz. Skąd ty jesteś?!
MATEJ
Som slovenský. Slovakia.
RÓŻA
Całkiem nieźle mówisz po polsku.
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MATEJ
W Londynie na zmywaku pracoval.
RÓŻA
A no tak.
Cisza.
RÓŻA
Liczysz, że ci się odwdzięczę?
MATEJ
Myślisz, że wszystkie rzeczy na świecie exitują, żeby z tobą bojować?
Milczą.
RÓŻA
Przepraszam. Chyba się wczoraj trochę za mocno spiłam. Nie myśl, że ja
tak zawsze. Po prostu. Wiesz. Sama tu jestem. Rzuciłam robotę w Polsce,
za bardzo raniłam ego szefa, za mało było miejsca na nas dwoje. Przyjechałam tutaj. Programistka to wszędzie miała znaleźć pracę. Ale od kilku
miesięcy tu jestem i nic. Jak aplikuję na stanowisko programisty nikt nie
odpowiada, a jak na jakieś niższe, to mnie nie chcą, bo zaraz się zwolnię.
Nawet mój braciszek, który nigdy się nie uczył, tylko tu coś zakombinował, tam się zakręcił, to teraz na budowie zarabia tak, że jak wróci do Polski – bo w Wielkiej Brytanii jest – to się pobuduje. A ja studia skończyłam,
stypendia miałam i co? Nawet na kelnerkę mnie nie chcą.
MATEJ
Viete. Nie chcę tobie przeszkadzać, ale wiele mówiłaś mi już včera. Nawet stali sa z nás priatelia, ale chyba nie pamiętasz. Priatelia?
RÓŻA
Przyjaciele?
MATEJ
Tak. Przyjeciele. Mówiłaś, że umiesz nurkować?
RÓŻA
Mówiłam?
MATEJ
Nie umiesz?
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RÓŻA
Nie no. Umiem. Po prostu, rozumiesz. Jestem zdziwiona. Dużo mówiłam?
MATEJ
No przecież mówiłem, że stali sa z nás priatelia.
Śmieją się razem.
MATEJ
Robotę ci mogę załatwić. Nie potrzebują hiszpańskiego. Zadzwoń do tego
gościa. Tylko umiesz zachować tajomstvo?
Róża nie rozumie.
MATEJ
No nie mówić nic.
Matej pokazuje gestami zapinanie ust na suwak, udaje mima, czym rozśmiesza Różę.
RÓŻA
No raczej!
MATEJ
To zadzwoń do niego. On jest Polakiem. Dogadacie się.
Matej podaje kartkę z numerem, Róża chowa, uśmiecha się do Mateja.
MATEJ
Masz mój mobilný telefón.
RÓŻA
No. Dzięki.
Matej wyjmuje portfel.
RÓŻA
Nie. Ja zapłacę.
Róża wstaje i idzie w kierunku kasy, odwraca się i uśmiecha do Mateja.
Staje w kolejce. Nagle zrywa się i wybiega. Gdy Matej to zauważa, chce
biec za nią, ale kelner go zatrzymuje.
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Scena 3
Róża doładowuje telefon i dzwoni.
RÓŻA
Mamo? Cześć mamo! Jak dobrze cię słyszeć!
MATKA
Znowu chcesz pieniądze?
RÓŻA
Ja? Mamo. No przestań. Wychodzę na prostą. Będę miała robotę.
MATKA
Nie mogę ci więcej przesłać. Wysłałam ci wszystko, co miałam.
RÓŻA
Ta twoja pani nie może ci pożyczyć?
MATKA
Pani! Przecież to Niemra jest. Jakbym jej powiedziała, że dla dziecka, to
by mnie z domu wypędziła. Wiesz jacy są Niemcy.
RÓŻA
No wiem. Tu też trochę ich jest. Łażą z tymi swoimi „jaja henge hoh, szlauf
szlauf”. Sami starzy. Tam już nie ma młodych ludzi w tych Niemczech?
MATKA
Ja to w sumie tak nie wychodzę. A co tam zresztą do patrzenia jest. Stara
jestem. Naoglądałam się już.
RÓŻA
To nie miałabyś trochę kasy, żeby poratować do wypłaty? Wiesz. Muszę
ten numer taki załatwić, trochę jest urzędowych spraw, które trzeba popłacić, żeby pracę znaleźć. Wiesz, jak jest w urzędach. Tu się uśmiechniesz, tam bombonierkę dasz, to załatwisz, a tak to... Sama wiesz.
MATKA
Już trzy razy ci dawałam na sprawy urzędowe.
RÓŻA
Bartkowi to byś dała.
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MATKA
Bartusia w to nie mieszaj. To porządny chłopiec, a ty? Chłopaka byś sobie
znalazła, życie urządziła. Dzieciaczki byś mu urodziła, to już by cię tak
nie opuścił.
RÓŻA
Mamo...
MATKA
No takie jest życie. A tak, co ty chcesz robić?
RÓŻA
Mamo, tu jest zupełnie inaczej.
MATKA
Jak inaczej? Jak inaczej?! Przecież mężczyzna i kobieta to zawsze jakoś
się razem chcą złączyć i robić rodzinę. Ty im tam tylko musisz pokazać,
że ty porządna jesteś, że ty nie jesteś taka jak te inne takie, rozpasane.
RÓŻA
A ze zdrowiem u mamy dobrze?
MATKA
A ze zdrowiem. W moim wieku, to kto by się zdrowiem przejmował. Nikt
przecież za mnie nie zrobi, nie? No nie zrobi. To co ja będę narzekać, że
mnie tu boli, tam rwie. Nikt tego nie chce słuchać. Pan Jezus tylko może.
On to posłucha, ale nikt inny się nie zlituje. Tak mi przyszło na stare lata.
Dzieci odchowałam, a na starość sama muszę się opiekować starszymi.
Żeby ona jeszcze starsza była. A ona rok młodsza ode mnie! Ale pracy
w życiu na polu nie zaznała, to słabowinka, jaka słabowinka. Nic po polsku nie mówi. Nic. Niedługo to z niej warzywko tylko będzie. A może to
i dobrze. Pan Bóg wie, co dobre. I dla niej i dla mnie lepiej, bo tak to tylko wstydu się obydwie najemy. Przy tym przewijaniu, tych odleżynach.
Ona to radia jeszcze słucha, ale ja nie wiem, czy coś z tego zrozumieć
można. Niby tam jakie znajome wyrazy da się wychwycić. W ogóle po tym
niemiecku, co to można zrozumieć. No powiedz mi, co można zrozumieć?
Czasem jej włączam Radio Maryja. Uśmiecha się tylko. Nie protestuje.
Ale chyba nic nie rozumie. Te Szwaby to w ogóle nic nie rozumieją. Przecież ile to lat oni nas okupowali. Od bitwy pod Grunwaldem! I nic się nie
uczą, no nic im tam nie wchodzi w te ich puste, puste głowy. Ledwo jednego słowa moją starą nauczyłam. Re-pa-ra-cje. Ale żeby jeszcze wiedziała, co to znaczy! Zresztą i tak pewnie byś nie zrozumiała, bo ona ma
taki język opuchły, z takimi wykwitami. To „r” robi jakby charczała. Hre-pa–hra-cje! Ale powtarza. Niech powtarza. Może w końcu zrozumieją.
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A mówiłam ci już, że twój braciszek to sobie pannę znalazł? Amerykankę.
Od razu mu piniążków posłałam, żeby ją na jakąś randkę zaprosił. Niech
sobie nie myśli, że Polacy biedni są jacyś. Szarmancki będzie, to i żona
mu dzidziusie szybko urodzi.
RÓŻA
Mamo! Bartkowi dajesz na dupczenie, a mi nie chcesz dać na załatwienie
dokumentów?
MATKA
A jakże ty się wyrażasz! A fe! Kobieta i takie słownictwo! No słyszeli to.
Wstyd mi za ciebie córko, wstyd. Jak ci w ogóle takie słowa mogą przejść
przez gardło?! No zawiodłam się na tobie. No nie spodziewałam się, że
taka mi córka wyrośnie. A ja tak dbałam. Lalki z tobą czesałam. Majtki ci
zawsze czyste wkładałam. Co chciałaś, to różowe miałaś. Żyły sobie wypruwałam, żeby dobrą kobietę wychować, a ty mi się tak odwdzięczasz?!
RÓŻA
Mamo, ale ja cię kocham i doceniam, co dla mnie zrobiłaś, tylko Bartek...
On ciebie wykorzystuje. Kasę od ciebie ciągnie, baluje. Przecież zawsze
tak było. Osiem lat cię oszukiwał, że studiuje, a przecież nawet pierwszego roku nie skończył.
MATKA
Jak śmiesz swojego rodzonego brata tak szkalować! On ciężko pracuje!
A przecież to dziecko jest!
RÓŻA
Mamo, Bartek ma czterdzieści lat.
MATKA
Nie przerywaj mi! Ja chyba lepiej wiem, w jakim wieku są moje dzieci!
Zawsze mu zazdrościłaś. Bo on taki przystojny, taki mądry. A ty, co? Niby
ładna, ale chłopaka na stałe to nie umie sobie przygruchać. Niby mądra,
stypendia dostaje, a pracy utrzymać nie może. Niby przebojowa, a sukcesów nie widać, same tylko problemy. Głupsza byś była, to byś od razu
kogoś znalazła. Ale nie. Ty swoją dumę masz. Jakby z tą dumą można było
dzieci płodzić. Jakby ta duma ci mogła kupić mieszkanie, jakby mogła ci
zapewnić godne życie. Przestań do mnie wydzwaniać i prosić o pieniądze! Co miałam, to ci dałam, teraz radź sobie sama!
RÓŻA
Mamo, mamo...
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Dźwięk odwieszonego telefonu.
RÓŻA
No kurwa, no!
Róża wyjmuje z kieszeni kartkę papieru. Chwilę się waha, a potem dzwoni.
RÓŻA
Halo? Haaaalo!
MĘŻCZYZNA
No nie krzycz! Czego?
RÓŻA
Pan po polsku?
MĘŻCZYZNA
Po polsku. Po pracę?
RÓŻA
Tak, mi numer dał...
MĘŻCZYZNA
Po hiszpańsku mówić umie?
RÓŻA
po chwili
N-nie.
MĘŻCZYZNA
To i dobrze. Jutro przyjdzie na dziesiątą do portu. Pyta o Eryka.
RÓŻA
O Eryka?
Dźwięk odwieszonego telefonu.

Scena 4
Klub. Głośna muzyka. Stroboskop. Róża zauważa Mateja, chce do niego
podejść. Matej ucieka, Róża go goni. Gdy wreszcie go dopada, muszą krzyczeć do siebie, bo nic nie słychać.
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RÓŻA
To jak? Drinka na zgodę?
MATEJ
spoglądając na Różę
O co ci chodzi?
RÓŻA
Zawsze jesteś taki podejrzliwy?
MATEJ
Ty jesteś... Sam nie wierzę, że z tobą gadam.
RÓŻA
Dostałam tę robotę. Chciałam ci podziękować. Za to i za tamto też.
MATEJ
Właśnie wychodziłem.
RÓŻA
To dobrze się składa. Na zewnątrz będziemy mogli pogadać.
MATEJ
Jesteś duševne chorá.
Wychodzą z klubu.
RÓŻA
Od jutra zaczynam. Pewnie to ciężka robota będzie, bo to czyszczenie takiej siatki, ale kasy dają tyle, że ja tam mogę za taką kasę, to nawet kible
szczoteczką do zębów szorować.
MATEJ
sztywno
A Eryk ci nie mówił, że masz o tym mlčať?
RÓŻA
No, ale tobie chyba mogę powiedzieć.
MATEJ
Nie. Mi ani ktokoľvek iný. Nie możesz mówić. Nie interesuje mnie to.
Nechcem o tom nič vedieť.
RÓŻA
Ale przecież to nic wielkiego.
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MATEJ
Nič. Ktokoľvek. Mam powiedzieć Erykowi, że všetko o tym gadasz?
RÓŻA
Dobra, dobra. Już o tym nie mówię.
Róża pokazuje gest zapinania ust suwakiem, przez chwilę pokazuje jak
mim różne miny, Matej parska śmiechem i się rozluźnia, zaczynają się razem śmiać.
RÓŻA
W każdym razie chciałam ci podziękować. Myślałam, że będzie ci miło.
MATEJ
Niet za čo.
Róża całuje Mateja w policzek. Jest zdziwiony. Następuje niezręczna cisza.
RÓŻA
Chciałabym, żebyś wiedział. Ja naprawdę byłam inna. Co nie znaczy,
że samą siebie bardziej lubiłam. Inni też jakoś za mną nie przepadali.
Z dziewczynami nie miałam wspólnych tematów. Zresztą wiesz, jak jest.
Dziewczyny są takie dziewczyńskie, takie... słabe!
MATEJ
A ty co? Mocna byłaś?
RÓŻA
Mocna jak wódka. I przezroczysta. Po prostu nikomu nie przeszkadzałam. Wszyscy zawsze tak woleli. A ja chyba nie wiedziałam, że można
inaczej. Teraz przynajmniej wiem, jak to jest być śmieciem! Zrozpaczoną
pijaczką, obsikującą pomniki. Oznaczam teren! Wiesz, że to nie jest takie
złe. Zdecydowanie gorzej być powietrzem. Dla ciebie lepiej. Teraz jesteś
w plecy kaucję i kawę. Zwrócę ci wszystko, jak tylko coś zarobię. Obiecuję. Tak naprawdę, naprawdę. Studiowałam na polibudzie. Wiesz, co usłyszałam od mojego nauczyciela przed obroną? „Tylko pięć procent ludzi
jest w stanie zrozumieć matematykę”. I tu spojrzał mi głęboko w oczy
i dokończył: „Ale jestem pewien, że wśród tych pięciu procent nie ma ani
jednej kobiety”. (wyjmuje piersiówkę, bierze łyka, podaje Matejowi) Wiesz,
jak mnie nazywali w szkole?
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MATEJ
Nie.
RÓŻA
Terminator. Że niby jestem taka dobra z matmy jak komputer. Byłam najlepsza w szkole. (śmiejąc się, zaczynają tańczyć popping) Bez kitu. To było
tak aseksualne dla moich kolegów, że nawet nie zauważyli, że mi cycki
urosły.
MATEJ
Tego nie mogli nie zauważyć. Gwarantuję ci!
RÓŻA
Może dobrze udawali. Świetnie się wtapiam w tło – to taka moja supermoc. W pracy siedziałam z samymi facetami, a w pokoju programistów
jest jak w warsztacie samochodowym, kalendarze z gołymi babkami,
porszaki wycięte z gazet, przyklejone na taśmę izolacyjną – akurat taka
była pod ręką. Wszyscy siedzą w takich kapciach z futerkiem, które im
mamusie przywiozły z wycieczki do Zakopanego czy Świętej Lipki. Wszędzie unosi się zapach potu i zupek chińskich – jednym z naszych klientów
była wtedy firma, która je produkuje. Wiesz, kiedy zauważyli, że nie jestem facetem? Jak mnie zapraszali na wódkę. (przedrzeźnia) „Wiesz Róża
he, he – ty to na tę wódkę z nami możesz iść, pewnie, he, he, tylko wiesz,
co potem ludzie będą gadali. Że co ona tam z nimi robiła, sama chciała.
He, he”.
MATEJ
Dlatego rzuciłaś pracę?
RÓŻA
Nie, no co ty! Jakbym miała rzucać pracę, bo za bardzo gdzieś śmierdzi rozkładającym się testosteronem, to bym musiała siedzieć w domu.
Zresztą nawet tam pewnie nie byłabym bezpieczna. Nie. To było bardziej
zwyczajne. Pracę miałam już na studiach. Po obronie po prostu jej nie
zmieniłam. Mama była dumna. W końcu ktoś w rodzinie zdobył wyższe
wykształcenie. Jakby ten mój dyplom od razu wskakiwał w życiorys
wszystkim ludziom z podobnymi genami. Jak gole zdobywane przez reprezentację Polski. Trzydzieści osiem milionów Polaków ciężko pracujących w łydce Lewandowskiego! Zawsze na sukces, nigdy na porażkę.
To było moje pięć minut sławy w rodzinie, a potem wrócił z toalety mój
brat i wszystko wróciło na stare tory. Kolejne wiersze kodu wyznaczały mijający czas. Wokół mnie ciągła gadanina o kredytach hipotecznych,
bezpiecznych samochodach, strzeżonych osiedlach, problemach z kręgosłupem, oczami, migrenami. Nie masz jeszcze trzydziestu lat, a już

343

chodzisz na rehabilitację z seniorami z twojego osiedla. Odhaczasz kolejne punkty z listy. Ścieżką dźwiękową do twojego życia jest dźwięk produktów nabijanych na kasie. Telewizor. Pik. Dobry telefon. Pik. Remont
kuchni. Pik. Wakacje w Tunezji. Pik. Wizyta u psychologa. Pik. Pigułki na
sen. Pik. Abonament Netflixa. Pik. Spełniałam po kolei wszystkie oczekiwania, które mi stawiano. Ale w pewnym momencie coś samo zrobiło we
mnie pik i odkryłam, że startuję nie w tym konkursie. Rozumiesz? Robię
sobie zęby, paznokcie, fryzurę, czekam, aż kurtyna pójdzie w górę, zapalają się światła, ja pokazuję nową porcelanę między ustami jak Michał
Wiśniewski z Ich Troje, a to konkurs jedzenia hot-dogów na czas. No kurwa! Od tego czasu rzeczywistość była makietą. Praca, mieszkanie, kluczyk w stacyjce. Jak takie rysowane kredką i wycięte z kartki. Zabawka
przedszkolaka na zajęciach plastycznych. Uśmiechnięte słonko w rogu.
Chmurki tylko na górze strony. I wszyscy ludzie z takimi uśmiechami, które kończą im się za uszami.
MATEJ
I wyjechałaś.
RÓŻA
Wyjechałam. Mówili, że programiści nie mają problemów ze znalezieniem
pracy.
MATEJ
Języka nie znasz.
RÓŻA
Jakoś nie zdawałam sobie sprawy z tego, że to wszystko będzie tak wyglądało. Ci wszyscy kolorowi tutaj, którzy mają swoje światy. W Polsce to
tak nie wygląda. W Polsce jest o wiele lepiej. Są jacyś Ukraińcy, ale nie ma
tego tyle, co tu tych czarnych, ciapatych, żółtych, pedałów...
MATEJ
Ale jednak jesteś tu.
RÓŻA
Tak. Jestem tu.
MATEJ
Mieszkam w tej kamienicy. Wejdziesz?
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Scena 5
RÓŻA
do publiczności
Wiecie. I to jest ten moment, kiedy kobieta musi zdecydować. Panowie
może nie wiedzą, o co chodzi. Jest taki prosty test, który powtarzano
wielokrotnie w szkołach: dzieciaki mają za zadanie wypisać wszystkie
rzeczy, które robią na co dzień, żeby zabezpieczyć się przed przemocą
seksualną. No i dziewczynki wypisują i wypisują, a chłopcy zwykle siedzą
zdziwieni, czasem trzeba im dodatkowo tłumaczyć, o co chodzi w tym
zadaniu. No bo my od najmłodszych lat jesteśmy uczone trzymania nóżek
razem, rączek przy sobie, zajmowania jak najmniej miejsca, niepatrzenia
zbyt długo w oczy, niemówienia pełnym głosem, tylko takiego popiskiwania, nieśmiania się z przepony, tylko tak dziewczęco – hihi. To wszystko
dlatego, że zaraz wylezie wielki wilk i nas zje. A jak nas zje, to no cóż z tym
zrobić. Niby nie nasza wina, ale same jesteśmy sobie winne. No samo się
tutaj nasuwa rozwiązanie – odstrzał wilków. Minister tak zwanego środowiska na pewno by zaopiniował pozytywnie. Tylko no mamy pewien
sentymentalny stosunek do innych osobników naszego gatunku. Stąd te
prawa człowieka i takie tam. Także odstrzał odpada. A z braku lepszych
rozwiązań kobiety są zdane na dobre prowadzenie się, nieutrzymywanie
kontaktów z osobami znajomymi i nieznajomymi, niewychodzenie z domu
samej (zresztą po co i do kogo: patrz punkt 2) oraz na stosowny strój. Jak
ktoś wreszcie wynajdzie strój, który skutecznie zabezpiecza przed gwałtem, to ja sama mu ufunduję Nobla. No, ale wracając do najważniejszego,
czyli do mnie. Stoję tam. Nie powiem, żeby mi się ten Matej nie podobał,
ale też chemii do niego nie czuję. Pomógł mi chłopak, trochę pierdoła, ale
wiecie, przecież serce ma dobre – od razu leci mi między oczami pasek
wiadomości: „Matej S. (32 lata) przez dwadzieścia dni gwałcił i torturował kobietę, po czym zjadł jej serce, a resztę wyrzucił”. I do uszu dochodzi jak katarynka głos ojca, dziadka, wujka Staszka, brata, niepotrzebne
skreślić: „I po co ona tam się pchała, pewnie ubrała się jak dziwka (patrzy
na siebie), pewnie była pijana (wyjmuje piersiówkę, bierze łyk i chowa),
normalna dziewczyna to w ogóle by się w takiej sytuacji nie znalazła”.
No niby sprawa jasna. Powinnam odwrócić się na pięcie i odejść w swoją
stronę. Jeżeli już nie jest za późno – tutaj w głowie rozwijają się scenariusze porwania, kolegów za rogiem, niemal czuję już nóż w brzuchu, kiedy
odzywa się ciocia Frania: czy ty dziecko nie masz zbyt wysokich wymagań w stosunku do mężczyzn? Jeśli nie chcesz zostać sama na starość,
to musisz przyjrzeć się chłopcom łaskawszym wzrokiem. No to patrzę.
Może nie jest to Jason Momoa, ale też nie Arnold Boczek. Jakby miał mnie
zgwałcić, to nie zadawałby sobie tyle trudu. No a przecież sama nie muszę od razu iść z nim do łóżka. No nie wygląda na jakiegoś atletę, zdążę
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uciec. Jakby co, to mam ze sobą telefon, na wszelki wypadek od razu wycisnę 112, żeby tylko słuchawkę nacisnąć. A może z tej znajomości coś
wyjdzie. Tak naprawdę, jest mi tutaj najbliższą osobą. No i tu dochodzimy
do sedna sprawy, bo ja bym chciała was zapytać, co mam zrobić. Matej jest OK? Wchodzić? Zagłosujcie, pomóżcie, pliz. To zróbmy tak, że ci
z państwa, co uważają, że totalnie NIE, że powinnam wiać, dzwoniąc na
policję i dmuchając ponton, niech proszę wstaną. A ci co na TAK, to... no
to wiadomo będzie ta reszta.
Liczenie głosów.
Tu dwie wersje zakończenia sceny:
a) Wersja na TAK
RÓŻA
No i pięknie. Teraz wszyscy jesteśmy temu winni.
b) Wersja na NIE
RÓŻA
Ja pierdziele, ale z Was chór dewot. Jakbym takich ludzi zawsze słuchała, to musielibyśmy się rozejść do domów. Po co w ogóle przychodzić do
teatru, jak tyle w domu do zrobienia – dywany poprać, skarpetki poprasować. Ja i tak wchodzę.
Sama będę sobie winna.

Scena 6
RÓŻA
Ładnie tu masz. Tak... przytulnie.
MATEJ
D’akujem.
Matej wyjmuje wódkę. Nalewa im do kieliszków.
MATEJ
Wiesz. Ja też nigdy nie... To nie jest normalne, że tak się zachowuję do
dziewczyn. Musisz wiedzieć, że jesteś dla mnie jedinečná.
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Matej podchodzi do Róży, ale ona robi unik. Piją kolejkę. Matej proponuje
brudzia. Przy okazji chciałby pocałować ją w usta, Róża znów robi unik.
MATEJ
Nigdy nie umiałem dobrze postępować z kobietami. Co tak patrzysz. No
nie umiałem, wiesz. Nie wiedziałem, jak je zaprosić na randkę i wszystko. Nigdy nie miałem matki. Ojciec mnie wychowywał. To pewnie dlatego.
(szklą mu się oczy) Nie wiem, co mi się dzieje. Mi się nigdy tak oczy... Ojciec nie pozwalał mi płakać. Zawsze mnie potem bił.
Róża chce go pocieszyć. Podchodzi, przytula się. Zaczynają się całować.
Róża nie hamuje rąk Mateja. On dość szybko przejmuje inicjatywę. Pcha
Różę na stół i odwraca, tak że jest tyłem do niego, a twarzą do publiczności. Zsuwa jej tylko tyle ubrania, ile mu potrzebne. Róża przestaje być podniecona, ale nie chce przerywać. Stara się ustawić tak, żeby jednak było
jej przyjemniej, skupia się na tym mocno i gdy już zaczyna się podniecać
Matej kończy, wychodzi z niej i klepie ją po tyłku.
MATEJ
Uh! Oveľa lepšie!
Róża ubiera się.
MATEJ
Chcesz mieć tu ubytovanie?
RÓŻA
Tu?
MATEJ
Tu.
RÓŻA
Z tobą?
MATEJ
A z kim?
Piją następną kolejkę.
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Scena 7
RÓŻA
Wiecie. Wszyscy powiedzą, że od razu widać, że coś jest nie tak, że mogłam to przewidzieć, zorientować się, że to Hiszpania, tyle się o tym
mówi, ale nie. Nie domyśliłam się. Wstałam następnego dnia i podniecona, jak siedmiolatka pójściem do szkoły, poszłam do portu. Eryk, jak się
domyślacie, nie miałby szans w konkursie Miss Empatii. Ale nie on pierwszy i nie jedyny. Podpisałam jakieś papiery na własną duszę, że nikomu
nic nigdy nie powiem o niczym związanym z tą pracą. Wszystko jest ściśle
tajne. Sprawa wagi ponadnarodowej. Mówię sobie – co w tej Hiszpanii
tak się cykają? Śmieci to śmieci. Więc pytam tego Eryka: to co? Mam te
śmieci pakować, a wy będziecie je wywozić do Polski i palić? Nie zaśmiał
się. Ale, jak już słyszeliście, nie był zbytnim śmieszkiem, więc mnie to nie
zdziwiło. „Dwieście metrów, cztery godziny i żebym cię tu wcześniej nie
widział. Co najwyżej po butlę“. Tyle od niego usłyszałam. Pytam się, w co
te śmieci zbierać, a on mówi, żebym niczego nie zbierała. Mam tylko dbać
o to, żeby nic na plażę nie wypłynęło. Plaża ma być czysta. To mnie trochę
zdziwiło, bo przecież to raczej na plaży ludzie śmiecą. Ale pomyślałam od
razu o tych słomkach w morzu, plastikowych torbach w brzuchach ryb.
Jak człowiek bardzo chce, to sam sobie sklei jakiś pseudologiczny film.
Zanurzyłam się. Woda była naprawdę spoko. Lubię nurkować. Dopiero
gdy dopłynęłam do tej pieprzonej siatki, zorientowałam się, o co chodzi.
Wszystkie elementy wskoczyły na miejsce. No, bo jakich to śmieci nie
mogą zobaczyć turyści. Ja miałam swoje dwieście metrów, ale było ich
o wiele więcej. Całe pieprzone wybrzeże siatki. Kilometry, setki kilometrów pieprzonej siatki. Bo wiecie, jaki problem mają państwa nad Morzem Śródziemnym. Pieprzonych uchodźców. Jak taki uchodźca dobije do
brzegu, to oczywiście jest to medialne, jest odpowiedni urząd, wszyscy
się nim zajmują i odsyłają do domu. Gorzej, jak im się ta pieprzona tratwa
rozpieprzy nie na naszych wodach. Wtedy nie ma urzędu, a ciała wypływają. A umarli nie przebierają w plażach, biorą, co im wypadnie. A jak już
wypłyną, to kuźwa nie ma kto tych ciał sprzątnąć, bo urząd celny nie, bo
to nie na ich rewirze wypadek, policja też nie, bo musieliby dochodzenie wszcząć, a to kasa, straż miejska to ciało zwierzaka by sprzątnęła,
ale ludzkie to nie bardzo, nawet pieprzony Greenpeace się tym zająć nie
chce, bo kurwa po walenia to przyjadą z kamerami, a po człowieka to nie
ich sprawa. No więc płynę, jak jakaś intelektualna dziewica, przekonana, że mam zbierać te pieprzone słomki, a tam na tej siatce kurwa ciała.
Nabrzmiałe ludzkie ciała. Dorośli i dzieci. We wszystkich kolorach tęczy.
Ubrania falowały im jak welony. Nic nie miało prawa się przedostać przez
siatkę i warstwę filtru. Kilkadziesiąt metrów dalej pływali ludzie. Matki
pilnowały bawiących się w wodzie dzieci. Mężczyźni oferowali posma-
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rowanie ciała oliwką, opalającym się obok dziewczynom. Wypływałam,
rzygałam, wracałam. W końcu tylko siedziałam pod wodą sparaliżowana.
Oczy miałam załzawione. Te cztery godziny to była wieczność. Pieprzona
wieczność. Po czterech godzinach wyskoczyłam. Nie dopuszczałam do
siebie myśli, że kiedyś mogę tu wrócić. Eryk podszedł do mnie, poklepał mnie po plecach i z uznaniem powiedział: „no, nie wierzyłem, że dasz
radę. Wielu facetów wymiękało“. Wiecie, co jest żenujące? Że ja się kurwa dumna poczułam. „Dla naszych rodziców to robimy. Dla naszych dzieci.“ – Rzucił do mnie, gdy wychodziłam. Tak cholernie chciałam z kimś
pogadać. Wtedy zobaczyłam, że w rękach ściskam kopertę z pierwszą
wypłatą. Ludzie mijali mnie obojętnie. Poszłam na Ramblę, żeby poczuć
życie, a poczułam się do szpiku kości martwa. Chciałam do kogoś zagadać, ale nie umiałam wykrztusić z siebie słowa. Przeliczałam tylko w kółko te pieniądze.

Scena 8
Róża wraca do mieszkania, w któym mieszkają z Matejem.
RÓŻA
Ahoj! Ahooooj! Matej!
Matej wychodzi z sypialni goły od pasa w górę, zapina spodnie.
MATEJ
Możesz ciszej? Jest ktoś u mnie.
Róża zaczyna płakać.
RÓŻA
Ale ja muszę z tobą pogadać. Matej, ja muszę. O tej pracy, Matej. Ty nic
nie wiesz.
MATEJ
Miałaś mlčať!
Róża wpada w histerię, płacze głośno. Matej wyjmuje z zamrażarki pigułki.
MATEJ
Masz. Weź to.
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RÓŻA
Co to jest?
MATEJ
To ci pomoże. Jutro przed pracą też ci dam.
RÓŻA
Ja tam nie pójdę, ty nie wiesz, co tam...
MATEJ
przez zaciśnięte zęby
To rafa koralowa jest. Rafa koralowa, nic więcej.
Róża połyka pigułkę.
MATEJ
Krasna, kolorowa rafa koralowa, która ma niesamowite kształty, a ty ją
chronisz. Dbasz o środowisko. Dobrze robisz. A teraz usiądź na kanapie
i odpocznij, bo dziś miałaś trudny dzień. Jutro zobaczysz całe krásu rafy.
Matej wraca do pokoju. Róża dzwoni do matki.
MATKA
Szczęść Boże!
RÓŻA
Cześć mamo.
MATKA
Po co dzwonisz?
RÓŻA
Chciałam tylko usłyszeć twój głos mamo.
MATKA
Nie prześlę ci pieniędzy, przecież wiesz.
RÓŻA
Nie potrzebuję mamo. Mam pieniądze. Prześlę ci.
MATKA
Coś się zmieniło? Masz chłopaka?
RÓŻA
Mam pracę. Ale chłopaka...
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Z pokoju dochodzą dźwięki zabawy z „gościem”.
RÓŻA
Tak. W sumie można powiedzieć, że mam chłopaka.
MATKA
Och. Jak się cieszę! Wreszcie dobre wieści. Tylko ty mu nie dawaj wszystkiego, co będzie chciał, bo odejdzie. Wiesz, jacy są mężczyźni.
RÓŻA
Tak. Wszyscy są tacy sami. A jak u ciebie? Jak ze starą?
MATKA
Och. My z Adelaide dogadujemy się już coraz lepiej.
RÓŻA
Adelaide? Chodzi ci o Niemrę?
MATKA
Nie mów tak o ludziach, którzy są tacy, (głos jej się łamie) którzy dają tyle
czułości, zrozumienia.
RÓŻA
przerywa
Tylko się nie zakochaj!
Milczą.
MATKA
Muszę kończyć.
RÓŻA
Nie, mamo. Nie rozłączaj się jeszcze.
W tle narastają odgłosy zabawy.
RÓŻA
Tak bardzo potrzebuję z tobą rozmawiać.
MATKA
To rozmawiaj.
Milczą.
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MATKA
Sama widzisz, że nie ma o czym.
RÓŻA
Możemy razem pomilczeć.
MATKA
Och, nie wygaduj głupot! Za to się płaci.
Róża zaczyna mieć fazę, wkręca się w ślad światła na ścianie. Podąża za
nim. Światełka się rozmnażają, aż przypominają światło słońca pod wodą.
MATKA
To ja się rozłączam.
RÓŻA
Nie, mamo. Zaczekaj.
MATKA
No. Słucham. Co mi masz do powiedzenia.
RÓŻA
Widziałam, jak ludzie zjadali dzisiaj własne serca na kolację. To chyba teraz jest modne. Białe obrusy, kelner we fraku, a oni wyrywają sobie swoje
własne serca z piersi i z nienagannym uśmiechem jak z reklamy pasty do
zębów kładą kelnerowi na tacy. Potem on im przynosi te serca ugrillowane z bukietem warzyw, a oni rozkoszują się nimi i zapijają białym winem.
MATKA
Dziecko, co ty gadasz, co cię opętało?
RÓŻA
To ciekawe w sumie, że nie czerwonym, nie?
MATKA
Nie odkładaj telefonu.
Róża pływa. Jęki Mateja i jego gościa dochodzą zza ściany i zamieniają się
w muzykę razem z odgłosami morza.
MATKA
Dziecko jesteś tam? Dziecko!
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RÓŻA
Tu jestem, mamo!
MATKA
To słuchaj. Nie odkładaj! (czyta) „Potężna Niebios Królowo i Pani Aniołów,
ty, która otrzymałaś od Boga posłannictwo i władzę, by zetrzeć głowę
szatana, prosimy Cię pokornie: rozkaż Hufcom Anielskim, aby ścigały
szatanów, stłumiły ich zuchwałość, a zwalczając ich wszędzie, strąciły
do piekła. Święci Aniołowie i Archaniołowie – brońcie nas i strzeżcie nas”.
Powtórzone tyle razy, ile trzeba.

AKT II
Scena 1
Na powierzchni morza szaleje burza. Im głębiej nurkuje Róża, tym otoczenie jest bardziej spokojne i baśniowe. Na górze walkę z żywiołem toczy
załoga łódki przewożącej nielegalnych emigrantów. Jedną z ofiar, które
wypadają za burtę, jest przystojny mężczyzna. Opada na dno wprost w ramiona Róży. Ona kładzie go na kolanach i zaczyna mu śpiewać piosenkę.
RÓŻA
Skąd wiemy, że życie nie jest snem?
Dlaczego butelek nie trzymać do góry dnem?
Jak mówić możemy o czarnym i białym,
gdy życia kształty widoczne są w szarym?
Czy kolor zobaczyć może ktoś,
kto miłością nie przebił swego życia na wskroś?
Kiedy żyjemy, a kiedy umieramy,
i czy wiąże się to z byciem kochanym?
Piosenka śpiewana przez Różę daje nowe życie mężczyźnie – przemienia
się ze zwykłego śmiertelnika w boga morskich głębin Glaukosa.
GLAUKOS
Czuję łaskotanie w uszach mych,
co porządek robi w myślach złych,
w ustach w słodycz się zamienia,
i w tej formie do serca dociera,
kto siłę tę wtłacza w członki me,
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że znowu do życia ciało rwie?
Poprzednie wcielenie się w pamięci zaciera,
skóra morskich barw nabiera,
Potężne ciało rozrywa ziemskie szczątki,
czuję, że mojej nowej potęgi są to tylko początki!
Róża przerażona odpływa. Ucieka przed Glaukosem, on płynie za nią. Ich
pościg tworzy układ taneczny o dramaturgii „chciałabym, ale się boję”.
RÓŻA
Kim jesteś i co robisz z moim ciałem,
tylko mi nie mów, że tego nie chciałeś,
bo coś tu w środku się we mnie otworzyło,
i sam wiesz, że nie na miejscu tu słowo „miłość”,
a jednak mój język innego nie ma,
gdy ja wciąż nie znam nawet twojego imienia.
GLAUKOS
Kim byłem, chyba do końca nie wiem,
urodzony chyba gdzieś pod perskim niebem,
w kogoś innego teraz przemieniony,
innością skrajną jestem przepełniony,
te dłonie, ramiona, włosy, te plecy,
czuję, że nie wyszedłem z łona kobiety,
lecz to głos twój me myśli harmonią naznaczył,
Glaukosem zwę się, wiesz, co imię me znaczy?
Ze śmiertelnika w boga zostałem przemieniony,
w niepamięć popadł mój żywot miniony,
panem jestem teraz żywotów wszelkich morskich,
w stronę praw ich do szczęścia kierują się me troski,
czy wodę mamy, czy słońce nad głowami,
takimi samymi jesteśmy stwórcy projektami.
Kim jesteś i jak odwdzięczyć ci się mogę,
czy aktu wdzięczności w ogóle jestem godzien?
RÓŻA
Ach nikim. Chyba jeszcze czekam na wcielenie,
nie dla mnie więc jest twe uwielbienie,
W cichości tylko wspomnienie zachowam,
o poczęciu życia twojego od nowa.
Róża odwraca się i odpływa.
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GLAUKOS
Stój! Zdradź swe imię
lub chociaż godzinę,
gdy będę mógł twe lico tak inne,
znowu zobaczyć i kiedy czas minie,
poprosić ciebie o zostanie przy mnie.
Róża nie odwraca się i odpływa.

Scena 2
Glaukos pod wodą czeka na kolejne spotkanie z Różą. Na stole operacyjnym leży wielka, przepołowiona ryba.
GLAUKOS
Od jej przybycia zależy prędkość bicia
serca mojego i tętna tantany,
które na morzu skutkują falami,
które wyznaczają czas jawy i śnienia,
bez tembru jej głosu tchnienia we mnie nie ma.
Czas mija długi nam już na pląsach,
gdy o czymś więcej mówię, to ona się dąsa,
ale dość mam już tej tanecznej ciuciubabki,
na męża przecież jak nikt mam zadatki,
jedyny problem, żeby ją zatrzymać,
to fakt, że bez tlenu nie może tu pływać,
a też kostium jej piankowy żądze osłabia,
lecz mam coś bardziej seksi, nie trzeba się obawiać.
Przypływa Róża. Przez chwilę pływają w tańcu.
GLAUKOS
Ach przestań ma miła ze mną znów pogrywać,
męską decyzję czas przypłynął wzywać,
poświęciłem żywot jednej morskiej panny,
aby ci ogarnąć zacne przebieranki,
pozbędziesz się tych nóg i dziwacznej gumy,
a ja zacznę błyszczeć jak Helios, taki będę dumny.
RÓŻA
Ależ Glaukosie, jak to sobie wyobrażasz,
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pozbywając się mej połowy, życia mnie pozbawiasz,
nie więcej będę żywa od tej flądry tutaj,
z którą flirtowałeś, taki z ciebie hultaj!
GLAUKOS
Bogiem jestem przecież, a tobie się nie spieszy,
zaglądać jak najczęściej do naszych pieleszy.
RÓŻA
Pamiętaj Glaukosie, że uczucie, które nas złączyło,
to nie była tylko ot, taka sobie miłość.
Pośpiech i pewne... napięcie więcej może spartaczyć,
niż nowe kierunki świata wyznaczyć.
GLAUKOS
Lecz uczucie to wzywa również ofiary,
bo moje cierpienie jest bez żadnej miary,
gdy tu tylko jak jakaś Penelopa czekam,
i nie, nie myśl, że tylko narzekam.
Lecz chcę odpowiedź od ciebie uzyskać,
czy jesteś ty jakaś moc może nieczysta?
Jakie są twoje względem mnie zamiary
i dlaczego co dzień żądasz ode mnie tej kary,
opuszczenia, samotności i nadziei żadnej,
jak powiesz nie, ja i tak cię skradnę.
Odwraca się, udając obrażenie.
RÓŻA
Boski Glaukosie, ty duszę mą koisz,
lecz serce me śmierci się wciąż bardzo boi,
jak życie me zatem zamierzasz zachować,
gdy pół ciała mego chcesz zmienić w węgorza?
GLAUKOS
Nie pomyślałem wcześniej o tym mankamencie,
że życie ciała nie trzyma się tak zawzięcie,
co mamy zrobić, jakich bogów wzywać,
byśmy dla siebie się mogli zatrzymać?
RÓŻA
Jest coś gorszego moje ty kochanie,
to jest już ostatnie nasze spotkanie.
Gdy z tobą tutaj chwile miłe liczę,
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zamiast sprawdzać tam wszystko o świcie,
obowiązków moich strzegłam niezdarnie
i stąd zwolnienie me dyscyplinarne.
GLAUKOS
Co mówisz? Że oczy twe życiu blasku nie użyczą,
to kim ja będę, o tym pewnie milczą
twoi przełożeni jakby byli bogami,
Jakby ślubowali, że miłość i szczęście będą zwalczali.
RÓŻA
Zatańcz ze mną raz jeszcze, a usta niech zajmą się miną,
taniec odpowiedzią będzie na drogę tego wiru,
który raz szczęściem, raz troską, kiedyś też mogiłą.
Na błagalne nasze łkania bez serca odpowiada
z faktów samych historię naszą układa.
Pożegnalny taniec kochanków. W szczytowym momencie Glaukos wpada
na pomysł.
GLAUKOS
Wiem. Zła Babka głębin najdenniejszych pilnuje,
u niej się zbierają same wielkie
typy spod gwiazdy, która ciemnością emanuje,
ona wszelką pomyślność i zdrowie tamuje.
Jak ją przekupić, to może nam pomoże,
choć zczardżuje nas za to – jestem pewien – srodze.
RÓŻA
Spróbujmy! Może życie w ogonie zatamuje,
i z moimi szczątkami je łatwo skompiluje.
Ja wszystko mogę dla chwil z tobą poświęcać,
żadna cena nie jest dużą, nawet gdy jędza,
po nieśmiertelność moją ręce wyciągnie,
Ja ją jej oddam i razem z nią spodnie.
GLAUKOS
Wracaj do siebie, lecz jutro bądź gotowa,
całe swe życie rozpocząć od nowa,
ja ze Złą Babką umówię spotkanie.
Na końcu happy end dla nas nastanie.
Róża wraca na powierzchnię.
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Scena 3
Glaukos i Róża w morzu, w dzielnicy typów spod ciemnej gwiazdy.
RÓŻA
Glaukosie! Szczęście me całkowite,
dla nas na ziemi już gniazdko uwite!
Spieszyć się musimy, bo Matej tam czeka,
a jak ktoś nas zobaczy, to nie udam Greka,
bo już naprawdę być mnie tu nie powinno,
bo przecież brudnej plaży jestem teraz winną.
Wchodzą do Złej Babki.
ZŁA BABKA
O są! Chodźcie do mnie moje dziatki,
patrzcie nie boją się odwiedzać kompletnej wariatki!
Glaukosie drogi, coś jesteś nie w sosie,
co też zamieszkało w twym błękitnym nosie?
Glaukos unika wzroku Złej Babki.
RÓŻA
Babko ja chyba chcę się wycofać,
Ja Glaukosa wolność zbyt mocno kocham,
Chętnie sama ofiary dokonam każdej dla nas,
o cenę pytam tylko ciebie na kolanach.
ZŁA BABKA
Aleśmy już przecież ostatnio rozmawiali,
jakie możliwości są dla waszej pary,
nieśmiertelność po śmierci to moneta miedziana,
żadna istota prócz ludzi nią nie zainteresowana.
Życie z piachem pod stopami i w oczach o poranku
to jedyny waszej love story realny scenariusz.
Mieliście być gotowi, ale widzę w was opieszałość,
czyżbyście nagle poczuli uczucia swego słabość?
GLAUKOS
Jakżebym mógł widząc gotowość ofiary,
u Róży mojej, w sobie nie znaleźć miary,
która jej gotowości równać by się mogła
i naszego uczucia była równie godna.
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ZŁA BABKA
Wspaniale! Więc...
GLAUKOS
Cenę jeszcze potwierdź, by za dobrą radą,
formalnościom wszelkim uczynić dziś tu zadość.
ZŁA BABKA
Będzie, o co prosisz, przecież nasze zamiary,
są jasne jak gwiazdy, lecz obyczaj stary,
warunki umowy w słowa przybrać każe,
by żadna strona nie musiała kłócić się o gaże.
Nigdy nie zatańczysz, tak głosi przymierze,
bo ciało twe sztywności takiej nabierze,
Róża nie zaśpiewa, bo głos mi swój powierzy,
gdy morze cię Glaukosie ziemskiej da macierzy.
Różo nic już od siebie nie powiesz,
słuchać będziesz tego, co inni mówią o tobie!
Czy to jasne dla was, czy chcecie coś dodać?
RÓŻA i GLAUKOS
Jasne już wszystko! Zaczynaj czarować!

Scena 4
Kuchnia w nowym mieszkaniu na lądzie, które Róża wynajęła dla siebie
i Glaukosa.
RÓŻA
do publiczności
No pokomplikowało się. Powiecie, że jakbym dała wam prawo głosu, to
wyszłoby o wiele lepiej. Tego się nie dowiemy. Stoję w nowym mieszkaniu. Nie mam pracy, nie mam pigułek Mateja, a w moim zamrażalniku mój
ukochany, który jest trupem emigranta. Nie mówi. Nie patrzy. Nie tańczy. Ale na pewno chciałby się rozłożyć. Znacie to uczucie, gdy budzicie
się i nie potraficie sobie przypomnieć, które wydarzenia są naprawdę,
a które na niby. No więc, byłam wtedy w takim stanie. Nie. Kłamię. Ciągle
w nim jestem.
RÓŻA
No kurwa!
Ze zmywarki wychodzi Zła Babka.
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ZŁA BABKA
Wzywałaś, jestem. Przyszłam po zapłatę.
RÓŻA
Wiedźmo! Zabrałam Glaukosa, a zobacz, kim on jest. Obdartym dziadem!
Do tego martwym!
ZŁA BABKA
A czego oczekiwałaś? Przecież ostrzegałam was, że sztywności nabierze.
RÓŻA
Sztywności?! On jest trupem!
Zła Babka wzrusza rękami.
RÓŻA
Głos mi miałaś zabrać, a jednak mówię.
Zła Babka zamyka powietrze przy ustach Róży do małego naczynia, które
ma uczepione przy szyi.
ZŁA BABKA
Już nie! A że Glaukos bez wody dla ciebie nic nie znaczy. Głupi ten, kto
mógł sądzić, że będzie inaczej.
Zła Babka znika w zmywarce.
Powtórzenie jej słów z offu.
Nigdy nie zatańczysz, tak głosi przymierze,
bo ciało twe sztywności takiej nabierze,
Róża nie zaśpiewa, bo głos mi swój powierzy,
gdy morze cię Glaukosie ziemskiej da macierzy.
Różo nic już od siebie nie powiesz,
słuchać będziesz tego, co inni mówią o tobie!
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AKT III
Scena 1
Przesłuchanie.
MATEJ
Ja tylko koleżance chciałem pomóc. Opowiem, jak to było od początku.
Pomieszkiwała u mnie, ale potem znalazła jakąś pracę. Nic mi o tym nie
mówiła. Nie wiem, gdzie to było ani co. Nie chciałem wnikać. Nie byliśmy kochankami. No może ja trochę chciałem, ale ona taka trochę dziwna była. Chyba miała problemy z alkoholem. Tak. Lubiła wypić. No więc
ucieszyłem się, jak powiedziała, że sobie znalazła mieszkanie i żebym
pomógł jej się przeprowadzić. Pojechaliśmy do portu. Przyciągnęła jakiś kontener. Na szczęście miałem pick-upa. No może było to podejrzane, ale szczerze powiedziawszy wolałem nie wnikać. Były z nią zawsze
same problemy, więc myślałem, że im szybciej się jej pozbędę, tym lepiej. Zawiozłem, zamknąłem drzwi i pomyślałem, że już koniec. Ale po
kilku dniach ona pisze do mnie smsy, że potrzebuje jeszcze, żebym jej
pomógł. Prosiła, prosiła. No nie mogłem kobiecie odmówić. Zaoferowała
mi jeszcze pieniądze. To było w smsie – pewnie możecie to sprawdzić.
Dziesięć tysięcy euro. A ja akurat miałem potrzebę, którą te pieniądze
by rozwiązały. Nie spodziewałem się niczego takiego. Serio. No kto by to
wymyślił? Wpadlibyście na to? Pomogłem jej nieść tę lodówkę, ale przypadkiem otworzyły się drzwi i tam były zamrożone zwłoki. Myślałem, że
zwymiotuję. Biegłem, ile sił w nogach. Nigdy tego nie zapomnę. Co dalej,
to już wiecie, bo wtedy mnie złapaliście, a ja przecież nie mam z tym nic
wspólnego. Nic nie wiedziałem. Ona tylko mnie wykorzystała.
Róża stoi na tle ściany, na której wyświetlają się nagłówki prasowe: „Nekrofilka z Polski trzymała ciało uchodźcy w zamrażalniku”.
„Niedoszła kanibalka urządziła mieszkanie jak sklep rzeźniczy. Mamy
zdjęcia!”
„Polska psychoza – czy czeka nas epidemia?”
YOUTUBER – REPORTER
Ta kobieta była wielokrotnie karana. Gdzie była policja przez ten czas?
Ile ofiar utopiła w falach? Pomyślcie, w jakim celu trzymała tych ludzi
w domu, w zamrażarce. Czy kiedykolwiek uda się odkryć prawdę? Jest
w tej historii wiele wątków, o których nigdy się nie dowiemy, bo są ludzie,
którym zależy, żebyśmy tej prawdy nie poznali. Przypadek? Really? Believe me. Nie ma przypadków. Dlaczego komuś zależy na tym, żebyśmy
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wierzyli, że jest to Róża z Polski? Mamy nagranie, w którym jej własna
matka neguje jej tożsamość.
MATKA
nagrana komórką, jak ucieka przed dziennikarzami
To nie jest moja córka!
YOUTUBER – REPORTER
Przystąp do rewolucji! Masz Polski Syndrom? My ci pomożemy!
Bądź z nami, a uporządkujemy ci świat i powiemy prawdę o tym, jaki on
jest!
Dajcie łapki w górę, piszcie w komentarzach, co potwornego według was
robiła ta kobieta i kim tak naprawdę była. Najciekawsze komentarze
przytoczę w kolejnym odcinku! Klikajcie suby i przystąpcie do rewolucji!
To jest kanał Prawdziwa Prawda, a ja jestem Mini Łokietko. New Delhi.
PATOLOG
Wysoki sądzie, nie znalazłem na ciele ofiary żadnych śladów świadczących o umyślnym spowodowaniu śmierci. Ofiara zmarła w wyniku utonięcia. Ciężko jest określić konkretny czas zgonu ze względu na odległość
w czasie, warunki w jakich przebywało ciało, nieprofesjonalny transport.
Nie widziałem też żadnych obrażeń, które mogłyby świadczyć o utrzymywaniu stosunków seksualnych z ofiarą.
PSYCHIATRA
Po wnikliwym zapoznaniu się z jednostką, choć pełne studium przypadku
wymagałoby o wiele bardziej wnikliwej analizy pacjentki przez dłuższy
czas i w bardziej dogodnych ku temu warunkach, jednak już po tym pobieżnym zapoznaniu się z dokumentacją, po kilku tygodniach wstępnej
– jakbym się przychylał w mojej ocenie – obserwacji na oddziale i wielu
sesjach terapii zarówno indywidualnej, jak i grupowej, mogę stwierdzić,
że pacjentka była w momencie pozyskiwania zwłok i później ich pozbywania się w stanie czasowej niepoczytalności psychicznej. W trakcie tej
niepoczytalności była przekonana, że zmarły, czy też konkretnie jego
ciało, jest Glaukosem, czyli przemienionym w boga śmiertelnikiem, który
za swoim przyzwoleniem, został przez nią wydobyty ze swojego środowiska pierwotnego, to jest w tym wypadku morza i przeniesiony do domu.
Ta imaginacja była efektem – jak mniemam – długotrwałego stresu oraz
nieleczonej latami depresji. Pacjentka przebywa obecnie w stanie szoku. Funkcje mowy nie powróciły, aczkolwiek odzyskała chęć kontaktu ze
światem za pomocą gestów oraz pisma. Zalecam dalszą jej hospitalizację przez czas nie dający się jeszcze na ten moment przewidzieć.
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SĄD
Z uwagi na niepoczytalność pacjentki w chwili zajścia zdarzenia i braku
wystarczających dowodów na powiązanie oskarżonej ze śmiercią oraz
brak śladów, wskazujących na dokonanie jakichkolwiek czynów lubieżnych, sąd postanawia, że oskarżona jest niewinna popełnienia wyżej
wymienionych czynów. Równocześnie rodzina zmarłego może w toku oddzielnego postępowania wnioskować o zadośćuczynienie za bezczeszczenie zwłok. Oddalam oskarżenie.

Scena 2
Szpital psychiatryczny. Długo milczą.
MATEJ
Neviem, čo myslieť
RÓŻA
Jestem tu. Matej jestem tu. Tutaj jestem. Ja jestem. Ty jesteś. My jesteśmy.
Chwyta Mateja za ręce. On się wyrywa.
MATEJ
Neviem, čo myslieť.
RÓŻA
Ale Matej. Ja wszystko zrozumiałam. Chodzi o otwartość Matej, wiesz?
Chodzi o otwartość, Matej. Otwartość na coś skrajnie innego. To jest
strasznie popieprzone, to wymaga gigantycznej odwagi, ale to jest piękne. To było tak cudowne – całe to zaufanie, którym mnie obdarzyłeś.
Możemy być ludźmi. Możemy stanąć naprzeciwko siebie i spojrzeć sobie
głęboko w oczy, i czuć to takie wszechogarniające zaufanie i ciepło. I w sumie to jest to, po co jesteśmy na tym świecie, Matej. Po co tu jesteśmy,
jak nie żeby być z innymi ludźmi? Ja wiem, to brzmi jakoś tak strasznie
dziwnie po tym wszystkim, ale przecież ty sam mi zaufałeś. Jak idiota zawierzyłeś mi. Poza tym, że jesteśmy kobietami, mężczyznami, Polakami,
Europejczykami, imigrantami, biedakami, bogaczami – jesteśmy ludźmi.
Przeżyć życie i nie być człowiekiem ani razu, to chyba gorsze niż śmierć,
nie? (Róża wstaje. Mówi też w stronę widowni) Ci wszyscy ludzie, którzy
chcą być tutaj, którzy umierają. Przecież oni w gruncie rzeczy chcą tego,
co my. Chcą przestać się bać. Chcą się ogrzać przy ogniu wzajemnego zaufania. Ale strach, strach sprawia, że z ofiar stajemy się oprawcami, obu-
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dowujemy się w zamkach i strzelamy z kul armatnich, palimy na stosach,
w krematoriach, zrzucamy napalm, Little Boya i Fat Mana. Ludzkość to
nie są kobiety rodzące nad grobami, tylko kobiety rodzące małych chłopców, żeby zabijali innych małych chłopców. Czy one mogłyby wzajemnie ukoić swoją rozpacz? (podchodzi do Mateja) Nie bój się inności we
mnie. Nie bój się inności w innych. Musimy wyzbyć się strachu, inaczej
zginiemy. Wszyscy. Nie będzie małych chłopców, małych dziewczynek.
Strach zabiera nam coś o wiele cenniejszego. Zabiera nam sens i wartości. Wiesz, co krzyczą te wszystkie trupy w tym pieprzonym morzu? One
krzyczą „sprawdzam” do tych naszych ideałów tolerancji, miłosierdzia
– do wszystkich tych naszych europejsko-chrześcijańskich standardów.
Dlatego tak cholernie nas to wkurwia, Matej! Dlatego, że okazuje się, że
wcale nie jesteśmy tacy zajebiści, jak nam się wydawało. No i dobrze! Nie
musimy być, tylko wreszcie musimy to przyznać. Mamy przekichane, tak.
Może wreszcie zaczniemy sami swoje pieprzone wartości realizować! Po
tych paru tysiącach lat tej pięknej cywilizacji europejskiej może wreszcie
zrobilibyśmy coś, co będzie słuszne. Nawet jeśli to będzie tylko na finał.
MATEJ
No powiedz coś wreszcie! Dlaczego ciągle milczysz!
RÓŻA
Matej, ja tu jestem. Słuchaj mnie! Matej!
MATEJ
Co ja tu w ogóle robię?
Wstaje i wychodzi.

Scena 3
Podchodzą do Róży mejkapiści, styliści, fryzjerzy, osoba od pomiaru światła, fotograf. W miesięczniku okładka z Różą z tytułem: „Nekrofilka czy panamorystka – ekskluzywny wywiad z naprawdę wyzwoloną kobietą”.
Podchodzą do niej trenerzy fitness z bieżnią, ręcznikami i napojami izotonicznymi.
Tytuł filmu:
„Trening z najsławniejszą niedoszłą kanibalką. Ona wie, jak dbać o ciało!”
Podchodzą ludzie z wyspą do gotowania i oprzyrządowaniem kuchennym.
Robią zdjęcia. Tytuł:
„Freeganizm by Róża. Poznaj 78 szalonych przepisów!”
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Studio telewizyjne. Zła Babka jako prezenterka telewizyjna. Podaje rękę
Róży, wskazuje jej miejsce. przez cały czas ma na twarzy uśmiech fotograficzny, w którym uśmiecha się tak, by nie przymknąć oczu, aby nie pojawiły
się zmarszczki mimiczne. Poza zdjęciem wygląda to upiornie.
Zła Babka wyjmuje naczynie z głosem Róży i je otwiera.
ZŁA BABKA
Twoja kariera oszołomiła wszystkich. Jednego dnia emigrantka bez przeszłości, drugiego nekrofilka-kanibalka, trzeciego symbol wyzwolenia kobiet. Powiedz nam, co tobą kierowało, kiedy wyciągałaś tego biednego
chłopa z wody?
RÓŻA
głos z offu
Dobry chłop, to martwy chłop!
ZŁA BABKA
A no właśnie! Zdradź nam coś więcej o waszej relacji. Nasi widzowie są
tego najbardziej ciekawi, czy było między wami dużo zbliżeń cielesnych?
RÓŻA
głos z offu
No wiesz, jak to jest „żeby baba nie mogła z gołym facetem w chłodni he,
he”.
ZŁA BABKA
Tak, tak. Dziękujemy, że otwarcie mówisz o seksualnych potrzebach kobiet. Zawsze trafiasz w punkt.
RÓŻA
głos z offu
No wiesz he, he – to instynkt. U kobiet tak to działa. Mężczyźni muszą się
z tym pogodzić albo liczyć się z konsekwencjami!
ZŁA BABKA
Podnoszą się jednak głosy, że mężczyzna ma prawo do decydowania
o swoim ciele.
RÓŻA
głos z offu
Nie ukrywajmy, takie osoby nie mają odpowiedniego dystansu. Epatują
swoimi traumami, kiedy my tu – zdrowe kobiety – przecież nie mamy żadnych złych intencji. Każdemu przecież należy się trochę przyjemności.
Poza tym, jak mówiłam – to instynkt. Nic nie poradzisz. Każdy o tym wie,
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więc mężczyźni, którzy szlajają się w niewłaściwych miejscach sami są
sobie winni. Przecież nie trzymamy swojej kobiecości w tajemnicy!
ZŁA BABKA
Dokładnie! Dziękuję ci za porywającą rozmowę.
Słychać nakładające się na siebie informacje, potok słów cały czas przyspiesza, aż w końcu zamienia się w jednostajny wysoki sygnał.
Wszystko znika ze sceny. Łącznie z ubraniami Róży.
Wyciemnienie. Wysoki sygnał narasta.

Scena 4
Wysoki sygnał zamienia się w szum telewizora, na którym białe mrówki
walczą z czarnymi. Ten szum zamienia się powoli w szum morza.
RÓŻA
Wiecie, na jaki spektakl kupiliście bilet i na pewno wiecie, jak kończy się
baśń o syrence, ale ja mam dla was pewną propozycję. Przyjdźcie tu do
mnie na scenę, ale wszyscy – jeżeli chociaż jedna osoba się wyłamie, to
kończymy standardowo. A jak wszyscy tu przyjdziecie, to będzie wersja
DeLuxe. Obiecuję. Ja stawiam! Wiecie, że w tej kwestii możecie mi ufać.
Wersja Standard:
Róża wskakuje do morza i zamienia się w morską pianę. Odzywa się nieludzki chór sióstr powietrza.
Wersja DeLuxe:
Leci Billy Joel „We didn’t start the fire”, a oprócz tego leci confetti i balony.
Wjeżdża lampka wina i przegryzka.
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Cecylia Pierzchała

MOST
Osoby:
WDOWA
PANNA
GOŚĆ BEZ RĄK
SZAMAN
WÓDZ
DŻIN

1.
Breaking news: Z ostatniej chwili. Niespodziewany wybuch wulkanu zniszczył całą wyspę! Śmiercionośna lawa pochłonęła wszystko na swojej
drodze! Nie ma litości, żywioł pochłania coraz większą liczbę ofiar, liczba
ofiar wzrasta gwałtownie, ofiary są liczone w setkach, tysiącach, setkach
tysięcy.
Bilans ofiar wzrasta z minuty na minutę.
Bilans jest tragiczny.

2.
PANNA
Na grobie mojego ułana, będę tańczyć do rana.
GOŚĆ BEZ RĄK
Na grobie mojej żony, baraszkują wrony.
PANNA
Na grobie mojej matki, będą rosły bratki.
WDOWA
Na grobie mojego dziecka, zawiruje czarna kiecka.
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PANNA
Co z nami będzie?
WDOWA
Nie trzeba się nad sobą użalać, trzeba się brać do roboty.
GOŚĆ BEZ RĄK
Przytul się do kamienia, jakby to był twój mąż. Trzeba pracować z tym,
co się ma.
PANNA
Przyciśnij do piersi kamień, jakby to było twoje dziecko.
GOŚĆ BEZ RĄK
Ile razy w życiu można zaczynać od nowa?
PANNA
Raz?
GOŚĆ BEZ RĄK
Sto razy!
WDOWA
Milion razy, bez obrazy. Po tylu przeżytych katastrofach człowiek traci
rachunek, ile stracił.
GOŚĆ BEZ RĄK
Jeszcze jeden i jeszcze raz. Jestem gościem bez rąk, ale uwierz mi, mam
jeszcze sporo potencjału i potencji. Od angażowania się w sprawy polityczno-społeczne wolę zaangażowanie w swoje życie miłosne. Odczuwam dojmujący brak, to jeszcze gorsze niż bóle fantomowe. Wiem jednak,
że to tylko sytuacja tymczasowa. Ból przeminie i w moim życiu pojawi się
masa wspaniałych kobiet i rzeczy też.
SZAMAN
Jak tu pusto!
WDOWA
Co za ulga! Nienawidziłam centrów handlowych. Tłum ludzi, kiedy wychodziłam na ulicę pomiędzy jednym tsunami a wybuchem wulkanu, myślę – eksterminacja. Nareszcie trochę spokoju. Nikt więcej nie przeżył?
PANNA
Żeby tylko wódz przeżył!
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GOŚĆ BEZ RĄK
Dlaczego akurat wódz?
PANNA
Bo ja go kocham!
GOŚĆ BEZ RĄK
Mnie kochaj. Może nie mam rąk, ale wszystko inne mam sprawne.
PANNA
Jestem zajęta i dlatego twój podryw jest tak bezpodstawny, że aż ociera
się o molestowanie.
GOŚĆ BEZ RĄK
No arms, no worries.
PANNA
Zawsze coś stanie na przeszkodzie naszej miłości, a to tsunami, a to
wybuch wulkanu. Z całą pewnością to szaman sprowadza nieszczęścia
takie, jak deszcz, żeby tylko przeszkodzić naszej, mojej i wodza, miłości.
SZAMAN
Tak tylko informacyjnie: nikt więcej nie przeżył, zostaliśmy tylko my
i wódz.
WDOWA
Wspaniale! Wyłączając wariatkę, kalekę, przedstawiciela miejscowego
duchowieństwa i wodza, którego nikt nigdy nie widział, cała wyspa dla
mnie.
GOŚĆ BEZ RĄK
Wyśmienicie! Konkurencja do rąk kobiet doszczętnie wybita. Zdaje się, że
szamani się nie żenią? Nie żebym miał coś przeciwko, wszyscy zasługują
na szczęście.
SZAMAN
Nie jestem pewien, ale jeśli cię to uspokoi, interesują mnie tylko węglowodany. Słodycze! Pierniczki, makaroniki, kruche ciasteczka, szarlotki
i wuzetki, i najlepsza, przepyszna, królowa wszystkich ciastek – napoleonka.
WDOWA
Czyli kremówka?
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SZAMAN
Kremówki są dla pospólstwa. Napoleonki dla szamanów i wodzów.
WDOWA
Gdzie jest wódz?
SZAMAN
W bezpiecznym miejscu.
WDOWA
Mógłby się pokazać od czasu do czasu, zaczynam tracić wiarę w jego istnienie.
GOŚĆ BEZ RĄK
Zdaje mi się jednak, że to całkiem mądrze z jego strony trzymać się z dala
od polityki.
WDOWA
Przecież to wódz!
PANNA
Wódz potrzebuje żony. Która, ze wszystkich kobiet na wyspie, bardziej
nadaje się do reprezentacyjnej roli pierwszej damy, niż ja?
GOŚĆ BEZ RĄK
Możesz być pierwszą damą mojego serca.
PANNA
Nie masz rąk.
GOŚĆ BEZ RĄK
Mam motywację.
WDOWA
Skąd wiesz, czy wódz jest akurat w posiadaniu odpowiedniej liczy kończyn?
PANNA
Przecież to wódz!
SZAMAN
Oddałbym królestwo za ciasteczko. W pierwszej kolejności moglibyście
cukiernię zbudować.

370

WDOWA
Piekarnia bardziej by się przydała, śmiem twierdzić.
SZAMAN
Kto by jadł chleb, skoro można jeść ciastka!
PANNA
Czy możemy zrobić tak, żeby był Internet z powrotem? Od wybuchu wulkanu nie mogę nagrywać filmików, w których proszę wodza, żeby przyznał, że nasz związek jest prawdą.
GOŚĆ BEZ RĄK
W naszej sytuacji, czeka nas w najbliższym czasie, biwakowanie na brzegu krateru. Proponuję pogrzebać tu trochę, może znajdzie się coś do jedzenia.
WDOWA
Idę się poopalać. Nie ma jak pusta plaża. Żadnych parawanów! Nie idźcie
ze mną.
SZAMAN
Skonsultuję z wodzem, co robimy. Pomarzę o napoleonce. Nie zanosi się,
żebym prędko dokonał jej konsumpcji.

3.
Wodza nie widać.
SZAMAN
Tartoletki, papatacze, ptysie, bezy i sękacze, rurki z kremem, tort z wiśniami i babeczki z malinami. O, ciasteczka, o napoleonko przepyszna,
kopczyku słodyczy posypany cukrem pudrem. Przyjemnie stukać łyżeczką w polukrowany czubeczek puk-puk, najpiękniejszy dźwięk na świecie.
Potem zdejmować jak pokrywkę, ten czubeczek i odkładać na bok, na
później. Najlepszy jest środek ciasteczka: kaskady kremu, jakby jeść
chmurkę, a jeszcze bliżej środeczka, bliżej serduszka, dżem malinowy.
Wiem co prawda, że nie rosną w naszym klimacie, ale nie będę państwa
przekonywał do wyższości smażonych bananów w śmietance kokosowej
nad napoleonką. Byłbym wówczas totalnie niewiarygodny.
WÓDZ
Chyba łakomy. Co oni tam robią?
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SZAMAN
Sprzątają wodzu.
WÓDZ
Wszystko spłonęło. Czym oni te gruzy, lawę, cokolwiek tam jest?
SZAMAN
Rękami i nogami.
WÓDZ
Acha, a most?
SZAMAN
Niech sobie trochę posprzątają, to im dobrze zrobi na morale.
WÓDZ
Ale ja chcę most! Chcę most teraz! Teraz, już!
SZAMAN
A co z cukiernią, domami, szkołami, galeriami handlowymi?
WÓDZ
Najpierw most. Mosty są fajne.
SZAMAN
Czemu ze wszystkich rzeczy na świecie akurat most? Na wyspie nie
mamy żadnej rzeki ani nawet dwóch wzniesień, czegokolwiek, co usprawiedliwiałoby budowę mostu. To inwestycja wysoce niefunkcjonalna. Od
razu się zorientują, że to jest od czapy, żadne tłumaczenie, że chodzi o łączenie dwóch brzegów, jedność, komunikację – nie pomoże.
WÓDZ
Myślałem jeszcze o dwóch wieżach, ale pomyślałem, że to za oczywiste.
SZAMAN
Społeczeństwa, a raczej jego reszty, dokładnie trzech sztuk, nie ucieszy
wizja pracy fizycznej. Stracili wszystko w kataklizmie, w tym bliskich.
WÓDZ
Trzeba zrobić tak, żeby się cieszyli. Coś wymyślisz. W drugiej kolejności
zbudujemy cukiernię, która będzie produkować ciastka tylko dla ciebie.
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SZAMAN
Do stu napoleonek, wspaniale! Trzeba im jednak coś dać, trzeba im pozwolić mówić, wodzu.
WÓDZ
Niech pomyślą, że sami ten most wymyślili. Albo niech głosują.
SZAMAN
To sprytne. To genialne! Demokratyczne.
WÓDZ
Czy demokracja polega na tym, że są głosowania?
SZAMAN
Tak, też.
WÓDZ
A kto wygrywa?
SZAMAN
Ten, kto ma większość.
WÓDZ
Czyli większość forsuje to, czego chce. Potrzebuję większości.
SZAMAN
I tego, kto przekona do własnej racji.
WÓDZ
Racja mnie nie interesuje. Większość wystarczy.
SZAMAN
Wobec tego zróbmy głosowanie. Dobrze byłoby zachęcić czymś ludzi.
WÓDZ
Podzielisz się swoimi ciasteczkami z nowej cukierni?
SZAMAN
Miotły i kilofy na początek trzeba im dać. Jakieś taczki do wywozu gruzu,
też by się przydały.
WÓDZ
Mówiłeś, że mają po dwie ręce. Wystarczą im do pracy.
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SZAMAN
Niektórzy mają. To może chociaż coś do jedzenia? Nie chcę mówić o misce ryżu, bo to wręcz przysłowiowe i ma już określone konotacje gospodarczo-polityczne.
WÓDZ
Ryż jest ok. Możemy im dać po misce.
SZAMAN
I rzeczywiście dostanę cukiernię, jeśli przekonam ludność do budowy
mostu?
WÓDZ
Najpierw most, później cukiernia.

4.
SZAMAN
Słuchajcie, jest sprawa, trzeba zbudować most. Ułożyłem sobie w głowie
nawet przemówienie, ale co wam będę owijał w bawełnę. Jest was tylko
troje, w razie czego pogadam z każdym z osobna. Jutro przecinam wstęgę
w imieniu wodza na placu budowy, czujcie się wszyscy zaproszeni, zresztą i tak musicie się pojawić, bo brakuje nam robotników.
PANNA
Nie mamy żadnych narzędzi, nie mamy czym uprzątnąć gruzu.
SZAMAN
Macie za to ręce.
WDOWA
Niektórzy.
GOŚĆ BEZ RĄK
I nogi.
PANNA
A gdybyś nie miał nóg?
GOŚĆ BEZ RĄK
Zostałaby mi motywacja.
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WDOWA
A jeśli ktoś się nie zgadza?
SZAMAN
Każda kończyna w górze oznacza zgodę. Chcecie most?
PANNA
Chcemy! Czy na otwarciu budowy pojawi się wódz?
SZAMAN
Kto jeszcze?
GOŚĆ BEZ RĄK
Nie jestem przekonany, ale chętnie pogadam z jakimś innym mężczyzną
i dam się przekonać. Najważniejsze jest pozytywne nastawienie.
WDOWA
Król coachów się znalazł.
PANNA
Ja chcę! Ja! To będzie dobry moment, żeby wódz otwarcie przyznał się do
naszego związku.
WDOWA
Nie zgadzam się.
SZAMAN
Ale most, MOST to symbol, jedno państwo, społeczeństwo, łączność,
wielkość.
WDOWA
Może symbole wielkości zbudujmy sobie później, zresztą mitologie same
się ułożą bez naszego większego udziału.
SZAMAN
Damy wam wyżywienie za każdy dzień pracy.
PANNA
Trzy posiłki dziennie? Podwijam kiecę i lecę.
SZAMAN
Mogę podzielić jedną porcję na trzy racje dzienne.
GOŚĆ BEZ RĄK
Trudno się pracuje, po tej katastrofie zaroiło się od dżinów.
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PANNA
Prawda? Budujesz sobie most, pojawia się dżin, łup spadasz z rusztowania.
GOŚĆ BEZ RĄK
Dżiny przybrały ohydną postać – noga, ręka, mózg na ścianie.
WDOWA
Trudno, żeby były piękne po takiej wojnie. Człowiek nadepnie na bombę,
bum! Zostajesz dżinem, z bebechami na wierzchu, na całą wieczność.
A do tego, jak już zostaniesz dżinem, to cię nabijają w butelkę i każą spełnić trzy życzenia.
GOŚĆ BEZ RĄK
Wolałbym dżin z tonikiem i cytryną, ale trzy życzenia też są w porządku.
SZAMAN
Dobra, koniec głosowania. Ja, wódz i panna jesteśmy za, wdowa przeciw,
gość bez rąk wstrzymał się od głosu. Widzimy się jutro na placu budowy.
(do siebie) Dżin jednak może się przydać.

5.
Wodza nie widać.
SZAMAN
Wodzu, ludzie nie wierzą w zasadność budowy, a poza tym jest ich niewielu, zatem most nigdy by nie powstał. Dlatego wymyśliłem plan B – oto
butelka, w środku jest dżin. Nie pytaj, jak go zdobyłem, po prostu mam go
i akcja może przyspieszyć.
WÓDZ
Dżin, który spełnia trzy życzenia. Wspaniały pomysł!
SZAMAN
Zbudujemy most. I cukiernię!
SZAMAN
Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa: chronić przed dziećmi.
WÓDZ
Czy dżiny są niebezpieczne dla dzieci?
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SZAMAN
Kogo trzeba chronić: dzieci przed dżinem, czy dżina przed dziećmi? Nie
wiem, czytam dalej. Przed rozpoczęciem pracy z dżinem należy zapoznać
się z jego funkcjami. Jakie tu mamy funkcje?
WÓDZ
Wystarczy, żeby spełnił życzenia.
SZAMAN
Stabilny, łatwy w sterowaniu, ok. Zestaw obejmuje: butelkę, korek,
szmatkę, dżina. Stosować zgodnie z lokalnymi przepisami.
WÓDZ
To nas nie dotyczy, my ustanawiamy przepisy. Potrzyj butelkę szmatką.
SZAMAN
Podstawowe manewry…
WÓDZ
Przecież wiadomo, jak to działa.
SZAMAN
Firma dżin.com nie ponosi odpowiedzialności za urazy wynikające z niewłaściwego korzystania z dżina. Może jednak przeczytać instrukcję dokładnie?
WÓDZ
Czy w instrukcji jest napisane jak z powrotem zamknąć dżina? Przyda się
więcej niż raz.
SZAMAN
Tu jest napisane, żeby uważnie słuchać pierwszych słów dżina.
WÓDZ
Ok. Wypuść go już.
Szaman pociera butelkę szmatką.
SZAMAN
Zjadłbym ciasteczko.
DŻIN
Napoleonka, raz.
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SZAMAN
Dżin!
DŻIN
Dobra, jeszcze dwa życzenia.
SZAMAN
Trzy życzenia?
DŻIN
Wyglądam jak złota rybka?
SZAMAN
Tak.
DŻIN
Myślisz, że fajnie być dżinem? Zawsze wychodzę na ostatniego głupka.
Czy jak ci ktoś drzwi otwiera, to od razu dajesz się wyruchać? A ja się daję
trzy razy. Nie podoba mi się ta rola, którą tu uprawiam. Jestem świetnym
chłopakiem, mam skrawek ziemi, na której sadzę ziemniaki i inne takie.
Dostaję nawet dotację z Unii. Jak mi się zachce mieć panią dżinową pójdę
do programu „Rolnik szuka żony” i przewiozę jakąś Dorotę traktorem romantycznie, po polu, przy świetle księżyca. I już widzę, że na samym początku, w tym monologu swoim, wpadam w samograja, sorry, jak rolnik,
to dotacje i program telewizyjny, takie tam, tak bardzo zacząłem myśleć
stereotypami, skojarzenie goni skojarzenie, gubię sens swojego istnienia, a ja tu jestem po to, żeby mnie wziąć i przytulić, bo jestem ciepły,
żywy, powiedzmy, i bardzo przyjemny w dotyku.
WÓDZ
Dobrze, dobrze, to może przejdźmy do meritum. Życzenia.
DŻIN
Nie przerywać expose. Zaraz, kto tam się chowa?
SZAMAN
To nasz wódz. Wodzu, może niech pan dżin sobie trochę pogada, nie wiadomo, ile tam sam siedział.
DŻIN
Nastrój mi się zradykalizował znacznie. Aż nadto jestem zradykalizowany w myśleniu, wobec którego nie ma odwrotu, chyba, że emigrując wewnętrznie czy zewnętrznie i pracując za najniższą krajową albo świętując
swój awans społeczny za ciężko zarobione funty czy euro, przepijając
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pieniądze, których nie wyślę na utrzymanie rodziny, której nie mam, bo
nigdy nie miałem szansy wziąć udziału w programie „Rolnik szuka żony”.
Jak jasno widać, jest we mnie dużo frustracji spowodowanej niskim
statusem społecznym i ogólnym poczuciem krzywdy, przenoszonym
z dziada pradziada. Według mojego rozeznania, zawsze znajdą się jacyś
oni, wobec których mogę być przeciwko. Jestem w tym dobry, mam też
szczególnie rozwiniętą umiejętność eleganckiego okazywania agresji,
w przypadku braku argumentów. Próbka: wypierdalaj kurwo z kraju, bo
mi się twój ryj nie podoba! Apeluję do was, do ciebie: pochyl się nade mną
i #przytul hejtera!
SZAMAN
Wszystko robimy dla dobra ojczyzny.
DŻIN
Dla waszego dobra. A mnie interesuje tylko moje dobro i moje dobra, których aktualnie nie posiadam. Nigdy nie byłem po żadnej innej stronie,
zawsze po swojej. I po kilkudziesięciu latach w butelce jedyne, czego mi
brakuje, to odrobina czułości.
SZAMAN
Panie Dżinie, jest sprawa. Trzeba zbudować most.
DŻIN
Na chuj wam most, skoro nie macie rzeki?
SZAMAN
Trzeba zmusić ludzi, żeby przestali protestować i zbudowali most.
DŻIN
Dobra, limit życzeń wyczerpany. Powiedz wodzowi, że może wyjść z mysiej dziury. Nienawidzę, jak się bierze za rządzenie ktoś, kto się nie zna
na robocie.
WÓDZ
A moje życzenie? Chcę, żeby moi poddani byli tak mądrzy i lojalni, że
mógłbym stanąć na środku ulicy, zastrzelić kogoś i wszyscy uznaliby, że
to słuszne i zbawienne. Słyszysz dżinie? Słyszysz? Szamanie, biegnij za
nim.
SZAMAN
Tylko zjem ciasteczko.
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6.
WDOWA
Most to bzdura.
PANNA
To wspaniały pomysł! Przeczuwam przełom w moim życiu, wreszcie uda
mi się dotrzeć do wodza, zwłaszcza odkąd na wyspie nie ma Internetu
i nie mogę prowadzić swojego kanału na jutubie, ja go kocham i wiem,
że on także kocha mnie. Moim jedynym celem było zawsze, żeby wódz
odniósł się do tego, co mówię. Krótka piłka tak – nie, wydarzyło się – nie
wydarzyło się, jeśli nie mówię prawdy, to przecież są sądy od tego, a ja
wiem, że wodza szantażuje szaman i trzyma go w ukryciu, żeby nikt go
nigdy nie zobaczył, a przede wszystkim dlatego, żeby nie spotkał mnie.
WDOWA
Zaczyna się. Masz jakieś dowody, na to, że on cię? Spotkałaś go w ogóle?
PANNA
Jestem uczciwa, nie mam sobie nic do zarzucenia, przestańcie mnie pytać o dowody mojej miłości, o dowody naszej miłości – mojej i wodza,
przestańcie pytać. Mamy dwudziesty pierwszy wiek, wszystko można
sfabrykować, mogę was zasypać dowodami, ale będziecie mówić, że to
kłamstwo, a ja jestem uczciwą dziewczyną i nie kłamię i to, że nie zasypuję was dowodami, to znaczy, że nie ma nic do sfabrykowania. Mam
prawdziwe dowody.
GOŚĆ BEZ RĄK
Miłość to piękna rzecz! Nie liczy się nic innego.
WDOWA
Jak dla mnie to jest wyższy poziom odklejenia od rzeczywistości, podobnie jak budowa mostu na wyspie płaskiej jak równia pochyła i w dodatku
bez rzeki.
PANNA
Przecież było głosowanie.
WDOWA
Zagłosowałaś na tak, bo obiecali żarcie na budowie.
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PANNA
Gardzić darmowym obiadem można w czasie prosperity, a nie w czasie
kryzysu.
WDOWA
Kupił cię za miskę ryżu.
PANNA
Wódz na pewno nie chce dla nas źle, jestem tego pewna. To nie jest jakiś
pierwszy lepszy szary człowiek, że tak się brzydko wyrażę.
WDOWA
Po co ten most? Czyje to widzimisię? To tak, jakby lis projektował kurnik.
Jaki kurnik zaprojektowałby lis? Taki, żeby łatwo mu było kury wykradać.
PANNA
O lisie i kurniku nie było ani słowa, ostatecznie wolę jednak leżeć niż pracować.
WDOWA
Poza tym mogliby jakieś protezy, asystenta, kilofy albo koparkę załatwić
na okoliczność budowy.
GOŚĆ BEZ RĄK
Damy sobie radę. Chcieć to móc.
WDOWA
Przypominam ci, że nie masz rąk.
GOŚĆ BEZ RĄK
Jestem gotowy porzucić strefę komfortu i nie zważać na własne blokady.
WDOWA
Proponuję strajk. Należy powstać. Niedosłownie, siadaj. Usiądziemy przy
kraterze i będziemy siedzieć aż do skutku. Most nie będzie się budował
i będą musieli przyjść i z nami pogadać.
GOŚĆ BEZ RĄK
Może protestujmy na plaży, pogoda jest niczego sobie.
PANNA
Niewygodnie siedzieć na ziemi, wygodniej jednak siedzieć na krześle,
można założyć nogę na nogę – o tak!
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GOŚĆ BEZ RĄK
A jeśli nie przyjdą? Nie żebym wątpił, jestem dobrej myśli.
WDOWA
Przyjdą. Wtedy przedstawimy żądania.
GOŚĆ BEZ RĄK
Jakie żądania?
WDOWA
Coś wykombinuję. Na początku myślałam o równym dostępie do służby
zdrowia, edukacji, kultury i równouprawnieniu. Dodam jeszcze prężną
gospodarkę i budowę relacji sąsiedzkich oraz tak zwany dobrobyt.
PANNA
Sporo tego i połowy nie rozumiem, zwłaszcza równouprawnienia.
GOŚĆ BEZ RĄK
Ja też nie, ale jesteś piękna i czuję, że się zakochuję. Potrzeba nam krzeseł. Widziałem gdzieś jeszcze kilka całych krzeseł. Poszukam.
Chwila ciszy.
WDOWA
Po namyśle uważam, że to zupełnie puste frazesy, które tyle samo znaczą co most wodza, zupełnie nic, bo nie nadałam im żadnego znaczenia
w tej historii. Przeżyłam kilka kataklizmów i czuję się wobec tego bezradna. Jedyne, co czuję, to opór oraz ogólną złość, że wódz z szamanem
zawracają mi dupę budową mostu, a właściwie rozkazują pojawić się na
budowie w charakterze robotnika, co przeszkadza mi spokojnie opalać
się na plaży, zanim nadejdzie tsunami, powódź, tornado lub wybuchnie
po raz kolejny wulkan. Moja bezradność i ogólnie złość są bardzo prawdziwe i nie mają w sobie nic z frazesu. Na tej wyspie jeszcze nigdy nie było
spokojnie i jestem u kresu sił, zatem po raz pierwszy w życiu zrobię to,
co uważam za słuszne, bo jest mi wszystko jedno, co wy na to. Za słuszne i zbawienne w tym momencie uważam usadzić swoje cztery litery na
krześle w ramach protestu i to właśnie zamierzam zrobić. Przy okazji złapię jeszcze trochę słońca.
PANNA
Nie podoba mi się ten pomysł. Jeśli nie będziemy pracować przy moście,
ominie nas racja żywnościowa. Z drugiej strony, może być tak, że szaman
wymyślił ten most specjalnie, żeby przeszkodzić mojej i wodza miłości.
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WDOWA
Czy ty mnie w ogóle słuchałaś?
GOŚĆ BEZ RĄK
Krzesła przykopałem. Jeszcze nie całkiem rozwalone, kopałem delikatnie.
Siadają na krzesłach.
Mija godzina.
WDOWA
Jest coś prostego i filozoficznego w siedzeniu.
PANNA
Jak długo będziemy tak siedzieć?
WDOWA
Tak długo, dopóki nie zrozumieją.
PANNA
Czego?
WDOWA
Siadaj.
GOŚĆ BEZ RĄK
Weź krzesło! Weź krzesło i siedź!
PANNA
Nudno tak siedzieć.
GOŚĆ BEZ RĄK
Opowiem wam historię. Był sobie raz gospodarz. Miał chatę pokrytą gontem, stodołę, kawałek pola i nawet sad. Kury Rhode Island Red stąpały
dumnie między białymi Leghornami i Sussexami, a zielononóżki trzymały
się zawsze razem w okolicy płotu i dyskutowały o pogodzie, grzebiąc łapkami w ziemi. Między nimi dumnie kroczyły kogutki z wielkimi czerwonymi grzebieniami, a po polach ścigały się perliczki. Kurza arystokracja
zamieszkiwała kurnik, prawdziwy pałac dla kur. Gospodarz był bardzo do
swoich kur przywiązany, nieśność była wysoka, a drób w wolnym wybiegu szczęśliwy. Pewnego dnia, zauważył, że brakuje jednej kwoczki. Następnego dnia odkrył, że brakuje koguta. Trzeciego dnia nie doliczył się
kolejnej kurki. Drób posmutniał, a gospodarz nie mógł znieść smutnych
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oczu drobiu. Wieczorem zaczaił się przy kurniku i czekał. Ledwo zrobiło
się ciemno, z lasu wyskoczył lisek chytrusek, hyc, hyc, wpadł do kurnika
i wypadł z nioską pod pachą. Gospodarz złapał go za kark:
– Kradniesz mi kury, lisku chytrusku!
– Wcale nie. – powiedział lisek.
A to był on.
Wdowa śmieje się.
PANNA
To bardzo smutna historia.
GOŚĆ BEZ RĄK
Przeciwnie, gospodarz, nie tracąc celu z oczu, osiągnął sukces.

7.
SZAMAN
Mam dwie wiadomości, dobrą i złą. Dobra jest taka, że dżin został wypuszczony.
WÓDZ
To już wiem.
SZAMAN
A zła, że mieszkańcy zbuntowali się, wygrzebali skądś krzesła i siedzą
na brzegu krateru zamiast pracować. Most się nie buduje. Powiadają, że
most to jak budowa kurnika przez lisa.
WÓDZ
Czy ja wyglądam jak lis?
SZAMAN
Nie. Lis jest rudy.
WÓDZ
Czy jestem rudy?
SZAMAN
Nie.
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WÓDZ
Czy mam cztery łapy?
SZAMAN
Nie.
WÓDZ
Lis jest zły. Czy jestem zły?
SZAMAN
Nie. Nie wiem.
WÓDZ
To lis jest zły. Lis jest zły! Każdy, kto śmie mówić o lisie jest zły!
Zakończ protest. I znajdź dżina.

8.
SZAMAN
Mam tylko dwie nogi. Domyślnie przynajmniej. Zupełnie niespotykane
w dzisiejszych czasach. Jestem człowiekiem, jestem dobry, jestem taki,
jak wy. A krzesło? Krzesło ma cztery nogi, zupełnie jak lis. To czworonożne stworzenie kradnie kury z gospodarstw przyzwoitych gospodarzy.
Lis jest zły i krzesło jest złe. Należy pozbyć się krzeseł. To krzesła są
naszymi lisami. To one bojkotują, blokują i zaprowadzają niemy sabotaż.
Ewokują lenistwo. Dlatego, niniejszym edyktem wodza wszystko, co posiada cztery nogi, należy zniszczyć. W naszym państwie nie będzie nic
czworonożnego.
WDOWA
Czy krowa też jest zła albo kot?
GOŚĆ BEZ RĄK
Mają cztery nogi.
SZAMAN
Edykt działa ze skutkiem natychmiastowym w odniesieniu do krzeseł.
PANNA
Czy trzy nogi są ok?
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WDOWA
Na trzynogim krześle, które wcześniej miało cztery nogi, nie da się siedzieć.
GOŚĆ BEZ RĄK
Ogólnie się zgadzam, ale ponieważ szukam zawsze dobrych stron: to
może być przewrót we wzornictwie mebli!
SZAMAN
Niniejszym ogłasza się delegalizację krzeseł. Ogłasza się, że nic czworonożnego nie może zachować czterech nóg.
WDOWA
A co z nami? Przecież mamy cztery kończyny? Czy każecie nam wyrywać
ręce i nogi jak robalowi? Absurd.
GOŚĆ BEZ RĄK
Co teraz?
WDOWA
Siedzimy dalej.
PANNA
Jak to?
WDOWA
Na ziemi. Nie mogą nam przecież zabrać ziemi, na której siedzimy. To nasza ziemia, ten krater, nasz dom. Posiedzimy tu jeszcze. Mamy ziemię
i nasze cztery litery.
PANNA
Zapuścimy tu korzenie za chwilę.
GOŚĆ BEZ RĄK
Jeśli ci niewygodnie, możesz się przejść kawałek.
WDOWA
Weź się połóż, jak nie możesz siedzieć.
PANNA
Zakwitniemy tutaj, mówiłaś, że przyjdą porozmawiać.
GOŚĆ BEZ RĄK
Siedźmy. Przynajmniej przyszedł szaman.
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PANNA
Czemu w ogóle tu siedzimy? Mogliśmy pracować i dostalibyśmy przynajmniej coś do jedzenia.
WDOWA
Bo jest sprawa.
GOŚĆ BEZ RĄK
Sprawa!
WDOWA
Bo kiedy nic już nie możesz zrobić, to zawsze możesz siedzieć albo leżeć.
Na znak protestu.
PANNA
Może by się jednak wziąć do pracy? Skoro szaman odjął krzesłom po nodze, co zrobi dalej?
GOŚĆ BEZ RĄK
Przecież nie zdelegalizuje ziemi.
WDOWA
Tej, na której siedzimy? Jak się delegalizuje ziemię, na której się siedzi?
PANNA
Zwyczajnie, tak jak z krzesłami, wychodzisz na środek i mówisz, że ziemia jest nielegalna.
WDOWA
I co wtedy?
PANNA
Ziemia staje się nielegalna.
WDOWA
Spróbuj.
GOŚĆ BEZ RĄK
To może spróbuj zalegalizować krzesła, bo mnie już trochę boli dupa od
tego siedzenia na ziemi.
PANNA
Mówię: krzesła z czterema nogami są legalne.
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WDOWA
Od kiedy?
PANNA
Od teraz.
WDOWA
I co?
PANNA
I nic.
GOŚĆ BEZ RĄK
Zupełnie nic. Dalej mają po trzy nogi. Trudno będzie zjeść obiad przy trzynożnym stole, zawsze ktoś będzie musiał siedzieć na rogu i podtrzymywać blat. Nas tu jest tylko troje, więc trochę słabo.
WDOWA
Na szczęście jest jeszcze ziemia.
PANNA
Wiesz, ja jednak sobie pójdę, już się nasiedziałam.
WDOWA
Posiedź jeszcze chwilę.
PANNA
Wystarczy, muszę znaleźć wodza siedzenie tutaj to jest spisek. Jak mam
się z nim zobaczyć, skoro tu siedzę?
WDOWA
To ważne.
Zjawia się Dżin.
DŻIN
Siedzicie na ziemi, to jest nielegalne. Przemyślę jeszcze konfiskatę tego
tutaj gruzu pod budowę mostu albo innej, równie beznadziejnej, inwestycji.
GOŚĆ BEZ RĄK
Ktoś ty?
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DŻIN
Powiedzmy, że pomagam władzy w osiągnięciu celów. Taką mam pracę. Wspieram beznadziejne, doraźne, krótkowzroczne projekty za małą
przysługę. Reprezentuję każdą grupę społeczną i instytucję, którą można kupić za symboliczną rupię. A teraz, proszę bardzo, ziemia, na której
siedzicie, jest nielegalna. Wypierdalać, pókim dobry.
GOŚĆ BEZ RĄK
Dlaczego, jak on powie, że ziemia jest nielegalna, to nagle tak się dzieje?
WDOWA
Chyba ma władzę.
PANNA
Od kiedy? Czy ty jesteś wodzem?
DŻIN
Ogłaszam koniec protestu. Wdowę jako prowodyra, zabieram ze sobą.
Reszta – rozejść się.

9.
Informacja radiowa:
Breaking news: będziemy się srożyć tylko tam, gdzie doszło do zbrodni
i nadużyć, czyli tak, jak się zdarzyło przy budowie mostu. Chcemy wiedzieć, że sukces przychodzi wtedy, kiedy jest praca i jedność.
Sukces jest wtedy, kiedy rozumiemy politykę, tak jak powinna być rozumiana. Tak, jak my ją rozumiemy. Ogromnie ważna jest uczciwość. A nie
jest uczciwy ten, kto spiskuje przeciwko nam. To są lisy czteronogie, które
podstępnie ryją pod nami i mostem. Ale nie ma już lisów. Sprzątamy nasz
kraj. Budujemy dom, musimy odlisić, odkurzyć, wyrzucić, co niepotrzebne, żeby było czysto. Ma być czysto. Nie ma negocjacji z wrogami. My nie
chcemy dzielić, jak nam się przypisuje, tylko sklejać.
Odnotowaliśmy już wzrost zaufania na giełdach finansowych i wzrost PKB
o tysiąc procent oraz spadek bezrobocia o 100% i nie wynika to z tego, że
jest was tylko troje.
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10.
GOŚĆ BEZ RĄK
Uwaga, będę krzyczeć. Nie mam rąk! To mnie inspiruje! Chcę jeszcze powiedzieć trzy słowa: Życie jest moją pasją! Jestem w stanie wyszkolić
drużynę futbolową. Kocham siebie, kocham ciebie, ciebie i ciebie!
Kto powiedział, że nie mogę czegoś dokonać? Kto? Kto powiedział? Kto
powiedział, że nie?
Cieszę się z wybuchu wulkanu. Wreszcie nie muszę iść do toalety dla kobiet. Dla kobiet i niepełnosprawnych. Bo one zwykle razem są. Jakby mi
żona albo matka, koleżanka musiała podtrzymywać. Tutaj się zdarzyło,
że mają po dwie ręce i nogi, czyli zupełnie sprawne są. Czy z defaultu
muszą mi rozpinać rozporek?
PANNA
Kocham wodza i będę go wysiusiwać, jeśli zajdzie taka potrzeba.
GOŚĆ BEZ RĄK
Aha.

11.
DŻIN
Aha, jeszcze most miałem pierdolnąć. (odwraca się) Pyk.
Most jest zbudowany z klocków lego.
WDOWA
Nie trąci świetnością ta budowla.
DŻIN
Jaki wódz, taki most.
WDOWA
Spotkałeś wodza?
DŻIN
Wiem, co to za jeden.
WDOWA
Wódz rozkazał ci zbudować most i skończyć protest? A trzecie życzenie?

390

DŻIN
Ciasteczko.
WDOWA
To szaman. On rozkazał ci mnie aresztować i wyizolować od naszego
trzyosobowego społeczeństwa?
DŻIN
Nie. Pomyślałem, że przyda ci się chwila oddechu. Przebywanie z wariatką i bezrękim farmerem na dłuższą metę może zryć psychikę. Poza tym,
w każdym kalece dostrzegam zadatki na coacha, jako następny nadaje
się do delegalizacji.
WDOWA
Trafił mi się dżin superhero.
DŻIN
Szaman nie przeczytał instrukcji. Obdarzony tutaj jestem superświadomością i mam wszelką wolność, więc sobie mogę robić, co chcę. Ostatecznie jestem dżinem i mogę tak samo napluć w twarz, jak i wysłuchać.
WDOWA
Wyglądasz całkiem dobrze jak na dżina. Te po wybuchu wulkanu to banda
pogorzelców.
DŻIN
Zamarzłem podczas ostatniej zimy stulecia.
WDOWA
A ta rana postrzałowa?
DŻIN
Dobra, rozstrzelano mnie. Nie powiem nic więcej, bo słabo orientuję się
w obecnej polityce historycznej i zaraz się okaże, że jestem wyklęty albo
właśnie nazwali moim imieniem jakąś ulicę.
WDOWA
Albo most. Jak ci się mieszka w butelce?
DŻIN
Całkiem fajnie. Zanim mnie Szaman wypuścił, oglądałem mecz. Nigdy już
nie dowiem się, kto wygrał, po kilku piwach nie pamiętam, kto grał.
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Tu mi się zaczyna serialowy small talk i wiem, że muszę coś zrobić, żeby mi
się z tej sceny nie zrobił serial z telewizji narodowej.
WDOWA
Miło dla odmiany pogadać z kimś martwym.
W zamyśle miał to być komplement, rodzaj okazania wdzięczności za uwolnienie Wdowy od towarzystwa wariatki i kaleki. Wiem, że Wdowa chce zamknąć dżina z powrotem w butelce, by potem wykorzystać go do własnych
celów. Jeszcze nie wiem, co zrobi. Musi użyć jakiejś sztuczki, bo doświadczenie kulturowe (Disneyowski Alladyn) nauczyło ją, że dżiny cenią sobie
wolność.
WDOWA
Mogłabyś mi jakoś pomóc. Ciągle mówię jednym zdaniem. Jednym. Zadaję pytania albo konstatuję. I neguję, za taki całokształt, niechybnie zginę
na końcu. Mogłabym mieć jakąś cechę wyróżniającą. Mogłabym śpiewać
piosenki. Na przykład. Weź pod uwagę, że uśmierciłaś mi męża i dzieci
w przedakcji, jesteś mi coś winna. Nie, żebym miała za złe, bo w kontekście następujących po sobie kataklizmów na wyspie można się przyzwyczaić, a poza tym wdowieństwo ma potencjał emancypacyjny. Niemniej
jednak mogłabyś mi trochę pomóc. Niedużo. Odrobinkę. Wskazówkę jakąś mi daj. Jak zamknąć dżina w butelce?
Pyskata i roszczeniowa. Handluj tym.
WDOWA
Taka jestem.
Zacznij śpiewać i fałszować, dżin wróci do butelki.
WDOWA
Wdowa nie fałszuje.
Może weź go uwiedź.
WDOWA
Naprawdę? To twoja pierwsza myśl?
Jest miękki i bardzo przyjemny w dotyku, tak mówi. Poza tym długo siedział w butelce.
WDOWA
Daj mi głos. Daj mi mówić.

392

Proszę bardzo. Daj głos.
Wdowa milczy.
Jesteś rybą czy dzieckiem? Daj głos.
Wdowa warczy.
Dobra postać, ładna postać.
Wdowa szczeka.
Oczekiwałam raczej wystawienia języka i merdania ogonem.
WDOWA
Wystarczy, są granice. Tu, o tu.
Ktoś mi je wcześniej narysował, ja tylko koloruję. Do dyspozycji kilka kredek, w dodatku pożyczonych. Kiedy wychodzę poza linię, natychmiast się
mnie gnoi, a potem zabija w ostatnim akcie. Bądź piękna! Bądź grzeczna!
Mów pełnymi zdaniami! Zachowaj obowiązującą poetykę i poprawność
polityczną! To słuszne i zbawienne, serdecznie dziękuję.
Nie mam nic do stracenia, ten świat dąży do katastrofy, a ja jestem sama
sobie i dla siebie, i pokoloruję sobie świat, jak mi się podoba. Dowolnie
łączę kropki.
Uwaga, wychodzę przed szereg, wychodzę poza linię i dowolnie stosuję
kolory. Dla mnie droga nie jest tylko szara, widzę w niej odcień różu. Mam
na palecie intensywne kolory, znika pod nimi stary rysunek i powstaje
nowy. Strzegę jego konturów jak granic. Są jak linie demarkacyjne. Jeśli
ci się nie podoba, zabieraj swoje kredki i spierdalaj, tu jest linia okopu.
Odtąd mówię za siebie. Jeszcze nie bardzo umiem, ok, macie szczęście,
że jeszcze nie wykładam swoich racji łopatą.
Jestem zmęczona i zażenowana. Zrobię z tym porządek. Jestem w tym
świetna i od dziecka przystosowana. Ma być czysto.
Od teraz mówię prosto z mostu.
Trochę się nie klei, ale wychodzi ci lepiej od szczekania.
Wdowa podchodzi do Dżina.
WDOWA
Mam ochotę cię przytulić.
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DŻIN
Serio?
WDOWA
Jesteś bardzo mięciutki i przyjemny w dotyku.
DŻIN
Ooooooooh.
WDOWA
Kiedy poproszę, wskoczysz do butelki, co? W ostatnim życzeniu poproszę, żebyś już nie spełniał niczyich życzeń. To jak będzie?

12.
SZAMAN
Witam was wszystkich na otwarciu budowy mostu. Pozwolę sobie przemówić w zastępstwie wodza, którego zajmują ważne interesy kraju.
Przed nami szczególne miesiące, w ciągu których zbudujemy most. Obywatele oddali głos, który jest istotą demokracji. Te miesiące będą też
miesiącami oceny rządów wodza, przy mojej, niewielkiej pomocy. Powie
ktoś, że to będzie ocena zakłócona, bo trwa kampania przeciwko mostowi, która przekracza to, co jest w demokracji normalne. Tutaj mamy
atak od wewnątrz, który tworzy alternatywną rzeczywistość, która nie
liczy się z faktami. Pamiętajcie jednak państwo, koleżanki i koledzy, że
polityka jest trudna. Łatwo jest realizować interesy najsilniejszych. Jeśli
chce się zrobić coś dla ludzi, jest najtrudniej. Nie uchybiamy wartościom
demokracji. Ona nie może polegać na oszustwie, bo jeśli ktoś coś zapowiada i nie realizuje, to jest to pusta procedura. My powiedzieliśmy, że
zbudujemy most i zbudujemy, i na tym polega demokracja.
Ale my, w przeciwieństwie do naszych poprzedników i przodków, dotrzymujemy słowa. Mówimy, chcemy i wierzymy, i sięgniemy do waszych
kieszeni, żeby dotrzymać słowa. Mówimy, że będzie most. Wszystko waszym i naszym, niewielkim kosztem. I proszę bardzo – jest most.
Płachta na ziemi wybrzusza się. Wiatr albo autosugestia. W mojej gestii
jest zachować dystans.
Sami widzicie państwo, że ja i wódz dokonujemy rzeczy niemożliwych i w
mgnieniu oka odpowiadamy na państwa, nasze potrzeby.
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Panie i panowie. Idziemy pod górę, ku lepszemu, naszemu losowi. To
znaczy z większym wpływem na rzeczywistość. To piękna perspektywa
dla wszystkich, dla nas. I dlatego nie możemy się przejmować i iść dalej.
Znacie fakty i wiecie, jak jest. Macie wielkie oczekiwania, jesteście ambitni. Tak jak my. Wychodzimy sobie naprzeciw. Chcę jasno powiedzieć:
odnieśliśmy już wielkie sukcesy. Dokonujemy cudów, a rzeczy, wydaje się
niemożliwe, robimy od ręki.
A oto, proszę państwa, most.
Szaman odsłania most.
GOŚĆ BEZ RĄK
To jest jakiś bubel.
PANNA
To żart?
WDOWA
To sprawka dżina.
SZAMAN
Ciasteczka znaczniej lepiej wychodzą dżinowi.
Wodza nie widać.
WÓDZ
Gdzie jest dżin?! Łapać dżina!
GOŚĆ BEZ RĄK
Jak się mówi do dżina?
PANNA
Cip, cip.
GOŚĆ BEZ RĄK
Panie dżinie!
PANNA
Proszę wrócić do butelki!
SZAMAN
Może trzeba zrobić głosowanie? Kto za? Kto przeciw?
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DŻIN
Sami się nabijcie, mam to w sobie, te super moce. Co, ja mam być trzy
razy wyruchany teraz, a z was żaden? Pierdolcie się wszyscy w dupę!
Niektórzy z was poczują lekki dyskomfort, niektórzy z was poczują może
lekką satysfakcję na granicy bólu. Jeśli nie chcesz, żeby twoje dziecko
poszło za flecistą z Hameln, to z miłą chęcią odrąbię mu nóżki. Zresztą,
przydałby się wam taki.
SZAMAN
Trzeba go nabić w butelkę, skoro sam nie chce wleźć!
PANNA
Wracaj do butelki – otwarta. O dwudziestej leci film na dwójce, zdążysz.
WDOWA
Kto go wypuścił?
GOŚĆ BEZ RĄK i PANNA
Oni!
SZAMAN i WÓDZ
Oni!
GOŚĆ BEZ RĄK i PANNA
Wy!
SZAMAN i WÓDZ
Wy!
GOŚĆ BEZ RĄK i PANNA i SZAMAN i WÓDZ
My?! Wy!
GOŚĆ BEZ RĄK i PANNA i SZAMAN i WÓDZ
My? Ona!
WDOWA
Ja?
SZAMAN
Jesteś odosobniona.
PANNA
Zniszczymy cię, wykupimy za 100 milionów rupii ludzi, którzy cię zniszczą, wyjebią cię z Twittera i Facebooka.
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WÓDZ
Umrzesz!
WDOWA
Nie potrzebuję Facebooka i Twittera, żeby żyć.
GOŚĆ BEZ RĄK
Twoje rumakowanie społeczne jest niedorzeczne.
PANNA
Umrzesz! Wódz tak mówi!
GOŚĆ BEZ RĄK
Kto cię posłucha?
WDOWA
Zwracam się do państwa bezpośrednio.
SZAMAN
Zablokujemy ci telefon ustawą.
WDOWA
Mam jeszcze język w gębie.
WÓDZ
Utniemy go.
WDOWA
Znam język migowy.
SZAMAN
Obetniemy ci ręce.
GOŚĆ BEZ RĄK
Utniemy ci nogi.
WDOWA
Umiem porozumiewać się za pomocą telepatii.
WÓDZ
Utniemy ci głowę.
WDOWA
Doskonale, zostanę męczennicą i będziecie mieli przesrane. W kraju,
który dostał łomot od historii, a nikt nie lubi bezsensownych śmierci
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obywateli, którzy mogą pracować na PKB i produkować innych członków
narodu. Poza tym przedwczesna śmierć wpisuje się w paradygmat bohaterstwa. Zróbcie ze mnie bohaterkę, proszę, bardzo proszę.
PANNA
To wariatka.
DŻIN
Mądrze gada.
WDOWA
To jak panowie, jak będzie?
Wódz wychodzi z ukrycia. Okazuje się, że to mały chłopiec.
WÓDZ
To pucz! Gdzie jest dżin?
PANNA
Ukochany mój?!
Chłopiec strzela: pif paf. Panna pada na ziemię.
GOŚĆ BEZ RĄK
Stój, co robisz?
Chłopiec strzela: pif paf. Gość bez rąk pada na ziemię.
SZAMAN
Do stu tysięcy napoleonek!
WÓDZ
Nie umiecie się bawić!
Chłopiec strzela: pif paf. Szaman pada na ziemię.
WDOWA
Wystarczy. (do Dżina) Wracaj do butelki, zaraz cię wypuszczę.
Dżin wskakuje posłusznie do butelki. WDOWA natychmiast otwiera butelkę
z Dżinem.
WDOWA
Niech to się w końcu skończy.
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DŻIN
Mówisz, masz.
Chłopiec strze…

13.
WDOWA
Siedzę na kupie gruzu. Słyszę informację radiową:
Breaking news: Z ostatniej chwili. Śmiercionośne tsunami pochłonęło
wszystko na swojej drodze. Nie ma litości, żywioł pochłania coraz większą liczbę ofiar, liczba ofiar wzrasta gwałtownie, ofiary są liczone w setkach, tysiącach, setkach tysięcy.
Śmieję się.
Bilans ofiar wzrasta z minuty na minutę.
Śmieję się.
Bilans jest tragiczny.
Śmieję się.
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Monika Prokulewicz

SYNDROM
Osoby:
MARTA – córka, lat 20
MARIA – matka
AREK – brat
ELEONORA, MATYLDA, HANNA – prababki nieboszczki
OJCIEC

CZĘŚĆ 1
Scena podzielona białą linią na dwie części – z lewej strony znajduje się
Kuchnia, a z prawej Pokój Ojca. Każde z pomieszczeń jest bardzo symboliczne. W Pokoju Ojca znajduje się jedynie łóżko, szafka nocna, krzesło
i okno. W Kuchni tylko stół z krzesłami i szafka. Każda scena to inny dzień.

Scena 1
Pokój Ojca. W łóżku leży Ojciec i patrzy przed siebie. Do pokoju wchodzi
Marta.
MARTA
nachylając się nad łóżkiem
Tato, chcesz pić? Przyniosłam wodę. Mogę herbatę zrobić. Herbaty
chcesz?
Wczoraj widziałam pana Jacka. Pytał, co u ciebie. Głupie pytanie, bo niby
co może być. Oni to chyba myślą, że ty doktorat z fizyki tutaj piszesz.
Oglądasz lot jabłka albo jakiś inny promień. Chciałam mu powiedzieć, że
może przyjść, że proszę, zapraszam, dom otwarty, ale przecież dom nie
jest otwarty. Nie chciałbyś, prawda? Tak myślałam. Też bym nie chciała, żeby ktoś stał nade mną i się patrzył na mnie jak na eksponat. „Jak
często go karmicie? Jak często zmieniacie pieluchę? Jak często maść na
odleżyny?” A nie, nawet by nie wiedział, że takie słowa określają teraz
twoje życie. „Czy on się rusza, czy oddycha, czy je?” Jakby ciebie tu nie
było, tato. Jakby leżało jedynie opakowanie ludzkie.
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Może ja tej herbaty zrobię, co? Jak ostygnie to przyniosę, to się napijesz.
Mama w pracy dostała, ziołową taką, na uspokojenie. Ty nie musisz na
uspokojenie, ale jest dobra, to zrobię. To idę. Wychodzę, tato.
Wychodzi do Kuchni, w tym samym czasie pojawia się tam Maria.
MARIA
wyjmując zakupy
Herbaty zrób tacie.
MARTA
Robię.
MARIA
Tę ziołową, co dostałam, zrób.
MARTA
Dobrze.
MARIA
Muszę iść do babci popołudniu. Opiekunka nie da rady, dzwoniła. Znowu
wszystko na mojej głowie, wykończy mnie to psychicznie i fizycznie. Już
teraz mam nerwy w strzępach, zwisają ze mnie paskudnie. Jak pójdę, to
przypilnuj ojca.
AREK
stając w drzwiach do Kuchni i paląc papierosa
Przecież nie ucieknie.
MARIA
Popatrz, Martuś. Zguba się znalazła. Też to słyszysz? Dźwięk jakby ktoś
splunął do kufla, w którym pływają napęczniałe od resztek piwa pety.
Chodź tutaj, chuchnij.
AREK
Nie piłem.
MARTA
stając pomiędzy nimi
Wychodził niedawno, pewnie nie...
MARIA
Czuję to od ciebie.
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AREK
To po co mam chuchać? Puść mnie. Zabierz ręce. Powiedziałem coś!
MARTA
Może płyn do ust...
MARIA
Nie podnoś na mnie głosu, niewdzięczniku! Godzina jedenasta, a on już
pijany! Codzienne tylko oglądam twoją napuchniętą gębę, czerwoną od
chlańska!
AREK
To wyłup sobie oczy.
Marta odchodzi na bok, zatyka uszy w dziecięcym geście. Maria z Arkiem
toczą swoją niemą kłótnię, mocno gestykulując.
ELEONORA
Dwanaście lat miałam, wiesz Martusiu? Dwanaście tylko, jak do pracy
poszłam. W pole, wiesz. Pracować z braćmi, bo ojciec odszedł świećpanienadjegoduszą. Bracia po dziesięć i osiem lat. Ja najstarsza, ale nie
najsilniejsza. Najsilniejsza to była Zocha. Zocha miała lat wtedy jedenaście i pomagała mamie przy dziadku. Dziadek stary, chory bardzo, ojciec
matki, Martusiu. Oj strasznie było nam ciężko wszystkim, ale nie narzekałam. Z ziemią na ciele się budziłam i z ziemią zasypiałam. A teraz w ziemi.
MARTA
Pomóż mi, proszę.
Już dalej i więcej nie mogę. Ręce mi opadają, kark się ugina, czuję smak
krwi w ustach.
ELEONORA
My, kiedy nie czuliśmy krwi na języku, zastanawialiśmy się, czy żyjemy.
MARTA
Drrrrryń, od pokoju do pokoju, łazienka, kuchnia, pokój znowu, okno odsłonić, zamknąć, bo chłodno, nakarmić, herbata, woda, zmienić pieluchę,
wytrzeć, przytrzymać, obiad, widelec, kap, wytrzeć, drzwi, klucz, klatka, dzień dobry, do widzenia, nie mogę, chciałabym, cześć, przykro mi,
kopę lat, no ojciec chory, tak wiem, dziękuję, innym razem, zakupy, krzywy chodnik, auć, nieważne, co tam kostka, klatka, drzwi, klucz, kuchnia,
od pokoju do pokoju, okno, otworzyć bo duszno, rozebrać, woda, umyć,
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rękawiczki, fuj, maść, ubrać, przykryć, herbata, woda, okno, zamknąć,
zasłonić... dzwonek, drrrrrrrrrryń, pani brat, zarzygał, pięćdziesiąt złotych, kurwa, dziwka, głupia, puszczaj, nie rozumiesz, nie wiesz, jak jest,
zostaw, ja sam, uspokój się, przestań, chodź spać, pokaż, masz portfel,
klucze, dokumenty, ty durniu, od pokoju do pokoju, rozebrać, położyć,
przykryć, miska, kocham cię martuśka, wiem, wiem... (Arek wychodzi
z Kuchni trzaskając za sobą drzwiami) Ciemność. Cisza. Obcość.
MARIA
Wykończy mnie ten drań. Ale to dobry chłopiec. Weź to potrzymaj. (wręcza Marcie pozostałe torby z zakupami i siada przy stole. Marta zaczyna
je rozpakowywać) Babcia lepiej się czuje, jak na nią. Bardziej żyjąca. Zobaczymy, jak będzie po południu. Jak jej dałam śniadanie, to nawet na
mnie nie napluła. Ale ten nowotwór ją zżera, widać to po oczach, wiesz,
zresztą wszystko po nich widać. Czy ktoś smutny, wesoły, chory, umierający, żyjący, niecierpiący czy cierpiący. Ojciec to był specjalista od oczu
– potrafił z nich czytać... No ale, nieważne, mniejsza z tym.
Zrób mi herbaty, proszę.
MARTA
Co tata wyczytał z twoich oczu?
MARIA
I cukru dwie łyżki, bo mi coś słabo.
MARTA
Mamo.
MARIA
A czy to akurat teraz ważne? Nie ma czasu na takie rzeczy. Trzeba się
wziąć za robotę. Tyle do zrobienia... Nie starczy dnia. Nigdy nie starcza.
Tydzień jest zbyt krótki na moje obowiązki. Wpycham je na siłę, ale ciężko
jest to przetrawić czasoprzestrzeni i w rezultacie wypluwa resztki, całą
ich stertę. Potem muszę znowu je ładować i znowu, i znowu... Jak na taśmie produkcyjnej. Czasami to mam wrażenie, że jestem robotem, a nie
człowiekiem. Kładę wtedy dłoń nad ogniem i sprawdzam, czy jest ze stali
czy z mięsa.
MARTA
Robię, co mogę, mamo.
MARIA
Robię, co mogę, mamo. Też jej to mówiłam.
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Powiem ci coś, Marta. Słuchaj. To będzie trwało wiecznie. Życie zatacza
koło i to wcale nie jest takie czcze gadanie. Ono naprawdę toczy się kołem
i zgniata wszystkich na swojej drodze, łamie im kręgosłupy – te z kości
i te moralne, wyciska z nich soki. Spójrz tylko – mogę się schować w cieniach, które mam pod oczami. Czasami zapominam nawet, że istnieję.
MARTA
Musisz odpocząć. Może ja zacznę chodzić do babci zamiast ciebie.
MARIA
Nic mi już nie zostało poza moją własną martyrologią, kochanie. Nie mam
nic poza cierpieniem moich bliskich, ich chorobami i zbliżającą się śmiercią. Od zawsze tak mam. To mój napęd, bez niego jestem kukłą...
Ale nie słuchaj mnie, gadam głupoty. To ze zmęczenia. Widziałaś moje
tabletki? Pewnie gdzieś je tutaj zostawiłam. Ostatnio z wieloma rzeczami
tak mam.
Tydzień temu na przykład zostawiłam swoją godność w kantorku w pracy.
Do tej pory jej szukam.

Scena 2
Ponownie Pokój Ojca. Marta siedzi przy łóżku i obmywa Ojcu dłonie.
MARTA
Tato. Chciałabym z tobą porozmawiać, bo wiele rzeczy ślizga mi się po
zwojach mózgowych, wiesz? I nie mogę spać przez te wyładowania bioelektryczne. Impulsy we mnie uderzają, jeden za drugim, tworząc pokraczne obrazy na pograniczu koszmaru i apokalipsy.
Dlaczego upadłeś, tato? Zastanawia mnie to od lat. Jakby czyjaś ręka cię
z tego rusztowania zepchnęła, nam na złość. Czy ty widzisz świat, tato?
Leżysz tutaj, patrzysz w sufit, na mnie czasami, na ściany, w bok, w bok
drugi, w bok poprzedni. W stopy sobie patrzysz albo w okno. Na herbatę,
jak paruje...
Też bym się chciała sparować, wiesz? Marzę i pragnę, żeby tak było.
Mieć tę drugą osobę przy sobie, wgryzioną w moje ciało, niczym pokraczny brat syjamski. Nie, nie brat. Ojciec syjamski. Mój partner, moje własne
do opiekowania, kochania, pielęgnowania... Bo tak powinno być, prawda,
tato? Tak to wygląda, do tego zmierza, a właściwie człapie po kałużach
potu, krwi i dziwnych wydzielin.
Leżysz tutaj, tato, a ja nie rozumiem dlaczego. Co tak chciało, co tak zrobiło? Jaka siła przykuła ciebie kulą do mojej nogi?
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Ale nie, nie martw się, tatusiu, nie martw się. Przecież ja tutaj jestem,
będę, nie odejdę. No bo gdzie. Do mojej pary, mówisz? Na razie nie, jeszcze nie, jeszcze długo, długo nie.
A pamiętasz tato, jak Arka próbowałam uczyć ostatnio? Głupio-beznadziejny pomysł.
Arek! Chodź tutaj na chwilę.
Arek wchodzi z niepokojem do pokoju ojca. Czuje się nieswojo, stoi daleko
od łóżka.
AREK
Nie dam rady, nie zrobię tego.
MARTA
To nie fizyka kwantowa. Zobacz. Podnosisz lekko, przekręcasz na bok,
odpinasz, rzucasz, bierzesz...
AREK
Nie.
MARTA
Ale posłuchaj.
AREK
Nie pisałem się na to. To nie moja wina, że on tam sobie leży! Pierdolę.
MARTA
Chociaż spróbuj. No Arek. Nie zawsze mogę przy nim być, a mama częściej odwiedza babcię. Czas tak szybko ucieka, wylewa mi się przez palce... Pomóż mi.
AREK
Ja wiem. Ja wszystko wiem. Czasami jestem nieobecny – fakt, odpływam
oparty o poduszkę z własnych wymiocin, podpieram powieki butelkami,
wiem... Ale widzę, co się dzieje. Czuję to w tym domu. I teraz jak na ciebie
patrzę, to też to widzę. Wszystko wiem.
MARTA
Nie wiesz wszystkiego. Widzisz jedynie swój czubek nosa.
AREK
Nie mów tak. Jestem chory.
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MARTA
Wylecz się.
AREK
To nie jest proste, przecież wiesz. Myślisz, że to mój wybór, kaprys?
MARTA
Nie osłabiaj mnie. On też jest chory! Spójrz na niego w końcu, na swojego
tatę. Nie uciekaj od niego wzrokiem. Spójrz. Czy to jest jego wybór, kaprys?
AREK
Ty nie pamiętasz. Dlatego taka jesteś. Dobra. Uczynna. Kochana. Córeczka. Masz w swojej głowie ideał, który nie jest tym, co leży w łóżku. To od
niego to dostałem, jego dziedzictwo...
Nie pomogę ci przy nim. Duszę się w tym pokoju i wiem, że ty też.
MARTA
To, że proszę cię o pomoc, nie znaczy, że się duszę.
ELEONORA
Masz takie rozgrzane czoło, to chyba gorączka. Dobrze się czujesz, Martusiu?
MATYLDA
I oczy jakieś takie szkliste.
AREK
Ten pokój jest stworzony do duszenia się. Masz na szyi łańcuch, Marta.
Szkoda, że nie widzisz, że robi się coraz krótszy. Niedługo w ogóle nie
wyjdziesz z tego pokoju. Wiesz, co będzie następne? On cię pochłonie.
Ten pokój. Znikniesz w nim.
MATYLDA
Też miałam raz łańcuch na szyi. Mój ukochany mi go założył: „Matyldo,
czy wychodziłaś dzisiaj z przyjaciółkami? Nie pozwoliłem ci.” Na wiele
rzeczy nie pozwalał. Byłam jak Nora z dramatu Ibsena. Moje mieszkanie
to też była nora, nie dom lalki. Siedziałam w niej jak mysz. Czytałam dużo.
Miałam czas, skoro nie mogłam tego, tego i tamtego. Łańcuch sięgał do
regału z książkami i do kuchni. „Nigdy nie potrafiłaś gotować, obrzydlistwo!”. I brzdęk, talerz na podłodze, a zupa w dywanie. A potem dziecko
we mnie. I kolejne. Następne. Nie było już drogi ucieczki. Dostałam małe
łańcuchy dla nich i je też uwiązałam. Moje kochane dzieci, spójrzcie na
ten piękny świat naszego mieszkania, bądźcie razem z mamusią, nie od-
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chodźcie, nie uciekajcie, nie zostawiajcie mnie... Cóż, świat jest cudownie ciekawy. Przyciąga i pochłania. Ich łańcuchy popękały, małe myszki
zniknęły z nory. Została tylko Nora, ja, niewolnica-domownica. No i mój
ukochany, oczywiście, nierozłącznie z pięścią i swoim gburstwem. A tak
chciałam być aktorką. Kochałam Witkacego. Byłam ładna, młoda i wesoła... No, jak miałam dla kogo. Ale czas szybko ucieka, Marto. Zanim się
obejrzałam, już nie żyłam. Zagapiłam się trochę w tym swoim egzystowaniu, a w międzyczasie minęła wojna.
MARTA
Nie mam łańcucha. Wszystko robię z miłości! To moja rodzina, Arek! Moja.
Jedyna. Moja krew. Kto ma się nim zająć? Mam obowiązek...
AREK
To w końcu miłość czy obowiązek?
MARTA
Dlaczego to rozdzielasz?
MATYLDA
Mój łańcuch był zbudowany z obowiązków.
ELEONORA
Ja na obowiązki umarłam, chociaż dzisiaj by pewnie powiedzieli, że to
zawał.
MARTA
Jesteś hipokrytą.
AREK
Mnie ojciec dał w spadku alkoholizm, a ty dostałaś od matki potrzebę
cierpienia dla rodziny. Cierp dalej.
MARTA
Zobaczymy, co powiesz, kiedy następnym razem będę cię zbierać z wycieraczki. A nie, nie powiesz nic, ewentualnie na mnie zwymiotujesz.
AREK
Pierdol się.
MARTA
Słuchaj. Arek, tylko nie... Trzaskaj.
Arek wychodzi.
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MARTA
No i widzisz tato. Znowu ja. Ja, ty i pielucha. Nasze magiczne trio.
On nie jest zły. To choroba. Wszyscy tutaj chorujemy, taki nasz urok.

Scena 3
Marta siedzi przy łóżku Ojca.
MARTA
Tato, chyba naprawdę się duszę. Ledwo oddycham. Jest mi dziwnie. Jakbym miała kamień w płucach, a w głowie gniazdo os. I do tego te myśli.
Splątane ze sobą, ich kłęby, zalegają mi w umyśle.
Wiesz, tato, nie widzę dwudziestego pierwszego słupa, jakby to powiedziała Sylvia Plath. Ani żadnych następnych. Moja przyszłość zlała się
z moją teraźniejszością. Nie ma nic przede mną. Nigdy nie byłam z tych,
co się wszystkiego boją, ale to, ten brak przyszłości, mnie ogromnie przeraża. Zalewa mnie smolistym strachem. Gdybym chociaż dostrzegała jakiś jej zarys, jakiś delikatny kontur... Ale ja widzę tylko pustkę. Może to
właśnie ona jest moją przyszłością?
Maria wchodzi do Kuchni.
MARIA
Jestem zmęczona okropnie. Zrobisz mi herbaty?
MARTA
Tak, mamo. Już idę.
Przychodzi do Kuchni i robi herbatę.
MARIA
Błagam, nie trzaskaj tak tymi kubkami, sztućcami, czy co tam rozbijasz
po kątach. Skronie mi pulsują. Miej trochę wyczucia. Nie, nie do tego kubka. Nie widzisz, że jest brudny? O, z brzegu, widzisz czy ślepa jesteś?
MARTA
Myłam go niedawno.
MARIA
Nawet się nie przyznawaj. Taki brudny kubek. Zarazić się czymś można.
Tę ziołową, co z pracy przyniosłam.
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Babcia dzisiaj mnie wymęczyła. Z każdym dniem jest coraz gorzej. Co się
budzi, to krzyczy o morfinę. Nie mogę jej tak szprycować, ale w sumie co
za różnica. Przynajmniej by szybko poszło.
Nie słodź teraz. Dopiero jak zalejesz i herbata naciągnie.
Jestem tak bardzo zmęczona. Kostki mi spuchły. Popatrz tylko jakie
opuchnięte, o. Wykończę się, to kwestia czasu, mówię ci.
MARTA
Mamo, chciałabym z tobą porozmawiać.
MARIA
Dwie łyżki.
MARTA
Słyszysz?
MARIA
Co? No mów.
MARTA
Otwierają nowy kierunek, rekrutują. Tylko półtora godziny drogi. (Maria
milczy, patrząc w swoje stopy) W tamtym roku nie szłam, bo... no nic ciekawego nie było. I uznałam, że po co na siłę, prawda? Sama zresztą tak
mówiłaś. (Maria milczy, patrząc już nie w swoje stopy, lecz dłonie) No więc
otwierają nowy kierunek. I chciałabym. Pomyślałam, że no, wiesz. Może,
jak z tatą będzie lepiej...
MARIA
wybucha złośliwym śmiechem
Lepiej? Czy ty siebie słyszysz? Lepiej z tatą.
MARTA
Nie narzekam na swoje życie, mamo. Chcę po prostu spróbować wydłużyć łańcuch.
MARIA
O czym ty mówisz?
MARTA
To nie jest daleko. Mogłabym ciągle pomagać przy tacie. Chodzi o to, że
ostatnio myślałam trochę o swoim życiu i czegoś mi w nim brakuje... Brakuje mi życia. Chciałabym spróbować.
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MARIA
Pewnie. Jasne. Oczywiście. Jedź. Realizuj się, spełniaj swoje marzenia!
W końcu mamy XXI wiek, trzeba wcielać w życie swoje egoistyczne zachcianki!
Marta, kurwa, wylewasz wrzątek! Co się z tobą dzieje?
Marta zastyga nad stołem, zaciskając na nim dłonie. Maria wyciera blat.
HANNA
Mama, babka, ciotka – wszystkie mi mówiły: „Hanno, musisz. Tak trzeba”. I chociaż ja bym wolała inaczej, to skoro trzeba, skoro muszę, to tak
zrobię. Wzięłam tę walizkę obdartą, te buty w błocie całe, jedyne okrycie
jakie miałam i pojechałam. Popatrzył na mnie, pokiwał głową, podparł
się w talii, a ja z jednej nogi na drugą, bo tak mi się potwornie chciało
sikać, że to niewyobrażalne. I kiedy miał już podjąć decyzję, zawiesił słowa w powietrzu, nagle się cofnął i znowu zaczął myśleć, patrzeć, oceniać, porównywać. Posikałam się wtedy, ale pod suknią nikt tego nie
dostrzegł. W domu i tak śmierdziało moczem starych ludzi. I czymś jeszcze, czymś znajomym. Słodki zapach czerniejącego mięsa. Zaprowadził
mnie na górę, do klitki, do innych czterech. Następnego dnia chodziłam
z zaschniętym moczem na nogach, wycierając inny mocz ze starych, chorych i umierających. „Hanno, musisz. Tak trzeba”. Ktoś musiał, gdy mężczyźni zniknęli, rozpłynęli się, rozpryśli i rozczłonkowali. „Hanno, szpital
to dobre miejsce, pielęgniarka to dobra praca. Poznasz męża doktora,
Hanno”. Kilku z nich mnie poznało, ale potem zapomniało i nie chciało
sobie przypomnieć. I oni też: „Hanno, musisz. Nie możesz urodzić, panna
z dzieckiem to wstyd”. I jedna krew za drugą krwią, ale przecież doktorzy, to wiedzą. Jedna duszyczka za drugą. Łącznie to trzy odeszły – tak
jak się poczęły – na posadzce lub szpitalnym łóżku. No ale babki, matka,
ciotki swoje: „Hanno, musisz, masz dwadzieścia cztery lata, potrzebny ci
mąż”. Przyszedł młody doktor, zagubiony, jeszcze całkiem niepopsuty,
jakiś taki miły i nieśmiały. Więc skoro muszę.
MATYLDA
Ubarwiasz to straszliwie. Tendencja do bebechowo-wstrząsowych ckliwości to tendencja paskudnie tandetna. Wiesz, Marto, jak się ktoś do
czegoś raz zrazi, to potem ciężko jest to odzrazić.
ELEONORA
Lepszy szpital niż pole, uwierz mi moja droga.
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MARIA
Jesteś jakaś nieobecna. Co tutaj tak ciągnie? Matkoboska. Zamknij ojcu
okno, bo się zaziębi. Nie myślisz kompletnie. Co ci chodzi po głowie, że
taka jesteś rozkojarzona, co?
Poznałaś kogoś, prawda?
MARTA
Ja...
MARIA
Nieważne. Pamiętaj żeby następnym razem ojca nie zaziębić. On ci tak
flegmy normalnie przecież nie odkrztusi. Jeszcze mi brakuje, żeby miał
zapalenie płuc.
MARTA
Mamo, dlaczego nie uciekłaś w porę?
MARIA
Nie rozumiem, o co ci chodzi.
MARTA
Dziadek chorował, prawda?
MATYLDA
Oj mój synek to był strasznie chorowity zawsze. Mógł zostać ze mną,
w naszej norce, a nie uciekać w świat pełen paskudnych zarazków.
MARIA
Pamiętaj o tym oknie u ojca.
MARTA
Wiem, że jesteś zmęczona.
MARIA
Gówno wiesz!!!
Przepraszam, nie chciałam tak wybuchnąć. Ja... Tak, jestem zmęczona.
Porozmawiamy kiedyś o tych twoich studiach. Muszę znowu iść do babci.
Zobaczę, czy ta odleżyna zmalała.
Wychodzi.
MARTA
osuwając się bezradnie na kolana
Pomóżcie mi.
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HANNA
„Obowiązek to święta rzecz. Względem rodziny, obowiązek...” – tak mówili.
ELEONORA
Powtarzali.
MATYLDA
Tak zostało.

Scena 4
Pokój Ojca.
MARTA
Poszłabym do restauracji. Takiej prawdziwej, gdzie mają kartę win, a nazwy potraw są w obcym języku. Mój ukochany wziąłby ode mnie płaszcz
i powiesił go na wieszaku. Uśmiechając się, idealnie białymi zębami, odsunąłby krzesło. Usiadłabym na nim, a uśmiech przywarłby mi do twarzy
na amen. Oczywiście znałabym się na tych wszystkich winach i wykwintnych daniach. Bez problemu wybrałabym najlepsze. On uśmiechnąłby się
do mnie rozkosznie, zamówiłby to samo co ja, a kelner – taki z białą chustą przewieszoną przez rękę – skwitowałby to szarmanckim „znakomity
wybór”. „Znakomity”, a nie jakiś pospolity „dobry”. Czekając na naszą
niezwykle drogą i ekskluzywną kolację, patrzylibyśmy sobie z moim ukochanym w oczy. On by trzymał dłoń na mojej dłoni. Miałabym na niej pierścionek – taki drobniutki, złoty, z brylancikiem. Topilibyśmy się w swoich
spojrzeniach...
Tak właśnie widzę niebo. Ja i on, kimkolwiek jest. Sami. W restauracji,
w której nigdy nie byłam.
A ty, jak je sobie wyobrażasz, tato?
OJCIEC
W moim niebie miałbym skrzydła z białego puchu. Spacerowałbym po górach przez całe dni, miesiące i lata. Gdy wspiąłbym się już na sam szczyt,
hacząc dłońmi o wystające fragmenty skał, rozejrzałbym się dookoła.
Mój oddech byłby bardzo ciężki, ale uśmiechałbym się – tak samo jak ty
do tego twojego amancika.
MARTA
Oj, nie nazywaj go tak, pewnie byś go lubił.
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OJCIEC
Uśmiechałbym się, bo widok byłby cudowny. Ogromna przestrzeń przede
mną, nade mną, pode mną. Ja w środku tej przestrzeni. Wtedy, dopiero
gdy byłbym na samej górze, rozwinąłbym moje skrzydła. Rozprostowałbym je tak, jak rozprostowuje się ręce i nogi. Jeszcze trochę chłonąłbym
tę chwilę z zamkniętymi oczami. Czułbym tylko wiatr uderzający w moje
ciało i poruszający moimi piórami. W pewnym momencie otworzyłbym
oczy i wzbił się w górę. Leciałbym nad jeziorami, pasmami górskimi, dolinami. Byłbym ponad tym wszystkim. Nie myślałbym o niczym innym poza
samym lataniem... Lekkość. Wyobrażasz sobie tę cudowną lekkość, Marto? Gdy nic nie ciągnie cię w dół?
MARTA
To piękne niebo, tato. (słychać mocne uderzenie w drzwi) Wrócił. Muszę
do niego iść. Pomóc mu.
OJCIEC
Musisz? Jest dorosły.
MARTA
Nie do końca.
Jak wrócę, to będziesz jeszcze?
OJCIEC
Tak, ale nie tak.
Marta wychodzi.
OJCIEC
Pomóc bratu... Nie wiem, jak to zrobić.
HANNA
To nie w twojej gestii.
ELEONORA
Co ty bidulo możesz? Nie ulżysz im.
MATYLDA
Życie jest kołem, niedługo i ciebie rozgniecie.
Wyciemnienie.

413

CZĘŚĆ 2
Jest ciemniej niż wcześniej. Linia dzieląca Pokój Ojca i Kuchnię została
przesunięta – Pokój zajmuje więcej miejsca.

Scena 1
Pokój Ojca. Marta siedzi przy łóżku. Jest rozczochrana, ma pot na czole.
MARTA
Zrobiłam zupę. Mama na nią narzeka, że co to za glut, ale mi tam smakuje. No i myślę, że ty też zjesz, bo jest lekka. O, zobacz – nie jest wcale
glutem. No może trochę się trzęsie na łyżce, bardziej jak galaretka.
Byłam na spacerze. Właściwie na zakupach, ale uznajmy, że to był spacer. Pogoda jest cudowna. Ciepło i wieje lekki wiatr. Płyty chodnikowe są
nagrzane. Aż ma się ochotę zdjąć buty i po nich przejść, jakby się chodziło po plaży. Może z tego ciepła mnie tak ten pot oblewa...
Co? A nie, po prostu mnie trochę kości ostatnio bolą. I takie mrowienie
w całym ciele czuję. Rozchodzi się falami. Cała się wtedy trzęsę. Jak ta
zupa. Zobacz, jak się trzęsie. No, mnie też to bawi. Lubię, jak się uśmiechasz, tato.
Temat studiów stoi w martwym punkcie. Mama ma różne nastroje, ale
leki ją stabilizują, więc w sumie i ona też jest w martwym punkcie. To nie
jest zła kobieta, chyba jeszcze to pamiętasz, prawda?
Co się tak zapatrzyłeś? Tam za oknem nic nie ma. Jest wprawdzie świat,
ale tak jakby go nie było. Poza nim, nic nie ma. Pustka wybrukowana nijakimi uczynkami.
Do pokoju wchodzi Maria. Staje daleko od łóżka, zaczyna wąchać.
MARIA
Czujesz ten zapach? Jakby nam gdzieś coś wlazło i zdechło.
MATYLDA
To pewnie twoja nadzieja na rodzinę z żurnala dogorywa w którymś kącie.
MARTA
Ja nic nie czuję.
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MARIA
Jakby coś się psuło, gniło. Taki ostry, ciężki zapach, który osiada smolistą mazią na nozdrzach i zatyka możliwość powonienia czegokolwiek innego. Wypycha wszystko inne... Nie, nie wypycha. Powoli wszystko sobą
zalewa, wchłania, przetwarza.
MARTA
Szczur.
MARIA
Co?
MARTA
Martwy szczur. Pod parapetem. Biedny, musiał się czymś zatruć.
ELEONORA
Szczury roznoszą choroby. Nie dotykaj go, dziecko.
HANNA
To zły zwiastun, bardzo zły. O nie, ja pamiętam, mówię wam, pamiętam,
że za każdym razem, jak znajdowałam martwego szczura, to działo się
coś złego.
MARTA
Pewnie jak dawałam tacie leki, to mi coś upadło, a biedak to zjadł.
MARIA
Wyrzuć to paskudztwo. Limit chorób na metr kwadratowy jest już i tak
przekroczony.
Wychodzi.
MARTA
Dziwne, że leży w takiej pozycji. Przednie łapki ma oparte o ścianę, jakby
chciał się po niej wspiąć, wprost do okna. Chyba nikt mu nie powiedział,
że szczury nie potrafią latać, tato. Taki biedny, uwięziony w tym pokoju...
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Scena 2
Łóżko ustawione pomiędzy Pokojem Ojca a Kuchnią. Na nim leży Marta,
dookoła niej stoją prababki, Maria i Arek.
MARTA
Kości mi się psują. Czuję, jak stają się puste, lekkie niczym szkielet ptaka. Czy to znaczy, że szykuję się do odlotu? Może będę mogła po prostu
wyjść przez okno, stanąć na parapecie i skoczyć. Odlecieć. Machać tymi
beznadziejnie wiotkimi ramionami, które przecież powinny być silne, które przecież tyle razy podnosiły ludzkie zwłoki. Raz za razem, raz za razem. Martwy ciąg martwymi ciałami. Martwym ojcem, martwym bratem.
Raz za razem.
MARIA
Masz gorączkę.
MARTA
To nie gorączka, mamo. To moja miłość do was jest tak ogromna, tak
żarząca, że wypływa mi przez skórę, rozpala moje tkanki. Spójrz tylko
mamo, jak pięknie dla was płonę! Cała się dla was wypalam! Wdychajcie
mnie, głęboko, mocno, głęboko, mocno...
MARIA
Odejdź, przepuść mnie do niej.
AREK
Daj jej spokój.
MARIA
Nie możesz, słyszysz? Nie możesz nam się rozchorować. Błagam cię, nie
choruj. Nie masz prawa! Musisz być zdrowa, dla nas! Proszę, nie zostawiaj mnie... Tak bardzo cię potrzebuję w tej mojej samotności.
MARTA
Widzę to wszystko, babciu i babciu, i babciu... Tyle was dookoła. Patrzycie
na mnie, uśmiechacie się, kiwacie głowami. Anonimowe córki. Nazywam
się Marta, jestem córką od dwudziestu lat... Chciałabym opowiedzieć
o swoim dniu. Jedno wielkie gówno. Dosłownie! Przebrałam pieluchę tacie. To dla mnie jak zmywanie makijażu.
A teraz pozwólcie, że zdrzemnę się na kilka chwil. Gdy wstanę, wszystko
znowu będzie tak, jak być powinno...
Nie mogę. Nie mogę się zdrzemnąć. Mamo, przepuść mnie. Arek, nie, zostaw mnie, pozwól mi przejść. Babciu Eleonoro, dam radę sama.
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MARIA
Dokąd idziesz? Marta. Oszalałaś.
MARTA
Sama oszalałaś! Masz nas w dupie, udajesz, że cierpisz dla nas, a tak
naprawdę cierpisz dla siebie. To jedyne, co masz – cierpienie i ta twoja
pseudoopieka. Ja już nie mam siły. Rozchorowałam się od tego poświęcenia, które mi wdrukowałaś! A teraz mamo się odpierdol i pozwól mi odwiedzić tatę. Może też byś w końcu zaczęła go traktować jak człowieka,
a nie jak zbyt ciężki do udźwignięcia bagaż.
ELEONORA
Coś nowego.
MATYLDA
Awangarda w tej rodzinie.
MARIA
Nie mów tak do mnie. Przecież wiesz...
MARTA
Wiem. I Arek też wie. Wszyscy wiemy. Ale ja już pluję krwią przez tę wiedzę. Barwię nią sobie zęby na czerwono. Niedługo wypluję jej całe morze i nie zostanie we mnie nic prócz poświęcenia i obowiązku. To kwestia
chwili, chwilki, momentu.
AREK
Żegnasz się?
MARTA
Chcę zobaczyć po raz ostatni siebie w tym pokoju.
W Pokoju Ojca. Puste łóżko, otwarte okno a pod nim para kapci.
ELEONORA
Spójrz, Martusiu. Nie ma go.
MARTA
Odleciał.
HANNA
Jak ten szczur.
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MARTA
Zniknął.
MATYLDA
Nie płacz, dziecko, nie płacz. Chodź, podtrzymam cię. Jesteś taka słaba.
ELEONORA
Jak w tym jego śnie o skrzydłach.
MARTA
Myślicie, że tak było, że faktycznie odleciał i teraz jest już wszystko dobrze? Wszystko dobrze... Czy to nie piękne, mamo? Tyle lat w tym łóżku.
I teraz jest wolny. I wy też wolni. I ja... Och, jak ja mu zazdroszczę...
MARIA
Marta, co ty...
AREK
Zostaw ją, błagam.
MARTA
To jak tata już odleciał, to ja może się jednak zdrzemnę, wiecie? To mi
dobrze zrobi.
HANNA
Drzemka zawsze jest dobra.
ELEONORA
Odpocznij, Martuś, już na to czas.
MATYLDA
A jak się obudzisz, to czekać będzie na ciebie kolacja w restauracji. Musisz być wypoczęta i piękna. Śpij dobrze.
Wyciemnienie.
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Monika Siara

MISS O ZAPACHU DYMU
Osoby:
M 19930330
L 03303991
C 30031993
MIECZYSŁAW
POLKA CO NIEMCA NIE CHCIAŁA
DZIECKO WOJENNEJ TRAUMY
PODGLĄDACZKA DO UCHA LUDZIOM SZEPCZĄCA

Pokój zbudowany tylko z luster tak, że przed sobą uciec nie mogę.
PODGLĄDACZKA DO UCHA LUDZIOM SZEPCZĄCA
Powiedz mi proszę, przyszedłeś tu, żeby na cudze cierpienia sobie popatrzeć? A wiesz, że od tych historii nie ma ucieczki? Już nie ma odwrotu,
jeśli ich dzisiaj nie posłuchasz i zaczniesz sobie uszy w trakcie zatykać,
to wszystko dopadnie cię w nocy, kiedy radio w twoim pokoju włączy się
niechcący i zacznie nadawać audycje, po której uwierzysz, że to działo się
naprawdę. Witaj w mieście otwartej rany, w którym wcale nie chodzi o to,
żeby rany sobie załatać albo rany rozdzierać. Chodzi o to, żeby z ranami
się żyć nauczyć i umieć w nich grzebać bez zbędnych łez i nieprzespanych
nocy. Ja mam takie wspomnienie z dzieciństwa, jak mnie babcia zabrała
do swojego kolegi, wcale nie Żyda, który lubił sobie składać w domu różne
ciekawe rzeczy. Miał taki dom, trochę muzealny składzik, śmierdzi wilgocią bo kuchnia, w której siedzimy, w której ja siedziałam, jest w piwnicy.
Mam siedem lat i on mi pokazuje mydło z ludzi, i mówi mi: powąchaj sobie.
Powąchaj sobie, powąchaj sobie, powąchaj sobie. A wiecie, co ja robię?
Wącham, bo nie wiem, co to znaczy mydło z ludzi, a potem pytam się babci,
co to jest to mydło z ludzi, a ona mi opowiada całą historię. Bez skrótów,
bez wyciętych zdań. Opowiada mi o tym przez całą drogę do domu. I tak
właśnie się ludzi zaraża historiami, co im do końca życia już innych zapachów wdychać nie pozwalają.
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Pokój bez luster otwarty dla wszystkich. Miasto otwartej rany.
MIECZYSŁAW
I co, jest trema? Kawki, herbatki, ciasteczko, mocne alkohole? Mamy
też wino, dużo wina, szczepy tylko włoskie, czy to za mała neutralność?
Trudno neutralnie poruszać się po waszym świecie, bo każde słowo znaczy tutaj więcej niż znaczy, a ja tych znaczeń wszystkich zrozumieć nie
potrafię.
L 03303991
Ja poproszę o kromkę chleba, to moje rozwiązanie na stresowe sytuacje.
M 19930330
Nie zasnę bez chleba blisko łóżka, to mi zostanie już chyba na zawsze.
Jak śpię u rodziny to muszę sprawdzić czy w kuchni jest chleb, biorę sobie kawałek ze sobą, nie lubię się tłuc po nocy, więc czasami zostawiam
pod poduszką okruszki jak jakaś niewychowana. Czasem jem przez sen,
to mi pomaga na koszmary. Mogę prosić o chleb i masło?
L 03303991
Noszę przy sobie nóż, taki mały, taki do chleba i do masła, nie wiem, czy
można nim zabić, bo nigdy nie próbowałam. Ale on sprawia, że czuję się
bezpieczniej. Zawsze można pokroić nim chleb, przeciąć bułkę na pół
w tramwaju, obrać jabłko na ławce.
C 30031993
Ja to przechowuję żywność suchą, mam kasze, mam makaron. Zawszę
muszę mieć też ciasto i chleb, ja sobie obiecałam, że nie będę już sobie
niczego odmawiać. Posmaruję ten chleb, pan też chce? I dla pana też?
MIECZYSŁAW
Nie, nie, ja poproszę espresso i ciasteczko, ja sobie życie lubię dosładzać, umilać, ja kocham małe przyjemności a chleb to chleb, tu nie ma nic
odkrywczego, nic nowego, no mąka, woda, sól i co jeszcze tam jest? Życie
dosładzać, espressem umilać.
M 19930330
No, a trociny? Mąka z żołędzi? Zamiast masła to margaryna albo dżem
z buraka. Ale tylko raz w tygodniu, częściej nie można. No, a jak chleb to
z pleśnią, a na zdrowie, a pewnie, no a co, no a co. Tak mi się wymsknęło. Mi się czasami wspomnienia same z ust wyrywają i tak szybko, szybko zawsze je mówię, jakbym nad nimi zapanować nie mogła. Ciasteczka
i espresso też lubię.
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MIECZYSŁAW
Wspomnieniowy ślinotok, ja czytałem o tym, nie wiedziałem, że to tak
naprawdę potrafi się z człowieka wszystko wyrzucać samo przez usta.
M 19930330
Ja poproszę o kromeczkę, z dwóch stron lubię sobie masłem posmarować. Zawszę noszę bułeczkę przy sobie, inaczej z domu nie wyjdę, inaczej nie zasnę. Noszę też zapasowe majtki, kiedyś nosiłam ze sobą całą
biżuterię – bo to przehandlować można, ale raz mi torebkę ukradli.
L 03303991
Tak jak mówiłam, na stresowe sytuacje najlepsza jest kromka chleba, powąchaj sobie.
MIECZYSŁAW
Czy ktoś tu może teraz wjechać z kamerą? Ja chcę nagrać, jak one jedzą
ten chleb, jak go w siebie wrzucają, ja chcę uchwycić te okruszki z odrobiną masła, które utknęły w podłużnych zmarszczkach wokół miejsc, gdzie
kiedyś były krągłe usta.
L 03303991
Stop, stop, stop, ale ja brudna z masła jestem, zjeść sobie na spokojnie
nie można, czy my możemy sobie zjeść ten chleb, zanim te kamery, mikrofony i cała ta reszta się tutaj pojawi?
C 30031993
Komuś jeszcze kromeczkę? Ja dorobię, jak braknie.
M 19930330
Moja córka się mnie czasem pyta, jak ja mogę jeść tyle tego chleba, ona
mówi, że mnie częściej widzi z chlebem w ręce niż z czymkolwiek innym,
no a jak inaczej cały dzień przetrwać niż bez chleba? Mój mąż kiedyś
obiecał, że mi piekarnię otworzy, żeby mi tego chleba nigdy nie zabrakło. Potem szybko przestał mi obiecywać cokolwiek, przestał mi mówić
cokolwiek. Jak kobiety zaczynają mówić, to mężczyźni milkną, te etapy
życia się mijają.
L 03303991
Ja przepraszam, ale czy może mi się pani z tym chlebem przesunąć na
bok trochę? Ja muszę do lustra, usta, oko, brwi, policzek, wiek nie usprawiedliwia, a gdzie jest jakaś pani od makijażu? Będzie ktoś? Ja, co prawda, nie zjem śniadania, dopóki nie jestem umalowana i uczesana, bo
sobie obiecałam, że tak spędzę moje życie – jako kobieta, ale wiadomo,
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już sobie takiej kreski równiutkiej nie zrobię jak kiedyś. Ale oglądam na
jutjubie filmiki z makijażami i wiem, jakie są teraz trendy.
C 30031993
Jakie?
L 03303991
Fałszywy makijaż, niewidoczny, naturalny, idealnie wklepany.
MIECZYSŁAW
Nie, nie, w tej edycji nie będzie ani pani od makijażu, ani pani od włosów,
ktoś od sukienek ma być. Wam się kochane i tak za wiele na te twarze nałożyć nie da, bo wchodzi w zmarszczki. Poza tym, umówmy się, to historie
się tutaj liczą.
C 30031993
Czy ktoś chce więcej chleba? Bo ja zaraz sama go skończę z tego stresu,
kto powiedział, że chleb jest dobry na stres?
M 19930330
Spokojnie kochana, zaraz się zakrztusisz, no nie tak łapczywie, nie tak
łapczywie, już, wystarczy, no, no już. Kochanie, złotko ty moje, nic się
złego nie dzieje, ja wiem, że chleb to nasz antydepresant, ale nie trzeba
przesadzać, bo ci ten suwak w sukience naprawdę pójdzie zaraz. A mamy
się przecież zaraz w kolejce do tego przedstawienia jakoś zacząć ustawiać, kroki trzeba poćwiczyć. Dostaniemy numery?
MIECZYSŁAW
Tak, tak, są plakietki z numerami, będziecie losować.
C 30031993
To jest to właśnie nieodpowiednie słów dobieranie, z którego ktoś się
może podśmiechiwać głupio, a ktoś już może nigdy nie chcieć wyjść
z domu. A ja to bym chciała już chyba do domu, przereklamowane to
wszystko, a z nadmiaru tego chleba z masłem mi niedobrze.
MIECZYSŁAW
Przepraszam drogie panie, ja tylko chciałem przypomnieć, że ja tutaj jestem reżyserem tego widowiska, zjawiska całego, więc czy mogę ustalać,
kiedy komuś jest niedobrze, a kiedy się komuś chce siku?
L 03303991
Szminek mam strasznie dużo, takich próbek wiecie, do gazet dają, wklejają w środek. Ja zbieram już długo, bierzcie sobie. Dodają do takiej tygo-
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dniowej gazety, takiego magazynu o modzie i fryzurach, oglądam sobie go
zawsze, jakoś z tego oglądania mi się też wzięło marzenie o byciu MISS,
bo to dlaczego ja bym móc nie mogła. Teraz to w końcu wolno mi wszystko. Mogę pływać w chlebie z masłem i darmowych próbkach szminek.
C 30031993
Ja już tak mam, że jak chleb widzę, to czasami nie mogę się opanować
i muszę, no muszę zjeść cały. Próbowałam kupować mniejsze bochenki,
tylko bułeczki malutkie, jeść na niebieskich talerzach, na małych niebieskich talerzach. Nie chodzi o głód, tylko o przyjemność jedzenia pachnącego chleba. O to szczęście mi chodzi.
M 19930330
A myślicie, że ten czerwony to okej? Nie za wulgarny dla kobiet w moim
wieku?
C 30031993
Oszalałaś już zupełnie, no bierz to, maluj się, niech widzą, że jesteś taka
piękna, że się szminka na nas wciąż dobrze trzyma.
L 03303991
Na policzki sobie nałóż, będziesz bardziej promienna.
MIECZYSŁAW
No, no, już wystarczy tego mielenia protezami, zębami albo zębów resztek resztkami. Dziewczyny uśmiech, dziewczyny poza, dziewczyny noga
i włosy. No i mamy to. Nie ma tremy? Nie ma! Pudrujemy noski, brwi, usta,
policzek, różu sobie więcej nałóż, odłóż już ten chleb, tak, tak, mamy to.
Mamy to dziewczyny. Chleb pakujemy do torebek z powrotem, masełko
chowamy. Mamy to.
C 30031993
A kiedy będziemy mogły zacząć o sobie mówić?
L 03303991
Ja po to przyszłam tutaj, żeby o sobie w końcu zacząć mówić, bo mi już
nie wystarcza w domu do ścian, do lustra, do twarzy mi znanych mówienie. Ja chcę w końcu, raz a dobrze, się z tego wszystkiego wygadać, może
mi się przestanie śnić to życie przeżyte, przeżute.
MIECZYSŁAW
Wy mi się już wszystkie mylicie, mi się ten chleb, te historie z masłem i z
chlebem na siebie nakładać zaczynają, to już czas przychodzi na wasze
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mówienie o sobie, bo inaczej do pomieszania mi w głowie dojdzie zupełnego.
C 30031993
Bo my jesteśmy z tych ludzi, którzy po prostu przeżyli niewyobrażalne,
niewymawialne, nie do opisania, nie do wymówienia, niepodlegające pod
nic co wcześniejsze i późniejsze, niemożliwe. Można oszaleć, jak się tych
historii za dużo nasłucha. Nas się nie da rozróżnić, bo tego nie da się
przecież ocenić.

Pokój zbudowany tylko z luster tak, że przed sobą uciec nie mogę.
PODGLĄDACZKA DO UCHA LUDZIOM SZEPCZĄCA
A wiecie, gdzie to się wszystko dzieje? A wiecie, o co tutaj chodzi? Ja przepraszam, może od początku powinnam tak wprost wszystko powiedzieć.
Jest taki dom, bardzo duży, z ładnymi widokami i tarasem, miłymi paniami,
co jeszcze milszym paniom i panom żyć pomagają. Nie ma co owijać w bawełnę, bo ja tego robić nie potrafię, a może potrafię, ale teraz mi się nie
chce. To jest dom dla Holocaust Survivor [tłumaczenie słowa survivor dla
tych co nie wiedzą: osoba, która ocalała z katastrofy, rozbitek, niedobitek,
ocalały (w wypadku), osoba, która przeżyła coś (np. chorobę), osoba, która
przezwycięża trudności, prosperuje wbrew przeciwnościom losu]. A adoptowałeś kiedyś pszczołę na odległość? Albo małe dziecko, a może chorego na HIV czy umierającego na AIDS? Można też adoptować sobie dziecko
nienarodzone, małe dziecko, ale z biednej wioski gdzieś na końcu albo
prawie końcu świata. Pewnie nic z tych rzeczy, ale wszystko przed tobą.
Bo wchodząc tutaj, godzisz się na adopcję jednego z ocalałych. O, boisz
się, że teraz wszystko należy tylko do ciebie. Spokojnie kochany, kochana,
kochani. Trzeba wejść na stronę w Internecie, coś tam poklikać, dać okej,
podać swoje imię i nazwisko, dostajesz numer konta i przelewasz. Zapłaciłbyś za rok życia kogoś, kto przeżył coś takiego? A ile jest wart taki rok
życia po czymś takim, dużo czy mało? Ja nie wiem, mi się robi lekko dziwnie na taką myśl, tak mnie coś świdruje od środka, ja przy swojej całkiem
otwartej głowie dziwnie się z tym czuję. Ja nie potrafię powiedzieć, ile wart
jest taki rok. No powiedz mi, ile wart jest taki rok? Ja boję się odpowiedzi
na takie pytania.
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SPOWIEDŹ PIERWSZA
Odcinek B I – Pokój zbudowany tylko z luster tak, że przed jej historią uciec
nie możesz.
CHARLOTTE
Bo co to jest najgorsze? Ale po prostu najgorsze, najokrutniejsze, najbardziej bolesne, ale nie wiadomo, czy bolesne w ciele czy bolesne w głowie.
A co może być najgorsze bardziej? To, co w ciele czy w głowie? Nie wiem,
w którym momencie się najgorsze zaczęło, co najgorsze zapoczątkowało. Bo najgorszy wcale nie jest strach. Oprócz strachu jest brud, smród,
jest okres, swędzenie, zimna woda, wody brak, robaki, wszy, biegunki
i ten smród. Ty nawet nie wiesz, jak potrafi śmierdzieć twoje ciało albo
jak brudne może być ciało. Gołe, chude i brudne. Jak ja śmierdziałam, ja
śmierdziałam, śmierdziałam jak rozkład mój własny, jak śmierć. A ktoś
z was wie, jak śmierdzi śmierć? Halo, halo? Podobno kobiety palą się
lepiej, ale bardziej śmierdzą. To wszystko przez krew, co ci może lecieć
między nogami. I co, i myślisz, że wtedy się cieszysz, że jesteś kobietą?
Cieszysz się, że możesz rodzić dzieci? Ale spokojnie, od smrodu się nie
umiera, smród tylko oznacza śmierć. A w mieście obok, w którym też
czuć ten smród, tak samo mocno czuć ten sam smród, kobiety noszą
kapelusze, rajstopy, buty na obcasie, mają pieniądze w torebkach i najedzone dzieci w swoich brzuchach. To mnie bolało, to mnie wciąż boli
najmocniej. Kapelusze kobiet w mieście obok. I możesz znaleźć wodę,
możesz się umyć, możesz być piękna i zadbana, ale to nie pomaga. Nie
można się wyróżniać, nie można być czystszym, mniej śmierdzącym,
pięknym. Są tacy, co lubią zabijać tylko piękne ciała. Próby zachowania
godności i ludzkiego wyglądu karane są śmiercią. A ten smród i brud jest
jak tarcza. I mi się ten smród brudnego, mojego brudnego ciała, oblepionego tym, czego się wstydzę, śni po nocach. Ja chciałam wtedy rozpiąć
sobie skórę, wiesz, taki zamek sobie rozpiąć w skórze, o taki zamek, co
się zaczyna tutaj na głowie i kończy o tutaj, ściągnąć ją i iść dalej. Iść albo
umrzeć, ale bez tego smrodu. A czy to byłam ja? Czy to byłam ja? Nie, nie,
to nie mogłam być ja, ja bym sobie w takim brudzie, w takim smrodzie
rady dać nie mogła.
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Pokój bez luster otwarty dla wszystkich. Miasto otwartej rany.
MIECZYSŁAW
Dzień dobry, dzień dobry. Ukłony, uśmiechy, datki do koszyczków. Tylko
proszę tego źle nie zrozumieć, to nie jest Holocaust Business, to tylko
dobra wola. Do mnie wrócimy za chwilę, a teraz oddajmy głos paniom.
M 19930330
Ale tak od razu? Bez żadnej rozgrzewki?
C 30031993
O, ale mi się przypomniało, ja znam taką rozgrzewkę aktorską, przed lustrem się ją robi, językiem trzeba pokręcić, potem staje się w rozkroku
o tak i trzeba rękami oklepywać całe ciało, to pomaga na stres.
M 19930330
Ale bardziej niż chleb?
MIECZYSŁAW
To może lepiej na początek wróćmy do mnie, a panie niech się zastanowią
nad sobą, ja zadbam o intro. A to się zwykle tak zaczyna, po prostu tak
i nie wiesz gdzie, i co i już wiesz, kogo słuchasz? A ta ostatnia niedziela
to coś ci mówi, czy dalej w uszach ci się tylko słowa moje odbijają bez
melodii z jutjuba? Dobra, dobra, czas zająć się tymi, co im czas odebrano.
No to raz, dwa, trzy, zamykamy sobie oczka i myślimy, do trzech wcale
nie licząc. Myślimy o wakacjach, o ostatniej kolacji, o śmiechu dzieci, no
dalej, dalej, musimy się rozkręcić.
Imagine all the people
Living life in peace Yoohoo-ooh,
I co tam widzicie pod swoimi powiekami szczelnie pozamykanymi, żeby
nic strasznego tam wam do życia przypadkiem nie wpadło?
M 19930330
Cisza. I wyobraź sobie teraz, że to, co sobie tam za oczami pochowałeś,
to znika, nie ma, nie ma i już. Myślisz sobie, jak to nie ma, jak mam przy
sobie portfel, klucze do domu i do auta.
MIECZYSŁAW
Ja przypominam, że jesteśmy już na wizji! Już po rozgrzewce, już po
wszystkim. Ja wiem, że pani się czasami wspomnienia wymykają. Ale
to teraz jest ten moment, kiedy mam zamiar przedstawić nasze drogie
i piękne kandydatki do korony przed naszym jury.
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POLKA CO NIEMCA NIE CHCIAŁA
Poproszę o kubeł zimnej wody dla tych pań tutaj, tak tych właśnie. Czy
ktoś z obsługi może przynieść dla mnie, do sekcji jury, jeden kubeł zimnej
wody?
MIECZYSŁAW
Wszystko jest na żywo, ja poproszę ponownie o spokój. Zaczynamy od
pani M. Tak króciutko, jak w pierwszej ankiecie, wiek, miejsce, jak długo
i co potem, ale dosłownie w trzech zdaniach.
M 19930330
Tylko bez cyferek tym razem, bo wiek tutaj nie ma znaczenia, przynajmniej dla nas na scenie. No to tak, mam 00 lat, najpierw długo się ukrywałam, chodziliśmy po wsiach, ale nie chcieli nas schować, w końcu się
udało w suchej studni. W suchej studni. Znaleźli nas, 3 lata w obozie.
Zostałam sama, a od męża przeżyli prawie wszyscy, moje dzieci miały
dziadków chociaż z jednej strony, to był cud.
MIECZYSŁAW
Do sedna poproszę, kończymy.
M 19930330
Urodziłam trzech synów i jedną córkę, mam 11 wnuków, w tym bliźnięta.
To dałam od siebie światu, czwórkę dzieci, 11 wnuków i moją historię.
POLKA CO NIEMCA NIE CHCIAŁA
Nie wstyd ci z brzuchem prawie na wierzchu wspominać takie rzeczy, co
się powinno zamknąć w głowie raz a dobrze? Po co do tego wracać, w takiej no zwyczajnie obscenicznej formie.
M 19930330
A ja się nie wstydzę bycia kobietą, a to co ja za stara na to jestem? A ja
chcę pokazać mój brzuch, a to jest mój pępek, tak wygląda pępek starej
baby.
C 30031993
Pępek jak pępek.
L 03303991
Dobrze, to ja wchodzę bez pytania, nie lubię formalności, a widzę, że pani
się słuchać nie chce, bo widocznie się już pani nasłuchała, ale mnie to
nie interesuje, bo ja się jeszcze nie nagadałam i nie wiem, kiedy się to
stać stanie. Miałam lat 00, zabrali mnie pod sam koniec, wszystkich nas
zabrali. Dwójka dzieci, syn nie chce mieć własnych, bo boi się, że nie bę-
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dzie potrafił ich wychować na ludzi niedysfunkcyjnych, córka ma piątkę.
Z mężem prowadzimy takie małe muzeum Holocaustu, przychodzą nas
słuchać, dużo młodych przychodzi, a my opowiadamy im codziennie na
nowo te same rzeczy, bo ciągle sobie myślimy, że może się z tym da jakoś
pogodzić. I to właśnie od siebie dałam światu.
POLKA CO NIEMCA NIE CHCIAŁA
I czy jest pani z tego dumna?
L 03303991
Tak, moje życie staje się wysłuchane, dociera do kogoś, uderza kogoś.
POLKA CO NIEMCA NIE CHCIAŁA
Ale po co?
L 03303991
Ale co, po co? Ja nie rozumiem tego pytania.
POLKA CO NIEMCA NIE CHCIAŁA
Ale po co to ma kogoś uderzać? Myśli pani, że ludzie ciągle muszą o tym
pamiętać? Trzeba próbować zapomnieć.
L 03303991
Nie da się zapomnieć, niech sobie pani spróbuje zapomnieć. Ja panią
pamiętam, ja wiem. Ja wyczuwam te pani wspomnienia, co się mieszają
w głowie z moimi.
POLKA CO NIEMCA NIE CHCIAŁA
Przepraszam, panie Mieczysławie, czy możemy iść dalej?
MIECZYSŁAW
Ale nie, no to może być ciekawe. Czy pani i pani się znają?
POLKA CO NIEMCA NIE CHCIAŁA
Nie.
L 0330399
Nie wiem.
MIECZYSŁAW
No ale to tak, czy nie? Co to ma znaczyć?
L 0330399
Opowiem o tym na końcu, a może wcale nie opowiem. Nie wiem, zobaczymy.
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POLKA CO NIEMCA NIE CHCIAŁA
Następna.
C 3003199
Ja nie chcę mówić, jak było, gdzie było, ile lat minęło, kto ze mną przeżył, a kto zmarł. Muszę oddychać głęboko, powoli, wdech wydech wdech
wydech wdech wydech. Za dużo tu twarzy, co się ich wstydzę. Nie mam
dzieci, nie chcę, nie mogę. Mój mąż każdego dnia płacze i cierpi, on nie
przeżył tego, co ja, on nie przeżył nic, nie może się z tym pogodzić, że
mógł spać wygodnie i spokojnie, nie musiał się bać. I ja muszę go pocieszać każdego dnia, każdego dnia muszę mu na nowo wybaczać, że rozumiem, dlaczego nie mógł nic zrobić. Ja światu daje swoje wybaczenie, nie
mam nic innego.
MIECZYSŁAW
No cóż, wybór chyba będzie trudny, a czy ja mogę zadać pani pytanie?
C 30031993
Mi?
MIECZYSŁAW
Tak, ale co z tymi dziećmi? Pani nie chce, czy nie może? To pewnie ważne
dla jury.
C 30031993
Zwyczajnie boję się dzieci, boję się, że ktoś może je skrzywdzić, a ja tego
nie przeżyję. A najbardziej się bałam, że to dziecko to pokrzywdzę ja
sama tym, co mam w głowie.
DZIECKO WOJENNEJ TRAUMY
Przepraszam, a czy ja mogę tutaj wziąć udział?
M 19930330
Ale dziecko, ty jesteś jeszcze dziecko.
C 30031993
A gdzie mamusia i tatuś?
DZIECKO WOJENNEJ TRAUMY
Psychicznie dalej w obozie, fizycznie w dwupokojowym mieszkaniu
w Krakowie.
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L 03303991
A ile ty dziecko masz lat?
DZIECKO WOJENNEJ TRAUMY
A czy to ważne? Ja jestem dziecko, dziewczynka, kobieta. Ja jestem
dziecko figura wszystkich dzieci co przeżyły, co swoich dzieci wychować
nie umieją.
C 30031993
Dziewczynka.
M 19930330
Kobieta.
C 30031993
Ale czego ty tu dziecko szukasz? A po co ty tu przyszłaś? A to nie jest
wcale miejsce dla ciebie. A czy ty możesz być też dzieckiem tych, co się
dzieci posiadania boją?
DZIECKO WOJENNEJ TRAUMY
Tak, za papierosy mogę mówić do ciebie mamo albo tato.
POLKA CO NIEMCA NIE CHCIAŁA
A dlaczego nikt nie zaprzecza, że wychować nie umieli? Rodzice zawsze
wiedzą NAJLEPIEJ, jak swoje dzieci wychować.
L 03303991
No bo nie umieli, no bo jak wychować? Jak powiedzieć wszystko, jak przy
strasznych historiach trzeba dzieciom przecież uszy zatykać i oczy zasłaniać.
POLKA CO NIEMCA NIE CHCIAŁA
No właśnie, to uszu zatykanie jest częścią wychowania. Ja też dzieciom
swoim zatykałam uszy, zasłaniałam oczy, nic nie wiedzą.
M 19930330
A kiedy ci powiedzieli rodzice o tobie i o nich?
DZIECKO WOJENNEJ TRAUMY
Oni nie wiedzą nawet, że ja tyle wiem. Kazali mi ze sobą jeździć do różnych miast, chodzić na różne ulice, szukać jakiś ludzi, ale wszystko było
nie tak, nie tak, nie tak.

430

MIECZYSŁAW
A teraz zapraszamy na krótką przerwę. Awaria była jak najbardziej zaplanowana. W przerwie ja zaśpiewam państwu piosenki prosto do ucha, zaczniemy od tych mniej znanych, żeby na końcu śpiewać wszyscy razem.
Ręce w górę!
DZIECKO WOJENNEJ TRAUMY
Przeraża mnie moja głowa, mam strachy jakieś okropne, budzę się
w nocy jak moja mama i krzyczę tak samo głośno jak ona, boję się czasami wychodzić z domu, jak jest ciemno, jak mój tato, który codziennie
o 4:30 pije czarną kawę w kuchni. Codziennie, każdego dnia. Oni ze sobą
nie rozmawiają, bo się siebie boją nawzajem. Mnie ten ich strach i wspomnienia przeszywają. Oni mnie brali na wycieczki, w trakcie których kulili
się w hotelowych łóżkach i płakali całą noc, a ja musiałam udawać, że
śpię. Zawsze musiałam też zjeść wszystko do końca, żaden okruszek na
talerzu nie mógł zostać, nie mogłam się spóźnić do domu, bo oni już stali
w oknach i płakali. Czy ja też mogę tutaj sobie z wami postać na scenie?
Czy ja dużo przeżyłam? Bo jeśli to ciągle za mało, to mogę opowiedzieć
jakieś historyjki z mojego życia poruszające i straszne.
M 19930330
No ale regulamin mówi jasno, tu nie tylko o traumę chodzi, ale też o wiek,
o przeżycia, o ciało pomarszczone, o szminki poza kącikami ust i na zębach. O ten brzuch, co się już nigdy nie schowa w spodnie czy w spódnicę.
O łysiejące placki na głowie, o znikające usta i brwi, pękające kości i paznokcie. Dziecko, no trauma to czasem za mało, nie będziemy się teraz
licytować, kto miał gorzej, a myślisz, że moja córka ma lepiej niż ty?
DZIECKO WOJENNEJ TRAUMY
Nie wiem, ale ja znam za to dużo historii, co je w różnych książkach przeczytałam albo od rodziców podsłuchałam. Ja znam historie o brudzie i o
smrodzie, o krwi, o bólu, o jedzeniu to mam bardzo dużo, czy tu można
zdać jakiś test, żeby się dostać na scenę?
POLKA CO NIEMCA NIE CHCIAŁA
Ja nie znałam żadnej Polki, która chodziła brudna. Francuzki owszem, ale
Polki? Zawsze najczystsze. A ty dziecko jesteś Polka? Czy możemy już to
zakończyć?
DZIECKO WOJENNEJ TRAUMY
Polka, Europejka, dziecko narodów świata. Dziecko wszystkich co przeżyli, dziecko urodzone ze wspomnień, dziecko co się urodzić być może
jednak nie powinno.
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POLKA CO NIEMCA NIE CHCIAŁA
Dziecko to chodź do mnie, ja wszystkie dzieci przyjmuję, nawet te nienarodzone, one to nawet szczególnie. Ja się tobą zajmę dziecko, ja ci głowę
wyprostuję, sobie tutaj usiądź obok mnie, będziemy im razem punkty, za
ich głupoty na scenie wyprawiane, przyznawać.
DZIECKO WOJENNEJ TRAUMY
Ja mam kanapki to sobie zjemy, ja sobie z chęcią wszystko pooglądam
i ocenię, a poza tym to mi się bardzo podoba tutaj z paniami. Tak jakbym
miała nagle jakieś babcie, bo dzieci takie jak ja to nigdy nie mają babci i dziadzia, tak się poznawało, kto jest taki jak my a kto inny. A ja nie
wiedziałam, kto to ten dziadzio, a kto to ta babcia. A pani by chciała być
moją babcią? A jest tu jakaś chętna? Nigdy się nie jest za starym na babci
i dziadka posiadanie.
M 19930330
Stop. Ja swoim dzieciom do tej pory wszystkiego nie powiedziałam. Ja im
nigdy nic nie powiedziałam, ale pozwalałam się trzymać za rękę w ważne
rocznice. Dzieci trzeba chronić, a ja moim chciałam dać normalne życie.
Nie wyszło mi, ale nie żałuję i nie zamierzam im nigdy całej prawdy opowiedzieć.
L 03303991
Ale to ty im nic nie opowiedziałaś?
MIECZYSŁAW
Przepraszam, przepraszam, ale kończy się nam czas. Dobiega końca, tik
tik tik tak, tik tak tika tak, pan zegarek, pora przejść do sedna, do konkursu, tu nikt nie chce oglądać waszych problemów, co nie są przesłaniem
dla świata całego.
M 19930330
Nigdy nie usiedliśmy razem, oni nigdy pytań nie zadali, a ja nigdy im sama
opowiadać nie zaczęłam. Mąż na pewno im coś mówi, ale ja staram się
być ich matką, najlepszą matką na świecie, która nie boi się niczego i zawsze da radę.
L 03303991
Ja swoim powiedziałam wszystko, dzieci muszą być świadome, a poza
tym to mówienie w trawieniu tego wszystkiego pomaga. Chodź dziecko,
ja ci wszystko opowiem.
M 19930330
Nic mu nie opowiadaj, bo potem się przestraszy.
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DZIECKO WOJENNEJ TRAUMY
Ale halo, halo, panie babcie albo raczej panie mamy, ja wcale nie jestem
dziecko, dziecko, ja już wiem tamto i to, ja już mam swoje dzieci, czyli dla
was dzieci, dzieci, ja sobie zbieram te historie.
C 30031993
Co ja bym miała temu dziecku powiedzieć? Jak miałabym mu o sobie cokolwiek opowiedzieć, o tym życiu co mnie spotkało? Jak ja miałabym się
z tym dzieckiem bawić i śmiać, używać zdrobnień i nie mówić chleb tylko chlebeczek, chlebuś, mleczko, zupka jeszcze ciepła, łóżeczko nakryte. A co, jakby mi to dziecko ktoś kiedyś zabrał? Jak można żyć w takim
wiecznym strachu?
M19930330
A co ty sobie myślisz dziecko, że z cudzych historii można sobie swoje
życie zbudować? Ty zostaw te historie, zanim nimi żyć zaczniesz.
DZIECKO WOJENNEJ TRAUMY
Ale ja się z historii składam, ja swoje życie oddaje historii.
MIECZYSŁAW
Awaria naprawiona, czas się kończy, tik, tik, tik, tak i lecimy dalej aż do
końca! Czas na jury! Pani POLKA, proszę pomachać ręką, o troszkę wyżej, o tak, no pięknie. I dziecko, mamy też dziecko, dziewczynkę, kobietę,
o brawo, brawo. Jury się przedstawiać nie musi, może do ucha poszeptać
coś po cichu o sobie. Jeśli ktoś jest głodny, to zaraz pojawi się hostessa
z chlebem i masłem, można jeść śmiało.

SPOWIEDŹ DRUGA
Odcinek B IIa – Pokój zbudowany tylko z luster tak, że przed historią uciec
nie możesz.
LIANA
No bo pomyśl sobie, no wyobraź sobie takie coś. Wiesz, nie chodzi tylko
o to, że golą ci głowę, nierówno i boleśnie, chodzi też o to, jak ci to robią. Nie siadasz sobie w fotelu, jak Britney 2007, po prostu ktoś cię pcha,
z kąta w kąt, a ty nie masz siły, rozumiesz, ty zwyczajnie nie masz już
sił. Bo stałaś jak kołek przez ostatnie siedemdziesiąt godzin, zostałaś
zdeptana, twoją siostrę zgwałcili, a potem włożyli jej tam broń i strzelili
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kilka razy, rodziców już nie ma. Biorą brudną ścierę, nie czyszczą ani nie
wymieniają jej w międzyczasie, może nie wymieniają jej nigdy. I przejeżdżają ci tym po głowie, śmierdzi. Ty widzisz przed sobą kilka zębów, które
pozostało jeszcze w ustach osoby, co ci goli tę głowę i pali jednocześnie
papierosa. Czujesz ten smród dymu i potu, i tej cuchnącej szmaty. No
i jesteś goła. A potem cię krzywo golą jakimś brudnym i śmierdzącym
nożem, na którym jest zaschnięta cudza krew oblepiona włosami, teraz
znowu brudna ściera i słyszysz krzyk, że następna. I nie ma lustra, no bo
po co tam lustro? Idę do sali a tam same takie nie kobiety jak ja, to ja?
Widzisz siebie, widzisz tę obcą głowę w jakimś przypadkowym odbiciu
w szybie i nie wiesz, że to ty. I dotykasz tych strupów na tej łysej głowie,
i nie jesteś już sobą. Krzyczysz, pokazać ci, jak się krzyczy dotykając takiej głowy i poznając wtedy, że to twoja głowa, że to kiedyś była twoja
głowa? Pokazać ci, jak się wtedy krzyczy? Bo co to za kikut z ciebie zrobiono, dotykasz tej zimnej, śmierdzącej, nierównej głowy. A jak w ogóle
wyglądają włosy? A jak w ogóle wyglądają normalni ludzie? A jak to jest
umyć sobie włosy? A używasz odżywki? Im ładniejsze masz te włosy, to
tym szybciej ci je zgolą, nie myśl sobie. To było jak gwałt, to mnie bolało
od środka tak mocno, że aż boli mnie do dzisiaj. No śmiej się, śmiej się
a mnie ta łysa pała, łysa głowa boli od środka i nie wiem, czy kiedykolwiek
boleć przestanie. Czujesz się jak karaluch, jakby cię ktoś chciał zdeptać.
A wiesz, najpierw golą ci głowę, a potem każą ci stanąć na dwóch takich
taborecikach jak od babci z kuchni. I sobie stajesz, w rozkroku. I tam też
cię golą, tym samym ostrzem, i przecierają cię tą samą szmatką. Z góry
na dół, z dołu do góry. I koniec, i idź sobie teraz. Następna. Bolało cię, to
co mówiłam? Bolało?

Pokój bez luster otwarty dla wszystkich. Miasto otwartej rany.
POLKA CO NIEMCA NIE CHCIAŁA
Czy ktoś może mi tutaj odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tutaj jestem?
Kim ja tutaj jestem? Ja nie pamiętam wszystkiego, mi działa moja niepamięć, a pamięć szwankuje na własne zawołanie. Amnezja mi się wytworzyła i zabrała wspomnienia, przez które budziłam się w nocy z krzykiem,
płaczem i gorączką. Kto mi wytłumaczy tę sytuację?
MIECZYSŁAW
MISS HOLOCAUST SURVIVOR. WITAMY.
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DZIECKO WOJENNEJ TRAUMY
Czy pani czytała jakieś badania? Czy pani coś wie? To, co oni nam tutaj
wszyscy chcą powiedzieć, to jest nic innego jak PRAWIDŁOWA REAKCJA
NA NIEPRAWIDŁOWĄ SYTUACJĘ.
POLKA CO NIEMCA NIE CHCIAŁA
A gówno prawda, a może i prawidłowa, a może nieprawidłowa, nie da się
do jednego worka wszystkiego zapakować. Jednym się zapomina, innym
nie.
DZIECKO WOJENNEJ TRAUMY
No, a to dlaczego pani tu jest, skoro się pani nic nie podoba, pani nie rozumie, nic pani nie pamięta? A czy pani to jest Żydówka czy nie?
POLKA CO NIEMCA NIE CHCIAŁA
To akurat wiem, to pamiętam. Ja nie jestem, ale ja tam byłam, ja to widziałam, ja to czułam, ale jak ja się tam czułam? Nie rozumiem tego
waszego problemu i nie rozumiem, po co to całemu światu na nowo pokazywać. Mam nadzieję, że nikt tutaj tańczyć i śpiewać w bikini nie będzie.
DZIECKO WOJENNEJ TRAUMY
Palisz?
POLKA CO NIEMCA NIE CHCIAŁA
Nie, mam wrażliwą skórę i dym na mnie źle działa.
DZIECKO WOJENNEJ TRAUMY
Ja paczkę dziennie, każdy papieros za zapomnienie, nie działa. A jest
dużo rzeczy, o których bym zapomnieć chciała, bo się ich ciągle boję
i po nocach mi się śnią, tak jak moja matka się bała odgłosu dzwonka do
drzwi, kiedy nikogo się nie spodziewała. Chowaliśmy się za łóżkiem.
POLKA CO NIEMCA NIE CHCIAŁA
Żal mi ciebie, że musiałaś cierpieć, mimo że my wszyscy się już tyle wycierpieliśmy, ale to chyba chodzi o to, że tego cierpienia jest ciągle za
mało. No bo jak to jest, no jak to jest, że ty cały czas na nowo przeżywasz
nasze życia, jak nam się już powoli zaczyna zapominać, a mi to już zapomina się prawie na sto procent. Ja myślę, że tym tutaj się zapomni zaraz
całkiem, ja ich tym zapominaniem zaraz zarażę.
DZIECKO WOJENNEJ TRAUMY
Nie no tego podobno nie ma w programie.
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MIECZYSŁAW
Ja tutaj od cierpienia i kamery jestem ekspertem. Wszelkie pytania kierujemy do mnie. Poproszę o zajęcie swoich miejsc, pani i dziecko na lewo,
a panie na prawo. Pojawił się problem, który już na szczęście rozwiązałem. Pani Polce się zapomina życie, nie do końca nadaje się z tą swoją
starczą życiową amnezją do udziału w tym konkursie, dlatego ja zasiadam w jury.
DZIECKO WOJENNEJ TRAUMY
Ja myślę, że ja to się jednak lepiej znam, bo sobie w tej traumie zaczęłam
swoje życie układać i budować.
MIECZYSŁAW
Dobra, dobra, ja tutaj sobie dzisiaj karty rozdaję. Część na prawo, część
na lewo.
L 03303991
A czy ja mogę coś powiedzieć?
M 19930330
Ktoś włączy chociaż jakąś muzykę? Tak w kółko mamy sobie chodzić?
MIECZYSŁAW
Niech sobie pani, pani Polko kromkę chleba z masłem zje na uspokojenie,
a ty dziecko nie pal tyle tych papierosów, bo ci się rak w płucach zrobi,
skocz po chleb i masło.
DZIECKO WOJENNEJ TRAUMY
Ja tu nie jestem dziecko na posyłki.
L 03303991
Ja już mam dość tego półgłosem ciągłego mówienia, czy ja mam zacząć
mówić nie swoimi zdaniami, żeby ktoś mnie w końcu usłyszał?
C 30031993
A ja chciałabym, żeby ktoś mi powiedział, że jestem piękna, czy ja jestem
piękna w tej sukience?
POLKA CO NIEMCA NIE CHCIAŁA
Przypomina mi się coraz więcej, przypominają mi się kobiety, swędzące
ciała, czy ktoś może mi opowiedzieć całą historię?

436

DZIECKO WOJENNEJ TRAUMY
Ja znam całą historię. Ale to jak pani nie pamięta, to może sobie pani adoptować jednego survivora, może się wtedy pani przypomni co nieco.
POLKA CO NIEMCA NIE CHCIAŁA
To trochę jednak zbyt perwersyjne jak dla mnie, a możesz mi po prostu
opowiedzieć coś o moim życiu, co sama je chciałam zapomnieć?
DZIECKO WOJENNEJ TRAUMY
Proszę zamknąć oczy i liczyć od stu do jednego. Czasami pomaga. A jak
pani skończy, to od razu kanapka z masłem na uspokojenie.
POLKA CO NIEMCA NIE CHCIAŁA
Zasłońcie mi oczy.
M 19930330
Kobiety pod ciepłem pierwszych promieni słońca szukały wszy w swoich
łachmanach, odkrywały szyje, z których zostały tylko węzły i struny, kościste ramiona, żebra rysujące się kręgami, piersi niezakrywające żeber.
MIECZYSŁAW
Znowu się pani wspomnienia z ust wymykają, nikt nie może mówić tego,
co chce, tylko to, co ustalone! TYLKO PRAWIDŁOWA REAKCJA! ZERO NIEPRZEWIDYWALNOŚCI.
M 19930330
Bo każda umiera tysiąc razy. Jutro lub za kilka dni będą trupami w kurzu,
który zastąpi śnieg i błoto zimą. Przetrzymały zimę – na bagnach, w błocie i w śniegu. Nie mogły pójść dalej niż pierwszy promień słońca. Bo
każda umiera tysiąc razy. Bo każda umiera tysiąc razy. Bo każda umiera
tysiąc razy. Bo każda umiera tysiąc razy. Bo każda umiera tysiąc razy. Bo
każda umiera tysiąc razy. Bo każda umiera tysiąc razy. Bo każda umiera
tysiąc razy. Bo każda umiera tysiąc razy. Bo każda umiera tysiąc razy. Bo
każda umiera tysiąc razy. Bo każda umiera tysiąc razy. Bo każda umiera
tysiąc razy. Bo każda umiera tysiąc razy. Bo każda umiera tysiąc razy.
MIECZYSŁAW
Halo, halo, tu rzeczywistość! Koniec tych wspomnień co się wam z ust
wypluwają i negatywnie wpływają na publiczność, nikt tu nie chce sobie bólu wspomnieniowego zadawać oprócz was. Dziecko smaruj paniom
chleb na uspokojenie.
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L 0330399
Spokojnie, ona tak ma, że jej się wspomnienia swoje albo cudze czasami wyrywają, ona tak wyczuwa i w powietrzu łapie czasami cudze wspomnienia i potem jej się przez gardło wyłamują. Ja przepraszam, ale czy
my tu mamy kogoś do kogo wspomnienia należą? Ktoś się wypowie? Czy
pani Polka zamierza się przyznać do swojej historii?
MIECZYSŁAW
Nie ma na to miejsca w programie. Ja poproszę o spokój, zaczynam odliczanie, dziesięć...
M19930330
To, co wydarzyło się po wielkiej wyrwie w dziejach ludzkości, wyrosło na
prochach. Wszystko zostało zainfekowane prochami Holocaustu, cała
kultura, całe społeczeństwa, wszyscy chowaliście się na naszych prochach.
DZIECKO WOJENNEJ TARUMY
Ja przepraszam, ale ja się bardzo stresuje, jak panie tymi nie swoimi słowami mówią.
MIECZYSŁAW
dziewięć...
C 30031993
Ale te słowa należą do takich jak my, to sobie chyba nimi mówić możemy.
MIECZYSŁAW
osiem...
C 30031993
Czy możemy to już zakończyć, czy możemy przejść do finału?
MIECZYSŁAW
siedem...
M 19930330
Minęły lata i ciągle tak samo wschodzące słońce witało kolumny szaro-pasiastych postaci w drodze do pracy. Wtedy jednak brakło już sercu
odwagi pytać: „Kiedy?”
DZIECKO WOJENNEJ TRAUMY
sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, zero, zero, zero, zero, zero, zero i nie
ma już nic, i koniec.
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MIECZYSŁAW
Dziecko, wracaj na swoje miejsce, ty mów za swoje pokolenie nie za nasze, ty jesteś tu innym głosem, ty się nie wyrywaj samo z siebie do odpowiedzi nieproszone.
POLKA CO NIEMCA NIE CHCIAŁA
Ja przepraszam, ale tutaj te wspomnienia, to były trochę moje, ale nie
do końca. Ja teraz zobaczyłam swoje w oknie odbicie i miałam trójkąt na
ręce. Ale ja się nie zgadzam, ja się nie zgadzam na moje siedzenie i nic
nierobienie, bo ja już się w swoim życiu nic nanierobiłam i nazapominałam. Ja oficjalnie przechodzę na drugą stronę, ja staję z tymi kobietami,
bo ja czuję ich zapach, czuję ich ból, co mi się udziela, co mi przypomina
moje przeżycia, co niby miały być lepsze, a jednak bolały tak samo jak
ich, mimo że to nie miejsce na licytację poziomu bólu.
MIECZYSŁAW
Pozbawiam siebie komentarza na ten temat. Bardzo mi przykro, ale moja
osoba wydaje się tutaj być niepotrzebna zupełnie. Pozwolę więc sobie
tylko na pojedyncze komentarze, w których nie swoich słów będę używał.
C 30031993
Ja przepraszam, ale mi się wydaje, że powinnyśmy w końcu zacząć mówić
głośniej, czy ktoś może dać nam mikrofon?
POLKA CO NIEMCA NIE CHCIAŁA
Ja przechodzę na drugą stronę z tym mikrofonem i nikt mnie powstrzymać nie może.
L 03303991
Ale jak to, bez historii? Najpierw historia.
POLKA CO NIEMCA NIE CHCIAŁA
A co, jeśli ja swojej historii jeszcze tak dobrze nie pamiętam? A co, jeśli ja
swojej historii się boję? A co jeśli mnie ktoś ukarze?
M 19930330
Nikt cię nie usłyszy, sama sobie opowiedz wszystko najpierw.
MIECZYSŁAW
Teoretyczny bełkot nie wygra nigdy z siłą prostej i rzeczywistej opowieści. Emocje ponad zapleczem intelektualnym.
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DZIECKO WOJENNEJ TRAUMY
Dziękujemy za komentarz. A teraz wracamy do konkursu, kamery na
miejsce. Musimy jakoś się zaaktywizować do śpiewania, do tańczenia.
Wybieramy piosenkę i robimy scenę tańca w kręcących się czarnych sukienkach! Taniec zapomnienia! Poproszę o propozycje piosenek.
L 03303991
Oh no, not I, I will survive
Oh, as long as I know how to love, I know I’ll stay alive
I’ve got all my life to live
And I’ve got all my love to give and I’ll survive
I will survive, hey, hey
MIECZYSŁAW
Ta ostatnia niedziela
C 30031993
Strumming my pain with his fingers
Singing my life with his words
Killing me softly with his song
Killing me softly with his song
MIECZYSŁAW
Dzisiaj się rozstaniemy
M 19930330
Nie, nie, ja wiem Don’t stop me now, I’m having such a good time
I’m having a ball
Don’t stop me now
MIECZYSŁAW
Jedną mam prośbę, może ostatnią
pierwszą od wielu lat,
daj mi tę jedną niedzielę,
ostatnią niedzielę,
a potem niech wali się świat.
DZIECKO WOJENNEJ TRAUMY
Okej, dobra, nie ma co oszukiwać, wygrywa TIME OF MY LIFE. Tańczymy.
POLKA CO NIEMCA NIE CHCIAŁA
Dziewczyny, ja ćwiczyłam jogę, patrzcie na szpagat.
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DZIECKO WOJENNEJ TRAUMY
Machamy brzuchami dziewczyny, śmiało!
DZIECKO WOJENNEJ TRAUMY
Panie Mieczysławie zapraszamy do środka!
L 03303991
Ja przepraszam, ale ja już bym chciała jakąś prawdę powiedzieć, czy to
już ten czas? Kiedy będzie czas dobry na mówienie prawdy, czy jest taki
czas w ogóle?

Pokój zbudowany tylko z luster tak, że przed sobą uciec nie mogę.
PODGLĄDACZKA DO UCHA LUDZIOM SZEPCZĄCA
Chciałbyś wiedzieć, kim jestem? Ja jestem człowiekiem, który stoi na straży tego, aby historia się nigdy nie powtórzyła. Ale kto powie mi, jak mam
to zrobić? A kto mi pomoże? Nie mamy swojej grupy na fejsbuku, gdzie się
organizujemy, nie mamy spotkań w miejskich ośrodkach kultury, które są
organizowane pod hasłem JAK UWOLNIĆ ŚWIAT OD ZAGŁADY? Czasem
organizujemy się w większe grupy, ale zazwyczaj tylko po to, aby nosić
wypisane hasła na dwóch patykach, a czasami, żeby odpalać czerwone
fajerwerki, które pewnie mają swoją fachową nazwę, ale jej nie znam. I,
niestety, jedyne, co z tego wszystkiego wynika, to chaos w wieczornych
wiadomościach, bo nie wiadomo komu już mamy tutaj wierzyć. Co stałoby
się, jeśli musielibyśmy zatrzymać jakąś wojnę, jakieś coś, właśnie dzisiaj?
Kto krzyknąłby do nas wszystkich po imieniu i dodał, ej, chodźcie, damy
sobie radę. Ja boję się, że z domu nie wyszedłby nikt. Organizujemy się za
to świetnie w Internecie, w świecie, który nie istnieje przecież do końca
naprawdę. O, tam to jesteśmy świetni. Ale ja nadal boję się, kto pomoże mi
uratować świat? Są tu jacyś nowi ludzie, którzy mi pomogą? Kto pierwszy
podniesie rękę? Ja przeczytałam mnóstwo książek, ja wiem, jak się uchować przed śmiercią, ja wiem, jak przeżyć, ja to wszystko wam przekażę.
A tych książek to chyba było nawet za dużo, śnią mi się po nocach dziwni
bohaterowie dziwnych historii. Proszę, tylko powiedźcie mi, jak zebrać ludzi, którzy pomogą mi uratować ten świat?
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SPOWIEDŹ TRZECIA
Blok XI – Pokój zbudowany tylko z luster tak, że przed historią uciec nie
możesz.
DZIECKO WOJENNEJ TRAUMY
A teraz wszyscy wyciągają swoje papierosy. Zbieram papierosy, po jednym, po dwa, no rzucajcie tu we mnie. Zbieram papierosy, halo, halo, po
jednym dla mnie, za darmo, a daj jednego, a daj bucha, nie, nie, nie, nie
będziemy palić, ja nie palę, bo to niezdrowe. Będziemy sprzedawać, ja
was chcę nauczyć życie sobie kupować. No taka umiejętność się czasem
wam może przydać, a nie wiadomo, jak będzie, a może nic wam z kluczy do mieszkań, z samochodu, a papierosy ratują życie. Za 3 paczki kupisz sobie życie, co tylko zechcesz sobie kupisz. To co, liczymy ile mi się
uzbierało? Wiesz, ja ciebie po prostu chcę nauczyć życia w trudnych warunkach, żebyś wiedział, co robić. Bo wiesz, ci rodzice, co im się przeżyło,
to potem swoje dzieci właśnie tego uczyli. Nie odprowadzała ich mama
do szkoły ani do przedszkola, tylko sami, wszystko sami, sami, sami,
żeby wiedzieli, co i jak, jak tych rodziców im zabraknie. Słuchasz mnie?
Ja ci szeptam, jak sobie życie możesz uratować, to mnie słuchaj! Jak cię
pytają, czy umiesz to czy to, to musisz mówić, że umiesz. Jest pani lekarzem? Tak. Jest pan hydraulikiem? Tak. Jest pan marynarzem? Tak. Jest
pan ogrodnikiem? Tak. Jest pani wiolonczelistką? Tak. A czy jest pani chirurgiem? Tak. A czy jest pan opiekunem psów ludożerców? Tak. Jest pani
śpiewaczką do łez doprowadzającą? Tak. A jest pan komediantem? Tak.
A lubi pani pokazywać nogi? A lubi pani dobrze sobie zjeść? A lubi pani
rozkładać nogi na boki? No i tutaj mamy schody. Bo można powiedzieć
tak, ale to życia wcale nie ratuje. Umiera się tylko z pełnym brzuchem,
przyjmuje się panów w mundurach na godziny, na minuty, kilku, kilkunastu dziennie. Zazwyczaj śmierdzą. I tyle. I nic więcej. Ma się miękkie
łóżko, czyste ciało, pełen brzuch. Umiera się szybko. Tam szaleństwo się
zdarza najczęściej, w tych domach, z których się śmiejecie. A nie ma się
co śmiać, tam wszędzie cierpi się tak samo. Ja znam dużo takich historii
niby życie ratujących, żeby sobie poradzić, jeśli coś będzie nie tak. Pakowali we mnie te historie od dziecka, niby niechcący, niby przypadkiem,
niby tu słówko, a tam całe zdanie. I tak właśnie można komuś życie na
części rozłożyć, jeśli próbuje się je na siłę uchronić od zła całego. A przecież zło całe się już podobno skończyło?
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Pokój bez luster otwarty dla wszystkich. Miasto otwartej rany.
POLKA CO NIEMCA NIE CHCIAŁA
Ja sobie tu wszystko powoli przypominam, mi się też należy ta szarfa. Za
ten mój strach przed pamięcią, co go w sobie noszę do dzisiaj.
DZIECKO WOJENNEJ TRAUMY
Ale dlaczego ty się tej pamięci boisz?
POLKA CO NIEMCA NIE CHCIAŁA
Bo jeszcze się dowiem, kim ja naprawdę jestem.
DZIECKO WOJENNEJ TRAUMY
Ja też chcę szarfę. Chcę ją sobie zawiesić nad łóżkiem w sypialni, budzić
się w nocy i myśleć o tym wszystkim, co mi się w głowie dzieje, a potem
patrzeć na szarfę i uspokajać się, spokojnie, spokojnie, po mojej śmierci, po śmierci mojego pokolenia nie będzie już tego rodzaju smutku. Czy
jeszcze będzie? Kiedy się skończy smutek prawidłowej reakcji na nieprawidłową sytuację?
MIECZYSŁAW
Zabić smutek. Zabić smutek. To nie jest miejsce na zbiorowe samobójstwo, ale możemy jakoś rozluźnić tę sytuację. Żydowska śmierć to codzienny pejzaż obozu nazistowskiego. Wszechobecność tej śmierci
dodawała grozy każdemu lagrowi, a z drugiej strony znieczulała nieżydowskich więźniów, czyniła ich obojętnymi na cudzy los. Nie była niczym
wyjątkowym.
DZIECKO WOJENNEJ TRAUMY
Po pewnym czasie przestałam zwracać uwagę na to, że krzyczą w nocy,
płaczą, piją kawę po ciemku nad ranem, nie wyrzucają żadnego jedzenia.
MIECZYSŁAW
Zaskakująca większość Polek milczy, w ich relacjach żydowska kobieta
jest nieobecna lub pojawia się w kilkuzdaniowych wzmiankach. Ja przepraszam, że czytam to z kartki wszystko, ale mi się już zwyczajnie skończyły słowa i muszę się posiłkować słowami, co już zostały wypisane
przez mądre panie i mądrzejszych panów.
POLKA CO NIEMCA NIE CHCIAŁA
Bo o nich się nie mówiło, Polki mówiły o Polkach, Francuzki o Francuzkach, a Żydówkom się nie wierzyło.
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DZIECKO WOJENNEJ TRAUMY
Nie jest ci wstyd za tę niepamięć?
POLKA CO NIEMCA NIE CHCIALA
Nie, w końcu odważyłam się sobie przypomnieć, za długo wstydziłam się
przypomnieć sobie, że nic nie zrobiłam dla nich. Nazbyt długo zapomniałam o tym, że muszę rozmawiać.
MIECZYSŁAW
A teraz moja ulubiona część. WIELKIE PRZESŁANIE DLA ŚWIATA.
Imagine there’s no countries
It isn’t hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion too
Imagine all the people
Living life in peace
Yoohoo-ooh
You may say I’m a dreamer
But I’m not the only one
I hope someday you’ll join us
And the world will be as one
Ja oczywiście pozwoliłem sobie na komentarz nie moimi słowami, ale
słowami, które zna każdy z nas. Niech moje, znane wam, przesłanie jeszcze raz się rozbudzi w waszych głowach. Pozwólcie ratować świat.
POLKA CO NIEMCA NIE CHCIAŁA
Niech pan skończy, bo korzystanie nie ze swoich słów, nie brzmi tu wiarygodnie. Jeszcze takich słów, co nic wspólnego z tą historią nie mają,
a może mają? Znowu mi się gubi wszystko w głowie. Czy ja mogę teraz
opowiedzieć wspomnienie moje? Ja myślę, że to już czas, ja teraz wiem,
że muszę mówić.
MIECZYSŁAW
Nie, nie, nie. Teraz przed nami najważniejsza część tego dziwacznego
przedsięwzięcia. Przesłanie dla świata! Chciałbym podkreślić, że już
teraz wiemy, że kolejne wybory się nie odbędą, ponieważ cofnęli nam
dotację, a nie mamy wielkich sponsorów. DZISIAJ WYBIERZEMY WIĘC
OSTATNIĄ MISS HOLOCAUST SURVIVOR.
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DZIECKO WOJENNEJ TRAUMY
Ale jak to ostatnią? A jak ja sobie zrobię swoje wybory za rok?
MIECZYSŁAW
To będą wybory miss rodzinnej traumy Holocaust Survivor, czy jakoś tak.
Dzisiaj wybieramy ostatnią miss Holocaustu i niestety musimy sprostać
temu wyzwaniu. Szarfa jest jedna.
POLKA CO NIEMCA NIE CHCIAŁA
A moje przesłanie?
MIECZYSŁAW
Najpierw historia, ale pani to na samym końcu, poza konkursem, nie było
formularza nie ma szarfy. Proszę czekać. Pierwszą poprosimy panią L!!!
OKLASKI!!!!! OKLASKI!!!!!
L 03303991
Zawsze trzeba mówić o swoich doświadczeniach. Historia nigdy nie jest
zła, historia uczy i wymaga zrozumienia i zgłębienia. Ale kiedy dojdzie
się do punktu, kiedy dalej NIE MA JUŻ NIC, trzeba po prostu zamknąć
drzwi i otworzyć oczy. Żyć na nowo, zbierać to, co utracone i opowiadać
o tym każdemu napotkanemu na ulicy, w autobusie, w tramwaju. Ja muszę mówić, bo tylko tyle mi zostało. Muszę mówić i nadrabiać czas, który
mi odebrali, a ten czas miał być najlepszym z mojego życia. I nie ważne, czy wygram ja, moja siostra, czy ona albo nawet dziecko. We all are
SURVIVORS. Czy ktoś mógłby przypomnieć tłumaczenie słowa? We all
are SURVIVORS. We all are at HAIFA SURVIVOURS HOUSE. Czy tam jest
strasznie? Czy tam się płacze co rano? To miejsce otwartej rany, któremu
tętni się życiem. To miejsce, które nie chce umierać. Musimy pielęgnować nasze rany. It should never happen again. NEVER AGAIN. POKÓJ NA
ŚWIECIE!
DZIECKO WOJENNEJ TRAUMY
Never again! Oklaski!
C 30031993
You should never get desperate when it’s difficult to continue; you should fight because life is stronger than everything. Ja mogę wam wszystko
opowiedzieć, od kropki do kropki, od a do xyz, ale i tak tego nie pojmiesz,
nie zrozumiesz, dla własnego zdrowia nawet nie próbuj. Ja żyję po to,
żeby was wszystkich prosić, prosić. It’s important to look beautiful and
take care of yourself for those who are still with us and those who are not
with us anymore. WE ALL ARE SURVIVORS.
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DZIECKO WOJENNEJ TRAUMY
We all are survivors! Ręcę w górę! We all are survivors!
POLKA CO NIEMCA NIE CHCIAŁA
We all are survivors! Ja też!
MIECZYSŁAW
Ja nie jestem i być nie planuję, bo nie zamierzam sobie życia marnować,
i jestem tu jedynie zarobkowo i z małej nostalgii za pięknymi Żydóweczkami, co je ukrywałem kiedyś w piwnicy we Lwowie. Prywatnie uważam
ten konkurs za głupotę i za rzecz całkowicie niesmaczną. Ale państwo
niech nie opuszczają dłoni! Pani M zapraszamy!
M 19930330
My victory is to stand here in front of everybody, smile to the world and
show them I’m alive. Nie każdy miał tyle szczęścia, żeby żyć, szczęścia,
bo tylko szczęście się tam liczyło a nie jakiś bóg. Musicie wierzyć tylko
w siebie, bo nic oprócz siebie nie macie. Ja obiecałam sobie, że codziennie będę pokazywać całemu światu, że ciągle żyję, będę opowiadać ludziom, że ja żyję mimo wszystko. I nie ma w tym nic złego, że tak samo
każdego dnia chciałam zapomnieć o tym, co musiałam przejść, żeby żyć.
Ja chcę zapomnieć każdego dnia. All the memories of the Holocaust will
accompany us until the day we die. It is unthinkable that it should ever
happen again. Ja was proszę, żebyście posłuchali nas ostatni raz, posłuchali i nas, i naszych opowieści, bo to nie może się więcej powtórzyć,
nasze życia nie mogą się więcej wam powtórzyć, możecie je znać tylko ze
słów, co nam wypadają z gardeł. NEVER AGAIN!
MIECZYSŁAW
Poproszę o muzykę, uwaga, uwaga! Czas na taniec! Ja na przodzie panie
za mną! Raz w lewo, raz w prawo i do przodu i do tyłu. I lewo i prawo, do
przodu do tyłu, lewo, prawo, przód, tył.
POLKA CO NIEMCA NIE CHCIAŁA
A czy mogę teraz ja w końcu opowiedzieć historię, co mi się przypomniała, czy ciągle mamy zły moment?
M 19930330
Ja pamiętam takie jak ty, przez które my byłyśmy wytykane palcami.
POLKA CO NIEMCA NIE CHCIAŁA
Nie można generalizować, no halo. Ja mam tak samo smutną historię jak
wy wszystkie. Nie można bólu z bólem porównywać, a cierpienia z cierpieniem, tak jak człowieka z takim samym człowiekiem, to są rzeczy,
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których się ja tam nauczyłam. Moja historia jest taka sama jak wiele innych, rządzi nią przypadek, ja chciałam pomagać, ja chciałam nieść dobro, a robią ze mnie kogoś kim wcale nie jestem. Ze mnie i takich ludzi
jak ja. Zaskakująca większość Polek milczy, w ich relacjach żydowska
kobieta jest nieobecna lub pojawia się w kilkuzdaniowych wzmiankach.
Powodów milczenia może być wiele: skupienie się na swoim własnym
losie, bariera językowa uniemożliwiająca komunikację, zobojętnienie
na śmierć, uwięzienie w stereotypie etnicznym i politycznym, kondycja
fizyczna i psychiczna ograniczająca funkcje poznawcze umysłu, umiejscowienie w obozie. W rezultacie otrzymujemy obraz niepełny, obraz
niepełny, obraz niepełny, obraz niepełny. Moja pamięć, moja historia to
obraz niepełny, w którym nie pochowało mi się to, co najważniejsze, bo
wtedy najważniejsza dla siebie byłam ja. Nie można określać całego narodu, który patrzy na świat przez obraz niepełny. Musimy słuchać was,
musimy na was patrzeć, musimy was wspierać, musimy krzyczeć na cały
głos WE ALL ARE SURVIVORS, żeby zrozumieć, co znaczy świat, w którym
teraz żyjemy, żeby zrozumieć, że świat można uratować. WE ALL ARE SURVIVORS. Jak się wychodzi do łazienki, której łazienką nazwać nie można, a na zewnątrz jest mróz, to się idzie przez dywan z zamarzniętych
ciał, o których się wcale nie myśli, bo z tego myślenia o śmierci w miejscu
śmierci, można tylko oszaleć, a nie da się tam oszaleć i przeżyć. Trzeba
wyłączyć myślenie. WE ALL ARE SURVIVORS. I tych nie moich słów, będących opisem mojego milczenia, musimy się nauczyć na pamięć. To nie
jest wina nikogo z nas, to jest PRAWIDŁOWA REAKCJA NA NIEPRAWIDŁOWĄ SYTUACJĘ. WE ALL ARE SURVIVORS.
L 03303991
WE ALL ARE SURVIROS.
M 19930330
WE ALL ARE SURVIORS, WE ALL ARE HAPPY SURVIVORS.
C 30031993
Przepraszam, ale kiedy możemy spodziewać się wyników? Kto staje na
podium? Dla kogo szarfa i bukiet kwiatów?
DZIECKO WOJENNEJ TRAUMY
Ja już mam przygotowane miejsce nad łóżkiem w sypialni.
MIECZYSŁAW
Ale każda z was mówi to samo, ja już mam dość tej sytuacji, każdy tutaj
mówi to samo.
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DZIECKO WOJENNEJ TRAUMY
Ja też mogę głosować, ja mam swoją faworytkę.
L 03303991
Ja powieszę ją w kuchni nad stołem, codziennie będą pod nią sobie przechodzić. Zasługuję na szarfę.
M 19930330
We all are survivors, ale mamy tylko jedną szarfę, tylko jedną nagrodę.
A nie możemy się podzielić?
MIECZYSŁAW
Nie.
POLKA CO NIEMCA NIE CHCIAŁA
To po co to wszystko? Po co płacz i zgrzytanie zębów? Po co wspomnienia? Po co spowiedzi i przeżycia?
MIECZYSŁAW
Uwaga, będę rzucać!
DZIECKO WOJENNEJ TRAUMY
Liczymy! Trzy, dwa, jeden!
MIECZYSŁAW
Nie, nie, nie, to trzeba celebrować, bardziej z klasą.
POLKA CO NIEMCA NIE CHCIAŁA
To może głosujmy wszyscy razem, ktoś musi wygrać, nie można oddać
ostatniej nagrody przypadkowi.
L 03303991
Ja mogę raz jeszcze powtórzyć, dlaczego zasługuję na nagrodę, czy ja
naprawdę mam jeszcze raz wszystko opowiedzieć? Ze szczegółami?
C 30031993
Ja też mam sporo szczegółów, ciekawostek.
POLKA CO NIEMCA NIE CHCIAŁA
Panie Mieczysławie, pan musi wybrać.
MIECZYSŁAW
Ale ja nie chcę, ja nie mogę, ja nie potrafię. Tu nie chodzi o to, że mi się
któraś z pań nie podoba, ale jak ja mam wybrać najmocniejszą historię?

448

DZIECKO WOJENNEJ TRAUMY
No w poprzednich latach się to jakoś udawało.
MIECZYSŁAW
Ja wiem, ale no proszę mnie zrozumieć. Ja tutaj jestem zupełnie sam,
po prostu wybrać nie mogę najgorszej historii, jak sam jej nie przeżyłem.
DZIECKO WOJENNEJ TRAUMY
To może wybierzmy najlepszą?
MIECZYSŁAW
Nie przejdzie, możesz dziecko wybrać samo, ja się poddaję.
DZIECKO WOJENNEJ TRAUMY
Nie no, ja też nie dam rady, musiałabym każdą z tych historii przeżyć,
żeby wybrać, a nikt nie wymyślił jeszcze Holocaust Escape Rooms. A pani
Polka wybierze?
POLKA CO NIEMCA NIE CHCIAŁA
Ja nie mogę, bo sama bym chciała wygrać, ale wiem, że mi się to nie należy do końca, bo w mojej historii więcej jest paczek z chlebem, futrem
i ciepłymi butami, z papierosami, za które można sobie kupić życie.
M 19930330
We all are survivors.
MIECZYSŁAW
To może ja sobie ten tytuł przyznam? A dlaczego jest tylko MISS a nie ma
MISTERA? A skąd to całe skupienie się tylko na kobietach? Nam też się
należy odrobina głosu w tej sprawie?
POLKA CO NIEMCA NIE CHCIAŁA
Może jednak nie zmieniajmy tego, co wyszło światu na dobre.
MIECZYSŁAW
A co wyszło?
POLKA CO NIEMCA NIE CHCIAŁA
Kobiety zaczęły mówić, zaczęły krzyczeć. WE ALL ARE SURVIVORS NOT
VICTIMS.
MIECZYSŁAW
To może jakieś zawody, krótka runda, kto wygra zawody, ten wychodzi
z szarfą.
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M 19930330
Ja byłam najlepsza w rąbaniu drewna w zimie, mam jakąś taką siłę w rękach i zawsze dawałam radę.
C 30031993
Ja nawet z obtartymi do krwi rękami podawałam cegły dalej, jak najszybciej, jak w konkursie.
L 03303991
Umiem przerzucać jednego dnia górę piasku na drugą górę piasku, a kolejnego dnia robić to na nowo, i tak przez miesiące, aż piasek robi mi rany
w twarzy, w nosie, w paznokciach, rękach.
POLKA CO NIEMCA NIE CHCIAŁA
Ja potrafię przerzucać cegły, rąbać drewno, umiem biegać nago i unikać
psów, co chcą zjeść resztki mojego ciała, potrafię stać na mrozie bez butów i majtek.
DZIECKO WOJENNEJ TRAUMY
Nie, nie, nie. Ja nie chcę już tego słuchać na nowo, ja chcę sobie uszy na
wspomnienia wojenne raz na zawsze zatkać.
MIECZYSŁAW
To może robimy tak. Dziecko puszcza muzykę, a panie w czwórkę sobie
tańczą, potem publiczność głosuje, ale ja jako mężczyzna dowodzący
mam głos decydujący.
DZIECKO WOJENNEJ TRAUMY
Już były tańce, ale no nie wiem, może to za krótko trwało i nikt się nie zdążył przyjrzeć dobrze? Ja mogę zapętlić muzykę, niech sobie trwa i trwa.
MIECZYSŁAW
Come on let’s twist again
Like you did last summer
Yeah, let’s twist again
Like you did last year
Prosimy o głosy! O datki! O przelewy na kolejne edycje konkursu. Niech
ostatnia miss, ostatnią miss jednak nie zostanie. Niech to wszystko nam
trwa i się czkawką gdzieś z tyłu temu światu całemu odbija! Pomocy, pomocy, pomocy, krzyczy moja pamięć, której też się już wszystko miesza.
And I grew strong
And I learned how to get along
And so you’re back
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Do góry, podnosimy ręce, podnosimy nogi, tańczymy dalej, głosujemy.
Można w myślach, można na karteczce, można w domu do poduszki,
można przed ekranem komputera, można krzyczeć. Musimy wybierać!
Musimy im pomóc wygrać. WE ALL ARE SURVIVORS NOT VICTIMS.
Oh no, not I, I will survive
Oh, as long as I know how to love, I know I’ll stay alive
I’ve got all my life to live
And I’ve got all my love to give and I’ll survive
I will survive
I will survive
WE ALL ARE SURVIVORS! RĘCE W GÓRĘ.

SPOWIEDŹ CZWARTA
Odcinek B III – Meksyk – Pokój zbudowany tylko z luster tak, że przed historią uciec nie możesz.
MARIA
Mam z tym też inny problem. Bo to chodzi o to, że mi nie można się śmiać,
nie można żartować, mi nie można się sobie podśmiechiwać z głupot,
z dzieci sąsiadów, z żartów o żydostwie. A ja lubię się śmiać i w tym momencie, kiedy mi tego życia zostało naprawdę mało, chcę się wyśmiać za
całe Auschwitz, za całą Treblinkę, za całe Ravensbrück, za cały Bełżec,
za cały Sobibór, za cały Majdanek, Stutthof i Gross-Rosen. Chcę tańczyć
za moje siostry, które już ze mną tańczyć nie mogą. Chcę się śmiać za
dzieci, których główki porozbijali o rude, ceglane ściany.
Don’t stop me now
I’m having such a good time
I’m having a ball
Don’t stop me now.
Chcę tańczyć z moim wielkim brzuchem, który mi rośnie od tego chleba z masłem, od ciastek z kremem, od tłustego mięsa, od makaronów
i od tego wszystkiego co obiecałam, że będę jeść każdego dnia. Chcę się
śmiać tak, żeby te moje obwisłe piersi się kołysały, a moje uda się trzęsły.
Tonight, I’m gonna have myself a real good time
I feel alive and the world I’ll turn it inside out, yeah
And floating around in ecstasy
So don’t stop me now don’t stop me
‘Cause I’m having a good time, having a good time
Chcę opowiadać żarty o Żydach, tylko te naprawdę śmieszne i śmiać się
razem z siostrami na przystanku autobusowym. Chcę, żeby ludzie po-
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zwolili mi normalnie żyć, nie patrzyli na mnie krzywo, kiedy chcę sobie
założyć sukienkę i dostać szarfę, którą sobie powieszę na grobie. Chcę
pić wino i jeść chleb z masłem i czekoladowe ciastka nadziane rodzynkami i orzechami i nie przejmować się tym, że na mojej ręce widać zatarte
cyfry.

Pokój zbudowany tylko z luster tak, że przed sobą uciec nie mogę.
PODGLĄDACZKA DO UCHA LUDZIOM SZEPCZĄCA
A może oni dalej tam sobie tańczą, już gdzieś w pamięci płomieniach,
a może w twojej pamięci też tańczą? Ja nie wiem. Ja mam nadzieję, że tańczyć będą nieskończenie długo, do utraty tchu, którego im nie zabraknie,
bo ja im swój oddam. Bo ja jestem pamięci strażniczką i pamięci umrzeć
nie pozwolę! I ty się nie patrz na mnie krzywo, bo ja się tutaj z nikogo nie
śmieję, ja śmiechem się bawię i śmiechem z pamięci brakiem wojuję. Czy
znalazł się tutaj ktoś, kto chce ze mną uratować ten świat? Czy ciągle za
mało zostało powiedziane? Bo jak się zastanawiasz, kim one są, kim są
te kobiety, to ja ci powiem, że składają się i ze mnie, i ze swoich własnych
ciał. Ja daję im moje numery, a one oddały mi swoje historie, które są na
różnych kartkach i jutjubach zapisane. Trzeba otworzyć sobie w końcu
oczy i uszy, trzeba łapać tych, którzy nam jeszcze ciągle do opowiedzenia
coś mają. Bo ja ciągle czuję zapach tego mydła w swoich nozdrzach, on
mnie rozrywa na pół i sprawia, że mój świat mnie boli pod skórą, za każdym
razem kiedy zapach mydła mi się przypomina. Ja chcę się moim bólem, co
mi się przypadkowo zupełnie przydarzył, bo żadna ze mnie Żydówka z niebieskimi oczami, podzielić.

EPILOG
Brama do miasta otwartej rany, każdy słyszy kawały o Żydach przy wejściu.
POLKA CO NIEMCA NIE CHCIAŁA
Przepraszam, czy ja w końcu mogę opowiedzieć moją historię? Czy to mój
czas spowiedzi?
PODGLĄDACZKA DO UCHA LUDZIOM SZEPCZĄCA
A nie boisz się już?
POLKA CO NIEMCA NIE CHCIAŁA
Nie ma się czego już bać, kiedy się przeżyło tyle, co ja, już teraz to wiem.
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PODGLĄDACZKA DO UCHA LUDZIOM SZEPCZĄCA
To mów, jak chcesz, ja tutaj nikogo nie zmuszam.
POLKA CO NIEMCA NIE CHCIAŁA
Czy ty wiesz, jaka ja byłam piękna? Piękna, piękna, po prostu piękna,
piękna, piękna, najpiękniejsza. A powiedzieć ci, ile to znaczy? Gówno.
A powiedzieć ci, dlaczego w tym całym czasie płakałam najbardziej? Bo
ścieli mi moje włosy, a ja miałam brać ślub. Nie było ani ślubu, ani włosów. Pustka. I wiesz, ja sobie tak tobie to opowiadam, nie wiem właściwie
dlaczego, ale ty to chyba słuchać potrafisz po prostu. Ostatnio przeczytałam taką historię o Żydówce, której wstyd, że nie była w żadnym obozie, wstyd jej, że całą wojnę udało się jej przeżyć z prawie całą rodziną.
We Lwowie się jakoś uchowali, a nie wszyscy mieli dobry wygląd. I jej jest
wstyd, jej jest żal, ona to codziennie przeżywa, bo niby może się domyślać, jak to jest, przeżyć to wszystko, ale nie wie. Trochę jak ty, ale ona
to pewnie bardziej czuje, nie zaprzeczaj. Mnie też czasami trochę wstyd,
bo mam świadomość, że było mi tam lepiej niż im. Zwyczajnie lepiej, miałam futro i buty. A wiesz, potem, jak je słyszę, tak jak tu przed chwilą,
to ja się zastanawiać zaczynam, czy moja historia w tym wszystkim ma
swoje prawo głosu. Bo przecież były gorsze, straszniejsze, takie co ich
się po prostu ani opowiedzieć, ani wyobrazić nie da. I czasem mam taki
jakiś wstyd w sobie, a wiem, że to głupie i nie na miejscu, ale wstydzę
się, że było mi tam lepiej i o nich nie pomyślałam. Ale musisz wiedzieć,
że tam nie dało się myśleć, jak widziałaś góry ciał, to patrzyłaś, czy są
na którymś buty. Jak ktoś przed tobą padł, to szłaś dalej, jak najszybciej, żeby ci jeszcze tego trupa śmierdzącego wszystkim nieść nie kazali.
I wstyd mi, że nikt nas o to nie pyta w ten sposób, bo może wtedy tych
historii byłoby więcej, musielibyśmy tylko wszyscy założyć, że nie można
ich oceniać. Ja byłam taka piękna, wiesz, taka piękna. Sukienkę miałam
uszytą, ślub mały, kilka osób. I nic z tego, zabrali mnie, niby wróciłam,
ale nikomu już nigdy nie udało się mnie odzyskać, bo ja jestem zwycięzcą
tylko swojego własnego życia i tylko o siebie teraz walczyć potrafię. A ty
znasz jakiś kawał o Żydach na rozładowanie sytuacji?
PODGLĄDACZKA DO USZU LUDZIOM SZEPCZĄCA
Ale po co taki żart w tym momencie?
POLKA CO NIEMCA NIE CHCIAŁA
A znasz? To weź mi powiedz, bo mi nigdy w życiu nikt tego nie opowiedział
ani ja nigdy nie mogłam takiego kawału opowiedzieć.
M 19930330
Ja znam. Czytam sobie je czasami i śmieję się sama ze sobą.
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– Mame kup psa!
– Icek nie!
– Ale mame, kup psa! No proszę!
– Icek, nie!
– Mame!
– Idź na podwórko, może tam ktoś kupi..
POLKA CO NIEMCA NIE CHCIAŁA
A jakiś o Holocauście pani zna?
M 19930330
A znam kilka, ja lubię się śmiać, lubię słuchać kawałów i lubię słuchać wojennych historii, wszystkich, pani historia też jest ważna. Wszystkie są.
L 03303991
Dlaczego Żydzi nie brali udziału w II wojnie światowej? Bo pojechali na
obóz.
C 30031993
Nie no, ten to już trochę za mocny.
PODGLĄDACZKA LUDZIOM DO UCHA SZEPCZĄCY
Ja bym go na głos nikomu nie powiedziała, chyba że któraś z was by mnie
poprosiła.
C 30031993
No to weź tu sobie z nami zostań i opowiadaj nam te kawały do końca życia naszego, to już bardzo niedługo. Potem sobie jeszcze pożyjesz.
PODGLĄDACZKA DO UCHA LUDZIOM SZEPCZĄCA
No dobrze, tylko bez żadnej adopcji dla Survivora, dla mnie to jednak zbyt
perwersyjne.
POLKA CO NIEMCA NIE CHCIAŁA
Nie, nie, nie, ty sobie stąd idź, my same tutaj zostać musimy, żal twojego
życia zainfekować.
PODGLĄDACZKA DO UCHA LUDZIOM SZEPCZĄCA
Ale ja już podjęłam decyzję, że chcę ratować ten świat. Chcę życia część
swojego na ratowanie poświęcić.
M 19930330
Idź sobie dalej, zostaw nam dziecko, żeby herbatę robiło i chleb z masłem
i idź sobie znaleźć swoje życie.
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DZIECKO WOJENNEJ TRAUMY
Ja zostaję, ja nigdzie się stąd nie ruszam, kanapki, herbata z cukrem i cytryną.
PODGLĄDACZKA DO UCHA LUDZIOM SZEPCZĄCA
A powiecie mi, kto wygrał?
POLKA CO NIEMCA NIE CHCIAŁA
A czy to ważne? A ktoś wygrał, zapytaj się innych, ja nie wiem, nie dowidziałam, nie dosłyszałam, to działo się tak szybko. Szarfa była w górze,
ktoś złapał, tłum ludzi wdarł się na scenę i koniec. Poszłyśmy sobie, siedzimy tutaj i pilnujemy wejścia.
L 03303991
Teraz sobie pożyjemy. Będzie chleb, herbata, kawały, tańce i śmiech. To
jest to życie co mi się zagubiło.
PODGLĄDACZKA DO UCHA LUDZIOM SZEPCZĄCA
Ale dlaczego wy mówicie do nas dopiero teraz? Kiedyś nie mówiłyście aż
tak głośno?
C 30031993
Bo kiedyś nas nie słuchano i dzielono. Byłyśmy Żydówkami i kobietami
innych narodów. Musiało minąć sporo czasu, żeby być po prostu kobietą,
która przeżyła obóz, bez żadnego zbędnego warunkowania.
L 03303991
Łatwiej jest być mężczyzną z obozu, ich tak nie dzielono, ich bardziej słuchano, mężczyźni częściej mają łyse głowy niż kobiety.
M 19930330
Mężczyznom nie golono cipek, nie wsadzano im butelek, dłoni, patyków,
łyżek, palców, penisów, zimnych i brudnych pseudoginekologicznych narzędzi.
C 30031993
Mężczyznom nie kazano rozbijać główek swoich dzieci o kamień albo
ścianę.
L 03303991
Nie musieli robić sobie sami aborcji.
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M 19930330
A te ładniejsze, te piękne miały najgorzej. One nie mogły przeżyć, twoja
uroda przesądza twój los.
PODGLĄDACZKA DO UCHA LUDZIOM SZEPCZĄCA
Przepraszam, że dopiero teraz zaczynamy z wami rozmawiać, że dopiero
teraz o swoim bólu możecie rozmawiać.
POLKA CO NIEMCA NIE CHCIAŁA
To wy mnie mówić nauczyłyście o tym wszystkim. Możemy sobie teraz
ból przegryzać ciastkami, chlebem z masłem, a wszystko popijać winem
i kawą. Po co mamy teraz cokolwiek wygrać, skoro już teraz wszystkie jesteśmy na podium? A zróbmy sobie takie szarfy same, a chodźmy w nich
do śmierci i po śmierci.
DZIECKO WOJENNEJ TRAUMY
Kanapki z masłem i wino dla wszystkich! Zaczynamy!

Od autorki
W tekście wykorzystałam cytaty z następujących utworów: Katarzyna Adamczyk, Żydówki w relacjach Polek więzionych w KL Ravensbrück; Charlotte Delbo, Żaden z nas nie powróci; Seweryna Szmaglewska, Dymy nad Birkenau
i kilka piosenek, co wszyscy je na pamięć znacie i będziecie je od dzisiaj słyszeć każdego dnia, jak się leciutkim szeptem odbijają od małżowiny usznej.
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Aleksandra Skorupa

SASZA – SASZA
Ten dramat może dziać się wszędzie, chociaż najlepiej w teatrze lub w Internecie. Ten dramat to dramat epistolarny. Ten dramat to dramat kobiecy,
o kobiecie i o mężczyźnie. Ten dramat to dramat monologujący. Ten dramat
to dramat za krótki. Ten dramat to dramat nieudolny jak życie. Ten dramat
to droga od Saszy do Saszy. Ten dramat trwa od jakichś pięciu lat.
Można ustawić dwa krzesła, ale nie trzeba. To wszystko zależy od fantazji lub braku fantazji. Nadmiar fantazji może zaszkodzić postaciom. Niedobór również nie jest wskazany. Przede wszystkim nie należy myśleć
o wojnie. Żadnej wojny nigdy nie było i nigdy nie będzie. Posługiwanie się
wojną w 2019 roku szkodzi zdrowiu, niszczy płuca i powoduje impotencję,
zwłaszcza u kobiet.

SASZA – MĘŻCZYZNA
Dawno, dawno temu, czyli teraz, żył sobie chłopczyk, co dziewczynkę
kochał. Bardzo ładna to historia, nawet niedługa, ale też niezbyt krótka.
Myślę, że optymalnej długości. Idealna, żeby nie zanudzić, ale też, żeby
się nazbyt nie wciągnąć. Żadnego współodczuwania. Nigdy nie umiałem
opowiadać bajek, w ogóle niczego opowiadać. Jestem z natury małomówny, po tacie.
SASZA – KOBIETA
Mam dosyć, ale nie mam też żadnej alternatywy dla bycia tutaj. W ogóle
nie mam żadnej alternatywy dla niczego. Codzienne rozgrywanie codziennego życia. Śmierć nie wchodzi w grę, bo śmierć jest brzydka. Minęło kilkanaście miesięcy, a tak naprawdę nie minął nawet dzień. Już nie piszę
jak kiedyś. Tylko czasem kilka słów dla zasady.
SASZA – MĘŻCZYZNA
Wiesz, że jadłem wczoraj śniadanie na polanie. Tęsknię za realizmem i Tobą.
Sasza, zwany przez Ciebie Rublowem.
SASZA – KOBIETA
Wczoraj pierwszy raz paliłam trawę, częściowo zachęcana, częściowo
zmuszana i mam lęki. Nie mogę skontaktować się z matką, wciąż ma wyłączony telefon i nie odpowiada na maile. Dużo się modlę i myślę o śmier-
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ci. Czytam Koheleta. Nie chcą mnie zarejestrować do biblioteki. Nie mam
wystarczająco dobrych papierów. Pieprzona marność.
SASZA – MĘŻCZYZNA
Nie macie pojęcia, gdzie jestem, bo ja sam nie mam pojęcia, gdzie jestem
i kim jestem. Nie mógłbym pracować w żadnej knajpie w żadnym Londynie, bo przecież nie jem mięsa. I nigdy nie zjem. Bardzo mało jadam,
chociaż mam siłę i energię. To chyba jeszcze oznaka bycia młodym, nie
całkiem zużytym i zdezelowanym. Jakieś strzępki męskości w cholernie
męskim świecie.
SASZA – KOBIETA
Ludzie są dziwni i niekontaktowi. Każdy z każdym pije, każdy z każdym
sypia, a koło północy każdy z każdym rzyga. Boże, jakie to nudne. Nuda
tak cholernie wyżera uczucia. Stałam się dziwnie zamknięta. Rozmawiam tylko z Kaśką, moją nową współlokatorką. Ona co wieczór sprowadza kogoś do łóżka i ostentacyjnie uprawia z nim seks, kiedy leżę obok.
Nie mówiłam jej, że mi to przeszkadza, bo boję się samotności. Nie potrafię nie rozmawiać.
Ściskam i całuję, Sasza
SASZA – MĘŻCZYZNA
Pomału zapominam, jak pachniesz. Przytulam się często do Twojego
zdjęcia. Wszystko tutaj zmienia zapach. Wczoraj pierwszy raz od dzieciństwa poczułem śmierć. Przypomniały mi się wakacje na wsi. Nagie
kąpiele w jeziorze, zabawa w berka i kulminacyjny punkt programu, czyli wspólny obiad. Taka tradycja – piękny, wspólnotowy rytuał. W domu
cioci obowiązywał stały regulamin egzekucji. Mój trzynastoletni kuzyn
odrąbywał kurze głowę. Potem martwego skazańca oskubywało się
ze wszystkiego, tak, żeby było na co popatrzeć i móc się najeść. Przecież
jedzenie jest najważniejsze. Czyściło się wówczas wnętrzności i nacierało denata przyprawami. Świeży trup gotowy do spożycia. Wtedy pierwszy
raz utożsamiłem się z wegetarianami.
SASZA – KOBIETA
Dawno nikogo nie ściskałam, nie wspominając o pocałunkach. To wszystko przez to głupie mailowanie i zachowywanie elektronicznych listów.
Obsesyjna chęć kontaktu. Przez to nie jadam śniadań na polanie z nim,
a sama nie jadam w ogóle. Podobno zaczęłam mieć anemię. Taka diagnoza mojej koleżanki na podstawie obserwacji. Nie wiecie, jak to jest. Nie
macie pojęcia, jak to jest być obcym w obcym mieście i do tego obcym
dla siebie, bez nikogo. I wcale się nad sobą nie użalam, bo użalania nad
sobą nie znoszę. Jedyna pamiątka, którą mam z domu to dwie zasuszone
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róże. Czy to jest żałosne? Mogę być żałosna. Wy też myślicie, że nie wiem,
co to wojna? Chciałabym, żebyśmy to sobie razem, wspólnie, uzmysłowili – czym jest wojna i kim jestem ja. Singielka już nie z wyboru, tylko
z konieczności, ale nie odstaję od normy. Bycie singlem jest teraz tak
„trendy”.
SASZA – MĘŻCZYZNA
Pomału przyzwyczajam się do świeżutkich trupów podczas niedzielnego
spacerku. Tworzy się jakaś dziwna wspólnotowość. Ludzie są równocześnie razem i osobno, podzieleni na dwa wrogie obozy. Jesteś albo z nami,
albo przeciwko nam. A Ty oczywiście wybrałaś trzecią drogę, stołując
się w krakowskich McDonaldach. Jesteś przeciwko nam, Saszo. Jesteś
przeciwko mnie. Nigdy od Ciebie nie uciekłem. To Ty pierwsza uciekłaś.
Wiecie, że zawsze chciałem mieć kobietę – artystkę? I mam, miałem. Nie
wiem. Twój nowy wspaniały świat, nie jest moim światem. I nigdy nie będzie. Świat zawsze mnie ograniczał, wywołując frustrację i strach przed
byciem banalnym. My nie jesteśmy banalni, Sasza. My po prostu jesteśmy. Bycie to jest taki stan, że wiesz, że żyjesz, że w Twoje cholerne żyły
ktoś wtłoczył krew i ona płynie dla kogoś. Miłość czy tylko przyzwyczajenie?
SASZA – KOBIETA
Podobno zapominasz, jak pachnę. A ja doskonale pamiętam Twój zapach.
Na tym, chyba, polega miłość, żeby pamiętać zapach, nawet jak inni już
zapomną. Zachowujesz się jak skurwysyn. Myślisz, że nie wiem, jak wygląda trup, morze trupów, leżących na ulicy? Przestało mnie to bawić.
Nie mogłam tego oglądać, rozumiesz? Rozumiecie mnie? Na świecie ciągle ktoś umiera. W Krakowie też ktoś umiera, ciągle jeżdżą karetki. Nie
mogę znieść tego przeraźliwego dźwięku. Przestałam oglądać telewizję
ze strachu. Nie chcę być tu, ale równocześnie bałam się tam. Tam, gdzie
wszystko się nagle urywa, gdzie dopiero się zaczęło, a już zdążyło skończyć. Zależało mi tylko na nim i na mojej matce. Miałam już w dupie kraj.
SASZA – MĘŻCZYZNA
Wojna bierze się z czystej nudy. Jeden malutki Pan chce udowodnić innemu Panu, że jest wyższy niż się wszystkim wokół wydaje. Myślałem, że
teraz to będziemy zabawiać się tylko mieczami kosmicznymi, ale jednak
co stary poczciwy czołg to stary poczciwy czołg. Wspominałaś o karetkach. U nas pełnią one rolę konika, z tą różnicą, że nie takiego na biegunach, tylko trojańskiego.
SASZA – KOBIETA
Przyjedź i zamieszkamy razem. Będzie tak, jak chciałeś – mieszkanie na
poddaszu z widokiem na rzekę. Będziesz malował nenufary albo pisał
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ikony. Będziemy się kochać na łące, a ja postaram się nie produkować
tony oklepanych tekstów, rodem z poradnika „Jak napisać piękny wiersz
w mniej niż trzy minuty”.
SASZA – MĘŻCZYZNA
Ja naprawdę zostałem sołdatem. Naprawdę. To tak bardzo dumnie brzmi.
Nie jakiś podrzędny malarz tylko sołdat. Ojciec często mi powtarzał, że
bycie żołnierzem to największy honor. Nikt w twarz nie splunie i mordować możesz całkowicie legalnie. Czyż nie wspaniale? Można wyrzucić
wszystkie frustracje za darmo i jeszcze bez najmniejszych konsekwencji, bo w sprawie przecież, a jakże, słusznej. I do tego ta męskość. Wypięte dumnie klaty, wyjęte prosto z siłowni. Smaczne ciała. Rozgrywanie
bitew, wszędzie pełno krwi. W mojej wyobraźni walczyłem naprawdę
i wciąż walczę każdego dnia. Nie masz pojęcia, jak to jest widzieć może
trupów. W sumie, to całkiem zabawne.
SASZA – KOBIETA
Wiesz, że ostatnio ciągle przeklinam. Polska ma słownik bogaty w wulgaryzmy. Wspaniały język, ale ludzie to często kurwy. Nastroje nacjonalistyczne są coraz większe. Społeczeństwo chce krzyżem i młotem bronić
granic wschodnich. Wróg jest wszędzie. Wróg jest we mnie. Nigdy nie interesowałam się polityką, ale teraz polityka interesuje się mną. Musisz
się do mnie częściej odzywać, bo inaczej zwariuję! Chyba pierwszy raz to
napiszę: Cholernie Cię kocham, Sasza.
Kocham! I pewnie cały czas będę kochała, chociaż tak naprawdę nie
wiem, czym jest miłość. Czy to są nagie kąpiele i wspólne zasypianie, czy
akceptacja braku tych kąpieli i przyjęcie rytuału codzienności, ze zmywaniem naczyń i szorowaniem kibla.
SASZA – MĘŻCZYZNA
Chciałbym się kochać na łące, ale nie mam z kim. Chciałbym Cię przytulić, ścisnąć i powiedzieć, że jestem Rublowem, tylko dla Ciebie i tylko
wtedy, gdy nikt nie patrzy. Nie wiecie, jak to jest. Nie macie pojęcia, jak to
jest być obcym w obcym mieście i do tego obcym dla siebie, bez nikogo.
Czasem się nad sobą użalam, chociaż to takie niemęskie. Czasem czuję
się nie mężczyzną. Nie jestem już artystą, może nigdy nim nie byłem.
SASZA – KOBIETA
Mogłeś zostać tym cholernym żołnierzem. Jakbyś zginął na froncie, to
przynajmniej ładnie by to wyglądało, że taki bohaterski, że zginął w walce, że podjął się obrony ojczyzny w XXI wieku, kiedy zdroworozsądkowych ludzi nie obchodzi już ojczyzna. Ukrainie należy współczuć. Należy
współczuć biednej Ukrainie i biednym ukraińskim chłopcom, co walczą
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i przelewają krew. Nienawidzę Cię za to, że nie zostałeś żołnierzem, słyszysz? Naprawdę zmywasz jakieś obrzydliwe gary w jakiejś podrzędnej
knajpie? Przecież jesteś artystą, moim Rublowem. Nienawidzę Cię, bo
nie mam nawet Twojego grobu, nagrobnej płyty bohaterskiego sołdata,
do której mogłabym się przytulić i czasem położyć kilka goździków dla
zasady.
SASZA – MĘŻCZYZNA
Donieck umarł, ojciec umarł. Nie mam rodzeństwa, a matki nigdy nie znałem. Być może mój ojciec też nigdy jej nie znał. Może nigdy nie miałem
ojca. Od kilkunastu miesięcy nakładam surówki. Minęło kilkanaście miesięcy, a tak naprawdę nie minął nawet dzień. Słyszysz mnie? Pamiętasz
mnie jeszcze? Ja pamiętam Twoje delikatne dłonie i takie niezwykle smukłe palce. Kolor oczu też doskonale pamiętam. W nocy zmieniał się z szarego na błękitny. Zawsze w nocy otwierasz mi niebo. Każde niebo jest
inne. W każdym miejscu niebo ma inny odcień błękitu. Moje niebo płacze.
SASZA – KOBIETA
Jeśli chciałeś, żebym zwariowała, to gratuluję, bo wynik jest pozytywny.
Piszę wiersze, gdzie nie ma już ani jednego słowa o kwiatach, a przecież
oboje tak je lubiliśmy. Nazywam się Sasza Leonenko i nie mam Wam ani
Tobie Sasza nic więcej do powiedzenia.
SASZA – MĘŻCZYZNA
Jestem naprawdę sprawny w nakładaniu surówek. Umiem też dość szybko przygotować mięso. Zawsze są dwa warianty: kurczak albo baranina.
Mam na imię Andriej. Nie posiadam nazwiska. Tutaj nikt nie ma nazwiska.
Po prostu pytają: Hey man, what’s up? A Ty odpowiadasz: Everything ok,
man. To jest bardzo proste. Jestem dwudziestokilkuletnim wegetarianinem – kebabmenem. Reszty nie ma. Kiedyś jeszcze namaluję dla Ciebie
nenufary albo goździki, zobaczysz.

KONIEC
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Ishbel Szatrawska

OBJECTS IN MIRROR ARE
CLOSER THAN THEY APPEAR
Tekst inspirowany wydarzeniami, które miały miejsce w latach
2008–2012 na kampusie Uniwersytetu w Missouli, w stanie Montana.

Osoby:
ABIGAIL WARREN – studentka uniwersytetu w Missouli
PEGGY WARREN – jej matka
ALLISON SPITZ – studentka uniwersytetu w Missouli
ASHLEY DREW – była studentka uniwersytetu w Missouli zamieszkała obecnie w Teksasie
MAGGIE BLACKHEART – striptizerka
BARBARA BOWEN – adwokatka
CYNTHIA STARS – dziennikarka
BETSY – pielęgniarka
CHELSEA – studentka
AMANDA – studentka
BRAYDEN BRADLEY – zawodnik drużyny futbolowej
BOBBY BRENT – jego kolega z drużyny
BILLY – jego kolega
TONY LAMARO – policjant
CODY MCCONNOR – partner Tony’ego
BEAU RIDGEMONT – dawna miłość Peggy z czasów szkoły średniej, obecnie miejski radny
AARON LOVEFIELD – prokurator
CLAYTON COLDWELL – rektor lokalnego uniwersytetu
AUSTIN LIEBHERR – chłopak Abigail
BURT – barman w knajpie ze striptizem
ADAM – grany przez aktora, który gra Braydena
SĘDZIA
CHÓR
STANLEY KUBRICK
SHELLEY DUVALL – grana przez aktorkę, która gra Betsy
VIVIAN KUBRICK – grana przez aktorkę, która gra Cynthię Stars
Wszystkie sceny można skracać, ingerować w nie, dość swobodnie nimi
tasować. Didaskalia są skąpe – montaż scen i ich umiejscowienie w danej
przestrzeni są, w mojej opinii, zadaniem reżysera i scenografa i panuje tu
dość duża dowolność. Jedna scena i dwie sytuacje sceniczne mają rozbudowane didaskalia podyktowane tym, że są to sceny nieme.
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Scena 1
ABIGAIL
Kiedy wspominam ten dzień, zaskakuje mnie, że jest tak zwyczajny. Nie
było żadnych znaków na niebie i na ziemi, nie pojawiła się żadna kometa,
wody w okolicznych rzekach i jeziorach nie zabarwiły się na czerwono.
Było chłodno, miałam przemoczone buty, nie zdążyłam ich wysuszyć,
więc miałam na sobie podwójne skarpetki. Ale z jakiejś przyczyny wszyscy na mnie czekali. Jakbym była gwiazdą rocka.
BILLY
Abigail!
CHELSEA
Abby! Jesteś, wariatko!
AMANDA
Pierwszy skręt już poszedł, mówiłam im, żeby na ciebie zaczekali, ale...
ABIGAIL
Spoko. Luz.
BILLY
Chcesz piwo? Trzymaj, twoje ulubione. Żarcie stoi w kuchni, reszta alkoholu w salonie.
ABIGAIL
Dzięki.
BILLY
Jakbyś coś chciała...
ABIGAIL
Billy, poradzę sobie. Dzięki.
BRAYDEN
Cześć.
ABIGAIL
Cześć.
BRAYDEN
Brayden, pamiętasz mnie?
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ABIGAIL
Pewnie, że pamiętam. Kurwa, człowieku, jesteś w każdej lokalnej gazecie, trudno by mi było zapomnieć. Ale że ty mnie pamiętasz?
BRAYDEN
Ej, ciebie to na kampusie chyba zna każdy.
ABIGAIL
Mnie? Co?
BRAYDEN
No jasne.
ABIGAIL
Aaa, chodzi o tę wystawę, na której dziekanica mojego wydziału mało nie
dostała wylewu?
BOBBY
Kurwa, to było zajebiste. Wykładowcy zrobili się czerwoni, babka prowadząca wernisaż zamarła. Myślałem, że się poszczam ze śmiechu.
CHELSEA
Ale co oni? Nie wiedzieli, co mają na wystawie?
BOBBY
Nie, głupia, to była taka instalacja, że było widać jakiś tam portret, z tyłu
dom, stodoła i pejzaż, niby sielanka, migały takie lampki i jak się zapalały, to ten obraz był zupełnie inny, dom się palił, w stodole trupy. Stał
tam ten ziomuś z żoną i widłami, wzięty z tego starego obrazu, ten no...
Nie pamiętam, jak to się nazywa. A jak się zapalało, to miał całą twarz
wydziaraną, a ona miała koszulę w cipki...
AMANDA
Co?
BOBBY
Przysięgam, to było chore.
BRAYDEN
Oj, było.
ABIGAIL
Nie wiedziałam, że zawodnicy drużyny futbolowej chodzą na szkolne
wernisaże.
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BRAYDEN
Wspieraliśmy jednego z drużyny, który chciał zaruchać jedną laskę od
ciebie z wydziału.
ABIGAIL
I co? Zaruchał?
BRAYDEN
Nie, bo zobaczyła, jaką akcję zrobiłaś, rozpłakała się w kiblu, zmył jej się
cały makijaż i stwierdziła, że nie wyjdzie tak do ludzi i pojechała do domu.
CHELSEA
Żenada.
BRAYDEN
Gdzie twój chłopak?
ABIGAIL
Przypomniało ci się w związku z ruchaniem?
BILLY
Brayden, przestań.
ABIGAIL
Pojechał do rodziców.
BRAYDEN
Daleko ma tych rodziców?
ABIGAIL
W Oregonie, kowboju, bo co? Billy, kopsnij jeszcze jedno.
BILLY
Co? Ledwo weszłaś, już wypiłaś?
ABIGAIL
Chce mi się pić.
CHELSEA
Nie pij tego, mamy coś lepszego.
AMANDA
Brayden nam coś obiecał.
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BRAYDEN
No.
AMANDA
Brayden nam obiecał już dawno.
BRAYDEN
Obiecałem. Ale nie mogę.
BOBBY
Nie bądź sztywniak.
CHELSEA
Patrz. Mam takie małe pudełko po miętówkach, a w środku mam...
ABIGAIL
Miętówki.
CHELSEA
Otóż to.
BOBBY
Ładnie to ujęłaś.
CHELSEA
Co tam, papieżu naszej drużyny? Czyń honory.
BRAYDEN
Abigail.
ABIGAIL
Słucham, ekscelencjo.
AMANDA
„Ekscelencjo”! Konam.
CHELSEA
Stul ryj.
BRAYDEN
Wysuń język... Masz to? Ooo, masz. Co się mówi?
ABIGAIL
Że chcę jeszcze?
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BILLY
Mówi się chyba „amen”. Tess jest katoliczką, ona powinna wiedzieć.
AMANDA
Tess nie jest katoliczką, co ty bredzisz?
CHELSEA
Amen.
BILLY
Amen.
BOBBY
Billy ledwo wsunął pod język i już odpłynął, kurwa, widzisz? Haha.
BILLY
Dywany zwinąłem, ale starajcie się rzygać w kiblu. Stara ma jobla na
punkcie parkietu.
Abigail wychodzi do ogrodu, chwilę stoi sama.
BRAYDEN
Co tam, Abigail, którą wszyscy znają?
ABIGAIL
Nic. Jest pięknie.
BRAYDEN
Nie jest ci zimno?
ABIGAIL
Nie. Lubię ten ogród. Znam go od dzieciństwa.
BRAYDEN
Billy wspominał.
ABIGAIL
Ty nie bierzesz?
BRAYDEN
Nie.
ABIGAIL
Przeciwnik ćpania?
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BRAYDEN
Nie, mam wkrótce badania okresowe.
ABIGAIL
Aaa. Drużyna. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, czy coś tam.
Macie takie hasła?
BRAYDEN
Nie.
ABIGAIL
Co się chichrasz? Nie macie takich haseł, nie skandujecie sobie takich
w szatni czy na boisku?
BRAYDEN
Nie, mamy za to: „Bradley, chuju, biegniesz jak własna babcia, która dostała sraki. Szybciej, kurwa!”
ABIGAIL
To taka zabawa w wojsko, tylko że na stadionie?
BRAYDEN
Coś w tym stylu.
ABIGAIL
Pracowałam kiedyś w sklepie z bronią. Przychodziło tam dużo fagasów
w typie waszego trenera.
BRAYDEN
Serio? Nie wierzę. I co tam sprzedawałaś?
ABIGAIL
Nic nadzwyczajnego. Kieszonkowe rewolwery, strzelby na grubą zwierzynę, półautomatyki, dubeltówki, amunicję różnego kalibru, śrut, kabury, futerały, lunety, noktowizory.
BRAYDEN
Sprzedawca pewnie był zachwycony.
ABIGAIL
Czym?
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BRAYDEN
Na pewno podskoczyła mu sprzedaż. Proszę cię, ładna dziewucha
w sklepie z bronią, pewnie jeszcze z dużym dekoltem, przychodzi nagle
całe mnóstwo wsioków, żeby pogapić się jej w cycki.
ABIGAIL
Haha. Ale ty jesteś głupi.
BRAYDEN
No co? Wiesz, ilu facetów o tym fantazjuje? Młoda laska z cyckami prawie
na wierzchu i prezentuje, tutaj kolba, tutaj szczerbinka, odrzut duży, proszę tutaj pewnie zaprzeć na barku, to kwestia przyzwyczajenia.
ABIGAIL
Ile ty masz lat? Piętnaście?
BRAYDEN
Ej, ale serio. Gościom momentalnie staje na coś takiego. Sklep z bronią
na prowincji, bam! Otwierasz, a tam Lara Croft.
ABIGAIL
Lara Croft? Haha!
BILLY
Chodźcie do środka, zamykam ogród na amen, bo jest za zimno.
CHELSEA
Miały być fajerwerki!
BILLY
Potem będą fajerwerki, zamykam, kurwa, piździ tak, że ręce mi skostniały.
AMANDA
Abby, palisz?
ABIGAIL
Ale nie skręcaj specjalnie dla mnie.
AMANDA
Już jest skręcony, gdzieś tu krąży. Hej, małpy! Kolej na Abigail, kto kisi
jointa?
BOBBY
Nie macie jakiejś białej muzyki?
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ABIGAIL
Słuchasz tylko białej muzyki?
BRAYDEN
Bobby tylko Hanka Williamsa.
CHELSEA
Już się zbakałaś? Z czego tak lejecie?
ABIGAIL
Z Hanka Williamsa.
CHELSEA
Kto to?
BRAYDEN
Taki jeden koleś. Na myśl o nim nasze babcie ściągały majty.
AMANDA
Elvis?
BRAYDEN
Say, heeeyyy good lookin’! Whaaatcha got cookin’? Nie znasz tego?
AMANDA
Ja znam „A Little Less Conversation”.
BILLY
On nie mówi o Elvisie, tylko o Hanku Williamsie.
AMANDA
A co za różnica?
Abigail nagle zostaje sama na scenie, w prawie całkowitych ciemnościach.
Słychać tylko przytłumione odgłosy gry komputerowej typu FPS. Abigail
szuka po omacku kurtki, ubiera się niezdarnie, wychodzi z domu i zaczyna
biec, na początku jeszcze tak, jakby była otumaniona, potem coraz szybciej, straceńczo.
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Scena 2
Z jednej strony sceny Peggy Warren, matka Abigail siedzi w pokoju przesłuchań z policjantami, Tonym i Codym. Z drugiej Abigail wchodzi do gabinetu pielęgniarki Betsy.
PEGGY
Nie mogę uwierzyć, że tu jestem.
BETSY
Proszę...
TONY
To rutynowe przesłuchanie, nie ma się czego obawiać.
PEGGY
Rozumie pan, panie władzo, że jestem trochę zdenerwowana.
Abigail rozbiera się i siada na fotelu ginekologicznym. Betsy wkłada gumowe rękawiczki, chwilę grzebie w stalowym pojemniku z narzędziami lekarskimi, rozpoczyna badanie.
CODY
Możemy zaczynać?
PEGGY
Tak, chwilę, rozumie pan, jestem zdenerwowana.
ABIGAIL
Aaaał.
CODY
Paniusiu, jest piąta nad ranem, załatwmy to i miejmy to z głowy.
BETSY
Spokojnie, powoli...
ABIGAIL
Właśnie złożyłam zeznania, czuję się jak kupa gówna i mam się rozluźnić?
BETSY
Zrobimy tak: zbierzemy materiał dowodowy, wykonamy testy, dostaniesz
leki. Wypełnię formularze i będę z tobą o tym rozmawiać, żebyś potwierdziła, czy zgadzasz się z takim zapisem. To nie jest nic szczególnie roz-
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budowanego, mam formularze, które muszę wypełnić, chcę po prostu,
żebyś wiedziała, co robię i w jakiej kolejności, okay?
ABIGAIL
Okay.
TONY
Pani Warren, niech pani po prostu opowie swoją wersję wydarzeń, a potem zadamy pani kilka pytań.
PEGGY
To jest jakaś inna wersja wydarzeń? Jest jedna wersja wydarzeń!
CODY
O Boże...
TONY
Przepraszam, źle się wyraziłem. Chcemy, żeby opowiedziała pani, co się
stało.
PEGGY
Jak to co? Moja córka została zgwałcona!
ABIGAIL
Ałaaa.
BETSY
Nooo, jesteś trochę rozorana, wytrzymaj jeszcze chwilę, kruszynko.
CODY
Z całym szacunkiem, ale takie stwierdzenia uznamy za pewnik dopiero
po procesie.
ABIGAIL
Wie pani co? To jest poniżające.
BETSY
Nic na to nie poradzę, to są straszne doświadczenia. Spokojnie, poradzimy sobie razem, malutka.
ABIGAIL
Słucham? Może pani nie używać tych zdrobnień?
BETSY
Nie lubisz?

472

ABIGAIL
Nie za bardzo.
TONY
Cody, daj spokój. Pozwól, że ja się tym zajmę.
BETSY
Ładnie się zorganizujemy, wykonamy wszystkie testy, jak się weźmiemy
w garść, to szybko nam pójdzie i będzie można wracać do domu.
ABIGAIL
Nie wiem, czy chcę wracać do domu.
BETSY
Rozdrażnienie, złość, apatia, stany depresyjne – po takim doświadczeniu...
ABIGAIL
Dlaczego pani to nazywa doświadczeniem?
BETSY
Staram się tylko być delikatna.
ABIGAIL
Obejdzie się. Mniej mi doskwiera zimny wziernik mimo obtarć w cipce niż
ta głupia gadka.
BETSY
W porządku, będę mówić tylko o tym, co robimy.
ABIGAIL
Nie „robimy”, tylko pani robi.
TONY
Pani Warren, co się właściwie stało?
PEGGY
Nie wiem, oglądałam telewizję, było tuż po północy. Przysnęłam. Może
nawet wcześniej przysnęłam. Oglądałam „Saturday Night Live”. Niewiele
pamiętam. Obudził mnie telefon.
CODY
Piła pani?
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TONY
Cody, zostaw.
PEGGY
Nie piłam. Znaczy piłam, ale herbatę, zrobiło mi się ciepło pod kocem
i zasnęłam.
TONY
Też tak zawsze zasypiam. Najpierw mi się robi ciepło w stopy.
PEGGY
Prawda? Telewizor szemrze, jest spokojnie, oczy się same kleją.
TONY
Tak... Przepraszam, pani Warren, ale muszę zadać to pytanie. Gdzie była
pani córka?
PEGGY
Hmm... Tak... Moja córka była u swojego przyjaciela z dzieciństwa, Billy’ego na dość dużej imprezie.
CODY
Dużej? Jak dużej?
PEGGY
Nie wiem, no, może przesadzam, może nie była tak duża.
CODY
Nie wie pani, na jakiej imprezie była pani córka?
PEGGY
Na normalnej, amerykańskiej imprezie. Pewnie zupełnie przeciętnej,
może było pięćdziesiąt osób, może sto. Nie, że zaraz cały kampus. Miała
być dość duża w sensie atrakcji, bo Abigail ciągle o tym paplała. Miały
być fajerwerki, grill, tańce, jakieś gry.
TONY
Grill? Mamy listopad.
PEGGY
Rodzice Billy’ego mają ogrzewanie gazowe, takie jak w knajpach. Nie
wiem, jak to się nazywa. Dzisiejsza noc jest zresztą dość ciepła.
TONY
O której zaczęła się impreza?
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PEGGY
Nie wiem, ale Abigail pojechała do Billy’ego około ósmej wieczorem.
TONY
Pani ją odwoziła?
PEGGY
Nie, musiałam o dziewiątej podskoczyć do znajomej, żeby odwieźć jej
składane krzesła, które pożyczyłam miesiąc temu, więc wiedziałam, że
będę potrzebowała samochodu.
TONY
Kto ją odwiózł?
PEGGY
Koleżanka z liceum, Cheryl Pelletier. Mieszka jakieś 15 minut drogi od
nas.
TONY
Umawiała się pani na odebranie Abigail od Billy’ego?
PEGGY
Nie, wiedziałam, że impreza może trwać do rana. Abby powiedziała, że
albo zostanie na noc, albo wróci nad ranem z którąś z koleżanek.
TONY
Była pani spokojna?
PEGGY
Tak! Oczywiście, że byłam spokojna, przecież to dobre dzieci, Abigail zna
Billy’ego od dzieciństwa. Jak mogłam zakładać, że zdarzy się coś takiego?
TONY
Przepraszam, wróćmy do tematu, to było niepotrzebne pytanie.
PEGGY
Nie, to ja przepraszam, ja... Muszę odetchnąć, przepraszam.
BETSY
Muszę pobrać krew.

475

ABIGAIL
Nie musi mi pani nic mówić, przecież sama pani widzi, że jak pani bierze
rękę, to daję pani rękę. Może pani... po prostu pobrać, nic nie mówić.
BETSY
Nie bądź na mnie zła.
ABIGAIL
Nie jestem na panią zła.
BETSY
Staram się, ale to nie jest łatwa praca.
ABIGAIL
Przykro mi, ale nie mam w sobie dzisiaj ani krztyny empatii, proszę zrobić
swoje i dać mi spokój.
PEGGY
Obudziłam się jakoś wpół do trzeciej. Dzwonił telefon. To była Abby.
Myślałam, że jest pijana, byłam zaspana i wyciszyłam telefon, ale ona
w kółko dzwoniła.
BETSY
Obtarcia na nadgarstku, siniaki, zadrapania. Obrażenia krocza, podrażniony naskórek powierzchni ud. Ostre otarcia przedsionka pochwy. Głównie urazy penetrujące. Szok, podenerwowanie, agresja, można pacjentkę
przesunąć, posadzić, dotknąć, podnieść kończynę, jak przedmiot.
PEGGY
W końcu coś mnie tknęło i odebrałam.
BETSY
Od zdarzenia pacjentka nie zmieniała ubrania. Abigail, czy coś piłaś, jadłaś, paliłaś papierosy po... tym, jak to się stało?
ABIGAIL
Nie.
BETSY
Czy pokrzywdzona odbyła stosunek...
ABIGAIL
Wolę delikatniej.
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BETSY
Słucham?
PEGGY
I to była ona. Brzmiała... strasznie, brzmiała jak nie ona.
ABIGAIL
Tak, jak pani mówiła przed chwilą. Nie jak do formularza, tylko jak do
mnie.
PEGGY
Głos się jej łamał, był chrapliwy, płaczliwy, nie wiem nawet, jak to nazwać. Brzmiała strasznie.
BETSY
Abigail, czy uprawiałaś seks poza tym zdarzeniem? Chodzi mi o to, czy
niedawno uprawiałaś seks...
ABIGAIL
Przed gwałtem czy po?
BETSY
I przed, i po, chodzi mi o ramy czasowe...
ABIGAIL
Dwa dni temu.
TONY
Co mówiła?
ABIGAIL
Czy to utrudni sprawę?
BETSY
Nie, nie... to jest rutynowe pytanie, muszę zaznaczyć.
PEGGY
Nie wszystko zrozumiałam, byłam zaspana, a ona bełkotała, krzyczała,
szlochała. I do tego wszystkiego miałyśmy zakłócenia na linii. Ale podała mi adres, właściwie to powiedziała, że mija dom starego Briggsa. I że
biegnie na północ.
CODY
Dość duża przytomność umysłu.
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PEGGY
Panie, ona zna ten dom od trzeciego roku życia. Zna go jak własną kieszeń.
BETSY
Odzież jest zabezpieczona.
TONY
Coś jeszcze pani pamięta?
BETSY
Nie znalazłam bielizny.
ABIGAIL
Bo nie ma bielizny.
PEGGY
Tak.
BETSY
Wyrzuciłaś ją?
ABIGAIL
Stanika nie noszę, a jak już to rzadko. Majtki... czego pani ode mnie właściwie chce, co?! Zostawiłam, kurwa, zostawiłam, uciekałam, myśli pani,
że pamiętałam o majtkach, zebrałam to, co znalazłam pod ręką, naciągnęłam tylko spodnie, myśli pani, że jak mnie gwałcił, to myślałam cały
czas: Abigail, nie zapomnij o majtkach, bo będziesz mieć, kurwa, problemy?
BETSY
Już, już... Rozumiem. Spokojnie.
ABIGAIL
Co, spokojnie?! To jest, kurwa, niebywałe.
BETSY
Ja naprawdę robię wszystko tak, jak należy...
ABIGAIL
W dupie to mam!
BETSY
Muszę podać leki...
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ABIGAIL
W dupie... haha! Słyszy pani? Co za dowcip! Akurat faktycznie mam to
w dupie, haha.
PEGGY
Wołała „Mamo!” i żebym po nią przyjechała. Szlochała: „Mamo, przyjedź
po mnie!” Nigdy tego nie zapomnę. „Mamo, przyjedź po mnie”. I pojechałam, pojechałam, prułam jak szalona, złamałam chyba wszystkie przepisy...
TONY
No, no.
PEGGY
A potem cisza. Wsiadła do samochodu i spojrzała na mnie tak... Nie miała do mnie żalu, przecież wiem, że nie miała, ale ja się czułam winna, że
mnie tam nie było, że przyjechałam tak późno, że nie odwiozłam jej na
imprezę. Ta straszna twarz. To już nie była moja córka, rozumie pan? Wyglądała jak stara, indiańska kobieta. Nic nie powiedziała. Nic. Do samego
domu jechałyśmy w milczeniu. Miała poszarzałą, martwą twarz pozbawioną jakiegokolwiek wyrazu.
CODY
Czyli nie wiedziała pani...
TONY
Ciii...
PEGGY
A potem usiadłyśmy w kuchni. Chciałam zachowywać się normalnie,
nastawiłam herbatę, zaczęłam się krzątać. Wiedziałam, że coś się zdarzyło, ale nie wiedziałam, co. Bałam się odezwać. Puszka od herbaty nie
chciała się otworzyć, próbowałam ją podważyć, a ona tylko powiedziała:
„Mamo, przestań, usiądź ze mną”. Więc usiadłam naprzeciwko niej. Byłam bliska płaczu, nie mogłam znieść tej atmosfery, tego, że wiedziałam,
że ona zaraz powie mi coś strasznego, tej twarzy. I ona tylko powiedziała:
„Zostałam zgwałcona”. Tak powiedziała. „Zgwałcił mnie Brayden, quarterback z naszej drużyny”.

479

Scena 3
Na scenę wbiega grupa młodych mężczyzn w strojach zawodników futbolu
amerykańskiego, w tym Brayden i Bobby. Odgłosy wiwatujących tłumów,
mężczyźni uśmiechają się, machają do widowni, rozciągają mięśnie, jakby
przygotowywali się do meczu pod okiem kamer.
GŁOS KOMENTATORA
z offu
Oto i oni! Nasza drużyna. Czy są gotowi do starcia ze swoim odwiecznym
rywalem? Przygotowywali się do tego sezonu pod okiem trenera i nowego
dietetyka. Uniwersytet zainwestował kilka milionów dolarów w rozwinięcie infrastruktury sportowej, która umożliwiłaby naszym ukochanym
zawodnikom osiąganie lepszych wyników. Proszę państwa, nie mówimy
tu tylko o generalnym remoncie stadionu z trybunami włącznie, ale też
o całym zapleczu technicznym. Ćwiczenia w takich warunkach z pewnością podniosą poziom gry, a nam dostarczą niezapomnianych wrażeń!
Przyjrzyjmy się teraz naszym najbardziej obiecującym zawodnikom, ukochanym sportowcom, z których Missoula jest dumna! Z numerem 13 Brad
Bruce, ulubieniec fanów, znakomity running back, w zeszłym sezonie
znacznie poprawił średnią liczbę odebranych podań, doskonały w biegu,
świetnie odnajduje się w nagłych i zaskakujących sytuacjach. Jakby nawet spadł na niego sąd ostateczny, nie będzie to dla niego problemem.
Nie z takich opałów Bruce wychodził, haha! Nasi fani doskonale wiedzą,
jak odporny jest ten zawodnik. Z numerami 9 i 8 Brian Brady i Bobby
Brent! Brady wychodził w zeszłym sezonie z kontuzji i mocno imprezował! Lokalna prasa rozpisywała się o pubach i panienkach. Nie wiem, jak
z alkoholem, ale panienki jeszcze żadnemu sportowcowi nie zaszkodziły.
Trzymamy kciuki za Brady’ego i zobaczymy, jak mu pójdzie w tym sezonie! Bobby Brent z kolei jest w doskonałej formie od trzech sezonów i nic
nie wskazuje na to, by miało to ulec zmianie! Potężna siła, proszę państwa, na pewno pamiętają państwo zeszłoroczne starcie, tu, w Missouli,
kiedy kontuzjował Terrence’a Armstronga, zawodnika z Baltimore. Co to
było za starcie! Pilnuj się, Brent, faule mają swoje granice, hehe! I z numerem 2, proszę państwa, nasz quarterback, Brayden Bradley, gwiazda
naszego zespołu! Ciężki zawodnik, ostatnio znacznie przybrał na wadze.
Zobaczymy, czy wróci do gry z taką samą werwą jak w zeszłym sezonie! Zawsze był szybki i jego potężna sylwetka nigdy nie była dla niego
przeszkodą, nawet w przypadku najbardziej skomplikowanych manewrów. Jak się ma taką sylwetkę, proszę państwa, to na co komu manewry?
Przygwoździć przeciwnika do ziemi, Brady doskonale to potrafi! Gotowi
do gry! No to zaczynamy!
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Scena 4
Gabinet rektora uniwersytetu.
CLAYTON
Pani Warren, wysłuchałem pani opowieści...
PEGGY
Mówi pan tak, jakby to była jakaś gorąca historyjka.
CLAYTON
Proszę mi wybaczyć, nie znajduję słów na to, by to wszystko opisać. To
jest sprawa bez precedensu.
PEGGY
Zgoda. Czy w związku z tym uniwersytet podejmie jakieś działania?
CLAYTON
Pani Warren...
PEGGY
Proszę mnie nie zbywać, panie Coldwell, jest pan rektorem, do kogo mam
się zgłosić z tym pytaniem, jak nie do pana?
CLAYTON
Pani Warren...
PEGGY
Jeśli sprawa jest bezprecedensowa, to jest to właściwy moment, aby zareagować. Nie wie pan, czy to się nie powtórzy. Nikt nie może tego przewidzieć.
CLAYTON
I tu się z panią całkowicie zgadzam. Peggy... mogę pani mówić po imieniu?
PEGGY
Wolałabym nie. Jestem matką studentki pańskiej uczelni i pozostańmy
na stopie urzędowej.
CLAYTON
Abigail, napijesz się czegoś?
Chwila ciszy.
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PEGGY
Dziękujemy, byłyśmy przed chwilą na dobrej kawie. Robimy sobie teraz
takie drobne przyjemności, to jest... to są takie małe rzeczy, które trochę
pomagają... znieść to wszystko...
CLAYTON
Rozumiem, rozumiem. Tak. Musi być pani bardzo ciężko.
PEGGY
Myślę, że ciężko jest przede wszystkim mojej córce. I jakiekolwiek wsparcie ze strony uniwersytetu dodałoby jej sił w dalszej walce.
CLAYTON
Tak, oczywiście, ale, rozumie pani...
PEGGY
Pan nie widzi takiej potrzeby?
CLAYTON
Skąd! Skąd! Oczywiście, dostrzegam i pojmuję, że zaistniała taka potrzeba...
PEGGY
Na pewno macie jakieś procedury stosownego postępowania, uczelnianych prawników, cokolwiek na wypadek popełnienia przestępstwa.
CLAYTON
Pani Warren, uniwersytet to mikrokosmos. Rozumie mnie pani? Jest jakby odbiciem zewnętrznego świata, więc, jak wszędzie na Ziemi, mamy na
kampusie osoby uczciwe i nieuczciwe, osoby prawe i oszustów, być może
nawet przestępców, różne opinie i przekonania.
PEGGY
Świetnie. Zatem, jeśli uniwersytet jest odbiciem świata zewnętrznego,
na pewno posiada też coś w rodzaju kodeksu praw i pewne normy zachowań, które wypracowaliście przez lata, aby na przykład...
CLAYTON
Załagodzić kryzys.
PEGGY
Tak to pan widzi? Nie uważa pan za stosowne relegowania Bradleya z uniwersytetu?
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CLAYTON
Relegować Bradleya z uniwersytetu? Czy to nie przesada?
PEGGY
Przesada? Mówimy o gwałcie!
CLAYTON
Pani Warren, to pozostawmy sądom. Jeśli Bradley zostanie uznany winnym, naturalnie będziemy musieli rozważyć relegowanie...
PEGGY
Rozważyć?
CLAYTON
Rozumiem, że to jest niezwykle poruszająca i drażliwa kwestia, ale proszę się uspokoić.
PEGGY
W porządku. Dobrze, ma pan rację, usunięcie z uczelni po wyroku, to logiczne. Ale co ma pan zamiar zrobić teraz? Za chwilę rusza proces. Przyszłyśmy do pana z własnej, nieprzymuszonej woli, by powiedzieć panu,
że podałyśmy Bradleya do sądu. Ma pan chwilę na to, by się przygotować
na ostrzał mediów. Na czas procesu mógłby pan zawiesić go w obowiązkach.
CLAYTON
Jestem pani jak najbardziej wdzięczny, ale proszę zrozumieć, że nie mam
narzędzi do tego, by w jakikolwiek sposób utrudniać Bradleyowi życie.
PEGGY
To może należy je stworzyć? Nie może pan przewidzieć, czy to pierwszy
i ostatni taki przypadek, czy też za miesiąc nie zapuka do pana gabinetu
kolejna wściekła matka ze zgwałconą córką.
CLAYTON
Nikt tego nie może przewidzieć.
PEGGY
I dlatego umywa pan ręce?
CLAYTON
Peggy, Peggy...
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PEGGY
Pani Warren!
CLAYTON
Przepraszam, pani Warren, mogę pani obiecać, że zajmiemy się tą sprawą. Nie chcę pani mówić o żadnych konkretach, bo nie chciałbym być
niesłowny. Proszę też wykazać się wyrozumiałością, machina uniwersytetu to skomplikowany, delikatny i do tego powolny mechanizm, musimy
zwołać zebranie zarządu, skonsultować kwestię Abigail z prawnikami,
powinien przy tym być trener Cockburn, na pewno jego obserwacje i propozycje będą musiały być wzięte pod uwagę. Trzeba sprawdzić statut,
szereg dokumentów, które jesteśmy zobowiązani respektować, zastanowić się wspólnie nad możliwymi rozwiązaniami. Będziemy szukać wyjścia, to mogę pani obiecać, ale jaka będzie konkluzja tych spotkań, tego
założyć nie mogę. Póki co, rozumiem, że to bolesne, ale Brayden Bradley
pozostaje studentem tego uniwersytetu, najważniejszym zawodnikiem
drużyny futbolowej i gra mecze.
PEGGY
To absurd.
CLAYTON
Proszę sobie wyobrazić analogiczną sytuację, że Abigail robi coś niezgodnego z prawem albo przynajmniej kontrowersyjnego.
PEGGY
Nie wiem, co takiego mogłaby zrobić moja córka, żeby było to rangi gwałtu, bardzo pana przepraszam, ale to są jakieś wierutne bzdury.
CLAYTON
Załóżmy... nie wiem... że w ramach swojej pracy plastycznej Abigail robi
performans, obraża głowę państwa, flagę, armię, krzyż, czy jakikolwiek
inny symbol religijny ważny dla jakiejś grupy społecznej na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.
PEGGY
Kpi pan sobie ze mnie?
CLAYTON
Proszę sobie to wyobrazić, tylko hipotetycznie. Czy uważa pani, że powinniśmy natychmiast przejść do działania, jeszcze przed zbadaniem
sprawy?
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PEGGY
Twierdzi pan, że gdyby moja córka obraziła głowę państwa, zwyzywała
amerykańskich żołnierzy od ludobójców albo nasikała na krzyż w performansie artystycznym, nie zareagowałby pan nawet w formie oburzonego
komentarza czy oficjalnego stanowiska władz uniwersytetu, dopóki nie
zebrałaby się stosowna komisja?
CLAYTON
Dokładnie tak.
PEGGY
Panie Coldwell, ja mam prawie 50 lat. Wciska mi pan takie kity, w jakie nie
uwierzyłoby nawet dziecko.
CLAYTON
Niech się pani nie unosi, bardzo panią proszę, to jest niekomfortowa sytuacja dla nas wszystkich.
PEGGY
„Niekomfortowa sytuacja”? Niech pan popracuje nad doborem słów.
Przyda się to panu, jak już zebranie zarządu z mozołem wypluje oficjalne
oświadczenie.
CLAYTON
Jak się trzymacie?
PEGGY
Z trudem. Biegam od instytucji do instytucji, od jednej placówki do drugiej, wszędzie spuszczają mnie po brzytwie. A Abby... Sam pan widzi.
Apatia.
CLAYTON
Mogę panie skontaktować z terapeutą, osobiście dopilnuję, aby był to
najlepszy specjalista w Montanie.
PEGGY
Nie stać nas na to. Ale chętnie weźmiemy konsultacje terapeutyczne, jeśli uniwersytet zgodzi się za nie zapłacić.
CLAYTON
To znaczy...
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PEGGY
Tak, wiem, wiem, podejmiecie taką decyzję po tym, jak ustalicie, jakie
działania zastosuje uczelnia. W porządku. Poczekamy. Czeka nas długi
proces.
CLAYTON
Tak, tak, oczywiście. Skonsultuję się z prawnikami, z zarządem, gwarantowana pomoc psychologiczna na kampusie to powinien być nasz pierwszy krok w tej sprawie i w innych, które mogą, ale nie muszą mieć miejsca.
PEGGY
Liczę na to, że machina uniwersytetu będzie mielić szybko i sprawnie.
CLAYTON
I tu się różnimy, pani Warren. Uniwersytet nie jest od mielenia. Uniwersytet jest od nauki i zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby wyciągnąć
z tej kłopotliwej sytuacji właściwe i pouczające wnioski.

Scena 5
ALLISON
Brian był moim chłopakiem. Poznaliśmy się na imprezie u mojej kuzynki
dwa lata temu. Imponował mi, oczywiście, wszystkim imponował, świetny futbolista, jeden z pierwszych numerów w drużynie. Uczył się przyzwoicie, więc pomyślałam sobie: „Oho, Allison, to nie jest jeden z tych
tępych kafarów, które przez kilka lat studiów biorą stypendia za kopanie
piłki”. O farmacji, którą studiuję, nie miał zielonego pojęcia, ale lubił geografię i historię Stanów, więc szybko znaleźliśmy wspólny język. Opowiadałam mu o parku narodowym Yosemite i o wycieczce do San Francisco,
a on mówił mi o pięknie Środkowego Zachodu, bo miał tam dziadków ze
strony matki, bardzo pobożnych ludzi. Jest przystojny, dowcipny i dość
szybko się w nim zauroczyłam. Długo wokół mnie krążył. Tak długo, że
zaczynałam się niecierpliwić, ale jestem wstydliwą dziewczyną i ilekroć
do mnie podchodził, najpierw serce kołatało mi jak szalone, a potem na
chłodno myślałam sobie: „Allison, on jest po prostu miły. Jest taki dla
wszystkich”. Nie pojmowałam wtedy, że Brian ma bardzo specyficzne
wyobrażenie tego, jak powinny wyglądać związki. Stosunki damsko-męskie, że się tak wyrażę, miały dla niego coś z futbolu – facet musi być
szybki, silny i przechytrzyć innych, a jak ma w zasięgu to, po co biegnie,
nieważne czy to piłka, czy dziewczyna, wszystko inne przestaje się liczyć,
nawet jeśli ma powalić ją na ziemię. Kiedy już zostaliśmy parą i mieliśmy
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za sobą pierwsze doświadczenia w łóżku, rozmowy gdzieś wyparowały
i nim się spostrzegłam, Brian rządził moim ciałem, moimi zainteresowaniami, tym, jak się ubieram, jak się maluję, jakiej słucham muzyki, w końcu zarządzał nawet moim czasem. To nie był udany związek. Czułam się
jak w potrzasku. Parę razy, przyznaję, zdarzyło się, że uprawialiśmy seks,
chociaż wcale tego nie chciałam. Próbowałam protestować, ale na nic
się to nie zdało. Może byłam wtedy głupia, może powinnam była wpaść
w jakiś szał, zagrać wariatkę. Podobno tak robiły kobiety w dawnych czasach, grały wariatki, bo to dobra broń, nikt nie chce ruchać wariatki, nigdy
przecież nie wiesz, czy nie wbije ci w plecy kuchennego noża albo biurowych nożyczek. Ale ja wtedy nie reagowałam i myślałam sobie, że, Boże,
tyle kobiet ma gorzej, są bite, maltretowane, zdradzane, poniżane. A ja
co? Że w pięć minut koleś wsadzi i wyjdzie? Brian miał krótki przebieg,
więc myślałam sobie, że to nie jest wielkie halo. Przez pięć minut pogapię
się w sufit, a potem mam spokój i nie będzie mi zawracał głowy. Pewnie
byłam głupia, ale myślałam, że to cena, którą warto zapłacić za święty spokój. Święty spokój jest przecież bezcenny. Nie miałam pojęcia, że
kręcę sobie powróz na szyję. Tak, wiem, że nie powinnam tak mówić, że to
nie moja wina. Od tego czasu przewertowałam setki stron internetowych
i feministycznych broszur i rozumiem, że mogłam się psychicznie uzależnić od jego obecności, od tego, jaki jest. To nie są proste sprawy. Ale
nie umiem tak nie mówić. Farmaceuta to taki trochę magik. Ma dwa leki
o innych nazwach, wie, jaka jest ich zawartość i dawki. Czasem w jednej
ręce trzymasz czerwoną pigułkę, a w drugiej niebieską, ale farmaceuta
zawsze patrzy na skład i wie, że to jest dokładnie ten sam lek. Więc co
z tego, czy zrobiłam rzecz A czy B? Wiem, że nie mogę się obwiniać, ale
finał przecież zawsze był ten sam i takie same były skutki uboczne. Brian
stosował wobec mnie przemoc psychiczną i uprawiał ze mną seks, kiedy nie chciałam, a ja wiedziałam dobrze, że nie mam jak zaprotestować,
a jakbym się sądziła, to bardzo trudno coś takiego udowodnić.
Rozstaliśmy się w sierpniu za obopólną zgodą. Nawet się ucieszyłam,
jak usłyszałam, że dwa tygodnie później znalazł nową dziewczynę.
Nie byłam w stanie wykrzesać z siebie żadnej empatii, myślałam tylko
o tym, że najważniejsze jest teraz to, żeby zajął się kimś innym i zostawił
mnie w spokoju. Ale potem przyszedł wrzesień, pomagaliśmy koleżance
w przeprowadzce do nowego domu nieopodal kampusu, miała go wynajmować z jakimiś studentami. Zrobiło się późno, zaproponowała, żebyśmy
u niej zanocowali, więc nie spieszyliśmy się z pakunkami. Niosłam jakieś
pudła do piwnicy, on zszedł za mną, wypił już kilka piw w międzyczasie,
zaczął się do mnie dostawiać. Próbowałam przemówić mu do rozsądku, że ma nową dziewczynę, nie chciałby przecież, żeby się dowiedziała. Jestem jego byłą, to zawsze są krzywe sytuacje. Powiedzieć, że mnie
nie słuchał, to jak nic nie powiedzieć. Równie dobrze mogłabym gadać
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do ściany. Zgwałcił mnie w piwnicy, chociaż próbowałam go odepchnąć
i naprawdę, nie wiem, ile razy powiedziałam słowo „nie”. Nie flirtowałam
z nim, nie dałam mu żadnego sygnału, że bym sobie tego życzyła. Obwiniałam się w duchu, bo gdybym mu na to nie pozwoliła, kiedy jeszcze
byliśmy razem, może moje „nie” miałoby zupełnie inną wagę. Może nadal trochę się obwiniam. Wahałam się, czy to zgłosić. Kiedy już poszłam
na komisariat, odniosłam wrażenie, że przesłuchujący mnie policjanci
w ogóle nie wiedzą, o co mi chodzi. Dla nich seks z protestującą ex był tak
niepodlegający dyskusji, jakby był najnormalniejszą rzeczą na świecie.
Przesłuchanie było dla mnie jak drugi etap gwałtu, no bo jak komuś wyjaśnić, że penetruje cię twój były chłopak bez twojej zgody czy zachęty i że
robił to wcześniej i to wielokrotnie? Ale uparłam się, uparłam się, że złożę
zeznania i że podam go do sądu. Boję się, bo wyobrażam sobie najgorsze.
Intymne pytania, szczegóły, niedowierzanie i przekonanie, że próbowałam go uwieść i sprawić, by do mnie wrócił, a sprawa sądowa to zemsta
za to, że mi się to nie udało. Jak udowodnić swoją rację? Nie ma testu na
obecność toksyn w związku, wszystko opiera się na drobiazgach, niuansach, które każdy odczyta inaczej.
CYNTHIA
Oglądali państwo Allison Spitz w rozmowie ze mną, Cynthią Stars w programie „Sprawa dla Cynthii Stars”. Od paru tygodni zajmujemy się najgorętszym tematem w Montanie, czyli serią rozpoczynających się procesów
sądowych o gwałty w środowisku studenckim Missouli. Falę oskarżeń
rozpoczęła Abigail Warren, która wytoczyła proces Braydenowi Bradleyowi, gwieździe tutejszej drużyny futbolowej. Następnie zgłoszono kilkanaście kolejnych gwałtów. Najnowsze oskarżenie o gwałt, którego miał
się dopuścić Brian Brent na swojej byłej dziewczynie, Allison Spitz rzuca
cień na drużynę. To kolejny zawodnik zamieszany w tę sprawę, co rodzi
mnóstwo podejrzeń i domysłów na kampusie i poza nim. Czy to możliwe,
że uniwersytet podporządkowany jest zawodnikom mającym status lokalnych gwiazd? Czy powiązania finansowe całego miasta z drużyną są
przyczyną bezkarności sportowców? Czy i kiedy trenerzy drużyny raczą
się ustosunkować do zarzutów? Jak dotąd władze uniwersyteckie milczą, a afera zaczyna zataczać coraz szersze kręgi. Kto będzie następnym oskarżonym? Kto będzie następną oskarżającą? Gdzie jest rektor
i dlaczego nie wydał żadnego komentarza w sprawie? Czy władze miasta mają w tej kwestii coś do powiedzenia? Jakie nastroje panują wśród
zwykłych, szarych ludzi? I w końcu – czy nasze sądy, a znamy dobrze ich
opieszałość i niekompetencję, podołają takiej fali procesów? To wszystko, a nawet więcej w kolejnym odcinku „Sprawy dla Cynthii Stars”. Nie
zmieniajcie kanału, wracamy do was po reklamach.
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Scena 6
Pub. Dużo młodych ludzi.
ALLISON
To ty... Przepraszam, nie przedstawiłam się. Allison Spitz. Pewnie mnie
nie kojarzysz. Ja kojarzyłam cię z uniwersytetu, ale chyba nigdy wcześniej nie rozmawiałyśmy. Zresztą pewnie byś mnie nie zauważyła.
ABIGAIL
Czemu?
ALLISON
Taka ze mnie szara mysza.
ABIGAIL
Ale cię zapamiętałam, więc chyba nie taka szara. Widziałam cię w telewizji.
ALLISON
U Cynthii Stars.
ABIGAIL
Tak.
ALLISON
To zabawne, zawsze myślałam, że jest wścibską dziwką, która nie dopuszcza do głosu swoich gości, ale ona na żywo jest bardzo miła.
ABIGAIL
W życiu bym się nie domyśliła.
ALLISON
Naprawdę. Miałam ogromną tremę, zresztą rodzice i policja odradzali mi
występ w telewizji, więc czułam straszną presję. Uspokoiła mnie, dała mi
coś do picia, długo rozmawiałyśmy, zanim weszłam na wizję.
ABIGAIL
Wypadłaś bardzo profesjonalnie. Może powinnaś kiedyś mieć swój program w telewizji?
ALLISON
Nie, Boże broń, to nie dla mnie. Strasznie się stresuję.
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ABIGAIL
Podobno można się tego nauczyć.
ALLISON
Na samą myśl o tym, że będę na sali sądowej, skręca mnie w żołądku.
Poza tym jakiej znowu telewizji? Co bym miała prowadzić? Studiuję farmację. „Jak rozpoznać, czy twoje dziecko brało dragi”?
ABIGAIL
O w mordę. Oglądałabym.
ALLISON
Haha. Może i tak. Przepraszam, jestem trochę spięta. Bardzo chciałam
cię poznać i dlatego cię w ogóle zaczepiłam. No dobra, nie będę kryć,
sprawdziłam twojego fejsa i insta, ale nie jestem jakąś nawiedzoną stalkerką. Każdy to robi, prawda? Sprawdzamy się wzajemnie.
ABIGAIL
Myślisz, że blefuję?
ALLISON
Nie, Jezu, skąd! Przejrzałam twoje wpisy i pomyślałam tylko, że nie wiem,
musimy się wspierać, nie? Mamy nasze rodziny, to jest super, przyjaciół,
chociaż naprawdę nie wiem, jak to będzie, wiesz, mój były jest bardzo
popularny i mam obawy, czy przyjaciele przy mnie wytrwają. Może powinnam spojrzeć prawdzie w oczy i być bardziej cyniczna, założyć z góry,
że mnie wystawią do wiatru. No bo to prawdopodobne, nie? Odwrócą się
ode mnie. Cholera, to są ciężkie zarzuty. Przez to wszystko zrobiła się
gęsta atmosfera, ale co miałam robić? Nie zgłosić tego? Nie pójść na policję? Czuję się podle.
ABIGAIL
Po co poszłaś do telewizji?
ALLISON
To było głupie, prawda? Teraz wszyscy pomyślą, że chcę zwrócić na siebie uwagę i że ściemniam z tą całą sprawą. Że nikt mi nie zrobił krzywdy,
a ja się lansuję.
ABIGAIL
Co mnie obchodzi, co pomyślą inni? Po co tam poszłaś? Czemu to zrobiłaś?
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ALLISON
Hmm... No dobra... dałaś mi kopa. I pomyślałam, to pewnie głupie, ale pomyślałam, że może ktoś jeszcze mnie zobaczy i że to też da komuś kopa
do działania. Wciąż pojawiają się nowe zgłoszenia. Jestem tak zestresowana i niepewna siebie, niepewna swoich zeznań, ale wciąż zakładane są nowe sprawy i jak o tym myślę, to jakoś tak mi... lepiej chyba. To
brzmi okropnie, jakbym cieszyła się z cudzej krzywdy. Wcale tak nie jest,
ale myślę, że jak będzie nas więcej, to może będzie łatwiej? Nie mogą
zlać kilkunastu czy dwudziestu paru spraw sądowych. Chyba. Chyba nie
mogą. Myślisz, że będzie ich ponad dwadzieścia? To chyba nierealne, ale
nigdy nie wiadomo. Przepraszam, za dużo gadam.
ABIGAIL
Nie szkodzi.
ALLISON
Nie mówię, że od razu musimy się zakumplować. Pomyślałam tylko, że
możemy się spotkać raz, może dwa razy i porozmawiać. Zawsze wydawałaś mi się fajna, może trochę odjechana, ale fajna. Taka równiacha.
ABIGAIL
To miłe. Przepraszam, nie mogę się skupić, nie prowadzę ostatnio konwersacji, chyba trochę zdziczałam.
ALLISON
To zupełnie zrozumiałe. Mnie jest może łatwiej, nie wiem, może bredzę,
ale ja zawsze jak się stresuję, to przykrywam to gadaniną. Poza tym mój
były, no, nie był okay wobec mnie już wcześniej, zdążyłam się przyzwyczaić, jakkolwiek strasznie to nie brzmi. Ale wiesz, ja jestem z natury
wesoła. Trochę mnie to martwi, bo jestem pewna, że ktoś mi to zaraz wyciągnie. Wszyscy się pewnie przyglądają i czekają aż zacznę publicznie
cierpieć albo się ciąć, albo nie wiem co. Ja tak nie robię, nie wiem czemu,
może to niezdrowe, może trzeba z siebie wszystko wyrzucić, ale ja chyba
nie wiem jak.
Do knajpy wchodzi Brayden z kumplami. Abigail nie od razu go dostrzega.
ALLISON
Przynudzam.
ABIGAIL
Nie. Mów dalej.
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ALLISON
Takie głupoty.
ABIGAIL
Nie. Ciekawe. Myślisz, że wszyscy patrzą na to, jak się teraz zachowujemy?
ALLISON
O matko, jasne, że tak. Nawet wczoraj nasz sąsiad odśnieżał podjazd,
ja akurat wychodziłam, miałam jakąś kolorową kurtkę na sobie, byłam uśmiechnięta, bo koleżanka podesłała mi jakiegoś gifa, który mnie
rozwalił, nieważne, głupota, zanim zdążyłam wsiąść do samochodu,
a kluczyki miałam w ręce, więc to nie trwało przecież długo, tyle co hop,
wyjście z domu, kilkanaście kroków, przed garażem auto mamy, no i patrzę kątem oka, a on mi puścił taki podejrzliwy look. To było obleśne, serio. Najpierw pomyślałam, że może...
ABIGAIL
O, kurwa. Cicho.
ALLISON
Co?
ABIGAIL
Odwróć się. Zamieńmy się miejscami.
ALLISON
Co się stało?
ABIGAIL
On tu jest.
ALLISON
Co...? Aaa... Co mam robić?
ABIGAIL
Wiesz, jak wygląda? Dobrze. Nie potakuj, mów do mnie coś, zachowuj się
naturalnie.
ALLISON
Ale co?
ABIGAIL
Cokolwiek.
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ALLISON
Mówię, mówię, mówię, mówię do Abigail, mówię. Patrzą w tę stronę.
ABIGAIL
Ciszej.
ALLISON
Patrzą i się śmieją.
ABIGAIL
Kurwa.
ALLISON
Brayden odszedł na chwilę, idzie dalej, znika mi z pola widzenia... Siedzą
sami, cały czas siedzą.
ABIGAIL
Wyszedł?
ALLISON
Nie, poszedł w głąb klubu. Siedzą sami, chyba nie zajmą stolika, zajęli
miejsca przy barze. Tego znam, tego też znam, tego nie znam, chyba nie
jest z drużyny. Tamten dupek kiedyś komentował moje cycki na jednej
imprezie, publicznie, strasznie się wstydziłam, a Brian bardzo się z tego
śmiał. To było okropne. Wraca. Wraca, siada. Siedzi, bierze piwo. Gadają.
ABIGAIL
Patrzą na nas?
ALLISON
Na razie nie.
ABIGAIL
Zachowuj się tak, jakby ich tam nie było.
ALLISON
Mówię, mówię, jakie pyszne piwo, prawda Abigail, czyż to nie jest pyszne
piwo?
ABIGAIL
Co ty robisz?
ALLISON
Mówię do ciebie.
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ABIGAIL
Są tam jeszcze?
ALLISON
Tak. Nie zajmą stolika, zdjęli kurtki przy barze. Siedzą, patrzą, patrzą na
nas, gadają. Jeden pokazał na ciebie palcem. Rozmawiają, są rozbawieni.
Sukinsyny, jakby ich to w ogóle nie obeszło. Śmieją się. O nie. Nie. Abigail,
nie odwracaj się.
ABIGAIL
Co?
ALLISON
Nie odwracaj się, proszę cię. Pokazują... nie patrz na to.
Abigail odwraca się. Chłopcy przy barze wykonują obsceniczne gesty.
GŁOS DJ-A
z offu
Mamy kolejną dedykację. „Dla Abby od Braydena”. Krótka i treściwa.
Brayden wybrał “Figured You Out” formacji Nickelback! Zapraszamy na
parkiet.
ABIGAIL
Wychodzimy.
ALLISON
Co?
ABIGAIL
Nienawidzę tej piosenki. Zapierdolę go, przysięgam.

Scena 7
Sala rozpraw.
CHÓR
Proszę wstać. Idzie sąd.
Toga wyprasowana, nie ma na niej nawet pyłku.
Poważna, skupiona twarz.
Czy czujesz potęgę amerykańskiego systemu prawnego?
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Czy czujesz potęgę wymiaru sprawiedliwości?
Porzućcie wszelką nadzieję, którzy tu wchodzicie.
Sąd nie zna łaski, sąd nie zna miłosierdzia,
Sąd na straży stoi – tego, w co wierzymy.
Obce są mu układy, korupcja i polityka.
Sąd jest bezwzględny i zawsze sprawiedliwy.
Wchodzą ławnicy. Przekrój społeczeństwa.
Kobiety i mężczyźni, patrycjusze i plebs,
Wśród nich nauczycielka, drukarz,
Bezrobotny, emeryt,
Sprzedawczyni pamiątek z Parku Narodowego Glacier,
Weteran wojny w Afganistanie.
Znają łaskę i miłosierdzie, są tylko ludźmi
I za to winniśmy im wdzięczność.
Widzą jednak w grupie to, czego śmiertelnik nie widzi.
Reprezentują naród,
A naród ma zawsze rację.
Rozpoczyna się rozprawa.
Oskarżonego broni Barbara Bowen,
Wzięta adwokatka,
Znana w całej Missouli,
Znana w całej zachodniej Montanie,
Od Butte, przez Evaro, Ravalli,
Po Park Narodowy Glacier,
Chluba naszej palestry,
Płomienne jej mowy rozpalają serca,
Jej odwaga daje nam wiarę w przyszłość.
Drogo sobie liczy za usługi,
Ale tani adwokat to kiepski adwokat,
Zapamiętajcie to sobie.
Powódkę reprezentuje Aaron Lovefield,
W prokuraturze od niedawna, mówią, że ważniak skończył Yale,
Nikt tego jednak nie sprawdził.
Gdyby był dobry w swoim fachu,
Czy po Yale przyjechałby do Montany?
Nie wiemy o nim nic więcej,
Nie pochodzi z naszego stanu.
Oskarżony Brayden Bradley,
Chłopak na schwał.
Każdy kto by tylko mógł,
Wszystko by mu dał.
Na te mięśnie patrzcie, na głowę.
Formę przybrał doskonałą, jest niczym młody bóg.
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Urodzony w Casper, w stanie Wyoming,
Syn ciężko pracujących, pobożnych i uczciwych rodziców.
Prawdziwy skarb.
Oskarżenie wniosła Abigail Warren,
Koleżanka Braydena ze studiów.
Podobno zdolna, ale to się jeszcze okaże.
Urodzona w Missouli, zamieszkała w Missouli.
Ojciec zostawił jej matkę, gdy miała trzy lata.
Jest córką Peggy Warren,
Poczciwej, ciężko pracującej kobieciny.
Co wyniosła z domu, trudno powiedzieć.
Możemy sobie tylko wyobrażać.
Samotna matka to niebezpieczeństwo
Niewłaściwego wychowania córki.
Pracująca matka to konieczność,
A przecież wiemy, że w Hartford upon Connecticut
Pewna kobieta zachorowała i zmarła
Tylko dlatego, że oddała się pisaniu.
Gdyby tylko mąż dopilnował,
By wypełniła swe kobiece powinności,
Być może do tej tragedii by nie doszło.
Dopełniono formalności. Czas na pierwszego świadka.
Elizabeth Campbell zwana Betsy,
Urodzona w Missouli, zamieszkała w Missouli.
Od lat pracująca na tym samym stanowisku,
Pielęgniarka, opiekunka, przybrana matka.
Jedyny zawód, którego kobieta jest godna.
AARON LOVEFIELD
Pani Campbell, w nocy z 24 na 25 października była pani w pracy.
BETSY
Tak, zgadza się.
AARON LOVEFIELD
Wedle ustaleń policji około godziny piątej nad ranem pojawiła się u pani
pacjentka, która zgłosiła gwałt.
BETSY
Tak.
AARON LOVEFIELD
Przypomina sobie pani tę młodą kobietę?
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BETSY
Tak, tak się składa, że doskonale pamiętam pannę Warren.
AARON LOVEFIELD
Dlaczego? Czy zdarzyło się coś szczególnego?
BETSY
Większość gwałtów nie jest zgłaszana i proszę mi wierzyć, że właściwie
każdy z personelu doskonale to pamięta. Poza tym to była dość spokojna
noc i mieliśmy mało pacjentów. Około piątej rano pojawiła się panna Warren i spędziłam z nią trochę czasu. Standardowe procedury w przypadku
zgłoszenia gwałtu trochę... hmm... trochę trwają i nie są przyjemne, więc
mogłyśmy spędzić razem nawet sześć czy siedem godzin. Wyszła z gabinetu jakoś około godziny jedenastej, być może dwunastej. Nie spojrzałam na zegar, pamiętam tylko, że byłam wykończona.
AARON LOVEFIELD
Jak ją pani zapamiętała?
BETSY
Niedobrze.
AARON LOVEFIELD
Mogłaby pani rozwinąć tę wypowiedź?
BETSY
Było mi trudno pobrać wszystkie próbki, podać leki, nie mówiąc już
o zwyczajnej rozmowie. Była bardzo poddenerwowana, jej stan psychiczny i fizyczny był, ogólnie mówiąc, niepokojący. Miała napady agresji,
wybuchała o byle co, potem wpadała w apatię. Nie miała wielu obrażeń,
parę siniaków i zadrapań. Na pewno zapamiętałam otarcia przedsionka
pochwy, które były dość... brzydkie. Pamiętam, że pomyślałam sobie, że
nic dziwnego, że dziewczyna traktuje mnie w taki sposób i że pewnie będzie tak teraz traktować wszystkich w swoim otoczeniu. To dość typowe objawy gwałtu – poczucie wstydu, niemocy, strach, agresja, apatia,
stany depresyjne. Zdarza się nawet zespół stresu pourazowego, taki jaki
często dotyka żołnierzy, którzy brali udział w działaniach wojennych.
AARON LOVEFIELD
Rozumiem. Mam tutaj zdjęcia, które dokumentują obrażenia mojej
klientki.
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BARBARA BOWEN
Co za epatowanie okropnymi zdjęciami? Ława przysięgłych ma wystarczający obraz tego, jak to wyglądało. Zgłaszam sprzeciw.
SĘDZIA
Oddalony.
BARBARA BOWEN
Wśród ławników mogą być osoby wierzące, wrażliwe...
SĘDZIA
Oddalony, pani mecenas.
AARON LOVEFIELD
Tak wyglądała Abigail Warren po gwałcie, którego dopuścił się na niej
Brayden Bradley. Zapamiętajcie to, co widzicie na fotografiach. Dziękuję.
CHÓR
Gwałt, dobre sobie.
Przyjrzyjcie się, przyjrzyjcie.
Nie zdjęciom, tylko jej twarzy.
Przyjrzyjcie się jej ruchom i postawie.
Dany od Boga święty rys
Nie ma odbicia w postaciach kobiet,
Jeśli są bezczelne.
Nie objawia się w byciu wyzywającą,
Kontrolującą, manipulującą,
Zarozumiałą, agresywną, arogancką,
Niezdyscyplinowaną, niesubordynowaną,
Dominującą, apodyktyczną lub dążącą do władzy.
Przeciwnie, święty porządek boskich praw
Objawia się w pokorze i szacunku,
Podporządkowaniu się Bogu, kościołowi i mężczyźnie.
BARBARA BOWEN
Pani Campbell, jak wyglądało badanie powódki?
BETSY
Zachowałam wszelkie standardowe procedury, które zwykle się stosuje
w przypadku gwałtu. Pobrałam próbki, zrobiłam testy na HIV i choroby
weneryczne, test ciążowy. Wszystko spisałam, uzgodniłam z pacjentką,
na końcu podałam standardowy zestaw leków. Cefriakson na rzeżączkę,
metronidazol na rzęsistkowicę i bakteryjne zapalenie pochwy, doksy-
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cyklinę na chlamydiozę do stosowania przez siedem dni po zgłoszeniu.
Wszystko jest w papierach.
BARBARA BOWEN
Oczywiście. Zauważyłam jednak, że wśród dowodów brakuje bielizny,
konkretnie – majtek.
BETSY
Zgadza się.
BARBARA BOWEN
Czy jest możliwe, że powódka ukryła część dowodów rzeczowych mogących wyjaśnić tę sprawę?
AARON LOVEFIELD
Sprzeciw.
SĘDZIA
Oddalony.
BETSY
Jest to możliwe, ale nie wiem, dlaczego miałaby to robić. To bez sensu.
BARBARA BOWEN
Dlaczego pani tak sądzi?
BETSY
Każdy dowód rzeczowy jest kluczowy dla sprawy. Nie wiem, po co powódka miałaby ukryć któryś z nich, jeśli doszło do gwałtu.
BARBARA BOWEN
Jeśli. Może nie doszło do gwałtu?
AARON LOVEFIELD
Sprzeciw.
SĘDZIA
Oddalony. Proszę kontynuować.
BARBARA BOWEN
Czy jest to możliwe, że nie doszło do gwałtu?
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BETSY
Jest to prawie zawsze możliwe, ale majtki nie mają tu nic do rzeczy. Pobrałam próbkę nasienia, krwi, naskórka. Majtki niczego by tutaj nie zmieniły i niczego by nie udowodniły.
BARBARA BOWEN
Czy obrażenia powódki bezdyskusyjnie świadczą o tym, że doszło do
gwałtu?
BETSY
Nie, jak mówię, prawie zawsze jest możliwe, że do niego nie doszło. Opierając się jedynie na badaniach lekarskich, trudno jednoznacznie stwierdzić, czy to był gwałt, czy, jak to się mówi, ostry seks.
BARBARA BOWEN
Czyli mówi pani, że takie obrażenia są możliwe, jeśli doszło do stosunku
za zgodą obu stron?
BETSY
Tak. I są też możliwe, jeśli doszło do gwałtu.
BARBARA BOWEN
Nie mam więcej pytań.
CHÓR
Bóg nakazuje chrześcijańskim kobietom,
By poddały się mężczyznom.
Poddanie się mężczyźnie nie jest
Obowiązkiem kobiety wobec mężczyzny.
Jest obowiązkiem kobiety wobec Boga.
Nie jesteś po to, by poddać się woli mężczyzny dlatego,
Że tego on od ciebie żąda.
Poddajesz się jego woli, ponieważ tak nakazuje ci Bóg.
Podległość nie polega na tym,
Że jesteście gorsze w jakikolwiek sposób,
W jakiejkolwiek formie czy kształcie rzeczy.
Jest tylko odbiciem boskich praw.
Zrozum to, nieposłuszna dziewczyno.
Zmień swoje życie, póki czas.
SĘDZIA
Proszę wprowadzić kolejnego świadka.
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CHÓR
Na salę rozpraw wchodzi William Boyd.
Student uniwersytetu stanowego w Missouli.
Urodzony w Missouli, wychowany w Missouli.
Piękny i mądry chłopak, chluba swojej rodziny.
AARON LOVEFIELD
Panie Boyd. Co się właściwie wydarzyło w nocy z 24 na 25 października?
BILLY
Moi rodzice wyjechali do mojego wuja, który mieszka w Arizonie, a ja
urządziłem imprezę.
AARON LOVEFIELD
Co się działo po drugiej w nocy?
BILLY
Prawie wszyscy już wyszli, piliśmy dużo alkoholu, na zewnątrz było już
zimno i nie było sensu przedłużać imprezy.
AARON LOVEFIELD
Wyprosił pan gości?
BILLY
Nie. Towarzystwo się wykruszyło, zostali tylko Brayden i Abby.
AARON LOVEFIELD
Jak do tego doszło? Czemu zostali tylko oni?
BILLY
Zaproponowałem, że mogą spać u mnie w domu i Abby powiedziała, że
chętnie zostanie, bo nie chce budzić swojej matki. I na to Brayden też
powiedział, że chętnie zostanie, że rano, jak wytrzeźwiejemy, pomogą mi
posprzątać.
AARON LOVEFIELD
Przyjaźni się pan z obojgiem? Czy moja klientka i oskarżony też się przyjaźnili?
BILLY
Znam Abigail od dzieciństwa. Braydena ze studiów. Nie znali się wcześniej, poznali się dopiero na tej imprezie. Wcześniej się chyba kojarzyli
z kampusu, przynajmniej tak mówili.
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AARON LOVEFIELD
Billy, rozumiem, że ci ciężko, coś takiego, pod twoim dachem, w dodatku
przyjaciele, ale muszę zadać to pytanie. Czy Brayden podrywał Abigail?
BILLY
Nie wiem. Nie pamiętam.
AARON LOVEFIELD
Pamięta pan zakończenie imprezy i to dość szczegółowo, a nie pamięta
pan, czy pański przyjaciel podrywał pańską przyjaciółkę, którą zna pan
od dzieciństwa?
BILLY
Byłem dość mocno pijany już na początku imprezy.
AARON LOVEFIELD
Inni uczestnicy imprezy zeznali, że Brayden rozmawiał cały czas z Abigail
i że wyszedł za nią do ogrodu.
BILLY
Możliwe. Nie pamiętam.
AARON LOVEFIELD
Zeznali też, że zaprosił pan Abigail i Braydena do domu i zamknął pan
drzwi wiodące do ogrodu, ponieważ było już zimno.
BILLY
Nie wiem. Może. Pamiętam, że zamykałem drzwi, ale nie pamiętam, do
kogo mówiłem i kto stał w ogrodzie.
AARON LOVEFIELD
Dość nietypowe dla kogoś, kto doskonale pamięta wymianę zdań, do której doszło kilka godzin później.
BARBARA BOWEN
To insynuacja. Sprzeciw.
SĘDZIA
Podtrzymuję.
AARON LOVEFIELD
Gdzie położył pan gości?
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BILLY
Abigail miała spać na kanapie w salonie, Brayden w pokoju moich rodziców.
AARON LOVEFIELD
Niezbyt dżentelmeńskie zachowanie.
BARBARA BOWEN
Sprzeciw. Prokurator obraża świadka.
SĘDZIA
Podtrzymuję. Panie prokuratorze, proszę złagodzić wypowiedzi.
AARON LOVEFIELD
Dlaczego położył pan Abigail na kanapie w salonie, zamiast zaproponować jej miejsce w którymś z oddzielnych pomieszczeń?
BILLY
Nie wiem. Byłem pijany.
AARON LOVEFIELD
Co pan robił później?
BILLY
Grałem w grę.
AARON LOVEFIELD
To był pan, czy pan nie był pijany?
BILLY
Byłem pijany, grałem w grę pod wpływem alkoholu, nie szło mi, nie przeszedłem kolejnego lewelu i poszedłem spać.
AARON LOVEFIELD
Czy słyszał pan jakieś dźwięki dochodzące zza drzwi pańskiego pokoju?
BILLY
Nie.
ABIGAIL
Billy... Znam cię od dziecka!
SĘDZIA
Proszę o spokój na sali rozpraw.
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AARON LOVEFIELD
Niczego pan nie słyszał?
BILLY
Miałem słuchawki na uszach. Słyszałem tylko wybuchy granatów i strzelania. I jeszcze muzykę z gry.
AARON LOVEFIELD
Dziękuję. Nie mam więcej pytań.
CHÓR
Rację ma młody, prawda zawsze wyjdzie na jaw.
Dasz jej palec, a urwie całą rękę.
Jeszcze się taki nie narodził,
Co by babie we wszystkim dogodził.
BARBARA BOWEN
Billy, rozumiem, że nie ma jasności co do tego, czy w ogóle doszło do stosunku?
BILLY
Nie wiem. Chyba nie ma.
BARBARA BOWEN
Testy wykazały obecność spermy mojego klienta w pochwie powódki, ale
to jeszcze niczego nie dowodzi.
BILLY
Nie.
BARBARA BOWEN
Czy jest możliwe, żeby Abigail Warren i Brayden Bradley uprawiali seks
w trakcie lub po zakończeniu imprezy?
BILLY
Tak.
BARBARA BOWEN
Skąd ta pewność? Na pytanie prokuratora udzieliłeś odpowiedzi, że nie
flirtowali ze sobą i że nie widziałeś ich w sytuacji, która mogłaby prowadzić do stosunku.
AARON LOVEFIELD
Gwałtu.
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BARBARA BOWEN
Lub gwałtu. Dziękuję, panie prokuratorze.
BILLY
Co?
BARBARA BOWEN
Jeśli nie widziałeś, jak flirtują, to skąd przekonanie, że mogli uprawiać
seks?
BILLY
Co?
BARBARA BOWEN
Skąd stwierdzenie, że istnieje prawdopodobieństwo stosunku?
BILLY
Jezu, nie wiem. Czy pani go widziała?
BARBARA BOWEN
Słucham?
BILLY
Każda laska na kampusie chętnie wlazłaby do łóżka Braydenowi.
ABIGAIL
Gówno prawda!
SĘDZIA
Proszę o spokój.
BILLY
Dziewczyny go lubią.
ABIGAIL
Billy, błagam cię...
BILLY
Nie znam chyba ani jednej, której by się nie podobał.
AARON LOVEFIELD
Sprzeciw. To są subiektywne odczucia klienta.
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SĘDZIA
Oddalony.
BARBARA BOWEN
Czyli jest możliwe, że Abigail i Brayden odbyli stosunek w pańskim domu.
ABIGAIL
Billy, kurwa! Co z tobą?
SĘDZIA
Panie prokuratorze, proszę uspokoić powódkę.
BARBARA BOWEN
Czy jest to możliwe, że odbyli stosunek?
BILLY
Tak.
BARBARA BOWEN
Czy jest to możliwe, że był to gwałt?
BILLY
Nie wiem.
BARBARA BOWEN
Zna pan zarówno powódkę, jak i oskarżonego. Czy wyobraża pan sobie,
że mogło dojść do gwałtu?
BILLY
Nie. Nie, przepraszam, ja sobie nie wyobrażam, że Brayden mógłby do
tego w ogóle być zdolny.
BARBARA BOWEN
Nie mam więcej pytań.
CHÓR
Łyso ci, suko?
Twój najlepszy przyjaciel
Przeciwko tobie.
Twój najlepszy przyjaciel
Bierze stronę twojego przeciwnika.
I choć chcesz krzyczeć: Zdrada!
Zdrada! Zdrada! Zdrada!
Na nic twoje zaklęcia, na nic twoje czary.
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Nigdy tego nie zrozumiesz
W swym małym, babskim móżdżku.
To jest więź, jakiej nie zniszczą
Twe kobiece gierki.
Jedyną więź tej siły, jakiej może zaznać kobieta,
Jest więź z jej dzieckiem,
Które pocznie, urodzi i wychowa.
Lecz i wśród was są matki,
Które mordują własne dzieci,
W łonie i poza nim.
Matki-ćpunki, matki z HIV,
Straszne matki,
Degeneratki.
Nigdy nie zrozumiesz
W swym małym, babskim móżdżku,
Jakiego rodzaju więź
Łączy prawdziwych mężczyzn,
Zapamiętaj to sobie,
Jest jedna jedyna zasada,
Przetłumaczę ją dla ciebie tak, żebyś zrozumiała:
Bros before hoes.
Ziomy ponad lachony.
Kamraty ponad szmaty.

Scena 8
Z jednej strony sceny podjazd przed domem, z drugiej Abigail siedzi w swoim pokoju. Pukanie do drzwi.
ABIGAIL
No?
PEGGY
Abby, przyszedł... Boże drogi, jak tu jest najarane! Siekierę można zawiesić.
ABIGAIL
Mamo, idź sobie.
PEGGY
Przyszedł Austin.
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ABIGAIL
Kto?
PEGGY
Austin Liebherr, twój... chłopak. Chyba. Wpuścić go, czy nie chcesz go
widzieć?
Chwila ciszy.
ABIGAIL
Wpuść go.
PEGGY
No to go wpuszczam. Nie pal tyle i wywietrz, na litość boską.
ABIGAIL
Już, już... Mamo?
PEGGY
Tak?
ABIGAIL
Jak będę go miała dość, mogę ci puścić sygnał? Wyrzucisz go z pokoju?
PEGGY
Jasne. Może w ogóle nie chcesz go widzieć? Mogę go wyprosić, przecież
zrozumie.
ABIGAIL
Nie, no wpuść, wpuść. Jak już przyszedł.
Peggy wychodzi. Wchodzi Austin. Po chwili Peggy wychodzi na podjazd
i zaczyna odśnieżać.
AUSTIN
Puk, puk.
ABIGAIL
Wejdź.
AUSTIN
Co tam, mumio?
ABIGAIL
Haha.
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AUSTIN
Siedzisz taka zawinięta, w pierwszej chwili myślałem, że to maskotka naszego klubu.
Chwila ciszy.
ABIGAIL
Wiesz co? Spierdalaj.
AUSTIN
Nie, Abby, Jezu, ale głupi jestem...
ABIGAIL
No!
AUSTIN
Czy ja powiedziałem, że maskotka naszego klubu, nie, Jezu, przecież ty
wyglądasz jak Cartman.
ABIGAIL
Pfff.
AUSTIN
Totalnie jak Cartman. Do złudzenia jesteś podobna.
ABIGAIL
Ale się wijesz. Jak piskorz.
AUSTIN
Kurde, Abby noo... ja nawet nie wiem, co powiedzieć.
ABIGAIL
Nie musisz nic mówić.
AUSTIN
Czuję, że coś powinienem.
ABIGAIL
Niczego nie powinieneś. Nie ma o czym mówić. Ktoś mnie zgwałcił, sądzę
się, trwa proces. Tyle.
AUSTIN
Ale wiesz, że ja, ja bym nigdy, znaczy, rozumiesz, mi zależy... znaczy...
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ABIGAIL
Ej. Zluzuj. Fajnie, że przyszedłeś, wiesz?
AUSTIN
Uff. Myślałem, że mnie wyrzucisz za drzwi.
ABIGAIL
Też tak myślałam, ale fajnie cię widzieć.
AUSTIN
Mhm.
Dłuższa chwila ciszy.
AUSTIN
Mogę siąść obok ciebie?
ABIGAIL
Nie wiem.
AUSTIN
Jesteś tak zawinięta, że nawet nie miałbym jak cię dotknąć.
ABIGAIL
Jezus! Przestań, człowieku!
AUSTIN
Dobrze, to usiądę obok, ale na wyciągnięcie ręki, okej?
ABIGAIL
Może być.
Austin siada. Siedzą chwilę w milczeniu. Abigail przysuwa się do niego.
W końcu się rozkleja.
AUSTIN
Ej, rozchmurz się. To nie tak miało wyglądać.
ABIGAIL
Nic nie miało tak wyglądać.
AUSTIN
Abby...
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ABIGAIL
Austin, możesz przez chwilę nic nie mówić?
AUSTIN
Mogę.
Dłuższa chwila ciszy. Do Peggy podchodzi Tony.
TONY
Pani Warren?
PEGGY
O, dzień dobry.
TONY
Mam dla pani pewną informację. Nie powinienem tego pani mówić, ale...
Proszę to zachować dla siebie i jakby co, rozumie pani, nie było między
nami tej rozmowy.
PEGGY
Może wejdziemy do domu?
TONY
Nie, nie. Będę zwięzły, nawet jakby ktoś nas tu zauważył, nie wpadnie na
to, że to poufna rozmowa.
PEGGY
W porządku.
TONY
Kojarzy pani spelunę ze striptizem, tę przy drodze wyjazdowej na północ
od...
PEGGY
Tam, gdzie tańczy Maggie Blackheart?
TONY
Tak.
PEGGY
Jasne, że kojarzę.
TONY
Zna pani Maggie Blackheart?
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PEGGY
Głupie pytanie, każdy zna Maggie Blackheart.
TONY
Fakt.
PEGGY
Poza tym chodziłyśmy razem do liceum. Jesteśmy z tego samego rocznika, z tego samego miasteczka.
TONY
Faktycznie, na przesłuchaniu podała pani, że urodziła się pani w Kalispell.
Chwila ciszy.
TONY
Mam informację, nie mogę zdradzić od kogo, że w zeszły wtorek oskarżony Brayden Bradley znajdował się w tym klubie.
ABIGAIL
Jestem wściekła, wiesz?
PEGGY
Ma prawo poruszać się w granicach stanu, jego rodzice zapłacili za niego
kaucję. Do czego pan zmierza? Miał pan być zwięzły, sierżancie Lamaro.
ABIGAIL
Wszyscy myślą, że jestem zdołowana i wypłakuję się w poduszkę, a ja tak
naprawdę jestem wściekła.
TONY
Doniesiono mi, że oskarżony był tam z kolegami, przesadził z alkoholem,
macał pracownice klubu, w końcu przechwalał się.
PEGGY
Gwałtem.
ABIGAIL
Siedzę w domu i nie chodzę za bardzo na zajęcia nie dlatego, że nie jestem w stanie, tylko dlatego, że mam ochotę wszystko podpalić.
PEGGY
Gwałtem na mojej córce?
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TONY
Widzę, że się rozumiemy.
AUSTIN
Masz prawo być wściekła.
ABIGAIL
Austin, jak masz mi rzucać truizmami, to lepiej nic nie mów.
AUSTIN
No dobra, widzę, że jesteś wściekła.
PEGGY
Coś jeszcze?
TONY
Że zgwałcił pani córkę i że gówno możecie mu zrobić. To cytat. „Gówno
mogą mi zrobić”.
ABIGAIL
Nie mogę patrzeć na ludzi, nie mogę patrzeć na ich twarze, na ich głupie
miny, na ich żałosne codzienne obowiązki, na to, jak bezsensowne jest
ich życie.
PEGGY
Po co pan do mnie z tym przychodzi?
ABIGAIL
Wszystko mnie wkurwia.
TONY
Bo nikt w klubie nie chce zeznawać.
ABIGAIL
Zaskoczyło mnie, że mnie nie wkurwiłeś.
TONY
Nabrali wody w usta.
PEGGY
Rozumiem.
AUSTIN
Mogę ci zadać niedyskretne pytanie?
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TONY
Zna tam pani kogoś oprócz Maggie?
PEGGY
Znam tylko Maggie.
ABIGAIL
Chyba. Nie wiem. Możesz.
TONY
Z Maggie może być trudno, jest uparta jak osioł.
PEGGY
Coś wymyślę.
TONY
W takich miejscach nikt nigdy nic nie wie, nikt niczego nie widział, nikt
niczego nie słyszał.
PEGGY
Dam sobie radę.
TONY
Do zobaczenia, pani Warren.
AUSTIN
Kochasz mnie jeszcze?
PEGGY
Dziękuję panu.
Tony wychodzi.
ABIGAIL
Nie wiem. Nie wiem, co ci powiedzieć. Nie wiem, co do ciebie czuję. Przepraszam. Jestem skołowana. Jesteś mi drogi, ale naprawdę nie wiem,
Austin, nie wiem, nie wiem, nie wiem.
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Scena 9
Wnętrze speluny ze striptizem. Na środku scena z rurą, za barem Burt, stary, zniszczony facet. Wchodzą Peggy i Abigail, rozglądają się.
BURT
Panienki zabłądziły w drodze do galerii handlowej?
Chwila ciszy.
BURT
To bar ze striptizem.
PEGGY
Wiemy. Szukam Maggie Blackheart.
BURT
Nie ma co szukać. Jest na zapleczu i dobrze wiesz, że jest, paniusiu. Jak
dobrze wiesz, to nie szukasz, tylko po prostu przyszłaś się z nią spotkać.
PEGGY
Możemy z nią porozmawiać?
BURT
O dziewiętnastej poprawce do konstytucji? Spływajcie stąd, dziunie, zanim was wyśmieje, a Maggie nie będzie tak łagodna, jak ja.
Wchodzi Maggie.
MAGGIE
Odpuść, Burt. Znam je.
Burt lustruje Peggy wzrokiem, spluwa i zajmuje się swoimi sprawami.
PEGGY
Maggie, nie widziałyśmy się chyba trzy dekady.
MAGGIE
Nie pierdol, widujemy się w supermarkecie, tylko wtedy udajesz, że mnie
nie widzisz i nie znasz.
Chwila ciszy.
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MAGGIE
No dobra, to skoro sobie już ustaliłyśmy, że nie mam czasu na błazenadę,
może usiądźmy. Kopsnij no tequilę, Burt. Panie coś piją?
PEGGY
Nie, dziękujemy.
MAGGIE
biorąc całą butelkę tequili
Młoda jest niemową, czy coś gada i sama podejmuje decyzje?
ABIGAIL
Dziękuję, niczego nam nie trzeba.
MAGGIE
Jak wolisz.
Siadają przy jednym ze stolików.
MAGGIE
No, no. Peggy Warren pofatygowała się aż do mojej speluny. Rozbieram
się wieczorem, złotko. Sorry, będziesz musiała trochę zaczekać.
ABIGAIL
My też nie mamy czasu na błazenadę.
Maggie patrzy na nią chwilę zaskoczona. Wybucha śmiechem.
MAGGIE
Dobre, dobre. Szacuneczek, młoda. Najważniejszy jest element zaskoczenia. Wprowadzę cię w przedakcję, złotko, bo twoja matka pewnie nagadała ci jakichś bzdur.
PEGGY
Maggie, proszę cię...
ABIGAIL
Skąd. Nic nie powiedziała.
MAGGIE
Jestem striptizerką. Tak, dobrze widzisz, starzejącą się, chudą, zasuszoną, zniszczoną striptizerką. I chleję tequilę. Ale nie jestem ani kurwą, ani
alkoholiczką, choć może tak się zdawać, więc bilans i tak jest na plus, jeśli ma się ojca-Indiańca i matkę-kaktusa. Maggie Blackheart. Właściwie
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to powinno być Maggie Blackheart Espinoza, ale nie jesteśmy w pierdolonej Tijuanie, tylko w pierdolonej Missouli. Ten sam gnój, tylko tutaj jest
więcej białasów.
PEGGY
Maggie, nie wyrażaj się.
MAGGIE
Nie szturchaj mnie. Przyszłyście do baru ze striptizem. Czego
oczekiwałaś? Że zacznę od meine Damen und Herren, mes dames et
messieurs, ladies and gentlemen?
PEGGY
Przychodzimy w ważnej sprawie...
MAGGIE
Wiem, inaczej wasze szanowne stópki nigdy by w tej budzie nie postały.
(do Abigail) Znamy się z liceum. Dasz wiarę?
ABIGAIL
Domyśliłam się. Po stylu rozmowy.
MAGGIE
Haha! Haha! Dobre! Pyskata. Podoba mi się. Jesteś pewna, że to twoje
dziecko?
ABIGAIL
Mamy pieprzyk na dupie w tym samym miejscu.
MAGGIE
Aha! Pieprzyk. No to faktycznie nie ma z czym polemizować. Co was sprowadza, moje miłe panie?
PEGGY
Plotka.
MAGGIE
Do podrzędnego baru ze striptizem? O nas krążą same plotki. Jedź z tematem, nie lubię, jak mnie ktoś robi w chuja.
PEGGY
Mam informację... Maggie, możesz na mnie nie dymić?
MAGGIE
Ja na ciebie nie dymię, tu jest wszędzie najarane.
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PEGGY
Mam informację, że parę dni temu był tu pewien młody człowiek.
MAGGIE
Młoda coś ma niewyraźną minę. Może niech ona powie. Unikniemy gładkich słówek i przejdziemy do sprawy.
ABIGAIL
Nie młody człowiek, tylko skurwiel, który mnie zgwałcił.
Chwila ciszy.
MAGGIE
Chcesz szluga?
PEGGY
Nie pa...
Maggie rzuca jej surowe spojrzenie, wyciąga paczkę szlugów, Abigail częstuje się.
MAGGIE
Burt, podrzuć nam tu szklankę whiskey.
Czekają w milczeniu. Peggy uporczywie wpatruje się w Maggie, Maggie
obserwuje Abigail w skupieniu, przesuwając papierosa między palcami,
Abigail pali drżącą ręką i gapi się w stół. Burt stawia przed nią szklankę
whiskey i wychodzi na zaplecze.
MAGGIE
Kiedy to było?
ABIGAIL
Kiedy mnie zgwałcił? Czy kiedy tu był?
MAGGIE
I jedno, i drugie.
ABIGAIL
Zgwałcił mnie prawie dwa miesiące temu. A kiedy był? Nie wiem, w sumie
to...
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PEGGY
W zeszły wtorek.
MAGGIE
To nie była moja zmiana... czekaj, wtorek? A może wtedy byłam...
PEGGY
Szybko się upił, zaczepiał dziewczyny, przechwalał się...
ABIGAIL
Przechwalał się, że mnie zgwałcił.
MAGGIE
Upił się, zaczepiał dziewczyny, przechwalał się, że gwałcił. Świetnie.
Mamy tu takich na pęczki.
PEGGY
Wysoki, ciemny blondyn...
ABIGAIL
Futbolista. Zawodnik z uniwersyteckiej drużyny. Quarterback.
MAGGIE
No, no... To masz przejebane, dziecko.
Chwila ciszy.
MAGGIE
Sport. Ulubiona rozrywka narodu. Sport i strzelanie do zwierząt. Albo do
brudasów gdzieś na końcu świata. Równie dobrze mogłabyś powiedzieć
mi, że zgwałcił cię Donald Trump. Albo Bill Clinton. Zresztą, wszystko
jedno, pies ich wszystkich jebał.
ABIGAIL
Toczy się proces i...
MAGGIE
Proces? Sport to jest kasa, złotko. Taka kasa, że ani ty, ani ja, ani twoja
matka w życiu takiej nie zobaczymy na oczy. Nie, że życzę ci źle. Mówię,
jak jest.
PEGGY
To praworządny kraj. Mamy najlepszy i najsprawiedliwszy system prawny
na świecie.
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MAGGIE
A w Sądzie Najwyższym siedzi facet, który gwałcił po pijaku.
PEGGY
Co?
MAGGIE
Jajco, kurwa. Siedzisz na zagrabionej ziemi, a ja mam 49 lat i pokazuję
gołą dupę po to, żeby się zachlać tu, nie w rezerwacie. Zachowaj sobie te
uprzejmości na salę rozpraw.
PEGGY
Maggie...
MAGGIE
Ale to wszystko nadal nie wyjaśnia, czego ode mnie oczekujecie.
ABIGAIL
Potrzebujemy świadka.
PEGGY
Świadka, który w sądzie zezna, że widział, jak Brayden się przechwalał
i co mówił o mojej córce.
MAGGIE
Brayden, tak? A co mówił?
PEGGY
Że zgwałcił Abigail.
ABIGAIL
I że gówno mu mogą zrobić.
MAGGIE
I miał rację.
PEGGY
Świadek...
MAGGIE
Miał rację. To prawda. Czeka was długi i żmudny proces, który was obie
psychicznie zniszczy, a na koniec jakiś gruby ranczer sypnie kasą na drużynę, ciepło się wypowie o zawodnikach, zrobi sobie fotkę, jak ściska
rękę szmaciarzowi, który cię zgwałcił, po czym wszyscy zaczną sadzić
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jakieś głodne kawałki o tym, jak dziewczyna była pijana, trochę chciała,
trochę nie, impreza wymknęła się spod kontroli, a na końcu wyjdzie, że
nawet go tam nie było.
ABIGAIL
Nie...
MAGGIE
Słuchaj, młoda. Twoja sprawa to wierzchołek góry lodowej. Widziałam rodziców tej drugiej w telewizji, no, jak jej tam...
PEGGY
Allison.
MAGGIE
Jak myślisz, ile czasu zajmie mediom połączenie tych dwóch spraw i zrobienie z tego sensacji na cały kraj?
PEGGY
Już połączyli. Cynthia Stars zrobiła program, a teraz ma zezwolenie na
nagrania z co najmniej dwóch procesów, w tym naszego.
MAGGIE
No widzisz. Wiesz, co zrobi miasto? Najpierw będą się krygować, potem
ktoś zacznie mówić o sukcesach drużyny, chwalić zawodników, pojawi
się rzesza samozwańczych obrońców chłopaka, na końcu przegrasz proces i zaczną cię wytykać palcami.
PEGGY
To co mamy zrobić? W ogóle się nie sądzić?
MAGGIE
Tego to ja już nie wiem. Ale polecam opracowanie planu B. Na sali rozpraw nie pomogą wam zeznania i dziesięciu świadków, którzy go widzieli
i słyszeli w zeszły wtorek. Poza tym i tak nikt nie zgodzi się zeznawać,
nawet jeśli tu był i wszystko słyszał.
PEGGY
Byłaś tu. Odwracasz kota ogonem, a byłaś tu i wszystko słyszałaś.
MAGGIE
Ależ Peggy...
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PEGGY
Słyszałaś, więc musisz zeznawać.
MAGGIE
Nic nie muszę. Nie jestem kablem, jeśli to jest to, co mi tu imputujesz.
ABIGAIL
Kablem?
MAGGIE
Widzisz te drzwi? Tam? Te, którymi weszłyście? Co dzieje się w Vegas,
zostaje w Vegas. Nie mówimy o tym, co się dzieje w klubie. Bo nie.
PEGGY
Ale...
MAGGIE
A gdybym nawet zeznawała. Co by to dało? Kto daje wiarę zeznaniom
szmat z jakiejś speluny? Widzę las rąk. Sami ochotnicy.
ABIGAIL
Ja bym dała wiarę.
MAGGIE
Dlatego to ty jesteś ofiarą.
PEGGY
Maggie!
MAGGIE
Peggy Warren, jeśli jeszcze raz mnie „niechcący” szturchniesz tak, że
rozleję mojego Jima Beama, to, słowo daję, nie ręczę za siebie.
PEGGY
Przepraszam.
MAGGIE
Ten, kto rozlewa Jima, popełnia świętokradztwo.
PEGGY
To tequila.
MAGGIE
Co?
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PEGGY
Pijesz tequilę.
MAGGIE
No proszę. Albo jestem napierdolona jak szpadel i nie odróżniam whiskey
od tequili, albo któraś z was jest czarownicą, haha!
PEGGY
To jest naprawdę ważne. My wierzymy w sądy i rozprawa...
MAGGIE
Będziemy się dalej certolić? Pierdolicie. Obie. Wierzymy w sądy. Praworządny kraj. Dobre sobie. Sama tu weszłaś z miną, jakbyś chciała zatkać
nos. Praworządność, uczciwość, seks po ślubie, pełen wachlarz cnót.
Ćwierć tego miasta przychodzi tu co weekend i wali konia pod barem,
kiedy wychodzę na scenę. Poważni i szanowani obywatele. Demokracja. Konstytucja. Jeśli chodzi o cipkę, to każdy karnie stoi w kolejce do
dziobania. Macają mi dziewczyny, ciągną za włosy do kibla i puff! Nie ma
demokracji. Skończyła się. Wydaje wam się, że to was nie dotyczy, bo
grzecznie płacicie podatki i kupujecie przecenioną paszę w Walmarcie,
z której potem robicie uroczystą wieczerzę na Święto Dziękczynienia.
Nie wiem, o chuj wam chodzi i za co dziękujecie, ale ja nie mam złudzeń.
Różnica między nami jest w zasadzie jedna. Wy to wszystko robicie za
darmochę, a mi wkładają szmal w majtki. Żeby jeszcze za darmochę.
Dokładacie do interesu, bo w przerwach między ssaniem fiuta trzeba
jeszcze wyprać czyjeś skarpetki. Jak na moje oko, bardzo kiepski deal.
Wszystko widać czarno na białym, nie trzeba mieć głowy do interesów.
PEGGY
Mylisz się. Bardzo wiele nas różni.
MAGGIE
Jaką masz hipotekę, co? Komu dajesz dupy, żeby się utrzymać na powierzchni bez względu na to, czy tłucze po ryju, czy siedzi w weekendy
przy moim barze?
PEGGY
Lepsze to niż życie w przyczepie.
MAGGIE
Lubię moją przyczepę. Przynajmniej nie będę płakać, jak się „przypadkiem” spali.
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PEGGY
Jeśli chciałaś mojej córce zaaplikować dawkę cynizmu...
MAGGIE
Realizmu. Realizmu, złotko. Jakbyś była realistką, okręciłabyś sobie jakiego fagasa wokół małego palca, żeby na ciebie tyrał. Wsadzanie kasy
w majtki to taka metafora, wiesz?
PEGGY
A potem mówią, że kobiety to materialistki.
MAGGIE
Faktycznie. Lepiej umrzeć w długach z czyimś fiutem w ustach. Wszystkie to robimy. Tak, bystrzacho, fiut też jest metaforyczny. To twój szef,
wykładowca, policjant, burmistrz, pan w zarządzie zieleni miejskiej,
bankier, rektor twojej uczelni czy drużyna futbolowa. A ty tylko chodzisz
i kłaniasz się w pas jak pierdolony Murzyn na plantacji bawełny. I przepraszasz, że żyjesz. Tu trzeba grać bezwzględnie. Najlepiej ich własną
bronią. Dać im, czego chcą, ale wysoko się cenić.
ABIGAIL
Nie.
MAGGIE
Życie to pasmo rozczarowań. A wyjątki potwierdzają regułę. Widzę, że tutaj wyjątku nie będzie.
ABIGAIL
Ja tak nie chcę. Jestem pełnoprawnym człowiekiem, nie będę grać w te
wasze gierki. Istnieją też tacy mężczyźni, z którymi można walczyć ramię
w ramię, można im ufać, można być uczciwą wobec nich i wobec siebie
samej.
MAGGIE
Istnieją. I co z tego?
ABIGAIL
Oni też nie chcą brać udziału w tym syfie.
MAGGIE
Prawie się wzruszyłam.
ABIGAIL
W waszych czasach nikt nie reagował na bicie dzieci, na bicie żony...
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MAGGIE
Dziś się udaje, że się tego nie widzi. Wielka mi zmiana.
ABIGAIL
Pójdziemy krok dalej. Mężczyźni też chcą pójść krok dalej.
MAGGIE
Jest ich za mało. Jest was za mało.
ABIGAIL
W moim pokoleniu jest ich więcej.
MAGGIE
Tak. Taki na przykład Brayden.
Długa chwila ciszy.
MAGGIE
Dobrze, przegięłam. Nie wiem, może masz rację. Może wam się już ulewa.
Może macie dość. Co ja tam wiem, mam 49 lat i mieszkam w przyczepie.
ABIGAIL
To już się dzieje, rozejrzyj się. Procesy, molestowanie, druga poprawka, te
wszystkie strzelaniny w szkołach, weterani wracający z Iraku czy Afganistanu. My się już napatrzyliśmy. Naprawdę mamy dosyć. To nie jest idealizm, to jest naturalna konsekwencja. Jest przyczyna, jest skutek. Ile
można oglądać własną matkę ze śliwą na oku? Rozejrzyj się, wyjdź z tej
swojej przyczepy.
MAGGIE
Więc ty i tobie podobni – chcecie to wszystko zmienić.
ABIGAIL
Nie zmienić. Spalić wszystko do gołej ziemi i zbudować na nowo.
MAGGIE
Może i idzie jakaś zmiana, co? Rzeki formują nowe koryta, pękają skały,
próchnieją drzewa. Czasem rozglądam się i zdaje mi się, że widzę zupełnie nowy krajobraz. Skręcam z Dixon w dziewięćdziesiątkę trójkę, mijam
Ravalli i mam wrażenie, jakbym wjechała gdzieś, gdzie nigdy wcześniej
nie byłam. Niby wszyscy zachowują się normalnie, a jakby byli martwi.
Jakby całą tę ziemię oplótł jakiś śliski uścisk. Ale mylisz się. To nie jest
kwestia tego, czy się napatrzysz na przemoc, czy nie. Można się wyłą-
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czyć, wymazać z pamięci. Tak jest wygodniej, tak jesteśmy zaprogramowani. Lepiej nie patrzeć i się nie zastanawiać. Niczego nie kwestionować.
Jak było, tak jest i niech każdy pilnuje własnego nosa. Obserwacje nie
wystarczą. Zmiana jest tutaj, dziewczyno, tutaj, we łbie. Mnie na przykład we łbie wyje kojot, tak to sobie nazywam. Więc myślę o tych wszystkich historiach. Ta prawie łysa od broni, zajebista dziewczyna, słucham
jej z przyjemnością. Albo Kavanaugh.
PEGGY
Kto?
MAGGIE
Kavanaugh, jesteś jakaś ciemna?
PEGGY
Maggie, o czym ty mówisz?
MAGGIE
Kavanaugh, Weinstein, metoo, „chwyć je za cipki”, samochody wjeżdżają
w tłum, śmieszny pedałek z greckim nazwiskiem heiluje ku uciesze gawiedzi, spadają pomniki starych dziadów, za chwilę wznoszone są nowe,
telekaznodzieja prosi wiernych o datki i płonące stosy, budujemy mur,
żeby odciąć się od całego świata, w internecie rozdają znaczone karty.
Blackjack tournament, najwyższe stawki w historii płacone naszą kasą,
za którą moglibyśmy opłacić wszystkim ubezpieczenie, żebyś mogła posłać córkę do terapeuty. Kupa śmiechu, od Alaski po Florydę. Odyseja
kosmiczna 2030, wszechświatowe rządy inceli, gruby blondas wyciąga
wtyczkę, ostatni gasi światło, pies ich wszystkich jebał.
PEGGY
Zostaw. Jest pijana.
MAGGIE
Matki! Matki-kokochy. Zrobią wszystko, żeby cię nie wypuścić spod swoich skrzydeł. Haha! A tu potrzebny jest taniec śmierci, rozumiesz młoda?
PEGGY
Nic tu po nas, idziemy.
Peggy i Abigail wstają od stołu. Peggy kieruje się w stronę drzwi. Maggie
zatrzymuje Abigail, chwytając ją w ostatniej chwili za rękaw.
MAGGIE
Lubisz lody? Przyjdź do mnie, zjemy razem lody.
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Scena 10
Knajpa staje się nagle wnętrzem studia telewizyjnego. Rozbrzmiewa czołówka programu.
CYNTHIA Dobry wieczór. Przed Państwem „Wieczór z Cynthią Stars”!
Aplauz.
CYNTHIA
W tym odcinku zaskoczymy Państwa wywiadem z kolejnym znakomitym
gościem. Nazywany przez wielu najwybitniejszym reżyserem w historii
kina. Prawdziwy wizjoner, który każdym swoim filmem wyłamywał się
z danego gatunku bez względu na to, czy był to film historyczny, wojenny,
science-fiction, czy horror. Uważany za dziwaka, stroniący od mediów,
udzielił niewielu wywiadów i nie wpuszczał dziennikarzy na plan filmowy.
Już nie żyje. Ale na szczęście zgodził się udzielić wywiadu w naszym programie. Przed Państwem Stanleyyy Kuuubrick!
Aplauz. Muzyka. Wchodzi Stanley Kubrick, wita się z Cynthią, siada w fotelu.
CYNTHIA
Znajdujemy się w Montanie, pięknym stanie szczycącym się surowym
i majestatycznym krajobrazem Gór Skalistych uwiecznionym w scenie
otwierającej pański film „Lśnienie”. I choć akcja „Lśnienia” dzieje się
w Kolorado, wszystkie sceny zostały nakręcone poza nim.
STANLEY
Tak. Bryła hotelu i parking były filmowane u podnóża Góry Hood w Oregonie, wszystkie wnętrza w scenografii zainstalowanej w studio w hrabstwie Hertfordshire, w Wielkej Brytanii, a pierwsza scena filmu, w której
Jack Torrance jedzie do Hotelu Overlook na rozmowę o pracę, została nakręcona w Montanie, na Going-to-the-Sun Road, między innymi na odcinku drogi wzdłuż Jeziora Świętej Marii.
CYNTHIA
Podobało się panu w Montanie?
STANLEY
Nie było mnie tutaj. Te ujęcia nakręcił Second Unit pod kierownictwem
Jana Harlana.
CYNTHIA
O, szkoda.
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STANLEY
Mhm.
CYNTHIA
Spodobałoby się panu tutaj.
STANLEY
Możliwe.
CYNTHIA
A jak się panu teraz podoba Montana?
STANLEY
Nie jestem pewien. Widzi pani, ja nie żyję.
CYNTHIA
Proszę się nie wymigiwać od odpowiedzi, pan jest zawsze taki skryty. No
niech pan powie, co panu szkodzi?
STANLEY
Bardzo piękne góry.
Aplauz.
STANLEY
To była bardzo dobra decyzja, aby nagrać pierwsze ujęcia „Lśnienia” właśnie tu.
Aplauz.
CYNTHIA
Ocieram łzy wzruszenia. Wielki reżyser, najwybitniejszy twórca kina zachwycony Montaną! Aplauz! Aplauz!
Aplauz.
STANLEY
Prowadzi pani dość specyficzny show, jak widzę.
CYNTHIA
Rzadko zdarzają nam się tak znamienici i do tego martwi goście.
STANLEY
Rozumiem.
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CYNTHIA
Ale skończmy paplać o głupotach, bo widzę po pańskiej minie, że gotów
mnie pan uznać za idiotkę. Zaczyna pan „Lśnienie” od liturgii żałobnej –
średniowiecznym hymnem „Dies irae”.
Chwila ciszy.
STANLEY
Hmm. Tak.
CYNTHIA
Dniem gniewu, tu w Montanie.
Aplauz.
CYNTHIA
I dzień gniewu nadchodzi, ponieważ pański film, jak wszyscy pewnie wiedzą, dotyczy ludobójstwa Indian na kontynencie amerykańskim.
STANLEY
Istnieją pewne interpretacje...
CYNTHIA
Overlook Hotel zbudowany jest na indiańskim cmentarzu – jest to powiedziane wprost w pańskim filmie, co świadomie dopisał pan wspólnie
ze swoją współscenarzystką. Tego wątku nie ma w powieści Stephena
Kinga.
STANLEY
Stephen... Stephen nigdy nie lubił „Lśnienia”. Proszę wybaczyć, ale moja
ekranizacja opowiada odrębną historię, do której, jako reżyser, mam prawo...
CYNTHIA
Nikt temu nie przeczy.
STANLEY
Pani pozwoli, Stephen borykał się z alkoholizmem i jego powieść miała
być wyrazem tej walki. Mnie temat alkoholowy nigdy nie interesował...
CYNTHIA
Interesowało pana ludobójstwo.
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STANLEY
Jak mówię, istnieją pewne interpretacje...
CYNTHIA
Pana zawsze interesowało ludobójstwo.
STANLEY
Istnieją pewne inter...
CYNTHIA
Owszem, istnieją takie interpretacje, według których cały pański dorobek jest świadectwem mierzenia się z Holokaustem.
Chwila ciszy.
STANLEY
Myślę, że byłoby to spłycenie wielu wątków w mojej twórczości, choć niewątpliwie jest to temat bolesny.
CYNTHIA
Po co puszczał pan na planie swojej ekipie „Święto wiosny”?
STANLEY
Nie mieliśmy jeszcze ustalonego soundtracku.
CYNTHIA
Kiedy był pan młodym człowiekiem robiącym fotografie dla magazynu
„Look”, podróżował pan po południowych stanach.
STANLEY
Nie wiem, co to ma...
CYNTHIA
Odmówiono panu wejścia do restauracji. Powiedziano panu, że nie mają
stolika.
STANLEY
To było wiele lat temu, prawie nie pamiętam...
CYNTHIA
Żydów nie obsługujemy.
STANLEY
Chciała pani mówić o Montanie?

530

CYNTHIA
Mówiliśmy o „Dies irae”.
STANLEY
Porozmawiajmy zatem o Montanie.
CYNTHIA
Jak się panu kręciło rzekę krwi bryzgającą ze ścian i pędzącą korytarzem
w stronę pańskich postaci?
STANLEY
To były makiety, w Wielkiej Brytanii, w studio. Wróćmy do Montany.
CYNTHIA
Jak się panu kręciło Shelley Duvall zamkniętą w łazience, kiedy Jack Nicholson rozbija drzwi siekierą?
STANLEY
Czy pani w ogóle jest zaznajomiona z gatunkiem horroru?
CYNTHIA
Jestem doskonale zaznajomiona z gatunkiem horroru. Jak się panu kręciło uciekające dziecko, które chowa się przed oprawcą w kuchennej szafce?
STANLEY
Droga pani, odbiegamy od tematu.
CYNTHIA
Czy ma pan kompleks amerykańskiego Żyda, który obserwował Holokaust zza oceanu?
STANLEY
Coooo?
CYNTHIA
Odmówili panu stolika i raz, w Hollywood, ktoś na planie powiedział
o panu: „Zabierzcie stąd tego Żydka z Bronksu”. Co za ironia, na planie
filmu „Spartakus”. W dodatku pańskiego filmu. Ale nie chował się pan
w szafce.
STANLEY
O czym pani mówi?
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CYNTHIA
Niech pan spojrzy w lustro, przecież ma pan świadomość, że to klasyczny
„zły wygląd”.
STANLEY
Jestem ateistą, nigdy nie chodziłem do synagogi...
CYNTHIA
dobrotliwie
Może dzięki temu łatwiej panu było odczytać zagładę amerykańskich Indian?
STANLEY
Może.
CYNTHIA
Czeka pan na dzień gniewu?
STANLEY
Wróćmy do Montany.
CYNTHIA
A te wszystkie koty i psy, które pan przygarnął w swoim życiu?
STANLEY
Kochałem zwierzęta...
CYNTHIA
Bał się pan, że trafią do obozu koncentracyjnego?
STANLEY
Czego pani właściwie ode mnie chce? Tak, jestem Żydem. Tak, zawsze
interesowałem się historią, czytałem Primo Leviego, czytałem Raula
Hillberga, nawet z nim korespondowałem, przerażało mnie, jak wypiera
się tragedię rdzennych mieszkańców Ameryki – wie pani, że używa pani
przestarzałej terminologii? Nie mówi się już „Indianie”, to tak na marginesie – interesowały mnie także tematy niewolnictwa, tyranii, totalitaryzmu, ale też sztucznej inteligencji, jeśli przypomina sobie pani „Odyseję
kosmiczną 2001” i scenę, w której bohater ma wyłączyć Hala. Istnieje
wiele interpretacji mojej twórczości, żadnej nie odrzucam. Jeśli recepcja dzieła sztuki skutkuje wieloma różnymi analizami i wnioskami, tym
lepiej, nieprawdaż?
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CYNTHIA
Jan Harlan sądził inaczej.
STANLEY
Słucham?
CYNTHIA
Jan Harlan, pański szwagier, brat pańskiej trzeciej żony, autor ujęć znad
Jeziora Świętej Marii sądził inaczej.
STANLEY
Być może. Nie siedzę w głowie Jana.
CYNTHIA
Tym lepiej...
STANLEY
Czy my się skądś nie znamy?
CYNTHIA
Bo Jan Harlan w odpowiedzi na interpretację „Lśnienia” jako filmu pośrednio mówiącego o Zagładzie...
STANLEY
Dziwne, kogoś mi pani przypomina. Do złudzenia.
CYNTHIA
Jan Harlan powiedział, że to absurd. Słyszy mnie pan? Nie wycofywał się
tak, jak pan to zwykł robić, unikając konkretnej odpowiedzi. Powiedział,
że to absurd i że człowiek pańskiego formatu, tak przejęty Zagładą, który
przez lata myślał o – nigdy zresztą niezrealizowanym – projekcie dotyczącym Zagłady bezpośrednio, nie zniżyłby się do tego, by potraktować
ten temat w tak trywialny sposób.
STANLEY
Nie siedzę w głowie Jana Harlana. Już to mówiłem.
CYNTHIA
Jan Harlan uznał, że sam gatunek horroru jest niewystarczający...
STANLEY
Może Jan Harlan nie rozumie popkultury. Trudno mi cokolwiek wyrokować.
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CYNTHIA
I że interpretacja „Lśnienia” jako filmu o Zagładzie jest obraźliwa dla jej
ofiar.
STANLEY
Nie wiem, do czego pani zmierza.
CYNTHIA
Nie obraża to pana?
STANLEY
Jan jest dobrym człowiekiem, jest członkiem mojej rodziny...
CYNTHIA
Nie tego dotyczyło moje pytanie.
STANLEY
Chce pani powiedzieć, że Jan Harlan uważa „Lśnienie” za trywialny film
dla masowego odbiorcy? To mi pani usiłuje powiedzieć?
CYNTHIA
Dlaczego ożenił się pan z jego siostrą?
STANLEY
To zmierza w jakąś dziwną stronę. Czy ja pani skądś nie znam?
CYNTHIA
Miał pan dwie pierwsze żony, obie były Żydówkami. A potem ożenił się
pan z Niemką, siostrą pana Harlana.
STANLEY
Dlaczego pani mnie dręczy?
CYNTHIA
Ja pana nie dręczę. Pan sam siebie zadręczył. Ożenił się pan z Niemką.
STANLEY
Czy pani myśli, że kiedy spotkałem Christiane – piękną, utalentowaną
i mądrą kobietę, myślałem o tym, że jest Niemką?
CYNTHIA
Skąd. Ale musiał się pan w końcu dowiedzieć, że wuj Christiane i Jana
Harlanów był twórcą niesławnego „Żyda Süssa”.
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STANLEY
Czy pani sądzi, że ta informacja zmieniła moje podejście do Christiane?
CYNTHIA
Filmu będącego flagowym antysemickim paszkwilem III Rzeszy.
STANLEY
Spędziliśmy ze sobą 42 lata. Christiane była ze mną aż do śmierci.
CYNTHIA
Mniejsza z tym. Jak się pan czuje w sytuacji, w której pański szwagier,
bratanek twórcy hitu kinowego propagandy III Rzeszy, mówi, jak interpretować pańskie dzieło i który gatunek filmowy jest stosowny do mówienia
o Zagładzie?
STANLEY
Niech pani sobie da spokój, nie będę odpowiadał na pani pytania. Nie
dam się wciągnąć w obwinianie dzieci za grzechy ojców.
CYNTHIA
Nie bardzo pan może nie odpowiadać na moje pytania, przecież pan nie
żyje.
STANLEY
Jeśli Jan uważa, że horror jest gatunkiem zbyt prostackim, by mówić
o poważnych sprawach, to jest prywatne zdanie Jana.
CYNTHIA
Z tej wypowiedzi wynika raczej, że Jan nie ma nic przeciwko interpretacjom „Lśnienia” jako metafory ludobójstwa Indian.
STANLEY
Rdzennych Amerykanów!
CYNTHIA
Nie uważa pan, że to ciekawe, że Jan nie widzi niczego ujmującego w takim obrazowaniu jednego ludobójstwa, a za niedopuszczalną uważa interpretację o drugim ludobójstwie?
STANLEY
Pani mi kogoś bardzo przypomina.
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CYNTHIA
Czy Jan Harlan posiada jakieś szczególne predyspozycje do oceny dzieła
filmowego jako wystarczająco spełniającego warunki do tego, by mówić
o Zagładzie?
STANLEY
Pani...
CYNTHIA
Oczywiście wyłączywszy „Żyda Süssa”.
STANLEY
To już jest pani nadinterpretacja.
CYNTHIA
Czy pan jest Dannym w tym filmie?
STANLEY
Wszyscy jesteśmy Dannym.
CYNTHIA
Kto pędzi za Dannym z siekierą, między ścianami żywopłotu?
STANLEY
Jack Nicholson.
CYNTHIA
Czyżby? Może Jan Harlan albo jego wuj?
STANLEY
Pani zwariowała.
CYNTHIA
Nie. Może po prostu wiem, jak to jest, kiedy ktoś wie lepiej ode mnie samej, jak mówić o moim doświadczeniu.
STANLEY
Patrzyłem na Zagładę zza oceanu. To nie jest moje doświadczenie, sama
mi to pani wytknęła.
CYNTHIA
Nie daje pan za wygraną, co?
Chwila ciszy.
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CYNTHIA
Proszę państwa, gościem dzisiejszego programu był wybitny reżyser –
Stanley Kubrick!
Aplauz. Cynthia i Stanley żegnają się demonstracyjnie, uśmiechając się do
kamer i ściskając sobie dłonie. Cynthia wyciąga prezent dla Stanley’a – T-shirt z napisem „redrum” będącym odwzorowaniem napisu wykonanego
w filmie. Stanley teatralnie udaje radość, przykłada koszulkę do swojego
torsu, ściskają się.

Scena 11
Pokój Abigail. Wchodzi Austin.
AUSTIN
Przyniosłem ci farby. Te, które chciałaś. Pruski błękit, czerń szwedzka.
O, i jeszcze ugier czerwony ciemny – trzy tubki.
ABIGAIL
Dzięki.
AUSTIN
Co chichoczesz?
ABIGAIL
Nic. Cieszę się, że przyszedłeś.
AUSTIN
Mhm.
ABIGAIL
Jezu, to strasznie głupie. Ja się czuję głupio, ale cieszę się. Nawet nie
wiem, jak ci to powiedzieć. Mam wrażenie, że jestem zamknięta w tym
pokoju od wielu dni. Nie jestem w stanie chodzić na zajęcia, jeszcze nie.
AUSTIN
Wróciłaś do malowania. To chyba dobrze.
ABIGAIL
Tak, chciałabym wrócić w nowym semestrze. Nie wiem, czy sobie z tym
poradzę, ale zaczynam chyba coś czuć. Jestem wściekła, jestem wkurwiona, chcę malować, chcę się wyżyć na płótnie, chcę się pogodzić
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z mamą, dogadać się z nią. To już coś. Jakieś uczucia. Przez ostatnie parę
miesięcy trwałam w kompletnej apatii, jak lalka.
AUSTIN
To dobrze, dobrze...
ABIGAIL
Tyle masz do powiedzenia?
AUSTIN
Ej, nie napadaj na mnie! Nie chcę mówić jakichś głupot jak ze szkoleń motywacyjnych, więc potakuję. Chcesz, żebym ci strzelił jakimś sloganem,
jak ze wzniosłych memów z cytatem i Wielkim Kanionem w tle?
ABIGAIL
Może mógłbyś.
AUSTIN
To straszne głupoty, ej, przestań.
ABIGAIL
Nie! To by było fantastyczne. Austin Liebherr, student drugiego roku robotyki, przyszły inżynier...
AUSTIN
Nie nabijaj się.
ABIGAIL
Przyszłość technologii skumulowana w tym jednym, młodym człowieku,
który już za kilka lat zrobi doktorat na MIT, a potem zatrudni się w Boston
Dynamics i będzie współtwórcą sztucznej inteligencji, która odmieni oblicze świata.
AUSTIN
Abby...
ABIGAIL
I ten młody naukowiec z wielką przyszłością recytuje motywacyjne bzdury niejakiej Abigail Warren z miasteczka Missoula, w gównianej Montanie.
AUSTIN
Nie „niejakiej”. Będziesz kiedyś świetną artystką.
ABIGAIL
Chcę cytat motywacyjny!
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AUSTIN
Błagam...
ABIGAIL
Chcę cytat! Dajesz!
AUSTIN
„Tylko własnymi siłami możesz wspiąć się na szczyt”.
ABIGAIL
Hm, głębokie. Skąd to wziąłeś?
AUSTIN
Właśnie wymyśliłem.
ABIGAIL
W tle samolot wbijający się w wieżę World Trade Center.
AUSTIN
Czarny humor, kurwa, wiedziałem, że to zrobisz.
ABIGAIL
Dajesz, dajesz!
AUSTIN
„Jeśli uwierzysz w amerykański hart ducha, nikt cię nie pokona”.
ABIGAIL
Goła azjatycka dziewczynka i bombardowanie napalmem.
AUSTIN
Śmiejąc się.
Okropna jesteś.
ABIGAIL
Chuja tam. Jestem realistką. Dajesz dalej.
AUSTIN
Podoba mi się ta gra. Czekaj, czekaj... Mam! „Społeczeństwo jest wolne
tylko wtedy, gdy wolna jest każda z jego jednostek”.
ABIGAIL
Proste. Guantanamo.
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AUSTIN
Menda jedna.
ABIGAIL
Dajesz!
AUSTIN
„Szacunek dla potęgi natury jest źródłem bogactwa nawet dla najbiedniejszego z ludzi”.
ABIGAIL
Katrina. Czarnoskóre matki ze slumsów toną z dziećmi w objęciach. Robisz to specjalnie.
AUSTIN
Co?
ABIGAIL
Dajesz mi łatwe.
AUSTIN
Ja?
ABIGAIL
Przysięgam, że jak tylko powiedziałeś o naturze, już myślałeś o Katrinie.
To banalne. Wysil się!
AUSTIN
„Prawdziwy mężczyzna jest wobec kobiety...”. Jezu, przepraszam. Abby,
przepraszam, to było głupie, to było debilne zupełnie. Wkręciłem się w te
głupoty, samo mi tak wyskoczyło.
Przytulają się.
AUSTIN
Już ok? Przepraszam, ja naprawdę...
Abigail go całuje, najpierw powoli, potem coraz bardziej zachłannie, w końcu się rozbierają i zaczynają się kochać. Trwa to chwilę.
ABIGAIL
Zaczynasz powoli. Idzie to mozolnie, jak na rehabilitacji. Pierwszy krok.
Nie unikasz kontaktu. Mężczyźni mówią coś do ciebie, nie ignorujesz ich,
słuchasz, odpowiadasz. Masz pomysł na rysunek, nawet drobny szkic.
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Drugi krok. Pomysł na szkic kiełkuje w głowie. Pojawiają się pierwsze
kształty. Nie unikasz kontaktu wzrokowego. To potrafi trwać dość długo,
bo na początku nie jesteś w stanie go utrzymać. Zaczyna się od przelotnych spojrzeń, natychmiast odwracasz wzrok. Ale potem idzie ci coraz
lepiej. Wyobrażasz sobie, że ktoś poklepuje cię po ramieniu. „Fantastycznie, Abby” – mówi – „Dasz radę. Powolutku”. Najpierw przelotnie
krzyżujesz wzrok z ekspedientem wydającym burgery w okienku. Jest
łatwiej, bo on siedzi w budce, ty siedzisz w samochodzie i wystarczy tylko, że odbierzesz papierowy worek i przyłożysz kartę. Kształty zaczynają
przypominać kompozycję, choć traktujesz je dość swobodnie i nonszalancko. Ćwiczysz na ekspediencie przez następny miesiąc czy dwa, chociaż nawet niespecjalnie kochasz burgery. Jeśli zacznie cię rozpoznawać
i do ciebie zagadywać, szybko zmieniasz lokal i odbierasz burgery gdzie
indziej. Panicznie boisz się, że stracisz kontrolę nad rozmową, że ktoś
będzie się gapił dłużej niż byś chciała. Zmieniasz lokal to właściwie eufemizm. Ściema. Zostawiasz go osłupiałego w okienku z zestawem Caliburger, duże frytki, Mountain Dew. W jednej ręce ściska tę pieprzoną
torbę, w drugiej terminal płatniczy i siedzi tam z rozdziawioną paszczą,
a ty odjeżdżasz z piskiem opon. Tylko dlatego, że powiedział: „Cześć,
fajnie cię znowu widzieć. Chyba naprawdę lubisz burgery po kalifornijsku”. Nie, nienawidzę burgerów po kalifornijsku. Nieważne. Trzeci krok.
Po jakimś czasie nie uciekasz z drive thru i możesz normalnie kupić te
jebane burgery i wymienić uprzejmości. Pojawia się perspektywa. Tańczysz z radości, jakbyś wspięła się na Denali. Krok czwarty. Zaczynasz
prowadzić small talk. Patrzysz mężczyznom w oczy. Kompozycja jeszcze
nie wypełnia płótna, ale powoli nabiera kolorów. Właściwie to myślisz
plamami koloru, jeszcze nie widzisz konkretnych odcieni. Zachowujesz
się trochę jak wiecznie najeżona dziwaczka, w każdej chwili gotowa do
ataku, aby wyprzedzić potencjalnego napastnika i zaskoczyć go szybkością reakcji. Ale z każdą kolejną rozmową jest lepiej. Krok piąty. Szkicujesz. Bierzesz ołówek do ręki i po prostu szkicujesz. Dostajesz protezę.
Jak nie masz protezy, jesteś w dupie i przepracowujesz problemy przez
kolejne dziesięć lat sama, ewentualnie z pomocą terapeuty. Proteza jest
nieocenionym wsparciem. Protezą są mili i wrażliwi mężczyźni z twojego otoczenia. Ołówek jest moją protezą. Austin jest moją protezą. Ktoś
mógłby powiedzieć, że traktuję go instrumentalnie, ale to nieprawda.
Człowiek kaleki, inwalida dostaje protezę i ona staje się jego częścią. Austin nie jest kulą, którą mogę się podeprzeć, a potem odstawić ją w kącie.
Austin jest moją brakującą ręką, jest i jednocześnie nie jest częścią mnie.
Dzięki niemu wykonuję masę czynności, których nie byłabym w stanie
wykonać sama. Pomaga mi nauczyć się świata na nowo. Krok szósty.
Wziąć płótno, zamocować, zagruntować. Zostać z mężczyzną w jednym
pomieszczeniu sam na sam. Nie wpaść w atak paniki. Krok siódmy. Czuć
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się dobrze w towarzystwie mężczyzny. Postawić pierwszą kroplę farby.
Krok ósmy. Czuć się swobodnie. To trwa długo, ale zaletą tego etapu jest
to, że można sobie przy okazji ćwiczyć z Austinem wszystkie poprzednie kroki. Nie porzucasz już burgerów, nie dobierasz kolorów bez sensu,
rozmawiasz z przyjemnością, choć nadal jesteś lekko spięta i gotowa
do ataku lub ucieczki i to, z kim rozmawiasz, nie ma tu nic do rzeczy. To
zupełnie irracjonalne, wiesz o tym, ale wcale nie wpływa to na poziom
strachu. Krok dziewiąty. Pocałunek, próba osiągnięcia zamierzonej formy i oddania na płótnie konkretnych brył, bliskość. Tu może być różnie.
Niektóre pewnie doświadczają długotrwałego spadku libido i silnych zaburzeń na tle seksualnym. U mnie pożądanie obudziło się szybko, ale co
z tego, skoro kompletnie nie wiedziałam, co z nim zrobić. Czułam się zagubiona, jakby instynkt prowadził mnie w jedną stronę, a umysł w drugą.
Jakbym wiedziała, że podłużny, ciemny walec na horyzoncie pejzażu miał
tam być, ale jakbym nie umiała go odpowiednio umiejscowić. W każdym
razie instynkt spowodował, że z kroku numer dziewięć przeszłam płynnie w krok dziesiąty. Seks. (chwila ciszy, Abigail głośno nabiera powietrze
i je wypuszcza) Jest trochę tak, jakbym znowu miała niewiele ponad rok
i uczyła się chodzić. Bardzo dziwne uczucie. Uwiera mnie to i to mocno,
gdzieś w duchu myślę, że kurwa, przecież ja to robiłam, przecież czerpałam z tego radość, przecież ja wiem, co się w co wkłada, pod jakim
kątem trzymać pędzel, co zrobić, żeby się rozluźnić, co powiedzieć, żeby
było przyjemniej, jak gęsta ma być farba, jak dać przyjemność drugiej
stronie. I, kurwa, nic się nie składa do kupy. Jakbym dostała same niepasujące puzzle albo śruby z główką na krzyżyk i prosty śrubokręt. Jakbym miała zbyt luźno rozpięte płótno, które marszczy się i flaczeje. Mam
rehabilitanta. Jest uważny, ostrożny i oddany sprawie. Ma poczucie humoru – rzecz nieoceniona, bo łatwo rozładować napięcie. Wiem, że jeśli
się przewrócę, mój rehabilitant mnie złapie. Austin. Moja sztuczna ręka,
która osłoni mi twarz przed lecącym w moją stronę kamieniem. Boże.
Czemu to jest takie trudne, czuję się tak, jakby moje ciało odmawiało mi
posłuszeństwa. Chcę tego, chcę jego, jestem podniecona, jestem mokra.
I do tego jestem kompletnie sztywna, jak trup. Nie wiem, co zrobić z rękami, nie wiem, co zrobić z nogami, nie wiem, co zrobić z biodrami, nic nie
wiem. Jak zgarbiony ślepiec, który idzie pod górę kamienistym szlakiem
i podpiera się sparciałym kosturem. Ale idę. Idę i będę iść dalej. Powoli,
Abigail, ostrożnie. Krok jedenasty. Seks przyjemny i naturalny. Brak poczucia wstydu, łatwość flirtu, inicjowania dotyku, swoboda w poruszaniu
swoim ciałem, osiąganie przyjemności i satysfakcji bez większych przeszkód. Zakończenie pracy nad obrazem. Podejmowanie decyzji. Dyscyplina w służbie przyjemności. Nie brzmi to specjalnie przyjemnie, ale bez
dyscypliny po prostu się rozsypię. A przecież przyjemność jest celem. Do
tego dążę. Krok dwunasty. Zaufanie, długotrwałe i szczęśliwe związki,
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macierzyństwo. Abigail Warren pokazuje swoje płótno komuś. Komukolwiek. Nie wiem, czy kiedykolwiek osiągnę ten krok. Na razie mi na
nim nie zależy. Nawet sobie tego nie wyobrażam. Nie wyobrażam sobie
osiągnięcia dwunastego kroku nawet za wiele lat. Może kiedyś zmienię
zdanie. Myślę o naszej nauczycielce od teorii malarstwa, wszyscy wiedzą, że przeżyła gwałt. Jej się udało, zdaje się, że jest szczęśliwa, ma
rodzinę. Ale wciąż się boi. Widzę to w każdej rozmowie, którą z nią prowadzę. Wiem, jak wygląda twarz kobiety, która doświadczyła gwałtu. Znam
ten wzrok utkwiony w martwym punkcie i stężałe mięśnie, jeśli wydarzy
się coś, co jej o tym przypomni. Nie chcę żyć w strachu. Jeśli przyjdzie
mi wybierać między związkiem, rodziną i dziećmi a życiem bez strachu,
wybiorę to drugie. Może jej mąż pomógł jej zamieść wszystko pod dywan, a nie był dla niej protezą. Może Abigail przeskoczyła parę kroków,
żeby natychmiast znaleźć się na mecie. Nie wiem, nie chcę oceniać. Jeśli
o mnie chodzi, po prostu nie chcę o tym myśleć. Partner, dzieci, rodzina.
To wizja odleglejsza od wyobrażenia Austina w Boston Dynamics. Równie
odległa jak moje płótno w MOMie.

Scena 12
Rozmowa przez Skype’a.
ASHLEY
Halo?
ABIGAIL
Cześć.
ASHLEY
To ty jesteś Abigail?
ABIGAIL
Tak.
ASHLEY
Cześć. Nazywam się Ashley, kontaktowałam się z Allison, widzę, że przekazała ci, że będę dzwonić.
ABIGAIL
Tylko tyle, nic więcej nie wiem.

543

ASHLEY
Okay. No to tak... Nazywam się Ashley Drew, Drew to po mężu, z domu
Wharton. Pochodzę z Butte w Montanie i studiowałam na waszym uniwerku. Jestem od was starsza no, prawie dziesięć lat. Widziałam Allison
w telewizji, o tobie czytałam, bo żadnego nagrania nie znalazłam. Znalazłam tylko jakiś krótki klip na YouTubie, dziennikarze złapali cię, jak
wychodzisz z sądu i proszą cię o komentarz, a ty ich olewasz, co w pełni
rozumiem. Chciałam tylko powiedzieć, że trzymam za was kciuki, dziewczyny.
ABIGAIL
Dzięki.
ASHLEY
Naprawdę, to jest kolosalna sprawa. Jesteście cały czas na świeczniku,
odczuwacie straszliwą presję, żyjecie teraz pewnie już tylko procesem.
To jest... Ja się nie sądziłam. To było parę lat temu i po tym, jak na komisariacie zorientowałam się w trakcie rozmowy, a przesłuchiwał mnie
komendant, że on i trener Cockburn to kumple, to już wiedziałam, że nic
z tego nie będzie.
ABIGAIL
Czekaj... Co?
ASHLEY
Tak, ja... ja też mam za sobą takie doświadczenie. Możesz mi wierzyć lub
nie. Ten sam kampus, zawodnik drużyny futbolowej, taka sama sytuacja.
Trochę inne czasy, co akurat działało na niekorzyść, nie każdy miał komputer, ubożsi korzystali z komputerów w bibliotece, nie było smartfonów,
nie dało się tego tak nakręcić, skontaktować się z kimś, kto przeszedł
przez podobną traumę, nie było to w każdym razie tak proste. Przepraszam, że tak mówię, wiem, że to nie jest proste, chodzi mi o możliwości
komunikacji.
ABIGAIL
Tak, tak. Jasne.
ASHLEY
Gdybym wtedy skontaktowała się z innymi dziewczynami, może doprowadziłabym do procesu, w grupie raźniej. W pojedynkę po prostu wyrzucają cię poza nawias społeczeństwa, robią z ciebie wariatkę, która sama
się prosiła. Nie da się ignorować kilkunastu czy kilkudziesięciu wariatek.
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ABIGAIL
Prokurator mówi, że może nawet dojść do setki, bo wnioski wciąż napływają, tylko naczelniczka prokuratury część odrzuca.
ASHLEY
Są i takie.
Chwila ciszy.
ASHLEY
To małe miasto. Ile was tam jest? Z suburbiami pewnie niewiele ponad sto
tysięcy ludzi. Małe miasto w dupie świata. Piękne góry. Tyle. Nic więcej.
ABIGAIL
Mieszkam tu od urodzenia, jakoś je kocham.
ASHLEY
Nie, nie to chcę powiedzieć, Abigail. Wszyscy się znają, rozumiesz? Wszyscy. Możesz sobie robić nadzieję, że znajdziesz pięćdziesięciu sprawiedliwych na sto tysięcy, możesz się targować jak na arabskim bazarze, że
jak nie pięćdziesięciu, to może czterdziestu, a może jednak trzydziestu,
skoro trzydziestu, to może jednak dwudziestu, a może dziesięciu. Znasz
finał tej historii?
ABIGAIL
Zostaje jeden z rodziną.
ASHLEY
A na końcu i tak się okazuje, że ten jeden molestuje własne córki.
ABIGAIL
Możliwe.
ASHLEY
Powiedziałabym, że to pewniak... Słuchaj, chciałam ci tylko powiedzieć,
że jestem pełna podziwu i wspieram cię, choćby nie wiem co. Jakbyś miała potrzebę, dzwoń. Mieszkam w Teksasie, wyszłam za mąż, mam dwójkę
małych dzieci, nie zawsze będę w stanie z tobą porozmawiać, córa ma
wprawdzie cztery lata, ale mały tylko pół roku i na tę chwilę tonę w pieluchach. Ale, jak tylko będę mogła, jestem do twojej dyspozycji. Możemy
się tak umówić?
ABIGAIL
Patrzę na ciebie i nie wierzę, że to możliwe.
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ASHLEY
Co?
ABIGAIL
Jesteś... piękna, uśmiechasz się, masz rodzinę. To jest w ogóle możliwe?
Po gwałcie?
ASHLEY
Zajęło mi to wiele lat. Słuchaj, będę kończyć, ale zdradzę ci jedną tajemnicę, to jest jedna jedyna rzecz, którą musisz wiedzieć. Jeśli zostaniesz
sama, nie miej oporów. Niech miasto ginie, niech je zniszczą, niech je
spalą w mediach do gołej ziemi. Nie odwracaj się za siebie. Jeśli tak musi
być, trudno, nic na to nie poradzisz. Nie miej sentymentów, nie rozpaczaj,
pakuj się i spieprzaj tak daleko, jak tylko możesz. Istnieją inne miasta,
inne kraje, inne kontynenty. Wyjedź do San Francisco albo Tijuany. Za
miedzą masz Kanadę, jedź do Vancouver, Toronto, gdziekolwiek. Nie odwracaj się.

Scena 13
Pobocze drogi.
PEGGY
Czyś ty oszalała?! Zawsze tak zajeżdżasz ludziom drogę, bez żadnego
ostrzeżenia, z piskiem opon?! Mało nie wylądowałam w rowie!
MAGGIE
Obiekt w lustrze jest bliżej, niż się zdaje.
PEGGY
Co?
MAGGIE
Jajco! Masz to napisane na bocznym lusterku!
PEGGY
Będziemy tak stać na poboczu?
MAGGIE
Będziemy tak stać na poboczu, jeśli masz ochotę wysłuchać tego, co
mam ci do powiedzenia.
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PEGGY
Słucham.
MAGGIE
Cała najeżona. Ktoś gotów zobaczyć Peggy Warren w tym wysoce niekomfortowym położeniu – jak rozmawia na poboczu z indiańską striptizerką.
PEGGY
Zajechałaś mi drogę, a teraz znowu grasz kartą biednej squaw.
MAGGIE
Aa. Nie używaj przy mnie tego słowa. Wiesz, że używają go tylko białasy?
Istnieją fachowe językoznawcze badania, w których niektórzy dowodzą,
że squaw oznacza pizdę. Wiedziałaś? Chociaż w moim kontekście to jest
uzasadnione, przyznaję.
PEGGY
Co...?
MAGGIE
Była u nas kiedyś doktorantka z Berkeley. Od niej wiem. Z antropologii.
Tak, tak, niektórym z nas się udaje, tak moim, jak i twoim. Wyjeżdżają
gdzieś daleko, zakładają rodziny, biznesy, budują nowe domy, może nawet wchodzą do Kongresu. Ale nie. Tacy jak my na zawsze zostają gdzieś
w dupie świata, gdzie tyrają dzień i noc jak woły. Nic nas nie czeka, może
tylko tyle, że potem przyjeżdża jakaś dziunia z Kalifornii i robi z nami głupawe wywiady, a was jakiś bogaty łajdak porywa hasłami o budowaniu
nowej przyszłości, z której, jak zwykle, gówno wynika. Więc co masz robić? Wszyscy kończymy tak samo, z butelczyną w łapie. Brzemię każdego
człowieka.
PEGGY
Nie wiem, czemu ma służyć twój słowotok, ja pracuję naprawdę ciężko...
MAGGIE
I liczysz na wielkie bogactwo? Z czego niby? No chyba że robisz zajebiste
fuszki, to ja przepraszam, nie mam zwyczaju wpierdalać się w oddolny,
obywatelski, święty kapitalizm. Każdy orze jak może. Zresztą mnie też
czasem zdarzy się fuszka.
PEGGY
A jakie ty niby masz fuszki?
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MAGGIE
O, kochana, prosta sprawa, numer stary jak świat, a i tak ciągle się na
niego nabierają. Tyle, że nie każda się do tego nadaje. Zgłasza się do mnie
regularnie as pokera, który ma układ z szefem kasyna. Wskakuję w panterkę z wielkim dekoltem, robię oko i idę. Nie mogę wyglądać jak kocmołuch, bo stawki są wysokie. Prosty kowboj, który ma szczęście w kartach,
jedzie do kasyna i szpanuje swoim ostentacyjnie złotym zegarkiem
i nową skórzaną kurtką. Wygrał dwa turnieje i myśli, że pana Boga za nogi
złapał. Gapi mi się regularnie w cycki, a ja go troszkę podrywam, może
się bawię słomką od drinka, a może przypadkowo poprawię sobie stanik
tak, żeby zobaczył więcej cycka. Jak klient jest wyjątkowo oporny, to niby
mimochodem dotykam go pod stołem, kolanem, stopą, wszystko jedno.
Czasem są twardzi i wygrywają. Ale z reguły tracą rezon, mój as zgarnia żetony, od których jest i tak uzależniony jak ostatni ćpun. Ja dostaję
procent, szef kasyna dostaje procent, białas jedzie do domu i do końca
życia rozkminia, czy właśnie został orżnięty przez bandę Indiańców, czy
po prostu powinien dać sobie spokój z babami.
PEGGY
To jest legalne?
MAGGIE
Cycki? Cycki są zawsze legalne, zakrywają je tylko w telewizji i to chyba tylko amerykańskiej, chociaż nie wypowiadam się za Arabów, bo nie
wiem, mniejsza z tym, cycki zawsze są legalne i tego się trzymajmy.
PEGGY
Maggie, na litość boską, co ty w ogóle pieprzysz?
MAGGIE
Nie podobają ci się wesołe wstaweczki wstawionej cioteczki Maggie? Kto
by pomyślał?
PEGGY
Jesteś chyba najbardziej gadatliwą rdzenną Amerykanką, jaką znam.
MAGGIE
Cooo? Co to w ogóle miało znaczyć? Aaa, wiem. Powinnam stać na prerii
z rozwianym włosem, milczeć wymownie i patrzeć w dal. Tak, widzę to.
Milczę zapatrzona w rzeczy niewidoczne dla zwykłych śmiertelników, a w
tle słychać odgłos oddalającego się orła czy innego matkojebcy z zakrzywionym dziobem. Peggy, kurwa, ja się nawet nie znam na florze i faunie
Ameryki Północnej. Jedyne, co w tym temacie mam ogarnięte na cycuś
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to, proszę ja ciebie, rozpoznanie, kiedy klient był w skupie bydła i jest
przy hajsie, żeby mi w klubie zostawić większy napiwek.
PEGGY
No dobra, dobra, przepraszam. Jesteś najbardziej gadatliwą osobą, jaką
znam.
MAGGIE
To nie ja, złociutka, tylko Jim Beam.
PEGGY
Tequila.
MAGGIE
Wszystko, kurwa, jedno. Mogłabym ułożyć poemat o używkach Ameryki Północnej. To ciekawsze niż flora i fauna, a i przyszłościowe, bo nam
w końcu ten klimat jebnie, więc jedyne, co nam zostanie na pociechę, to
chlanie i dragi. Zresztą teraz też mamy tylko to.
PEGGY
Czemu ty mi w ogóle zajechałaś drogę? Masz do mnie jakąś sprawę? Stoisz tu i gęba ci się nie zamyka. Daj sobie spokój. O co ci chodzi?
MAGGIE
Ekhm.
PEGGY
No? Przejdź do rzeczy.
MAGGIE
Proszę bardzo. Nadal masz mi to za złe, co?
PEGGY
Co?
MAGGIE
Beau Ridgemont.
PEGGY
Co?
MAGGIE
Co, co? Nie wiesz, kim jest Beau Ridgemont?
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PEGGY
Nie wiem. Miejskim radnym. Inwalidą. Wpływowym i bogatym człowiekiem. Chodzą plotki, że ma dwa szyby naftowe, a może udziały. Jeden
podobno jest w Teksasie, drugi w Kalifornii.
MAGGIE
Nie pierdol, Peggy. Beau Ridgemont, ostatnie klasy szkoły średniej w Kalispell, twoja wielka miłość.
PEGGY
Przestań. To było tyle lat temu.
MAGGIE
Było, a nadal nie możesz się po tym pozbierać. Będę z tobą szczera, kompletnie mnie zaskoczyłaś tą wizytą. Jeszcze z córką. Nie sądziłam, że
możesz do mnie podejść pierwsza.
PEGGY
Jesteśmy w sytuacji bez wyjścia.
MAGGIE
Wszystkie jesteśmy w sytuacji bez wyjścia.
PEGGY
Mam do ciebie żal o tamtą sprawę. Zawsze miałam. Nigdy się specjalnie
nie przyjaźniłyśmy, ale chętnie przebywałyśmy w swoim towarzystwie,
przynajmniej w liceum. I od tamtej historii...
MAGGIE
Jakiej historii? Jakiej historii, co? Bogaty biały dzieciak z dobrej dzielnicy,
który tuż po szesnastych urodzinach dostał w prezencie Mustanga.
PEGGY
Używanego.
MAGGIE
Twoja historia to wyidealizowane wspomnienie o wielkiej, nastoletniej
miłości i perfekcyjnym chłopcu, któremu niczego w życiu nie brakuje.
Szkoda, że nie zauważyłaś, że na chuj mu byłaś, skoro miał wszystko.
PEGGY
Mówisz tak, bo to ty mi go odbiłaś.
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MAGGIE
Aha.
PEGGY
Właściwie to nawet nie byłaś w nim zakochana. Chodziło ci tylko o to, co
miał w spodniach.
MAGGIE
Jesteś głupia, Peggy. Zawsze byłaś głupia, zawsze będziesz głupia. Żal
mi tej twojej córki.
PEGGY
A może nie? Dopięłaś swego, chodził potem po szkole i wyciągał z plecaka twoje majtki!
MAGGIE
I jesteś przekonana, że żeby zdobyć cudze majtki, wystarczy przelecieć
pierwszą chętną dupodajkę?
PEGGY
Nawet nie wiesz, co to znaczy dla nastolatki. Świat mi się zawalił.
MAGGIE
Maggie Blackheart, pierwsza szmata Montany. Jestem pełna podziwu
dla twojej dedukcji. Gratulacje. Bo Beau, Beau przecież jest, kurwa, idealny. Jak dają, to bierze, nie? Proste! Nie tak to wyglądało, Peggy. Jak
możesz być taką kretynką?!
Chwila ciszy.
PEGGY
Nie...
MAGGIE
Ależ tak. Beau Ridgemont, bogaty biały dzieciak z dobrej dzielnicy, przyzwyczajony, że jak czegoś chce, to mu po prostu dają, dorwał mnie za
boiskiem ze swoimi kumplami. Jakbym była biała, może przynajmniej by
się przywitał. Ale nie jestem biała, więc zaliczyłam kilka kopniaków i dwa
uderzenia metalową pałką w plecy. Gwałcił tylko on, reszta patrzyła. Dobrze, że to były czasy bez telefonów komórkowych, bo miałabym już całą
sesję w internecie.
PEGGY
Maggie, nie musisz...
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MAGGIE
Ależ muszę. Chyba właśnie muszę. Wiesz, co się potem stało?
PEGGY
Miał wypadek.
MAGGIE
Wypadek.
MAGGIE
Skasował Mustanga, prowadził pod wpływem alkoholu.
MAGGIE
Nie, kochaneczko. Potem Maggie Blackheart pozbierała swoje sztywne
od błota i krwi ciuchy, ubrała się i pieszo przeszła kilkanaście mil, następne kilkanaście autobusem, potem znowu pieszo i pieszo, byle dotrzeć na
obrzeża rezerwatu. Tam załomotała pięścią do drzwi przyczepy Dużego
Jima, który był z kolei jej wielką, nastoletnią miłością. A Duży Jim, o ile
pamiętasz, dziewczyno, to nie był jakiś wymuskany chłoptaś w sweterku
z nazwą college’u z Dupowa w stanie Gówno Prawda, tylko kawał faceta
z twarzą przeoraną wielką blizną. Był nieprawdopodobnie silny i wyglądał tak, jakby Geronimo, Quanah Parker, Leonard Peltier i Siedzący Byk
mieli nieślubne dziecko. Wszyscy czterej. I Kurt Russell na dokładkę.
PEGGY
Kurt Russell?
MAGGIE
Kurt Russell, powiadam, słuchaj, durna.
PEGGY
Kurt Russell jest biały.
MAGGIE
No i? Zresztą mniejsza z tym, facet nie musi wyglądać, ważne, żeby miał
męski głos.
PEGGY
Nie pamiętam głosu Kurta Russella.
MAGGIE
Co? Jaki głos, jakiego Kurta Russella? Co ty pieprzysz. Skup się, chodzi
o to, że Duży Jim spakował się do pickupa i wyruszył na poszukiwania
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Ridgemonta. Zajechał mu drogę na stanowej dziewięćdziesiątce trójce,
wyciągnął go z tego śmiesznego Mustanga i spuścił mu taki wpierdol, że
Ridgemont leżał przez kilka miesięcy w szpitalu ze świadomością, że do
końca życia będzie się poruszał na wózku inwalidzkim.
PEGGY
To ty...
MAGGIE
Oko za oko, Peggy.
PEGGY
Nie wiedziałam...
MAGGIE
Skąd miałaś wiedzieć? Widziałaś tylko ślicznego chłopca, który szasta
kasą bez opamiętania. Każda z nas widzi tylko tyle, ile chce widzieć.
PEGGY
Dlaczego nie poszłaś na policję?
MAGGIE
Dlatego, że sama teraz widzisz, jak to wygląda. Zdaje się, że jesteście po
pierwszej rozprawie? I jak tam? Dobrze was traktują, czy robią z was histeryczki? No to teraz wyobraź sobie podobną sytuację, tylko trzydzieści
lat temu z kolorową ofiarą i białym sprawcą w białym sweterku. Jesteś
tak naiwna... Oko za oko, złotko. Jim dopadł Ridgemonta, później ktoś
spalił przyczepę Jima, potem prowokowana bójka, jakaś broń, podrzucone narkotyki. Jim wpadł przeze mnie w spiralę recydywy, od jednego pierdla do drugiego. Kiedy ruszył na łowy za Ridgemontem, stałam na stacji
benzynowej, tej, którą obsługuje stary, półgłuchy kowboj z żółtymi od tytoniu zębami, tam, skąd zawsze w liceum kradliśmy alkohol. Pamiętasz?
Przychodziłam tam regularnie, a on zawsze krzyczał do mnie z daleka, że
chętnie by przeruchał cipkę, która jest w poprzek.
PEGGY
I nadal tam chodziłaś?
MAGGIE
Miałam 17 lat. Wtedy tłumaczyłam sobie, że to mała cena za kradzione
piwo, a mój rekord to wyniesienie sześciu puszek za jednym zamachem.
No, ale co możesz wiedzieć, kiedy masz 17 lat? Wydaje ci się, że to nic
takiego.
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PEGGY
Nie chciałabym, żeby ktoś tak mówił do mojej córki. Zwłaszcza teraz.
MAGGIE
Może nie tymi samymi słowami, ale mówili, mówią i będą mówić. Ci, którzy będą ją chcieli skrzywdzić, będą mówić okrutnie i będą ją poniżać. Ci,
którzy będą chcieli być delikatni i tak z łatwością sprawią jej przykrość.
PEGGY
Nawet teraz?
MAGGIE
Co mam ci powiedzieć? Po gwałcie nie nabierasz odporności, to nie jest
jakaś, nie wiem, szczepionka na obelgi i poniżanie, to nie jest żadna supermoc. Jest gorzej. Wszystko cię boli. Ja to wiedziałam, już wtedy, jak
byłam młoda. A na stację i tak chodziłam. Wtedy... nigdy nie zapomnę
tego dnia, Jim pojechał za Ridgemontem, ja poszłam na stację, kupiłam
paczkę szlugów. Właściwie to nie kupiłam. Tego dnia kowboj mnie nie obrażał, tylko spojrzał na mnie tak dziwnie i powiedział, że mogę sobie te
szlugi wziąć, że on stawia. Dziwne. Wyszłam przed stację, było już ciemno stanęłam na skraju wzgórza i nagle... pamiętasz widok, który rozpościerał się z tego wzgórza?
PEGGY
Ranczo Bailey’a. Pewnie, że pamiętam, zawsze miał kupę kasy, więc całe
ranczo było na tip top. Śmialiśmy się w szkole, że pewnie każdy koń rozpoczyna dzień od kąpieli w mleku.
MAGGIE
Ranczo wtedy płonęło. Stałam wtedy na wzgórzu i patrzyłam, jak płomienie liżą stodołę, jak przenoszą się na inne budynki, jak z domów wyskakują mężczyźni, jak oszalałe zwierzęta pędzą przed siebie, tratując
wszystko po drodze. Wiesz, że zapomniałam o Jimie, o Ridgemoncie i o
wszystkim?
PEGGY
Pamiętam ten dzień. Zginął jeden z pracowników Bailey’a, zaczadził się.
I co było potem?
MAGGIE
A co miało być potem? Potem wszystko ucichło. Siadłam więc na zboczu,
piłam colę i czekałam. Nie skończyłam szkoły, z czego pewnie w duchu
się cieszyłaś i potem już całe życie czekałam, a colę zamieniłam na inne

554

rzeczy. Wiesz, jak to jest. Najpierw złość. A potem piwo, whiskey, barbiturany.
PEGGY
Nie, nie wiem, jak to jest.
MAGGIE
Peggy Warren. Zawsze porządna. Czysta i wyprasowana.
PEGGY
Ja też nie miałam łatwo.
MAGGIE
Tak, wiem, toksyczny związek, ciąża, mąż, który zostawia cię z dzieckiem
i spieprza przed alimentami na Florydę czy inne Hawaje. Ja spędziłam
młodość, dorabiając w klubie ze striptizem i wyczekując każdego widzenia w więzieniu stanowym. Na rany Chrystusa, połowa słuchawek, jeśli
oddać je do laboratorium, kryje w swym wnętrzu drobinki mojego pudru.
PEGGY
Och, Maggie...
MAGGIE
Oddał mi tego pickupa, to był chyba jedyny zgodny z prawem dokument,
jaki kiedykolwiek podpisał, przeprowadziłam się na stałe do Missouli,
żeby mieć bliżej do paki. Półtorej godziny, może dwie w jedną stronę. Dla
niego jechałabym i kilkanaście godzin, jechałabym na koniec świata. To
zresztą nie ma już znaczenia, sama mówisz, że minęło wiele lat. Minęło
wiele lat, a my pijemy, czekamy, aż przyjedzie do nas jakaś niewydarzona
antropolożka z Berkeley, która na dzień dobry przykuje do siebie nasz
wzrok z racji taniego tatuażu z głową indiańskiego wodza, który dumnie
nosi na przedramieniu, palimy, siedzimy w tej dupie świata i gapimy się
na nasze przeklęte góry.
PEGGY
Góry mamy piękne.
MAGGIE
No, faktycznie. Na sam widok mocniej bije serce.
PEGGY
Moi ludzie nazwali nasz park narodowy „Koroną kontynentu”. Zdaje się,
że twoi nazywali tutejsze góry „Lśniącymi Górami” albo „Kręgosłupem
Świata”.
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MAGGIE
Ja pierdolę, ty naprawdę się właśnie roztkliwiasz. Wyczytałaś to w którymś z tych twoich folderków, które wciskasz turystom? „Kręgosłup
Świata”. Serio? Góry Skaliste jako „Kręgosłup Świata”? Nie rozśmieszaj
mnie. O ile wiem, fabryka snów jest w L.A., a sny są w głowie, więc wychodzi na to, droga Peggy, że odcinek szyjny kręgosłupa jest gdzieś w Nowym Meksyku, a Missoula w okolicach kości ogonowej. Co sytuuje nas,
tak, dobrze myślisz, w dupie.
PEGGY
Tylko nasz park narodowy jest „Kręgosłupem Świata”. Tylko ten odcinek
Gór Skalistych.
MAGGIE
Co za bzdury.
PEGGY
Co z Jimem?
MAGGIE
Jim nie żyje, zmarł w więzieniu. Wysiadło mu serce. My, Indianie, kiepsko
znosimy zamknięte pomieszczenia. Nie kumamy idei przymusu, wiesz?
PEGGY
Przykro mi.
MAGGIE
A ja zostałam w klubie na dobre. (chwila ciszy) To była moja zmiana, miałaś rację. I właśnie wtedy ten skurwiel tam był. Będę zeznawać, jeśli tylko...
PEGGY
Tak, przepraszam. Nic nie wiedziałam. Musisz mi wybaczyć... Chcę, żebyś zeznawała.
MAGGIE
Mam w dupie, co chcesz. Będę zeznawać, jeśli tego będzie sobie życzyć
twoja córka. Rozumiesz mnie, Peggy? Po to ci to wszystko mówię. Nie dla
ciebie, dla niej. Kurwa, gliny.
CODY
Pani Peggy Warren?
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PEGGY
Panie władzo!
CODY
Czym jest spowodowany ten postój?
PEGGY
Już się stąd zbieramy, trochę się zagadałyśmy...
CODY
Widzę, że ma tu pani doborowe towarzystwo. Co tam, Maggie? Co znów
przeskrobałaś?
MAGGIE
Od ostatniego razu jestem potulna jak owieczka.
CODY
Doprawdy? Raczej jak żmijka.
MAGGIE
Jak trzeba, kąsam.
CODY
Groźby pod adresem policjanta?
MAGGIE
Groźby? Panie sierżancie, pan mnie podrywa!
PEGGY
Zbieramy się, naprawdę. Przepraszamy za kłopoty.
CODY
Żeby taka porządna kobieta jak pani... Miałem o pani inne zdanie.
MAGGIE
Porządniś się znalazł, widziałaś?
CODY
Haha! Spływaj stąd Maggie i nie zawracaj dupy porządnym obywatelkom.
No, już. I nie rozrabiaj. Nie mam ochoty znowu cię oglądać...
MAGGIE
W ubraniu. Nie masz ochoty oglądać mnie w ubraniu. Poza tym? Spoko.
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CODY
Zmykaj, dziwko, zanim mnie wytrącisz z równowagi.
MAGGIE
Buźki. Przyjdź we wtorek, Cody. Pierwsza kolejka na mój koszt. Żegnam
zebranych. Mam dużo p r a c y .
Maggie odchodzi. Chwila ciszy.
CODY
Ja udam, że niczego nie widziałem, a pani radzę nie wikłać się w sytuacje
tego typu.
PEGGY
Chodziłyśmy razem do liceum, wiele lat temu, w Kalispell.
CODY
Rozumiem, że jest pani w kryzysowej sytuacji, ale po co pani spotkania
z takimi szumowinami? Pani Warren, niech pani wraca do córki i wyciągnie z tego spotkania nauczkę. Niech pani odrobi pracę domową.
PEGGY
Tak jest. Przepraszam. Do widzenia.
CODY
Muszę przyznać, że to był jednak niecodzienny widok. Dwa różne światy.
Obie złapane w świetle reflektorów jak dzikie zwierzęta. Szkoda, że nie
mogłyście zobaczyć własnych min.
PEGGY
Obiekt w lusterku jest bliżej, niż się zdaje.
CODY
Co?
PEGGY
Chodziłyśmy razem do liceum w Kalispell, nic więcej.
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Scena 14
Pokój Abigail.
ALLISON
Wymknęłam się. Specjalnie po to, żeby do ciebie przyjść.
ABIGAIL
Ooo, Allison, jesteś takim słodziakiem.
ALLISON
Mam wyrzuty sumienia. Trochę mi wstyd, że tak pokątnie się z tobą widuję. Moi rodzice, wiesz, to nie są źli ludzie, są tylko trochę...
ABIGAIL
Konserwatywni.
ALLISON
Trochę.
ABIGAIL
Trochę?
ALLISON
To nie są źli ludzie. Po prostu się z nimi nie zgadzam.
ABIGAIL
Co ci mówią?
ALLISON
Takie tam.
ABIGAIL
No co?
ALLISON
Że wywierasz na mnie zły wpływ. Ale ja tak nie myślę. Oni pewnych rzeczy
zwyczajnie nie rozumieją. Zaczęłam przy tobie dostrzegać różne rzeczy,
których wcześniej nie widziałam. I tak, jesteśmy mieszczańscy, jesteśmy
strasznie mieszczańscy. Mam odziedziczyć po nich aptekę, studiuję farmację – tak, jak planowali. Pewnie wyjdę za mąż, urodzę dwójkę dzieci,
będę mieć dom z ogrodem i raz w roku wakacje w Kalifornii. Nie znałam
wcześniej takich ludzi, jak ty, artystów, takich wywrotowców. Zawsze
nosisz te czarne koszulki, masz dziary. Czemu milczysz?
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ABIGAIL
Nie wiem. Myślę. Z jednej strony czuję się, jakby wypalono mi żelazem
znamię. Pewnie w kształcie litery „A”, haha. A z drugiej myślę sobie, że
moja biedna, poczciwa, ciężko pracująca mama nawet nie spodziewa się,
co o mnie gadają.
ALLISON
Olać rodziców. Oni nigdy nie rozumieją.
ABIGAIL
Moja mama jest naprawdę spoko. To strasznie twarda babka, chociaż nie
wygląda, wiesz? Sama mnie wychowała. No, trochę z dziadkiem, jak jeszcze żył, bardzo nam pomagał finansowo.
ALLISON
Miałaś bogatego dziadka?
ABIGAIL
Bogatego? A gdzie tam! Radził sobie, ale żeby zaraz był bogaty? Po prostu
miał piekarnię w centrum miasta, taką malutką, nic wielkiego, prowadził
ją chyba od 1952 roku, czy jakoś tak, całe miasto u niego kupowało. Ale
w latach dziewięćdziesiątych nastała moda na sieciówki, piekarnia podupadła i dziadek musiał ją zamknąć.
ALLISON
Szkoda, że nie dożył dzisiejszych czasów. Małe sklepiki znów robią się
modne.
ABIGAIL
Może i tak by upadła. A może mój dziadek wszedłby do sądu i rozjebałby
całe to towarzystwo z dubeltówki? Haha.
ALLISON
Ja na przykład uwielbiam małe sklepiki i małe restauracje. Byłyśmy
wczoraj z mamą na sushi i było super! Abigail, byłabyś zachwycona! Aż
by ci oczy latały. Jest tam taka lada i kuchmistrz na twoich oczach szatkuje rybę!
ABIGAIL
Super.
ALLISON
Ma taki wielki tasak, to wygląda jak w programach kulinarnych, bierze
ten tasak i ciacha w takim tempie, że odlot. Wszystko, jak leci, pod tasak,
hop, ryba owoce morza, warzywa...
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ABIGAIL
Potwór z Loch Ness, ośmiornice i węże wodne.
ALLISON
A ty co wczoraj robiłaś?
ABIGAIL
Słuchałam muzy, oglądałam obrazy z malarstwem i spałam. Trochę sobie
nie mogłam znaleźć miejsca w domu. Słuchałam Tori Amos, znasz Tori
Amos?
ALLISON
Trochę. Słabo. Ale, jasne, wiem, kto to.
ABIGAIL
Tori jest super! Wiesz, że ona jest częściowo Czirokezką?
ALLISON
Serio? Nie wygląda.
ABIGAIL
Nie wiem, czy jest na pewno, ale ona tak twierdzi. W każdym razie słuchałam sobie Tori i chyba trochę za głośno. Więc moja mama na dole
podgłośniła radio i akurat leciała Tina Turner. Ja nie słucham Tiny Turner,
chociaż puszczałam ci Franka Zappę ostatnio, wiesz, który kawałek...
ALLISON
Aa, „Montana”! Ojejku, bardzo mi się to podobało, taki pocisk po naszych
wsiokach.
ABIGAIL
Ej, to było raczej nostalgiczne.
ALLISON
Chyba dla niego. On nie był z Montany.
ABIGAIL
No, nie był.
ALLISON
Dla mnie to była kpina. Kto zdrowy na umyśle chce się wyprowadzić do
Montany? Daj spokój. To ten kawałek, gdzie Tina śpiewa w chórkach, nie?
I co? W radio to puszczali?
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ABIGAIL
No co ty? Szlagiery leciały, to, co zawsze. Duety, nie wiem, chyba z Davidem Bowie. Zawsze w radio leci albo duet Bowiego z Freddiem Mercurym, albo Bowie z Tiną Turner, nie wiem, dlaczego. Może moja mama tak
trafia. W każdym razie leci sobie ta Tina, a potem leciało “Imagine” i mnie
trafiło. Allison, kumasz?
ALLISON
Ale co?
ABIGAIL
Tori Amos jest jedną z nas! Tina Turner jest jedną z nas!
ALLISON
Są kobietami?
ABIGAIL
Nie, głuptasie, przeżyły gwałt, bicie i tak dalej!
ALLISON
Myślałam, że robiłaś coś fajnego, ja byłam na sushi, a ty...
ABIGAIL
A ja ci mówię o gwałtach, dobrze, ale zrozum. Jakbyśmy tak się wszystkie
ruszyły. Rozumiesz? Tori Amos została napadnięta przez jakiegoś psychofana z bronią w ręku, który potem ją zgwałcił. Tina Turner była żoną
Ike’a Turnera, który ją bił i wykorzystywał, bo wiesz, oczywiście w małżeństwie to nie gwałt. I potem leci ten pierdolony Lennon...
ALLISON
Którego zastrzelili.
ABIGAIL
Nie, nie, dobra, no, zastrzelili go, ale kumasz, leci ten Lennon. I on napisał kiedyś taką piosenkę, „Happiness Is a Warm Gun” i Tori Amos to
potem wykonywała, i są tam sample z George’a Busha, i starego, i młodego, i z jej ojca, bo jej ojciec jest zwolennikiem broni. Wyobrażasz sobie?
Laskę sterroryzował jakiś typ i ją zgwałcił, a jej ojciec coś pierdoli o drugiej poprawce. Czujesz? Ona jest oczywiście zwolenniczką zaostrzenia
dostępu, nieważne. To taki szczegół. Wiesz, że pracowałam w wakacje
w sklepiku z bronią? Słuchałam w kółko tej piosenki w jej wykonaniu. Tak
sobie, miałam na nią straszną fazę. Dopiero później porównałam z Lennonem i wiesz, on to ironicznie śpiewał, a ona, jak to śpiewała, przeżywała ponownie ten cały gwałt, to wszystko, co ją spotkało. I wczoraj w radio
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leciało „Imagine” i ja sobie myślę, że cały świat mówi, że Yoko Ono, co za
menda, co za pinda, przez nią rozpadli się The Beatles, a ty wiesz, że on
ją bił? Tłukł ją normalnie. I on mi tu, kurwa, pierdolony fagas śpiewa, że
„imagine all the people living life in peace”, kurwa mać, „all the people”!
ALLISON
Ej, to jest jak Konstytucja: „My, ludzie”, „My, kurwa, ludzie”, tylko potem
trzeba dopisać ileś poprawek, bo czarni i kobiety to z definicji nie są ludzie. Więc główna preambuła ich tak jakby nie dotyczy. Ooops!
ABIGAIL
No, dokładnie! Kumasz? Strzeliło mnie normalnie. „Imagine all the people”, ja jebie! “Fuck all the people”, to jest moja recepta na życie. Recepta Abigail Warren.
ALLISON
„Fuck All the People” brzmi jak tytuł piosenki... punkowej albo coś.
ABIGAIL
Punki. Kurwa. To samo. Nancy Spungen i Sid Viscious z Sex Pistols. Robią
potem filmy i dokumenty, jaka wielka miłość aż do śmierci, blablabla. Koleś ją zabił, kurwa. Zabił ją po prostu. Jaka wielka miłość, co to ma, kurwa, znaczyć? Co wyrosło z punka – o, Courtney Love. Twarda rockmanka,
wszyscy będą teraz pieprzyć, że miała zły wpływ na Cobaina, Nirvana
mało się nie rozpadła, a ona na pewno zabiła męża. Bo jak nie daje sobą
pomiatać, ćpa i przeklina tak jak kolesie, to już na pewno go zabiła. Dajcie
ludzie spokój.
ALLISON
Ja nie słucham punka i Lennona, więc nie muszę się niepotrzebnie denerwować.
ABIGAIL
Czego słuchasz?
ALLISON
System of a Down.
ABIGAIL
Co?!
ALLISON
No co? Zajebisty zespół.
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ABIGAIL
E, oni mają takie teksty, że ja bym się z nimi wkurwiała na ten kraj.
ALLISON
Ale mi się to jakoś kanalizuje. Nie wiem, może mi się wyrównuje, bo lubię
też lekkie rzeczy. Popu też słucham, ale nie jakiegoś obciachowego, lubię
Lady Gagę z Tonym Bennettem. I Madonnę.
ABIGAIL
Kolejna!
ALLISON
Co?
ABIGAIL
No, kolejna!
ALLISON
Co „kolejna”?
ABIGAIL
Nie wiesz...? Zgoogluj Madonnę. Zgoogluj sobie początek kariery Madonny i jej pierwsze małżeństwo.
ALLISON
Ej, serio?
ABIGAIL
Słowo skauta. Chociaż chuj ze skautem, czemu musimy się powoływać
na słowo faceta, żeby poświadczyć prawdę?
ALLISON
Skaut może być dziewczyną.
ABIGAIL
Skaut z reguły jest chłopakiem. Pieprzyć skauta. Moje słowo. Zgoogluj
sobie.
ALLISON
Aleś ty dzisiaj nabuzowana. Jakbym wiedziała, przyniosłabym piwko dla
rozluźnienia.
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ABIGAIL
Nieważne, chodzi mi o to, że po tym wszystkim byłam tak zła, wrzuciłam
sobie jakieś teledyski na YouTubie, oglądałam bezmyślnie i bach! Pojawił
się jeden z moich ulubionych klipów i poprawił mi humor.
ALLISON
Uff. Czekałam na to. Możesz wierzyć lub nie, ale ja jestem osobą, która
myśli raczej pozytywnie. Nie patrz tak na mnie, to naprawdę pomaga.
ABIGAIL
Ugh.
ALLISON
No weź, nie patrz tak na mnie. Ty to byś tylko w czarnych koszulkach chodziła!
ABIGAIL
Ale ona była w bieli, słuchaj. PJ Harvey. Ma taki kawałek, to są starocie
sprzed dwudziestu lat, ale dobra, nazywa się to “This Is Love” i jest do
tego teledysk. I tam się nic nie dzieje, a mnie wzrusza.
ALLISON
Bo nie jest Tiną Turner, nie jest Tori Amos i nie jest Madonną.
ABIGAIL
Bingo. Więcej. Ona tam tylko gra na gitarze i śpiewa, ale ma taki biały kostium z frędzlami. I patrzyłam na nią wczoraj i dotarło do mnie, że ona gra
Elvisa Presley’a. Tak trochę. Ale ubiera jego kostium i jest sobą, nie jest
Elvisem. I wiesz, o czym śpiewa? Że chce siedzieć i patrzeć, jak facet się
dla niej rozbiera. Kurczę, nie mogłam od niej oczu oderwać.
ALLISON
Ale fantazje! Hahaha! Żartujesz sobie ze mnie w tej chwili!
ABIGAIL
Co?
ALLISON
Wkręcasz mnie, tak? Chcesz pójść na męski striptiz? Serio? Hahaha!
ABIGAIL
Ale czemu nie?
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ALLISON
Błagam cię, Abigail, ci kolesie mają mózg rozwielitki.
ABIGAIL
Nie muszą być geniuszami, mają się rozbierać, oczywiście, że mają mózg
rozwielitki.
ALLISON
Jezu, nie wierzę, przecież ty byś ich dissowała, wystarczy, że któryś by
wyskoczył z niegramatycznym zdaniem, które by wypowiedział w formie
zaczepki. I to, co miało być z założenia seksowne, natychmiast straciłoby
swój urok. Znam cię, Abby, tak by właśnie było.
ABIGAIL
A ty byś ich może nie dissowała?
ALLISON
Ja bym w ogóle nie poszła!
ABIGAIL
Bo jesteś grzeczną dziewczynką z dobrego domu.
ALLISON
Nie, kurwa, bo wiem z góry, że to są kolesie z mózgiem rozwielitki i jak
któryś otworzy paszczę, to cały czar pryska. Jak można tego nie wiedzieć?
ABIGAIL
No, dobra, ale wiesz, o co mi chodzi, ona śpiewa o tym, że chce oglądać rozbierającego się typa. Patrzysz na ten teledysk i ona bierze świat
w garść.
ALLISON
No i zajebiście.
ABIGAIL
Ty wiesz, jak ona tam wygląda? Mówi: „Jestem może trochę Elvisiarą, ale
jednak sobą”.
ALLISON
Elvisą.
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ABIGAIL
Elvissą. Elvisssssą. Przychodzę i jak mi się jakiś spodoba, idę z nim do
łóżka, no i cześć, nikt nie ma prawa niczego mi nakazać ani zakazać, mam
wiosło i gram rocka, yeah!
ALLISON
Hahahaha! Nie, tylko nie kij od szczotki, to jest takie wyświechtane! Tylko
nie kij! Abigaaail, zaklinam cię!
ABIGAIL
Padnijcie na twarze, śmiertelnicy, nadchodzą kobiety z gitarami!
ALLISON
Twoja mama mówi, że tylko przy mnie się tak nakręcasz.
ABIGAIL
A twoja mama mówi, że mam na ciebie zły wpływ.
ALLISON
Jeśli mam doprecyzować, to raczej tata.
ABIGAIL
Aaa. Tata. Wszystko jasne.
ALLISON
Kocham mojego tatę.
ABIGAIL
Ale on chce, żebyś na zawsze była księżniczką. I nigdy nie dorosła.
ALLISON
No to się tak jakby rozczaruje.
ABIGAIL
Trochę ci zazdroszczę. Ja mojego nie znam.
ALLISON
Czasem to ja ci zazdroszczę. Ale tylko czasem, jak mnie ojciec wkurzy.
ABIGAIL
Lubię, jak tu jesteś.
ALLISON
Ja też. Myślisz, że gdybyśmy obie nie przeżyły gwałtu, zbliżyłybyśmy się
do siebie, czy nigdy byśmy się nie poznały?
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ABIGAIL
Nie wiem. Wiem, że jestem z tobą jakaś taka bezbronna. Jakbyś przejrzała mnie na wylot.
ALLISON
Przestań. Co ja tam wiem? Ja mam tylko w przyszłości sprzedawać leki
za dobre pieniądze.
ABIGAIL
W tym społeczeństwie to bardzo ważna umiejętność.
ALLISON
Miewasz czasem takie uczucie, jakbyśmy się znały od lat?
ABIGAIL
Tak.
ALLISON
Ja też.
ABIGAIL
Z mamą tego nie mam. Moja mama... mama to mama, matka bywa wymagająca, matka ma jakieś nadzieje, oczekiwania. A ty? Czego ty ode mnie
oczekujesz, Allison?
ALLISON
Niczego. Co wygrałam? No dobra. Może tego, że wygrasz proces. I że będziesz szczęśliwa... Jesteś zadowolona z Lovefielda?
ABIGAIL
Tak, jest bardzo wyrozumiały i dokładny. Ale boję się, że to za mało na
taką raszplę, jaką jest Bowen.
ALLISON
Nie uważasz, że on jest na swój sposób pociągający?
ABIGAIL
Hahah! Jezu, Lovefield jest gejem.
ALLISON
Co?
ABIGAIL
Totalnie jest gejem, nie wyczułaś?
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ALLISON
Nieważne, i tak jest słodki... To jest to malarstwo, które wczoraj oglądałaś?
ABIGAIL
Tak.
ALLISON
O, LOL. Wielka cipka.
ABIGAIL
Wiesz, jak się nazywa ten obraz? „Pochodzenie świata”. Jesteśmy początkiem świata. Z naszych cipek pochodzi cały świat.
ALLISON
Wygląda po prostu na porno sprzed stu lat.
ABIGAIL
Ale tytuł zmienia wszystko.
ALLISON
A to? O fuuu!
ABIGAIL
„Sen żony rybaka”.
ALLISON
Dziwne.
ABIGAIL
Czemu?
ALLISON
Japończycy są dziwni. Widziałaś kiedyś hentai?
ABIGAIL
To, że ja widziałam chyba nikogo nie zdziwi, ale że ty takie rzeczy oglądasz?
ALLISON
No co?
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ABIGAIL
Zaskakujesz mnie czasami. Farmacja, w perspektywie apteka, domek,
a po godzinach System of a Down i hentai? Co tu się odpierdala?
ALLISON
Halo! Ja też oglądam czasem porno. Ale to... to jest mocniejsze niż porno.
ABIGAIL
Czemu?
ALLISON
Nie wiem. Trochę się wstydzę, czuję się, jakbym podglądała. A trochę, nie
wiem. Trochę jej zazdroszczę. Chyba jej dobrze.
ABIGAIL
Dlatego się wstydzisz.
Dłuższa chwila ciszy.
ALLISON
Mam ochotę dotknąć.
ABIGAIL
Dotknij.
ALLISON
Jesteś inna od nas wszystkich, Abigail. Mów, co chcesz. Ja to wiem. Pamiętasz ten cytat ze szkoły? „Być może opętał mnie jakiś dziwny i rzadki rodzaj geniuszu, a jednak muszę przeżyć swoje życie w odosobnieniu,
w tym dzikim, nieokrzesanym mieście gdzieś w Montanie”. Kiedyś sobie
wydziaram ten cytat. Uroki życia na prowincji. Tak... Jedyna pociecha
w muzyce i japońskiej pornografii. I we śnie.
ABIGAIL
Śniło mi się wczoraj, że byłam zamknięta w ciągu korytarzy. Były tak zapętlone i wszystko tak mi się myliło, że błąkałam się, i co chwilę wchodziłam w ślepą uliczkę, i nie mogłam stamtąd wyjść. Strasznie się bałam,
bo wiedziałam, że ktoś jest w środku i że w każdej chwili mogę na niego
wpaść. I w końcu go znalazłam. Stary, biały facet z siwą brodą. Stał tam
i wskazywał na mnie palcem.
ALLISON
Wybrał cię. Dlatego wskazywał cię palcem.
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ABIGAIL
Nie. On mnie oskarżał... Widziałam Braydena w wakacje. Zanim to wszystko się zdarzyło. Naprawdę miałam duży dekolt, prawdę mówiąc to nawet
nie miałam stanika, w sklepie było paru zgredów w kowbojskich kapeluszach, było strasznie gorąco. Pytał mnie o to, później, na tej imprezie
u Billy’ego, a ja udawałam, że nie wiem, o czym mówi. On też udawał, że
mnie nie widział, ale doskonale mnie pamiętał. Czego nie widział, tego
się domyślił. Stałam tam przez całe wakacje i bawiłam się podstarzałymi wsiokami. Długa broń była najlepsza, można ją było gładzić po lufie,
a oni pocili się jak świnie i mieli rozbiegane oczy, jakby schodzili z dobrego ćpania. Faceci są prości jak konstrukcja cepa, ważne jest tylko to, kto
w danej chwili jest silniejszy i z której strony stoisz, lufy czy spustu. Ale
reszta jest banalna. Wystarczy, że chwilę prezentujesz prawidłową postawę strzelecką, patrzysz przez celownik, przekazujesz strzelbę klientowi, sprawdzasz, czy stabilnie oparł kolbę o bark i niby mimochodem
dotkniesz go cyckiem.
ALLISON
Abby...
ABIGAIL
Nic więcej nie trzeba. Uśmiechasz się, bo prowadzisz profesjonalną
sprzedaż, a koleś ma już tak mokre ręce i nierówny oddech, że nie byłby w stanie oddać celnego strzału. Czułam się, jakbym ujeżdżała byka
i cały stadion czekał z zapartym tchem aż spadnę, ale ja nie spadałam.
Jakby wszyscy na mnie patrzyli, jakby patrzyło na mnie całe miasto, kurwa, nawet z banknotu patrzyło na mnie oko opatrzności. Pamiętam to
jak dzisiaj, kowbojskie kapelusze, każdy z nich z potem nad górną wargą
i z koszulą lepiącą się do pleców, i tylko w kółko słuchana Tori, i odgłos
wiatraka mielącego powietrze. Prezentowałam broń i sama się pociłam
na tym byku. I Brayden o tym wiedział, bo mnie wtedy widział. Wyszłam
tego dnia przed sklep, bo klient kupił dwie sztuki, wziął jedną, drugą rękę
miał zajętą i poprosił mnie, żebym wyszła z drugą sztuką, a on podjedzie samochodem, który stał z drugiej strony sklepu. Była naładowana,
demonstrowałam mu wszystko i patrzyliśmy, czy płynnie chodzi, prosił,
żeby nie rozładowywać, no to nie rozładowałam, chociaż powinnam...
Więc wyszłam i stałam tak ze strzelbą w ręce, lufą w dół. I wtedy ulicą
szedł Brayden, wszystko działo się jak w zwolnionym tempie. Obleciał
mnie wzrokiem i uśmiechnął się z taką jakąś wyższością. Nawet pomyślałam sobie wtedy: „Spierdalaj, palancie, stoję z naładowaną strzelbą”.
ALLISON
Przestań.

571

ABIGAIL
Mogłam go wtedy odstrzelić. Tak po prostu. Bardzo mi się wtedy podobał,
nie potrafię wyjaśnić dlaczego. Lennon był frajerem. Tu nie ma żadnej
ironii. Wiesz, jak to jest, jak się stoi z naładowaną dubeltówką naprzeciwko przypakowanego kolesia, który cię kręci? Czujesz się, jakbyś miała
w ręce fiuta i mówiła mu prosto w twarz: „mam większego i wypierdalaj”.
ALLISON
Abigail...
ABIGAIL
Tori ma rację. Rozgrzana broń naprawdę daje szczęście.
Chwila ciszy.
ALLISON
Opowiem ci coś. Chcesz? No to słuchaj. Siostra mojego byłego, Bridget.
Widzimy się czasem na uniwersytecie. Wprawdzie studiuje zupełnie inny
kierunek, ale chodzimy razem na matematykę. Ilekroć gdzieś się spotkamy, wyleje na mnie kawę, szturchnie mnie na korytarzu albo stoi ze swoimi koleżankami na boisku, patrzą na mnie z pogardą i obrabiają mi dupę.
Raz miałam przekłute opony w samochodzie i nie mam dowodów, ale jestem pewna, że to ona. Ostatnio wrzuciła mi na biurko kulkę z papieru.
Rozwinęłam ją, a tam był rysunek, na którym ciągnę komuś druta. Nie
wiem, co we mnie wstąpiło. Podeszłam do niej na stołówce, dopiero postawiła tacę na stole, jej koleżanek nie było. Podeszłam i powiedziałam,
że przepraszam za moje zachowanie, że wiem, że mnie nienawidzi i że nie
chcę w ogóle pojawiać się w zasięgu jej wzroku. Oczywiście mnie wyśmiała. Czekałam na jakiś taki moment, moment nieuwagi i miałam szczęście.
Zadzwonił jej telefon, odwróciła się w poszukiwaniu plecaka i wrzuciłam
jej tabletkę do kubka z sokiem. Mała, drobna tabletka, rozpuściła się
natychmiast. Siedziałam kilka stolików dalej i patrzyłam, jak raz po raz
sięga po plastikowy kubek i pije sok. Wypiła do dna. Tak się zagapiłam, że
wystygły mi frytki i ketchup spływał mi po podbródku. Potem miałyśmy
zajęcia. Prowadzący powiedział, że na tablicy jest równanie, którego nie
rozwiążemy, bo jest na razie za trudne, ale że mamy je przepisać, a pod
koniec roku spróbujemy je wspólnie rozwiązać. Takie coś do rozgryzania
przez rok. Siedzę w ławce w pierwszym rzędzie, ona w jednej z ostatnich.
Nie odwracałam się, wiedziałam, co się dzieje. Najpierw były chichoty,
nauczyciel zapytał ostro, dlaczego tylnym ławkom jest tak wesoło i czy
ktoś może chce rozwiązać równanie na tablicy, choć przed chwilą powiedział, że żadne z nas tego nie zrobi. Potem ktoś zapytał: „Ej, co ci jest?”,
a ja tylko słyszałam wzmagające się odgłosy drapania. Drapała i drapała,
wiesz, jak brzmi ścieranie naskórka tipsami? Wiedziałam, co jej wrzucić,
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bo wiedziałam, na co jest uczulona i jak reaguje. Jak się studiuje farmację, to ludzie w kółko do ciebie podchodzą i opowiadają ci takie pierdoły,
a ja byłam w związku z jej bratem przez półtora roku. Z samych rozmów
mogłabym odtworzyć historię jej chorób i alergii. W końcu ktoś zawołał
nauczyciela, wszyscy rzucili się na tyły sali, nauczyciel w panice nie mógł
znaleźć telefonu, z tyłu harmider, ona cała w wysypce, przecież wiedziałam, co tam się dzieje, ręce, twarz, dekolt, szyja, kark, nic groźnego, ale
wyglądało okropnie, a ja siedziałam jakby nigdy nic, gapiłam się przed
siebie i słuchałam. Odwróciłam się tylko raz, przez lewe ramię. Stała na
środku przerażona, w klasie popłoch, każdy bał się jej dotknąć. Ustawili
się wokół niej jak na jakimś renesansowym obrazie, a w samym środku
ona. Spojrzałyśmy sobie w oczy i wiedziała. Podniosłam tylko jedną brew
i wszystko wiedziała. A potem się odwróciłam i spokojnie czekałam, aż
wszyscy wyjdą z sali, eskortując ją do pielęgniarki. I dopiero wtedy, kiedy znów nikt nie mógł dojrzeć mojej twarzy, uśmiechnęłam się do siebie,
podeszłam do tablicy i rozwiązałam to pieprzone równanie. A potem włączyłam sobie „Psychotic Girl” The Black Keys, znasz to? Pomyślałam, że
to o mnie i bardzo mnie to rozbawiło. To tak à propos tej twojej Tori Amos.
ABIGAIL
Czasami się ciebie boję.
ALLISON
Nie ma się czego bać. Ja mam tylko w przyszłości handlować prochami.
ABIGAIL
Ej... przestań.
ALLISON
Ale że co? Masz strasznie dziwną minę.
ABIGAIL
Allison, czasem mam wrażenie, że w ogóle cię nie znam.
ALLISON
To ja się powinnam bać ciebie.
ABIGAIL
Ja tylko stałam z naładowaną strzelbą. A ty, o kurwa! Ty to po prostu zrobiłaś! Ty to zrobiłaś!
ALLISON
Nic jej się nie stało.
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ABIGAIL
Ty to jesteś cicha woda, wiesz? Wnuczka pastora, córka aptekarza, alchemiczka!
ALLISON
Jaka tam alchemiczka...
ABIGAIL
Czarownica.
ALLISON
Ej, trzeba się bronić dostępnymi nam środkami. Ja mam prochy.
ABIGAIL
Gdybym była twoim byłym, miałabym teraz srakę w gaciach.
ALLISON
Loperamid.
ABIGAIL
Co?
ALLISON
Na sraczkę najczęściej podaje się loperamid.

Scena 15
Dom Peggy i Abigail.
TONY
Puk, puk. Ma pani chwilę?
PEGGY
Sierżant Lamaro. U mnie w kuchni. Ale pan ma minę, coś się stało?
TONY
Nie wiem, bo mnie przy tym nie było. Wiem, że Cody dość niestosownie
się zachowywał i właśnie chciałem spytać, czy wszystko w porządku.
PEGGY
A, to.
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TONY
Chciałem po prostu panią przeprosić, to dobry chłopak, ale straszny
służbista. Wydaje mu się, że gra złego policjanta i taka jest jego rola
w społeczeństwie. Praca z nim nie należy do łatwych, ale on nie ma złych
intencji.
PEGGY
Sam panu powiedział?
TONY
Aa...
PEGGY
Maggie panu powiedziała!
TONY
Ma... Maggie jest dość bezpośrednia.
PEGGY
Wiem, znam ją tysiąc lat.
TONY
To dla pani ciężki czas i takie nagabywanie na pewno nie pomaga.
PEGGY
Zależy komu.
TONY
To znaczy...? Chyba nie rozumiem.
PEGGY
Sierżancie, niech pan przestanie kombinować. Był pretekst, żeby się tu
pojawić – był i pan tutaj jest. Zrobić panu herbaty?
TONY
Ja... tak, chętnie... znaczy.
PEGGY
Pan się rumieni. No, no, żeby Peggy Warren w takim wieku zawstydzała
młodych mężczyzn i to w dodatku z policji.
TONY
Nie jestem taki znowu młody.
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PEGGY
Dobra, dobra. W przyszłym roku skończę 50 lat. Ile pan ma? 34? 36? Bo
chyba nie więcej.
TONY
Więcej, akurat więcej. Trzydzieści... czy pani właśnie mnie wyśmiała? 39.
PEGGY
No to powiem panu, jako osoba o dziesięć lat starsza, że tydzień temu
zaczepił mnie pan na podjeździe pod supermarketem i pomógł mi pan
wsadzić zakupy do bagażnika, chociaż wcale nie były ciężkie, więc to
było dość zabawne; niecałą dobę później zadzwonił pan do mnie z pytaniem, czy wszystko u nas w porządku; trzy dni temu przyłapałam pana,
jak pan siedział w radiowozie pod klitką, która mieści biuro podróży, a w
którym podobno sprzedaję super oferty, choć powszechnie wiadomo, że
pies z kulawą nogą tam nie zagląda. A dziś jest pan u mnie w kuchni.
TONY
Tak, ja wytłumaczę...
PEGGY
Stalking jest przestępstwem, panie władzo. Powinien pan o tym wiedzieć.
TONY
Pani mi się okrutnie podoba.
PEGGY
Haha!
TONY
Tak, naprawdę, pani ma w sobie coś takiego... Pani ma piękną twarz i pani
się uśmiecha w taki sposób, że... Patrzy pani teraz na mnie z taką dezaprobatą, jakby... bo za młody jestem, tak?
PEGGY
Nie no, każda kobieta chciałaby iść na randkę z młodszym facetem, nie
mówiąc o innych rzeczach, ja nie mam żadnych uprzedzeń w tym względzie. Sierżancie Lamaro, pan prowadzi sprawę mojej córki. O to chodzi.
To jest nieetyczne.
TONY
Ja... No właśnie ja trochę dlatego tu jestem. Odebrano mi tę sprawę.
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PEGGY
Co? Odebrano czy pan ją oddał i prosił pan o to przełożonych?
TONY
Odebrano, a ja nie protestowałem i przyjąłem to z ulgą. Tak to ujmijmy.
Możemy sobie mówić na ty?
PEGGY
Jasne, Tony – tak powiedziałam. „Jasne, Tony”. Siedzi naprzeciwko mnie,
sączy herbatę, jest tak śliczny, że nie mogę uwierzyć w to, że jest realny.
39 lat, przystojny brunet, bardzo miły, wolny, jasne, że mam ochotę iść
z nim do łóżka, mogłabym też matkować, bo i tak to robimy, i tak to robimy, chociaż mój ostatni mąż jednak wolał, żeby robił to ktoś inny. I do
tego w głowie ta natrętna myśl. To jest człowiek, który przyjął zgłoszenie
o gwałcie na mojej córce. Czy jestem w stanie spojrzeć na niego inaczej?
Czy mogę patrzeć na niego takim, jakim jest, a nie przez pryzmat tragedii,
która dotknęła moją rodzinę. Mam teraz iść z nim na randkę? Pić z nim
herbatę? Dać się wziąć za rękę? Śmiać się – o, to chyba jest najgorsze.
Mam się razem z nim śmiać, jeśli patrzę na niego i widzę go takiego, jakim
był na komisariacie tego dnia, kiedy ją przywiozłam, w którym wszystko dla nas umarło? Ale zrobiłam to. Ciągle widziałam go takim, jak tego
dnia, a jednak zrobiłam to. Umówiłam się z nim, raz, drugi, trzeci, poszłam z nim do łóżka i cały czas myślałam, że, kurwa, dosyć, mnie też się
coś od życia należy, nie mogę tylko dla wszystkich być matką, wszystkich
ratować, choć nikogo nie uratowałam, wszystkich pielęgnować, choć nikogo nie pielęgnowałam, nad wszystkimi się roztkliwiać, choć nigdy się
nie roztkliwiałam, bo nie mam na to czasu, bo mi życia i tak nie starcza
na nic ponad podstawowe obowiązki związane z zupełnie zwyczajnym
bytowaniem. Mam prawie 50 lat, czy ja się wybieram do grobu? Co miałam zrobić? Spuścić go po brzytwie? Kto by się mu oparł, jest tak pewny
siebie i jednocześnie zagubiony, nieśmiały i pyszałkowaty, ma ten policyjny krok, który bezbłędnie się rozpoznaje, nawet z daleka, a na krześle
w mojej kuchni siedzi półdupkiem, jakby się bał, że go zaraz nafaszeruję
słodyczami, a potem upiekę i zjem. Zrobiłam to, w sumie to go nafaszerowałam, upiekłam i zjadłam, po czym poczułam ulgę, a w międzyczasie
moja córka znalazła sobie nową rozrywkę. Zupełnie przestała chodzić
na uczelnię, całymi dniami siedziała teraz przed telewizorem i oglądała
zawody rodeo. Myślałam, że rodeo oglądają tylko zgorzkniali faceci z homoseksualnymi skłonnościami, mali i zakompleksieni, prowincjonalni
frustraci, którym w życiu nie wyszło ani z seksem, ani z pracą, ani z niczym innym. Ale teraz rodeo oglądała moja córka i przyglądałam się jej
z niepokojem, bo obserwowała każdego zawodnika tak, jakby rozkładała
go na czynniki pierwsze, jakby chciała znaleźć wzór na działanie organizmu zwanego mężczyzną, a ja przecież nie chciałam, żeby moja córka tak
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na nich patrzyła, całe życie się pilnowałam, nigdy nie powiedziałam złego
słowa o jej ojcu, choć mogłam, Bóg mi świadkiem, że mogłam wyrzygać
całe mnóstwo złych słów, cały słownik na temat jej ojca. I to przyszło
samo. Po paru dniach wyłączyła telewizor i rodeo przestało ją interesować, ale dostrzegłam, że, gdy idziemy razem ulicą, ma ten sam wzrok,
gdy spojrzy na któregokolwiek z mijających ją mężczyzn. Przestraszyłam
się, nie miałam kasy na terapeutę, moje ubezpieczenie tego nie pokrywało, nie wiedziałam, do kogo się zwrócić i nade wszystko wstydziłam się,
że nie podołałam jako matka. Więc zdałam się na los i chwytałam każde doświadczenie, jakby miało być moim ostatnim, Tony zadomowił się
w mojej kuchni, kalendarz podporządkowany był kolejnym rozprawom,
a ja umiałam tylko parzyć herbatę, bo niczego innego mnie nigdy w życiu
nie nauczono. Peggy Warren, królowa, kurwa, herbaty, której sława wykracza poza granice stanu Montana. Wszystko inne jest jak wygrana na
loterii. Tony, herbaty?
TONY
Chętnie.

Scena 16
ABIGAIL
Rozbierz się dla mnie, Austin. Rozbierz się. Zatańcz dla mnie, ale nie
po gejowsku, bo jesteś hetero i wyjdziesz na idiotę, i nie jak pieprzony
kowboj, nie musisz mi ogrywać swojej męskości, nie musisz mi niczego
udowodnić. Jakbym chciała chippendalesa, to bym brała chippendalesa,
a nie gościa z widokami na MIT, nie gościa od robotów. Nie bądź też nerdem, nie bądź sztywniakiem od komputerów, który mówi mojej mamie
„dzień dobry”, „przepraszam”, „dziękuję”. Bądź mężczyzną, ale tańcz
tak, jak tańczą kobiety, które obnażają się całe, ale nie grają zdobywczyń
i nie odgrywają żadnej ze zwycięskich ról, a, obiecuję ci, nagrodzimy to
najczystszym pożądaniem. Nie chcę, żebyś tańczył tak, żebyśmy ci kibicowały jak cheerleaderki. Nie chcę, żebyśmy wiwatowały jak pracownice
korporacji na wyjeździe integracyjnym albo wieczorze panieńskim. Nie
będziesz Elvisem, nie będziesz Jamesem Deanem, Jamesem Bondem.
Nie chcę księcia z bajki, gwiazdy rocka, szamana, ani dyktatora. Rozbierz
się tak, jakbyś ściągał dla mnie całą skórę. Tak, żeby ciebie samego podniecało własne zniewolenie. Nie przyszedłeś nas zabawiać historyjkami
o swoich osiągnięciach, nie chcemy prężenia muskułów. Zrobisz to, czego ja chcę, a ja jestem głodna i chcę prawdziwego mięsa. Dzisiaj ja patrzę i dzisiaj ja ci rozkazuję. Będziesz moją męską dziwką. Będziesz moim
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niewolnikiem. A najgorsze będzie to, że sam będziesz tego chciał. Może
cię zgwałcę na koniec, będziesz przecież tak wyzywający. Taniec na początku będzie ci się zdawał nieporadny i śmieszny, ale ja chcę, żebyś się
w nim rozsmakował. Żebyś sięgnął tam, gdzie mężczyźni nie sięgają, bo
im nie wypada. A kobiety sięgają na rozkaz i za pieniądze. Ty nie będziesz
tańczył za pieniądze i nie będziesz się rozbierał z przymusu. Trochę będę
tobą pomiatać, powiedzmy, że to takie pas de deux, ale to czyste aktorstwo, trochę zabawy. Rozbierzesz się jednak dlatego, że w najskrytszym
kącie duszy właśnie tego pragniesz. Nie odwracaj od nas wzroku.
Okazuje się, że na scenie wygodnie rozsiadło się grono kobiet – Allison,
Ashley, Maggie, Peggy, Cynthia, Betsy. Żadna z nich nie jest zakłopotana
ani zawstydzona, żadna nie szydzi, patrzą z zainteresowaniem i w skupieniu.
ABIGAIL
Ktoś, kto obnaża się całkowicie, z najgłębszego pożądania, nie bacząc na
nic, nie odwraca wzroku. Nie masz już nic do stracenia. Wszystko straciłeś. Zrobisz to, bo tego chcę, a ty całym sobą pożądasz dokładnie tego,
czego ja chcę i czego od ciebie oczekuję. Nie masz innych pragnień i fantazji, tylko te, które mam ja.
Miłe panie, Austin należy teraz tylko do nas.
Austin tańczy, na początku faktycznie nieporadnie, jakby nie mógł znaleźć
stylu, kobiety przez cały czas bacznie go obserwują. Stopniowo jego wstyd
ustępuje i zaczyna powoli się rozbierać. Jest w tym męski, jest hetero, ale
nie wpada w żadną normatywną szufladkę, nie odgrywa żadnej z tradycyjnych męskich ról. Abigail krąży wokół niego, jest w niej coś z treserki
w cyrku albo wojskowej, ale sadyzm jest nieuchwytny i bardzo nieoczywisty. Austin chce się rozbierać i chce tańczyć, odczuwa dziką satysfakcję seksualną z tego, że się rozbiera i że patrzą na niego kobiety, ale wie
też, że został poniżony. Kobiety są powściągliwe, ale obłędnie podniecone,
obserwują go w milczeniu, czasem któraś zwilży usta językiem albo rozepnie bluzkę. Abigail czasem jakby zachęca Austina, kręcąc biodrami, jakby
tańczyła razem z nim, po chwili znowu staje się zimna i okrąża go, jakby
nadzorowała cały striptiz. Atmosfera jest duszna i im dalej, tym bardziej
Austin odnajduje się w sytuacji, jakby akceptował i czerpał przyjemność
z tego, że jest uprzedmiotowiony; jest facetem, który tańczy i się rozbiera,
i bardzo pragnie to zrobić, ale nie gra kobiety. Obserwujące chłoną striptiz,
ale nie stają się mężczyznami. Wszyscy zebrani traktują tę grę poważnie.
Nie ma dowcipkowania ani kpiny. Drastyczne odwrócenie ról. W finale Austin czuje się totalnie upokorzony.
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Scena 17
Na Skypie.
ASHLEY
Abigail, posłuchaj. Myślałam o tym długo, rozmawiałam z moim mężem.
Zastanawiam się nad tym, czy nie zeznawać w twojej sprawie. Nie znam
sytuacji, nie znam sprawcy, ale ciągle myślę o moich doświadczeniach
i jak sobie pomyślę, że Cockburn z resztą trenerów... Sama wiesz, jak to
wygląda. Chłopaki są bezkarni, bo trener stoi za nimi murem. Na wszelkie
ekscesy przymyka się oko, uniwerek umywa ręce, to jest jednak gruba
kasa. W moim przypadku, i jestem o tym przekonana, to było kluczowe.
Chłopak, który mnie zgwałcił te kilka lat temu, był oczkiem w głowie trenera. Tak jak ten, którego podałaś do sądu. Nikt z tym nigdy nic nie robił,
bo tak było zawsze – drużyna przynosi dochody, podnosi prestiż uczelni,
więcej studentów to więcej forsy, bo czesne, bo stypendia, bo sponsorzy,
akademiki, stołówki, do tego puchary, turnieje, liga uniwersytecka, rankingi, media. Można o tym długo. Jeśli nie uderzymy we władze, niczego
nie zmienimy i niczego nie osiągniemy.
ABIGAIL
Powiedziałaś „uderzymy”?
ASHLEY
Niczego ci nie obiecuję, tego zrobić nie mogę. Ale jestem bliska decyzji.
Bądź dobrej myśli.
ABIGAIL
Chodzi o twojego męża?
ASHLEY
Nie rozumiem.
ABIGAIL
Twój mąż nie chce, żebyś zeznawała?
ASHLEY
To prawda, nie chce. Ale nie dlatego, że jest nieuczciwy albo że sympatyzuje z oskarżonymi. On po prostu wie, ile mnie to kosztowało.
ABIGAIL
Jeśli to wszystko weźmie w łeb, to będzie kosztowało mnóstwo dziewczyn przez wiele kolejnych lat.
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ASHLEY
Nie, nie, chwileczkę. Nie możesz wymagać empatii i solidarności od faceta, który w ogóle nie pochodzi z Montany, zna sprawę tylko z opowiadań
i wyciągnął mnie z dołka.
ABIGAIL
Ehhh.
ASHLEY
Słuchaj mnie, dziewczyno. To nie jest takie proste. Ja mam za sobą próby samobójcze. Miałam depresję, nie miałam pracy, nie miałam kasy na
terapię, bałam się facetów jak ognia, nie miałam znajomych, nigdzie nie
chodziłam, bo jak tylko gdzieś poszłam, choćby na drinka z koleżankami
i jakiś chłop powiedział coś miłego albo postawił mi alkohol, to już mnie
paraliżowało ze strachu, jakby to był pewniak, że chwilę pogadamy, tutaj
flircik, tam podtekścik i skończy się gwałtem. Gdyby nie mój mąż, zajęłoby mi to lata. O ile wcześniej bym się nie zabiła. Popatrz. Widzisz te
sznyty? To jestem ja sprzed sześciu lat. Pół roku życia wyryte w skórze
na zawsze. Czemu masz taką minę?
ABIGAIL
Szkoda, że gadamy na Skypie, chciałabym... przepraszam.
ASHLEY
Zobaczyć z bliska? Oj, Abby, ale szczeniara z ciebie, haha. Widzisz? Potrafię ci pokazać, potrafię ci o tym powiedzieć. Nie wiem, czy jestem
w stanie zeznawać, to jest już bardzo poważna sprawa i ryzykuję moim
zdrowiem psychicznym. Muszę się zastanowić.
ABIGAIL
Rozumiem.
ASHLEY
Wiem, że bardzo byś chciała, żebym zeznawała, ale musisz zrozumieć też
mojego męża. Gary to Teksańczyk, jego widzenie świata jest bardzo proste. Jak szkodzi, to tego nie robić; jak nie szkodzi, ale i nie pomaga, to po
co się fatygować? A jak pomaga, to robić i robić to na maksa.
ABIGAIL
Jesteś rozdarta między twoim dobrem a naszym.
ASHLEY
Tak. Można tak powiedzieć. I rozumiesz pewnie sama, że Gary patrzy ze
swojej perspektywy i moje dobro jest dla niego ważniejsze niż dobro innych.
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Nie można go za to winić i nie można tego uważać za egoizm. Gdyby każda
kobieta miała faceta, który kieruje się takimi zasadami, świat byłby inny.
ABIGAIL
Ja bym chciała być szczęśliwa i bezpieczna bez faceta. Po to, żeby sobie
móc myśleć o facetach nie dlatego, że szukam pociechy czy schronienia.
To byłby inny świat.
ASHLEY
W Montanie? W Teksasie? Dzieciak z ciebie, Abigail.
ABIGAIL
To czym my się różnimy od Indii czy jakiejś Arabii Saudyjskiej? Chciałabyś, żeby twoja córka była zmuszona zawierać związki z facetami po to,
żeby była bezpieczna?
ASHLEY
Nie chciałabym, ale tak nie będzie. I po to ma fajnego ojca, żeby nauczyć
się, jak odróżniać porządnych gości od psycholi.
ABIGAIL
Nie zgadzam się z tobą, ale zostawmy to. Ważniejsze są zeznania świadków. Jakbyś zeznawała... wszystko byłoby prostsze. To by była petarda! Dorosła, ustatkowana kobieta odzywa się po wielu latach i mówi
o wszystkim, co pośrednio prowadzi do takich sytuacji. My wyglądamy
na jakieś histeryczki, jakbyśmy były w zmowie i chciały dzięki procesom
trafić do „Wieczoru z Cynthią Stars”.
ASHLEY
Tak, jak mówiłam – nie obiecuję. Zastanowię się, okay? Na pewno obiecuję, że ci pomogę, chociaż nie mogę jeszcze się zdeklarować, czy to oznacza także zeznania. Bądź dobrej myśli. Pozdrów ode mnie Allison.
ABIGAIL
Co? Coś słabiej cię słyszę.
ASHLEY
Pozdrów... mały się chyba zsikał, dlatego nie słyszysz. Chłopak ma dopiero pół roku, a już, jak ryknie, to słychać aż w Montanie. Słyszysz?
ABIGAIL
Tak, rzeczywiście, to chyba płacz dziecka.
ASHLEY
Lecę do maluchów. Zdzwonimy się!
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Scena 18
PEGGY
Wydaje się, że jest lepiej. Przynajmniej na pierwszy rzut oka tak to wygląda. Moja córka znów się śmieje, Austin przychodzi częściej, zaprzyjaźniła się z Allison. Czasem słyszę z jej pokoju głośny śmiech i lżej mi
na sercu, bo to znaczy chyba, że odżyła. Jakby przyjaciele, rówieśnicy
wyciągnęli ją za włosy z czarnej czeluści. Ostatnio byli tak naładowani
energią, że najpierw głośno słuchali muzyki, potem rzucali się śnieżkami
przed domem, a na końcu odśnieżyli mi podjazd. To było bardzo miłe. Robię to od ponad dwudziestu lat i, Peggy Warren, przyznaj sobie sama, że
już masz, kurwa, dosyć i chciałabyś, żeby choć raz, naprawdę choć jeden
jedyny raz ktoś zrobił to za ciebie. To nie znaczy oczywiście, że Abigail
nigdy tego nie robiła. Robiła, ale w tym roku odpuszczam, nie proszę jej
o żadną pomoc. Nie mam śmiałości tego od niej wymagać, myślę nawet,
że to mogłoby być ze szkodą dla niej samej, w końcu dziewczyna przeżywa osobistą tragedię, a tu wyrywają ją do odśnieżania podjazdu, proza
życia. Na pewno by jej to nie pomogło, choć wiem, ze większość rodziców
w naszym stanie i w naszym środowisku uważa, że z najbardziej traumatycznych doświadczeń wychodzi się ciężką pracą. Ja wiem, że to gówno
prawda i tyle. Harowałam jak wół przez całe moje życie i niczego mi to
w życiu nie poukładało. Myślę nawet, że gdybym poszła do specjalisty
po tym, jak mój były mąż zostawił mnie z trzyletnim dzieckiem, to pozbierałabym się szybciej, a tak zajęło mi to naprawdę wiele lat. A gdzie
tam rozwód porównywać do gwałtu...? Ten gwałt. Pewnie, że się o to obwiniam. Może Abigail nie byłaby taka, jaka jest, gdyby nie to, że nie poświęcałam jej dużo czasu we wczesnym dzieciństwie. Całą sobą krzyczy
i usiłuje zwrócić na siebie uwagę. Zawsze taka była. Myślałam kiedyś, że
z tego wyrośnie, ale nie wyrosła. Potem, ku mojemu własnemu zdumieniu, poczułam ulgę, kiedy zorientowałam się, że jest artystyczną duszą.
Fach w ręku to podstawa, a nie każdy umie malować i to mnie cieszy. Ale
z drugiej strony – ta głośna muzyka, kolczyk w nosie, niby to niewiele,
ale to nie Nowy Jork, na naszym zadupiu ona naprawdę odstaje od reszty, bywa taka wyzywająca. Wiem, że to nie ma znaczenia, zresztą to ona
mnie naprostowała. Stanęła przede mną i powiedziała: „Mamo. Czy ty
myślisz, że gdybym była grzeczna, to by mnie nie zgwałcili? Spójrz na Allison”. I byłam z niej wtedy bardzo dumna, bo przemówiła mi do rozsądku,
mówiła prosto i logicznie. Pomyślałam: „Cholera, Peggy, ta dziewczyna
ma przed sobą jakąś przyszłość, wystarczy ją wspierać”. Ale jestem z innego pokolenia i nie wszystko pojmuję. Nie wspominam już o tym, ale
gdzieś w głębi duszy boję się, potwornie się boję tego, że tak naprawdę
to moja wina. Zbuntowana Abby, której matka nie dała ciepła w dzieciństwie. Abby wyróżniająca się z tłumu. Dziewczyna, która się wyróżnia
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zawsze jest łatwiejszym celem. Tak sobie myślę. A potem zaraz myślę,
chwila, mnie zostawił mąż, a byłam przezroczysta i codziennie stawiałam mu przed nosem ciepły obiad. Jesteśmy grzeczne – źle. Jesteśmy
niegrzeczne – też niedobrze. Zawsze jesteśmy nie takie, niedopasowane,
nieodpowiednie, za grube, za bardzo seksowne, stare, młode, brzydkie,
olśniewające urodą, każdej można wybić zęby albo przykuć łańcuchem
w kuchni. Moja córka nie da się przykuć. Takie mam przeczucia w różnych, codziennych sytuacjach, w których mogę ją obserwować. Patrzę na
nią wtedy i myślę, że jestem z niej dumna i że się martwię, bo nie będzie
jej w życiu łatwo. Ostatnio jeszcze te bohomazy, bo wróciła do malowania
i cieszę się, że to robi, tylko... tyle w tych obrazach czerni, tyle śmierci,
że czasem wątpię, czy wyszła z otchłani. Może nie wyszła. A może była
w niej zawsze, od urodzenia, a ja mogę tylko stać i patrzeć? Macie tak?
Co? Macie tak, rodzice? Każdy tak ma. Kiedy miała pięć lat, pojechałyśmy w góry nad strumień, jest tam taka mała zatoczka, w której można
bezpiecznie popływać. Opalałam się, miałam wtedy całkiem niezłe ciało, trochę flirtowałam z mężczyzną, który przyjechał tam z młodszym
bratem, żeby go nauczyć pływać. Straciłam ją z pola widzenia, każdemu
z nas się zdarzyło choć raz w życiu, znacie to uczucie. To nie znaczy od
razu, że jest się złym rodzicem, każdemu się zdarza, po prostu jednym
się udaje, a inni mają strasznego pecha i akurat w tej chwili, w tej właśnie
chwili, gdy nie mają dziecka na oku, wydarza się to. Tragedia. Miała pięć
lat i zniknęła mi z oczu, po czym zawołała: „Mamo, patrz!” Odwróciłam
się i ją ujrzałam. Ciemne warkocze, kostium kąpielowy w żółte kaczuszki,
moja córka kroczy po obalonym, spróchniałym drzewie, które łączy dwa
brzegi strumienia. Drzewo jest śliskie, ona ma pięć lat i jeszcze trochę
nieskoordynowane ruchy, nie jest jej łatwo utrzymać równowagę. Znacie
to? Wstrzymujesz oddech, bo nie jesteś w stanie nic zrobić. Strumień nie
jest specjalnie porywisty, ale jest dość płytki i na dnie są skały. Widzisz
od razu w wyobraźni rozbitą głowę, małą trumienkę, stypę i tak dalej.
I możesz tylko wstrzymać oddech, nic więcej, tak naprawdę wtedy nawet
nie myślisz logicznie, bo strzela cię taka dawka adrenaliny, że wpadasz
w stupor. I ona idzie, dumna z siebie jak cholera, jak akrobatka w cyrku,
jak primabalerina.
Nic się nie stało, przeszła bezpiecznie, potem łupie cię w karku od adrenaliny przez następny tydzień. Myślisz tylko o tym, gdzie byłaś, gdzie byłeś, kiedy straciłeś dziecko z oczu? Te kilkanaście sekund. Wystarczy. Te
kilkanaście sekund może zmienić wszystko. Może zabić, może zniszczyć
życie, może okaleczyć, może rozbić rodzinę, może spowodować, że ona
się już nigdy do mnie nie odezwie. Gdzie byłam, kiedy pojechała na tę imprezę? Co takiego robiłam? Dlaczego nie było mnie przy niej? Jasne, ktoś
powie – nie można niańczyć dzieci całe życie, kiedyś nadchodzi ten moment, w którym musimy się zgodzić na to, że stają się samodzielne. Mia-
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łabym za nią chodzić krok w krok? Sprawdzać, z kim się spotyka, z kim
sypia, czy pije alkohol, czy próbowała marihuany? To absurd. I rozsądny
rodzic o tym wie, przecież, na litość boską, nie będę jej trzymać pod kluczem. Jeśli wydarzy się tragedia, nie myślisz rozsądnie. Na tym polega
bycie rodzicem. Jest zupełnie inaczej, gdy jesteś mężem, żoną, córką,
partnerką, siostrą, opiekunem. Nie chcemy tego przyznać, ale to prawda. Też się martwisz, też się obwiniasz, ale to jest zupełnie inna historia.
Kiedy jesteś rodzicem, czujesz się tak, jakby skończyło ci się życie. Gdzie
byłam w nocy, w której gwałcono moją córkę? Co? Gdzie byłam? Co takiego robiłam, że nie od razu odebrałam telefon? Hm? Dlaczego straciłam
ją z oczu?

Scena 19
Sala rozpraw.
SĘDZIA
Otwieram rozprawę.
CHÓR
Wchodzi rektor uniwersytetu,
Pan Clayton Coldwell.
Urodzony w Missouli, zamieszkały w Missouli.
Nieśmiały, zakłopotany,
Wie, że wszyscy na niego patrzą.
Poprawia krawat, ociera pot z czoła.
Oto portret ciężko pracującego i zasłużonego obywatela.
AARON LOVEFIELD
Panie Coldwell, czy zauważył pan jakąś zmianę w zachowaniu Abigail
w ostatnich miesiącach?
CLAYTON
Wykładowcy z jej wydziału donieśli mi, że nie chodzi na zajęcia. W zasadzie od miesiąca nikt jej nie widział na kampusie. Widziałem Abigail
wcześniej, także dwa miesiące temu, kiedy dopiero założono sprawę
w sądzie, jeszcze przed pierwszą rozprawą.
AARON LOVEFIELD
Czy mógłby pan opisać to spotkanie?
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CLAYTON
Rozmawiałem głównie z jej matką, bo z nią nie dało się porozmawiać.
Była pogrążona w apatii, jakby w ogóle nie słyszała prowadzonej przez
nas rozmowy. Może raz skrzyżowałem z nią wzrok i zapamiętałem to, bo
było to dość nadzwyczajne. Poza tym nie było z nią kontaktu i sugerowałem matce, że powinna zaprowadzić ją do specjalisty.
AARON LOVEFIELD
Czy sądzi pan, że Abigail mogła symulować cierpienie? Że to jest jakiegoś
rodzaju performans artystyczny?
CLAYTON
Słucham? Chyba nie do końca rozumiem.
AARON LOVEFIELD
Czy Abigail Warren wydawała się panu autentyczna podczas tego spotkania? Czy nie grała cierpiącej kobiety, aby wzbudzić pana zaufanie albo
wyłudzić od uniwersytetu pieniądze?
CLAYTON
Nie wiem... Nie jestem pewien. Ja...
AARON LOVEFIELD
Innymi słowy, czy uważa pan, że takie zachowanie można markować,
oszukać obserwatora mając, dajmy na to, pewnego rodzaju talent aktorski?
CLAYTON
Nie. Nie sądzę.
AARON LOVEFIELD
Jest pan o tym przekonany?
CLAYTON
Abigail porusza się raczej w obszarze prac malarskich i instalacji, nie
dostrzegłem u niej nigdy talentu aktorskiego. Proszę mi wybaczyć za
osobisty wtręt, ja mam córkę, nieco młodszą od Abigail, jest w college’u.
Po wielu latach obserwacji własnej córki, jak i studentek i studentów na
naszym uniwersytecie, proszę mi wierzyć, że wiem, kiedy ktoś kłamie.
Abigail była w strasznym stanie, żaden ze mnie psychiatra, ale kwalifikowała się do natychmiastowego leczenia farmakologicznego. Sugerowałem to jej matce, pani Warren, ale powiedziała, że w tej chwili ich na to
nie stać, a uniwersytet, rozumie pan, nie może pokryć kosztów leczenia
z własnego budżetu. Byłoby to wielce demoralizujące dla naszych stu-
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dentów. Proponowałem też, że skontaktuję panią Warren ze specjalistą, który może mógłby rozważyć jakąś zniżkę, ale nigdy w tej sprawie
do mnie nie oddzwoniła. Natomiast jestem pewien, że z dziewczyną było
bardzo źle. Nie sądzę, by można było taki stan udawać.
AARON LOVEFIELD
Czy był pan zaskoczony tym, że postanowiła podać Braydena Bradley’a
do sądu i że zarzuciła mu gwałt?
CLAYTON
Oczywiście. Mamy wspaniałych studentów, niedużą, ale rozwijającą się
społeczność, Bradley jest fantastycznym, utalentowanym zawodnikiem.
Byłem i nadal jestem, przyznaję, przerażony całą sprawą. Dla uniwersytetu jest to wielkie wyzwanie i po prostu nie mamy procedur dotyczących
reagowania na tego typu zarzuty, rozumie pan?
AARON LOVEFIELD
Co pan pomyślał, kiedy się pan dowiedział o kolejnych sprawach sądowych, w których studentki pańskiego uniwersytetu zarzucają gwałt zawodnikom z drużyny futbolowej?
CLAYTON
Nie wiem. Proszę mi wybaczyć, ale nie wiem. Nie wiem, kto ma rację, kto
jej nie ma. Byłem chyba w szoku, to jest skala, której nikt nie przewidział.
Oczywiście cała fala procesów nie dotyczy tylko drużyny...
ABIGAIL
Nie starczyłoby wam zawodników.
CHÓR
Haha! Haha!
SĘDZIA
Spokój na sali!
CLAYTON
Ale mam poczucie, jakby to się wymykało spod kontroli.
AARON LOVEFIELD
Mówimy o gwałtach, to jest rzecz całkowicie poza uniwersytecką kontrolą.
CLAYTON
Tak, właśnie.
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AARON LOVEFIELD
Czyżby? Zastanówmy się, czy to jest kwestia poza kontrolą placówki,
o której mówimy? Czy istnieją jednak przesłanki, żeby sądzić inaczej?
BARBARA BOWEN
Lovefield, pilnuj się!
CLAYTON
Jak mówiłem, nie mamy wypracowanych procedur... Ujmę to może w ten
sposób: machina uniwersytetu to skomplikowany, delikatny i powolny
mechanizm, który miele...
AARON LOVEFIELD
Jakie mają państwo procedury, jeśli chodzi o dobrostan studentów,
a zwłaszcza studentek, na terenie kampusu?
CLAYTON
Mamy ochronę, lekarzy, psychologów...
AARON LOVEFIELD
Mówię o prewencji.
CLAYTON
Nie bardzo rozumiem.
BARBARA BOWEN
Lovefield, tego już za wiele, zwalasz wszystko na instytucję. Myślisz, że
ten proces to katapulta dla twojej kariery?! Zgłaszam sprzeciw.
SĘDZIA
Podtrzymuję.
AARON LOVEFIELD
Zacznijmy może inaczej. Wiem, że na terenie kampusu prowadzone były
warsztaty dotyczące bezpieczeństwa młodych kobiet.
CLAYTON
Tak, w rzeczy samej. Nawiązaliśmy współpracę z paroma fundacjami i organizacjami pozarządowymi, które prowadziły tego typu warsztaty.
CHÓR
Rektor uśmiechnięty.
Zetrzyj z czoła frasunek.
Nie pozwolimy na oczernianie kuźni umysłów.
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Jesteśmy dumni z naszego uniwersytetu!
AARON LOVEFIELD
Czy warsztaty obejmowały także kwestie napaści seksualnych?
CLAYTON
Tak. Młode kobiety były uczulane na różne formy przemocy, wykroczeń,
przestępczości. Była mowa także o napaści na tle seksualnym, pigułkach
gwałtu, środkach bezpieczeństwa, które należy wprowadzić w życie,
proste rzeczy, rozumie pan, ale rozsądne.
CLAYTON I CHÓR
Nie chodź sama po nocy.
Nie chodź w krótkiej spódnicy.
Nie śmiej się głośno.
Nie używaj wulgarnych słów.
Zapnij dekolt.
Nie nawiązuj kontaktu wzrokowego.
Nie pij alkoholu.
Unikaj odosobnionych miejsc.
Wychodź w nocy tylko z bliskim mężczyzną.
Jeśli koniecznie musisz wyjść, trzymaj klucze w garści, by móc nimi uderzyć.
Nie wsiadaj do windy, w której nie ma drugiej kobiety i są sami mężczyźni.
Wysiądź z windy, jeśli jesteś w niej sama i na którymś piętrze wejdzie do
niej obcy mężczyzna.
Rozglądaj się uważnie.
Obserwuj.
Miej oczy z tyłu głowy.
Najlepiej siedź w domu, w domu jest bezpiecznie.
CLAYTON
Takie warsztaty były u nas zorganizowane parokrotnie. Byliśmy bardzo
zadowoleni z ich przebiegu.
AARON LOVEFIELD
My, czyli kto?
CLAYTON
To znaczy...? Uniwersytet.
AARON LOVEFIELD
Czyli nie przeprowadzili państwo ewaluacji wśród studentek? Nie było
żadnej ankiety czy wywiadów z uczestniczkami?
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ABIGAIL
Wyśmiałybyśmy was wszystkich!
BARBARA BOWEN
Odbiegamy od tematu! Zgłaszam sprzeciw!
SĘDZIA
Oddalony.
AARON LOVEFIELD
Panie Coldwell, proszę o odpowiedź.
CLAYTON
Nie.
AARON LOVEFIELD
Czy podobne warsztaty zostały zorganizowane dla studentów?
CLAYTON
Nie.
AARON LOVEFIELD
Dlaczego?
CLAYTON
To było może głupie. Mężczyźni także są ofiarami przemocy seksualnej,
może powinniśmy zrobić takie warsztaty także dla naszych chłopców?
Jestem pewien, że to niedopatrzenie.
AARON LOVEFIELD
W Stanach Zjednoczonych 91% ofiar gwałtów i przestępstw na tle seksualnym to kobiety. Być może warto zorganizować takie warsztaty także
dla studentów. Myślałem jednak o warsztatach dotyczących tego, jak
postępować z kobietami i uczulić młodych mężczyzn na to, jak nie naruszać granic kobiet, jak nie molestować i nie gwałcić.
CLAYTON
Słucham?
AARON LOVEFIELD
Przypominam, że według statystyk około 20 ze 112 milionów żyjących na
terenie USA kobiet doświadczyło gwałtu przynajmniej raz w życiu. Czy
pan mnie słyszy? Proszę się skupić, panie Coldwell, mówię, że 18% kobiet zostało zgwałconych. Co piąta. W 2010 roku zostały przeprowadzone
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badania statystyczne na terenie całego kraju. Według nich 90% sprawców przemocy seksualnej wobec kobiet to mężczyźni. Co więcej, kiedy
przemoc seksualna dotyka mężczyzn, sprawcami także w większości są
mężczyźni i tu odsetek jest nawet wyższy – 93%. Czyli możemy ogólnie
powiedzieć, że ponad 90% sprawców przemocy seksualnej w różnych jej
formach to mężczyźni. Czy uniwersytet zakłada, że, statystycznie rzecz
biorąc, wśród studentów i wykładowców, wśród wszystkich osób płci
męskiej znajdujących się na kampusie mogą znajdować się sprawcy lub
potencjalni sprawcy przemocy seksualnej i czy w związku z tym organizują państwo jakieś warsztaty, żeby chłopakom może wyjaśnić podstawowe sprawy: „nie” znaczy „nie”, stalking jest przestępstwem, nie pij za
dużo, idź do psychologa, jeśli masz problem z agresją, wie pan, o co mi
chodzi...
CLAYTON
Nasi chłopcy? Ale mówi pan, że sprawcami mogą być nasi studenci?
AARON LOVEFIELD
Studenci, pracownicy zatrudniani przez uczelnię, pracownicy niezależnych firm, które podpisały kontrakt z uniwersytetem, kawiarenka,
stołówka, ogrodnicy, obsługa infrastruktury kampusu, firmy zakontraktowane z podmiotami mającymi dość dużą autonomię, drużyny sportowe,
ich kadra, zawodnicy, ci uprawiający mniej intratne i podziwiane sporty,
jak i ci z drużyn, które cieszą się szczególną estymą uczelni i społeczeństwa. Futbol. Zawodnicy szarzy, rezerwowi, jak i największe gwiazdy.
CLAYTON
Przepraszam, duszno mi.
AARON LOVEFIELD
Co się dzieje w drużynie?
CLAYTON
Nie czuję się dobrze.
AARON LOVEFIELD
Piją, dobrze się bawią, rozbijają samochody, sypiają z cheerleaderkami?
CLAYTON
Co?
AARON LOVEFIELD
Nie wie pan, co wyrabia pańska drużyna? Ma pan w ogóle wgląd w ten
obszar działalności pańskiego uniwersytetu?
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CLAYTON
Nic nie wiem. Oni mają autonomię, ja się nie mieszam, wszystkim zarządzają trenerzy, którym przewodzi Cockburn. Jeśli coś się dzieje w drużynie, coś niedobrego, zawodnicy zgłaszają to trenerowi, a dopiero potem
trener może, ale nie musi konsultować się ze mną.
AARON LOVEFIELD
Dziękuję, nie mam więcej pytań.
CHÓR
Na sali rozpraw poruszenie.
Ława przysięgłych kręci głowami z niedowierzaniem.
Uniwersytet ośmieszony.
Rektor zrzuca winę na trenera.
Kolej na obronę, odwagi Barbaro!
BARBARA BOWEN
Rektorze Coldwell, czy zna pan powódkę?
CLAYTON
Tak.
BARBARA BOWEN
Czy mógłby pan opisać ją w paru zdaniach.
CLAYTON
Krótkie, czarne włosy, bardzo szczupła, często chodzi w zniszczonej,
skórzanej kurtce...
BARBARA BOWEN
Chodzi mi o charakter, mój drogi.
CLAYTON
Aaa... tak... Muszę się skupić. Bardzo wrażliwa dziewczyna... Hmm... Nie
wiem, co powiedzieć.
BARBARA BOWEN
Wspominał pan, że nie było stać jej matki na psychiatrę.
CLAYTON
Tak, Abigail jest jedną z naszych uboższych studentek. Przepraszam, że
tak mówię.
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BARBARA BOWEN
Proszę nie przepraszać. Zrozumiałe jest, że bieda jest czymś wstydliwym, ale przecież to nie jest pańska wina.
CLAYTON
Za to jest bardzo zdolna. Chyba zdolna, nie wiem na pewno, ale otrzymała jakieś nagrody i stypendium, jest bardzo chwalona przez kadrę. Studiuje na wydziale sztuki.
BARBARA BOWEN
To bardzo ciekawe. Jaką sztuką zajmuje się powódka?
CLAYTON
Jak wspomniałem, malarstwem i instalacjami. O, tak, przypomniało mi
się, jeśli chodzi o jej cechy charakteru, to można to ująć takim wyrażeniem „niepokorna dusza”.
BARBARA BOWEN
Doprawdy? Dlaczego?
CLAYTON
Robi dość krytyczną sztukę, pani wybaczy, nie znam się na tym. Zrobiła
coś w rodzaju reinterpretacji „Amerykańskiego gotyku”, który namalowany był specjalnymi farbami, co spowodowało, że przy użyciu konkretnego oświetlenia, odsłaniały się inne warstwy obrazu.
BARBARA BOWEN
Inne warstwy? I co tam było?
CLAYTON
Okrutna twarz Ameryki, że tak to ujmę.
BARBARA BOWEN
To znaczy?
AARON LOVEFIELD
Sprzeciw. Nie będziemy teraz robić analizy prac plastycznych powódki.
SĘDZIA
Mecenas Bowen, mam jeszcze cierpliwość, ale proszę się streszczać, nie
widzę puenty tego wywodu.
BARBARA BOWEN
Dziękuję. Okrutna twarz Ameryki, co to znaczy?
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CLAYTON
Nie pamiętam, dom i stodoła płonęły, w tle były jakieś trupy, kości, dziekan wydziału sztuki mówił, że niezłe, choć nieco szczeniackie, ja się nie
znam, nie pamiętam szczegółów, proszę mi wybaczyć. Pamiętam płomienie. Mężczyzna z portretu, ten, który trzyma widły, miał wytatuowaną twarz.
CHÓR
Tak nas widzisz, suko.
Oto nasz portret.
Giń, czarownico! Jak się nie podoba,
Spierdalaj do Arabii Saudyjskiej.
Nie podnosi się ręki na własną ojczyznę.
BARBARA BOWEN
Czy zna pan oskarżonego?
CLAYTON
Oczywiście.
BARBARA BOWEN
Czy może pan go opisać w kilku zdaniach?
CLAYTON
Świetny zawodnik, wzorowy uczeń, z dobrego domu, syn odpowiedzialnych ludzi, wykształconych, pobożnych i zaangażowanych w swojej społeczności, bardzo pracowity i uprzejmy.
BARBARA BOWEN
Reasumując, czy mógłby pan powiedzieć, że Brayden jest, nazwijmy to,
nadzieją uniwersytetu?
ABIGAIL
Co to za spijanie sobie z dziób...
AARON LOVEFIELD
Ciii...
CLAYTON
Tak, zdecydowanie!
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BARBARA BOWEN
Czy można założyć, że Brayden jest obiektem westchnień wielu dziewcząt na kampusie?
CLAYTON
Proszę mi wybaczyć, ale jako rektor nie mam prawda do ingerencji w życie uczuciowe i seksualne naszych studentów.
BARBARA BOWEN
Hipotetycznie, nie każę panu podawać nazwisk.
CLAYTON
Tak, podejrzewam, że jest to hipoteza, którą... pewnie można uzasadnić.
BARBARA BOWEN
Czyli Brayden jest takim chłopakiem, o którym można powiedzieć, że –
przepraszam za obcesowość – dziewczyny marzą o tym, żeby pójść z nim
do łóżka.
CLAYTON
Yyyyy... tak.
AARON LOVEFIELD
Sprzeciw.
SĘDZIA
Odrzucony. Proszę kontynuować.
BARBARA BOWEN
Już w zasadzie skończyłam. Podsumuję tylko: Brayden to młody, zdolny,
pracowity mężczyzna, nadzieja uniwersytetu, chłopak mający ogromne
powodzenie u dziewcząt. Ma wierzących rodziców, sam pewnie też jest
wierzący. W domu rodzinnym został wyposażony w to, co uważamy w naszym społeczeństwie za cechy prawdziwie amerykańskiego charakteru.
Trudno uwierzyć, że ktoś taki mógłby dopuścić się gwałtu, prawda?
CLAYTON
Można tak powiedzieć.
BARBARA BOWEN
A jeśli faktycznie doszło do stosunku z użyciem przemocy, czy sądzi pan,
że Abigail jest osobą, która lubi przemoc?
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AARON LOVEFIELD
Sprzeciw. To jest zwyczajnie nieetyczne, przed chwilą świadek powiedział, że powódka była w rozsypce i potrzebowała psychia...
SĘDZIA
Oddalony.
AARON LOVEFIELD
Ona tu siedzi i to słyszy.
SĘDZIA
Oddalony. Panie prokuratorze, proszę usiąść.
CLAYTON
Czy może pani powtórzyć pytanie? Nie wiem, czy zrozumiałem.
BARBARA BOWEN
Mówił pan o tym obrazie, o tym, że Abigail to niepokorna dusza. Czy jest
pan w stanie wyobrazić sobie sytuację, w której Brayden, podziwiany przez wiele młodych kobiet na kampusie, gwiazda futbolu, wie pan
o czym mówię, to są masywni, silni chłopcy emanujący niezwykłym czarem, zwłaszcza dla młodych dziewcząt, sytuację, w której Brayden dopuszcza się jakiejś formy przemocy seksualnej wobec Abigail, ponieważ
ona sobie tego życzy?
CLAYTON
Przepraszam, czuję się bardzo niekomfortowo. Nie mam wyobrażenia na
temat życia seksualnego moich studentów, nie zastanawiam się nad tym
i nic mnie to nie interesuje. Nic a nic! I nigdy mnie nie interesowało! Nie
robię tego typu założeń, nie mam żadnych tego typu podejrzeń, to jest
poza moimi kompetencjami. Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie.
BARBARA BOWEN
Dobrze, już dobrze. Może się pan uspokoić. Dziękuję, nie mam więcej pytań.
CLAYTON
Ja mam córkę. To jest niewyobrażalne. Nie ma takiej sytuacji, nie, nie jestem w stanie sobie wyobrazić takiej sytuacji, w której ktoś może chcieć
gwałtu. Nie mam żadnych przemyśleń na ten temat, jeśli chodzi o moich
studentów. Ale nie zgadzam się z panią. To niemożliwe. Nawet przy założeniu, że kobieta jest ekstrawagancka i zainteresowana nietypowymi...
formami... ekspresji seksualnej, nawet nie wiem, jak to nazwać. Ale to?
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To? Gwałt? Nie, nie zgadzam się. To podła insynuacja. Tak samo podła, jak
podłe jest oskarżanie uniwersytetu o bierność i faworyzowanie drużyny.
SĘDZIA
Proszę o spokój... Jeśli nie ma więcej pytań, można świadka wyprowadzić, i proszę o wejście następnego świadka.
CHÓR
Ze smutkiem patrzymy na naszego rektora.
Tak się obnażyć i przyznać do porażki.
Prawdziwy mężczyzna nie kocha.
Prawdziwy mężczyzna nie czuje lęku.
Prawdziwy mężczyzna nie ma słabości.
Oto fundament męskości.
I biada mężczyźnie, jeśli skruszeje
Pod naporem kobiet, nawet jeśli jedną z nich jest córka.
Oto zasady nadane nam przez Boga,
Aby kobieta była kobietą, a mężczyzna mężczyzną.
Oto zasady, którym hołdujemy w naszej krainie.
A w niej szanuje się religię,
Ciężką pracę i tradycyjne wartości rodzinne.
Chłop, który czuje słabość,
Nie jest godzien miana mężczyzny.
Biedny, skołowany Coldwell,
Miłość do córki przesłania mu obraz świata.
I degeneracji waszego pokolenia,
Które nie pojmuje najważniejszych wartości.
Cieszyłaś się z tego, jak go nazywasz, gwałtu.
Przyznaj to. Sama przyznaj.
Wydaje ci się, że możesz oczernić bohatera,
Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze.
Nieuchronne są koleje dziejów
I jeszcze będziesz żałować.
Już wkrótce do twych wrót zapuka
Mrowie ludzi z obcych krajów.
Na ziemiach ich tyrania i kartele,
Przewroty i junty, destabilizacja,
Którą sami wprowadziliśmy,
By rozpieszczać naszych bogaczy,
By z honorami chować lud pod flagą.
Czy słyszysz mrowie, gdy kroczy?
Nie powstrzymasz ich naporu,
Nie powstrzymasz ich frustracji.
Kiedy tu dotrą, nastanie płacz i zgrzytanie zębów.
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Kiedy tu dotrą, nastanie bieda i walka o zasoby.
A wtedy będziesz się cieszyć,
Że gwałcił cię kiedyś biały.
Ona może poświadczyć,
Zrodzona z dwojga obcych,
Ona pojmuje różnicę,
Bo widzi dalej niż inni.
Bo widzi dalej niż sięga obecna kadencja
Prezydenta i Kongresu,
Bo widzi dalej niż kadencja następna
I każda kolejna aż do ostatecznego upadku.
Na salę wchodzi Margarita Blackheart Espinoza,
Przez matkę zwana imieniem Rita,
Znana jako Maggie od czasów niepamiętnych,
Urodzona w Kicking Horse, zamieszkała w mieście Missoula.
Ona może poświadczyć,
Że zatęsknisz za dawnymi czasami.
Niech przemówi córa tych gór,
Niech przemówi córa tej ziemi.
MAGGIE
Co, kurwa?
CHÓR
Będziesz się jeszcze modlić o białasa.
Ciesz się, że gwałci twój sąsiad, kuzyn,
Wuj, ojciec, szef i wędrowny kaznodzieja.
MAGGIE
Pojebało was, skurwysyny?
Myślicie, że czekałam tu na was?
Że stałam u wybrzeży Massachusetts
I modliłam się o wasze przybycie?
Myślicie, że witałam białasów chlebem i solą?
Myślicie, że witałam was z rozłożonymi nogami?
Będę się cieszyć każdego dnia,
W którym obcy będą palić wasze miasta.
Będę składać dziękczynne ofiary,
Kiedy spalą wasze banki i komisariaty.
BARBARA BOWEN
Z kim zadaje się ta dziewczyna? Kogo powołała właśnie jej obrona? Czy
świadkiem może być ktoś, kto wykonuje taki zawód? Co to za gierki? Co to
za czarna magia? Krnąbrne dziewczęta, sądzicie, że to zabawa?

598

MAGGIE
Jedyna zabawa, jaką znam, przynajmniej w tej części świata, jest faktycznie dość powszechna. Kowboje i Indianie. Znasz zasady? One malują
twarze i mówią o wolności, zniesieniu własności i środowisku naturalnym. Oni gwałcą i mordują. Kupa śmiechu. Ubaw po pachy. A do tego –
pouczające.
BARBARA BOWEN
Wysoki sądzie, kpiny, ale zwłaszcza reputacja tej kobiety, a wszyscy
wiemy, czym ona się zajmuje, przekreśla z góry to, co miałaby do powiedzenia! Chcąc uniknąć powszechnego zgorszenia, wnioskuję o oddalenie
świadka. Jej zeznania niczego nie wniosą do sprawy, wprowadzą jedynie
chaos i w głowach młodych zasieją złe myśli.
MAGGIE
Po stokroć bardziej wolę pokazywać światu moje stare cycki niż brać furmankę pieniędzy za to, że publicznie kłamię w cudzym imieniu.
CHÓR
Na sali wesołość,
Na sali wesołość.
Panuje rozprężenie.
Kim jest ta kobieta?
SĘDZIA
Spokój!
CHÓR
Na sali ferment,
Nawet oskarżony śmieje się
Ze swojej adwokatki.
Jej lico pąsowe, nie wyrzekła ni słowa.
SĘDZIA
Wniosek oddalony! Proszę zebranych o spokój!
AARON LOVEFIELD
Czy zna pani powódkę?
MAGGIE
Dużo powiedziane. Przedstawiono mnie powódce stosunkowo niedawno.
Zapoznania dokonała jej matka, z którą razem chodziłyśmy do liceum
w Kalispell.
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AARON LOVEFIELD
Czy przyjaźni się pani z matką powódki?
MAGGIE
Nie. I w tej kwestii nie mam nic więcej do dodania.
AARON LOVEFIELD
W jakim celu Peggy Warren poznała panią ze swoją córką?
MAGGIE
Aby dowiedzieć się, co wydarzyło się w klubie Dancing Bear w nocy z 15
na 16 grudnia zeszłego roku. A był tam obecny oskarżony, który w towarzystwie swoich kolegów rozmawiał o czekającej go pierwszej rozprawie.
AARON LOVEFIELD
Była pani świadkiem tej sytuacji?
MAGGIE
Tak. Widziałam go i słyszałam bardzo dobrze, ponieważ głośno krzyczał.
Nie tak głośno wprawdzie, jak jego obrończyni, ale zawsze to mówiłam:
ćwiczenie czyni mistrza.
CHÓR
Wtem, otwierają się drzwi.
Otwierają się drzwi, czy słyszycie?
Na salę rozpraw wjeżdża Beau na wózku inwalidzkim i sadowi się w pobliżu
pozostałych obserwatorów procesu.
CHÓR
Wjeżdża on, potentat,
Ojciec wspólnoty, oddany nam całym sercem,
Właściciel dwóch szybów naftowych,
Daleko, daleko, na południu tego świętego kraju.
Właśnie rozwiódł się ze swoją czwartą żoną.
Zdejmujcie majtki, dziewczęta, Beau Ridgemont znów jest wolny.
Fortuna jego niewielka w skali kraju,
Lecz największa w tej części stanu.
Nie jest nadobny, nie jest uczony w piśmie,
Ale ma władzę i majątek, a długo nie pożyje.
Szczęśliwa ta, której uda się go usidlić.
Jest bezdzietny, nie ma bliższej ni dalszej rodziny,
Oblubienica zgarnie całość imperium,
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Wystarczy tylko czekać.
Ale co to? Co to? Pobladło jej lico.
MAGGIE
Odmawiam dalszych zeznań.
CHÓR
Odmawia dalszych zeznań!
AARON LOVEFIELD
Pani Blackheart.
PEGGY
Maggie!
ABIGAIL
Mamo, co się dzieje?
AARON LOVEFIELD
Przypominam, że zeznaje pani pod przysięgą.
BARBARA BOWEN
Niewiarygodne zeznania ladacznic! Na to cię tylko stać, Lovefield, ty baranie! Przyszła i powiedziała, że był u niej w klubie! Gdzie puenta, gdzie
sens? Po to ją wezwałeś? Nie masz jaj, nie jesteś w ogóle mężczyzną, jak
ktoś taki może być prokuratorem?
SĘDZIA
Czy świadek zdaje sobie sprawę z tego, że zeznaje pod przysięgą?
ABIGAIL
Maggie, błagam!
MAGGIE
Proszę mnie stąd wypuścić, nic więcej nie powiem, bo nic więcej się nie
zdarzyło, przyszedł, napił się, trochę krzyczał. Mamy takich klientów
mnóstwo, dzień w dzień.
ABIGAIL
Ty pizdo!
SĘDZIA
Spokój!
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CHÓR
Wstaje i wychodzi chwiejnym krokiem.
Pijana, obłąkana, czy może opętana?
Idź, diablico, idź, czarownico!
Nie będziesz uwodzić młodych chłopców,
Nie będziesz psuć dziewcząt i nabijać im głów głupotami.
Przysięgając, dotknęła Biblii i sczerniała jej ręka.
Widzicie? Widzicie?
BARBARA BOWEN
Idź, dziwko, i nigdy nie wracaj! Niechaj spłonie ta twoja speluna! Wyjeżdżaj na Barbados, tam twoje miejsce! Zdobyliśmy ten kraj i nie masz już
do niego żadnych praw!
CYNTHIA
Była to kolejna relacja z procesu sądowego wytoczonego przeciwko
Braydenowi Bradley’owi. W dalszej części programu „Sprawa dla Cynthii
Stars” zastanowimy się, czy pupa Jennifer Lopez warta jest pieniędzy,
na które jest ubezpieczona, przyjrzymy się sukni ślubnej młodej księżnej
Cambridge, Kate Middleton, a na końcu spotkamy się ze światowej sławy
flatulistą! Widzimy się po reklamach!

Scena 20
Dom.
PEGGY
Jest gorzej. Myślałam, że gorzej być już nie może, ale jest jeszcze gorzej.
TONY
Daj jej ochłonąć.
PEGGY
Co to za odgłos...? Rzuca czymś.
ABIGAIL
Zajebię Maggie! Zajebię ją, rozumiesz? Co to było? Co tam się w ogóle wydarzyło? Naoczny świadek, przechwałki przy barze, macanki dziwek, pomogę ci, chodź na lody, co to, kurwa, ma być? Wchodzi jakiś fagas z rady
miasta i Maggie bierze nogi za pas?

602

PEGGY
To nie jej wina...
ABIGAIL
Jasne, że nie. To twoja wina! Po co mnie w ogóle zabrałaś do tej starej
pijaczki? Po co mi wciskałaś kity, że będzie dobrze. Gówno, nie dobrze.
Zawsze tak robicie, nie wiecie, jak zareagować, coś was przerasta, wycofujecie się na bezpieczne pozycje i jest ojoj, nie rozumiem mojej małej
córeczki, różnica pokoleń, kurwa...
PEGGY
Abigail.
ABIGAIL
Różnica, kurwa, pokoleń...
PEGGY
Nie tym językiem.
ABIGAIL
Bo co? Bo ci wstyd przed tym chujkiem?
PEGGY
Dość!
ABIGAIL
A ty? Zadowolony? Przychodzisz tu jak na swoje, ruchasz moją matkę.
PEGGY
Wystarczy.
ABIGAIL
Całe miasto wie. Wszyscy się z nas śmieją, wszyscy!
TONY
Twoja matka ma rację, odpuść.
ABIGAIL
Wiesz, co powiedzą na następnej rozprawie? Ha? Wiesz, co powiedzą? Bo
ja doskonale wiem, co powiedzą. Wyciągną ci to, wyciągną ci, że byłaś
samotną matką, na pewno znajdą jakiegoś frajera z twojej przeszłości,
powiedzą, że się całe życie puszczałaś, wyolbrzymią tych czterech czy
pięciu kochanków sprzed kilkunastu lat do setek. Wiesz, co wtedy bę-

603

dzie? Powiedzą, że pieprzyłam się z Braydenem, bo zostałam tak wychowana, żeby wszystkim dawać dupy.
PEGGY
Przestań.
ABIGAIL
Tak właśnie powiedzą. Że mnie zaniedbywałaś, bo bzykałaś jakiegoś, nie
wiem, listonosza, sąsiada, kolegę z pracy. I módl się o to, żeby jebnęli się
w datach i trafili na rok, w którym nie miałaś pracy i żyłyśmy z oszczędności dziadka, bo tylko tak będziemy w stanie udowodnić, że kłamią.
PEGGY
Myślisz, że jesteś święta?
TONY
Peggy...
PEGGY
Sądzisz, że jestem idiotką? Że nie widzę?
ABIGAIL
No? Co niby?
TONY
Nakręcacie się. Przestańcie.
ABIGAIL
Stul ryj!
PEGGY
A kto się wszędzie macał z Austinem? Inne dziewczyny chodzą z chłopakami za rękę, kiedy ty szłaś ze swoim chłopakiem za rękę?
ABIGAIL
Austin już nie jest moim chłopakiem.
PEGGY
Ty nawet nie zgrywasz niewiniątka, jakbyś to robiła...
ABIGAIL
To co? To co? Nie zgwałciłby mnie, tak? Sama się prosiłam?
PEGGY
Nie bądź idiotką. Nie wkładaj mi takich głupot w usta.
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ABIGAIL
Noszę za krótkie spódnice? I szorty w lecie?
PEGGY
Tego nie powiedziałam!
ABIGAIL
Mam być niewiniątkiem?
PEGGY
Masz proces. Oskarżasz ulubieńca tłumów o gwałt. Jak masz zamiar
przekonać ławę przysięgłych, że jest winny?
ABIGAIL
Ława ocenia materiał dowodowy, a nie to, czy noszę różowe sukienki
i trzymam się z chłopakiem za rączkę.
PEGGY
Nie bądź naiwna. Ława ma w dupie materiał dowodowy. I tak dobrze, że
ma go tak mało.
ABIGAIL
Słucham?
PEGGY
Myślisz, że nie wiem o twoich zdjęciach z bronią? O, zaskoczenie. Myślałaś, że jak wyślesz je tej idiotce, Cheryl, to się zaraz nie rozejdzie? Że ona
nie roześle ich po znajomych?
ABIGAIL
Nie wiem, o czym mówisz.
PEGGY
Widziałam zdjęcia, które zrobiłaś sobie w wakacje, kiedy pracowałaś
w sklepie. Nie wiem, w co ty grasz i co kombinujesz, Abigail, ale mówię
ci dla twojego własnego dobra: usuń zdjęcia, poszukaj pomocy, zrób coś,
zanim będzie gorzej. Ja cię będę wspierać, bez względu na wszystko, rozumiesz? Nawet jeśli w twoim telefonie, Boże, co to było, która normalna
dziewczyna robi sobie selfie z lufą w ustach, która? To były złe, straszne,
przerażające...
ABIGAIL
Obsceniczne.
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PEGGY
Co?
ABIGAIL
Obsceniczne zdjęcia, czy nie? To cię tak naprawdę oburza. Obsceniczne.
Tak było, powiedz to.
PEGGY
Do pokoju. Marsz.
ABIGAIL
Czego się bardziej boisz? Że odstrzelę sobie łeb, czy że wszystkim zacznę robić laskę?
PEGGY
Marsz!
Abigail wychodzi.
TONY
To może ja jednak pójdę.
PEGGY
Zostań. Teraz zostań, potem, nie wiem, może to nierozsądne, jest gorzej,
sam widzisz, że jest gorzej. Na chwilę się nie spotykajmy, okay? Nie wiem,
nie wiem, co powiedzieć, nie wiem, co robić. Jakbyś widział te zdjęcia...
nie mówiłam o tym, bo myślałam, że to szczeniacki wygłup.
TONY
Młodzież robi takie rzeczy. Siedziała całe wakacje w sklepie ze strzelbami, nudziło jej się, może chciała zaimponować kolegom.
PEGGY
Co jeszcze robiła, żeby zaimponować kolegom, co? Co takiego?
TONY
Uspokój się. Nie myśl o tym, jesteś o krok...
PEGGY
Ja już nie wiem, w co wierzyć!
TONY
Jej uwierz. Ze wszystkich na świecie ty musisz jej wierzyć. Ma tylko ciebie.
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PEGGY
Idź już, przecież widzę, że cię nosi, że nie możesz wytrzymać tego domu,
tej atmosfery.
TONY
Przestań.
PEGGY
Jestem chujową matką, ona jest chujową córką. Tyle. Idź. Czekasz jak na
skazanie. Idź.
Tony wychodzi. Peggy wychodzi po chwili. Na scenie sklep z bronią, historia z wakacji, o której Abigail opowiadała Allison. Pod sufitem powoli obraca się wiatrak, po sklepie niemrawo krąży kilku mężczyzn w kowbojskich
kapeluszach. Nie widać Abigail, ale wyczuwa się napiętą atmosferę, mężczyźni są spoceni, wpatrują się w punkt za ladą, gdzie stoi sprzedawczyni.
Coś mówią do siebie, chociaż scena jest niema, wskazują palcami na towar.
Po chwili tłum się rozrzedza i widać Abigail, która prezentuje broń, sprawnie opiera kolbę strzelby na barku, ładuje, rozładowuje, daje mężczyznom
przymierzyć się do broni. Tłum coraz bardziej się rozrzedza, Abigail powtarza czynności, gładzi lufę, nie uśmiecha się, ale jest uprzejma i cały czas
bacznie obserwuje klientów, jakby usiłowała ich sprowokować. W końcu
ostatni klient wychodzi. Abigail zostaje ze strzelbą w ręce, odbezpiecza ją,
wychodzi przed sklep, trzymając ją wylotem do ziemi, odpala papierosa.
Na ulicy mija ją Brayden, dostrzegają się. On obrzuca ją spojrzeniem od
stóp do głów i z powrotem, mija ją, odwraca głowę i na odchodne rzuca jej
pogardliwy uśmieszek zza ramienia. Ona stoi z bronią w ręku i odprowadza
go wzrokiem. Jest w niej coś wyzywającego.

Scena 21
MAGGIE
Myślisz, że wiesz, jak to jest. Wszyscy myślicie, że wiecie, jak to jest.
Komplementy, bukiety, ciepłe słowa, kolacja przy świecach, potem nastrojowa muzyka, szybkie rozłożenie nóg, parę pchnięć, finisz. Ona nie
potrzebuje więcej, może tylko, żebyś od razu nie zasnął, żeby mogła się
przytulić i pomruczeć ci do ucha jak kotka. Czasem zdarzają się wyzwolone, które po cichu zaglądają na strony z krótkometrażowymi pornolami. Te są dla was wyuzdane. Dla was? Dla nas wszystkich. Umieją
uwodzić, a nawet jeśli nie, mogą trochę poszaleć w łóżku. No co, chło-
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pie, nie wierzysz? W ucho cię ugryzą delikatnie, będą kręcić bioderkami,
kiedy się już na ciebie nadzieją, jak kury moszczące sobie gniazdo. Ich
wyzwolenie w mniemaniu świata objawia się w głośnych okrzykach rozkoszy, burdelowej bieliźnie i zachętach, które artykułują na podstawie
wytartych sloganów. „Daj mi klapsa w dupkę”. Albo: „Wyliż mnie”. Albo:
„Jestem niegrzeczną dziewczynką, bo widziałam jakieś hollywoodzkie
ścierwo z kilkoma scenami seksu i jedną obrączką” – trzy, kurwa, razy, ja
pierdolę. Kupują czerwone koronki na Walentynki i kostium pielęgniarki
na rocznicę, chichoczą, jeśli spojrzeć im w dekolt, chodzą na pole dance – rzekomo w celach sportowych, wystudiowanymi ruchami wklepują
w cycki kremy ujędrniające, szepczą ze słabo markowaną grozą: „Ojej,
jaki duży” i oblizują perfekcyjnie uszminkowane usteczka. Standardowe
wyobrażenia, płaska wyobraźnia seksualna, klasyczne przejście – misjonarz, oral, na pieska nieco mocniej, anal i wytrysk na twarz. Spełnienie
marzeń każdego mężczyzny. Gdzie w tym wszystkim jesteś ty?
Powiem ci, gdzie jesteś, kobieto. Powiem ci, bo jestem Maggie Blackheart, skundlone, parszywe dziecię mojego plemienia, wyrzutek społeczeństwa, mieszkanka przyczepy żyjąca z napiwków paru brzuchatych
pastuchów mieniących się dumnym mianem kowbojów, choć jedyne, co
robią, to szuflowanie gnoju na ciężarówki. Mogłabym nawet powiedzieć,
że jestem white trashem, tyle że nie ma we mnie niczego, co byście określili mianem „white”. Ilości przelanej za mnie spermy przecież się nie
liczą, a driny na mleku źle mi robią na żołądek i sram po nich dalej niż
widzę.
Jeśli kobieta pożąda, jeśli pożąda naprawdę – nie tak, jak nauczyły ją
tego komedie romantyczne, parę amatorskich pornoli i rozbuchany marketing późnego kapitalizmu służący tylko popytowi na szytą w Chinach
bieliznę z katalogów wysyłkowych. Jeśli do tego kocha i kocha naprawdę,
to wskakujemy oczko wyżej. To pełnia wyzwolenia. Ale nie musi kochać,
wystarczy, że prawdziwie pożąda, z głębi trzewi. Tyle wystarczy. Fair
enough, co nie? Jeśli kobieta naprawdę pożąda, wtedy snuje swoją bajkę.
I ta bajka nie ma nic wspólnego ze sprzedażą infantylnych wibratorów
w różowym kolorze w kształcie pieseczków, koteczków, słoników i całego
tego, kurwa, zoo jak z Disney’a, nie ma nic wspólnego z robieniem z nas
słodkich idiotek, które trzepoczą rzęsami albo z wyższością wielkomiejskich edukatorek informują społeczeństwo o zbawiennych dla organizmu
właściwościach satysfakcji seksualnej. Co to jest satysfakcja seksualna? Wymiana płynów, trochę skurczów, oksytocyna. Brawo, zadanie wykonane, ginekolog wpisuje w rubrykę: „Współżyje, zdrowa”.
Jeśli kobieta naprawdę pożąda, mężczyźni odwracają wzrok. Nie ma nas
dużo, zbyt wielu z nas pierze się mózgi od najmłodszych lat. To wolno,
tego nie wolno, tego nie wypada, och, wyszeptała jakieś świństewko,
jakże ona wyzwolona. Jeśli kobieta naprawdę pożąda, nasze pożądanie
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pożera wszystko wokół – tak, moi mili panowie, pożera żywcem wasze
pożądanie, was i nas same. Vagina dentata żeruje na waszych kruchych
i bezwolnych ciałach i pastwi się nad nimi. Królowa pszczół. Modliszka.
Nasze pożądanie wprawia was w osłupienie. Przeraża was nienasycenie
kobiety, jej ciągłe siły, by kopulować, szczytować, odradzać się i szczytować ponownie, bez przerwy, bez końca, perfekcyjne perpetuum mobile,
którego mężczyźni szukali przez wieki, a wciąż mieli je pod nosem. Wasze
kilkusekundowe orgazmy są śmieszne w porównaniu z naszą żądzą i naszą rozkoszą. Wasze wytryski są żałosne w porównaniu z naszymi oceanami płynów, w których jesteśmy w stanie was zatopić. Kiedy kobieta
naprawdę pożąda, jest jak suka w rui. Widziałeś kiedyś sukę w rui? Z szaleństwem w oczach potrafi kopulować bez przerwy aż osiągnie to, czego
pragnie i wychodzi z szału nasycona i upojona, gdy samce leżą wokół niej
bez sił z nadwyrężonymi przyrodzeniami, wychudzone, wygłodniałe, ścigające ją od wielu dni. Pożera ich swoją cipką i zostawia ich jak śmieci, jak
bezużyteczne przedmioty, które się zepsuły albo straciły datę ważności.
Nie będą jej już potrzebne.
Nie jesteście tego w pełni świadomi, ale przez tysiące lat usiłujecie
okiełznać tę siłę, którą instynktownie wyczuwacie. Pętacie nas, ubieracie nas w konwenanse, dom i dzieci, gabinety medycyny estetycznej,
kimona, których nie jesteśmy w stanie włożyć bez pomocy drugiej osoby,
buty wyłamujące Chinkom palce ze stawów, gorsety, czepki, peruki, burki i wybielanie odbytu. Pętacie nas strojem, pętacie nas prawem, pętacie
nas religią. Kładziecie twardo rękę na antykoncepcji, aborcji i na naszych
twarzach, nabijając nam guzy, podbijając oko, rozcinając łuk brwiowy.
Bijecie nas i nas mordujecie, zapładniacie i zamykacie w domach, samowolnie zdejmujecie prezerwatywy, wpychacie nam chuja w usta tak,
żebyśmy się dusiły, palicie nas na stosach, nakładacie ekskomunikę,
przymus rodzenia martwych dzieci i szklany sufit. I cały czas w głębi duszy boicie się, że przyjdzie Vagina Dentata, Królowa Pszczół i was pożre.
Słodziaki...
Kiedy kobieta pożąda naprawdę, nie ma żadnego znanego człowiekowi
uczucia, które byłoby silniejsze. Wiesz, co to znaczy pożądać tak, żeby
pragnąć penetracji? Nie pozwalamy włożyć sobie palca do nosa, oka,
w odbyt, do ust czy pod pachę. Nawet czyszczenie uszu patyczkiem,
czego podobno robić nie wolno, odczytujemy jak ingerencję. Naturalna
reakcja obronna bez względu na płeć i orientację. Wiesz, co to znaczy
pragnąć tak, by za wszelką cenę mieć kogoś w sobie? Wiesz, co to znaczy, całą sobą chcieć opleść kogoś mięśniami swojej pochwy i zassać do
środka? To są mięśnie, które wydają nas wszystkich na świat. Najsilniejsze i najbardziej wytrzymałe ze wszystkich ludzkich mięśni. Cipka jest
niezniszczalna, to ona jest prapoczątkiem wszystkiego. Boisz się tego,
gnoju, boisz się tego tak, że wymyślasz sobie kluby starych kawalerów
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i fora dla inceli, zorganizowaną religię, papieży, telewizyjnych kaznodziei,
sądy najwyższe i szeregowych kongresmenów szafujących naszym życiem i zdrowiem w imię twojego strachu. Że geje też się penetrują? Że
facet może marzyć o palcu wsadzonym w dupę? A lesbijki robią sobie
różne inne rzeczy i mogą się penetrować na milion sposobów? Nie rozśmieszajcie mnie. Kobieta, która pożąda mężczyzny tak was przeraża, że
nawet w dobie politycznej poprawności prędzej zaakceptujecie rozkosz
lesbijek czy gejów niż mielibyście się zastanowić nad naszą. A poza tym
– to nie to samo, czyż nie? Czy jest coś bardziej szalonego i bezwzględnie idącego po trupach do celu niż kobiece pożądanie? Nasze pragnienie jest w stanie przetrwać krzywdę, którą nam wyrządzacie, którą nam
wyrządzacie syste-kurwa-mowo! Powoduje, że znika to wszystko, czym
od tysięcy lat nas zastraszacie. Kiedy was pragniemy, liczy się tylko to.
Czekamy w dusznych pomieszczeniach, do których wciągamy was rozdygotane i mokre od potu, z szałem w oczach rozpinamy wam spodnie.
Kiedy kobieta naprawdę pożąda, rozkłada nogi jak zwyciężczyni, nie jak
ofiara. Kiedy kobieta naprawdę pożąda, wciąga swoją małą szparką całe
męskie jestestwo, wasz brud i gniew, waszą przemoc i frustrację. Ryzykujemy wszystkim i możemy dostać to, czego nikt inny oprócz nas nigdy
nie dostanie. Nie zrozumie tego ten, który nigdy nie czuł skurczu, który
dosłownie łamie człowieka na pół. Nie zrozumie tego ten, który nie wie,
jak to jest, kiedy pęka skóra ust, gdy zaciskamy na nich zęby, żeby stłumić krzyk. Nie zrozumie tego ten, który nie wie, jakie to uczucie, kiedy
wzbiera w nas gorące tsunami, które za chwilę zaleje wszystko, kiedy
sutki naszych piersi są tak ostre, że można się okaleczyć. Nie pojmie tego
ten, który nie wie, że kiedy wy leżycie już zmęczeni i wyżęci z ostatków
sił, my przeżywamy jeszcze jedną cichą rozkosz po rozluźnieniu mięśni
naszych dzikich, zachłannych szparek, z których dopiero wtedy sączy się
wasza sperma i cieknie po naszych rozpalonych udach. Nie macie zielonego pojęcia, czym jest rozkosz kobiety, która posiadła mężczyznę.
Ale słusznie przeczuwacie, że jest ona dla was tak nieosiągalna, że musicie ją za wszelką cenę okiełznać i wytresować. Tresować do skutku tak,
by po tysiącach lat upokorzeń max, na jaki będzie nas stać to Roe vs.
Wade, kilka śmiesznych procesów o gwałt, które nie przyniosą żadnej
zmiany i głupkowate komiksy dla nastolatek, w których nasza bezkresna,
pierwotna, dla nikogo nieosiągalna rozkosz może, co najwyżej, przybrać
formę infantylnej fantazji o nagiej nimfie z gracją kładącej się w morzu
egzotycznych kwiatów o fallicznych kształtach. Paradne! Flora i fauna
świata. Atlas, kurwa, dla dzieci.
Kiedy kobieta naprawdę pożąda, pali się świat!
Kiedy kobieta naprawdę pożąda, a przy tym kocha mężczyznę, którego
pożąda, to... Nie będę o tym mówić, bo to nie moja bajka. Moja skończyła się dawno temu. Był jeden Duży Jim. Nie ma Dużego Jima. Był jeden
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mężczyzna, który mógł mnie posiąść w całości – bezwstydną i wyuzdaną moim bezwstydem i moim pożądaniem, nie tym wyuczonym z reklam,
telewizji i powiastek sentymentalnych, nie tym, do których scenariusze
piszecie wy sami. Ale Duży Jim umarł. Byliście kiedyś w pierdlu? Ja byłam
i to wielokrotnie. Wiele można powiedzieć o więzieniu, ale nikt nie mówi
tego, że tam śmierdzi i jest zimno jak w psiarni. I nikt ci nie powie, co to
za smród. A ja wiem, w pierdlu cuchnie strachem. Nic tak nie śmierdzi
jak zakład karny. Wiesz, jak wygląda ostatnie widzenie? Przychodzisz
odpierdolona, bo odwiedzasz przecież swojego faceta. Siadasz na wskazanym miejscu, czekasz, dziesięć minut, dwadzieścia minut, dłubiesz
w zębach, dłubiesz w dziurkach od słuchawki. Po trzydziestu minutach
wiesz już, że coś jest nie tak, ale jeszcze siedzisz, bo może to pomyłka,
może twoje obawy są nieuzasadnione, ale już ci się tli w głowie to, co ma
nastąpić. Mija czterdzieści minut i wiesz prawie na pewno, że owszem,
to jest pomyłka. Tylko że to pomyłka, która polega na tym, że był burdel
w papierach, biurokracja i w ogóle nie powinno cię tam być, po prostu
ktoś zapomniał do ciebie zadzwonić i poinformować cię, że się tak jakby troszkę spóźniłaś. Ale zaciskasz zęby i siedzisz dalej. Po czterdziestu pięciu minutach wychodzi strażnik i nie prowadzi więźnia, na którego
czekałaś. Po prostu idzie sam i ty wiesz już wszystko, co masz wiedzieć.
Boi się spojrzeć ci w oczy, bo jak to wyjaśnisz babie, która siedzi za szybą
od czterdziestu pięciu minut i na tę okazję umalowała sobie usta karminową czerwienią, co jest chyba jedynym, co możesz zrobić, kiedy idziesz
na randkę w pierdlu, bo krótkie spódnice czy dekolty są zakazane ze
względów bezpieczeństwa, wiedziałaś o tym? Że jak odwiedzasz chłopa
w pierdlu, to masz wytyczne, jak się ubrać? Że dla systemu ty także stajesz się więźniem? Więc jak ma ci to powiedzieć? Ale nawet jak strażnik
nie patrzy ci w oczy, ty już wiesz. Nie słyszysz nawet, co do ciebie mówi,
podpisujesz jakiś papier, który ci podsuwają, niczego nie dostajesz, bo
niczego nie miał i niczego po sobie nie pozostawił. Wychodzisz za bramę i odpalasz papierosa drżącą ręką. Ryczysz dopiero w samochodzie,
na autostradzie. Ostatnie, kurwa, widzenie. Łzawe pożegnania jak z melodramatu, długie perory, znaczące spojrzenia, nigdy cię nie zapomnę,
chuja tam. Życie to nie Hollywood. Tak wygląda ostatnie widzenie. Wszyscy mają na ciebie dokumentnie wyjebane. Jesteś tylko numerkiem w papierach. Prawa, kurwa, człowieka. Pocałujcie mnie w dupę.
Czuję wasz strach. I dlatego lubię to, co robię. Nie wierzycie? Naprawdę! Wychodzę co noc na scenę w mojej spelunie i sycę się waszym przerażeniem. Chłonę drżące, spocone dłonie zaciskające się kurczowo na
kuflach z piwem czy lądujące bezwiednie na kroczu. Napawam się rozwartymi źrenicami i tym, jak podnosi wam się tętno. Ćwierć mieszkańców
Missouli przychodzi regularnie na moje występy i ćwierć Missouli regularnie ma stan przedzawałowy. Czyż to nie zabawne?
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Cieszy mnie, kiedy powietrze drży od gorąca, kiedy pocicie się jak świnie pod swoimi kapeluszami, kiedy mogę policzyć unoszące się pyłki
kurzu, bo wszystko w lokalu zastyga oprócz dudniącej membrany głośnika i mojego ciała. Ja nie przychodzę się dla was rozebrać, panowie. Ja
przychodzę was zniszczyć. Nie przychodzę po to, by pokazać wam moje
cycki i pionową zmarszczkę między nimi, która pogłębia się wraz ze starzeniem. Ja przychodzę was spalić na popiół. Ja, moi śmieszni, żałośni
mężczyźni, nie przychodzę po to, by wypiąć tyłek i pokazać wam, jak wygląda wejście do mojej cipki, nie przychodzę tu mizdrzyć się i spełniać
wasze fantazje o nieokrzesanej dzikusce.
Ja jestem nieokrzesaną dzikuską.
Jestem waszą matką i kurwą, tą, która was rodzi, a potem was zabija na
wieki. Przychodzę was opętać. Nie jestem podstarzałą dziunią w cekinach, które zdejmie, żebyście mogli choć z daleka poczuć żar bijący od
mojej skóry. To może tak z daleka wyglądać, ale to nieprawda. Błyskotki to tylko gra wstępna przed głównym daniem. Nie przychodzę was zadowolić. Ja przychodzę was żywcem pożreć. I wierzcie lub nie, ale was
zeżrę moją cipą. Najpierw zetnę włosy i znajdującą się pod nimi skórę.
Podobno łatwo odchodzi od czaszki, wystarczy mieć dobrze naostrzony
nóż. Niektórych ugotuję w żeliwnym kotle, jednych ususzę, innych utuczę. Będą wyciągać swoje śmieszne chujki przez kraty, udając zabiedzonych, żebym mogła w nich wcisnąć więcej batoników, M&M’sów i syropu
klonowego. Jedni będą na surowo, innych poddam obróbce termicznej.
Zróżnicowany jadłospis podstawą zdrowego organizmu. Ale finał jest zawsze ten sam. Wszystkich zeżrę, co do kosteczki.
A teraz... słowo dla pań. Ooo, nie ma się czego bać, was przecież pożerać
nie będę.
Dobra, dziewczyny, słuchajcie, chciałabym, żebyśmy wszystkie zamknęły oczy. Żeby odciąć się od tego, co rejestruje nasz mózg za pomocą
wzroku, bo wzrok to tylko narzędzie. Spokojnie, nie prowadzę żadnych
new age’owych spędów, nie będziemy się trzymać za rączki i opowiadać
o mistycznych doświadczeniach. To nie mój styl, zrozumiano? Jakbym lubiła takie bajery, stałabym przy wjeździe do parku narodowego i handlowała badziewiem, łapacze snów, koce w geometryczne wzorki, gówniane
miniaturki totemów, tego typu szajs. Turyści, o ile w ogóle zajrzą do tej
dziury, kupują na potęgę, ale mnie ten syf w ogóle nie kręci. Nie jaram się
tańcami z naćpanym wężem zwisającym na karku. Chłopaki lubią takie
bzdety, ja lubię robić to, na co mam ochotę.
Gdybyśmy wszystkie zamknęły oczy i pomyślały sobie tylko o tym, czego
byśmy chciały doświadczyć w seksie. Nie za rok, nie za miesiąc, nie po
następnym okresie, tu nie ma co odkładać, czasu w życiu nie masz znowu
tak wiele, wierzcie mi, coś o tym wiem. Więc zamknij oczy, kobieto, odetnij się od gównianego życia, które codziennie oglądasz i pomyśl o tym,
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czego naprawdę, dogłębnie pragniesz. O tym, o czym nawet nie pozwalasz sobie pomyśleć. O tym, czego nie wypada, co jest brudne, wyparte,
co jest wypchnięte na margines twojego mózgu. Wejdź w to i rozsmakuj
się w tej fantazji. Doskonale wiesz, co tam zastaniesz. I doskonale wiesz,
że boisz się tam zajrzeć. Uwierz mi, świat się nie skończy, nie zagrzmią
niebiosa i nie spadnie na nas meteoryt. Sięgnij tam, po prostu sięgnij,
a jak się bardzo wstydzisz, podejrzyj, tak troszkę, jak spomiędzy palców,
bo przecież zakrywasz oczy dłonią, przecież boisz się, że jak spojrzysz,
to cię spali. Nie spali, uwierz mi. Byłam tam, wróciłam i żyję. Wiem, że cię
nie spali. Pomyśl o tym. Tak po prostu. No to hop! Zamykamy oczy i skok
na bungee. Siup.
I co? Nie jest przyjemnie? Jeszcze jak. Tak przyjemnie, że aż pali od środka. Że boisz się otworzyć oczy, żeby tego nie zepsuć. Czujesz? Czujesz,
jak drży ci oddech? Masz wrażenie, że powietrze jest jak naelektryzowane. A teraz otwórz oczy. Haha, widzę ten wyraz ulgi u niektórych. Taką
daleką podróż odbyłyście w te kilkadziesiąt sekund? No, no. Brawo. Naprawdę, jestem pod wrażeniem.
A teraz do rzeczy. Kobiecie jest tak przyjemnie, że faceci nigdy nie będą
w stanie dosięgnąć tego stanu. Mogą jedynie sycić się ochłapami, które
im łaskawie rzucisz. Chociaż, po prawdzie, te ochłapy i tak są doświadczeniem, które rozwala im mózgi na kawałki, więc niech mają, a co tam.
Każda da tyle, ile jej się będzie chciało, czasem dużo, czasem mało, czasem nic nie da. Dla nich to i tak ocean rozkoszy, nigdy nie osiągną więcej.
A ty? Masz niezmierzone pokłady sił, jesteś jak czarny, wzburzony ocean bez dna. Poczuj sen żony rybaka, dziewczyno. Poczuj, jak robi ci się
tak gorąco, że nie możesz złapać tchu. Poczuj, jak robisz się tak mokra,
że przeciekają ci majtki. I pożeraj ich tak, jak tylko masz na to ochotę.
Nie rozumiesz? Oni właśnie na to czekają. Całe stosunki damsko-męskie
właśnie na tym polegają. Dlatego stworzyli te wszystkie kwiatki, płatki, ckliwe melodyjki i zamknęli cię w domku dla lalek, domku bez klamek. Dlatego gwałcą, mordują, porywają, osaczają, odcinają od świata,
przykuwają łańcuchem w kuchni. Z czystego strachu. Ale o to przecież
właśnie chodzi. Boją się tego, czego najbardziej pragną. Choćby stawali
na głowie, nigdy tego sami nie osiągną, nie wydrą ci tego, co możesz im
dać. Możesz dawać tylko wtedy, kiedy sama odważysz się po to sięgnąć,
po to, co jest najgłębiej, na samym dnie. Seks to bezustanne cykle orgii
i pożerania. I to ty jesteś początkiem i sprawczynią wszystkiego. Jeśli po
to sięgniesz, będziesz mogła tym dysponować wedle własnego uznania.
Jeśli nie sięgniesz, zawsze będziesz zniewolona. To jest banalnie proste.
Chcę, żeby każda z was wróciła dziś do domu i pierdoliła się na umór.
Wszystko mi jedno z kim lub z czym. Jara każdego co innego. Bądźcie
ze sobą szczere. Ja już swoje wiem, ale teraz czas na was. Nie chcecie
różowych serduszek, walentynkowych fatałaszków i durnych formułek,
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a nawet jeśli, to tylko kostium, zabawa, akcesoria. Nie interesuje mnie
wasz partner w grze i nie interesują mnie wasze rekwizyty. Zejdź tam,
gdzie dotąd nie odważyłaś się schodzić. Rób świństwa. Rób rzeczy, od
których katoliczki się czerwienią i o których protestantki nawet nie odważą się pomyśleć. I miej w pamięci jedną, prostą sprawę. Nieważne,
kim jest twój partner, facetem, kobietą, osobą niebinarną, nawet wibratorem, nie ma w tym żadnego wstydu, można mieć w domu zabawki
i można z nich korzystać, wielka mi rzecz. Istotne jest jedno. Tam, gdzie
chcesz się wybrać, nikt cię nie zaprowadzi, choćby był najwspanialszym
kochankiem na całej Ziemi. Nikt. Jeśli ty tam nie sięgniesz, nikt tego za
ciebie nie odkryje. A jeśli sięgniemy wszystkie, każda z osobna, wtedy
zacznie się prawdziwa rewolucja. Wtedy naprawdę upadną rządy, religie,
konwenanse, wszystko to, co nas pęta i niszczy. Daj sobie totalną wolność, choćby miała oznaczać ordynarne rżnięcie, pozycje nieestetyczne,
poczucie, że nie jesteś jak modelka z reklamy bielizny. Świat nie jest po
to, żebyś spełniała zachcianki wszystkich wokół i nigdy nie zrealizowała
tego, czego sama pragniesz. Świat jest po to, żebyś realizowała to, na co
ty i tylko ty masz ochotę. Nie osiągniesz tego bez zawłaszczenia seksu.
Nie osiągniesz tego, jeśli nie powiesz sobie: to moja cipka, moje ciało i robię z nim to, na co ja mam ochotę, ja i tylko ja.
Oto słowa według ewangelii świętej Maggie Blackheart. Napiwków nie
chcę. Moja ewangelia jest za darmo. Nie biorę na tacę i nie mówię inwalidom, żeby wpłacili na konto numer zero-zero-pierdyliard-szejset-czysta
z dopiskiem „Amen”. Ta jedna prawda jest kompletnie za darmo, a jak
dają, to bierz, jak biją, uciekaj. Odmaszerować! No już, już, bo mi w gardle
zaschło.

Scena 22
Z jednej strony sceny stoi Clayton Coldwell. Z drugiej Stanley Kubrick zasiada w głębokim fotelu, w którym wcześniej siedział, gdy prowadzony był
wywiad.
Z głębi sceny wchodzą Cynthia i Betsy, zbliżają się powoli do przodu jak
bliźniaczki z „Lśnienia”. Pod koniec monologu Claytona powoli, unisono
ściągają peruki w kolorze blond, pod spodem mają długie, ciemne włosy,
które wypadają spod peruk, nadając im zupełnie inny wygląd. Cynthia staje się wtedy Vivian, Betsy staje się Shelley.
CLAYTON
Oczywiście, uniwersytet dołoży wszelkich starań, aby wyjaśnić tę sprawę. Takie... yyy, zajścia, tak, to dobre słowo, takie zajścia powodują, że
cierpi dobro uczelni, jej kadry i studentów. W ciągu zaledwie kilku tygo-
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dni otrzymaliśmy przydomek „miasteczka gwałtu”. Nie wierzycie? Jon
Krakauer tak właśnie zatytułował swój reportaż. No, prawie tak. Ale
taki jest sens tytułu i całej jego książki. Sam oczywiście przyznaje, że
procentowo niczym nie różnimy się od innych kampusów. Ha! Ha! Dobre
sobie! Hieny już wyszły na żer. Jeśli niczym się nie różnimy, dlaczego to
nas obdarzono tym wątpliwym epitetem? Ja, ze swej strony, mogę powiedzieć, że dochowałem wszelkich zasad, którymi kierujemy się w naszej
placówce. Transparentne, przejrzyste reguły, którym hołdujemy od ponad stu lat. Słyszysz, Alice? Zapisz to. Przejrzyste reguły, którym hołdujemy od ponad stu lat. Zapisz to, Alice. Przejrzyste reguły. Tak... Została
utworzona specjalna komisja uniwersytecka, która bada tę niepokojącą
sprawę. Wszystkie strony konfliktu zostaną wysłuchane. Tak. Zapisz to,
Alice. Wszystkie strony konfliktu. Gwałt jest przestępstwem paskudnym i... Boże, Alice, gdyby to była moja córka, gdyby to była moja córka.
Sprawdzimy wszystkie okoliczności zaistniałych sytuacji. Jednocześnie
mamy świadomość, że drużyna futbolowa, która jest dla uniwersytetu
niezwykle ważna... Tak. Nie. Nie możemy tak tego powiedzieć. To nieładnie brzmi. Jednocześnie mamy świadomość, że na ławie oskarżonych
zasiadają zawodnicy uniwersyteckiej drużyny futbolowej. Ta sprawa,
niewątpliwie szkodząca dobru drużyny, rzuca się jednocześnie cieniem
na cały uniwersytet, a przez to faktycznie oczernia całe miasto. W naszym interesie jest przeprowadzenie śledztwa i umożliwienie działalności komisji w taki sposób, aby wyraźnie rozgraniczyć osoby przestępców
i drużynę, uczelnię oraz resztę naszej wspólnoty. Jeśli sąd uzna ich za
winnych, nie możemy ponosić odpowiedzialności... Czy ja się od czegoś
wymiguję? Nie. Alice, skreśl to. Jeszcze raz. Jeśli sąd uzna ich za winnych
popełnionego przestępstwa, dołożymy wszelkich starań, aby doprowadzić do normalizacji stosunków na uniwersytecie i w jednostkach mu
podległych. Nie będziemy mieć wyrozumiałości dla osób... to brzmi kiepsko, prawda, Alice? Powinienem powiedzieć coś mocniejszego, żeby nie
brzmiało to tak, jakbym ich wybielał. Czy ja ich wybielam? Ależ, Alice, jak
możesz? Ile lat razem pracujemy? Powtórz mi ostatnie zdanie... Tak... Nie
będziemy mieć wyrozumiałości dla zwyrodnialców, którzy wykorzystując swoją uprzywilejowaną pozycję... Nie. Nie może być uprzywilejowana,
bo to my wychodzimy na tych, którzy te przywileje nadają. Inaczej. Nie
będziemy mieć wyrozumiałości dla zwyrodnialców, którzy wykorzystując
swoją pozycję uznanych i cenionych sportowców, popełnili czyny, o które się ich oskarża. Jednocześnie zastrzegamy, że jeśli sąd uzna oskarżonych za niewinnych, z takim samym zaangażowaniem poświęcimy się
kwestii przywrócenia ich na łono uniwersytetu i drużyny. Na łono. Tak.
Uniwersytet w samej swej istocie jest miejscem dyskusji, pogłębionej
analizy i uważnych studiów nad wyspecjalizowanymi dziedzinami nauki,
sztuki i wszelkich przejawów ludzkiego życia. Podobnie i w tej sprawie
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postąpimy w zgodzie z wyznawanym przez nas etosem. Nie będziemy ferować wyroków zanim nie zakończą się prace komisji i proces sądowy.
Jesteśmy Amerykanami i cenimy prawo i sprawiedliwość. Cenimy pragmatyzm i porządek, brzydzimy się chaosem. Nasze postępowanie ma
na celu ujawnienie prawdy i pociągnięcie do odpowiedzialności winnych
tego zajścia bez względu na to, czy okażą się nimi potencjalni gwałciciele, czy młode dzierlatki szukające rozgłosu w mediach. Boże, Alice, gdyby
to była moja córka, gdyby to była moja córka...
VIVIAN i SHELLEY
Chodź się z nami pobawić, Stanley. Chodź się z nami pobawić. Forever,
and ever, and ever.
STANLEY
Vivian?
VIVIAN
Tak, tato?
STANLEY
To ty?
VIVIAN
Tak, tato. Nie poznajesz mnie?
STANLEY
Jesteś taka... dorosła.
VIVIAN
Nie przyszłam tu rozmawiać o minionych latach, tato. I tak już nie żyjesz.
For ever, and ever.
STANLEY
Podasz mi proszki, kochanie? Powinny być na stoliku nocnym, tam, gdzie
zwykle.
VIVIAN
Nie jestem twoją pielęgniarką, tato.
STANLEY
Mniemam zatem, że stałaś się cudzą pielęgniarką.
VIVIAN
Być może. Ale nie tak, jak myślisz. Staram się. Starałam się. Oto Shelley.
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SHELLEY
Pamięta mnie pan, panie reżyserze?
STANLEY
Nicole? Sue? Skąd ja ją znam?
VIVIAN
Ani Nicole, ani Sue. Zresztą, co za różnica. Wszystkie były w twoich filmach traktowane przedmiotowo.
STANLEY
Bredzisz, Vivian. Doskonale wiesz, że krytykowałem społeczeństwo,
uwypuklając to, jak traktowane są kobiety. Przez całe moje życie robiłem filmy o tym, jak chory i zdegenerowany jest nasz świat. Temu zadaniu
oddałem się bez reszty, ze wszystkich osób ty powinnaś o tym wiedzieć
najlepiej. Robiłem filmy antywojenne, pokazywałem przemoc w rodzinie
i przemoc systemową. Można powiedzieć, że jestem protofeministą.
VIVIAN
Samozwańczy feminiści. Zawsze pojawią się samozwańczy feminiści.
SHELLEY
W porządku, niech mówi dalej.
STANLEY
Zawsze żyłem otoczony kobietami. Kochałem moją matkę. Miałem trzy
żony, każdą z nich traktowałem z szacunkiem. W końcu twoja matka,
Christiane, która urodziła mi ciebie i twoją siostrę, a miałem jeszcze pasierbicę z jej poprzedniego związku. Chciałem dla was lepszego świata.
Chciałem dla wszystkich lepszego świata.
VIVIAN
Miałem. Chciałem.
STANLEY
Vivian, zaczynam wątpić w twoją niegdyś błyskotliwą inteligencję. Nie
zachowuj się jak podrzędna aktoreczka i mów prosto z mostu, o co ci
chodzi. Dziecko, o czym ty mówisz? Podkreślałem realną sytuację kobiet
na świecie. A jednocześnie byłem uczciwy. Snajperka z „Full Metal Jacket” – o niej pewnie nie pamiętasz? Tak, ty pamiętasz tylko sceny gwałtów i poniżenia.
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VIVIAN
Być może pamiętam tylko sceny gwałtów i poniżenia. Pamiętam też, jak
dałeś mi kamerę i biegałam z nią po planie „Lśnienia”, dokumentując
plan filmowy. Miałam niecałe dwadzieścia lat.
SHELLEY
Panie reżyserze, czy pan mnie pamięta?
VIVIAN
Nicole. Sue. Ja pamiętam kobietę, która stoi obok mnie, a nad którą znęcałeś się na planie. Którą kazałeś poniżać całej swojej ekipie.
STANLEY
Podaj mi moje proszki, kochanie. Stoją... Boże. Czego ty ode mnie chcesz,
Vivian? Czego chcesz? Poznaję cię, teraz cię poznaję. Jesteś moją wyrodną córką, która po mojej śmierci zerwała kontakty z rodziną, odcięła się
od swojej starej matki i próbowała walczyć o tę panią obok.
SHELLEY
Shelley Duvall.
STANLEY
Tak właśnie. Moja Wendy z „Lśnienia”, które kręciliśmy w Oregonie, Hertfordshire i w Montanie. Na Drodze-zmierzającej-ku-słońcu. Tak się nazywa ta trasa, nie śmiej się. Going-to-the-Sun Road. Tak się naprawdę
nazywa. Jedzie się z Missouli na północ dziewięćdziesiątką trójką. Mijasz
Evaro, mijasz Ravalli, prujesz autostradą jakieś dwie i pół godziny, dojeżdżasz prawie do Apgar. Tam zaczyna się Park Narodowy Glacier i tam
możesz skręcić w prawo, w Drogę-zmierzającą-ku-słońcu. Teraz chyba
jest zima, więc droga jest zamknięta. Tak, nie wymyśliłem tego. W „Lśnieniu” Jack i Wendy naprawdę jadą drogą, która za chwilę odetnie ich na pół
roku od całej reszty świata.
SHELLEY
Ty mnie odciąłeś od całej reszty świata.
STANLEY
Nie rozumiem, o co wam chodzi. Dlaczego przychodzicie i dręczycie starego człowieka?
SHELLEY
Sto dwadzieścia siedem dubli! Sto dwadzieścia siedem dubli!
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VIVIAN
I cała ekipa, która pomiatała nią jak zwierzęciem.
SHELLEY
Nicholson zachowywał się wobec mnie dość przyzwoicie.
VIVIAN
Ale nie mój ojciec.
STANLEY
Czy wyście oszalały? Żaden ze mnie Klaus Kinski. Nie gwałciłem kobiet,
moich córek, nie gwałciłem dzieci, choć próbowano mi tę gębę dorobić na
długo zanim świat zająknął się o przemocy wobec nich.
SHELLEY
Sto dwadzieścia siedem dubli. Weszliśmy do Księgi Guinessa. Cieszysz
się?
STANLEY
Czego wy ode mnie chcecie? Vivian, co jest? Czy ty kompletnie oszalałaś?
VIVIAN
O, do dziś pamiętam twoją minę, gdy tylko Shelley pojawiła się w zasięgu
twojego wzroku.
STANLEY
O czym ty mówisz? Vivian, brzmisz, jakbyś mówiła o Bertoluccim! Ale ja,
kurwa, nie byłem Bertoluccim!
SHELLEY
Nie, byłeś Stanleyem Kubrickiem.
VIVIAN
Obsesyjnie pogrążonym w pracy, chorobliwie drobiazgowym apodyktycznym tyranem.
SHELLEY
Sto dwadzieścia siedem dubli. Jednej sceny z kijem bejsbolowym.
STANLEY
To o to chodzi. Haha. Już rozumiem. Vivian? Przyszłaś do mnie, choć twój
stary ojciec już nie żyje, żeby poznęcać się nad nim za to, czego sama
nigdy nie zdołałaś osiągnąć?
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VIVIAN
To nie jest rozmowa między mną a tobą.
STANLEY
Doprawdy?
SHELLEY
Sto dwadzieścia siedem dubli. Jednej sceny z kijem bejsbolowym. Ja
i Jack Nicholson w scenografii hotelu Overlook ustawionej w Hertfordshire. Ludobójstwo Indian, Holokaust. Biedny, zepsuty świat i chore społeczeństwo, które przymyka oko na stosy pomordowanych trupów. Wielki
Stanley Kubrick tworzy jeden ze swoich genialnych filmów, bo wszystkie
jego filmy są genialne. Mam prawie siedemdziesiąt lat, od 1980 roku leczę
się psychiatrycznie, miewam wzloty, miewam upadki, miewam miesiące
bądź lata intensywnej farmakoterapii. Nie grałam tej sceny, nie byłam
już w stanie. Po piętnastym dublu straciłam wiarę w siebie i swój warsztat, po trzydziestym siódmym zaczęły mi nerwowo drżeć ręce, gdzieś po
pięćdziesiątym przestałam liczyć, nie słyszałam już nawet tego, co mówił klapser, czekałam tylko na słowo „akcja” i na twoją reakcję. Mówili mi
potem, że to najmocniejsza scena filmu, że widzowie czują moje paraliżujące przerażenie. Ale ja nie grałam tej sceny, stałam na tym idiotycznym dywanie haftowanym w indiańskie wzory, ściskałam kij bejsbolowy
i panicznie się bałam. Nie Nicholsona, nie jego postaci. Ciebie.
STANLEY
Byłaś kiepska!
SHELLEY
Wnętrza kręciliśmy w Wielkiej Brytanii, miałeś pod nosem najlepsze brytyjskie aktorki. Mogłeś mnie zwolnić i zatrudnić którąkolwiek, do wyboru, do koloru. Royal Shakespeare Company, aktorki Pinterowskie, aktorki
farsowe, specjalistki od Becketta. Nie, nie zwolniłeś mnie. Gdybyś chciał,
aby aktorka zagrała Wendy swoim warsztatem, zwolniłbyś mnie i zatrudnił kogoś z Wielkiej Brytanii. Chciałeś mnie zniszczyć.
STANLEY
Nigdy nie rozumiałaś swojej postaci. Nigdy nie rozumiałaś moich wskazówek. Byłaś bezwolna i przeraźliwie tępa.
SHELLEY
Przestałam grać po kilku dobrych godzinach. Napieraliście na mnie –
Jack, operatorzy, asystenci, dźwiękowiec i ty. Przede wszystkim ty. Mówili mi potem, że to najmocniejsza scena filmu, a ja w niej ledwo stoję
o własnych siłach, słaniam się, mam zaczerwienione i załzawione oczy,
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drżą mi ręce, nie mogę złapać tchu. Wielka sztuka. Wpędziłeś mnie w chorobę psychiczną, nagrałeś i podpisałeś: „reżyseria: Stanley Kubrick”.
STANLEY
Vivian, dlaczego mnie dręczysz? Co ci zrobiłem?
SHELLEY
Przez dwa miesiące planu filmowego traktowałeś mnie jak śmiecia przy
wydatnym udziale prawie całej ekipy.
VIVIAN
Zrobiłam zbiórkę, wiesz? Niedawno. Zorganizowałam zbiórkę pieniędzy,
które miały pokryć koszty leczenia Shelley.
SHELLEY
Opieprzałeś mnie za wszystko. Poniżałeś w obecności wszystkich współpracowników.
VIVIAN
Rzadki przykład kobiecej solidarności.
STANLEY
Bzdura! Zrobiło ci się łyso, jak zobaczyłaś ją po latach w telewizji!
SHELLEY
Kiedy już kręciłeś moje sceny, czułam, jak mnie obserwujesz, czyhając
na każde moje potknięcie.
VIVIAN
Na początku szło nieźle. Potem ktoś wspomniał, że jestem scjentolożką.
SHELLEY
Miałam wrażenie, że każdy skierowany na mnie obiektyw jest twoim spotęgowanym, gromiącym okiem.
VIVIAN
Kubrickówna to wariatka, nie dawajcie jej kasy na Shelley Duvall. Scjentologom nie można ufać, to sekta.
SHELLEY
Nie wiedziałam już kim jestem i co robię.
VIVIAN
Scjentologami są Chick Corea, Beck, Isaac Hayes, John Travolta.
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SHELLEY
Nogi się pode mną uginały, zaczęłam cierpieć na bezsenność.
VIVIAN
Im nikt tego nie wypomni.
STANLEY
Kolejna bzdura. A Tom Cruise?
SHELLEY
Nie byłam w stanie nawet zadzwonić do matki, bo głos mi się łamał i od
razu wpadałam w histerię.
VIVIAN
Cruise? Nie doświadcza ostracyzmu w środowisku, dostaje solidne pieniądze za role, które gra.
SHELLEY
Zaczęła mi nerwowo latać prawa powieka.
VIVIAN
Gdyby to on zorganizował tę zbiórkę, już dawno mielibyśmy pieniądze na
leczenie Shelley.
SHELLEY
Poniżają na planie, molestują, gwałcą.
STANLEY
Nigdy nikogo nie zgwałciłem!
SHELLEY
Siedzą bez przerwy na widowni, gdy aktorzy są na scenie, patrzą na każdy ich ruch, na każdą minę, każdą sekundę.
STANLEY
Vivian, podaj mi proszki, kochanie.
Stopniowo słychać coraz głośniejsze, miarowe stukotanie.
SHELLEY
Każdy znak protestu obracają w żart. „Musisz mieć więcej dystansu,
moja droga. Kino wymaga twardej dupy i grubej skóry. Jak chcesz robić
filmy, jeśli nie potrafisz wytrzymać napiętej atmosfery na planie?”
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VIVIAN
Sztuka wymaga poświęceń, czyż nie? Łatwo poświęca się cudze życie.
STANLEY
Jesteś sfrustrowana.
SHELLEY
Musisz mieć więcej dystansu do siebie, Vivian.
STANLEY
Jesteś po prostu sfrustrowana. Nie wyszło ci, choć tak bardzo się starałaś. Dokumentalistka, reżyserka, kompozytorka, do końca życia będziesz córką Stanley’a Kubricka.
VIVIAN
Zniszczyłeś Shelley.
STANLEY
Gówno osiągnęłaś, gówno wiesz. Nie rozumiesz prawdziwej sztuki.
VIVIAN
Tato, znam cię od urodzenia. Twoje gadki nie robią na mnie żadnego wrażenia.
STANLEY
Nie zależy ci na Shelley Duvall. Przyszłaś do mnie po to, żeby wylać na
mnie swoją złość. (wstaje i kieruje się w stronę Vivian, której Shelley podaje kij bejsbolowy. Vivian cofa się i odtwarza scenę Wendy z „Lśnienia” z napierającym na nią Stanleyem. Stukotanie coraz głośniejsze, słychać już,
że to odgłos rąbanego siekierą drewna) Jesteście słabe, jesteście niczym.
Potraficie tylko nam zazdrościć, ale nie umiecie nawet ukraść naszych
pomysłów.
VIVIAN
Tato, odejdź!
STANLEY
Nigdy nie myślałaś o sztuce odpowiedzialnie i nigdy nie chciałaś poświęcić jej życia. Myślałaś, że wystarczy nosić moje nazwisko, a tu niespodzianka. Tak się nie da.
VIVIAN
Odejdź ode mnie!
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STANLEY
Jesteś hipokrytką. Gdybyś była na moim miejscu, doprowadziłabyś Duvall do tego samego stanu. Być może zrobiłabyś trzysta dubli zamiast stu
dwudziestu siedmiu. Na taką ilość nie starcza ci talentu.
VIVIAN
Nie zbliżaj się.
STANLEY
Nie mazgaj się. Gdybyś była reżyserką „Lśnienia”, zrobiłabyś dokładnie
to samo. Nie zależy wam na nowym języku, nowych stosunkach społecznych, demontażu starego świata i budowie nowego. To mrzonki, Vivian!
I jesteś na tyle inteligentna, że dobrze o tym wiesz. Wy nie chcecie zmiany, wy chcecie po prostu wejść w nasze buty i triumfalnie przywdziać naszą skórę. Równouprawnienie? Szacunek? Od początku chodzi wam tylko
o przejęcie władzy.
VIVIAN
Odejdź.
STANLEY
Oddaj mi kij.
VIVIAN
Zostaw mnie.
STANLEY
Oddaj mi kij, Vivian.
W bocznych i tylnej ścianie scenografii robią się pierwsze dziury. Okazuje
się, że to wszystkie aktorki spektaklu, poza tymi grającymi Vivian i Shelley,
oraz statystki, które wzorem Jacka Nicholsona w „Lśnieniu” rąbią scenografię siekierami.
STANLEY
Viviaaaan. Odddaj mi kij.
Tak jak w filmie, Stanley usiłuje złapać kij, jego dłoń odbija się od kija,
w końcu Vivian lekko uderza go kijem w bark, Stanley traci równowagę
i upada. Wszyscy zastygają poza Vivian i Stanleyem.
STANLEY
Vivian, kochanie, podaj mi proszę proszki, leżą...
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Scena 23
BEAU
Wysoki sądzie, ławo przysięgłych, zwracam się do was z prośbą o wysłuchanie listu napisanego przez ojca Braydena Bradley’a, pana Cliftona
Bradley’a zamieszkałego w Casper, w stanie Wyoming. List ten pozwoli
nam rzucić nieco światła na to, kim jest Brayden i jaka jest jego historia.
ASHLEY
Halo? Abigail? Nie słyszę cię. Coś nie działa. Muszę z tobą porozmawiać.
Czy ty mnie słyszysz? Halo?
BEAU
Niniejszy list jest osobisty, zawiera jednak istotne dane dotyczące oskarżonego.
ASHLEY
Muszę się chyba wylogować i znowu zalogować. Abigail, rozłączam się.
Zaraz zadzwonię. Nie odchodź od komputera.
BEAU
Wnioskuję zatem o dodanie go do materiału dowodowego.
ASHLEY
Zaraz zadzwonię. Nie słyszę cię, Abby.
BEAU
„Wysoki sądzie, mój syn, Brayden Bradley jest człowiekiem zniszczonym,
który został publicznie upokorzony za sprawą wydarzeń, do których doszło kilka miesięcy temu na przedmieściach Missouli, w stanie Montana.
Gdyby mógł cofnąć czas, nie wahałby się ani chwili. Jego życie uległo diametralnej zmianie, co uderzyło także w jego rodzinę i przyjaciół. Chciałbym na początku podzielić się wspomnieniami z czasu, kiedy Brayden był
sobą, przed wydarzeniami, które zmieniły nasze życie na zawsze.
ASHLEY
Abby... Podjęłam decyzję.
BEAU
Od wczesnego dzieciństwa Brayden był wyjątkowym dzieckiem.
ASHLEY
Nie mogę zeznawać.
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BEAU
Zawsze łagodny, spokojny i zrównoważony, nierzadko bywał obiektem
kpin innych dzieci, z którymi nigdy nie wdawał się w konflikty, wiedząc,
że dość szybko zaczął górować nad nimi wzrostem.
ASHLEY
Wiem, że mnie znienawidzisz. Trudno.
BEAU
Wewnętrzny spokój, niezwykła siła charakteru, a także brak skłonności
do przechwałek to cechy, którymi Brayden wykazywał się już we wczesnym dzieciństwie.
ASHLEY
Nie jestem w stanie.
BEAU
Jednocześnie treningi sportowe, na które Brayden uczęszcza od piątego roku życia, utrwaliły w nim to, co najlepsze. Brayden jest nawykły do
ciężkiej pracy, ale potrafi też przyznać się do porażki.
ASHLEY
Wiem, jestem beznadziejna. Obiecałam, że ci pomogę.
BEAU
Niejednokrotnie mordercze treningi i fakt, że jest doświadczonym sportowcem, wydały owoce w postaci niezwykłego życiowego doświadczenia
tak rzadkiego u osób w młodym wieku. Tylko dzięki temu Brayden przetrwał ostatnie miesiące.
ASHLEY
Kiedy wracam myślami do tego, co mnie spotkało...
BEAU
Jego dyscyplina i doskonałe umiejętności organizacyjne sprawdziły się
nie tylko na stadionie.
ASHLEY
Ten strach. Ten... paraliż.
BEAU
Brayden jest uzdolnionym i cenionym studentem, a jego przygotowanie
do zajęć i aktywność w debatach studenckich zyskały uznanie w oczach
wykładowców i władz uniwersytetu.
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ASHLEY
Sama doskonale wiesz, jak to jest. Ja nawet teraz... Słowa mi przez gardło nie przechodzą.
BEAU
W rezultacie Brayden dwukrotnie otrzymał uniwersyteckie nagrody,
a także przyznano mu wyższe stypendium.
ASHLEY
Nawet nie wiem, jak cię przeprosić. Jak wyjaśnić. Od czego zacząć?
BEAU
W sporcie wyróżnia się szeroką gamą zainteresowań. Oprócz footballu Brayden trenował także w drużynie baseballowej, próbował swych
sił w koszykówce i pływaniu. Być może z harcerstwa wyniósł głębokie
przeświadczenie o zasadzie fair play. Być może jego doświadczenie wyniesione z pracy z dziećmi, ponieważ był także wychowawcą na obozach
letnich i zimowych, pozwoliło mu na wyrobienie w sobie wyrozumiałości
i empatii wobec innych. Brayden traktuje wszystkich z szacunkiem i nie
ma dla niego znaczenia, czy są to dorośli czy dzieci.
ASHLEY
Ja mam rodzinę. Ja mam życie.
BEAU
Wybór tego a nie innego uniwersytetu nie był przypadkowy. Brayden
marzył o Missouli, ponieważ wiedział o tym, że jest to uczelnia zatrudniająca kadrę wybitnych wykładowców i trenerów, dysponująca świetną
infrastrukturą i posiadająca solidne zaplecze sportowe.
ASHLEY
Ja stamtąd po prostu uciekłam i rozpoczęłam nowe życie.
BEAU
Dla każdej amerykańskiej rodziny studia są ogromnym wysiłkiem finansowym.
ASHLEY
Założyłam rodzinę.
BEAU
Tak jest także i w przypadku naszej rodziny.
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ASHLEY
Mam pracę.
BEAU
Brayden co roku ciężko pracuje przez całe wakacje, aby pomóc rodzicom.
Otrzymuje także stypendium, które pokrywa około 60% czesnego.
ASHLEY
Mam kredyt na hipotekę.
BEAU
Mieszkamy jednak w Wyoming i choć dzielimy z Montaną wiele z historii
tej części Stanów Zjednoczonych, Brayden bardzo ciężko znosi rozłąkę
z rodziną. Podczas ostatnich świąt Dziękczynienia Brayden się rozkleił.
ASHLEY
Wiem, że ciebie to nie dotyczy, ale ja nie wiem, czy ja potrafię wrócić do
tego wszystkiego.
BEAU
Wszyscy wiemy, jak wygląda życie studentów na amerykańskich uczelniach. Dominująca rola alkoholowych imprez i szybkiego, łatwego seksu
jest postrzegana przez grupę jak sprawdzian z dorosłości.
ASHLEY
Jak pomyślę o tym, że mam o tym mówić przed obcymi ludźmi...
BEAU
Te tradycje zostały stworzone wiele dekad temu. Kultura uniwersyteckich imprez jest domeną klasy wyższej, bogatych i rozpasanych chłopców z wielkich metropolii Wschodniego Wybrzeża. To zupełnie inny
światopogląd i inna moralność od tej, którą znamy my, ludzie Gór Skalistych, od Colorado po Montanę.
ASHLEY
Nie potrafię, rozumiesz?
BEAU
Kultura nadużywania napojów wyskokowych i imprezowania miała niewątpliwie ogromny wpływ na Braydena, który po prostu usiłował się dopasować do grupy.
ASHLEY
Wszystko mi do gardła podchodzi, zbiera mi się na wymioty.
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BEAU
Być może, kiedy wybierał uniwersytet, podjął niewłaściwą decyzję. Być
może powinien był zostać w domu.
ASHLEY
Do czego mam wracać? Do tego, że ktoś mnie zniszczył? Złamał?
BEAU
Jego życie już nigdy nie będzie takie samo. Pamiętam zaradnego, odważnego, uśmiechniętego chłopaka. Teraz widzę młodzieńca w stanie ciągłego stresu. Brayden inaczej chodzi, inaczej mówi, nie ma apetytu, wpada
w stany depresyjne. To potworna kara za 20 minut akcji w ciągu niewiele
ponad dwudziestoletniego życia będącego do tej pory pasmem sukcesów. Brayden zostanie wpisany do rejestru przestępców seksualnych
i to będzie rzutowało na jego życie, pracę, na to, jak będzie funkcjonował
w społeczeństwie – aż do śmierci.
ASHLEY
I że nigdy za to nie odpowiedział?
BEAU
Więzienie nie jest rozsądną karą dla Braydena.
ASHLEY
Że znowu musiałabym się z tym skonfrontować, wiedząc, że nigdy za to
nie odpowie?
BEAU
Nigdy nie był karany, nie ma żadnych dowodów na to, by kiedykolwiek
wcześniej wykazywał się agresją.
ASHLEY
Wyjechałam właśnie po to, żeby nie musieć na to patrzeć.
BEAU
A przecież mógłby przysłużyć się społeczeństwu.
ASHLEY
I nie musieć tego słuchać.
BEAU
Mógłby edukować rówieśników, wskazywać im niebezpieczeństwa, które
niesie za sobą nadużywanie alkoholu, imprezowanie i rozwiązłość sek-
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sualna. Właśnie dzięki takim ludziom jak Brayden możemy przerwać ten
zaklęty krąg alkoholu, seksu i zabawy bez konsekwencji.
ASHLEY
Ja mam dwójkę dzieci, Abigail.
BEAU
Tacy ludzie powinni być obecni w strukturach uniwersyteckich, na kampusach, w społeczności studenckiej.
ASHLEY
I męża.
BEAU
Gdyby Brayden prowadził spotkania edukacyjne, na których przestrzegałby młodzież przed błędami, które sam popełnił, odnieślibyśmy sukces
jako społeczeństwo. Korzyści byłyby niezliczone i miałyby wpływ na wiele kolejnych pokoleń.
ASHLEY
Wiem, że mi nigdy tego nie wybaczysz.
BEAU
Tym samym zwracam się z prośbą o uczciwe potraktowanie mojego syna.
Wyrok w zawieszeniu jest najlepszym możliwym wymiarem kary. Z najwyższym szacunkiem, Clifton Bradley”.
ASHLEY
Nie dzwoń do mnie więcej, Abby.
BEAU
Co się stało, to się nie odstanie. Pozwólmy młodym mężczyznom przysłużyć się społeczeństwu!
ASHLEY
Nie dzwoń do mnie więcej.
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Scena 24
Abigail pędzi przed siebie, okrąża widownię, wchodzi na podest przed sceną. Wokół mrok. Wchodzi na podest. Rozjaśnia się punkt w głębi sceny,
dokładnie na wprost od Abigail. Abigail zbliża się powoli w jego kierunku,
nagle zastyga wpół kroku i bacznie obserwuje, po chwili dostawia ugiętą nogę do drugiej i zatrzymuje się, patrząc na to, co się dzieje na scenie
z rosnącą fascynacją podszytą przerażeniem. Światła nieco się rozjaśniają, ale wszystko tonie w półmroku. Zza rury do tańca wyłaniają się ręce
Maggie, która tańczy powolny taniec erotyczny. Ma na sobie indiański
pióropusz i skąpy, kiczowaty trykot z cekinów. Jej taniec w niczym nie
przypomina akrobatyki z klubów go-go, raczej wygląda jak taniec brzucha
w zwolnionym tempie. W zapadniach, po obu stronach korytarza wiodącego od Maggie do Abigail, siedzą starsi, spoceni mężczyźni w kowbojskich
kapeluszach, którzy chłoną taniec Maggie. Wygląda to jak bar przy scenie
do striptizu i jednocześnie jak ołtarz ofiarny. Maggie zbliża się bardzo powoli, kręcąc biodrami. Jest wyprostowana, dumna, wygląda jak starożytne
bóstwo z Mezopotamii. Zsuwa maskę – okazuje się, że jej dziwnie martwa,
ale łudząco podobna do jej prawdziwej twarz to maska. Pod maską Maggie
ma pełny makijaż Nuestra Señora de la Santa Muerte. Jest bożkiem Indian
Ameryki Północnej, Azteków i katolicko-kartelową świętą jednocześnie.
Mężczyźni nagle truchleją i składają jej ofiary – figi, czerwone winogrona,
krwawe pomarańcze. Maggie kroczy na kiczowatych, wysokich szpilkach,
kuca z szeroko rozłożonymi nogami. Ani na chwilę nie odrywa wzroku od
Abigail – ze wzajemnością. Przerażeni mężczyźni wkładają banknoty za jej
kuse majtki od kostiumu – przypasują je jej do bioder. Jeden z nich bierze
jej maskę, którą przed chwilą odstawiła na scenę, nalewa do niej czerwonego wina i drżącą ręką podaje jej płytkie, obszerne naczynie. Maggie podnosi je do ust bardzo hieratycznym gestem, jak kapłanka i pije. Wino ścieka
jej po brodzie i dekolcie. Wstaje na równe nogi, powoli zbliża się do Abigail.
Jej taniec jest wciąż zalotny i erotyczny, ale już w zupełnie inny sposób,
jakby był częścią rytuału. Staje przed Abigail, całuje ją, wykonując ruch
szczęką, jakby chciała ją ukąsić. W tej chwili oświetlone są tylko one. Kiedy Maggie odsuwa twarz od Abigail, reflektory rozświetlają się w głębi
sceny, gdzie stoją trzy striptizerki, różne wiekiem i o różnych sylwetkach.
Wszystkie mają zakryte twarze prekolumbijskimi maskami zwierząt, mają
kuse stroje i tyrsy. Tańczą bardzo powoli, zmysłowo, ale też groźnie, raz na
jakiś czas bezgłośnie stukając tyrsami o scenę. Maggie, nie odwracając
się i ciągle utrzymując kontakt wzrokowy z Abigail, oddala się w głąb sceny, wciąż wykonując swój taniec. Światła nieco rozjaśniają się, mężczyźni
przy barze/scenie leżą martwi w zakrwawionych koszulach i kapeluszach.
Abigail ledwo dostrzegalnie drży i patrzy na wszystko szeroko rozwartymi
oczami. Na bocznych ścianach wyświetlają się reprodukcja obrazu, foto-
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grafia rzeźby lub krótkie ujęcie filmowe – boginie, czarownice, prostytutki,
„Ekstaza świętej Teresy”, Wenus z Willendorfu, cała plejada przedstawień
Santa Muerte, Judyta, Salome, Lilith, Isztar, Baba Jaga, Maria, matka
Jezusa, Maria Magdalena, Mallory Knox tańcząca na masce samochodu,
Gilda zdejmująca rękawiczkę itd., przypadkowe ujęcia z przejazdu autostradą ukazujące pustynne pustkowia, amerykańskie kaniony, typowe
jadłodajnie w nieużywanych wagonach lub autobusach, ale wszystkie projekcje mają przytłumione światło. Lepiej doświetlone są kobiety w głębi
sceny. Najwyraźniej widać Maggie i Abigail. Przejście Maggie w głąb sceny jest nadal erotyczne, ale też demoniczne, Maggie przez chwilę śmieje się bezgłośnie trochę z manierą Marilyn Monroe, a trochę jak złośliwy
chochlik. Abigail dalej stoi jak wryta, ale wyraźnie szybciej oddycha. Na
ostatnich dźwiękach utworu Maggie odwraca się do niej plecami. Najpierw
gaśnie całe światło oprócz tego oświetlającego Abigail, potem cała przestrzeń pogrąża się w ciemności.

Scena 25
VIVIAN
Mój ojciec poznał moją matkę na planie swojego filmu. „Ścieżki chwały”. Rok ‘57. On miał 29 lat, ona – 25. Mocny, antywojenny film z Kirkiem
Douglasem, cały w czerni i bieli. Pierwsza wojna światowa, surowe spojrzenie mojego ojca na żołnierzy i wojenną przemoc. Jest tam tylko jedna postać kobieca. To moja matka. Francuscy żołnierze rozsiadają się
w karczmie, wyprowadzają do nich młodziutką Niemkę, a Niemcy właśnie przegrali wojnę. Dziewczyna jest przerażona, będą ją poniżać, będą
ją wyśmiewać, może nawet zgwałcą. Rozkazują jej śpiewać i moja matka
zaczyna śpiewać, i śpiewa tak, że żołnierze milkną, że zastygają bez ruchu, że do oczu nabiegają im łzy. Śpiewa tak, że zebrani w karczmie mężczyźni zaczynają nucić piosenkę razem z nią. To jest pełnia zwycięstwa
nad wojną. To jest zwycięstwo życia nad śmiercią! Kto by się wtedy z nią
nie ożenił? Mój ojciec musiał ożenić się z moją matką. Po tej scenie nie
było innego wyjścia, bo to ona odniosła pełny triumf nad wszystkim, co
go dręczyło, nad małością i podłością człowieczeństwa. Po tej pieśni mój
ojciec ożenił się z nią i zaadoptował jej córkę z pierwszego małżeństwa,
którą traktował jak własną. Po tej pieśni mój ojciec spłodził z moją matką
kolejne dwie córki i był z nią aż do śmierci. Każdy by to zrobił. Dla mnie
to oczywiste. Nie tylko dlatego, że przyszłam na świat trzy lata po tym
filmie. Słyszysz, tato? Nie tylko dlatego.
Być twoją córką. Jak to jest – być twoją córką? Podobno twoja inteligencja była na poziomie 180, 190, niektórzy mówią, że nawet 200 IQ. Co to
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jest 200 IQ? To geniusz. Nie jakiś tam pomniejszy Steve Jobs czy inny Stephen Hawking. 200 IQ to jest pierdolony geniusz geniuszy, to jest poziom
Leonarda da Vinci, jeśli dałoby się zmierzyć IQ Leonarda da Vinci. Tak,
to dobre porównanie. Obaj sięgaliście myślą, tam gdzie nie sięgali inni,
tworzyliście światy, które innym nie mieściły się w głowie. I obaj macie
swoich fanatyków, którzy nawet po waszej śmierci spekulują i dyskutują
na temat waszej inteligencji. Jest ich całkiem sporo. Piszą bezużyteczne
artykuły, które publikują w Internecie i deliberują nad tym, ile punktów
IQ uzyskałeś w testach. O ile w ogóle brałeś w nich udział, bo skąd twoi
fanatycy mieliby o tym wiedzieć? Fanatycy... Na jednym z późno odkrytych księżyców Plutona, Charonie, znajduje się coś w rodzaju łańcucha
górskiego. Nazwano go „Góry Kubricka”, wiesz? Odkryto je w 2017 roku,
a nazwano w kwietniu 2018. Na tym samym księżycu znajdują się Krater
Vadera, Krater Ripley i Dolina Nostromo. Zabawne, nie? Żeby na Charonie,
przewoźniku zmarłych, umieścić Nostromo, Ellen Ripley, Dartha Vadera
i ciebie. Byłbyś zachwycony, jestem tego pewna. Ojciec z IQ 200, którego
imieniem i nazwiskiem nazywa się góry gdzieś w kosmosie. Mogłabym
powiedzieć, że tak właśnie jest, jak jest się córką najwybitniejszego reżysera w historii kina.
Ale ja pamiętam cię innego i jestem pewna, że ty też to pamiętasz. Jedno z moich ulubionych zdjęć, zrobione w latach 60. – siedzę na twoich
kolanach, pokazujesz mi podgląd taśmy filmowej i spokojnie, cierpliwie
tłumaczysz, obrazek po obrazku. Tutaj jest jeden kadr, tu drugi, zobacz,
Vivian, puścisz je w ruch i one ożywają. Mam może kilka lat i kocham cię
bezgranicznie. A potem jestem starsza i starsza, wspomnienia łączą się
jedno z drugim, jak filmowe klatki, puszczam je w ruch.
Pamiętasz, tato? Pamiętasz, jak uczyłeś mnie tańczyć walca? „Valse triste” Sibeliusa, uwielbiałam do tego ćwiczyć. Pamiętasz? Byłeś cierpliwy.
I ciepły. Trochę się wstydziłam, ale ufałam ci, jeszcze przez wiele, wiele
lat ci ufałam. I było tak pięknie. Byłeś dobrym ojcem, być może nawet
najlepszym, jakiego mogłam mieć. Pamiętasz? Wychodziliśmy na spacer
zimą, jak byłam małą dziewczynką. Zawijałeś mi dokładnie szalik, brałeś
mnie za rękę i szliśmy przed siebie, a z naszych ust unosiła się para, pod
naszymi stopami chrzęścił śnieg. Pokazywałeś mi gwiazdy, do dziś to
pamiętam. Nie pokazywałeś mi Charona, bo wtedy był jeszcze nieodkryty. Pamiętam za to inne nazwy. Maja, Elektra, Tajgete, Alkione, Kelajno,
Sterope, Merope. Miałeś olbrzymią wiedzę i nigdy nie traktowałeś mnie,
jakbym była dzieckiem, zawsze odpowiadałeś na moje pytania szczerze
i uczciwie. Zawsze się przy tobie kręciłam, wszędzie brałeś mnie ze sobą.
Grałam drobne, dziecięce rólki w „Odysei kosmicznej” i „Barrym Lyndonie”. Nie miałam dwudziestu lat, kiedy dałeś mi kamerę na planie „Lśnienia” i podglądałam waszą pracę, wasze spory, wasze dyskusje, wasze
zmagania z galonami sztucznej krwi, w której techniczni stali po kostki,
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wasze starcia ze sztucznym śniegiem. Dziś ciężko mi się ogląda ten dokument. Byłam młoda, nieźle się bawiłam na planie, cieszyłam się, że
jestem blisko ciebie. Po latach to, co sama nakręciłam i zmontowałam,
wygląda zupełnie inaczej. Wróciłam do tego filmu i obejrzałam go prawie
czterdzieści lat później. Wszystko wygląda inaczej. Nicholson cały czas
ze mną flirtuje i zaczepia mnie, ilekroć mnie zobaczy; demonstracyjnie
rozpina spodnie i koszulę, żeby wyciągnąć z nich kabel od mikrofonu;
komplementuje mój wygląd w nowej bluzce. Duvall jest w rozsypce, mówi
coś, a jej wzrok całkowicie temu zaprzecza; próbuje zachować spokój,
ale widać, że może w każdej chwili wpaść w histerię; jest niepewna siebie, może nawet patrzy na mnie ze współczuciem, jakbym była dzieckiem
potwora, wyobrażasz sobie? Dzieckiem potwora. Ty... jesteś pochłonięty pracą. Kiedy podchodzę do ciebie z kamerą, unikasz mojego wzroku.
Wtedy nie czułam się odrzucona. Dziś nie jestem pewna, jak to odbierałam. Może jednak byłam odrzucona, może po to krążyłam z kamerą, którą
mi dałeś. Patrz, tato! Też tak potrafię! Patrz, tato, kręcę film! Patrz, tato,
będę go montować! Wszystko zrobię sama! Rojenia głupiej nastolatki.
Chwila ciszy.
Nie chcę się nad tobą znęcać. Kocham cię bez względu na to, kim byłeś,
tato. Ale patrzę na Shelley, która po trzynastu miesiącach pracy od rana
do nocy, która po trzynastu miesiącach odcięcia od rodziny i bliskich, po
trzynastu miesiącach ciągłego nękania, mówi o tobie. Mówi, że przeszła
przez koszmar, ale cię szanuje i lubi, i jako człowieka, i jako reżysera.
Patrzę dziś w jej oczy, oczy Shelley z końca lat siedemdziesiątych i jej
nie wierzę. Nie wierzę w ani jedno słowo, które wypowiada. Rzadko na
nią krzyczałeś, byłeś na to zbyt dumny i zbyt inteligentny. To były złośliwości, drobne uszczypliwości i przejmujący chłód. Bywało, że nawet na
nią nie patrzyłeś, gdy mówiłeś. A gdy patrzyłeś, rozkładałeś ją na czynniki pierwsze, jakbyś obserwował preparat w probówce. To był twój bezwzględny rozkaz, żeby nie ułatwiać jej pracy, by wywierać na nią presję,
by ciągle mieć pretensje o to, jak gra, jak chodzi, jak mówi. I prawie wszyscy z ekipy podporządkowali się temu rozkazowi. Zaczęła chorować już
na planie, właściwie z dnia na dzień coraz bardziej osuwała się w otchłań
depresji. Nie widziałam tego wyraźnie, byłam na to zbyt młoda. Dziś widzę.
Miałeś do mnie żal, że zaczęłam się odcinać. To było później, nie traktowałam wtedy „Lśnenia” personalnie, nie rozumiałam jeszcze, do czego
doszło na planie. Prosiłeś mnie, żebym napisała muzykę do „Oczu szeroko zamkniętych”. Kto wie? Może naprawdę chciałeś mnie wciągnąć
w ten wielopokoleniowy artystyczny biznes, w którym każdy z członków
rodziny ma swoje miejsce. Wielkie imperium Kubricków. Rozmawialiśmy
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o tym wielokrotnie, nawet coś napisałam, na odwal, ale nie chciałam tego
robić. Chyba bałam się, że na zawsze zostanę twoją córką. I proszę, zostałam nią.
Mam ci za złe wiele rzeczy. Uciekłam od naszej rodziny, zerwałam z nią
kontakty, nie pojechałam nawet na pogrzeb Anyi. Próbowałam swoich sił
w różnych zawodach, ciągle panicznie bojąc się, że jedynym, co umiem
robić, jest to, czego nauczyłeś mnie ty. Teraz już nie żyjesz, ja mam prawie sześćdziesiąt lat i do niczego nie doszłam... Życie to strata czasu.
Może mogłabym tworzyć, robić sztukę, jak to się mówi. Ale wiem, że nigdy
nie dojdę do twojego poziomu. Może właśnie dlatego, że nie chcę stosować twoich metod. Nikt nie powinien ponosić ceny wielkiej wizji jednego
człowieka, bez względu na to, jak piękna by to była wizja.
Chwila ciszy
Musisz mi pozwolić odejść, tato. Nasze drogi rozeszły się już dawno. Miałam piękne dzieciństwo, ale nie możesz mnie dłużej przytłaczać swoją
pracą. Nie możesz już ustawiać mi życia, nie możesz wciąż trzymać mnie
za rękę. Musisz pozwolić mi odejść. Chciałbyś, żebym sama się odcięła.
Prowokowałeś wszystkich do takich decyzji, jakie uważałeś za konieczne,
od swoich aktorów po swoją rodzinę. Czego ode mnie oczekujesz? Mam
cię zrzucić tyrsem ze szczytu piramidy, jak Wendy? Przecież wiesz, że to
tylko pusty rytuał, a ja nie mogłabym z tym żyć. Chciałabym, żebyśmy rozeszli się w zgodzie, żebyś zaakceptował moją autonomię bez składania
ofiary. Przecież powiedziane jest, że z tyłu był baran zaplątany rogami
w zarośla. Nie ma żadnego „Święta wiosny”, choć na planie „Lśnienia”
puszczałeś je aktorom do znudzenia na przenośnym magnetofonie.
Wiem, że to, co się stało, to nie ze złośliwości czy potrzeby dominacji.
Przecież cię znam. Nie usprawiedliwiam cię, choć wielu chciałoby mi to
zarzucić. Wiem, że to z twoich ciągłych obsesji, z twojego drobiazgowego
trybu pracy, który podporządkowuje sobie wszystko, wsysa cały wszechświat, miażdży po drodze ludzkie życie jak walec. Boże, jak my się kłóciliśmy, jak ty mnie błagałeś, żebym wróciła z Kalifornii. Napisałam muzykę
do „Full Metal Jacket”, pamiętasz? Zerwałam kontakty, wyjechałam,
zostałam scjentolożką. A potem to. Zbiórka pieniędzy na Shelley, wielka burza w Internecie i dziennikarze, którzy zaczęli dopytywać, jak mogę
zbierać sto tysięcy dolarów, skoro nawet nie wiem, ile może kosztować
terapia Shelley. Albo – czemu zbiórka zarejestrowana jest w Clearwater,
jeśli ani ja, ani Duvall tam nie mieszkamy. I sugestia, że to kasa na mój
kościół. No. Jestem scjentolożką. Co? Żenujące? Czym się różni wiara
w kosmitów od wiary w jakiegoś stolarza ze starożytnej Palestyny, gadającego węża, gadające na pustyni krzaki, które płoną, czy nawet w to,
że kiedyś przyjdzie Mesjasz, na pewno też gadający, bo w moim świecie
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wszyscy dużo gadają i czasem mi się zdaje, że wszyscy gadają głosem
Stanley’a Kubricka. Może i mam wyprany mózg, może nie. To prawda, nie
znam dobrze Shelley, zobaczyłam program, w którym występowała i pękło mi serce. Przypomniałam sobie terror, który potrafiłeś wprowadzić
tak subtelnie, nawet nie podnosząc głosu, że wszyscy chodzili wokół ciebie na palcach. Nie uciekłam do Kalifornii i nie przystąpiłam do kościoła
scjentologicznego dlatego, że mi czegoś w życiu brakowało. Zrobiłam to,
bo miałam wszystkiego w życiu aż nadto, rozumiesz tato? Bo, kręcąc się
w twojej orbicie, wszystko było wielkie, wszystko było wybitne, wszystko było uzyskane katorżniczą pracą, wszystko było doskonałe i na końcu
wsysała nas wielka, czarna dziura. Połknąłeś życie moje, połknąłeś życie
Shelley, połknąłeś życie wszystkich, którzy się z tobą zetknęli. Już wtedy
to czułam, choć byłam tak młoda. Zaczynałam się dusić.
Kiedy ją zobaczyłam w telewizji, aż mnie ukłuło. Pod lewym cyckiem. Na
przestrzał. I pomyślałam: jestem nią. A ona jest mną. Jak mogłabym nie
chcieć zorganizować na nią zbiórki? Może i tak, może i kościół użyłby tych
pieniędzy do swoich celów, może krytyka była słuszna i rzeczowa, kurwa, nie chodzi o nią, nie chodzi o kościół, nie chodzi o „Lśnienie”. Chodzi
o nas, tato. Całe życie robiłam wszystko, żeby mieć własne życie i nie żyć
twoim życiem. I nigdy dotąd mi się to nie udało. Ale nie zmieniłam twojego
nazwiska, słyszysz? I nigdy go nie zmienię. Zaakceptuj mnie taką, jaką
jestem. Tylko o to proszę. I przeproś Shelley, tato. Przeproś ją. Wiem, że
jesteś i zawsze byłeś ateistą. Ale przeproś ją chociaż w Jom Kippur.
Wybaczam ci wszystko, bo nie potrafię cię potępiać. A ty przeprosisz
Shelley w te straszne dni. I wrócisz do mnie takim, jakim byłeś pół wieku
temu, tylko inaczej. Pójdźmy znów na spacer, ja i ty. Będę cię prowadzić –
starego, siwego Stanley’a, wezmę cię pod rękę tak, żebyś mógł się o mnie
oprzeć.
Nie, to się już nie zdarzy, choćbym bardzo chciała. Jesteśmy na to zbyt
starzy i zbyt zmęczeni.
STANLEY
Vivian?
VIVIAN
Tato... Tatusiu... Przyniosłam twoje proszki. I koc, ciepły, miękki koc. Nie,
nie ruszaj się, siedź tam, gdzie siedzisz. Jesteś już tak stary i tak bezbronny. Proszę, jeszcze tu. Teraz jest cieplej? Wybrałam najcieplejszy
koc, żeby było ci ciepło i miło, tato. Słyszysz Sibeliusa?
STANLEY
Vivian? To ty?
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VIVIAN
Nie bój się. Chyba mnie już nie rozpoznajesz. Tak, to ja. Nie zrobiłam żadnej kariery, nie zostałam wielką artystką. Mam już swoje lata i potrafię
tylko tyle – okryć cię kocem, przynieść ci herbatę, przynieść ci leki. Wołałam cię i przyszedłeś, ale już inny, zmieniony. Ty nie żyjesz, a ja jestem
stara i zgorzkniała. Chciałam się tylko pożegnać, a teraz patrzę na ciebie
i chcę, żebyś do mnie wrócił, jak kiedyś. Żebym znowu była dzieckiem.
Wezmę cię wtedy za rękę, jak pół wieku temu. I będzie tak samo. Śnieg,
para z ust, nasze kożuchy, nasze czapki. I gwiazdy. Pamiętasz, tato?
Sibelius i gwiazdy. Nie chciałam się rozklejać, Boże, czemu mnie to tak
wzrusza? Miałam ci tyle za złe. Wróć do mnie. Przywołałam cię tu, bo
nie zdołaliśmy się pożegnać. Odcięłam się od ciebie, od rodziny, zniknęłam. Dałeś mi piękne dzieciństwo, powinnam była dać ci piękną starość.
Spóźniłam się i przyjechałam dopiero na pogrzeb. Więc pozwól, proszę,
że wezmę cię za rękę, jak siedzisz tu nieruchomo, szczelnie przeze mnie
opatulony; Shelley ci już nie wybaczy, ale ja ci wybaczę, Boże, jak ja ci
wybaczę; zapomnimy o wszystkich niesnaskach, zapomnimy o dorosłości. Będę znowu małą, bezbronną dziewczynką ze starym, bezbronnym
ojcem i powiem tylko to, czego nie zdążyłam ci powiedzieć...
STANLEY
Jest za późno, Vivian. Możesz tylko wrzucać nasze wspólne zdjęcia na
Twittera.
VIVIAN
Chciałam się pożegnać, chciałam ci powiedzieć...
STANLEY
Jest za późno. Nie zdążyliśmy. Wiedziałem, że nie będę cię mógł wiecznie
prowadzić za rękę, a jednocześnie nie potrafiłem cię puścić. Może byłem
nadopiekuńczy. Wiele rzeczy przeoczyłem, wielu nie dostrzegłem. Mogłaś być moją małą córeczką, ale wydoroślałaś. Mogłem się z tobą pojednać, ale się zestarzałem, oboje trwaliśmy w swoim uporze, a potem
umarłem. Możesz tylko przynosić mi koc i puszczać mi muzykę, której
kiedyś wspólnie słuchaliśmy, i odtwarzać to w swoich fantazjach, w nieskończoność.
VIVIAN
Chciałam się pożegnać, nie, nie wiem, chciałam znowu być małą dziewczynką.
STANLEY
Pamiętasz to zdjęcie na werandzie w Anglii? Na którym tulisz się do
mnie? Siedzę na takim samym fotelu jak teraz, a ty przyszłaś bardzo
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czymś przejęta, nawet przestraszona, pełna nieokiełznanych, nastoletnich emocji. Pamiętasz?
VIVIAN
Na tym zdjęciu nawet nie widać naszych twarzy.
STANLEY
Nieważne, co widać. Mówię ci to jako najwybitniejszy w historii reżyser
filmowy. Przynajmniej tak mówią, chociaż mówią też wiele innych bzdurnych rzeczy.
VIVIAN
Pamiętam uścisk.
STANLEY
Wiem, Vivian, wiem. Zapamiętaj ten uścisk. Takich nas zapamiętaj.
VIVIAN
Nie zostawiaj mnie, tato. Nie odchodź!
STANLEY
Pokazałaś na swoich nagraniach z planu to, czego ja nie uchwyciłem nawet po stu dwudziestu siedmiu dublach. To nieporadny film, jeszcze młodzieńczy. I pokazałaś tam wszystko to, co ja przeoczyłem.
VIVIAN
Przestraszoną Shelley. I pewnego siebie Jacka.
STANLEY
Labirynt, Vivian. Labirynt. To nie ja muszę puścić twoją rękę. To ty musisz
mi pozwolić odejść.

Scena 26
Vivian bierze kamerę, Stanley znika. Sala sądowa, trzecia rozprawa, Vivian
filmuje już jako Vivian, nie jako Cynthia Stars.
CHÓR
Na salę wchodzi Allison Spitz.
Urodzona i zamieszkała w Missouli.
Dobre dziecko z dobrego domu,
Ciężko pracująca klasa średnia.
Ojciec aptekarz, matka aptekarka.
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Jak te dwie mogły się zaprzyjaźnić?
Wiemy już, co za ziółko z powódki,
Na pewno chce osiągnąć coś dla siebie.
Pewnie o kasę chodzi,
Bogate dziewczęta z dobrych domów
Nie przyjaźnią się z takimi śmieciami jak ty.
Patrz, patrz, za chwilę twe marzenia
Obrócą się w proch, gdy Allison cię przejrzy.
Myślałaś, że będziesz się łasić jak pies,
A kąski spadną z pańskiego stołu.
Wściekłego psa, który grozi społeczeństwu,
Najpierw się bada, potem się usypia.
Twoja koleżanka, dziewczę o dobrym sercu,
Która oskarżyła niewinnego chłopca pod twoim wpływem,
Która odrzuca dziedzictwo swego domu pod twoim wpływem,
Która kwestionuje swoją rolę we wspólnocie,
Pod twoim wpływem straciła niewinność,
Ale przejrzy na oczy, gdy tylko przegrasz proces.
Patrzcie rodzice i pilnujcie swych pociech.
To, z kim się zadają zaświadczy ostatecznie
O ich przyszłości wielkiej lub o ich upadku.
JEDEN Z CHÓRU
unisono
O ich wielkiej przyszłości...
DRUGI Z CHÓRU
Gadaj jak Yoda.
CHÓR
Piękno dziewczęcej niewinności chwalimy.
Kwiat wzrasta, dojrzewa i otwiera swe słodkie płatki.
Piękny czas młodości, w którym niedojrzałe dziewczęta
Czytają Burroughsa,
Nie wiedząc nic o Vollmer,
Czytają Fitzgeralda,
Nie wiedząc nic o Zeldzie,
Czytają Plath,
Nie wiedząc, kim był Ted Hughes.
Potem was popkultura niszczy,
Połyka i przerabia na złośliwe dziwki.
Słuchajcie, słuchajcie
Słuchajcie tych waszych niedorobionych
Artystek od siedmiu boleści.
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Tina Turner, Tori Amos, Madonna,
Billie Holiday, Lady Gaga, Connie Francis,
Haha, a może nawet Yoko Ono?
Żadna Courtney Love wam nie pomoże,
Żadna PJ Harvey,
Nie pomogą wam nawet L7.
Jest już za późno. Kurki odkręcone,
Drzwi do piecyka otwarte.
Im szybciej się zdecydujesz,
tym lepiej dla nas wszystkich.
AARON LOVEFIELD
Pani Spitz, jakie stosunki łączą panią z oskarżonym?
ALLISON
Hmm, no, znam Braydena od lat. Mój chłopak, przepraszam, mój były
chłopak był z nim w uniwersyteckiej drużynie futbolowej i wielokrotnie
z nimi imprezowałam.
AARON LOVEFIELD
Czym charakteryzowały się te imprezy?
ALLISON
Były dość huczne i zawsze było na nich dużo alkoholu i dziewczyn.
AARON LOVEFIELD
Dziewczyn?
ALLISON
No, fanek, chyba tak to mogę ująć.
AARON LOVEFIELD
Dlaczego się pani waha?
ALLISON
Bo to bardziej były takie dziewczyny... trochę fanki, a trochę groupies.
CHÓR
Na sali wesołość,
Nie potrafimy jej powstrzymać.
Oto cała esencja procesu.
Jak suka nie da, to pies nie weźmie.
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AARON LOVEFIELD
Jak się pani z tym czuła?
ALLISON
Na początku byłam trochę zazdrosna, ale mój były był w stosunku do
mnie tak zaborczy, że szybko mi to wybił z głowy. Byłam nawet z tego
faktu zadowolona, dopiero potem zorientowałam się, że... potrafi być
niebezpieczny.
AARON LOVEFIELD
Groził pani?
BARBARA BOWEN
Sprzeciw. Ta sprawa dotyczy odrębnego procesu, który jest w toku.
SĘDZIA
Oddalony.
ALLISON
Nie bezpośrednio, ale czepiał się o wszystko, doprowadził do tego, że
mnie odizolował od moich znajomych i po jakimś czasie zauważyłam, że
się go boję. Łatwo wpadał w gniew...
BARBARA BOWEN
Sprzeciw. Świadek nadal mówi o odrębnej sprawie, która nas nie dotyczy.
ALLISON
Wprost przeciwnie. To była norma w drużynie. Chłopcy, przepraszam, że
to powiem...
AARON LOVEFIELD
Proszę, śmiało.
ALLISON
Chłopcy mieli poczucie, że mogą wszystko. Są ukochani przez tłumy, są
chlubą uniwersytetu, wydaje się na nich ogromne pieniądze.
BARBARA BOWEN
A ile wszyscy wokół na nich zarobią!
SĘDZIA
Pani mecenas, proszę się uspokoić.
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ALLISON
Zgadza się. Wszyscy na nich zarabiają, więc jeśli tylko któryś z nich zrobi
coś głupiego, sprawę załatwia się polubownie. Tak, żeby dalej wszyscy
mogli zarabiać.
Długa chwila ciszy.
ALLISON
Co? Powiedziałam coś nie tak?
AARON LOVEFIELD
Skąd. Jakie pani ma jeszcze przemyślenia na ten temat?
ALLISON
No, nie wiem. Na początku tych wszystkich rozpraw, jak zaczęły się sypać oskarżenia... nie miałyśmy wsparcia od uniwersytetu, nie miałyśmy
wsparcia od miasta. Właściwie jedyną osobą, która chciała z nami rozmawiać, była Cynthia Stars. Na początku myślałam, że robi to dla rozgłosu i sensacji, wie pan, no, to jest Cynthia Stars, cóż innego mogłaby
robić? Przepraszam, że tak mówię, ona tu chodzi z operatorem po sali, nie
chciałabym jej urazić, ale tak sobie wtedy myślałam, że chodzi o sensacyjny program. Ale potem okazało się, że wywiady przeprowadziła bardzo
profesjonalnie, była współczująca, chciała, żebyśmy się wypowiedziały,
dała nam czas na namysł. To było bardzo budujące, bo miałam poczucie,
że poza moją rodziną, mamą Abigail, rodzicami Amandy i kolejnymi rodzinami zgwałconych dziewczyn, wszyscy mają nas w dupie. Przepraszam...
Ja tak powiedziałam? Przepraszam, Wysoki Sądzie, ja tak normalnie nie
mówię, jestem zdenerwowana...
SĘDZIA
Proszę kontynuować.
ALLISON
Powiem w prostych słowach. Chodzi o to, że jak idziesz do knajpy i widzisz
półprzytomną dziewczynę, która jest pijana w sztok, ale towarzyszy jej
paru chłopaków z drużyny, to wiesz, że... no, że... Że dla tej dziewczyny to
bardzo niedobrze, że może jutro nie będzie nic pamiętać, a może będzie.
Może znajdzie w Internecie, może nawet ktoś życzliwy wyśle jej nagranie,
jak rzyga pod siebie i po kolei... wsadza jej kilku chłopa. Rozumie pan? Ale
nikt się nie odezwie, bo... no bo, co ma zrobić?
AARON LOVEFIELD
Pani się nie odezwała?
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ALLISON
Ja... ja byłam zakochana, ja widziałam tylko mojego byłego chłopaka.
Coś tam do mnie docierało, ale świat zewnętrzny mało się wtedy dla mnie
liczył. Wie pan, czasami... po prostu wielu ludziom lepiej i wygodniej jest
czegoś nie dostrzegać. I ja też byłam w takiej sytuacji. Jest mi z tego powodu wstyd i może... może gdybym wcześniej sobie to przemyślała, to
sama bym się teraz nie procesowała. Przepraszam.
AARON LOVEFIELD
Chusteczkę?
ALLISON
Nie, jest dobrze.
AARON LOVEFIELD
Jeśli ta wiedza była wśród studentek dość powszechna, jak pani wytłumaczy fakt, że moja klientka postanowiła zanocować...
ALLISON
Ale to zupełnie inna sytuacja! Przecież ona i Billy znali się od dzieciństwa.
Nocowała tam wiele razy, w podstawówce bawili się w jego ogrodzie,
znała jego rodziców. To jest... niewyobrażalne, że to się może wydarzyć
w domu kogoś bliskiego. Czy w piwnicy. Czy gdziekolwiek. Gdziekolwiek,
gdzie czujesz się bezpiecznie.
AARON LOVEFIELD
Czy Abigail Warren kiedykolwiek wspomniała, że oskarżony jej się podoba?
Długa chwila ciszy.
ALLISON
Nie przypominam sobie.
AARON LOVEFIELD
Czy oskarżony wspominał, że podoba mu się moja klientka?
ALLISON
Miałam z nim ograniczony kontakt, właściwie tylko wtedy, kiedy towarzyszyłam mojemu byłemu chłopakowi, a ten dostawał piany na ustach,
ilekroć jakikolwiek facet się do mnie zbliżał, więc trudno mi odpowiedzieć
na to pytanie. Nie wiem.
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AARON LOVEFIELD
Potem poznała pani moją klientkę.
ALLISON
Tak.
AARON LOVEFIELD
Mogłaby pani opisać to spotkanie?
ALLISON
Podeszłam do Abby w klubie Red Elevator, bo wiedziałam już o procesie
i uznałam, że powinnyśmy się wspierać. Poza tym to Abby była pierwszą osobą z naszej grupy, jeśli mogę to tak ująć, która pozwała swojego
gwałciciela. Siedziałyśmy chwilę w knajpie, potem wszedł tam Brayden
z kolegami. Cały czas na nas zerkali, potem Brayden zadedykował Abigail
jakąś obciachową piosenkę, a na końcu siedli przy barze, skąd mieli na
nas idealny widok. Śmiali się, szturchali wzajemnie i robili nieprzyzwoite
gesty.
AARON LOVEFIELD
Jakie gesty?
ALLISON
Robienia laski, stosunku, pokazywali język. Tego typu.
AARON LOVEFIELD
Jak zachowała się powódka?
ALLISON
Wyglądała, jakby zasłabła, powiedziała, że wychodzimy z klubu, wyszłyśmy i tam się wyrzygała przy śmietniku. Myślę, że to było na tle nerwowym, bo wzięłam taksówkę i ją odwiozłam, i w taksówce uskarżała się na
ból brzucha.
AARON LOVEFIELD
Nikt z nich do was nie podszedł?
ALLISON
A po co? Przecież my już jesteśmy zaliczone.
AARON LOVEFIELD
Słucham?
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ALLISON
To znaczy, przepraszam, że tak mówię, ale...
AARON LOVEFIELD
Niech pani to powtórzy.
ALLISON
Mogli się z nas śmiać i pokazywać nam różne rzeczy, ale tak sobie myślę,
że po co mieliby do nas podchodzić, skoro już każda z nas miała stosunek
z jednym z nich. Tak lepiej? Nie wiem, jak to ująć.
AARON LOVEFIELD
Czy członkowie drużyny traktowali seks jako coś w rodzaju rozgrywek
między sobą? Jak sport?
ALLISON
Panie prokuratorze, oni wszystko traktują jak sport. Gdyby to jeszcze byli
lekkoatleci, ale to jest futbol, sport polegający na tym, że bez przerwy się
kogoś fauluje.
AARON LOVEFIELD
Dziękuję pani za szczerość i za odwagę. Nie mam więcej pytań.
CHÓR
W dupie ci się poprzewracało.
W dupie! Może to te obcisłe jeansy?
A mówiła ci niegdyś katechetka:
Nie noś obcisłych jeansów,
Ich grube szwy wpijają się w kobiecość.
Kiedy siadasz,
Mogłabyś się niepotrzebnie podniecić.
Masz się podniecać wtedy,
Kiedy każe ci twój mąż.
A najlepiej wcale.
BARBARA BOWEN
Jakie stosunki łączą cię z powódką?
ALLISON
Panią.
BARBARA BOWEN
Słucham?
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ALLISON
„Jakie stosunki łączą panią z powódką?” Proszę nie umniejszać moich
zeznań, traktując mnie jak dziecko.
Aplauz.
BARBARA BOWEN
Sprzeciw. To osobiste wynurzenia...
SĘDZIA
Pani mecenas, pani teraz zadaje pytania. Zgłasza pani sprzeciw w stosunku do wymiany zdań, którą sama pani prowadzi?
AARON LOVEFIELD
Może ja powinienem podtrzymać?
VIVIAN
To jest doskonałe.
Aplauz.
ALLISON
Przyjaźnimy się.
BARBARA BOWEN
Czy uważa pani, że bliskie stosunki z powódką powodują, że ma pani...
zaburzony obraz tej sprawy?
ALLISON
Nie, ponieważ zbliżyłyśmy się do siebie dlatego, że chciałyśmy się wspierać w trakcie rozpraw. Wcześniej znałam Abigail tylko z widzenia i nic nie
wróżyło, że się zakumplujemy. Ona miała swoje towarzystwo, ja... ja miałam takie towarzystwo, jakie wybrał mi mój były chłopak.
BARBARA BOWEN
Czy rozmawia pani z powódką o chłopcach?
ALLISON
Tak, rozmawiamy też o kosmetykach, wypiekach i zbiórce starych ubrań
dla najbardziej potrzebujących.
BARBARA BOWEN
Czy pani sobie ze mnie kpi?
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ALLISON
Ma pani kocią sierść na marynarce. Jest taki sposób...
BARBARA BOWEN
Czy pani sobie ze mnie kpi?!
ALLISON
Skąd. Rozmawiałyśmy o chłopakach, o kosmetykach i o sposobach na
usunięcie z ubrania sierści.
BARBARA BOWEN
Abigail studiuje na wydziale sztuki, czy nie tak?
ALLISON
Zgadza się.
BARBARA BOWEN
Obejrzałam z zainteresowaniem jej Instagrama, Facebooka, Twittera
i Pinteresta. Czasem wrzuca zdjęcia obrazów – swoich, takich, które
obejrzy na jakiejś wystawie, jak i reprodukcji z albumów. Czy pokazywała
pani obrazy?
ALLISON
Tak.
BARBARA BOWEN
Jakie?
ALLISON
Różne – pejzaże, abstrakcje, akty, martwe na...
BARBARA BOWEN
Akty? Pokazywała pani akty?
ALLISON
Jako jedne z wielu obrazów.
BARABARA BOWEN
Moją szczególną uwagę zwróciła japońska rycina, którą powódka okrasiła komentarzem: „Wyjebane w kosmos”. Co to znaczy?
ALLISON
Ale co?
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BARBARA BOWEN
Za przeproszeniem, „wyjebane w kosmos”.
ALLISON
„Za przeproszeniem” sugeruje, że wstydzi się pani powiedzieć głośno, że
coś jest „wyjebane w kosmos”. Chyba tyle to znaczy.
BARBARA BOWEN
Proszę się nie wyzłośliwiać. Co oznacza samo określenie „wyjebane
w kosmos”?
ALLISON
Że coś się bardzo podoba.
BARBARA BOWEN
Mówiąc delikatnie.
ALLISON
No nie tak delikatnie, skoro wstydzi się pani tego powiedzieć.
BARBARA BOWEN
Proszę bardzo, kopia dla pani.
ALLISON
Dziękuję.
BARBARA BOWEN
Znalazłam ten obraz w albumie z malarstwem i moja asystentka wykonała kopię. Proszę... Można się zapoznać. Wysoki sądzie... kopie dla ławy
przysięgłych, jakby pani była tak miła i rozdała pozostałym ławnikom...
O! Jest też kopia dla prokuratora.
AARON LOVEFIELD
Uch...
BARBARA BOWEN
Piękne, prawda? Co, zaskoczony?
AARON LOVEFIELD
Widzę, że pani mecenas jest zwolenniczką paciorka i rąk na kołdrze.
BARBARA BOWEN
Uważaj, Lovefield, bo spotkamy się ponownie i wtedy to ja cię pozwę
o molestowanie.
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AARON LOVEFIELD
Purytańska dziwka.
ABIGAIL
Spokojnie, Allison to obroni.
BARBARA BOWEN
Proszę opisać ten obraz.
ALLISON
Japońska kobieta uprawia seks z wielką ośmiornicą.
BARBARA BOWEN
Co ten obraz, według pani, symbolizuje?
ALLISON
Nie wiem. To, że faceci nie rozumieją, że trzeba macać w różnych miejscach, a nie tylko w jednym?
BARBARA BOWEN
Pani uważa, że to jest śmieszne?
ALLISON
Uważam, że teraz będzie pani próbowała dowieść, jak zepsutą osobą jest
moja koleżanka. I że to, co powiedziałam wcześniej, tyczy się także jej, że
jest groupie drużyny, dużo pije i ze wszystkimi chodzi do łóżka.
BARBARA BOWEN
Tego nie powiedziałam.
ALLISON
Tak, boi się pani procesu o zniesławienie.
BARBARA BOWEN
Malarstwo i sztuka w ogóle są pewnego rodzaju fantazją. Zgodzi się pani
ze mną?
ALLISON
Tak.
BARBARA BOWEN
Czy Abigail, oglądając ten obraz, fantazjuje o seksie?
ALLISON
To chyba nie jest pytanie do mnie.
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BARBARA BOWEN
Czy Abigail ogląda takie ryciny i się masturbuje?
ALLISON
Skąd mam wiedzieć?
BARBARA BOWEN
Rozmawiacie podobno o wszystkim, o chłopakach i o kosmetykach.
ALLISON
Nie rozmawiamy o tym, kto, co ogląda przy masturbacji. Poza tym oglądanie czegokolwiek chyba nie jest do tej czynności potrzebne.
BARBARA BOWEN
Doprawdy?
ALLISON
Nie jestem seksuolożką. Nie znam się na tym. Pani też nie. Może warto
zapytać biegłego?
BARBARA BOWEN
Załóżmy jednak, że fajnie jest spojrzeć na obraz czy fotografię, które
mają wyraźne konotacje seksualne. Czy nie sądzi pani, że takie... obrazki
nie przystoją młodym kobietom?
ALLISON
Nie bardzo rozumiem pojęcie, że coś „przystoi” młodym kobietom.
BARBARA BOWEN
Czyli studiuje pani farmację, pochodzi pani z dobrego domu, a jednak jest
pani anarchistką.
ALLISON
Słucham?
BARABRA BOWEN
Ogląda pani podniecające obrazki? Fotografie? No?
ALLISON
A gdybym powiedziała, że tak?
BARBARA BOWEN
To spytałabym, co pani ogląda?
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ALLISON
Marthę Stewart.
BARBARA BOWEN
Myśli pani, że wytrąci mnie z równowagi?
ALLISON
Myślę, że cały ten proces to jedna wielka farsa.
BARBARA BOWEN
Oto współczesna młodzież. Kompletny brak szacunku dla starszych, dla
ich funkcji i dla powagi sądu. Proszę państwa o przyjrzenie się tej rycinie.
Myślę, że da ona pełny obraz zainteresowań powódki. Nie mam więcej
pytań.
CHÓR
Obrona powołuje pierwszego świadka,
Na sali poruszenie, nie wiedzą, kto to będzie.
Wychodzi, Austin Liebherr,
Znany jako chłopak Abigail.
Grzeczny, pracowity chłopiec,
Choć z Oregonu.
Urodzony w Colton, w stanie Oregon.
Zamieszkały tymczasowo w Missouli.
Student Wydziału Informatyki i Inżynierii,
Zdobywca wielu stypendiów.
Nie wiadomo, co w niej widzi,
Zapowiada się tak dobrze.
BARBARA BOWEN
Panie Liebherr, proszę powiedzieć, co pana łączy z powódką.
AUSTIN
Jest moją byłą dziewczyną.
BARBARA BOWEN
Byłą.
AUSTIN
Tak.
BARBARA BOWEN
Jak długo był pan w związku z powódką?
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AUSTIN
Półtora roku.
BARBARA BOWEN
Co pewnie w tak młodym wieku wydaje się wiecznością. Jak poznał pan
powódkę?
AUSTIN
Na imprezie po koncercie rockowym, który odbywał się w jednym z klubów w centrum miasta.
BARBARA BOWEN
Ktoś was zapoznał?
AUSTIN
Nie, Abigail do mnie podeszła.
CHÓR
Tego się właśnie spodziewaliśmy.
Nie zna wstydu kobieta, która pierwsza podchodzi do mężczyzny.
Odważna kobieta, która wyraża zainteresowanie mężczyzną,
Kastruje go z męskości, obraża porządek świata.
BARBARA BOWEN
To dość nietypowe, nie wydaje się panu?
AUSTIN
Nie wiem. Jestem dość nieśmiały.
BARBARA BOWEN
I jak się pan z nią, przepraszam, nie wiem, jak to ująć, zszedł?
AUSTIN
Właściwie to pierwszego dnia, którego ją poznałem.
BARBARA BOWEN
Nie bardzo rozumiem.
AUSTIN
Abby mnie po prostu poderwała, a że bardzo mi się podobała...
BARBARA BOWEN
To skorzystał pan z okazji.
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AARON LOVEFIELD
Sprzeciw! Jesteśmy tylko ludźmi, różnie się układają nasze losy.
SĘDZIA
Oddalony.
AARON LOVEFIELD
Obrona próbuje z mojej klientki zrobić rozwiązłą i lekkomyślną osobę.
SĘDZIA
Oddalony. Wysłuchajmy świadka.
BARBARA BOWEN
Był seks?
AARON LOVEFIELD
Sprzeciw.
SĘDZIA
Panie prokuratorze, proszę o wysłuchanie świadka w spokoju.
AUSTIN
Był.
BARBARA BOWEN
Był pan pierwszym partnerem powódki?
AUSTIN
Nie.
CHÓR
Dziwka.
AUSTIN
Ale ona też nie była moją pierwszą partnerką.
CHÓR
Dziwka.
BARBARA BOWEN
Ile państwo wtedy mieli lat?
AUSTIN
Ja – 22. Abigail – 20.
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CHÓR
Dziwka. Po stokroć dziwka.
AUSTIN
Przy czym nie wydaje mi się to zaskakujące. Większość naszych przyjaciół ma inicjację seksualną za sobą już od szkoły średniej.
BARBARA BOWEN
W porządku, proszę się nie denerwować.
ABIGAIL
Co ona knuje?
AARON LOVEFIELD
Ciii...
BARBARA BOWEN
Czy powódka poznała pana ze swoją matką od razu, czy dopiero po jakimś czasie?
AUSTIN
Po dwóch miesiącach, mniej więcej.
BARBARA BOWEN
Czy mógłby pan o tym opowiedzieć?
AARON LOVEFIELD
Sprzeciw. To nie ma związku ze sprawą.
SĘDZIA
Podtrzymuję. Pani prokurator, proszę jaśniej formułować pytania i trzymać się sprawy.
BARBARA BOWEN
Dobrze, powiem wprost. Matka powódki jest samotną kobietą. Czy odniósł pan wrażenie, że w domu powódki istnieje niechęć do mężczyzn
wyrażana w jakikolwiek sposób, pogarda, być może mężczyzn traktuje
się przedmiotowo? Czy był pan w domu powódki przyjęty dobrze, czy
z rezerwą?
AUSTIN
Bardzo dobrze, mama Abigail jest bardzo miłą osobą. Nie zauważyłem
niechęci do mężczyzn, zawsze byłem tam mile widziany.
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BARBARA BOWEN
Czy w ciągu półtora roku związku pani Warren miała... partnerów? Kochanków? Czy chodziła na randki?
AARON LOVEFIELD
Sprzeciw!
BARBARA BOWEN
„Czym skorupka za młodu nasiąknie”, jest takie powiedzenie.
SĘDZIA
Oddalony.
AUSTIN
Kiedy poznałem panią Warren, umawiała się na randki z paroma mężczyznami, ale nie była w związku.
BARBARA BOWEN
Nie zdziwiło to pana? Po co umawiać się na randki, jeśli nie chce się wstąpić w związek?
AUSTIN
Nie wiem. Każdy z nas ma jakieś potrzeby...
BARBARA BOWEN
Aaa. Potrzeby.
AUSTIN
Nie potrafię powiedzieć, to jest mama mojej byłej dziewczyny, nie interesowało mnie jej życie prywatne.
BARBARA BOWEN
To skąd pan wie, że chodziła na randki?
AUSTIN
Bo mieliśmy z Abigail wolną chatę.
CHÓR
Perfekcyjny obraz ukazujący wasze zepsucie.
Ściągnęłyście dobrego chłopca na złą drogę.
Wy nienasycone, wy knujące i mataczące,
Wy czarownice.
BARBARA BOWEN
Długo mieliście tę chatę wolną?
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AARON LOVEFIELD
Sprzeciw.
SĘDZIA
Oddalony.
AUSTIN
Różnie. Czasem dwie godziny, czasem kilka.
BARBARA BOWEN
Do rana?
AUSTIN
Czasami.
BARBARA BOWEN
Czyli pani Warren, kobieta w kwiecie wieku, ciężko pracująca, niezbyt
zamożna, mająca na utrzymaniu studiującą córkę, co wiąże się z niemałym wysiłkiem finansowym, regularnie umawiała się na seks. Z różnymi
mężczyznami.
AUSTIN
Nie, to nie tak. Pani Warren jest bardzo miłą i wrażliwą kobietą. Myślę, że
potrzebowała męskiego towarzystwa, że umawiała się na kolację z winem, a może czasem na kręgle czy coś, co było fajną rozrywką. Myślę, że
chciała się poczuć atrakcyjnie i młodo, może odegnać jakieś troski. Nigdy
nie odbierałem jej zachowania negatywnie, to nie jest, przepraszam za
słowo, puszczalska.
ABIGAIL
A nawet jeśli? A nawet jeśli puszczalska? Ma do tego prawo!
SĘDZIA
Proszę o spokój!
BARBARA BOWEN
Powódka zdaje się podważać pana słowa.
AUSTIN
Uważam, że i Abby, i jej mama są dorosłe, i nie sądzę, żeby...
BARBARA BOWEN
Czy sądzi pan, że brak mężczyzny w domu powódki i frywolne zachowanie jej matki...
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AUSTIN
Nie uważam, żeby to było frywolne zachowanie.
BARBARA BOWEN
Co to jest, według pana, frywolne zachowanie?
AUSTIN
Nie wiem, może... ostentacyjne podrywanie innych, częsty i zupełnie
okazjonalny seks, taki... na jedną noc? Ale to chyba nie jest zbrodnia?
BARBARA BOWEN
Czy sądzi pan, że w pewnym wieku to już nie przystoi?
AUSTIN
Sądzę, że jeśli ktoś jest dorosły, to może robić ze swoim życiem, co chce.
BARBARA BOWEN
Pan jest z Oregonu, prawda?
AUSTIN
Tak.
BARBARA BOWEN
Czy zgodzi się pan ze mną, że definicja frywolności zależy od danego regionu, kraju lub kultury?
AUSTIN
Ale żyjemy w jednym kraju.
BARBARA BOWEN
Żyjemy przede wszystkim w dwupartyjnym kraju, w kraju dużych kontrastów.
AUSTIN
Nie sądzę, żeby między Oregonem a Montaną była wielka różnica. Metropolie są zdecydowanie liberalne, mniejsze miasta raczej liberalne, tereny wiejskie konserwatywne. Ani Montana nie jest stanem Utah, ani moje
miasto nie jest Nowym Jorkiem czy San Francisco.
BARBARA BOWEN
Ale zgodzi się pan ze mną, że to, co jest frywolne, może być różnie postrzegane?
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AUSTIN
Tak.
BARBARA BOWEN
Pan pochodzi z rodziny liberalnej?
AUSTIN
Słucham?
BARBARA BOWEN
Czy pańscy rodzice uczęszczają do jakiegoś kościoła, należą do wspólnoty religijnej? Jakie mają poglądy? W końcu, na kogo głosują?
AARON LOVEFIELD
Sprzeciw. Obrona podważa wiarygodność własnego świadka.
SĘDZIA
Podtrzymany.
BARBARA BOWEN
Czy uważa pan, że to, co w pańskich oczach było normalne, dla otoczenia
mogło być trudne do przyjęcia?
AUSTIN
Jest to możliwe.
BARBARA BOWEN
Czyli sąsiedzi pani Warren mogliby mieć inne od pańskiego zdanie na temat jej... randek?
AUSTIN
Myślę, że sąsiedzi pani Warren zajmowali się swoimi sprawami.
BARBARA BOWEN
Sąsiedzi nigdy nie zajmują się swoimi sprawami.
AUSTIN
Nigdy mnie to nie interesowało.
BARBARA BOWEN
Czy sądzi pan, że frywolność...
AUSTIN
Nie powiedziałem, że była frywolna...
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BARBARA BOWEN
Ale dla sąsiadów mogła być, przecież już to ustaliliśmy.
AUSTIN
Nie ustaliliśmy...
BARBARA BOWEN
Czy sądzi pan, że frywolność pani Warren mogła mieć wpływ na jej córkę?
To odważna osoba. Także w kontaktach z płcią przeciwną. Sam pan powiedział, że do pana podeszła.
AUSTIN
Ale to jednak coś innego niż gwałt!
BARBARA BOWEN
Jeszcze nie ustaliliśmy, że to był gwalt.
AUSTIN
Ja tam byłem, widziałem, w jakim ona była stanie po gwałcie...!
BARBARA BOWEN
Dlaczego rozstał się pan z powódką?
AUSTIN
To jest sprawa między nami.
BARBARA BOWEN
O, nie. To jest sprawa, która jest częścią tego procesu.
AUSTIN
Uznaliśmy, że tak będzie lepiej.
BARBARA BOWEN
Dla kogo?
AUSTIN
Dla nas obojga.
BARBARA BOWEN
A może nie mógł pan już znieść kłamstw o gwałcie?
AARON LOVEFIELD
Sprzeciw. Świadek tego nie powiedział, obrona próbuje zasiać wątpliwości w ławnikach stwierdzeniem, które nie wyszło od świadka.
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SĘDZIA
Podtrzymany.
BARBARA BOWEN
A może cały ten gwałt to miała być historia wymyślona po to, żeby zwrócić na siebie uwagę?
SĘDZIA
Pani mecenas, sprzeciw nadal jest podtrzymany.
BARBARA BOWEN
Powódka lubi na siebie zwracać uwagę, prawda?
CHÓR
Zgwałcone kobiety siedzą w domach.
Zgwałcone kobiety chodzą do psychiatry.
Zgwałcone kobiety nie szukają rozgłosu.
Zgwałcone kobiety popełniają samobójstwo.
AUSTIN
Tak, lubi i co z tego?
BARBARA BOWEN
Jest pan zdenerwowany.
AUSTIN
Nie rozumiem, jaki to ma związek. To jest bez sensu.
BARBARA BOWEN
Zgadzam się. To jest bez sensu.
AUSTIN
Nie żyjemy w średniowieczu.
ABIGAIL
Nie jestem pewna.
AUSTIN
Co miała zrobić po gwałcie? Iść do klasztoru? Do szpitala psychiatrycznego? Zamknąć się na cztery spusty w domu?
BARBARA BOWEN
Dlaczego pan się z nią rozstał?
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AUSTIN
To jest bez sensu.
BARBARA BOWEN
Co się stało?
AUSTIN
Nie mam nic więcej do dodania.
BARBARA BOWEN
Co się takiego stało, że pan się z nią rozstał?
AUSTIN
Nie mam nic więcej do dodania.
SĘDZIA
Zeznaje pan pod przysięgą.
BARBARA BOWEN
Co się stało?
AUSTIN
Poczułem się poniżony przez moją byłą dziewczynę.
BARBARA BOWEN
W jaki sposób?
AUSTIN
To bez znaczenia. Jest w bardzo złym stanie psychicznym, ma huśtawki
nastrojów, odreagowuje na różne sposoby.
BARBARA BOWEN
W jaki sposób został pan poniżony przez swoją byłą dziewczynę?
AUSTIN
Prosiła mnie, żebym się rozebrał.
BARBARA BOWEN
Kazała się panu rozebrać?
AUSTIN
Nie kazała, tylko prosiła i się zgodziłem.
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BARBARA BOWEN
I dlaczego to było dla pana poniżające, przecież był pan z nią w związku
przez półtora roku? Sam pan powiedział, że uprawiał pan seks z powódką
już pierwszej nocy, kiedy pan ją poznał.
AUSTIN
Poprosiła mnie, żebym się rozebrał i tańczył...
BARBARA BOWEN
Striptiz. Powiem to słowo za pana, ułatwmy to sobie.
AUSTIN
Zgodziłem się i nawet było to dla mnie przyjemne doświadczenie.
CHÓR
Szalone czasy.
Mężczyźni stają się kobietami,
Kobiety mężczyznami.
Niech was wszystkich piekło pochłonie.
AUSTIN
Nie miałem negatywnych odczuć, nawet dobrze się bawiłem.
BARBARA BOWEN
To dlaczego czuł się pan poniżony?
CHÓR
Szalone czasy,
Jeśli się nie opamiętacie, spłonie cała Ameryka.
Jeśli nie wyruszycie na wojnę z szatanem,
Wszystkich nas czeka wielki upadek.
Nadejdzie śmierć i zniszczenie
Z powodu pychy waszych kobiet.
AUSTIN
Nie wiem, miałem po wszystkim poczucie, że Abigail nie robiła tego z powodów seksualnych.
BARBARA BOWEN
Seksualnych, czyli jakich?
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AUSTIN
No, nie wiem, no, żeby poczuć jakieś podniecenie, żeby odczuwać przyjemność z nietypowej sytuacji, w której zwykle role między płciami są
zamienione...? Ja nie widzę w tym nic złego...
BARBARA BOWEN
Pochodzi pan z Oregonu...
AUSTIN
To nie ma nic do rzeczy. Różne rzeczy robimy w łóżku...
BARBARA BOWEN
W porządku. Ale czuł się pan poniżony.
AUSTIN
Dopiero po jakimś czasie, jak to sobie przemyślałem.
CHÓR
Czasy szalone,
Mężczyźni noszą szpilki, kobiety wydają rozkazy w wojsku.
Ameryka musi upaść, bo ciężko na to zapracowaliśmy.
Rolą kobiety jest siedzieć w domu i rodzić dzieci.
BARBARA BOWEN
I do jakich wniosków pan doszedł?
AUSTIN
Że tu nie chodziło o aspekt seksualny striptizu.
CHÓR
Obudź się Ameryko,
Jeszcze nie jest za późno.
BARBARA BOWEN
A o co?
AUSTIN
O władzę. To znaczy w seksie trochę też chodzi o władzę...
BARBARA BOWEN
Przed chwilą powiedział pan, że nie było w tym aspektu seksualnego.
AUSTIN
Nie wiem, trochę, to skomplikowane. Ja rozumiem, że kobiety też muszą
mieć poczucie sprawczości, że...
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BARBARA BOWEN
Rozumie pan, ale czuł się pan poniżony.
AUSTIN
Tak.
CHÓR
Nadejdzie dzika rzeź,
Wasze pola ulegną spustynnieniu,
Wasze łowiska wyplują tony plastiku,
Wasze nadmorskie dacze pochłonie huragan,
Wasze miasta ogarnie wieczny blackout,
Wasze pastwiska zmiażdży wielkie tornado,
Wasi sąsiedzi z Północy będą wam kupować pizzę na dowóz,
Gdy wy będziecie oznaczać markerem sąsiadów z Południa.
Taką klątwę rzuciły na was wasze własne dziwki,
Oto kara za waszą uległość
I powolność kobiecym zachciankom.
ABIGAIL
Ty kurwo! Ty pieprzona kurwo!
AUSTIN
Ja?
AARON LOVEFIELD
Uspokój się.
ABIGAIL
Stoisz tam w tej swojej garsonce, teczkę nosi za tobą jakaś młoda stażystka.
BARBARA BOWEN
Asystentka.
SĘDZIA
Spokój.
AARON LOVEFIELD
Abigail, kurwa, opanuj się.
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ABIGAIL
Mizdrzysz się do oskarżonego, mizdrzysz się do jego starego, sprowadzasz na proces jakichś dziadów z rady miasta, do rektora mojej uczelni
mówisz tak, że nawet nie ukrywasz tego, że się kumplujecie.
BARBARA BOWEN
To prawda. Czy to przestępstwo?
SĘDZIA
Proszę o spokój! Spokój!
ABIGAIL
Jak jesteś taka mądra, pizdo, to rusz głową – jeśli moja matka jest taka
puszczalska, jeśli ja jestem tak źle wychowana, jeśli kobiecie nie przystoi to czy tamto, to co ty tu, kurwa, robisz? Zapierdalaj do domu myć
gary, tam gdzie miejsce wszystkich kobiet!
BARBARA BOWEN
Tak jak myślałam, zero szacunku...!
SĘDZIA
Spokój.
PEGGY
Abby, usiądź, usiądź, błagam cię.
ABIGAIL
Wszyscy wiedzą, że jesteś rozwódką. Co? Nie starczyło kobiecej pokory,
żeby ugiąć łeb i podporządkować się samcowi? Powinnaś teraz myć mu
stopy, służyć za podnóżek, jeśli wierzysz w to, co sama tu, kurwa, wygadujesz!
AARON LOVEFIELD
Wnioskuję o przerwę!
BARBARA BOWEN
Jesteś dziwką, twoja matka to dziwka! Wszyscy widzą, kim jesteście!
SĘDZIA
Spokój! Nie będę tego dłużej tolerować!
ABIGAIL
Zostaw mnie.
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AARON LOVEFIELD
Zostawię, jak się uspokoisz.
CHÓR
Na sali szarpanina,
Na sali chaos,
Ktoś z ławników nie wytrzymał,
Obserwator procesu nadepnął na kabel od kamery,
Cynthia i jej operator kłócą się z postronnym obywatelem,
Krewki ojciec oskarżonego
Z równoległego procesu o gwałt
Zaczyna perorę o Bogu,
Ktoś pyskuje,
Bierzemy się za łby,
Strażnicy nie nadążają z rozdzielaniem zwaśnionych,
Sędzia ochrypł,
Nadchodzi dzień upadku,
Nadchodzi dzień rzezi,
Głupie dziwki, ciągniecie nas na dno.
A mogliśmy żyć jak w latach pięćdziesiątych,
Tropilibyśmy komunistów i pedałów,
Matki zakrywałyby sińce makijażem,
Homoseksualiści ubieraliby męskie garnitury
I płodzili wiele dzieci tylko z jedną żoną,
Kobiety zajmowałyby się domem,
Telewizja nadawałaby tylko
Programy kulinarne i seriale familijne.
Słuchalibyśmy tylko country,
Chodzilibyśmy tylko na rodeo,
Baseball i futbol,
Wstawalibyśmy do hymnu,
Zamiast na nim klęczeć.
Nie mazalibyśmy się nad niewolnictwem,
Nie mazalibyśmy się nad rezerwatami,
Nie mazalibyśmy się nad Harveyem Milkiem,
I Martinem Lutherem Kingiem,
Mazalibyśmy się tylko nad prezydentami.
JFK był ostatnim prawdziwym mężczyzną w tym kraju.
Jak Marilyn zaczęła przeszkadzać,
Po prostu się jej pozbył.
Jackie Kennedy, to była prawdziwa kobieta.
Trwała przy nim mimo zdrad,
A na końcu urządziła mu najwspanialszy pogrzeb
W historii tego świata.
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To były piękne czasy, to była prawdziwa Ameryka.
Jeśli dostałaś paskiem,
Nadstawiałaś drugi policzek
Jak porządna chrześcijanka.
Jeśli twój mąż cię zgwałcił,
Poddawałaś się jego woli,
Byłaś taka, jaką stworzył cię Bóg.
Teraz właśnie toczy się wojna
O przyszłość naszego kraju.
Jeśli ugniemy się pod waszymi żądaniami,
Pogrążymy się w chaosie.
Zamiarem feminizmu nie jest przyznanie kobietom równych praw.
Zamiarem feminizmu jest
Przewodzenie socjalistycznemu ruchowi politycznemu
Skierowanemu przeciwko rodzinie po to,
By kobiety odeszły od swych mężów,
Zabiły swoje dzieci,
Oddały się czarnej magii,
Zniszczyły kapitalizm
I zostały lesbijkami.
VIVIAN
Halo, halo, wchodzę? No, czekam na wizję. Trzy, dwa... Dzień dobry państwu, tu Vivian Kubrick w programie „Wpierdol od Vivian Kubrick”. Mamy
mało czasu, więc lecimy z koksem. Przygotowałam sobie karteczkę, znak
„aplauz” będzie się świecił jak zwykle, zachęcam do klaskania. Nie, Jack,
kurwa, wypierdalaj mi z prompterem, kartkę mam, ślepy jesteś? Przepraszam, problem techniczny. Zaczynamy. Irlandia – proces o gwałt na
nastolatce kończy się uniewinnieniem sprawcy na podstawie bielizny,
którą nosiła powódka. Koronkowe majtki są dowodem na to, że miała
ochotę na seks. Jeśli nosisz koronkowe majtki, chcesz być zgwałcona.
Aplauz.
VIVIAN
Polska – zbiorowy gwałt na nastolatce. Jeden ze sprawców jest ministrantem, cała wieś staje w jego obronie i szczuje na dziewczynę.
Aplauz.
VIVIAN
Francja – partner wyrzuca kobietę za okno. Sąd nie przyznaje odszkodowania w wysokości takiej, o jakie ubiega się kobieta, bo uznaje ją za
współodpowiedzialną za przemoc. Przecież mogła uciec, gdy jej groził.
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Aplauz.
VIVIAN
Iran – zgłoszenie gwałtu jest równoznaczne z procesem wytoczonym kobiecie o uprawianie seksu poza związkiem małżeńskim, co jest tam zakazane.
Aplauz.
VIVIAN
Hiszpania – sąd uniewinnia dwóch gwałcicieli, ponieważ nie użyli przemocy. Jak się nie bronisz, to nie może być gwałt. Sądu nie obchodzi tłumaczenie, że jak się bronisz, ryzykujesz życiem.
Aplauz.
VIVIAN
Ohio – były sędzia wychodzi z więzienia po odsiedzeniu wyroku za przemoc domową. Wraca do rodziny i zabija żonę kuchennym nożem.
Aplauz.
VIVIAN
Austria – kobieta została zamknięta w piwnicy przez swojego ojca, gdzie
przez 24 lata była gwałcona i rodziła mu kazirodcze dzieci. Nikt nic nie
widział. Nikt niczego nie podejrzewał. Wszyscy wielce zaskoczeni.
Aplauz.
VIVIAN
Polska – mężczyzna zamyka żonę w piwnicy, gdzie przez parę lat ją gwałci i udostępnia ją swoim kolegom za pieniądze. Po ucieczce policja kilkakrotnie odsyła kobietę z kwitkiem, bo uznają ją za wariatkę.
Aplauz.
VIVIAN
Wielka Brytania – multimilioner brutalnie gwałci i zabija partnerkę, zadając jej 40 śmiertelnych ran. Tłumaczy w sądzie, że to były praktyki BDSM
za obopólną zgodą. Dostaje 3 lata i osiem miesięcy odsiadki z obietnicą
zwolnienia warunkowego po dwóch latach. Po procesie wyrok sądu spotyka się z krytyką i wskazaniem na fakt, że tłumaczenie gwałtu sadomasochizmem może stać się niebezpiecznym precedensem, ale to już
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musztarda po obiedzie. Kobieta osierociła ośmioletnią córkę. Gwałcił ją
między innymi butelką z detergentem do czyszczenia dywanów.
Aplauz.
VIVIAN
Niemcy – dwóch mężczyzn nagrywa klip, jak gwałcą znaną aktorkę.
Jest nieprzytomna. Kiedy na chwilę odzyskuje przytomność, protestuje,
krzyczy: „nie!” Prawo niemieckie nie rozpatruje stosunku w kategoriach
gwałtu, jeśli nie doszło do fizycznego oporu ofiary, z czego wyłączone są
osoby niepełnosprawne, ale nie ona. W dodatku jest aktorką porno, co
nie ułatwia jej dochodzenia swoich praw. Mężczyźni natychmiast wytaczają jej sprawę o fałszywe oskarżenie o gwałt, którego w świetle prawa nie było, skoro się nie broniła. Dla sądu nie ma znaczenia, że nie była
w stanie się bronić. W międzyczasie sprawcy cynicznie próbują sprzedać
nagranie mediom i na nim zarobić. Postronni obserwatorzy procesu bezkarnie nazywają kobietę kurwą. Oskarżona przez swoich oprawców rozkleja się na sali sądowej.
Aplauz.
VIVIAN
Polska – sąd uznaje, że substancje w organizmie powódki wskazujące na
spożycie pigułki gwałtu mogły wytworzyć się samoistnie. Umarza sprawę.
Aplauz.
VIVIAN
Japonia – studenci uniwersytetu nieopodal Tokio oskarżeni są o gwałt
zbiorowy na nieprzytomnej koleżance. Zostają uznani winnymi. Dwóch
dostaje wyrok w zawiasach. Prawdopodobnie gwałcili trochę mniej.
Aplauz.
VIVIAN
Arabia Saudyjska – dwoje młodych ludzi, kobieta i mężczyzna, zostaje
uprowadzonych i zbiorowo zgwałconych przez siedmiu mężczyzn. Sąd
wydaje wyrok więzienia i chłosty dla sprawców. Oraz więzienia i chłosty
dla ofiar za przebywanie w zaparkowanym samochodzie kobiety i mężczyzny nie będących krewnymi. Ofiary apelują od wyroku, sprawa się
ciągnie, adwokat ofiar otrzymuje pogróżki, nazywany jest „obrońcą homoseksualistów” i parszywym niewiernym.

669

Aplauz.
VIVIAN
Argentyna – władze nie zezwalają na aborcję jedenastolatce zgwałconej przez 65-letniego partnera babki. Zbliżają się wybory i ze względów
politycznych lekarze przedłużają decyzję o aborcji tak długo, by ją uniemożliwić. Potajemnie podają jej też środki na przyspieszenie dojrzewania
płodu. Dziewczynka jest przerażona i nie wie, co się dzieje, mówi: „Wyjmijcie to, co we mnie włożył ten starzec”. Sprawa kończy się cesarskim
cięciem i martwym płodem, choć jedenastolatka miała pełne prawo do
aborcji, która w Argentynie jest dozwolona, jeśli ciąża jest wynikiem
gwałtu lub zagraża życiu matki. Wybory i względy polityczne były jednak
ważniejsze. Czy jest coś bardziej wstrząsającego niż jej słowa? „Wyjmijcie to, co we mnie włożył ten starzec”.
Aplauz.
VIVIAN
Watykan – papież przyznaje, że od dekad niektóre zgromadzenia sióstr
zakonnych służyły jako burdele dla księży. Właściwie to nie burdele, bo
nikt im za to nie płacił, tylko jako obozy niewolniczej pracy seksualnej.
Papież mówi o konkretnych zakonach we Francji, ale po jego wypowiedzi odzywają się głosy z innych krajów, które potwierdzają tę regułę. Ile
tego typu zgromadzeń prowadzi kościół katolicki na całym świecie? Nie
wiadomo.
Aplauz.
VIVIAN
Stany – lekarz w Houston gwałci nieprzytomną pacjentkę, której dogląda
na oddziale. Wypatrzył ją sobie wcześniej, zastosował środki ostrożności. Pacjentka jest pod wpływem silnych leków i nie jest w stanie reagować, protestować bądź się bronić. Za trzecim razem orientuje się, że
sprawca wyłączył jej guzik alarmowy, aby nie mogła wezwać pomocy. Lekarz dostaje wyrok w zawiasach, bo więzienie wyrządziłoby krzywdę jego
żonie i dzieciom, a przecież wystarczająco się już nacierpiały.
Aplauz.
VIVIAN
Stany – kandydat na sędziego Sądu Najwyższego oskarżony o wielokrotne gwałty i molestowanie podczas studiów na zarzuty odpowiada: No co?
Lubię się napić. Przesłuchania przed komisją chwilę trwają, ale ostatecznie obejmuje stanowisko.
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Aplauz.
VIVIAN
Stany – „chwyćcie je za pizdy” mówi kandydat na prezydenta i wygrywa
wybory. Prominentne postaci amerykańskiej polityki mówią, że należy
chronić młodych mężczyzn przed obsesją procesów o gwałty, które mogłyby im zniszczyć życie. Życie jest zawsze życiem mężczyzny. Kobieta
nie ma życia i nie ma praw. Kobieta jest własnością mężczyzny, który odbywa z nią stosunek, własnością społeczeństwa, własnością zawartości
swojej macicy. Zawsze ważniejsze jest to, co jej się między nogi wkłada
lub to, co mogłoby spomiędzy nich wyjść, nawet jeśli ma wodogłowie,
nawet jeśli wyjdzie martwe, nawet jeśli nie wyjdzie wcale. Kobieta nie
ma życia i w sądzie nikt się nie zastanawia nad tym, co mogłoby je przerwać lub bezpowrotnie okaleczyć. Wszyscy za to zastanawiają się, w jakim stopniu naznaczone zostanie życie sprawcy, jak wpłynie to na jego
karierę i rodzinę. Kobieta nie ma rodziny i kariery. Kobieta nie ma życia.
Kobieta jest tylko cudzą własnością.
Aplauz.
VIVIAN
Co to za miny? Klaskać, klaskać, kurwa!
Aplauz.
VIVIAN
Bardziej niż gwałtem przejmujecie się reklamą maszynek do golenia. Obraża was, gdy ktoś wam nawet nie wytknie przemocy, tylko wskaże, że
można wybrać inną drogę, że nie musicie poniżać, nawet nie kobiet, tylko siebie wzajemnie, że wystarczy się wspierać i uczyć na pozytywnych
wzorcach. Oto nasz świat. Nie jesteście wkurwieni, kiedy na ofiarę szczuje cała wiocha gdzieś w dupie świata, bo jeden ze sprawców był ministrantem i taaakim dobrym chłopcem. Nie jesteście wkurwieni na gwałty
w Indiach, gwałty na amerykańskich kampusach, na przemoc domową
w Rosji. Jecie popcorn, oglądając w telewizji sprawę Weinsteina. Wasz
gniew nigdy nie dotyczy prezydenta, Kongresu, sądów czy przywódców
religijnych. Jesteście wkurwieni na reklamę żyletek.
CHÓR
Nie obawiaj się Missoulo.
Ten proces jest już zakończony.
Przesłuchanych zostanie jeszcze wielu świadków,
Ale uniewinniający wyrok
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Zapadł już w głowach ławników.
Wystarczyło obejrzeć japońskie ryciny
I posłuchać o tym, że jakiś chłopak zrobił striptiz.
Wyrok już zapadł.
Niewinny! Niewinny!
Podnieście pompony, cheerleaderki!
Nasza drużyna jest niezwyciężona!
VIVIAN
To była relacja z sądu w programie „Wpierdol od Vivian Kubrick”. A teraz
przerwa na reklamy.

Scena 27
Dom Peggy i Abigail.
PEGGY
Musimy porozmawiać.
TONY
Jeśli chodzi o proces, wiem, że te bzdury, które o tobie wygadywali...
szkoda gadać.
PEGGY
Nie chodzi o proces. Musimy się rozstać.
TONY
Nie musisz mnie chronić.
PEGGY
Nie, ale ją muszę.
TONY
Jak z nią?
PEGGY
Źle, ale wyjdzie z tego, zawsze wychodzi. Nie zmieniaj tematu, błagam
cię.
TONY
Dobrze, czyli to tyle. Ciężko mi w to uwierzyć.

672

PEGGY
Wiesz, patrzyłam na to wszystko, na tę obłudę, na ten krzywy uśmieszek
tego gnojka. Lovefield nie jest temu winien, nie docenił ich.
TONY
Jej.
PEGGY
Nie. Ich. Ona doskonale wiedziała, gdzie leży serce każdego, kto obserwował ten proces, a kto nie jest mną czy tobą, czy którąkolwiek zgwałconą kobietą, z których większość pewnie i tak bała się odezwać.
TONY
Zawsze możesz...
PEGGY
Nie stać mnie na dalsze procesy.
TONY
Wspólnie możemy.
PEGGY
Nie będę z tobą po to, żeby zwalczać coś, czego nie pokonam.
TONY
Brzmisz tak, jakbyś się poddała.
PEGGY
Nie, brzmię tak, bo wiem, na czym stoję i chcę sobie po tym wszystkim
poukładać życie. Chcę, żeby ona sobie poukładała życie.
TONY
A ja?
PEGGY
Patrzyłam na tych wszystkich ludzi i pojęłam, że może i mam prawie
pięćdziesiątkę, ale nigdy nie jest za późno. Ja nie chcę żyć tak jak reszta.
Tak, to prawda, Abigail jest moją nieodrodną córką. Nie interesuje jej, co
pomyślą inni, chce żyć po swojemu.
TONY
Myślisz, że bym ci w tym przeszkodził?
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PEGGY
Nie wiem. Nie wiem, jaka jest przyszłość, nie wiem, co nas czeka. Ale
wiem, że to wszystko, to było zwyczajnie nierozsądne. Mogłam zaszkodzić jej, sobie i tobie. Nie patrzymy już na siebie na chłodno, nie potrafimy
rozsądnie podejść do sprawy.
TONY
Peggy, ja nie jestem elementem układanki, którą musisz sobie zaaranżować.
PEGGY
Wiem, ale ponieważ nie stać mnie teraz na więcej, nie mogę tego ciągnąć.
Nie chciałabym cię tak traktować.
TONY
To jest... nieodwołalne?
PEGGY
Chłopaku, nie masz jeszcze czterdziestki. Idź i żyj.
TONY
Z tobą się czułem, jakbym żył.
PEGGY
Nie jestem jedyna. I, proszę cię, odpuśćmy sobie górnolotne deklaracje.
Jesteś dla mnie ważny, było fajnie, cholera, było strasznie fajnie. Po tylu
latach przelotnych i bardzo krótkich romansów, po tylu latach, kiedy nikt
nie zrobił mi kawy, nie odśnieżył za mnie podjazdu i trawnika przed domem, po tylu latach nagle coś takiego. Od tego człowiek wariuje, nie od
seksu czy sentymentalnych wyznań. Że nie jest w tym wszystkim sam.
TONY
I myślisz, że jak teraz się zdecydujesz na samotność, to będzie lepiej.
PEGGY
Nic nie myślę. Najpierw chcę przetrwać kolejne fale depresji i agresji mojej córki. Potem chcę, żeby skończyła studia, może gdzieś indziej, może
nie tu. A potem się okaże.
TONY
Okay. Nie zgadzam się to znaczy, uważam, że nasz związek nie jest żadną przeszkodą w realizacji tego planu, ale w porządku. Szkoda, Peggy.
Wniosłaś dużo światła do mojego życia. Byłaś jak klejnot znaleziony w...
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PEGGY
Nie, nie. Nie chcę takich. Rozmawiajmy jak dorośli.
TONY
Będzie mi ciebie brakować.
PEGGY
Mnie ciebie też.
TONY
Może kiedyś...?
PEGGY
Może, ale raczej nie.
TONY
Wiesz, co będę pamiętał? Neon ze sklepu obok mnie i światełka, które
właściciel zamontował w witrynie. To, jak ci się odbijało światło we włosach, kiedy byłaś u mnie po raz pierwszy.
PEGGY
Tam był neon?
TONY
Miałaś poświatę na kosmykach, raz żółtą, raz zieloną, raz fioletową.
PEGGY
Nie pamiętam. Ja będę pamiętać skrzypienie sprężyn w twoim materacu.
I mecz futbolowy, którego sąsiad słuchał za ścianą.
TONY
O, cholera, nie pomyślałem...
PEGGY
Przestań. To nic takiego. Po pierwsze, wszyscy w tym mieście oglądają
futbol. A po drugie, to nawet zabawne.
TONY
Co...?
PEGGY
Nigdy nie sądziłam, że, szczytując, usłyszę nagle okrzyk: „Touchdown!”
TONY
Dziwne, zupełnie tego nie pamiętam.
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PEGGY
Pamiętasz neon, na który ja nawet nie zwróciłam uwagi. Moglibyśmy
utkać całą historię naszego poznania i zbliżenia z tego, co pamiętasz ty
i z tego, co pamiętam ja.
TONY
Tak.
PEGGY
Może kiedyś. Może za wiele lat.
TONY
Będę czekał.
PEGGY
Nie. Znudzi cię to. Jesteś młody, możesz sobie jeszcze ułożyć życie. Nie
będziesz czekał. I nie będę ci miała tego za złe.
TONY
Ja...
PEGGY
Nie będę miała za złe. Okay?
TONY
Okay.

Scena 28
ABIGAIL
Obudziłam się na kanapie. Na parterze u Billy’ego, znam ten dom doskonale, przyjaźniliśmy się od dzieciństwa. Do dziś pamiętam smak placka
dyniowego, który każdej jesieni piekła jego matka. Było mi zimno, zaskakująco zimno. Nie od razu zorientowałam się, co się dzieje. W pomieszczeniu czuć było jeszcze marihuanę, był straszny zaduch. Więc skąd
ten chłód? Próbuję przekręcić się na plecy i nie mogę. I wtedy czuję, jak
we mnie wchodzi. Brayden? Brayden, przestań. Zostaw mnie. Brayden,
kurwa, przestań! Chwyta mnie za włosy i wciska mi twarz w poduszkę.
Krzyczę i wszystko, co z siebie wypluwam, wszystkie moje słowa, moje
przekleństwa i błagania, wszystko tłumi ta pieprzona kanapa, która zda-
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je się pęcznieć od moich słów. Jest silniejszy ode mnie. Do kurwy nędzy,
to quarterback w naszej drużynie, jest najsilniejszym zawodnikiem spośród jedenastu tęgich chłopów, niewątpliwie najsilniejszych na całym
uniwerku. Jedenastu – nie licząc rezerwowych.
Nie patyczkuje się ze mną, spieszy się. Wiem doskonale, że jest świadom
tego, co robi. Jak złodziej przyłapany na gorącym uczynku. Ten brutalny,
potworny pośpiech. Na początku czuję jeszcze ból. Pali mnie w środku,
pali mnie między nogami, jakby wlał mi tam płynne żelazo. Pulsują mi
skronie, pieką wykręcone ręce, jego wielka, ciężka dłoń, ściska mi czaszkę. I wtedy przestaję krzyczeć i przestaję cokolwiek czuć, bo pojawia się
paniczny strach. Mógłby mi zmiażdżyć głowę w mgnieniu oka. Nie, nie
zdążyłoby nawet mrugnąć. Wiem, że jeden fałszywy ruch może mnie
kosztować życie, więc zaciskam zęby i staram się nie ruszać, by go nie
prowokować. Boże, niech on już skończy. Mam wrażenie, że to trwa wieki.
Gdyby nie pił, może doszedłby szybciej. Gdyby nie pił, może by do tego nie
doszło. Hej, co za głupia myśl – śmieję się do siebie w duchu. Hej, dziewczyno, właśnie rżnie cię pijany sportowiec, który waży 260, może nawet
270 funtów i ma ponad 6 stóp wysokości, a ty już go usprawiedliwiasz. Ja
mam tylko 5,5 stopy i ważę 120 funtów. Ważę mniej niż połowę tego, co
obleśne, zwaliste cielsko, które mnie właśnie gwałci, dusi i wykręca mi
ręce. Przygniecenie sosnową kłodą pewnie jest znośniejsze. Ale, hej, co
jest, laska? Żartujesz? Takie myśli przychodzą ci do głowy, kiedy gwałci
cię wielki mięśniak? To dobrze. Bardzo dobrze. Jeśli masz siły na ironię, to
masz też siły, żeby uciec. Nie, żeby było przed czym, będzie już za późno,
co się stało, to się nie odstanie. Ale przecież musi kiedyś skończyć, nie?
Przecież to nie może trwać wiecznie, musi się w końcu spuścić i ze mnie
wyjść, błagam, niech to się skończy. Zachowaj siły, dziewczyno, trzymaj
je w sobie i nie puszczaj, nie poddawaj się. Czuję jego pot i żelazny uścisk.
Smród alkoholu, gandzi i trawienia. Za drzwiami do drugiego pokoju słyszę odgłosy elektronicznych wystrzałów. Billy gra na x-boksie. Billy gra
w grę na x-boksie, kiedy jego koleżankę, którą zna od dzieciństwa, gwałci jego najlepszy przyjaciel. Wiem, że wie, co się tu dzieje, znam go od
dwudziestu lat. Doskonale znam to frenetyczne napierdalanie w x-boksa,
kiedy Billy się denerwuje albo się czegoś boi. Doskonale znam jego zwyczaje. Gdyby nie wiedział, co się tu dzieje, piłby resztki whiskey w kuchni
swoich starych albo spałby pijany na podłodze. Ale Billy gra w grę. Grasz
w grę, skurwysynu, ty pierdolony gnoju. Przeczekać, byle przeczekać.
Czuję się jak szmata, a to przecież nie jest moja wina. Skup się, dziewczyno, skup się na swoim strachu. Strach to adrenalina, adrenalina to
działanie. Dzięki niej drobniutkie Tajki własnymi rękami duszą tygrysy
usiłujące pożreć ich dzieci razem z wózkiem. Adrenalina powoduje, że
nawet w tak beznadziejnej sytuacji i z różnicą 270:120 funtów jestem
w stanie odciąć mu głowę. O, doprawdy? Więc dlaczego nie możesz się
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ruszyć? Jesteś przegrywem, Abigail – no dalej, kończ już – jesteś przegrywem i nie potrafisz się obronić. Nie lubisz, jak tak się do ciebie mówi,
co? Abigail Warren, laureatka konkursów, zdobywczyni wielu wyróżnień,
uhonorowana nagrodą wydziału za wyjątkowe osiągnięcia w nauce. Przegryw. Loser. Życiowe nic. Pozbieraj się, kurwa, bo kończy. Pozbieraj się
dziewczyno, bo jego ruchy zwalniają i... jest. Spuszcza się w ciebie z głębokim westchnięciem. Jeszcze chwila, Abigail. Wysuwa się ślamazarnie,
jak wąż gubiący skórę. Join or Die. Dlaczego mam to teraz przed oczyma? Co? Run or Die, Abigail. Niech się tylko zwali na drugą stronę kanapy.
I módl się, kurwa, żeby nie zwalił się na ciebie, bo 270 funtów z siebie nie
zrzucisz, przegrywie pierdolony, już, proszę, jeszcze chwila. Obala się na
drugi koniec paskudnej, obitej sztuczną skórą kanapy. Może nawet jest
to imitacja skóry węża. Dziwne, nigdy wcześniej nie zwróciła na to uwagi.
Drżą jej ręce, całe mrowią, nie może nimi poruszać przez chwilę, ale uporczywie stara się je rozmasować. Adrenalina chyba działa, bo wraca krążenie. Szuka ręką spodni od dresu. Leżą zmięte obok kanapy. Skóra węża.
Chwyta je, szybkim ruchem obraca się na kanapie, siada, nie siada, nie
wiadomo, co robić, wszystko krwawi i piekielnie piecze. Naciąga spodnie,
plącze się w nich, jakiś, kurwa, slapstick. Żeby nie móc z właściwą ofiarom godnością okryć swoje zakrwawione ciało i wyjść z dumą skrywającą
poniżenie. Kto jej tych głupot nakładł do głowy? Jaką dumą, jaką znowu,
kurwa, godnością? Udaje się, naciąga spodnie, nie szuka majtek, to nie
ma już żadnego znaczenia. Zbiera się do wyjścia. Żadnej godności. On
siedzi rozwalony na drugim końcu kanapy, dyszy. Żadnej godności, nie
ma czegoś takiego jak godność. Niech spierdala, póki ma siły. Byle na
niego nie patrzeć, byle nie odwrócić wzroku, nie spojrzeć za siebie. Czy
gdyby Eurydyka wyprowadzała Orfeusza z piekieł, odwróciłaby się, żeby
spojrzeć za siebie? Nie. Eurydyki nigdy się nie odwracają. Eurydyki spierdalają ile sił w nogach, przez co Orfeusze mogą wyjść z piekieł i potem
katują je przez kolejne 10, 20, 50 lat.
W naciągniętych na obolałe ciało spodniach, chwiejnym krokiem wychodzi do drzwi. Nie odwraca się i niczego nie mówi. Po prostu pędzi przed
siebie – przez ganek, żwirowy podjazd, na ulicę. Przed siebie. W toni
zmiętolonego poliestru znajduje komórkę. Wybiera numer, dzwoni i ciągle
pędzi. Mamooo... mamo, ratuj, błagam, ratuj... Jestem prawie na wysokości domu starego Briggsa, biegnę na północ. Przyjedź po mnie, natychmiast... Mamo, błagam, uratuj mnie. Mamo! Mamo! Byle dalej stąd, byle
dalej od tego miejsca. Jak najdalej stąd. Gdzieś indziej. Wszędzie, tylko
nie tu.
MAGGIE
Wszystko jest kłamstwem.
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VIVIAN
Tak.
SHELLEY
Tak.
PEGGY
Co?
VIVIAN
Kłamstwo. Wszystko jest kłamstwem.
SHELLEY
Nawet nas tutaj nie ma.
MAGGIE
Nie, no, wypraszam sobie, ja jak najbardziej jestem, istnieję.
VIVIAN
Ty się pewnie leczysz w jakiejś klinice, Shelley, dlatego sądzisz, że nas
nie ma.
PEGGY
Co to za bzdury?
MAGGIE
Mam was trochę nękać. Wszystkich mam nękać, więc jak najbardziej istnieję. Wiecie, Malinche, Pocahontas, wszystkie te młode dzierlatki, które
w wieku piętnastu czy szesnastu lat oddaje się białemu człowiekowi do
zabawy, w podarunku. Trzydziesto- czy czterdziestolatek bierze, bo każdy by wziął młode, ciepłe ciało, a potem opowiada się bzdety w formie
animowanych bajek dla dzieci z wielką miłością w tle. Wspaniałe mity założycielskie kraju szczycącego się swoją wolnością. Gwałt i handel młodymi, indiańskimi kobietami.
VIVIAN
Rdzennymi Amerykankami.
MAGGIE
Nie pierdol, Vivian, nie jestem w nastroju.
SHELLEY
Nie o tym mówię, na Boga. Czekałam dobre dwadzieścia lat aż zagram
coś innego niż matkę.
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VIVIAN i MAGGIE
Hahahaha! Ty też!
PEGGY
Ja gram matkę.
SHELLEY
No i gram, proszę, zwariowaną aktorkę, którą zniszczył jeden reżyser, na
jednym planie filmowym.
VIVIAN
A ja córkę. W tym wieku. Dasz wiarę?
PEGGY
Ja gram matkę.
VIVIAN
Korzystając z okazji, pragnę zakomunikować z pełną świadomością
i uczciwością, że to wszystko bzdury. Nie znam Stanley’a Kubricka, nie
znam Vivian Kubrick, nie wiem, jak wyglądały ich relacje i życie prywatne.
SHELLEY
Ja też nic nie wiem.
MAGGIE
Vivian się boooi! Boooi się!
VIVIAN
Spierdalaj. Chronię dupę nam wszystkim. Jak to się ładnie mówi?
SHELLEY
Wszelkie podobieństwo do prawdziwych postaci i zdarzeń jest zupełnie
przypadkowe.
MAGGIE
Cykor! Cykor! Trzęsidupa!
VIVIAN
Chcesz mieć scjentologów na głowie? Droga wolna.
MAGGIE
Cykor!
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VIVIAN
O, kochana, czekałam na tę rolę wiele lat. Żeby zagrać coś innego niż pieprzoną matkę. Nie dam sobie tego odebrać. Dlatego jeszcze raz: Wszelkie
podobieństwo do prawdziwych postaci i zdarzeń jest zupełnie przypadkowe. Historia Stanley’a Kubricka, Vivian Kubrick i Shelley Duvall jest
wytworem wyobraźni i artystyczną interpretacją pewnych faktów, jednak nie będącą wiążącą konkluzją.
SHELLEY
To samo tyczy się poszkodowanych w serii procesów, które odbyły się
w Missouli, w stanie Montana na przestrzeni paru ostatnich lat.
MAGGIE
Ty akurat mało miałaś do grania, co się wpieprzasz?
SHELLEY
Maggie... Jezu, jaka ona jest nieznośna. O czym by nie była mowa, wszystkie oczy muszą być zwrócone na Maggie Blackheart.
MAGGIE
Ej, ja też czekałam na tę rolę. Kto by nie chciał w wieku, no, będąc trochę
po...
VIVIAN
Oooo?
MAGGIE
Czterdziestce...
SHELLEY
Hahahaha!
MAGGIE
Czterdziestce, mówię! Pieprzone aktorzyce.
VIVIAN
Czterdziestce! Sikam!
MAGGIE
Kto by nie chciał zagrać zgorzkniałej, indiańskiej striptizerki, która
wszystkim wkłada szpile, co?
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SHELLEY
No każdy, każdy. Tu się zgodzimy. Przecież w kółko gramy matki. Fajnie
raz zagrać coś innego.
VIVIAN
Ja już bym chciała być stara.
MAGGIE
Uuuuu!
VIVIAN
Serio. Jak jesteś naprawdę stara, możesz zagrać wszystko. Stara aktorka może zagrać nawiedzoną, wiedźmę, szamana, przywódcę. Ba! Stara
aktorka może nawet zagrać Hamleta. Aktorka w średnim wieku może tylko zagrać matkę.
SHELLEY
I tak przez dwadzieścia czy trzydzieści lat.
VIVIAN
Albo i czterdzieści. Zależy, jak się starzejesz.
MAGGIE
Prawda. Nie ma matki, nie masz roli, siedzisz na dupie i zastanawiasz się,
czemu nie jesteś facetem.
PEGGY
Ja gram matkę.
MAGGIE
No dobra, ale przynajmniej ruchasz ciacho.
SHELLEY
Taką matkę to i ja bym mogła grać! Co się nie odzywasz, Vivian, babo? Ty
nie?
VIVIAN
Jasne, że tak, przecież on jest śliczny.
PEGGY
Wolałabym striptizerkę, ale dobra, nie każdy w tym wieku ma taką figurę
jak ty.
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MAGGIE
No, dziękuję ci, koleżanko po fachu, ale wiesz sama, że to są lata wyrzeczeń, wiesz, dieta, góry, basen, joga...
VIVIAN
Kurwa, przestańcie, bo znowu się zacznie o jodze.
MAGGIE
To wszystko prawda!
VIVIAN
Wszystko to kłamstwo. Spierdalaj, zaraz będzie o asanach. Idź mi z tym
szajsem.
SHELLEY
Co ty taka cięta?
VIVIAN
Nie lubię ezo-gówna.
SHELLEY
I ty grasz scjentolożkę?
VIVIAN
Ej! Wszelkie podobieństwo do prawdziwych postaci i zdarzeń jest zupełnie przypadkowe! Mam powtórzyć?
MAGGIE
Wszystko jest kłamstwem.
VIVIAN
Wszystko. Poza tym, że naprawdę gramy matki.
PEGGY
Matka to kłamstwo.
SHELLEY
Że co?
PEGGY
No dobra, lubię grać z Andrzejkiem (tu imię faktycznie grającego aktora),
kto by nie chciał mieć przystojnego, młodszego kochanka, nawet jeśli
tylko na scenie? Ale poza tym to wszystko kłamstwo. W tym wieku nie
miewamy młodych, przystojnych kochanków.
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SHELLEY
Nawet z taką dupką, jak Maggie?
MAGGIE
Haha!
VIVIAN
Przestań, zaklinam cię, bo będzie o asanach, Shelley, błagam cię.
SHELLEY
No dobra, już dobra.
ADAM
Wszystko jest kłamstwem.
Abigail odwraca się w jego stronę.
ADAM
Poznajesz mnie, Abigail Williams?
ABIGAIL
Słucham?
ADAM
Nie nazywam się Brayden. Mam na imię Adam. Teraz mnie poznajesz?
Jestem chłopakiem, z którym uprawiałaś seks na kanapie w mieszkaniu
kumpla. Chłopakiem z obiecującą karierą sportową, zaradnym i wesołym studentem, którego oskarżyłaś o gwałt. Wygrałem z tobą w sądzie.
Teraz zacznie się długi i mozolny proces oczyszczania mojego imienia.
Uniwersytet wypłacił mi prawie pół miliona dolarów odszkodowania. Powinienem pewnie pozwać wszystkich dziennikarzy, pisarzy, wydawnictwa, stacje telewizyjne i radiowe, a na końcu ciebie, ale gdybym miał to
wszystko zrobić, życia by mi nie starczyło, a ja, Abigail Williams, chcę
jeszcze trochę pożyć.
ABIGAIL
Nazywam się Abigail Warren.
ADAM
Nie. Nazywasz się Abigail Williams, przyszłaś do mnie, niby przypadkiem
muskałaś pośladkami moje lędźwie i powiedziałaś: „Johnie Proctorze,
czyż nie pamiętasz, jak ocierałeś się o mnie niczym napalony ogier?”
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ABIGAIL
Żadna kobieta tak nie powie. To męskie słowa.
ADAM
Czyżby?
ABIGAIL
Nie jesteście nawet w stanie wyobrazić sobie, jakim językiem wyrażamy
swoje pożądanie.
ADAM
Szczegół.
ABIGAIL
Nie, nie jakiś tam szczegół. To jest najważniejsze. Wkładacie nam w usta
swoje słowa, swoje wyobrażenia o tym, jakie powinnyśmy być, jak powinnyśmy pożądać. Arthur Miller też był chujem wobec Marilyn, wiesz?
ADAM
Zginęło wielu ludzi. Zostali powieszeni.
ABIGAIL
Biedactwa.
ADAM
Psychozę nakręcała indiańska służąca...
ABIGAIL
Zwal na Indiankę! Jasne! Dajesz, chłopie!
ADAM
To byli niewinni ludzie.
ABIGAIL
Tego nie wiesz.
ADAM
Wierzysz w czary? Naprawdę wierzysz w to, że ktoś mógł stosować czarną magię i zasłużył na pomówienia, niesprawiedliwy proces i egzekucję?
ABIGAIL
Pytasz mnie teraz o McCarthy’ego czy o Salem? Wiesz, że to dwie różne
rzeczy? Pojmujesz różnicę między jednym i drugim?
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ADAM
Jaka to różnica? Słucham. W obu przypadkach na szali leży życie niewinnych, które można złamać niesprawiedliwym oskarżeniem.
ABIGAIL
Miller opisał makkartyzm za pomocą historii o zemście nastolatki odrzuconej przez dojrzałego mężczyznę. Jej – nazwijmy to – partner mógł
ją wykorzystywać seksualnie, wyprać jej mózg, gwałcić. Był mężczyzną,
mógł zrobić wszystko. Kiepska paralela.
ADAM
Zniszczyłaś mi życie, Abigail Williams. Nie popełniłem tego przestępstwa. Nigdy cię nie zgwałciłem.
ABIGAIL
Byłam tam. Wiem, co się tam działo. To był gwałt. Każde z nas ma swoją
historię.
ADAM
Sąd uznał, że moja jest bardziej wiarygodna od twojej.
ABIGAIL
Ale to nie znaczy, że tego nie zrobiłeś.
ADAM
Nigdy nikogo nie zgwałciłem.
ABIGAIL
Oskarżeni o gwałt na Allison i Ashley też tak mówią. Drużyna odnosi sukcesy, uniwerek i miasto. napędzają koniunkturę, na wszystkich spada
deszcz hajsu. Kurtyna. Oklaski.
ADAM
Nie przeczę, że jako drużyna pozwalamy sobie na wiele. I nie przeczę, że
niektóre z tych oskarżeń mogą być słuszne. Wiem, że ja zostałem oskarżony niesprawiedliwie i wygrałem proces. Wiem, że kłamałaś. Wiem, że
jesteś... nie wiem, Abigail, może jesteś zaburzona? Uprawiałaś seks ze
mną, ze swoim chłopakiem, Jezu, nawet Billy twierdzi, że pieprzyłaś się
z nim jak dzika świnia na wycieczce do Seattle. Nie zdziwiłbym się wcale,
jakby okazało się, że obciągałaś rektorowi, że grzmociłaś się z prokuratorem, nawet że dawałaś dupy na komisariacie.
ABIGAIL
Zaczął tak grzecznie, nawet się przedstawił, a jak marnie skończył.
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ADAM
Próbowałem po dobroci, my, sportowcy, używamy dosadnego języka.
ABIGAIL
Od języka się zaczyna...
ADAM
Barmana ze speluny też dosiadłaś? Też się z nim jebałaś?
ABIGAIL
I z Maggie Blackheart. I ze wszystkimi jej klientami. I z Allison, Ashley,
twoją adwokatką, policjantami, cywilami, sędzią, ławą przysięgłych,
dziennikarzami, Cynthią Stars, pielęgniarką i ze Stanleyem Kubrickiem.
ADAM
Ten na szczęście już nie żyje.
ABIGAIL
To żadna przeszkoda.
ADAM
Kim jesteś, Abigail?
ABIGAIL
Przerżnęłam całe miasto.
ADAM
Kim jesteś?
ABIGAIL
Przerżnęłam całą Amerykę.
ADAM
Dlaczego ja? Czego ode mnie chcesz?
ABIGAIL
Przerżnęłam ciebie, a teraz przyszłam obciąć ci łeb.
ADAM
Jeśli nie nazywasz się Abigail Williams, to kim jesteś?
ABIGAIL
Jestem Abigail Williams. Nazywam się Tamar, Kasandra, Sita, Filomela,
Sazae Oni, Pocahontas, Leda, Lukrecja, Rindr, Demeter, Dina, Antiope,
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Draupadi. Jestem Sabinkami, jestem Europą, jestem Marią Schneider
i córkami Kinskiego. Nazywam się Meduza, Kalisto, Persefona. Królestwo
moje niezmierzone, na wszystkich kontynentach, na wszystkich oceanach, na ziemi, na morzu, w powietrzu. Moją stolicą jest Ciudad Juarez.
Mam dwie letnie rezydencje – w Las Vegas i na Pitcairn. Mam ambasadę
na Wenus, jestem córką Księżyca, moim mlekiem Droga Mleczna, moją
pochwą życiodajne Słońce, moja krew miesięczna jak czerwone karły.
Nazywam się Maja, Elektra, Tajgete, Alkione, Kelajno, Sterope, Merope.
Jestem Nuestra Señora de la Santa Muerte, córka jednego Boga, jestem
Lilith, jestem Szamchat, jestem Agawe, jestem Medeą. Wierzę w jednego
Boga, Pana i stworzyciela, a imię Jego nieśmiertelny, a imię Jego z uda
zrodzony, On jest Stwórcą drzewa figowego, z którego zjadłam owoc poznania po to, by dosiąść Enkidu i przekazać moją wiedzę, i zjesz tę figę,
Adamie, tak jak nakazał nam Pan, siewca i ogrodnik, opiekun jedynego
z drzew, a imię Jego Obrońca Uciśnionych, a imię Jego Jedyny; ten, który
umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia i będzie królował.
MAGGIE
No dobra, starczy tego gówna. Czas na nasze rytuały.
ABIGAIL
Ej, starałam się.
MAGGIE
Wyszło ci zajebiście, ale nie chcemy już odgrywać męskich fantazji.
ABIGAIL
Ale...
MAGGIE
„A imię jego z uda zrodzony”. To było przekomiczne.
ABIGAIL
Przed chwilą powiedziałaś, że wyszło mi zajebiście.
MAGGIE
No było, było, ale kurwa, ten z uda zrodzony, pojechałaś.
ABIGAIL
Odwal się.
MAGGIE
Tak naprawdę myślałam, że załatwisz to zupełnie inaczej. Że zrobisz to
po amerykańsku: wejdziesz na uczelnię i rozstrzelasz swoich kolegów,
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a potem zobaczymy cię w jakimś offowym filmie dokumentalnym, wiesz,
z gatunku takich, w których na wizji masz zamazany obraz z gównianego monitoringu i widzisz tylko chowających się ludzi i jedną laskę, która
strzela do wszystkiego, co się rusza, a w audio leci jakaś tępa raszpla
z numeru alarmowego, do której dzwoni zdyszana studentka, która trzęsie się z nerwów i płacze do słuchawki. Połowa z nas ślęczy przed telewizorem, kruszy chipsy, krakersy i zostawia na kanapie plamy po oleju,
które ciekną z puszki z tuńczykiem. Druga połowa wspomina kwiaciarnie
i sklepy z zabawkami, bo tuż po zdarzeniach, na miejscu mordu zbudowała ołtarz. Patrzymy w telewizor, ty rozwalasz swoim kumplom głowy,
a w audio zmagania protagonistek. Zasmarkana szczylówa kwili: „Ona
tu idzie, zastrzeliła moich kolegów! Zróbcie coś! Wyślijcie kogoś! Boże,
mamo, ratunku, niech pani coś zrobi!”, a dyspozytorka głosem zaprawionej w telefonicznym boju pipy mówi: „Imię i nazwisko? Ile osób jest z panią
na sali? Proszę się położyć na ziemi pod ławką. Proszę udawać nieżywą.
Ilu jest napastników? Jakiej płci? Czy pani rozpoznaje napastniczkę? Czy
ktoś jest ranny? Czy jest z panią ktoś, kto potrzebuje pomocy? Wszyscy
nie żyją? Czy sprawdzała pani puls? Skąd pewność, że wszyscy nie żyją?
Proszę leżeć pod ławką i się nie ruszać. Policja jest w drodze. Proszę się
uspokoić. Proszę podać numer dowodu osobistego. W którym kierunku
przemieszcza się napastniczka? Ile ma sztuk broni przy sobie? Ile ma
amunicji?...”
ABIGAIL
Maggie, przestań już. Zwariowałaś?
MAGGIE
Ja zwariowałam? Ejże...
ABIGAIL
Nigdy bym...
MAGGIE
Niiigdy, niiiigdy.
ABIGAIL
Wolałam tak... z zadęciem.
MAGGIE
Po piątej mitologicznej postaci trochę się zgubiłam, trzeba było połowę
wypierdolić w kosmos.
ABIGAIL
Mówiłaś, że nieźle mi wyszło.
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MAGGIE
Nie, no, okay, nieźle. Ale my po prostu nie bawimy się już w pierdoły. Temat jest gruby, więc wymaga chyba nowej ekspresji.
ABIGAIL
To co mam robić?
MAGGIE
No, tak jak rozmawiałyśmy.
ABIGAIL
Aaa, wtedy?
MAGGIE
Vivian nas wprowadzi.
Dłuższa chwila ciszy.
VIVIAN
Pewnego razu w Waszyngtonie duża grupa białych chłopców protestowała przeciwko prawom reprodukcyjnym kobiet, co mocno na wyrost
nazywane jest ruchem pro-life. Zostali obrzuceni wyzwiskami przez
konkurencyjną grupę religijnych fanatyków, przez czarnoskórych członków ugrupowania Black Hebrew Israelites, czyli Czarnych Izraelitów. Jej
członkowie dość samozwańczo wierzą, że pochodzą od biblijnych Izraelitów, oskarżani są często o rasizm i fundamentalizm. Mniejsza z tym.
Wprawdzie chłopcy nosili czapeczki “Make America Great Again”, ale nie
podjęli polemiki z grupą nabuzowanych dorosłych, czarnoskórych mężczyzn. To, co uważali za groźne i pełne siły, zresztą w bardzo stereotypowym ujęciu, przerażało ich i nie czuli się pewni siebie. Jednocześnie
w Waszyngtonie odbywał się marsz rdzennych Amerykanów. Z tej właśnie grupy wyłonił się drobny starzec, który – jak sam później powiedział
– dostrzegł potencjalnie niebezpieczną sytuację i postanowił rozładować napięcie intonując pieśń swoich przodków i waląc w bęben. To, co
chłopcy postrzegali jako słabe i niegodne ich uwagi, wyszydzili. Wtedy
czuli się naprawdę silni. Mężczyznę przedrzeźniano, podobno wznoszono
okrzyki o budowie muru na granicy z Meksykiem, skandowano także slogan z czapeczek. „Uczyń Amerykę wielką”. Ta sprawa wzbudziła ogromne
emocje w, i tak już podzielonym, społeczeństwie znajdującym się w głębokim kryzysie instytucji wywołanym przez nieodpowiedzialne władze.
Trwał shutdown – nie działał Kongres, nie działała państwowa administracja, pracownikom budżetówki od długiego czasu nie wypłacono żadnych pensji. Konfrontacja ściągnęła uwagę mediów i falę krytyki, która
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spadła na młodzieńców. Elitarna, męska szkoła katolicka z Kentucky, do
której chodzili chłopcy, wystosowała oświadczenie, że wobec uczniów
zostaną wyciągnięte konsekwencje, włącznie z zawieszeniem w prawach
ucznia lub wydaleniem ze szkoły. Jednocześnie władze szkoły wyraziły
ubolewanie, że zachowanie chłopców mogło ośmieszyć ruch pro-life.
W setkach komentarzy, które wystosowano po tym incydencie, mało
kto choćby się zająknął na temat tego aspektu sprawy. Ktoś przytomnie stwierdził na Twitterze, że stwierdzenie szkoły można podsumować
słowami: „Przykro nam, że nasi uczniowie przedrzeźniali członka plemiennej starszyzny. Przecież wysłaliśmy ich do Waszyngtonu w zupełnie
innym celu. Aby doprowadzić do reprodukcyjnego niewolnictwa kobiet”.
ABIGAIL
Dokładnie!
MAGGIE
Brawo!
VIVIAN
Na początku ja także nie zwróciłam na to uwagi. Może dlatego, że skupiła
się ona na czymś zupełnie innym, choć pokrewnym. Wrzuciłam link do
nagrania w Internet, na swój profil. Pod nim rozgorzała dość krótka, choć
ciekawa dyskusja. Kobiety próbowały sprowadzić incydent do prawd uniwersalnych. Mówiły o buńczucznej młodości naigrywającej się ze starości, oponowały, gdy cały czas naciskałam i podkreślałam, jak ważny jest
kontekst, w którym grupa młodych, białych, uprzywilejowanych chłopców szydzi z rdzennego Amerykanina, drobnego starca. Później odezwał
się mężczyzna. Niegłupio, ale zbędnie. Kompletnie ignorując, co chcę
przekazać, zrobił mi dość długi wykład o historii Stanów Zjednoczonych,
Rousseau i pułapce wiary w „szlachetnego dzikusa”, który sam w sobie
jest konstruktem postkolonialnym.
MAGGIE
Buahhahahah! „Szlachetny dzikus”!
ABIGAIL
To o tobie.
MAGGIE
Taaa, jasne.
VIVIAN
Zgadzałam się z pewnymi jego tezami, choć haniebnie jebnął się w datach, co oczywiście zignorował, ale, co najważniejsze, zupełnie nie tego
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dotyczył mój post i czytałam z dość dużym rozbawieniem, bo był to klasyczny przykład mansplainingu. Znacie ten termin? To taka sytuacja,
w której facet nie pojmuje istoty dyskusji i twojej tezy, ale za wszelką
cenę musi się odezwać, by wyjaśnić ci dzieje świata od dinozaurów. Bardzo wzruszające. Kobiety nauczyły się z tym żyć.
ABIGAIL
Co nie znaczy, że należy to pochwalać!
MAGGIE
Amen.
VIVIAN
Uderzyło mnie coś jeszcze. Dla mnie obraz starca okrążonego przez silnych, młodych, witalnych chłopców miał ewidentne konotacje. Nikt nie
zapytał mnie, dlaczego posłużyłam się tym linkiem. Nikt nie zapytał, jak
się z tym czuję. A gdyby nawet mnie o to spytano, przy nawet najbardziej
drobiazgowych wyjaśnieniach, wiem, że zostałabym uznana za neurotyczną wariatkę. Za świra. Tego samego dnia miał miejsce inny wypadek.
Na grupie terapeutycznej, na której spotkania chodzę, doszło do pewnej
wymiany zdań. W jej wyniku, mniejsza z tym, o co chodziło, prowadząca
zadała zebranym pytanie. Czy jeśli słyszą słowa „spalone ciało” i widzą
oczyma wyobraźni, do czego wszyscy się przyznaliśmy, krematorium
bądź stosy dla czarownic, postrzegają swoją rolę w tej wyimaginowanej
sytuacji jako rolę obserwatora, czy jako rolę ofiary. Byłam jedyną osobą,
która głośno powiedziała, że widzi siebie w roli ofiary. Być może był ktoś
jeszcze, ale wyszeptał to tak cicho, że nie byłam w stanie tego usłyszeć.
Reszta widziała się w roli obserwatorów. Nie można ich oczywiście za to
winić, nie ma w tym nic złego i nie oznacza automatycznie, że jesteśmy
pozbawieni empatii. Znaczenie tych dwóch zdarzeń jest dla mnie zupełnie inne. Dopiero tego dnia zrozumiałam, dlaczego mój ojciec nakręcił
„Lśnienie”. Dlaczego horror, film w gatunku, który trudno postrzegać jako
specjalnie ambitny, pochłonął go bez reszty, pochłonął go tak, że zmusił
swoją aktorkę do 127 dubli i prawdopodobnie zniszczył jej życie. Tak, był
przy tym chujem, przekraczając tę delikatną granicę między swoją obsesją a pastwieniem się nad drugą osobą. Ale wtedy pojęłam, czym dla
niego była ta obsesja.
Dłuższa chwila ciszy.
To bardzo proste. Wy nie chcecie słuchać. Nie chcecie słuchać, co mamy
do powiedzenia. Nie chcecie słuchać o naszej męce i o naszych ofiarach,
nie chcecie słuchać o Holokauście, zagładzie rdzennych mieszkańców
Ameryki, o niewolnictwie i o uprzedmiotowieniu kobiet. Nie chcecie słu-
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chać o krematoriach i o kobietach, które zamknięte w piwnicy gwałcone
są przez własnych ojców, mężów, braci, wujów i sąsiadów. Mój ojciec to
wiedział i postawił sobie za cel jedno zadanie. Wysłuchacie, co ma do
powiedzenia i obejrzycie, co się stało, co zostało uczynione przez was,
waszych przyjaciół, waszych sąsiadów, waszych przodków. Wysłuchacie
naszego głosu i będziecie się świetnie bawić, bo horror to kapitalna zabawa, film trzymający w napięciu, prawda? Tu postraszy, tam postraszy,
ależ ten Jack Nicholson demoniczny. Będziecie patrzeć, jak biały facet
goni własną rodzinę po to, by ją zabić, będziecie patrzeć, jak dziecko
chowa się w kuchennej szafce, będziecie patrzeć na to, jak przerażona
kobieta zamknięta w łazience czeka aż jej oprawca rozłupie drzwi siekierą. Będziecie skazani na niekończące się powtarzanie tej samej narracji. To jest wasza kara. Będziecie oglądać osmalone trupy, zgwałcone
kobiety, zburzone miasta i na naszych mogiłach będziecie bez przerwy
budować ponure hotele i deweloperskie osiedla grodzone murem i monitoringiem niczym drutem kolczastym. Dopóki nie zechcecie nas wysłuchać, dopóty będziecie powtarzać te czynności. For ever, and ever, and
ever. Tak dokładnie, jak przepowiedział mój ojciec w najgenialniejszym
filmie w historii kina, który, tak, kurwa, to jest najzabawniejsze, jest horrorem. Będziecie patrzeć na windę, z której bryzga rzeka krwi i będziecie
czerpać z tego perwersyjną przyjemność strachu, nieświadomi tego, że
patrzycie na to, co nam sami zrobiliście. Na tym polega klątwa narracji.
I nie wyzwolicie się z niej dopóty, dopóki nie zrozumiecie, że to nie jest ok,
kiedy okrążacie starego człowieka o nieco innych rysach i innym kolorze
skóry, nawet jeśli nie macie złych zamiarów.
ABIGAIL
Nawet jeśli potem okazuje się, że historia protestu była bardziej skomplikowana i chłopcy byli skołowani i nie wiedzieli, co się dzieje, a po wszystkim otrzymywali pogróżki.
VIVIAN
Nawet jeśli... To drugorzędna sprawa. Co wami powoduje, kiedy macie
ochotę wypowiedzieć okrągłe zdania na temat tego, co widzicie w telewizji czy w Internecie, a nie przychodzi wam do głowy spytać, czy kogoś
to może nie zabolało? Co wami powoduje, hm? Nie oczekuję, że będziecie patrzeć moimi oczami. Oczekuję, że zadacie mi pytanie, co widzę i że
mnie wysłuchacie. A wtedy przede wszystkim widziałam samotną jednostkę otoczoną przez rozwrzeszczany tłum. Patrzyłam na tego starca
i cały czas zastanawiałam się, co by było, gdyby to był mój stary, schorowany ojciec. Nie, to nieprawda, Vivian nie oszukuj się. Nie zastanawiałam
się. Ja widziałam mojego starego, schorowanego ojca. Wy tak nigdy nie
myślicie. Jeśli nie jesteście mniejszością, jeśli nie jesteście kobietą, która doświadczyła przemocy, molestowania, gwałtu, nigdy tak nie myślicie.
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Patrzycie na tłum nastolatków i sympatyzujecie z tłumem. To w jakimś
stopniu naturalne, jesteście większością, więc z większością się utożsamiacie. Ale właśnie dlatego jestem jedyną osobą w grupie, która mówi,
że w wyobrażeniu spalonego ciała to ja jestem ofiarą, nigdy świadkiem.
I dlatego jesteście skazani na powtarzanie tej narracji, dopóki nie wyrobicie sobie odruchu, żeby spytać: jak się z tym czujesz? Co cię w tym
nagraniu tak zabolało? Jeśli się tego nie nauczycie, będziecie do końca
waszych dni, przez wszystkie pokolenia skazani na to, na co mój ojciec
skazał swojego szwagra. Na oglądanie ludobójstwa pod płaszczykiem
horroru dziejącego się gdzieś w górach. A mój wuj będzie oglądał, oglądał
i być może nigdy nie zrozumie i nigdy nie przyjdzie mu do głowy spytać:
Stanley, czemu cię tak kręci historia rdzennych Amerykanów? Czemu
ona cię tak boli? Jest wiele genialnych filmów w historii kina. Mój ojciec nakręcił najwybitniejszy z nich. Nie dlatego najwybitniejszy, że był
Stanleyem Kubrickiem, nie dlatego, że był najlepszy artystycznie, że był
lepszy od Bergmana, Felliniego, czy kogoś tam jeszcze. Dlatego, że inni
tworzyli genialne narracje, zajmowali się poważnymi tematami, miłością,
śmiercią, tęsknotą, honorem, to piękne większościowe narracje, jak się
jest bezpiecznym, faktycznie można o nich rozprawiać i tworzyć skomplikowane systemy filozoficzne. „Lśnienie” jest najgenialniejszym filmem
w historii, bo mój ojciec jako pierwszy odkrył, że horror jest najważniejszym gatunkiem; że pokaże wam coś, co będzie dla was rozrywką, a tak
naprawdę będzie was oskarżał. Że tym filmem wskaże na was palcem,
a wy będziecie się uśmiechać. Że powie: „to nam właśnie zrobiliście”,
a mój wuj powie: „przecież to tylko horror” i wzruszy ramionami. Przecież
to tylko horror. A horror jest prosty. Ma straszyć, a zamiast ról ma mieć
typy ludzkie, żeby łatwiej było wam się zidentyfikować.
ABIGAIL
Na przykład dziewczyna, której trudno uwierzyć, bo nie spełnia waszych
oczekiwań, nie wpisuje się w wasze wyobrażenia o tym, jak powinna wyglądać i zachowywać się kobieta, która przeżyła gwałt. Allison wierzycie,
bo Allison umie grać tak, żeby wasze oczekiwania spełniać.
MAGGIE
Albo Indianka, która pije i chodzi po kasynach. Żeby wam się dobrze na
serduchu zrobiło, bo to przecież ograna sprawa, wszerz i wzdłuż. W bonusie rys komiczny – nie ma zielonego pojęcia o florze i faunie Ameryki
Północnej; ma w dupie łapacze snów, tkane kocyki i derki; nie wypowiada
też ładnych sentencji o przyrodzie i harmonii wszechświata.
VIVIAN
Albo Żydówka której ojciec był wybitnym reżyserem, ale nie zrobiła kariery. A przecież każdy Żyd robi karierę, nie? Dostaje Oscary i Noble po to,
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żebyście potem mogli mówić między sobą, że to są Oscary, które Żydzi
przyznają Żydom. Co? Może tak nie mówicie? Mówicie tak między sobą,
często nawet głośno. Często nawet w naszej obecności, jakbyście chcieli
nam powiedzieć: co z tobą jest nie tak? Powinnaś dostać Oscara, jesteś
jakąś Żydówą na opak, mechanizm ci się zepsuł? Może i mi się zepsuł.
Może i po to poszłam do scjentologów. Ale to już nie jest wasza, kurwa,
sprawa.
ABIGAIL
I dlatego zainscenizujemy dla was mord. Bardzo przewrotny zresztą, bo
my zrealizujemy sobie fantazję o zemście, której nigdy nie wprowadzamy w czyn w realnym świecie. A wy będziecie patrzeć, jak torturujemy
i zarzynamy jednego z was. Może wtedy uda wam się utożsamić z ofiarą
i może wtedy dotrze do was, że to jest dokładnie to, co nam robicie. Od
tysięcy lat. Dla nas to jest tylko okrutna fantazja. A wy to faktycznie robicie.
MAGGIE
Fartuszki, żeby się nie zasyfić. Co ty taka markotna?
PEGGY
Nie chcę.
MAGGIE
Peggy, nie bierz tego na poważnie! To jest horror, potem ścieramy ketchup na zapleczu.
PEGGY
Odejdź ode mnie.
SHELLEY
Ja nie jestem w stanie.
MAGGIE
Nie jesteś w stanie, czy nie chcesz?
SHELLEY
Boję się.
VIVIAN
Shelley nie jest w stanie, bo jest w psychicznym dołku, do którego doprowadził ją mój ojciec. Dajcie jej spokój. Ma prawo odmówić.
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PEGGY
Ja się nie zgadzam.
MAGGIE
Peggy wierzy we wzajemny szacunek. I w nowe sposoby osiągania konsensusu, które pozwolą nam pozlepiać ten cały bajzel.
VIVIAN
No to przykro mi bardzo, ale my potrzebujemy fantazji o zemście. Każda
ofiara tego potrzebuje.
PEGGY
Uważam, że to błąd.
VIVIAN
Nie zostałaś zgwałcona, nie jesteś rdzenną Amerykanką, nie jesteś Żydówką, nie jesteś czarna. Przykro mi, Peggy, ale to nie jest twoja zabawa.
A naszej nie możesz ani udaremnić, ani nam przeszkodzić.
PEGGY
Też miałam przejebane.
VIVIAN
Zgoda. Ale powiedziałaś, że fantazja o zemście cię nie interesuje. Podjęłaś decyzję – okay, nie możesz ingerować w nasz wybór.
PEGGY
Nie chcę, żeby moja córka...
MAGGIE
Twoja córka decyduje sama za siebie.
ABIGAIL
Nie rzucaj się.
MAGGIE
Zwiąż go mocniej.
VIVIAN
Na stół go.
MAGGIE
Na stół! Zaciśnij mocniej pasy.

696

ABIGAIL
O, jeden pasek się przetarł.
MAGGIE
Taki z ciebie silny byczek. No, kochany, lubisz rodeo?
VIVIAN
Miałyśmy cię zabić w dionizyjskim szale. Wiesz, oblewanie się krwią,
upojenie, tego typu historie, które wymyślili sobie faceci w obawie przed
tym, że kiedyś to poniżenie nam się znudzi i postanowimy się zemścić.
ABIGAIL
Ja się nawet solidnie do tego przygotowałam.
MAGGIE
Zrodzony z uda, kurwa.
VIVIAN
Miałyśmy też do wyboru western, bo siedzimy na końcu świata, gdzieś
w górach, do których nawet mój ojciec nie ruszył swej szanownej dupy,
tylko wysłał wujka Jana, tak, tego wujka, o którym wiedział, że go nigdy
nie zechce wysłuchać.
ABIGAIL
Broni u nas dostatek.
MAGGIE
Kowboje i Indianie. Lewel gry: Zemsta.
VIVIAN
Ale takie rzeczy robi się na chłodno.
MAGGIE
Pssst, masz może szluga? Tak, ty, w pierwszym rzędzie. Kopsnij szluga.
VIVIAN
Maggie, zostaw ich! Oni mają tylko patrzeć.
MAGGIE
Jim źle wchodzi bez szluga.
ABIGAIL
To tequila.
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MAGGIE
Wszystko jedno.
VIVIAN
Maggie, jak omsknie ci się ręka, bo będziesz naprana, to nie ręczę za siebie. Tu trzeba precyzyjnie i dokładnie.
MAGGIE
Patrz, myślałam, że to Żydówa po ojcu. Geniusz, chaos i neuroza. Ale nie,
patrz, jaka precyzja, mogłaby ręcznie składać silnik mercedesa, patrz,
jak dokładnie sprawdza wszystkie narzędzia. Jednak po matce, totalna
Niemra.
VIVIAN
Bardzo śmieszne.
MAGGIE
Poczucie humoru też ma niemieckie.
VIVIAN
Ja pierdolę, skup się.
MAGGIE
No dobra, wiesz, że cię kocham. Za ten kij bejsbolowy. Między sobą możemy tak sobie dowalać, nie? Oni nie mogą, ale my możemy. Dam ci ten
przywilej, możesz do mnie mówić per „Indianka”, „kaktus” czy jak tam
zechcesz.
VIVIAN
Nie, dzięki. Jesteś rdzenną Amerykanką.
MAGGIE
Patrz, jak jej siadła rozmowa z tatusiem. Tatusia się nie bije i nie ucina mu
głowy, choćby nawet był chujem.
ABIGAIL
Przecież zdzieliła go kijem.
MAGGIE
Aaa... a to przepraszam. Wyleciało mi to z głowy.
VIVIAN
Może dlatego, że nie mieści ci się w głowie, że można kijem zdzielić tatusia?
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MAGGIE
No, kurwa, chyba nie. Muszę nad tym popracować.
ABIGAIL
Żeby było uczciwie, potrzebujemy jeszcze ze dwóch osób. Co najmniej
dwóch. No, wypadałoby czarnoskórą dziewczynę i geja.
MAGGIE
I skąd ich niby wytrzaśniesz? W Montanie mniej niż 1% ludności ma czarną skórę. A gejów nie mamy, nie, nie, kochana, w Montanie albo gejów nie
ma, albo się nie przyznają. Jeśli wyjadą do Waszyngtonu, puszczają się
po cichu i zapisują się do republikanów, po czym paradują z antyaborcyjnymi transparentami. A jeśli zdecydują się żyć normalnie, to spierdalają
do Nowego Jorku i tyle ich widzieliśmy.
ABIGAIL
Lovefield! Właśnie, Lovefield i Allison!
MAGGIE
Kochana, Lovefield i Allison właśnie wygrywają proces.
ABIGAIL
Co?
MAGGIE
Co taka zaskoczona? Przecież się domyślałaś. Poza tym to było oczywiste, ta mała żmijka ma chyba 200 IQ. Nie wiedziałaś?
ABIGAIL
Lovefield?
MAGGIE
Allison! Słowo daję, jednak masz w sobie coś z matki.
VIVIAN
Maggie, odstaw Jima, nie siedzi w tej butelce żaden dżin, a już na pewno
nie twój facet. Fartuchy. Zakładajcie, szybciutko.
PEGGY
Nie róbcie tego. Błagam was, nie róbcie tego... Są inne drogi.
MAGGIE
Nie masz prawa głosu.
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PEGGY
Można to rozwiązać inaczej.
VIVIAN
Spokojnie. To aktor. Przecież żadne z nas nie istnieje, to tylko teatr.
PEGGY
On się boi, Abigail, zostaw ten nóż. Zobacz, jak dyszy. Odłóż go.
MAGGIE
On nie istnieje, głupia. Nie ma kogoś takiego jak Brayden Bradley. My nie
istniejemy. Nie wiadomo już nawet, kto w tym procesie miał rację. To tylko fantazja. Nie odgrywamy jej z żądzy mordu czy po to, żeby sobie zrobić
dobrze.
VIVIAN
Dokładnie. Odgrywamy ją dla nich. Niech patrzą, jak to wygląda. Niech
patrzą i niech do końca życia żyją ze świadomością, co od tysięcy lat robią innym. Wszystkim słabszym od nich. Wszystkim, których albo jest za
mało, albo są zbyt słabi i mają za mało zasobów, żeby się bronić. Wszystkim, których nawet po latach nie spytasz, dlaczego czują się tak, jak się
czują, czemu, kiedy jadą pociągiem i słyszą stukot kół, ciągle myślą o Auschwitz albo czemu, kiedy wychodzą na otwartą przestrzeń, wiedzą, że
stoją na kościach swoich pomordowanych przodków, albo czemu, kiedy
siedzą w knajpie i usłyszą komplement od obcego faceta, uciekają z niej
w popłochu i biegną do autobusu czy samochodu, odwracając się co
chwilę, sprawdzając, czy nikt ich nie goni i panicznie rozglądając się za
czymś, co mogłoby służyć do obrony. Albo, kiedy zatrzymuje cię patrol
policji, podnosisz ręce do góry i z daleka krzyczysz, że nie masz przy sobie żadnej broni, bo boisz się, że zaraz cały magazynek wyląduje w twoim
brzuchu, w twojej głowie, w twoich kończynach za sam kolor skóry. Albo
kiedy wracasz do domu z pracy, wchodzisz na klatkę schodową, czujesz
swąd spalenizny, mijasz 15 mieszkań, 20, 30 i cały czas jesteś przekonana, że to twoje mieszkanie, że na pewno, kiedy dotrzesz na samą górę,
zastaniesz zgliszcza, ewentualnie drobne wykroczenie o znikomej szkodliwości społecznej, czyli spaloną wycieraczkę i coś, co ci nabazgrali na
drzwiach ludzkim gównem. „Kurwa”, „pedał”, „lesba”, swastykę, wszystko jedno. Dlaczego wszyscy myślą: „Ten swąd. To na pewno nie u mnie”?
Dlaczego ty jedna myślisz: „To na pewno u mnie. Wszyscy stoją przy wizjerach i patrzą, bo chcą zobaczyć moją minę, kiedy to zobaczę”? Nie
chcieliście nas słuchać, no to, kurwa, będziecie to oglądać. Fartuchy są,
maski są, narzędzia.
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MAGGIE
Są.
VIVIAN
Horror jest jedynym słusznym gatunkiem sztuki. Mój ojciec to zrozumiał.
Że jedyną płaszczyzną porozumienia, jedynym doświadczeniem, które
jest uniwersalne i dotyczy całej ludzkości, nas wszystkich, bez względu na dzielące nas różnice, jest strach. Milcząca bądź rozbawiona większość odczuwa go oczywiście znacznie rzadziej niż obezwładniona swym
wyobcowaniem mniejszość, ale to niczego nie zmienia. Strach jest nam
wszystkim wspólny. Dlatego kolej na was, skurwysyny. Może się utożsamicie z tym byczkiem. Może ktoś pomyśli, że po was przyjdziemy.
MAGGIE
Bo, kurwa, przyjdziemy.
VIVIAN
Strach to potęga.
PEGGY
Będziesz sięgać do najniższych instynktów?
MAGGIE
Nie ma innych. Są tylko niskie. Dlatego są instynktami.
VIVIAN
Abigail, po naradzie uznałyśmy z Maggie, że tobie należy się zaszczyt
pierwszego cięcia.
ABIGAIL
Naprawdę?
MAGGIE
Jedziesz, młoda.
ABIGAIL
Ej, dziewczyny, jesteście super.
VIVIAN
Daj nam znak, kiedy możemy dołączyć.
MAGGIE
No, nie rozglądaj się tak. To było do ciebie.
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ABIGAIL
Nie wierzę, dziewczyny, nie wierzę...
VIVIAN
Ponieważ twoje doświadczenie nie zna granic państw, pochodzenia, kultury czy statusu majątkowego, dajemy ci pierwszeństwo. Po prostu daj
nam znak. Możesz w końcu wyciąć funt mięsa, który ci się w pełni należy.
ABIGAIL
Super...
MAGGIE
Nie rzucaj się tak, gnoju. Im będziesz spokojniejszy, tym mniej będzie bolało.
ABIGAIL
Mam cały czas wrażenie, że za chwilę powstrzyma mnie moja matka.
Dlaczego zamilkła?
VIVIAN
Bo w tej kwestii matka nie ma prawa głosu.
MAGGIE
I nikt nie wyśle anioła, który powstrzyma twoją rękę.
ABIGAIL
Dzięki Bogu.
VIVIAN i MAGGIE
Haahahhahah. Komu?
ABIGAIL
Haha. Dobra, to moja fantazja. Gotowe?
VIVIAN
Gotowe.
MAGGIE
Gotowe.
ABIGAIL
Dokonujemy tej ofiary w imię wszystkich zgwałconych kobiet, wszystkich
poniżanych i mordowanych mniejszości. Waszych przyjaciół, waszych
sąsiadów, waszych członków rodziny, których nigdy nie chcecie słuchać.
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MAGGIE
Amen.
ABIGAIL
On się naprawdę boi.
VIVIAN
Nie będzie 127 dubli. Tutaj nie ma dubli.
MAGGIE
Gotowa?
ABIGAIL
Gotowa. Adamie... pamiętasz mnie? Czas na „Święto wiosny”.

Od autorki
Podczas pracy korzystałam m.in. z reportażu Jona Krakauera Missoula.
Gwałty w amerykańskim miasteczku uniwersyteckim, szeregu artykułów prasowych publikowanych m.in. przez The New York Times, Washington Post, New
Yorker, portale jezebel.com i missoulian.com. Opierałam się także na kazaniach amerykańskich kaznodziejów: Johna Winthropa, Jonathana Edwardsa,
Marka Harrisa, Pata Robertsona, Jamesa Fowlera, Marka Driscolla, Johna
Doda, Gino Jenningsa i Jonathana Edwardsa, liście napisanym przez Dana
Turnera w sprawie oskarżenia o gwałt jego syna, Brocka Turnera, mitologii
rdzennych Amerykanów oraz Czarownicach z Salem Arthura Millera.
Najważniejszą i kluczową inspiracją był dla mnie film Stanleya Kubricka The
Shining (Lśnienie).
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Jolanta Szymska-Wiercioch

JA, JADWIGA K.
Monodram inspirowany osobą Jadwigi Kępińskiej (1923-1983),
żony krakowskiego psychiatry, profesora Antoniego Kępińskiego (1918-1972).

Osoby:
JADWIGA K. – lat 49, na początku ubrana w prostą, lekką, ciemną
spódnicę do kolan i jasną bluzkę.
Miejsce:
KRAKÓW – kamienica, niewielkie mieszkanie na I piętrze, w pokoju wystrój z dwudziestolecia międzywojennego, kilka mebli (m.in. stół, krzesła, komoda, tapczan, regał z książkami, biurko). Z boku sceny – szafki
kuchenne. Drobne sprzęty, pamiątki peerelowskie. Okno, duży zegar (wiszący bądź stojący), maszyna do pisania, fotografia w ramce z podpórką, sznur na pranie, spinacze do bielizny, metalowa miednica, telefon,
lusterko, duże lustro, magnetofon szpulowy. Kufer z kolorowymi tkaninami, frak, cylinder, halka. Może być parawan, ale nie musi. Akcesoria malarskie – na początku gdzieś w kącie, zakryte jakimś płótnem. Skrzydła
anielskie z szelkami. Pojemnik na kocią karmę. Dzbanek z wodą.
Czas:
lato 1972 roku.

Późny wieczór. Zaczyna się ściemniać.
Nastrojowa sinusoida: spokój przechodzący we wciąż powracające ożywienie i sporadyczne niezrównoważenie. Trochę goryczy. Kilka iskierek
ironii. Rozkwitająca energia.
JADWIGA K.
siedzi przy stole, rozgląda się po pokoju i nuci
Tu jest mój dom
Z moim życiem w tle
Tutaj mogą mnie lubić
Ale mogą też nie
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Tu jest mój język
Tutaj jest mój świat
Mogę żyć bez miłości
Jeśli tylko się da
Tu jest mój dom
Tutaj jest mój świat
Tutaj jest moje życie
To wszystko, co mam
Mogę rwać włosy z głowy
Krzyczeć na ulicy
Ale mogę też milczeć
Milczenie też krzyczy
Tu jest mój dom
Tutaj moja ziemia
Tutaj moje życie
I nic więcej nie mam
Tu jest mój dom
Tutaj jest mój świat
Tutaj jest moje życie
To wszystko, co mam…
Patrzy w postawione na stole lusterko. Trochę dalej leży zdjęcie jej męża,
w ramce.
Mam czterdzieści dziewięć lat i kota. Tylko to. Moja wina, moja wina,
moja bardzo wielka wina. Moja pokuta. Już patrzeć na siebie w lustrze
nie mogę. Trzeba się było kiedyś czymś sensownym zająć. Tak zupełnie
egoistycznie. Altruistyczne brednie zapisać na marginesie życia. Ale
nikt mnie nie uczył o odwadze cywilnej, o asertywności, ba, nikt mi nawet drogi nie wskazał. Dość tego. (chwilę milczy, po czym zmienia głos)
Lustereczko, powiedz, przecie, co mam robić na tym świecie? Co ma
czynić doktorowa i jej biedna chora głowa? (śmieje się autoironicznie.
Odkłada lusterko i bierze do ręki zdjęcie w ramce, mówi zwykłym głosem)
Ty, Antoni, wiedziałeś, o co w życiu chodzi. Ty miałeś odwagę, której ja
nie mam. Towarzyszyła ci potężna moc. Rycerska. Żadna tam agresywna siła. Niezmącona pewność siebie. Przystojny byłeś. Przez te twoje
iskierki w oczach miękły mi kolana. Szlachetna głowa. Wysokie, myślące
czoło. Kiedyś miałeś wspaniałe gęste włosy. Taki był z ciebie piękny ryczący lew. Żylasta szyja, kudłata pierś, włochate nogi. Wiesz, boli mnie
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myśl, że zakochałam się w twoim mózgu, a swój na półkę odstawiłam…
(wstaje, podchodzi do komody, stawia tam fotografię, po czym siada na
tapczanie. Wpatruje się w zegar) Tyk-tak. Tyk-tak. Tykot zamyka powieki.
Ja zasypiam, ty zasypiasz, on zasypia, my zasypiamy, wy zasypiacie, oni
zasypiają… Liczba mnoga najwyższej próby. Niedościgła. A rozkrzewia ją
cisza. Jeśli w ogóle jest w stanie! A potem bęc, i każdy śpi sam. (rozgląda
się, mówi do kota) Dializku! Kici-kici. Kici-kici… (znowu do siebie) Gdzież
on się podział? Noc czarna go wessała, do jasnej doliny! Pokolebałabym
się z kotem. Mruczenie uspokaja… A tu, masz ci los, człowiek mu się
znudził! W porządku, z braku laku to i kit dobry. Poduszka! Poduszki mi
brak! O, jest! (głaszcze i tuli wełnianą poduszkę) Zeskrobali gotlandzkie
owce… Co za ludzie! Kiedyś napiszą: ponadczasowy dizajn. Ale skutek
przyjemny, nie powiem. Nie liczy się rozmiar, lecz puchatość. Skompresowana. Antydepresyjna. Tak… już czuję się lepiej. Na tyle, na ile umiem
być lepiej. Na tyle, na ile rozumiem bycie lepiej. Na tyle, na ile… Nie będę
kończyć. No bo niby po co?! To Antek lubił historie z początkiem i końcem,
a mnie się takie urwane bardziej podobały. Moja historia dziś się zaczyna, a skończy… kiedyś w przyszłości. Powinnam zostawić coś po sobie,
Antek zostawił, wielkie rzeczy napisał, no, przynajmniej tyle, ile zdołał,
no i sporo miejsca na papierze zaklepał. Jakie będzie tego pokłosie? Sąd
wydadzą kolejne pokolenia. A co ze mną? Może zostawię swój głos na taśmie? (grzebie po szafkach, wyciąga z szafki magnetofon szpulowy i podłącza go. Podpina mikrofon i stawia go na stojaku – lub mówi, trzymając go
w ręce) Lipiec 1972 roku. Mówi Jadwiga. Wszystkim, którzy zechcą tego
słuchać, powiem rzecz najpilniejszą. Uważajcie! Miłość to rzecz niesłychana, bo albo człowieka stworzy, albo zadepcze. Mnie akurat zadeptała. I nie będę kłamać: wcale się przed tym nie broniłam, choć powinnam,
powinnam. Opowiem wam więc, jak dziś sobie z tym radzę. Zacznę od
prostych pytań. Kim jestem? Wdową po psychiatrze, doktorową. A kim
chcę być? Nie wiem. A kim nie chcę? Przez wiele dni tonęłam w rozważaniach, aż mnie od tego myślenia głowa bolała, w końcu doszłam do
wniosku, że nie chcę już być doktorową. Ale wróćmy na chwilę do tego,
co było. A był dyskomfort, była pozorna harmonia, dezintegracja. Totalny
dysonans. Czasem myślę, że może powinnam inaczej spojrzeć na swoją
przeszłość. Może byłam kimś w rodzaju westalki? Może jako żona, partnerka, pomocnica, duch opiekuńczy wielkiego człowieka spełniałam się
najlepiej? Sama nie wiem, co o tym myśleć. (tkliwym głosem) Mój Antoni
umierał tak, jak żył, zachłannie biorąc z życia, co tylko można. Ginął mi
w oczach. Starałam się nie płakać, moje łzy tylko by mu przeszkadzały
w pracy na szpitalnych łóżkach. A leżał niemal dwa lata. Pod koniec rzadko wstawał. Każdy ruch mógł spowodować złamanie patologiczne. Hmm,
kiedyś nawet nie wiedziałam, co to takiego. Ale już wiem. Złamanie kości
w sytuacji bezurazowej. Człowiek idzie, idzie po prostej i nagle bach, leży
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jak długi ze złamaną nogą. Antka dorwał twór z tego świata, nowotwór
układu krwiotwórczego. Szpiczak mnogi. Brrr, nazwa z piekła rodem.
Zza ściany dochodzi śpiew.
Jakiś strach mnie wnet zdejmuje,
płomieniste usta czuję.
Jakieś piekło mnie przytula…
Jadwiga K. nadal nagrywa.
Naprawdę strasznie to wyglądało na zdjęciach rentgenowskich. Kości mu
ubywało. Chore komórki wypierały zdrowe, nerki sobie nie radziły, stąd
te ciągnące się miesiącami dializy. Właśnie wtedy ktoś przyniósł mu kota
(wszyscy wiedzieli, że mąż je kocha), oczywiście kotek nie od razu był
Dializkiem, przez pierwsze dwa dni był po prostu Kiciem-kiciem. Po kolejnej dializie dostał w końcu od Antka bardzo konkretne imię. Rozkoszne
zwierzę. No ale kot w szpitalu! Kto by pomyślał?! Bo przecież przepisy
i takie tam. Najwidoczniej zrobili wyjątek dla mojego Antka. W końcu
kot zniknął ze szpitala, charyzmatyczny psychiatra, jak to o nim mówili, umarł. Pamiętam, w sześćdziesiątym szóstym Halinka Poświatowska
mówiła do Antosia: Ja minę, ty miniesz, on minie. Mijamy, mijajmy, minąłeś, minęłam. Wszyscy mijamy. I wszyscy się mijamy gdzieś po drodze.
Kiedy Antoni żył, mijając go, ludzie go widzieli, mnie mało kto widział.
Zawsze byłam tylko obok. Obok doktora. A to tak, jakby mnie wcale nie
było. Miałam jedynie swój tytuł. Jak okładka książki. Przylgnął niczym
przyklejona do krzesła guma do żucia. Muszę się go pozbyć, wysrać,
spuścić wodę. (wstaje, robi kilka energicznych kroków. Mikrofon w ręce,
przy biodrze) Dziś musi umrzeć we mnie doktorowa, ten spory kawałek
Jadwigi K., z którym źle się czuję. Odrzucam część siebie. To, jaką byłam.
Odrzucam siebie, bo co? Bo nie akceptuję już mojego dnia powszedniego,
samotnych śniadań, obiadów i kolacji, listów z kondolencjami od przyjaciół Antoniego i telefonów sprawdzających, czy jeszcze żyję? Nagłej
ciemności i pustki, które wepchnęły się do mojego mieszkania? Szukam
nowej siebie, ale czego dokładnie chcę, nie wiem. To dlatego prawie mnie
nie ma, jego prawie nie ma, ciebie prawie nie ma, was prawie nie ma, ich
prawie nie ma. (znowu siada. Nagrywa. Na chwilę bierze lusterko. Mówi
do siebie) Kim ty jesteś, kobieto? Jeśli patrzeć na siebie nie możesz,
może powinnaś się gdzieś schować? Zniknąć w lesie, ukryć się pod muchomorem z wielkim kapeluszem? Ba, gdybym się tylko tam zmieściła!
Boże, ile ja bym dała za magiczne ciastko, które znalazła Alicja. Skurczyłabym się jak ona w Krainie Czarów. Małe jest piękne, wystarczyłby mi
rozmiar krasnoludka. A potem poszłabym przed siebie. W las. Ostrożnie.
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Malutka dziewczynka musi przecież uważać. Ale czy dobrze bym zrobiła? Czy byłabym tam bezpieczna? W tym ciemnym, mglistym, głuchym
lesie zamierają pamięć, myśli, pragnienia; duszę ogarnia znicestwienie
w tym ciemnym, mglistym, głuchym świecie. W końcu jednak przyszłaby
złość na samą siebie. Może wtedy jakiś anioł samorealizacji powiedziałby: dość tego unikania świata, życia mokrego od łez, skarg na los, który
sama wybrałaś, nie bój się, zajmę się tobą. Bo czy można tkwić uparcie
w swoim kącie lasu, pod tym muchomorem, czekając, aż przyjdą do nas
inni? Czasem trzeba pójść do nich i tam siebie poszukać. Bo ludzkie ja
to nie jest rzecz, którą się łapie w powietrzu, to ono cię łapie i wszystko, co można zrobić, to pójść tam, gdzie mogłoby cię znaleźć. (chodzi po
pokoju, przystaje na chwilę przy oknie. Jedno skrzydło okna jest otwarte)
Ciepło, choć niegorąco. A pomnika Grunwaldzkiego jak nie było, tak nadal
nie ma. Może ktoś go kiedyś zrekonstruuje. Bez niego pusto, niewyraźnie. Która to godzina? (zerka na zegar) Dwudziesta?! Niedawno była dwunasta. Czas się jakoś nieprzyjemnie kurczy. Jakiś diabeł przy nim chyba
majstruje. Wyciąga sekator i ciach, ciach. Nie ma minut, nie ma sekund.
Tylko zmarszczki. Jak to mówił Jaś Sztaudynger? Każda zmarszczka ma
historię swą, każda rzeźbiona uśmiechem lub łzą. Na twarzy sporo mi się
zebrało. Antek powtarzał, że zna każdą moją zmarszczkę i żadnej się nie
boi. U mnie marszczy się jeszcze moja ulubiona sukienka, ta niebieska.
Sukienki, sukienki, halki, spódnice. Jako doktorowa, zawsze tylko je nosiłam. Już nie pamiętam, jak czułam się w spodniach… (mruczy pod nosem)
Dziwne to… Coś tam (stuka się dłonią po głowie) mówi mi, że bezwolnie
umieram. Z tytułem czy bez – umieram. Pablo Neruda, ten noblista, napisał, że powoli umiera ten, kto staje się niewolnikiem przyzwyczajenia,
kto każdego dnia powtarza te same drogi, kto unika w swoim życiu pasji,
nie wywraca stołu, nie ryzykuje pewności dla niepewności, kto nie czyta,
nie słucha muzyki, nie konfrontuje się z własnymi emocjami i błędami, nie
odkłada na bok racjonalności. Tak… Neruda ma chyba rację, przyzwyczajenia prowadzą nas do śmierci. Koniecznie trzeba coś zmienić: nacisnąć
jakiś guzik, włączyć światło, zawyć do księżyca. Cokolwiek. Coś. (głośno
i stanowczo) Choć tam (ponownie stuka dłonią w głowę) toczy się jakaś
wojna, nie dam sobie robić wody z mózgu. Niczemu. Nikomu. (podchodzi
do kontaktu, zapala światło, idzie w stronę szafy, z której wyciąga męskie
ubrania i rozrzuca je na podłodze. Za parawanem ściąga spódnicę, wkłada spodnie. Ogląda się w lustrze) Czyżby przybyło mi pewności siebie?
Dziwne to. Niedorzeczne. Nie, nie! Same spodnie nie wystarczą. Zaprę
się. Będę odważną kobietą, będę patrzeć z góry na tę pulsującą ciszę za
oknem, na chodnik zmoczony samotnością kroków. Teraz mogę przecież
znacznie więcej! No, wiadomo, nie zrzucę kilkunastu kilogramów w ciągu
doby. Potrzebuję czasu. Na wszystko potrzeba czasu. (mówi do zmarłego
męża) Gdziekolwiek jesteś, Antoni, zostań tam, już nie wracaj. Już ci nie
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muszę koszul prasować ani w kolejkach stać pół dnia za dobrą kiełbasą,
ani ciasteczek piec, ani kleić pierogów. Z przepisywaniem tekstów też
skończyłam. (cichutko) A gdyby się wydawcy dobijali o inne twoje teksty?
Może nie powinnam? (zerka na stojącą na biurku maszynę do pisania) Nie!
Dość artykułów naukowych, referatów, dość prac doktorskich i rozpraw
habilitacyjnych! Może puszczę byczego pawia na tę maszynę do pisania?
(do zmarłego męża) Po tobie tylko ją i prawa autorskie odziedziczyłam.
I na co mi to? Aaa, słowa, jeszcze słowa mi zostawiłeś. Zdrój żywej wody.
No tak, pijąc ze źródła, przeżyję.
Nuci.
Ty mnie przy sobie nie zatrzymuj
Choć zawsze byłam tylko twoja
Gdy jesteś z wiatru, jestem z dymu
A nie ma mnie, gdy nie ma ognia
Gdy jesteś z wiatru, jestem z dymu
A nie ma mnie, gdy nie ma ognia
Idź, idź
W swoją stronę idź
Tyle stron ma świat
Ja wiem, że łzy są słone
Idź, idź
W swoją stronę idź
Tyle stron ma świat
A droga trwa
Ty jesteś z wiatru, ja tylko z dymu
A nie ma mnie, gdy nie ma ognia
Więc mnie przy sobie nie zatrzymuj
Choć zawsze byłam tylko twoja
Twoja, nie swoja, twoja, nie swoja
Twoja, nie swoja, twoja, nie swoja…
Nagle dostrzega swój cień. Mruży oczy, pod powiekami zbierają się łzy.
Cień… Cień mojego demona, mojego wewnętrznego krytyka. Cień mojej
słabości, bezradności, bezwolności, mojej zależności od kogoś, z kim żyłam i zależności od kogoś, kogo już nie ma. Cień wewnętrznego upiora,
który uparcie mi powtarza: nigdy nic ci się nie udawało, nic nie stworzyłaś, nie rodziłaś, jesteś nikim, nic nie możesz, nic ci się nie uda, nic ci
się nie uda, nic ci się nie uda! Do jasnej doliny, czy kiedyś pozbędę się
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tego Cienia?! No tak, Antek przecież mówił: taki Cień nigdy człowieka nie
opuszcza. Jungowski archetyp. Ciemna strona osobowości. Niewidoczny
stwór, nieuformowany demon, zalewający jak lawa mój mózg, wszystkie
moje zwoje nerwowe, wszystko to, co kiedyś wyparłam: wszystką krew
przelaną na wojnie, trupy ludzi przy drogach, sny o moim bracie Staszku, bitym i głodzonym w obozie koncentracyjnym, sny o Stasiu rozpiętym
na drucie kolczastym jak Chrystus na krzyżu, cały ten rozpaczliwy płacz
przerażonych wojennych dzieci, przyjaciele, którzy na zawsze zniknęli, wszystko, co zostawiłam na mijanych skrzyżowaniach, bo przecież
mogłam gdzieś się zatrzymać, by zrobić znacznie, znacznie więcej, niż
uczyniłam, wszystko to, co mogłam zrobić dla samej siebie, a czego nie
zrobiłam. Wszystko to wlecze się za mną jak wierny wściekły pies i dziko
warczy. A po wojnie zachłanna byłam. Głupia. Zatarłam granice własnej
osobowości. Ważne były dla mnie wygoda, bezpieczeństwo, mała stabilizacja. Wiem, wiem, demony karmią się ludzką słabością, lubią, gdy
człowiek babrze się we własnym psychicznym gównie. A teraz wszystko
to, o czym nie chcę myśleć, ciągle do mnie wraca. Demona trzeba rozpracować, nazwać po imieniu, przepracować wszystkie swoje bolączki myślowe. Nie wystarczy powiedzieć: „Idź precz! Było, minęło” czy spłukać
w kiblu. (podchodzi do komody, patrzy na zdjęcie, mówi do zmarłego męża)
Antoś… a pamiętasz ten winny wieczór w Piwnicy pod Baranami? Zielona
Gęś mówiła: Czasem o byle cień człowiek ma żal do człowieka, a życie jak
osioł ucieka. Moje też ucieka, a ja stoję jak ten kołek w płocie. (spaceruje)
Jestem tu, gdzie jestem i boję się, że jeśli się ruszę, jeśli wyjdę poza…
gdzieś poza swoją pozę, od razu się zgubię. Niełatwo się odnaleźć w pustym mieszkaniu. Im bardziej zaglądam do środka, tym bardziej mnie tam
nie ma. Tylko ten Cień… (idzie do kuchni, z szuflady wyciąga nóż, macha
nim: wykonuje ruchy trenującego szermierza. Walka z wyimaginowanym
przeciwnikiem. Jadwiga K. uspokaja się, prostuje, rzuca nóż na podłogę,
spuszcza głowę, chwilę milczy) Tu żadne noże, szpady i halabardy nie
pomogą. Cień w głębi naszego ja jest zahartowany w bojach. Takiego to
trudno zabić.
Dzwoni telefon. Jadwiga K. podchodzi do aparatu, przygląda mu się z grymasem na twarzy i po chwili ostrożnie podnosi słuchawkę.
Halo.
Cześć, Lucia.
Wcale się nie mam.
Przecież jestem poważna.
Żałobę przepracowuję już od dwóch lat.
Nie, to nie obojętność.
A czego oczekiwałaś? Przecież Antek umierał dwa lata.
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Oczywiście, że kochałam twojego brata. Właśnie dlatego mam problem.
Jak to jaki, do jasnej doliny? Jestem rozpruta.
Nie rozumiesz? Nieważne.
Tak, potrzebuję…
Nie, nie, do kuchni wszystko mam. Szukam maszyny do szycia.
Nie, nie! Łucja, posłuchaj. Nie kupuj mi żadnej maszyny. Nie w tym rzecz.
Jestem w złej formie.
Chcę na powrót stać się tylko Jadźką. Żadnego nazwiska, żadnej agrafki
spinającej mnie ze społeczeństwem.
Jestem niekompletna.
Mam w dupie fryzjera.
Tę dupę też mam w dupie.
Nie mów mi, co wypada, a co nie wypada. Całe życie robiłam tylko to, co
wypada.
Dobrze, już dobrze, ciszej nad tą trumną. Było, minęło.
Nie wiem, może stokrotek i kawałka błękitu nad głową.
Tak, ptakom niewiele potrzeba, trochę nieba, trochę chleba.
Ale gówno spada cały czas.
Nie czujesz tego smrodu?!
No, to zadzwoń jutro.
Odkłada słuchawkę, rozgląda się, patrzy na tapczan, podłogę i wysoko na
meble.
Kici-kici. Kici-kici… Gdzie ten Dializek się podział?! Wrócił w ogóle?! Tak,
dziś wrócił. Przecież miauczał pod drzwiami, to wpuściłam. To było dziś?
Może wczoraj? Zwinął się gdzieś jak embrion i udaje, że śpi? Nie, tak dłużej być nie może! Trzeba coś z sobą zrobić. (idzie do kuchni. Krząta się
tam bezładnie, po czym rozkłada talerze i sztućce na stole. Coś spada na
podłogę) Do jasnej doliny, dziś wszystko leci mi z rąk. (głośno woła) Antoni! Naleśniki! (chwilowy stupor) No, dobrze, zjem sama. Też mi coś! Nie po
raz pierwszy, nie ostatni. Odkąd wróciłam z Cmentarza Salwatorskiego,
to będzie już raz siedemdziesiąty. Dobrze, już dobrze, rozumiem, „razem”
umarło. Chciałam się tylko upewnić, że cię nie ma. „Razem” przeszło do
historii życia doktorostwa K. Uwaga, uwaga! Właściwie „razem” kończyło się stopniowo. Niech pomyślę… Jadwiga K. siada przy stole – sama!
(siada. Mówi, przełykając raz po raz kęsy naleśnika) Przecież to już było.
Jadwiga K. sterczy przed lustrem, poci się, ubiera, wygląda przez okno,
prasuje, stoi w kolejkach – sama. Było. Czyta, pisze, modli się, czyści
buty, je, pije… sama. Nie czyta, nie pisze, nie modli się, nie czyści butów,
nie je, nie pije… sama. Było. Jadwiga K. stuka na maszynie – sama. To
również było. Sama, sama, sama. Jadwiga K. śpi sama. Hmm, tak też było.
Kiedyś wyjechałeś na ćwiczenia wojskowe, a innym razem sprawdzałeś,

711

czy na Zachodzie nadal bez zmian. Zostawały ze mną jedynie nasze wyimaginowane dzieci. Wymyślone, choć, hmm, mocno się staraliśmy, by
były z krwi i kości. Cóż, tak zwana opatrzność jest tylko ślepym losem.
Zejdźmy jednak na ziemię i powiedzmy wyraźnie o rzeczy wyraźnej: często byłam sama. Jestem więc zupełnie przekonana, że bycie razem, tak
naprawdę, to bycie osobno. Ot, paradoks wart dogłębnego zanalizowania. (wstaje, odkłada talerze. Nuci) Ale to już było i nie wróci więcej. Choć
w papierach lat przybyło, serce tłucze się w podzięce. Za obecność ci
dziękuję, za czułość i szczerość, i za słowa, słowa, za nic więcej, za nic
więcej. (grzebie w kufrze. Wyciąga długie zwiewne tkaniny o krzykliwych
kolorach, owija się nimi, od stóp do głów. Przegląda się w lustrze. Dotyka go) Lustereczko, powiedz szybko: któż to tańczy za twą szybką? Czy
po drugiej stronie lustra, podryguje moja siostra? Dzisiaj będzie mój ulubiony dzień. Nie wczoraj, nie jutro. Dziś. Będzie dobrze. Będę uważna.
Może wbryknę do lustra. Już prawie się tam widzę, już prawie słyszę ten
śmiech wniebowzięty. Któż by nie chciał, by jego życie nie było byciem
w zachwycie!? Dzisiaj będzie mój ulubiony dzień. Nie wczoraj, nie jutro.
Dziś. Przetrwam to trzęsienie ziemi, przecież podniosłam się już z kolan.
(zrzuca z siebie kolorowe tkaniny. Zbiera z podłogi rozrzucone wcześniej
ubrania. Pakuje do kufra) Co z tego, że biegam w kółko jak Kłapouchy za
swoim ogonem. Biegając, zgarniam przecież na kupę wszystkie te zbędne
przedmioty. Uwaga! To nie jest bałagan! To bardzo skomplikowany porządek. A porządek w domu musi być, bez porządku świat może się komuś
zwalić na głowę. A to, jak każdy wie, ma swoje tragiczne skutki.
Zastyga z ciuchami w dłoniach. Mówi do publiczności.
Myślicie, że już się zmieniam? Tak na zawołanie? Jest tak, jakby… Niby
coś odczuwam, ale… sama nie wiem… mam wątpliwości. Może to iluzja?
Fałszywy krok w rozwoju ja? Nowa twarz? A może to tylko artystyczna
poza? Może was oszukuję? Może siebie samą oszukuję? Jednak coś pomalutku wypełnia mnie energetycznością. Dobrą i złą. Taką zupełnie nie
do wiary. Wy widzicie jedynie powierzchnię: moje gesty, mimikę, postawę, dynamikę ruchów. O, widzę, że kiwacie głowami. Czyli widzicie tę inność we mnie, prawda? To dobrze. Ale nigdy nie zobaczycie tego, co tam
(bije się w pierś), tam, w środku tkwi we mnie.
Z oddali słychać stukanie młotkiem w ścianę. Cicha muzyka: tam-tamy,
perkusja.
Niby jestem na prostej, jasnej drodze do jasnego celu, bo przecież chcę
jakiejś radykalnej zmiany, ale przede mną nic nie jawi się jako albo czarne, albo białe. Wokół bezustannie krążą różne zmory, destrukcyjne siły.
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Złe głosy. Pasożyty wewnętrzne. Pojawiają się i znikają. Czasem demonem jest moja słabość i bezradność, czasem pamięć i wszelkie zaniedbania, innym razem gniew na samą siebie za podjęte decyzje. Upiory
się śmieją ze mnie. (zastyga w bezruchu) Słyszycie to rachityczne echo?
Bardzo głośny tupot stóp. Nakładające się na siebie niezrozumiałe ludzkie
głosy. Kogut karetki pogotowia. Coraz głośniejsza muzyka (tam-tamy, perkusja, trąbka, saksofon). Szum nadlatujących bombowców. Wybuchające
bomby.
Przestrzeń rozdarta odłamkami ryków i pisków. Spleśniały groch z kapustą. Jazgot narasta. Aż głowa puchnie od tych głosów. Słyszycie? (przestraszona) Coś woła. Ktoś woła. Oni wołają, my wołamy, on woła, ty
wołasz, ja wołam. Nikt mnie nie słyszy. Kto mi pomoże? Ta orkiestra zabija. (cichutko) Boję się, boję… I po co to wszystko? Dlaczego? Pierwszy
krok przecież już zrobiłam. Klamka zapadła, decyzję podjęłam… (głośno)
Słyszycie, ile w tych głosach gniewu? Ile żalu? Ile bólu? Lamenty całego
świata. Muszę się od tego odciąć, by usłyszeć siebie. By usłyszeć głos
pewności siebie. (krzyczy do demonów) Precz, precz demony, precz upiory! (woła do publiczności. Łapie się za głowę) Uciszcie te dzwony, uciszcie bębny! Uciszcie te głosy! Nie chcę ich, nie chcę! (przez chwilę chodzi
nerwowo po scenie. Zatrzymuje się, wznosi ręce. Wskazuje ze złością na
prawo, na lewo) Widzicie?! Poprzebierały się te demony za ptaki. Krew
obficie z nich spływa. Myślą, że się ich boję. Nie, nie myślcie, że będę płakać! Nie będę. W tym moim strachu tylko paznokcie obgryzę – i jakoś to
będzie. Choć… ze zmorami nigdy nic nie wiadomo. Może jakaś zdrowaśka
się przyda. Wiem jedno… czuję… zrozumiałam… czas już mi się nie kurczy. Stężał jak galareta, teraz muszę go naprawdę uważnie racjonować,
brać każdą chwilę nie byle jak, lecz ostrożnie, oburącz i przytomnie się jej
przyglądać. (do demonów spokojnym tonem) Precz, upiory. Wynocha mi
stąd. Idźcie sobie gdzie indziej.
Podchodzi do okna. Nuci.
Wulkan strachu za miastem już rośnie, lawą mroku tam spływa
Huczą głucho piwnice ludzi, wzrokiem judzi północ mrukliwa
Zwierzę kudłate, prastare po górach długo i żmudnie się toczy
Zwierzę z głębin, rozlane, szare, chmurą zasnuwa czyjeś oczy…
Zwraca się do publiczności.
Słyszycie? Cichną. Cichną. Cichnie demoniczna orkiestra. (do demonów
głosem zdradzającym narastającą złość) Idźcie w otchłań. Nic tu po was.
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Albo jak chcecie, zostańcie. Chyba mam już to w dupie. Pójdziecie czy zostaniecie, es mir egal. Ja już mam cel. Będę na was pluć, będę was gryźć,
srać na was, będę was malować i krzyczeć, aby was przekrzyczeć. (do publiczności) W gardle mi zaschło. Ma ktoś wódkę? Nikt? No tak, w teatrze
pije się jedynie w kuluarach. Ta-a-a-k. Wiecie… ten mój krzyk, to moje
wydalanie wewnętrznych upiorów dopada mnie nawet we snach. Pewnie
dlatego przyśnił mi się dziś archanioł Rafał. (zakłada skrzydła) Gładził
mnie po włosach, uspakajał, śpiewał mi.
Nuci.
Żeby zobaczyć i usłyszeć
Musisz zamienić hałas w ciszę
Poczekaj, pozwól mówić sercu
Które uwielbia cichą mowę
I które widzi znacznie więcej
Niż oczy twoje roztargnione
Poczekaj trochę, poczekaj w ciszy
Bo w ciszy nawet kamień rośnie
Bo w ciszy rośnie tajemnica
Sekrety schodzą się z ulicy…
Unosi lekko brodę, wpatruje się w publiczność.
Archanioł Rafał mówił: (zmienia głos) Wszystkie te twoje niepotrzebne
słowa, cała ta twoja zagubiona mowa, niech będzie moim złotem, moją
zapłatą, a cisza i milczenie niech się stanie moim darem dla ciebie, twoim srebrem w domowej zastawie. Wystarczy zrobić zakupy w niebie.
Kup cichość za wszystkie nieporadne słowa. Wybierz opcję „kup teraz”.
Na sprzedaż mamy dziś dla państwa obraz poza płótnem, trzy cichości
w jednej odsłonie. Tak, tak, to właśnie ten obraz. Megacichość, która się
może rozlać nawet na kilka pięter. Niepowtarzalna okazja! Dzisiaj formuła trzy w jednym to przecież diamencik. Mamy więc po pierwsze: cichość
piętrową. To ta otwarta na świat, odważna, ochocza. Odkurzona, odważona, odkarmiona. Po drugie: cichość rozpostarta horyzontalnie, ale wyłącznie parterowa. Prześmiewcza, nabzdyczona. Opisując ją, nie chcę,
naprawdę nie chcę, ale muszę użyć również fraz: arogancko jędzowata,
zewnętrznie rozpasana, frywolnie zuchwała. Z hucpą czasem trudno sobie poradzić. Po trzecie: cichość piwniczna. Ona akurat jest zapasowa,
bo – jak państwo wiedzą – dziś koniecznie trzeba wszystko chomikować.
Cukierki radości, mąkę nadziei, miód asertywności, uśmiech małej Ali,
Oli, Agatki, piegi Grzesia, Jasia, Bałtyk, Sokolicę i Kasprowy Wierch. Ciu-
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łać myśl do myśli, marzenie do marzenia. Nie oszukujmy się, ta cichość
bije po oczach melodramatycznością. Mimo że piwniczna, sięga nieba.
Choć feeryczna, korzeniami splata nas z ziemią, nigdy zaś z człowiekiem.
Jest też drapieżna, brutalna, złowroga. Uprzedzam, często irracjonalna.
(naśladuje gesty aukcjonera, wciąż mówiąc zmienionym głosem) Zacznijmy więc licytować. Słowa po raz pierwszy. Widzę, widzę, mężczyzna z liściem na głowie. Słowa po raz drugi. Zgłasza się pięknie spalona słońcem
kobieta. Słowa po raz trzeci. Niebieska sukienka. (gong) Sprzedano pani
w niebieskiej sukience. Znakomicie. Wszystko pani spakowała? Plany,
przeświadczenia, poglądy, przemyślenia, płaszczyzny, programy, puenty, postanowienia, pespektywy, projekty, postawy i pojęcia? Cudownie.
Szanowna pani przetoczy ten wózek na zaplecze, a potem odbierze towar. Cichość gotowa od zaraz.
Ściąga skrzydła, siada, bierze mikrofon i znowu nagrywa.
Kupiłam cichość, ale czy to pomoże? Gdybym nie kupiła, ja, Jadwiga K.
byłabym bezustannie pełna wrzasku. Od świtu do nocy. Wykrzykiwałabym te wszystkie swoje lęki i żale. I piła, piła. Niekoniecznie wodę. No
więc kupiłam. Cóż innego miałabym zrobić? Wydała mi się wypróbowana,
zgłaskana, śliska, miała wniknąć bez wspomagaczy. W dodatku w formule trzy-w-jednej. Cisza matrioszka. No i co się zdarzyło? Rzecz niewiarygodna. Ta cisza upiorów się przestraszyła. Głosów w mojej głowie.
Mojej małości, rezygnacji, moich niepowodzeń, umysłowego niechlujstwa. Mojej pokuty. Demony wcale nie odchodzą, gdy jesteśmy cicho. Ba,
one przychodzą zwłaszcza w ciszy. Kochają ją. No i stało się. Ubyło zestrachanej cichości. Rozlała się w przestrzeni, stała się jak dywan, który
w pokoju się nie mieści! Ubyło cichości. Nie jednej, ale i drugiej, i trzeciej.
Wylazły przez okno, po rynnie się zsunęły i fru, już ich nie ma. Resztki
mi zostawiły, a ponoć, kto zjada ostatki, jest piękny i gładki. To ostatnie
mam teraz głęboko w dupie. Muszę niedobitkami cichości się zająć.
Odkłada mikrofon. Wstaje, śpiewa, spacerując.
Ideał zawłaszczył mury, mury, wyrósł wysoko pod chmury, chmury
Będę go teraz ściągać w dół, w dół, skrycie, uparcie niczym muł, muł…
Przez chwilę nuci tylko melodię, potem mówi stanowczo.
Kot Antka mi pomoże! (do publiczności, wskazując jakiś kąt) Patrzcie, patrzcie, przylazł Dializek. Łasi się do resztek cichości. Za głupi, żeby wiedzieć, że on cały jest ciszą, którą wszyscy słyszą. Kot Antka. A właściwie
już nie jego. Mój. Kot. Któż zliczy decybele cichości w tym słowie? Słyszę
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ją, choć to cichość cicho brzmiąca. O, teraz kumka jak żaba! Rozcinamy śluzowaty brzuch, a tam ptasie trele. Ciche nawoływanie. Kto woła?
Ja-kobieta? Ja-kot? Ja-kukułka? Ja, której nie ma? Ja-wdowa-stara?
A, gdzie tam! Ja-wdowa-młoda? Ba, wolna, pachnąca, wolniutka, świeżutka! No, może akurat nie dziś. Dziś się nie czuję. Dziś jestem poza. (do
kota) Dializku, kici-kici… Chodź do mnie, koteczku… Kici-kici. Kici-kici.
(rozgląda się przez chwilę, po czym siada przy stole. Znowu nagrywa) Zostałam sama. No, właściwie z kotem i resztką cichości i zastanawiam się
teraz, czy naprawdę zdołam ją polubić? Są tacy, co potrafią, a są tacy,
co nie potrafią. W tym cała rzecz. Może ją zagłaszczę na śmierć? Ale kto
będzie telefony odbierał? Głuche ściany, ja i kot. Miauczenie. Ja. Sama.
Ja, która jestem. Albo ja, której nie było i ta ja, która powstaje jak Feniks z popiołów. Czas mnie połknął i przetrawił. Potem mu się jeszcze
odbiło. Może moją goryczą – Bóg jeden to raczy wiedzieć. Jestem jakaś
pokiereszowana. (mówi do siebie, zdecydowanie) Upokarzające jest całe
to moje marudzenie. Słuchać trudno i patrzeć trudno. Nawet w lustro.
(patrzy w stronę zdjęcia na komodzie. Mówi do zmarłego męża) Och, Antoni, wysuszyła mnie twoja nieobecność. Dzisiaj jestem jak zerwana przed
tygodniem stokrotka… Jestem zwiędłą cichością. Jestem odpryskiem
cichości, który zmarniał, sparciał. Mówiłeś mi, że bez cichości człowiek
nie ruszy z miejsca, w którym stanął, ale w wielkiej cichości jest za dużo
demonów, za dużo, by sobie z nimi poradzić. Wystarczy więc pewnie maleńka cichość, w takiej nie zmieści się ich wiele... Mam więc szansę na
odważne życie w pojedynkę, w sposób, w jaki chciałabym żyć. Tak, Antoś,
zrozumiałam, że cichość trzeba ograniczyć. Trzeba okiełznać wewnętrznego krytyka, odrzucić bzdury, zachować zimną krew, zacząć coś robić,
kupić nowe buty, rozlać mleko i nie płakać. Pójść do teatru.
Śpiewa.
Siedzę na twardym krześle
W największym świata teatrze
Patrzę i oczom nie wierzę
Nie wierzę, ale patrzę
Przede mną mroczna scena
Nade mną wielka kurtyna
A przedstawienie zaraz się zacznie
Codziennie się zaczyna…		
Wyciąga z kufra frak i cylinder, wkłada.
Patrzę i oczom nie wierzę
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Nie wierzę, ale patrzę
Pode mną smutna ziemia
Nade mną nieba kurtyna
Więc czekam aż Reżyser Niebieski
Ogłosi wielki finał…
Mówi do publiczności.
Witam państwa na nostalgicznym kabarecie Jadwigi K. Będę w nim badała pamięć i budowała tożsamość. A co najciekawsze i najbardziej szokujące… (zastyga, nasłuchuje. Jakiś dźwięk – wyimaginowany bądź nie)
Słyszycie? Ty tam, słyszysz? A ona słyszy? Ja słyszę! No tak, jesteście
surowi jak gleba, jak czas, który was wypatroszył, ale skoro tu siedzicie, to znaczy, że głuchotę zostawiliście w domu. I dobrze. Kto ma uszy,
niechaj słucha. Właśnie szumi morze wszystkich „może”. Przez ostatnie
lata powychodziły na brzeg wszystkie te moje „może to, może tamto”
i dotarły do mnie. Zrobiło się gęsto niczym na bazarze. Obudziły się moje
pretensje, zaniechania, urazy, się zapomnienia. Teraz cała nadzieja w estetyce i we właściwych słowach. Trzeba mówić wyraźnie o rzeczach wyraźnych, prosto, niemal jak od linijki! Wypowiesz koślawo, to litery trafią
nie tam, gdzie trzeba. A przecież muszą spinać świat, by wszystko było,
jak należy. Czytelne, rozpoznawalne, doprecyzowane zupełnie na trzeźwo. Transparentne jak tiulowa sukienka. Nieważne, że rozdarta na szwie
i spięta agrafką. Czemu się nie śmiejecie? Przecież to kabaret. Kabaret
starszej pani. Nie słyszeliście szumu tych wszystkich „może”? Mnie szumiały, z każdego kąta się wyłaniały. Wy nigdy nie słyszycie żadnych głosów? A głos sumienia, głos inspiracji, głos rozpaczy? Głos Boga? Jeśli ty
mówisz do Boga, ludzie nazywają to modlitwą, a jeśli Bóg mówi do ciebie,
to ludzie uważają cię za schizofrenika, czyli za szaleńca, opętanego. Kogoś z marginesu. A może to właśnie mój Antoni miał rację, mówiąc, że
tacy to więcej czują i inaczej rozumieją niż my, dlatego bardziej cierpią,
tymczasem przaśny świat nazywa ich wariatami. Tak chyba mówił… Że
schizofrenicy słyszą rzeczy, o których się nie śniło filozofom. A wy? Oni…
Jak ich nazywacie? Położycie na kowadle własne sumienie? Czy ty położysz? Ona położy? A oni? No tak, wasze milczenie jest tak głośne, że
aż bije po uszach. Wcale dobrze się z tym nie czuję. Najłatwiej obserwować, prawda? Myślicie, że każda inność jest śmieszna? To, dlaczego się
nie śmiejecie? Nie macie poczucia humoru? Ups. Koniec tej iluzji. (ściąga frak, zrzuca zamaszystym gestem cylinder, woła) Halo, Kraków, mamy
problem. Tu Ziemia, planeta ludzi. Trzeba wrócić do szarości. Do całej tej
bylejakości, której się już nie chce.
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Staje przed dużym lustrem, przegląda się, na chwilę wystawia język. Mówi
do siebie.
Mój język wychodzi dziś z gęby… z głębin jestestwa. Wyznacza granice
mojego świata. A co robić, gdy granica niknie w nicości? Rodzi się przecież niepokój. Rodzi się i umiera, i znowu rodzi, umiera, i tak w kółko. Czuję
rozkołysany we mnie dzwon. Bujam się cała. Ręce mi drżą… Z wewnętrznego żaru wznieconego samozaparciem? Ze strachu czy podekscytowania? Od tej ambiwalencji uczuć naprawdę można zwariować! Może to
horror metaphisicus, a może zwykły Parkinson? Boże uchowaj! Przejdzie,
z pewnością nie ma się czym martwić. Byle do jutra! Może jutro będzie
lepiej. Może… O, no i mamy kolejne „może”. Ale mi wyszła sałata słowna.
Trochę bez smaku, ale zaraz ją doprawię. Co ja to chciałam powiedzieć?
(do publiczności) Za długo nie ma Dializka. Nie widzieliście go? Nie chodzi
między wami? Nie łasi się? Ty, tam, nie widziałeś? No, wołaj kota, u mnie
dzisiaj robi. A może coś mu się stało? No cóż, ponoć brak wiadomości jest
dobrą wiadomością. Z drugiej jednak strony, wszyscy chyba wiecie, że
czarny kot w białej podkolanówce i z białym ogonem to kot doktorostwa.
Krzywdy nie zrobicie, prawda? Ludzie! Słyszycie?
Dzwonek telefonu.
Halo.
Dzień dobry. To ja.
Tak, dobrze pana słychać.
Wybaczy pan, ale ja ludzi nie leczę. Mąż leczył.
Mam tylko słuchać?
No, sama nie wiem, nie wiem…
Boże drogi, a po co panu ta żyletka?!
Błagam, niech pan będzie poważny!
No, dobrze, dobrze. Mogę posłuchać.
A co mąż panu radził?
No, widzi pan. Zieleń zawsze wygrywa.
Naturalnie, malachitowa łąka morza też pomaga.
Tak, fotel męża jest wygodny.
Nie wiem, to trudna decyzja.
Oczywiście, rozumiem, zapłaci pan za słuchanie.
Muszę się zastanowić. Proszę zadzwonić za kilka dni.
Jadwiga K. przez jakiś czas trzyma słuchawkę z dala od ucha, wpatrując
się w nią ze zdziwieniem.
Voilà! Kolejny varius. Jeden już o szóstej mnie obudził. Tak, tak. Pchał paluchy między drzwi, za łańcuszek, a ja go chochlą po tych rękach. Cho-
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chlą! Ja tu siebie szukam, a ktoś mi przeszkadza. (stoi, spaceruje. Mówi
do publiczności) A wy chcecie mi pomóc czy przeszkodzić? Jeśli to drugie,
to też chochlą dostaniecie. Oj, nie bójcie się, tylko tak straszę. Powiem
wam szczerze, że nie wiem, czego od was oczekuję. Z jednej strony czuję,
że w samotności dojrzewam, z drugiej – że potrzebuję ludzi, by w lustrze
społecznym określić siebie, zrobić sobie metafizyczny makijaż. Sami
wiecie, jeden człowiek to niebo, inny człowiek to piekło, a jeszcze inny to
czyściec. A wy skąd pochodzicie? Po co te uśmieszki, te głupie miny? Nie
wiecie, że nie ma się z czego cieszyć? Po łapach łatwo dostać. Zwłaszcza
gdy się po szczęście sięga. Moje szczęście od czerwca podrożało. Niedługo to na kartki będzie. No, za taką miłość do kwadratu, taką do końca
życia, słono trzeba zapłacić. Ale ona jest tylko do końca. Sami rozumiecie. A jak już deskę grobową widać, w popiół się obraca i pstryk, sypie się
na łeb, na szyję. I po co mi to było? Mnie, wam, im, no po co? A po co był mi
ten kabaret starszej pani!? Spowiadam się? Moja wina, moja wina, moja
bardzo wielka wina. Wiem, wiem, nie muszę wszystkim o tym przypominać. Słyszycie? Cisza. (rozgląda się) Czają się po kątach. Gdzieś tam są.
Przyjdą do mnie. Demony nie potrzebują zaproszenia.
Podchodzi do regału, ściąga książkę z półki. Siada przy stole. Nagrywa.
Antoni, czytam już od tygodnia twój „Rytm życia” i przypominam sobie
nasz rytm, rytm naszego małżeńskiego pożycia. Nie oszukujmy się, dziś
wspólnego rytmu już nie ma. Dziś jestem arytmiczna. Samotny, gorzki
rytm bycia. Tylko mój. Rytmika jest już inna i zupełnie mnie to nie satysfakcjonuje, więc powracam do twojej książki rano, wieczór, we dnie,
w nocy, szukam w niej siebie, ale ciągle słyszę twój monolog. (w głosie
Jadwigi K. słychać pretensję zmieszaną z serdecznością) Och, Antoni,
coś ty mi zrobił?! Do niedawna moje życie było dopasowane do twojego
rytmu, mój rytm i twój stanowiły harmonię. Ale dziś mam niepokojące
wrażenie, że to było tylko ułudą harmonii. Byłam przecież zobligowana
do tego, by się dopasować. Teraz mój puls przyspieszył. By wyjść z tej
strefy dyskomfortu, muszę znaleźć własny rytm, rytm pozbawiony twojej
rytmiki. Jeszcze nie wiem, czy w pełni mi się to uda. Pewnie mi powiesz,
że tego nie chciałeś, że tak wyszło i bęc. W dupie mam twoje usprawiedliwienia. Wiem, wiem, byłeś wielki. Wszyscy tylko o tobie mówili. Ja
byłam zaledwie ażurowa. Podziurawiona własnymi decyzjami. Dlaczego
w ogóle zrezygnowałam ze studiów? Kto mi poradził, by zostawić historię
sztuki? Kto mnie do tego skłonił? Dlaczego podjęłam taką decyzję? Może
dawno temu trzeba było mną potrząsnąć, równie gwałtownie jak wichura
wstrząsa konarami drzew albo wyjątkowo mocno rąbnąć czymś w mój
zakuty łeb. Pewnie nie mnie jednej należało rozbić zamuloną głowę. Krew
konformizmu, ta istota życia, popłynęłaby rurami, ulicami, dolinami…
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I gdzieś by przecież dopłynęła. Zasiliła anemiczną przestrzeń międzyludzką. (odkłada książkę na półkę) O, Antoś! Coś mi się przypomniało.
Tobie też się zaraz przypomni. W końcu z nas dwojga to ty masz… hmm,
miałeś… genialny umysł. Posłuchaj. Gdy leżałeś na nefrologii, na oddziale
zjawił się… taki jeden… malarz. Jerzy. Może i wybitny, ale męczący. Lekko
zawiany, nieco nieświeży. Nieświeży Jerzy, co mu się laur należy. (śmieje
się) No i błagał… (naśladuje głos malarza) Pani mnie wysłucha, skoro on
nie może. (swoim zwykłym głosem) On, czyli ty. Potem Koheleta cytował.
(naśladuje głos malarza) Mówienie jest wysiłkiem: nie zdoła człowiek wyrazić wszystkiego słowami. Nie nasyci się oko patrzeniem ani ucho napełni słuchaniem. To, co było, jest tym, co będzie, a to, co się stało, jest
tym, co znowu się stanie: więc nic zgoła nowego nie ma pod słońcem.
(siada przy stole i zwraca się do zmarłego męża, który – jej zdaniem – siedzi tym razem naprzeciw) Gorzej się wtedy czułeś, odleciałeś, gości nie
przyjmowałeś. A ktoś musiał słuchać. Ja musiałam, ty nie musiałeś, on
musiał, my musieliśmy, wy musieliście, oni musieli… No to poszliśmy do
Parku Strzeleckiego. Malarz mówił i mówił. I nie była to dla niego żadna
mitręga. Mówił, tylko on mówił. Nie było liczby mnogiej. Czy ja tam w ogóle byłam? (dzwonek do drzwi. Jadwiga K. patrzy na publiczność, przykłada
palec do ust i szepce do widzów) Cii-i-i-i. Nie ma mnie. Nigdy mnie tu nie
było. (kolejny dzwonek do drzwi. Jadwiga K. szepce) Idź sobie, kimkolwiek
jesteś. Idź sobie. (chwila oczekiwania) Poszedł? (podbiega do okna, patrzy
przez firankę) Poszedł. (przygląda mu się przez okno) Nie znam. Może pacjent Antka. Kolejny varius.
Zmierza do stołu. Ogląda się za siebie, patrząc na podłogę i kręci głową.
Siada.
Cień za cieniem się ugania, cień ściga cień… Popatrzmy, kompozycja dynamiczna, to raz. Brak rytmu, symetrii i ornamentów, to dwa. Dominuje
barwa szara, kształty zamazane, to trzy. Na razie powierzchnia cienia
zamyka przede mną otwartą przestrzeń, muszę więc do niego dopasować
elementy własnej tożsamości. Tylko wtedy wypowiem się sensownie.
Kształt i faktura też muszą być odpowiednie. Dzięki właściwej strukturze
odsłonię i urealnię perspektywę. Muszę więc tę kompozycję przekształcić w otwartą, wpasować się w ten cień. By go zrozumieć, potrzebuję kilku metrów światłocienia. W świetle wszystko się zmienia. Światło, jak
patyna, to rzecz niepojęta. Tak… Do przepracowania Cienia trzeba się
zabrać metodycznie. (mówi do zmarłego męża) O czym to ja mówiłam, Antoś? O, już wiem… Park Strzelecki… No tak… Malarz mówił o patynie. Że
patyna to rzecz święta, rzecz niemal nieogarnięta. A przedmiot patynujemy czym? Czasem. Bo przedmiot dojrzewa. Jak wino, koniak, złoto albo
miedź na dachu katedry. A co z człowiekiem? Co z postdoktorową, któ-
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ra ma czterdzieści dziewięć lat i kota? Nie uwierzysz, Antoni, ale słowa
płynęły z ust malarza jak górski strumień po ulewie. Czas. Czas. Cztery
litery, a taki ogrom. Normalnie ocean. Przez taflę wspomnień przezierają fakty i rzeczy. I to one, te fakty i rzeczy, nakładają na rzeczywistość
odpowiednią patynę. Pokrowiec historii i tradycji. Woalkę tożsamości.
Pamiętasz, Antoś? Gdy wróciłam z parku, przytaczałam ci wywody pana
Jerzego. Nie komentowałeś. Naprawdę źle się czułeś. Widziałam, trudno
ci było mówić. Skargę na los schowałeś pod kołdrą. Nawet się nie ruszałeś na tym swoim szpitalnym łóżku. Kłoda, wybacz tę bezpośredniość,
kłoda, ale nie warzywo. Absolutnie nie warzywo! Podejrzewam, że w tym
twoim genialnym mózgu myśli cwałowały jak dzikie konie. A malarz mówił bite dwie godziny!
Naśladuje głos malarza.
Gadają, że pan doktor to święty człowiek, i już by chcieli go beatyfikować czy kanonizować za życia, już chcieliby malować wzruszający obrazek świętego, oczywiście według swoich schematów, z tymi wszystkimi
atrybutami anielskimi, jak złożone w pokorze rączki, jak oślepiająca aureola. Ale, droga, kochana pani doktorowo, profesor to nie lukrowana
postać z pobożnych obrazków dla ludu pracującego miast i wsi. On jest
prawdziwy, cuchnący, zresztą pani to wie, ale ja to muszę powiedzieć,
muszę się wygadać. Dobry jest jak chleb, niekiedy za dobry, rzuca perły przed wieprze, a niektórzy ludzie to przecież świnie, rozszarpują ten
chleb w swoim chlewie. Ale ja wiem, że on się z nami dzieli tym chlebem,
tym swoim ciałem, i to ciało teraz diabeł postanowił zniszczyć. Taki człowiek! Taki mądry i dobry! I musi tak wcześnie zejść z tego absurdalnego
świata. Żono mistrza mego, błogosławionaś ty między niewiastami, cierpliwa i łagodna pani, musi pani to wiedzieć, że on był niemal jak ten nasz
kardynał Wojtyła. W każdym momencie. Gdy klęczał w kościele i medytował albo gdy się bawił w Piwnicy pod Baranami i nawet wtedy, gdy tam,
koło kotłowni, w suterenie, w tym mroku i smrodzie, w tym brudzie i w
powietrzu przesyconym cierpieniem, pomagał chorym. On tam trwał na
posterunku od świtu do nocy. Od świtu do nocy! A pani, bramo zbawienia,
czekałaś na niego, w swojej domowej samotności. Krynico dobroci, niech
imię pani będzie uświęcone i na wieki utrwalone! Ja pani we wszystkim
pomogę. Obiecałem to profesorowi. We śnie mu obiecałem.
Wstaje, przynosi miednicę z praniem i rozwiesza je na sznurze, przypina
spinaczami. Mówi do siebie.
Dowiedziałam się wtedy o mężu rzeczy niemożliwych! Serce miał nienasycone. Pacjentami nienasycone. A moje? Co z moim sercem?! Nic mi
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nie pozostało, tylko zalać je śliwowicą. Przestanie być ciężkostrawne.
Swobodo, swobodo, nie będziesz swobodą, jeśli kto zasiądzie panować
nad tobą. Tak, wolność wdowy bywa niebezpieczna, trzeba pilnować nie
tylko swojego ego, ale i cnoty. A cnota, cały ten kręgosłup moralny, musi
trzymać pion. Nie można być chorągiewką na wietrze. Ja nią byłam za
długo. Dlatego dziś muszę budować siebie od nowa. Zadawać sobie fundamentalne pytania i uczyć się kobiecości na różne inne sposoby. Och,
te zwodnicze oczy Antosia! Gdyby nadal żył, znowu poszłabym za nim na
koniec świata. Jak owieczka za baranem. Za pasterzem. Prosto na rzeź
duszy. Jak to mówił Panek o jego oczach?
Mała przerwa w rozwieszaniu bielizny. Jadwiga K. naśladuje głos malarza.
Najdroższa pani doktorowo, królowo Jadwigo moja, ten pani święty to
się potrafi śmiać oczami. W tych oczach wewnętrzne ciepło, jakiś boski
spokój. I ten spokój rozlewał się na cały szpital. Taki niebieski, niebiański
akcent. Królowo Jadwigo, pani nasza, krynico dobroci, boska opiekunko
naszego doktora, wiem to i czuję, duch opiekuńczy profesora przenika
atmosferę nie tylko kliniki, ale i całego królewskiego Krakowa. Niestety,
mamy komunizm, trudno, taki los, ale na klinice komunizmu jakoś nie ma,
komunizm to przecież ustrój wymyślony przez wariatów dla wariatów,
a szaleńcy z psychiatryka są normalniejsi od tych idiotów, co to wierzą
w Marksa, Engelsa, Lenina i Stalina.
Znowu rozwiesza pranie. Mówi do zmarłego męża.
Tak, Antoni, te wasze braterskie dialogi… Czym dla chorego była rozmowa z tobą? Malowaniem autoportretu? Rzeźbieniem duszy? I to wcale nie
koniec. Mówiłeś: nie ma ludzi specjalnej troski. Nie ma wariatów. Są tylko
ludzie wykluczeni. Człowieczeństwo, godność, o, tego nikt i nic nikomu
nie może odebrać. Nawet psychoza. Nawet inwazja demonów. Tak mówiłeś… Teraz ja chcę być twoją pacjentką, chcę wyrzeźbić duszę, potrzebuję odpowiednich farb, dużej sprawności, wielkiej wiedzy. Zastanawiam
się, co temu może służyć? Czy samo zajmowanie się sztuką może być
przyczynkiem do kreowania sztuki życia, czy też najpierw trzeba stworzyć styl życia, a potem zająć się nauką, sztuką czy czymś innym? Jerzy
Panek tworzył piękne dzieła, wszystkie były skrupulatnie przemyślane,
ale jego życie było totalnym bałaganem. Rozmowa z nim coś jednak mi
przyniosła. Czy mam to powtórzyć? Czy on mógłby być moim mentorem?
Ile w jego słowach jest jego, a ile ciebie? Które jego słowa są skierowane
do mnie, które do ciebie, a które do niego samego? Czy to, co uprawiamy,
jest filozofią dialogu? Czy to ja leczę jego duszę, słuchając go, czy on się
leczy, mówiąc do mnie? A może to nie terapia, tylko inna forma kontaktu.
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Może to on jest bardziej normalny niż ja. Bo to on każdego dnia rysuje
siebie, rzeźbi siebie, ryje w drzewie, w metalu, w mózgu, a ja się rozpuszczam, rozpływam jak chmura, jak dym z papierosa. (odstawia miednicę)
Czy wyrzeźbię coś z tej chmury, która jest we mnie? Czy ta chmura zastygnie? Czy jej kształt może się unieśmiertelnić tak jak słowo, które jest
tylko podmuchem, wydechem, dymkiem, drganiem cząsteczek powietrza, widoczną niewidzialnością, duchem? Co ten malarz jeszcze mówił?
Zaraz, zaraz…
Naśladuje głos malarza.
Droga pani Jadwigo, pani mąż to genialny terapeuta, można do niego gadać godzinami. Mechanik mózgu! Subtelnie wchodzi do duszy pacjentów,
rozgląda się, zadaje pytania, odsłania, gdzie kuchnia, a gdzie łazienka.
Jeśli trzeba przebudować, dziury w ścianach załatać, kafelki położyć,
bo wewnętrzny konflikt, jak eksplodujący granat, może rozerwać ducha,
profesor robi jakiś pomocny gest, rzuca kilka mądrych słów, do niczego
nie zmusza. Właściwie nie wiadomo, kiedy się zaczyna terapia. Stawia
coś, poprawia, zamiata, czyści. Bez naruszania autonomii. Tak układa te
intymne puzzle, że widzi się powstający obrazek. A pani puzzle, kochana
doktorowo, są pewnie poukładane równiutko jak na wzorku z pudełka,
prawda?
Łapie się nagle za głowę, krzywi twarz. Siada i mówi do mikrofonu.
Znowu mam wrażenie, że ktoś chce za mnie podejmować decyzje. Demoniczność wciąga w niesłychane piekło. Piekło na ziemi. Wsysa człowieka
jak odkurzacz koty, a ja nie lubię tracić kontroli. Zresztą kto lubi!? Kontrola umysłu, rzecz święta! Trzeba się jednak liczyć z siłami nadprzyrodzonymi. Antek często cytował Fausta: Jam częścią tej siły, która wiecznie
zła pragnąc, wiecznie czyni dobro. Mówił, że to, co w życiu złe, może być
dobre. Powtarzał też za Kazimierzem Dąbrowskim, którego zresztą bardzo cenił, że dezintegracja jest szansą na rozwój. Muszę więc spojrzeć
na swoje zmarnowane życie w inny sposób. Pozytywnie. Muszę zobaczyć
w nim sens, by stworzyć taki sens, który zaaprobuję. Co do Panka, zastanawia mnie, czy malarz widział sens tego wszystkiego, co się z nim
dzieje, i tego, co w życiu robi. Szkoda, że nie zapytałam. No ale właściwie kiedy, skoro usta mu się w ogóle nie zamykały? Było mi niezmiernie
miło, że w końcu mnie zauważył. Jak on to mówił? (naśladuje głos malarza) Wielki Antoni, święty Antoni, cudowny Antoni. Tak mówią wszyscy.
A pani? Pani jest gdzieś w cieniu, pani pracy nikt nie widzi. A przecież pani
też jest wielka.
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Patrzy na zdjęcie na komodzie, mówi swoim zwykłym głosem do zmarłego
męża.
Tak, wielka i ciężka. Tak, tak, Antoś, doskonale pamiętam, co mówiłeś:
za dużo pierogów, za dużo rurek z kremem waniliowym. Taki już mam
metabolizm informacyjny… Co on dalej mówił?… Zaraz sobie przypomnę… Aha! Że poklepałeś go tą swoją ciężką włochatą łapą. Że masz
silne przeguby. Że mocny z ciebie gość. Że masz ręce, którym można
zaufać. Ręce jakiegoś Golema, dobrotliwego potwora, który wyciąga
ludzi z piekielnych otchłani. Bo psychiatra leczy nie tylko głową, ale
i ręką, a ty miałeś ręce, które leczą. Antek to, Antek tamto. Szanowny
pan doktor, który nie wyczuł, że żona tłumi emocje, że samej siebie nie
akceptuje. Ba, profesor! A ja, głupia, wpatrzona w ciebie jak w cudny
obrazek. Wiem, święty byłeś już za życia. Nikomu nie odmawiałeś. A jak
ktoś miał puste kieszenie, nieważne! Też leczyłeś. I nawet w tę biedę
swój osobisty grosz sypałeś. A żona niech się zamartwia, co włożyć do
garnka i o wszelkie inne rzeczy tego świata. A ja się zgubiłam w codzienności, zabłądziłam gdzieś po drodze, coraz częściej głowa mnie bolała
od poczucia jakiejś pozorności, bylejakości. Ukrywałam się. Siebie samą
przed sobą ukrywałam. Przed sobą, nie przed innymi! Innym to ja pozowałam do życia i utyłam od tego jak świnia. Wewnętrzny krytyk wyzywał
od najgorszych, a ja tego nie trawiłam. Zjadałam swoje niepewności, lęki
i marzenia, i radości, które przeszły obok, i już nigdy nie wróciły, wszystkie opatrznościowe wyroki w zawiasach. Ta niestrawność bardzo mnie
męczyła.
Nuci.
Spirala strachu w głowie się obraca
I rośnie wraz z nami od początku świata
Niewinna, nieśmiała, rozkosznie bezradna
Gdy staje na nogi jest bardzo odważna
Ma na swych usługach wszystko, co lubimy
Przede wszystkim jednak to, że my mówimy
Do pierwszych lekcji mamy dołącza się tata
Słyszę z lewej, z prawej:
Bądź taka, nie bądź taka!
Rośnie z nami od początku świata
Bądź taka, nie bądź taka
Lawina ruszyła: szkoła, dom i praca
Zakazy, nakazy, bądź taka, nie bądź taka
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Jeszcze śpię, a już czuję, że powoli wariuję
Parada własnych twarzy we śnie mnie prześladuje
Spirala strachu w głowie się obraca
I rośnie wraz z nami od początku świata
Maszyna wychowawcza, z uporem maniaka
Wystukuje rytmicznie:
Bądź taka, nie bądź taka!
Jeszcze śpię, a już słyszę
Bądź taka, nie bądź taka
Najpierw mówi do siebie, potem do publiczności.
Czterdzieści dziewięć lat i kot. Teraz, do jasnej doliny, muszę znaleźć siebie. Choćbym miała iść ciemną doliną, zła się nie ulęknę. Czterdzieści
dziewięć lat i Dializek. Nic więcej. Głupia byłam. Trzeba było te studia
skończyć, pracy poszukać. Naprawdę szkoda, że nikt mnie wtedy w głowę nie stuknął. Gałczyński twierdził, że używanie głowopukacza ustrzegłoby ludzkość od niejednego szaleństwa. Ale czy mnie, zakochanej po
uszy, w ogóle by to pomogło? Niemądra ze mnie kobieta, prawda? Jakbyście mnie nazwali? Jak nazwą mnie inni? No, jak?! Wiem, wiem, łabędziem domowym to ja nigdy nie byłam, raczej kurą, jakich tysiące. Ale
czegoś o tej kurze nie wiecie. Ona właśnie wysiaduje jajko! Nie spuście jej
z oka, coś się wykluje!
Klęka, wznosi ręce. Przygląda się grzbietom i spodom dłoni, rozcapierza je,
zaciska w pięść, różne ruchy dłońmi, najpierw mówi do kota, potem tylko
do siebie.
Patrz, Dializku, na moje ręce, takie młode jeszcze, a już takie stare.
Sterane praniem i zmywaniem, zmęczone przestawianiem wszystkiego
z kąta w kąt, dźwiganiem, szorowaniem, ruchem zupełnie niechcianym.
Gdzie ja siebie teraz znajdę?! W tych pustych ścianach? W szafie? W kredensie? Może mnie już nigdzie nie ma. Ale chcę być, naprawdę chcę być.
Czasem nie czuję rąk, nóg, czasem głos tracę. Czasem gubię się w jakiejś
białej mgle, gdzieś pomiędzy wczoraj a dziś. Wtedy słyszę wszystkie te
moje demoniczne stwory. Czy jutro zdołam coś powiedzieć? Dzisiaj czarna mgła przez uszy krętym cieknie szumem. Czas mnie mija, pcha, bywa
też, że ciągnie jak wieśniak krowę na łańcuchu. A ja ciągle z własnym niechcianym cieniem… Cieniem jednego bądź drugiego czy trzeciego demona. (zauważa, że światło rzuca cień rąk na ścianę. Teatr cieni. Jadwiga K.
bawi się jak dziecko: robi pająka, kaczuszkę, misia, zajączka itp. Jest zadowolona. Nagle gaśnie światło. Do mieszkania docierają jedynie światła
latarni ulicznych) Znów wyłączyli prąd. Było światło, nie ma światła. A co
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z cieniem człowieka? Czy cień to tylko jego odbicie? Czym jest zniknięcie
cienia? Czy nieistnienie odbicia spotęguje istnienie tego, czego odwzorowaniem był cień? Jak żyć z cieniem, który jest, a jak z tym, którego nie
ma? Cienie bywają straszne, a zniknięcie cienia jest takie łagodne. Szekspir napisał w Makbecie, że życie jest tylko przechodnim półcieniem,
nędznym aktorem, który swą rolę przez parę godzin wygrawszy na scenie w nicość przepada – powieścią idioty, głośną, wrzaskliwą, a nic nie
znaczącą. Czy naprawdę nasza egzystencja nie ma znaczenia? Żyjemy
na pokaz? Rodzimy się, odgrywamy swoją rolę, umieramy i to wszystko?
(podchodzi do okna) Cień zniknął! Czy i ja powinnam? Czy nie lepiej byłoby
nie istnieć, rozpuścić, nie myśleć, nie czuć, połączyć się z innym nieistnieniem. (mówi do zmarłego męża) Mówiłeś, Antoś, że od naszych decyzji,
od naszego systemu wartości zależy, jakimi się stajemy. Jak reagujemy
na wszelkie świata formy. W jaki sposób go odbieramy. Kipimy ze złości
czy się stapiamy… Płoniemy gniewem czy kostniejemy… Połykamy świat
czy wypluwamy? Każda ważna decyzja wymaga niesłychanego wysiłku.
Mam siłę. Muszę w to wierzyć. Mam tę moc! Mam tę moc!
Idzie w głąb pokoju, przewraca krzesło, bo nadal jest ciemno, podchodzi
do stołu, bierze lusterko, podbiega do okna i wyrzuca lusterko.
Ja, Jadwiga ignorująca wszystkie K., także Józefa K., chcę już inaczej patrzeć na świat, w którym się kiedyś zgubiłam. Wiem! Słońce jutro będzie
kroczyć śmielej. Ptaki opowiedzą o pięknie lasu. Jawor zacznie płowieć.
Może to będzie znak, że lato cicho zakwita. (zamyka okno, ale nadal przed
nim stoi. Wtedy wraca prąd, patrzy dalej przez okno i widzi siebie. Podbiega do szafki, bierze kosmetyczkę, wyciąga z niej szminkę, wraca pod okno
i maluje koszmarne stwory na szybie) Zniszczę w sobie wszystkie upiory.
Każdego dnia będę je wywlekać na zewnątrz. Szminkami. Pędzlami. Nożyczkami. Kamyczkami. Muszelkami. Kolorami. Trzeba zaszaleć, po życie
sięgnąć nowe, bo nie wiadomo, czy ten świat przetrwa jeszcze choćby
jeden dzień. Ja, Jadźka, porzucam swoje panieńskie K., małżeńskie K.
i zostaję Jadwigą Dojrzałą. Biorę siebie na świadkową, że stworzę się od
nowa. Od nowa.
Dotyka szyby ręką. Ton głosu triumfujący.
Wszystkie światła gasną. Muzyka, początek utworu „Nie strasz”, bez wokalu.
Trochę później. Noc.
W pokoju wyeksponowane akcesoria malarskie i sztalugi, a na nich szyba.
Jadwiga K. stoi przed sztalugami i wpatruje się w szybę. Ma na sobie tylko
halkę w krzykliwym kolorze. Jest boso.
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Kolejny telefon.
A któż to dzwoni o tej porze?!
Jadwiga K. waha się, czy podnieść słuchawkę, robi to po czwartym czy
piątym dzwonku.
Halo.
Dobry wieczór.
Piotr Skrzynecki? Ten z Piwnicy pod Baranami?
Ze Lwowa? Aaa, ze Lwowa.
Piotr Napoleon?
A, nie Piotr, tylko po prostu Napoleon?
Rozumiem.
Nie rozumiem.
Tadeusz Kantor? Roman Polański?
No to, jak się pan właściwie nazywa?
Aaa, mój mąż wiedział. Ja już nie muszę. No dobrze. W czym mogę panu
pomóc?
Dziękuję.
Oczywiście, mogę panu pokazać, gdzie pochowaliśmy Antoniego.
Umówmy się na cmentarzu, w środę o siedemnastej.
A jak pana poznam albo jak mnie pan pozna?
Nie zna mnie pan, możemy się minąć, nie rozpoznając się.
No właśnie, dlatego pytam.
Jak to, o co? No, jak pana poznam albo jak pan mnie?
Co będzie pan miał na głowie?!
Bikorn? A cóż to takiego?!
Taki kapelusz miał Napoleon, rozumiem.
Dobrze, dobrze, już wiem, o co chodzi. Na pewno pana rozpoznam.
W takim razie, do zobaczenia.
Tak, środa, siedemnasta.
Grzebie w szafkach. Sypie karmę do kociej miski. Do drugiego pojemnika
nalewa wodę ze stojącego na stole dzbanka. Mówi do siebie.
Kolejny zwariowany pacjent Antka, który jest Piotrem Skrzyneckim, który
jest Napoleonem, który jest Tadeuszem Kantorem, który jest Romanem
Polańskim, który jest w sumie nie wiadomo kim. W głowie się nie mieści.
Dobrze, że się wśród ludzi spotkamy, po takim wszystkiego można się
spodziewać. Ale już się nie boję jego demonów, już zrozumiałam, z czym
walczyli pacjenci Antka i on sam. Ja też chyba jestem na granicy ducho-
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wego światłocienia. Może zdołam w jakiś sposób pomóc Skrzyneckiemu-Napoleonowi-Kantorowi-Polańskiemu. Może ja pomogę jemu, a on
mnie? Kto to wie… Może… (do kota) Dializku, kici-kici… Mam coś dobrego
dla ciebie. Kici-kici-kici-kici-kici… Kotku, koteczku, gdzie się schowałeś?
Kici-kici-kici-kici-kici… Dializek, do jasnej doliny, gdzieś ty polazł, czarny
demonie?!
Dzwonek telefonu.
Znowu ktoś dzwoni?! Odbierać albo nie odbierać – oto jest pytanie…
Jadwiga K. po krótkim wahaniu podnosi słuchawkę.
Halo.
Tak, to numer profesora.
Niestety mąż już nie przyjmuje pacjentów.
Jak to gdzie? Pod ziemią.
Nie, nie w szpitalnej piwnicy. Na cmentarzu.
Teraz już pani wie.
Dziękuję.
Salwatorskim.
Wyprał pani mózg? W Ixi czy E?
Oczywiście, że żartuję.
Aaa, czuje się pani wspaniale, cieszę się, bardzo się cieszę.
Tak, ma pani rację, anioł i geniusz.
Tkacz ludzkich dusz? Skoro tak pani twierdzi…
Co zrobił?! Zniszczył pani demona?!
Rozumiem, bez wody święconej i egzorcyzmów, tak, tak, rozumiem.
Tak mówił ten demon?
Ależ to okropne świństwa!
Pani w prawo, demon w lewo… Tak, tak, chyba rozumiem.
Tak, tak, poczekam, proszę wrzucić monetę.
Nie, to nie papierosy go zabiły.
Mnie również jest przykro.
Pani też pali, rozumiem.
Skoro mąż już pani nie całuje, to chyba czas rzucić, prawda?
Wiem, doktor śmierdział.
Przepraszam, muszę kończyć…
Może kiedyś. Dziękuję.
Tak, oczywiście.
Naturalnie.
Tak.
Kipi mi mleko.
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Rozumiem, oczywiście, że rozumiem.
Tak, naturalnie.
Rozumiem. Rozumiem.
Mleko!!!
Trzaska słuchawką, czuje się pozbawiona sił, pada na fotel. Mówi do siebie.
Gwoli ścisłości, Antoni śmierdział. Zgadza się. Co tu ukrywać!? Po całym
dniu po prostu cuchnął extramocnymi, czasem sportami. Cała ta jego
piwnica pod wariatami była śmierdząca… O, właśnie! O tej woni mówił też
pan Jerzy w parku. (naśladuje głos malarza) Ja kocham ten zapach, kochana pani Jadwigo! Ten smród, to działa na mnie jak ta magdalenka, wie
pani, ja właściwie nie wiem, o którą chodzi, ale on, ten geniusz z piwnicy,
z tej potwornej nory, mówił coś o jakiejś magdalence Prusa czy innego
Żeromskiego, nie wiem, wtedy go nie słuchałem w skupieniu, i mówił też
o jakimś rosyjskim psie. Tłumaczył, że ja to jak ten pies, co to się ślini na
widok, smak i zapach papierosa. No to ja się trochę obraziłem, no i potem
domagałem się, żeby mi wyjaśnił i nie wyzywał od psów, a on się śmieje
i klepie mnie po ramieniu, i tłumaczy, że chodzi o doświadczenia jakiegoś
Pawłowa, rosyjskiego naukowca, co to dostał Nobla.
Dzwonek telefonu.
No nie, zamiast spać, dzwonią, żyć dziś nie dają. Trzeba się pilnować.
Zautomatyzują człowieka i już po nim. No, ale sama dziś mówiłam: mam
tę moc, będę silna, jutro założę niebieską sukienkę i pójdę przed siebie.
Porozmawiam z kimś.
Podnosi słuchawkę.
Halo.
Halo?
Halo…
Jest tam kto? Halo…
Trzaska słuchawką. Mówi do siebie.
Co to za licho dzwoniło?! Wszyscy święci i święte boże! Może demony
mają telefony? Ktoś numer wykręcił, by pokręcić ciszą? No nie, plotę
bzdury. A może lepiej by było, gdyby już aparat nie krzyczał? Może by tak
nożyczkami ten kabelek? Jednym ruchem odciąć się od świata… Nie, nie,
Antek miałby żal, a Luśka zwaliłaby mi się na głowę, żeby świętej pamięci
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bratowej pilnować. Wiem, wiem, wystarczy wyciągnąć kabel z gniazdka.
Rzecz cała, nienaruszona, a i człowiek już spokojny. Towar deficytowy,
patrzcie no, takie małe pudełko, a na kilometr śmierdzi blagierką i hipokryzją. Dziś o telefony ludzie się zabijają. Nawet Antek, mądra głowa,
robił z siebie pajaca. Tyle się naprosił o to małe dobro luksusowe, że hej!
Dla żonki swojej! Dla mnie! Dla Jadwisi, by się jej lepiej żyło, gdy jego już
nie będzie. W końcu przyszedł monter i okablował głosy tego świata.
(trzaśnięcie drzwi w głębi kamienicy. Jadwiga K. nasłuchuje) Nie do mnie.
O, jak dobrze. Wdowi pozorny święty spokój. Pewnie pani Ela wraca od
syna. (do zmarłego męża) Ale wyobraź sobie, Antoś, że i tak jakiś dzień
otwarty dziś mamy. Otwartość telefoniczna. Psychodeliczna symbioza.
Łączy się wariat z doktorową, wariat z wariatem, wariat z zakonnicą,
wariat z wdową, wariat z Jadwigą po drugiej stronie lustra. (podchodzi
do szyby ustawionej na sztalugach) To będzie moje okno na demoniczny
świat. Wy też będziecie mogli przez nie wyjrzeć. Zobaczyć mnie i siebie.
Bierze farby i pędzel, maluje koszmarne stworki, zaczyna się śmiać. Odkłada akcesoria. Podchodzi do kufra. Zarzuca na siebie jakiś szal. Śmieje
się już głośno, demonicznie. Podchodzi bardzo blisko widzów. Spaceruje.
Mówi do publiczności.
I co, dobrze się bawicie? Wariatka – myślicie? A może się mylicie? Może
to z wami coś nie tak? O, gdybym tylko była wariatką! Chciałabym, chciała! Mogłabym trzymać sztamę ze wszystkimi swoimi demonami. Cała
byłabym w skowronkach, urojeniach, omamach. Ale to chyba zbyt proste? Gdybym tylko śniła swój byt, życie nie byłoby tak zawiłe, tak ciężkie.
A moja historia nie wisiałaby na haku jak półtusza czy półdusza wystawiona na widok publiczny. Byłabym gdzieś daleko. Ale nie jestem. Hmm,
teraz prawdę wam powiem. Czy się stoi, czy się leży, cała prawda się należy, prawda? Dziś jestem królową ciszy i łez przelewających się przez
ten teatr. Przyszliście tu, żeby zobaczyć żonę genialnego psychiatry?
Jej teatralny klon? Pstryczek-elektryczek, mnie już nie ma. Już nie żyję.
Umarłam w dwudziestym wieku, w osiemdziesiątym trzecim. O, do jasnej
doliny, za kilka lat stuknie mi setka. (śmiech) Umarł Antoni K., niech żyje
Antoni K. Umarła też jego Jadwiga. Kobieta, którą była, a której wcale
nie było. Jestem tylko ja. Przychodząca znikąd i mówiąca nie swoim głosem, lecz językami wariatów i aniołów. Opowiedziałam wam, (wskazuje
na publiczność) im, tobie też i… sobie, zwłaszcza sobie, historię pewnego
nieporządku. Tutaj (stuka się dłonią w głowę) naprawdę dzieją się kuriozalne rzeczy. Coś tam siedzi. Jakaś kura znosząca niezdrowe jajka. Okej,
może i jestem stuknięta, ale przynajmniej o tym wiem. A wam się wydaje,
że jesteście normalni? No, nie wiem, nie wiem. Ja, kobieta znikąd, mówię
wam, że każdy ma swojego demona. Każdy. (wskazuje palcem na widow-
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nię) Wy. I oni. Ty też. Zamknijcie powieki i popatrzcie. Nie, nie otwierajcie
oczu! Oczy cały czas domknięte. Widzicie? Nie? No tak, może jutro będzie
lepiej. Nadal ciemno? (patrzy na widzów z ironicznym uśmiechem) No to
darujmy to sobie. (chwila milczenia. Jadwiga K. mówi cichutko) Późno już,
wiem. Idźcie już, no, idźcie, ja tu jeszcze postoję… Włożę niebieską sukienkę. Poczekam.
Piosenka w tle.
Chmury wiszą nad miastem, ciemno i spać nie mogę
Szybko mijają godziny, znikam, kulę się w sobie
Powietrze lepkie i gęste, zimne wariackie przestrzenie
Czasem brzęczę jak mucha w sidłach pajęczyny.
Czekam na wiatr, co rozgoni
Ciemne skłębione zasłony
Stanę wtedy na „raz!”
Z demonem twarzą w twarz!
Czekam na wiatr, co rozgoni
Ciemne skłębione zasłony
Stanę wtedy na „raz!”
Ze sobą twarzą w twarz!
Jadwiga K. stoi bokiem do widowni, uśmiecha się, zapatrzona w jakiś
punkt. Muzyka na chwilę cichnie.
z offu
GŁOS MĘSKI
Jadźka, pomóc ci?!
z offu
GŁOS ŻEŃSKI
Nie, dam se rade.

Kurtyna
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Od autorki
W utworze wykorzystałam następujące utwory w całości lub we fragmentach:
Julian Tuwim, Ciemność; Stanisław Brzozowski, Posępny las; Maanam, Tu jest
mój dom (sł. Olga Jackowska, Kora); Edyta Geppert, Idź w swoją stronę (sł. Jonasz Kofta); Maanam, W ciszy nawet kamień rośnie (sł. Kora); Edyta Geppert,
Największy teatr świata (sł. Magdalena Czapińska); Maanam, Bądź taka, nie
bądź taka (sł. Kora); Stanisława Celińska, Nie strasz; Maanam, Krakowski
spleen (sł. Kora). Ostatnie dwa zdania wypowiedziane z offu to fragment filmu
Sami swoi (1967 r., reż. Sylwester Chęciński, scen. Andrzej Mularczyk).
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Aleksandra Zielińska

KOBIETA SCHRÖDINGERA
Osoby:
CHÓR KOBIET SCHRÖDINGERA
KOBIETA SCHRÖDINGERA DEBIUTANTKA
WARGATEK SANITARNIK
ŁAWICA RYB PIELĘGNIC
RYBA GŁĘBINOWA
NAJBARDZIEJ SAMOTNY WIELORYB NA ŚWIECIE

1. Anamnesis, czyli najpierw są pytania.
Znajdujemy się w przestrzeni, która wygląda jak miejsce przejściowe, taka
faza liminalna – przychodzisz, czekasz, wychodzisz, nie zostajesz na dłużej, owo miejsce przejściowe sprawia wrażenie płynnego, zmiennego, takie limbo, o – jak byśmy byli pod wodą, czy co, albo w poczekalni, takiej
zwykłej, normalnej poczekalni szpitalnej, albo i jedno, i drugie naraz, co się
będziemy ograniczać. Na pierwszy rzut oka jest tu sterylnie i mało przyjaźnie, stoją takie białe obrotowe taborety, ale można i natknąć się na plamę
śluzu, jakby to miejsce było jednak trochę organiczne. Od czasu do czasu
słychać dziwny dźwięk – brzmi trochę jak urządzenie medyczne, trochę jak
nawoływania wielorybów. Ogólnie mało przyjemnie.
Warto zwrócić uwagę na ściany – pokryte malowidłami, kojarzą się z naskalnymi obrazkami pierwszych ludzi – znaczy widać, że są stare.
W klatce siedzą trzy szczury, mają na główkach czapeczki, zrobione z folii
aluminiowej. Obok klatki kuca Chór Kobiet Schrödingera, również ma na
główce czapeczkę z folii aluminiowej. W kącie stoi akwarium ze skorupiakami.
Chór Kobiet Schrödingera to jest ciekawy byt zbiorowy, zamknięty w jednym ciele, zawiera w sobie wiele głosów, które na zmianę dochodzą – nomen omen – do głosu, bywa, że się nawet kłócą. W ogóle Chór jest nieco
niepokorny i porusza się po naszej przestrzeni według własnego widzimisię, czasem trzeba go przywołać do porządku, jeśli akurat wlezie na
widownię i zacznie przeszkadzać w odbiorze sztuki. Na dodatek trochę
ubrudził się wszechobecnym śluzem oraz farbą z malowideł. Na pierwszy
rzut oka widać, że kręci się tu od zarania.
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Przychodzi Kobieta Schrödingera Debiutantka, zaczyna ściągać z siebie
skafander kosmonauty.
CHÓR KOBIET SCHRÖDINGERA
Żyłam jak w malignie, w jakimś dziwnym zawieszeniu, jakby w matrixie
w oczekiwaniu na wyniki. A kiedy pan doktor oznajmił, że jest choroba
(tak właśnie to ujął) wyszłam od niego (jak jakiś debil) roześmiana z gabinetu.
Och, przestań, nuda, weź lepiej popatrz na to malowidło, niespecjalnie
wyszło, ktoś tu się za mało starał.
Nie za mało starał, tylko odchody nietoperzy to akurat nie najlepsze medium malarskie, a poza odchodami nietoperzy to tutaj nie ma za bardzo
nic innego, znaczy może i jest, ale się nie nadaje. Zresztą, nie miałam
czasu!
Akurat czasu to tu wszyscy mamy aż nadto. Nuda, nuda, jaka wielka
nuda. Nuda.
Kobieta Schrödingera Debiutantka w międzyczasie wyłoniła się ze swego
skafandra jak Wenus z piany.
RYBA GŁĘBINOWA
Trzeba będzie czekać.
KOBIETA SCHRÖDINGERA DEBIUTANTKA
Słyszałam, podobno zawsze trzeba czekać. Ktoś jest przede mną?
RYBA GŁĘBINOWA
Nie.
KOBIETA SCHRÖDINGERA DEBIUTANTKA
Na pewno?
RYBA GŁĘBINOWA
Na sto pro.
KOBIETA SCHRÖDINGERA DEBIUTANTKA
To dobrze.
RYBA GŁĘBINOWA
A to akurat nie ma znaczenia.
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ŁAWICA RYB PIELĘGNIC
Dobrze, że przyszłaś na czas, a nawet, że przyszłaś za wcześnie, zawsze
jest lepiej przychodzić za wcześnie, bo czasem może braknąć miejsca,
nawet jeśli było zaklepane przez telefon, przez maila, przez znajomą na
lewo, nic tak nie zaklepuje jak własny tyłek na taborecie. A masz papiery?
Ale mam na myśli wszystkie papiery. Takie naprawdę wszystkie – skierowania, wpisy, wypisy, akty, zaświadczenia, daty szczepień, wszystko,
zaświadczenie z bierzmowania, dyplom przedszkolaczki, ręcznie robione
kartki na Dzień Matki, nie żebyśmy tego nie mieli w swoich papierach, bo
nawet jeśli mamy, to pewnie nie chce się nam szukać, no więc, jak będzie?
KOBIETA SCHRÖDINGERA DEBIUTANTKA
Czy to potrzebne?
Dobrze, dobrze, mam wszystko.
RYBA GŁĘBINOWA
Ho, ho, ale masz śmieszne zdjęcie do dowodu, a jeszcze lepsze na paszporcie albo dyplomie przedszkolaczki. To ty, serio? A to twój wyciąg
z konta? Billing rozmów? Logowania telefonu? Sporo się szlajałaś po
nocy. Nie uczyli cię w szkole, że to pierwszy krok do spontanicznego aktu
przemocy? Że sama sobie będziesz winna?
ŁAWICA RYB PIELĘGNIC
No i to tyle w kwestii naszego zdania na temat twojego prowadzenia się.
Jeśli nie wywnioskujemy go rzecz jasna ze stanu flory bakteryjnej w twojej waginie.
RYBA GŁĘBINOWA
WA-GI-NA. Trudne słowo. Niech państwo powtórzą, skoro już państwo,
szanowna widownio siedzi i patrzy. I podgląda. Wszyscy lubimy podglądać, och, jak wszyscy lubimy podglądać, a tu szykuje się niezłe przedstawienie.
KOBIETA SCHRÖDINGERA DEBIUTANTKA
To są moje prywatne sprawy.
ŁAWICA RYB PIELĘGNIC
Poza poczekalnią może i owszem, ale tutaj, w brzuchu naszego wielkiego wieloryba, możemy sobie komentować pacjentów do woli. Ich życia
intymne, wygląd zewnętrzny, wspomniane samoprowadzenie się, samozapuszczenie się, doskonałe anegdoty do kawki w przerwie. No, to teraz
wypełni ankiety.
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KOBIETA SCHRÖDINGERA DEBIUTANTKA
Jakie ankiety?
CHÓR KOBIET SCHRÖDINGERA
Mam małe dziecko!
KOBIETA SCHRÖDINGERA DEBIUTANTKA
Czemu ta kobieta płacze?
ŁAWICA RYB PIELĘGNIC
Wypełnij te ankiety.
KOBIETA SCHRÖDINGERA DEBIUTANTKA
Może potrzebuje pomocy? Potrzebuje pani pomocy?
RYBA GŁĘBINOWA
Zostaw, szalona, wszyscy tu jesteśmy trochę szaleni.
ŁAWICA RYB PIELĘGNIC
Tylko wariaci są czegoś warci.
RYBA GŁĘBINOWA
śpiewa na nutę „No woman, no cry”
Hej, kobieto, po co ten płacz? Hej, kobieto, po co ten płacz?
CHÓR KOBIET SCHRÖDINGERA
Jaką ma konsystencję w dotyku rak? Czy to jest twarde czy jakie? I czy to
jest w środku, czy od razu pod skórą?
RYBA GŁĘBINOWA
Mówiłam.
CHÓR KOBIET SCHRÖDINGERA
Wyczułam tylko guzek w lewej piersi, ale tak sobie myślałam, że może to
być kawałek żebra, bo jestem przecież szczupłą osobą, poza tym innych
objawów nie mam, no i mam dopiero trzydzieści lat, mam dopiero trzydzieści lat!
Cicho, cicho, głupia, to ja mam małe dziecko!
ŁAWICA RYB PIELĘGNIC
No, siada i czeka na swoją kolej.
KOBIETA SCHRÖDINGERA DEBIUTANTKA
Zaraz, zaraz. To jest prywatna wizyta, może trochę szacunku. Płacę
w końcu za to, żeby pani powiedziała mi dzień dobry, żeby zapisała mnie
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pani na konkretny dzień, konkretną godzinę, a nie w przedziale czasowym
cztero, powiedzmy, godzinnym, w tłumie pacjentek innych – zdenerwowanych, niepewnych, czy jeszcze zdążą wejść, ostatnim razem na badaniach były powiedzmy dziesięć lat temu i więcej się nie odważą, jak nie
dzisiaj to nigdy, płacę, bo mnie stać, nie muszę prosić męża, matki, babki, konkubenta, jestem w końcu kobietą wykształconą, z dużego miasta
– ponad dwieście tysięcy mieszkańców, stać mnie na prywatną wizytę,
stać mnie na lekarza z polecenia, a jeśli nie mam lekarza z polecenia,
mogę sobie wejść na portal polećlekarza pe el i tam sobie poczytać opinie i wybrać, przebrać, skoro płacę, a cena wizyty nie stanowi jednej
czwartej mojej pensji, tylko powiedzmy jedną trzydziestą, więc należę
do tego niewielkiego procenta kobiet uprzywilejowanych, które dostaną
skierowania na badania oraz receptę na środki antykoncepcyjne, jeśli
bym ich oczywiście potrzebowała, a nie potrzebuję akurat teraz, ale jeśli znalazłabym się w sytuacji bez wyjścia ograniczonej czasem magicznych siedemdziesięciu dwóch godzin, to w godzinę jedną jestem w stanie
sprawę rozwiązać, stać mnie, ale stać nie wszystkie kobiety.
ŁAWICA RYB PIELĘGNIC
Jeszcze coś? Boring, 2/10. Niech siada i czeka. Tam ma akwarium, może
sobie wybrać.
RYBA GŁĘBINOWA
No właśnie, poczuj się jak w najlepszej restauracji, serwującej doskonałe, świeżo przyrządzone owoce morza. Są takie miejsca, serio, że szefowi kuchni palcem wskazującym pokazujesz, którego homara byś chciała
włożyć żywcem do wrzątku i dostać na talerzu razem ze szczypczykami do pancerzyka. Albo rybę. W najlepszych restauracjach są akwaria,
w wielkopowierzchniowych marketach są wielkie baseny z takim na ten
przykład karpiem. Pokazujesz paluszkiem i chlup ryba do siatki foliowej.
Albo jak się zastanawiasz, które ze swoich dzieci zaszczepić, to wybierasz akurat to, które chcesz zatrzymać! Tu jest tak samo, w magicznej
poczekalni, idziesz, wybierasz skorupiaka, a obsługa ci powie, co to za
jeden. Wszystkie i tak czekają na śmierć.
CHÓR KOBIET SCHRÖDINGERA
Wszystkie i tak czekamy na śmierć.
ŁAWICA RYB PIELĘGNIC
No od tej pani to chyba dostalibyśmy jedynkę na polećlekarza pe el.
Ewentualnie dwóję, bo pozwalamy jej tu siedzieć, ile chce, czyli domyślnie za długo. Aż pomazała ściany, o Neptunie, tak się idą jebać dopłaty
z Unii Europejskiej na służbę zdrowia. Wybrała już?
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KOBIETA SCHRÖDINGERA DEBIUTANTKA
Proszę zostawić mój skafander! Gdzie go pani zabiera?
ŁAWICA RYB PIELĘGNIC
Nie będzie ci na razie potrzebny, a tu niepotrzebnie zajmuje miejsce,
denerwuje szczury, niech zobaczy, jak bezradnie machają ogonkami
z tego całego stresu, a to źle wpływa na warunki eksperymentu, który tu,
w międzyczasie, przeprowadzamy. Pieniądze z zagranicznych grantów na
kwitnący rozwój nauki nierzadko łatają budżety.
KOBIETA SCHRÖDINGERA DEBIUTANTKA
A jeśli będę chciała wyjść na papierosa? Bez skafandra nie ruszę się nigdzie poza tę przeklętą poczekalnię.
ŁAWICA RYB PIELĘGNIC
Na twoim miejscu to raczej rzuciłabym palenie. I wszelką nadzieję, tak
jak głosi napis nad drzwiami. Trzeba było sobie drogą ewolucji wyhodować skrzela, a nie przeciwstawny kciuk, samoświadomość i takie ciało,
no jednak umówmy się trochę bezużyteczne w zmieniającym się na gorsze środowisku, mało wytrzymałe i podatne na błędy przy każdym podziale komórkowym. Że o za delikatnym układzie oddechowym, który
sama sobie sabotujesz substancjami smolistymi, to już nie wspomnę.
KOBIETA SCHRÖDINGERA DEBIUTANTKA
Proszę dać spokój mojemu ciału, mojemu ciału własnemu, doskonałej
maszynie, na której wyrabiam dwieście, trzysta procent normy w pracy
zawodowej i życiu prywatnym, przyszłam tutaj tylko na chwilę, na drobne badanie, mały przegląd podwozia i nadwozia, nic szczególnego, nic
wielkiego, wyniki będą na pewno dobre, znam swoje ciało, mam do niego
zaufanie, nigdy mnie nie zawiodło ani w dziesiątej godzinie w etatowej
pracy, ani w trzecim dniu zabawy alkoholowo-narkotykowej.
CHÓR KOBIET SCHRÖDINGERA
wtrąca się w rozmowę
Ja nie wiem, czy to jeszcze moje ciało.
ŁAWICA RYB PIELĘGNIC
Nie byłabym taka pewna tej twojej wyższości ewolucyjnej, ale co ja tam
wiem, jestem tylko ławicą ryb pielęgnic, która pilnuje, żeby pacjenci
wchodzili do gabinetu we właściwej kolejności i wychodzili właściwymi
drzwiami. Co ja mogę, co ja wiem? W końcu wyzbywam się empatii, żeby
przeżyć.
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CHÓR KOBIET SCHRÖDINGERA
trochę się gimnastykuje, bo dominujący głos chce przejąć kontrolę
Na przykład ostatnio, obcinam sobie paznokcie u rąk, bo mi się już takie
długie zrobiły i zaczęły rozdwajać, mam do tego specjalną obcinaczkę,
ale z tych tańszych, bez pojemniczka na ścinki…
Witam! Czy są jakieś zioła na guza w piersi?
…więc te resztki paznokci wystrzeliwują w powietrze i potem je zbieram
po całej łazience. Śmieszne, nie? Zbieram je, układam na brzegu zlewu
i liczę, żeby było dziesięć, chociaż tak bardzo mnie to obrzydza.
Nie wiem, jakieś okłady z kapusty? Przymoczki z jarmużu? Kombucza?
Cokolwiek?
Wyobrażam sobie, na przykład, całą szklankę pełną ścinków paznokci,
czy może być coś bardziej wstrętnego? A przecież chwilę, dziesięć sekund wcześniej, te paznokcie należały do mnie, mnie konkretną spójną
częścią były, lubiłam się nimi drapać po plecach albo za uchem, a teraz
ciach i już chce mi się rzygać na samą myśl. Czy to jeszcze moje ciało?
No cokolwiek, przecież nie można lać w siebie chemii, to nie są standardy
pod tytułem lata siedemdziesiąte i wszystkie ścieki spuszczamy do wody
pitnej.
Nie, to nie twoje ciało!
KOBIETA SCHRÖDINGERA DEBIUTANTKA
Długo tu pani już czeka?
CHÓR KOBIET SCHRÖDINGERA
Kościół mówi, że ciało jest grzechem. Nauka mówi, że ciało jest maszyną.
Reklamy mówią, że ciało to biznes.
ŁAWICA RYB PIELĘGNIC
Ja mówię, że ciało to fiesta! Bawmy się!
KOBIETA SCHRÖDINGERA DEBIUTANTKA
Acha.
gmera ręką w akwarium, mieszkańcy akwarium są niezadowoleni
Ej, ugryzł mnie! To cholerstwo mnie wzięło i ugryzło! Czy ktoś może mi
zdezynfekować ranę? Czy ktoś może mnie zaszczepić teraz na wzw,
wściekliznę, gronkowca, tężec? Przecież też krab mógł pływać w wodzie
pełnej rtęci, ołowiu albo plam z ropy naftowej, mógł się nałykać plastikowych nakrętek i słomek po napojach! Słodki Jezu, wchodzisz zdrowa,
wychodzisz chora.
ŁAWICA RYB PIELĘGNIC
złowieszczo
To może nie być krab.
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KOBIET SCHRÖDINGERA
Trzeba było założyć hełm ochronny.
KOBIETA SCHRÖDINGERA DEBIUTANTKA
Że co?
CHÓR KOBIET SCHRÖDINGERA
Hełm ochronny, dwie warstwy folii aluminiowej, chroni mózg przed promieniowaniem, przed przejęciem kontroli i czytaniem w myślach.
Przecież ten dźwięk, słyszysz ten dźwięk? Czuję, jak mnie przenika, tylko tak mogę się chronić. Ta aluminiowa czapeczka to klatka Faradaya,
wiesz, co to klatka Faradaya?
KOBIETA SCHRÖDINGERA DEBIUTANTKA
Coś słyszałam.
CHÓR KOBIET SCHRÖDINGERA
I tak się kończy nieuważanie na lekcjach fizyki, nie hukiem czy skomleniem, a nieznajomością podstawowych zasad przetrwania we współczesnym świecie technologii i fal wszelkiej maści. Ponieważ potencjał
elektryczny na powierzchni czapeczki musi być w każdym punkcie taki
sam, pole elektryczne nie przenika do środka mojej głowy. Dzięki temu
we wnętrzu czapeczki-klatki, niezależnie od tego jak silnie jest ona naładowana nie ma pola elektrycznego. To sprawia, że na przykład samoloty
są odporne na uderzenia piorunów i nikt nie przeczyta moich myśli.
Chcesz przymierzyć?
KOBIETA SCHRÖDINGERA DEBIUTANTKA
Powiedzmy, że jestem sceptyczna do tego pomysłu.
RYBA GŁĘBINOWA
Prędzej karton z kotem w środku, a nie klatka Farasraja. Dopóki nie otworzysz, to nie wiesz, czy kot jest żywy, czy martwy.
KOBIETA SCHRÖDINGERA DEBIUTANTKA
No obawiam się, że w takim nerwowym towarzystwie te szczury długo
nie pożyją.
CHÓR KOBIET SCHRÖDINGERA
Napisałam kiedyś w Internecie: hejka, czy zna ktoś może jakieś skuteczne zioła na raka? Dzięki, pozdrawiam. Tak mi powiedzieli: jeżeli to będzie
rak, to pij sok z buraka, dr S. Ferenczi (Węgry) potwierdził lecznicze działanie buraka czerwonego na przykładzie 45 pacjentów nieuleczalnie cho-
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rych na nowotwory; podawał im w fazie początkowej kilkakrotnie w ciągu
dnia 250g tartych surowych czerwonych buraków, później pili dziennie
300-500ml surowego soku. W rezultacie 3 osoby nie reagowały w ogóle
na tę terapię, podczas gdy u 16 zauważono znaczną poprawę: zmniejszenie się lub tez zanik guza, dobór wagi od 5 do 15 kg, poprawa OB. Tak mi
powiedzieli w Internecie.
ŁAWICA RYB PIELĘGNIC
Powiedzieli jej też, żeby se usmażyła cycki, więc nie polegałabym na forach internetowych.
KOBIETA SCHRÖDINGERA DEBIUTANTKA
Chciałabym jednak odzyskać mój skafander.
A ten dźwięk, właśnie, co to za dźwięk?
ŁAWICA RYB PIELĘGNIC
To jest, moja droga, fala radiowa o częstotliwości 52 herców.
RYBA GŁĘBINOWA
Wieloryb.
Ściany naszej poczekalni falują.

2. Oglądanie (łac. obductio).
Znajdujemy się w tej samej przestrzeni, co wcześniej, z naszymi wszystkimi bohaterami, ale sytuacja jest już z goła inna, bo oto następuje badanie numer jeden. Chór Kobiet Schrödingera i Ławica Ryb Pielęgnic raczej
rozglądają się po ścianach, żeby zapewnić Kobiecie Schrödingera Debiutantce jakieś minimum intymności, ale podglądają, jak się im wydaje, że
nikt nie patrzy. Szczury za to gapią się, gdzie chcą, skorupiaki klekoczą
w swoim akwarium, tylko Ryba Głębinowa nie opuszcza pacjentki o krok,
ale to akurat oczywiste.
RYBA GŁĘBINOWA
Wargatek sanitarnik, po innemu łacińskiemu labroides dimidiatus, ryba
okoniokształtna z rodziny wargaczowatych, szerzej znana jako ryba-czyściciel. Hodowana głównie w akwariach domowych, ale to nie znaczy, że
nie można się na nią natknąć w Morzu Czerwonym, a nawet Oceanie Indyjskim, u wybrzeży Afryki, jeśli rzecz jasna, ktokolwiek z państwa, tego
całego planktonu na widowni znajdzie się w wodach Oceanu Indyjskiego
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u Wybrzeży Afryki, w każdym razie polecam. Niewielka – bo ma najwyżej
kilkanaście centymetrów długości – ryba o wydłużonym ciele i to jasnoniebieskim, a od otworu gębowego do ogona ma charakterystyczny ciemny pas. Grzbiet natomiast jasnożółty. So gay. Natomiast samice, uwaga,
uwaga, samice są zdolne do zmiany płci. Proszę sobie wyobrazić, samice
są zdolne do zmiany płci! Tylko wprawdzie samice, ale nie spodziewałabym się niczego innego po samicach. W naszym bagienku by to w świetle
dziennym, jasnym, na widoku nie przeszło. Kątem przechodzi, jak nikt
nie widzi, a jak nie widzi, to się wstydzić nie ma czego. HER-MA-FRO-DY-TYZM. Trudne słowo, państwo powtórzą. Hermafrodytyzm. Wargatek
zajmuje się usuwaniem pasożytów ze skóry innych ryb, sanitarnik, czyściciel, rybi lekarz. Wargatki to w ogóle mają swoje stałe miejsca na rafie
koralowej, takie stacje czyszczące, dzięki wyżej opisanemu ubarwieniu
i charakterystycznemu – czytaj: dziwnemu – zachowaniu, które trochę
przypomina taniec, trochę nie, taka zwariowana tarantella, to zwraca na
siebie uwagę większych ryb. I to nie byle jakich, bo klientami wargatka są
rekiny, mureny albo strzępiele. Widzieli państwo strzępiele? Klienci nie
zjadają swojego lekarza, wręcz przeciwnie, nadstawiają płetwy, skrzela, jamę gębową do zbadania i usunięcia pasożytów albo łuszczącej się
skóry, albo resztek jedzenia spomiędzy zębów. Wszyscy mają zaufanie
do wargatka, ale trzeba uważać. Jest gatunek – Aspidontus teaniatus –
który podszywa się pod wargatka i zamiast pasożytów wyjada rybom kawałki skrzeli lub płetw. Życie to dżungla, mój drogi planktonie.
KOBIETA SCHRÖDINGERA DEBIUTANTKA
A czemu pan nie nosi fartucha?
WARGATEK SANITARNIK
To zwiększa zaufanie pacjenta, a zmniejsza dystans w tej, jakże kłopotliwej jednak z wielu stron, sytuacji badania.
KOBIETA SCHRÖDINGERA DEBIUTANTKA
Chyba pacjentki.
WARGATEK SANITARNIK
Dla mnie bez różnicy, preparat to preparat, wolę nie budować zbytnio
głębokiej więzi emocjonalnej z preparatem, bo przecież wiadomo, co się
robi ze szczurami po badaniu.
RYBA GŁĘBINOWA
Może państwo nie wiedzą, więc powiem, że po eksperymentach naukowych, w których poszukuje się na przykład leku na raka albo szczepionki
na AIDS, albo sprawdza się konsystencję kremu do rąk, zwierzęta laboratoryjne trzeba zutylizować. W grancie pisze się, że w labie stoi specjalna
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humanitarna gilotyna do tego celu, ale tak naprawdę każdy naukowiec
ma dwie ręce, z których można zrobić tańszy użytek. Lewa za główkę,
prawa za ogonek i trrrach, po szczurku. Równie humanitarnie co z homarem we wrzątku.
WARGATEK SANITARNIK
Wszystko dla dobra nauki, a my lepiej się bierzmy do roboty, bo w kolejce mam górę pacjentek, z czego te, które umówiły się na koszt państwa,
czekają parę miesięcy, żebym zajrzał im między nogi, więc się spieszmy,
zanim uciekną z poczekalni. Albo może i niech uciekają, to moja dwudziesta druga godzina dyżuru i sukcesem będzie, jak trafię wziernikiem w odpowiednie miejsce, ale tego oczywiście ci nie powiem.
KOBIETA SCHRÖDINGERA DEBIUTANTKA
Nie powiesz, a skoro zapłaciłam za tę wizytę, to będę sobie naiwnie wierzyć, że jesteś uważny i wypoczęty, a przeprowadzanie badań kontrolnych to twoja największa pasja, zatem wszelkie czynności wykonujesz,
dokładając najwyższej staranności. Poza tym bardzo mnie to badanie
stresuje wbrew hardej postawie, jaką przyjęłam. Bez skafandra jak bez
skóry, bezbronna.
WARGATEK SANITARNIK
Trzy, dwa, jeden, staaaart!
Na początek wymieniamy parę zdawkowych komentarzy na temat twojego ogólnego samopoczucia, ale słucham jednym uchem, bo w międzyczasie muszę przejrzeć twoją dokumentację, bo za każdą z was wleką
się tony papierów, tony wyciętych bezpodstawnie drzew. Dokumentacja
pisana jest ręcznie, więc staram się wyłapać słowa klucze, napisane bardziej wyraźnie niż pierwsze przykłady pisma klinowego.
KOBIETA SCHRÖDINGERA DEBIUTANTKA
Swoje ogólne samopoczucie określam jako doskonałe, podtrzymuję wymianę zdawkowych komentarzy, bo widzę, że wnikliwie studiujesz moje
poprzednie wyniki i nie chcę ci przeszkadzać.
WARGATEK SANITARNIK
Rozpoczynam teraz wścibski wywiad pełen niekomfortowych pytań, rubasznie rugam cię, że niedokładnie prowadzisz swój dzienniczek menstruacyjny, bo kwestii twojego własnego prowadzenia się nie zamierzam
poruszać werbalnie. Wiem, że rubasznym żartem przekraczam twoją
strefę komfortu, ale opowiadanie głupot powstrzymuje mnie przed zaśnięciem. W żyłach płynie mi i tak już więcej kawy niż krwi. Na szczęście
dzisiaj nie piłem alko.
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KOBIETA SCHRÖDINGERA DEBIUTANTKA
Ignoruję niesmaczne zaczepki, bo przecież jestem dobrze wychowaną,
dużą dziewczynką, która zna swoje miejsce w tej relacji i podaję, jak najbardziej prawdopodobną, datę ostatniej miesiączki, bo przecież żadnego
dzienniczka menstruacyjnego nie prowadzę, ale to już pan nie musi wiedzieć. Próbuję również zignorować fakt, że w gabinecie są inni i chociaż
udają, że zajmują się swoimi sprawami, to wiem, że i tak patrzą na mnie.
WARGATEK SANITARNIK
Kończymy pytaniem, dotyczącym historii przewlekłych chorób nowotworowych w rodzinie i straszę cię rakiem, jeśli jakiś kuzyn twojej babci zmarł od palenia papierosów. Następnie proszę, żebyś rozebrała się
w kącie pokoju, bo i tak nie mamy parawanu.
KOBIETA SCHRÖDINGERA DEBIUTANTKA
W Internecie czytałam, że najlepiej przychodzić w spódnicach, więc zdejmuję spódnicę i majtki, wszystko układam w kostkę, schludnie, bo może
pan oglądać moje jajniki, ale bielizny to już nie.
WARGATEK SANITARNIK
Odwracasz się tyłem, zasłaniasz, zakrywasz, obserwuję to z jakimś takim wzruszeniem, bo teraz możesz rozebrać się sama, w kącie, w swoim
tempie, doceniaj, co masz.
KOBIETA SCHRÖDINGERA DEBIUTANTKA
Nie doceniam faktu, że mogę rozebrać się sama. Naiwnie zakładam, że to
moje prawo, a nie czasowy przywilej.
WARGATEK SANITARNIK
Proszę cię, żebyś usiadła na tym super niewygodnym fotelu, a ty pewnie
cały czas będziesz się zastanawiać, kto tam siedział przed tobą i czy aby
nie cierpiał na żadne przykre choroby skórne.
KOBIETA SCHRÖDINGERA DEBIUTANTKA
Ależ mnie pan przejrzał. I to jeszcze bez wziernika!
WARGATEK SANITARNIK
Proszę, żebyś się rozluźniła, co z oczywistych względów jest kompletnie
niemożliwe, ale robię to dla twojego komfortu.
KOBIETA SCHRÖDINGERA DEBIUTANTKA
Natomiast ja dla twojego komfortu ogoliłam strefę bikini, wzięłam rano
długi prysznic i tuż przed wizytą przetarłam się chusteczką do higieny
intymnej.
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WARGATEK SANITARNIK
Delikatnie sugeruję, że teraz poczujesz zimno i może ewentualnie ból, ale
maleńki, taki przy ukłuciu komara, bo o tym ukłuciu komara uczyli mnie
na studiach w ramach nawiązywania kontaktu z pacjentem, ale to były
ledwie cztery godziny dydaktyczne, więc to ukłucie komara powtarzam
zarówno przy badaniu, jak i wkłuciu do znieczulenia zewnątrzoponowego
czy nacinaniu krocza podczas porodu.
KOBIETA SCHRÖDINGERA DEBIUTANTKA
Oczywiście, czuję teraz rozdzierające zimno w środku, ale trzymam to dla
siebie, w duchu doceniając fakt, że masz rękawiczki. Na pytanie, czy boli,
odpowiem, że nie, oczywiście, że nie, chociaż doskonale wiem, że gdybyś użył mniejszego wziernika, nie miałabym poczucia, że zaraz pęknę
na pół.
WARGATEK SANITARNIK
Przyglądam ci się bardzo uważnie i nic nie mówię. Po części czuję satysfakcję z posiadanej władzy, po części nie chce mi się tłumaczyć poszczególnych faz badania, przecież i tak nie zrozumiesz, jak zacznę rzucać
łacińskimi nazwami struktur anatomicznych oraz ich stanów. Chociaż nie
ukrywam, że to lubię. Wiedza to władza, szczególnie tutaj.
KOBIETA SCHRÖDINGERA DEBIUTANTKA
Sekundy się rozciągają, za to moje ciało wręcz przeciwnie. Spięta do granic możliwości, próbuję wyczytać potencjalną diagnozę z układu twoich podniesionych brwi i skrzywionych warg. W duchu proszę, żebyś nie
przeciągał.
WARGATEK SANITARNIK
Przeciągam badanie, chociaż na pierwszy rzut oka widać, że niczego niepokojącego nie widać. Ale ostro udaję, że szukam.
Informuję w końcu, że wszystko w porządku.
KOBIETA SCHRÖDINGERA DEBIUTANTKA
W końcu mogę oddychać.
WARGATEK SANITARNIK
Dla siebie zachowuję fakt, że byłoby mi łatwiej, gdybyś przestała się tak
spinać. Teraz pobieram próbkę do cytologii, która w dużej mierze da mi
odpowiedź, jak się prowadzisz, jeśli po wyglądzie albo ogólnym wrażeniu jeszcze do tego nie doszedłem. Jeśli to mnie oczywiście interesuje,
bo jeśli to akurat dwudziesta druga godzina mojego dyżuru to i tak masz
szczęście, że trafiłem wziernikiem we właściwe miejsce.
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KOBIETA SCHRÖDINGERA DEBIUTANTKA
Oczywiście, to wszystko mówisz, trzymając rękę w środku mojego ciała.
No i w końcu mogę ubrać się od dołu i rozebrać z góry.
WARGATEK SANITARNIK
Rachu ciachu i po strachu.
RYBA GŁĘBINOWA
Niby rachu ciachu i po strachu, ale proszę pamiętać: Aspidontus teaniatus, nie wszystkie wargatki są tym, czym się wydają. Zaraz, zaraz, nie
podglądaj! Po której ty jesteś stronie? Przecież nie zapłaciłaś za bilet!
ŁAWICA RYB PIELĘGNIC
Nie podglądam, po prostu wykonuję swoją pracę.
RYBA GŁĘBINOWA
Ta, jasne!
CHÓR KOBIET SCHRÖDINGERA
Za pierwszym razem poszłam prywatnie. Niby pan bardzo miły, przywitał
się, wytłumaczył, zbadał delikatnie, ale.... W czasie badania pyta się, czy
od dawna mam problem z wrastającymi włoskami w okolicy bikini i że
warto się nad tym zastanowić. Bo właśnie on wypożyczył laser do laserowej depilacji, ale niedługo będzie miał swój i wtedy dobrze byłoby się
do niego zgłosić. A na odchodne wręczył mi plik ulotek o poprawianiu botoksem i innym świństwem, bo przecież prowadzi dodatkowo klinikę estetyki z rekonstrukcją piersi, a przecież jeszcze wtedy nie było wyników!
WARGATEK SANITARNIK
Możemy kontynuować?
KOBIETA SCHRÖDINGERA DEBIUTANTKA
Możemy. Przecież zaraz stąd wyjdę.
WARGATEK SANITARNIK
Pytam tylko kurtuazyjnie. No dalej, dalej, ubierz się, zakładaj kolejne
swoje warstwy, pancerze ochronne, tylko szybko, bo czas nam ucieka,
a kolejka kobiet rośnie. Kolejki rosną jak grzyby po deszczu.
KOBIETA SCHRÖDINGERA DEBIUTANTKA
Nawet jeśli jesteśmy tu prywatnie.
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WARGATEK SANITARNIK
Nawet jeśli jesteśmy tu prywatnie. Zuch dziewczyna. Teraz zbadamy sobie piersi, skoro najgorsze już za nami, nie ma czego się bać, dokończymy
formalności, bo przecież nic tam przede mną nie chowasz, prawda? Badasz sobie przecież piersi sama, raz w miesiącu, tydzień po miesiączce.
Wiesz co, ściągnę rękawiczki, bo tak mi wygodniej i już mniej mnie interesuje twój komfort. Zresztą i tak bym je musiał wyrzucić po badaniu
wziernikiem, a szkoda mi drugiej pary.
KOBIETA SCHRÖDINGERA DEBIUTANTKA
Jasne, chrońmy środowisko.
RYBA GŁĘBINOWA
Ha, taka duża dziewczyna, a nie odezwie się słowem, nie zaprotestuje,
że jednak woli te rękawiczki, bo teraz się będzie zastanawiać, czy pan
doktor umył ręce po potencjalnej pacjentce z chorobami skórnymi, która mogła siedzieć na fotelu w samolocie przed nią. Bo przecież jest zbyt
dobrze wychowana, by dochodzić swoich praw, dyskutować czy w ogóle
wnosić jakieś sprzeciwy.
WARGATEK SANITARNIK
No i co? Jak z tą samokontrolą? Znajdę ci piłkę do bejsbola pod sutkiem?
KOBIETA SCHRÖDINGERA DEBIUTANTKA
A skąd. Moje ciało się słucha, nie wychodzi przed szereg, nie hoduje sobie narośli na własną rękę, prawda?
RYBA GŁĘBINOWA
Nieprawda. Już widzę po twojej minie, że może i czasem wykonujesz
samobadanie piersi, to i tak nie wyczułabyś niczego mniejszego od piłki do bejsbola. Nikt cię nigdy nie nauczył prawidłowej techniki, w podręcznikach szkolnych nie było nawet ryciny z budową kobiecej piersi, jak
podejrzewam. A potem wstyd było zapytać, bo przecież jesteś dorosłą
wykształconą kobietą z dużego miasta ponad dwieście tysięcy mieszkańców.
WARGATEK SANITARNIK
No to zaczynamy.
RYBA GŁĘBINOWA
Staraj się nie nawiązywać kontaktu wzrokowego.
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WARGATEK SANITARNIK
Nic nie czuć, bo masz taką gruczołową budowę, że wcale nie ułatwiasz mi
pracy. Położy się na kozetce, mimo obaw o zagrożenie dermatologiczne.
RYBA GŁĘBINOWA
Odnoszę wrażenie, że każda powierzchnia w placówce służby zdrowia to
bomba biologiczna. Jak długo żyje świerzb na linoleum? Na twoim miejscu to bym w ogóle nie zdejmowała skafandra.
WARGATEK SANITARNIK
To, co? Może opowiem jakiś suchy żart, skoro już wylewam ci na piersi żel
do usg, który jest cholernie zimny. Atmosfera się na pewno ociepli, podobnie jak i mój wizerunek. Mógłbym go ogrzać w dłoniach, mówię rzecz
jasna o żelu, nie o wizerunku albo po prostu trzymać gdzieś w lepszych
warunkach, ale mógłbym robić też wiele innych rzeczy.
KOBIETA SCHRÖDINGERA DEBIUTANTKA
Których nie robisz, spoko, nie oceniam. W sumie odliczam sekundy do
wyjścia. Raz, dwa, trzy, cztery…
Kobieta Schrödingera Debiutantka ostro próbuje liczyć do stu.
RYBA GŁĘBINOWA
No i się zaczyna, jakieś niewyraźne te obrazy, ciekawe ile lat ma ultrasonograf, prawa pierś wygląda na ekranie jak zaśnieżony telewizor, ja tam
nic nie widzę, ale chyba nic nawet nie ma, znaczy jest to, co mówią atlasy anatomii, żadnych dodatkowych, podejrzanych skorupiaków. Prawa,
w normie, teraz lewa bumtarara.
Ale co to jest?
Wiesz, wygląda nawet na piękny. Spłaszczona kula, patrz, jakie ma wyraźne brzegi. Jak księżyc albo jak cień samogłowa na powierzchni oceanu. Taka ryba – samogłów, wygląda dokładnie tak, jak się nazywa. Ma
wysokie ciało, kompletnie spłaszczone, pływa głównie na boku, z dna
wygląda jak księżyc właśnie, jak to, co pokazuje ultrasonograf. Samogłowy są strasznie głupie, odżywiają się równie głupim planktonem, bo tylko
tyle umieją złapać. Sam wpływa im do ust.
Nic nie mówisz? Czemu nic nie mówicie? Piękny, prawda?
WARGATEK SANITARNIK
Piersi o budowie gruczołowej. W lewej piersi na godzinie dwunastej w odległości pięciu centymetrów od brodawki sutkowej widoczna lita zmiana średnicy ośmiu milimetrów o cechach FA. Innych zmian ogniskowych
litych ani torbielowatych nie stwierdzono. W dołach pachowych, nad
i podobojczykowych nie uwidoczniono powiększonych węzłów chłon-
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nych. Zaleca się wykonanie biopsji cienkoigłowej w trybie pilnym celem
rozpoznania rodzaju zmiany nowotworowej.
RYBA GŁĘBINOWA
Lita zmiana o średnicy ośmiu milimetrów, żadnej w tym nie ma poezji, już
wolę samogłowa na powierzchni oceanu.
KOBIETA SCHRÖDINGERA DEBIUTANTKA
Co to znaczy?
WARGATEK SANITARNIK
No, guz.
RYBA GŁĘBINOWA
Jaki piękny. Jak pączek w maśle.
Wargatek Sanitarnik recytuje fragment podręcznika do patofizjologii albo
bezpośrednio wpis z Wikipedii (o, cytat na przykład stąd: https://pl.wikipedia.org/wiki/Guz_(medycyna)), ale słyszymy co drugie słowo, bo fale
52 herce są dużo głośniejsze, Chór Kobiet Schrödingera krzyczy, a Ławica
Ryb Pielęgnic próbuje zapanować nad szczurami, które się zdenerwowały
zamieszaniem i pospadały im czapeczki. Wargatek panjaśnieje.
WARGATEK SANITARNIK
Guz, z łaciny: tumor – 1. „obrzmienie”, 2. „guz”, 3. „wzgórek, wzniesienie”
– ogólnie każde nietypowe uwypuklenie, opór przy palpacji, odgraniczone ognisko w badaniu obrazowym, itp. o nieznanym (tzn. niezdiagnozowanym) pochodzeniu.
W dokumentacji lekarskiej i w medycynie klinicznej słowo „guz” jest używane na ogół w czterech przypadkach:
Po pierwsze jako roboczy termin diagnostyczny (prowizorium diagnostyczne) dla każdej struktury guzowatej w organizmie (do czasu szczegółowego wyjaśnienia jej etiologii – nie zawsze o podłożu patologicznym,
może nią być nawet stan prawidłowy, np. powiększona macica w ciąży).
Po drugie jako nazwa grup nowotworów i zmian nowotworopodobnych
o określonej lokalizacji lub właściwościach kliniczno-biologicznych.
Po trzecie jako część nazwy szczegółowej niektórych nowotworów o niewyjaśnionej histogenezie lub złośliwości.
Po czwarte jako określenie jednego z wykwitów pierwotnych skóry w semiotyce dermatologicznej…
I tak dalej, i tak dalej.
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RYBA GŁĘBINOWA
Kot w pudełku jest żywy i martwy jednocześnie, dopóki nie otworzysz
pudełka.
KOBIETA SCHRÖDINGERA DEBIUTANTKA
Nie słucham, nie rejestruję słów, które padają. Zatrzymałam się na słowie guz, więcej do mnie nie dociera. Mam takie same ręczniki papierowe,
z dyskontu, ten pieprzony żel nie chce zetrzeć się ze skóry, wsiąka we
mnie, wcieram go w skórę, w tę lewą pierś. Jak śmiało to ciało, jak śmiało.
RYBA GŁĘBINOWA
Ta lewa pierś, to jeszcze twoja?
Wyciemnienie.

3. Obmacywanie (łac. palpatio).
W poczekalni z łatwością można dostrzec upływ czasu, przybyło kurzu,
plamy organicznego śluzu urosły. Dalej słychać dziwny dźwięk, o którym
wiemy, że należy do wieloryba i ma częstotliwość 52 herce, brzmi jakoś tak
bardzo smutno, dodatkowo kojarzy się z odgłosem maszynerii medycznej.
Skafander zniknął, wygląda na to, że Ławica gdzieś głęboko go schowała,
może w tej organicznej masie, która rozlewa się po podłodze. Szczury dalej
siedzą w swojej klatce, skorupiaki w akwarium, tylko Kobieta Schrödingera Debiutantka stoi obok Chóru Kobiet Schrödingera i też ma na głowie
czapkę z folii aluminiowej. Chór Kobiet Schrödingera jest jeszcze bardziej
upaprany w farbie.
Przybyło malowideł naściennych. Są niestety brzydkie.
KOBIETA SCHRÖDINGERA DEBIUTANTKA
Nie wiem, które miejsce nazywać mam domem, nie wiem albo to moje
kilka metrów w kawalerce gdzieś w brzuchu miasta, dużego ośrodka akademickiego, ponad dwieście tysięcy mieszkańców, sprawna komunikacja
miejska oraz szeroko rozwinięta infrastruktura, albo nic innego nie mam
do wyboru, bo ciało wypadło z obiegu na własne życzenie. Która godzina,
nie wiem, ale tak strasznie tu jest ciemno, ciemno, noc, jak na dnie oceanu
taka noc. Śmierdzi i już nie wiem, czy to ode mnie ten zapach rozkładu,
rozpadu albo raczej pomnażania, rozmnażania komórek nieograniczonego pochodzi czy od tej plamy organicznej, co to wygląda, jakby się miała
zaraz poruszyć. Ściany też się trochę ruszają. Nie chcę brać prysznica,
nie chcę się myć, nie mam ochoty, nie mam zaufania. Do tego ciała moje-
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go, nie-mojego nie mam zaufania, wyparowało zaufanie, bo ciało to moje,
nie-moje, trochę moje, trochę już nie, a trochę nie wiem, to się wzięło
i zbuntowało, przeciwko mnie samej wyszło, no przecież tak się nie robi,
nie dobija się koni. Nie umiałabym tego ciała umyć, nie umiałabym tego
ciała zawinąć w pidżamę. Mam wprawdzie kontury, mam swoją linię na
brzegach, mogę się wpisać w przestrzeń, ale w środku jest już tylko ciemna masa płynów i narządów, nie da się tego opanować, skafander trzymał mnie w kupie jak naczynie, z zewnątrz to wszystko jeszcze wygląda,
jeszcze ładnie, pięknie, dwie ręce, dwie nogi, dwie piersi, ale z zewnątrz,
bo w środku to już jest mieszanina komórek, które się przemieszczają,
pożerają, dzielą, dzielą, dzielą i dzielą w nieskończoność, bez kontroli,
bez ustanku, nieśmiertelne, może się jednak ruszę, posprzątam, pogłaskam szczury, poukładam skorupiaki w akwarium w zależności od
wielkości pancerzyka, cokolwiek, ruszę się z miejsca, zacznę układać
przedmioty, jeden obok drugiego, tak mówiła terapeutka, porządek na
zewnątrz wprowadza porządek do środka, ale rozwydrzonych komórek
już nie powstrzymam, jak śmiało to ciało, jak śmiało przestać się mnie
słuchać, dom nie-dom albo może i dom, tylko otwarty na noc, a przez
otwarte drzwi wejść może każdy, kiedy chce i tak wzięło i weszło to cholerstwo, do piersi mojej lewej weszło, ale nie widać, jak można walczyć
z wrogiem, którego nie widać, owszem, wiem przecież, gdzie jest, mogę
sobie zlokalizować wizualnie dzięki namiarom, ile centymetrów od sutka, na której godzinie, w której piersi, ale palcem już nie wyczuję, chowa
się przede mną głębiej, w tkankę, między przewody mleczne albo to palce nie chcą współpracować, zatajają ciała tego zbuntowanego wybryki,
ależ ten wieloryb jest głośny, tuf tuf terkocze jak tomograf, jak rezonans,
wsadzą mnie pewnie w ten rezonans, prześwietlą, nakłują, wyoglądają ze
wszystkich stron, bardziej naga być nie mogę, będą patrzeć i ja będę na
siebie patrzeć, jak na kontur wycięty z papieru, który może i ma kontur
zewnętrzny, linię demarkacyjną, ale chaos w środku, chaos, chaos, chaos, złośliwy to zawsze myślałam może być człowiek, koleżanka z ławki,
która nie odda ci pachnącej gumki do mazania albo kolega, który narysuje ci penisa w zeszycie do religii, ale nie teraz, definicja mi się rozszerza, złośliwy, niezłośliwy, miły, nie-niemiły, żywa i martwa naraz, zdrowa
i chora naraz, jak mam się ubrać w mój skafander, jeśli nie mogę dotknąć
własnego ciała, no jak.
RYBA GŁĘBINOWA
Przecież jeszcze stąd nie wychodzisz, przecież jeszcze nic nie wiadomo,
nic nie zamarzło, możliwości są nieskończone, musisz zostać, musisz
poczekać, aż wbiją ci igłę w ten księżyc w pełni, w ten pączek w maśle
i sprawdzą, już byś chciała się umartwiać i histeryzować, już byś chciała, ale nie, ale jeszcze nie, cierpliwości, cierpliwość to teraz będzie twoje
drugie imię. Nie dramatyzuj, może kot jeszcze żyje.
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KOBIETA SCHRÖDINGERA DEBIUTANTKA
Niezależnie od wyniku ta pierś już nie jest moja, już tam coś innego, obcego samo się rozsiało, samo wyrosło.
RYBA GŁĘBINOWA
Dramatyzujesz. Ryby głębinowe nie narzekają, chociaż mają dużo gorzej. Wyobraź sobie, że żyjesz na dnie oceanu, w całkowitej ciemności,
ciśnienie jest tak wielkie, że twoje ciało musi mieć odpowiednią budowę,
żebyś się nie zmieniła w krwawą mgłę, bo akurat pękną ci wszystkie naczynia krwionośne. Pokarm pojawia się tylko od święta, a i to nie zawsze,
więc to twoje ukochane ciało składa się wyłącznie z wielkiej szczęki, tak,
wielka szczęka z wielkimi zębami, żeby mieć pewność, by ta inna ryba,
która od święta na ciebie wpadnie, już nigdy nie wypadła, bo umrzesz
z głodu. Twoja skóra nie ma kolorów, bo i tak ich nie widać, niczego nie
możesz zmienić w swoim wyglądzie. Żyjesz w ogromnej samotności i ciszy. Życie miłosne to już jakiś absurd. Potencjalny partner trafia się rzadziej niż pokarm, więc jak już jest w twoim polu widzenia, to godzisz się
na wszystko, dajesz się pokąsać, pozwalasz mu wgryźć się w twoje ciało
koło tej wielkiej szczęki i on już tam zostaje, uczepiony ciebie zostaje na
zawsze, do kopulacji. Nie możesz sobie wybierać, przebierać w chłopakach, bierzesz, co jest, zresztą, w czym masz przebierać, skoro jesteś
niemal ślepa.
KOBIETA SCHRÖDINGERA DEBIUTANTKA
Teraz ty dramatyzujesz.
RYBA GŁĘBINOWA
I w tym strasznym, ciemnym oceanie to nie ciemności właśnie trzeba się
bać, ale światła. Mam na głowie fotofor, narząd świetlny, najpiękniejszą
rzecz pod powierzchnią. Mogę tak wabić ofiary, mogę być przewodniczką. No, wybierz sobie.
KOBIETA SCHRÖDINGERA DEBIUTANTKA
I czemu to służy?
RYBA GŁĘBINOWA
W ślepym ciemnym oceanie nawet taka ryba cyklop jest królową.
Tutaj następuje przerwa na piosenkę, bo chociaż siedzimy w nieprzyjaznym
środowisku, to nikt nie powiedział, że czasami nie może być zabawnie.
Czemu nie mogłaby to być piosenka z filmu Titanic? Tu woda, tam woda,
wszystko pasuje. Ale wyłącznie w jedynej świętej wersji, o tej („My heart
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will go on”, Vintage ‘50s Jackie Wilson – Style Celine/Titanic Cover ft. Mykal Kilgore) :
https://www.youtube.com/watch?v=oyiWQ3l66Nk
Można tańczyć.
ŁAWICA RYB PIELĘGNIC
I w końcu zaczyna się robić ciekawie, jakże nudno jest bez jakichkolwiek
cięć, wkłuć i głębszych eksperymentów. Wystarczy spojrzeć na nasze
szczury rasy Wistar.
RYBA GŁĘBINOWA
Pozwólcie, że wtrącę gwoli wyjaśnienia – szczur rasy Wistar, hodowla
niekrewniacza. Pochodzenie: stado sprowadzone w 1947 roku do Scientefic Product Farms Ltd (wcześniejszy właściciel Charles River Laboratories UK) z Instytutu Wistar. Przeniesione w 1947 roku do Charles River
USA z Charles River UK. Osobniki pobrane cięciem cesarskim w 1975 roku
utworzyły zarodek obecnej kolonii szczurów Wistar. Kolor sierści: biały
(albino). Zastosowania badawcze: uniwersalny, wielofunkcyjny model,
badania chorób zakaźnych, starzenie, bezpieczny i efektywny model.
Kraje pochodzenia: Niemcy, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone.
ŁAWICA RYB PIELĘGNIC
No właśnie, takie piękne i odżywione, zarażone wirusem brodawczaka
ludzkiego, już zaczynają porastać nowotworem tylko po to, żebyśmy mogli wstrzykiwać im nowe cząsteczki o potencjalnym działaniu terapeutycznym, które może kiedyś za dwadzieścia lat przydadzą się ludziom.
Albo alternatywnie nakładać czapeczki z folii aluminiowej i wierzyć, że
wiara powstrzyma raka. Tak się bada jednocześnie myślenie magiczne
i najnowocześniejsze osiągnięcia technologii medycznej!
CHÓR KOBIET SCHRÖDINGERA
Witam wszystkich, w najbliższy piątek będę miała pierwszą chemię. Na
kwalifikacji powiedziano mi, że będzie to AC i taksany, tylko nie pamiętam
dokładnie liczby wlewów. Bardzo Was proszę o rady, w jaki sposób przygotować się do pierwszej chemii. Czy prawdą jest, że już kilka dni przed
wlewem można jakoś się do niego przygotować biorąc np. leki przeciwwymiotne? Proszę, podzielcie się ze mną swoją wiedzą i doświadczeniami. Z góry dziękuję, życzę miłego wieczoru!
RYBA GŁĘBINOWA
Oho, folia aluminiowa łączy się z wi-fi. Czy nasz wieloryb ma wi-fi?
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ŁAWICA RYB PIELĘGNIC
Ale w sumie ciekawiej to testuje się jednak leki przeciwdepresyjne. Żeby
testować leki przeciwdepresyjne, najpierw trzeba tego nieszczęsnego
szczura w taką depresję wpędzić, uczynić go najsmutniejszym, zrobić
największe świństwo, żeby komfort życia stanowczo mu się obniżył. Na
ten przykład podłącza się podłogę klatki do prądu i raczy mieszkańców
voltami w nieregularnych odstępach czasu albo w ogóle podłogę pochyla
się pod kątem jakichś czterdziestu pięciu stopni, a cała ściółka razem ze
szczurem i jego gównami zsuwa się na jedną ściankę. Można też migać
mu lampą w oczy przez całą dobę, nie ma to jak deprywacja snu, wpuścić
dominującego samca do ukształtowanego stada. Możliwości są nieskończone.
CHÓR KOBIET SCHRÖDINGERA
Po czym poznać, że szczur ma już depresję?
ŁAWICA RYB PIELĘGNIC
Odmawia sobie przyjemności. Jedyną przyjemnością w życiu szczura
jest picie soku malinowego. Gdy przestaje i nie rusza się z kąta klatki, to
wjeżdżają leki. No, ale, ale – my tu mamy biopsję do przeprowadzenia!
Zaraz się trzeba przygotować!
Do naszej przestrzeni wjeżdża łóżko szpitalne, stoi na nim kartonowe pudełko, Ławica Ryb Pielęgnic wyciąga z wnętrza przedmioty i ustawia je na
łóżku jak narzędzia chirurgiczne. A mamy tam: młotek, piłę, ptasie pióro,
widelec, perfumy, melonik, siekierę, różę, dzwonek, nożyczki, igły, nóż,
miód, szminkę i tym podobne.
ŁAWICA RYB PIELĘGNIC
No chodź, bez ciebie nie zaczniemy.
KOBIETA SCHRÖDINGERA DEBIUTANTKA
Ale to już? Tak przy wszystkich?
ŁAWICA RYB PIELĘGNIC
A czemu nie, no chodź, nie wstydź się, to dla dobra nauki.
Kobieta Schrödingera Debiutantka staje na środku, Ławica ściąga jej czapeczkę z folii i zaczyna używać na niej przedmiotów ze stołu. Może robić,
co chce, w końcu to tylko zabawa. Może naszą Kobietę spryskać perfumami, założyć jej melonik, ze śmiechem zamarkować cios siekierą, podsunąć
miód pod nos, wręczyć różę, pociąć skórę nożyczkami i wypić krew. Droga
wolna.
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ŁAWICA RYB PIELĘGNIC
Widzisz, na razie nie boli. Taka zabawa!
RYBA GŁĘBINOWA
A może państwo też chcą wziąć udział, co? Skoro już tu siedzicie i patrzycie, podglądacie, może też macie ochotę sobie wziąć ze stołu na ten
przykład nożyczki i ściąć jej włosy? Albo wbić widelec w oko? Młotkiem
sprawdzić odruchy neurologiczne? No? Przecież państwo żeście wzięli
i zapłacili za bilet, czy żadna rozrywka, zabawa się wam nie należy?
Kobieta Schrödingera Debiutantka jest do całkowitej dyspozycji widowni,
która może sama wziąć się za przedmioty ze stołu albo podpowiadać Ławicy Ryb Pielęgnic, jak je wykorzystać na ciele Kobiety (a, przypominam,
że na stole są takie zabawki jak róża z kolcami, piła albo miód). Ta jest
całkowicie bierna, jak obiekt w muzeum. Trwa to na tyle długo, aż staje się
niekomfortowe albo wymyka się spod kontroli. The choice is yours.
KOBIETA SCHRÖDINGERA DEBIUTANTKA
Mnie się już nie podoba, ja chcę już skończyć.
ŁAWICA RYB PIELĘGNIC
A tam nie podoba, przecież doskonale się bawimy. No, ściągnij bluzkę,
mamy tu gorąco w tym brzuchu wieloryba. A może chcesz spróbować
miodu? O, tu na paluszku, otwórz buzię, zaraz ci paluszek cały w miodzie
wsadzimy do buzi.
Jak mówi, tak czyni.
KOBIETA SCHRÖDINGERA DEBIUTANTKA
Przestańcie, zostawcie moje ciało.
ŁAWICA RYB PIELĘGNIC
Nie lubimy, kiedy nazywasz to ciało swoim. Drodzy państwo, państwo
wybaczą, że ona taka niewspółpracująca, że się nie zna na żartach, że
ma jakieś wybujałe granice własnej intymności, że ma jakieś marzenia na
temat autonomii i możliwości decydowania o sobie, skoro ciało samo zechciało podejmować swoje decyzje. Och, jak śmiało to ciało! Jak śmiało
się zbuntować i sobie coś wyhodować, w samym ciepłym środku, w najcenniejszej części, niedaleko serca przecież. A co, a może nie dbałaś
o siebie i masz za swoje? Czy przypadkiem nie zaniedbywałaś higieny snu
– podręcznikowych ośmiu godzin? Czy jadłaś niezdrowe, przetworzone
jedzenie, bo szkoda ci było czasu i pieniędzy na ekologiczne ziemniaki
z piersią kurczaka, który miał dobre, spokojne życie na farmie i oddał je
dobrowolnie, godząc się na przetworzenie w kotleta? A może zdarzyło ci
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się zapalić papierosa albo mieszkać w mieście ponad dwieście tysięcy
mieszkańców, ponad trzysta procent zanieczyszczenia powietrza? Za
dużo się jeszcze stresowałaś na dodatek, prawda? No i kto tu jest winny?
KOBIETA SCHRÖDINGERA DEBIUTANTKA
Już wystarczy, gdzie jest mój skafander?
ŁAWICA RYB PIELĘGNIC
Twoje ciało, no nie sądzę, trochę twoje, ale trochę też moje, pana doktora, kolesia w tramwaju, koleżanki z ławki, byłej twojego byłego, mamy,
taty, polityków partii rządzącej, pracodawcy, szefa, kolegi z działu. Mówiłyśmy, ciało to fiesta, trzeba się dzielić.
KOBIETA SCHRÖDINGERA DEBIUTANTKA
Gdzie jest mój skafander?
ŁAWICA RYB PIELĘGNIC
Żaden skafander, pokaż cycki.
KOBIETA SCHRÖDINGERA DEBIUTANTKA
Słucham? To taki żart, prawda?
ŁAWICA RYB PIELĘGNIC
Żaden żart, pokaż cycki, kurwa.
Ławica Ryb Pielęgnic w mało subtelny sposób rozbiera Kobietę, może użyć
przedmiotów ze stołu, jak na przykład nożyczek. Szminką obrysowuje kontur prawej, chromej piersi.
ŁAWICA RYB PIELĘGNIC
No i już gotowe!
Pojawia się Wargatek Sanitarnik i pobiera próbkę płynu z guza w piersi Kobiety Schrödingera Debiutantki. Jakkolwiek delikatny by nie był, to kurewsko boli. Ot, biopsja i jej wątpliwe uroki.
Wargatek Sanitarnik przygotowuje próbkę – utrwala płyn na szkiełku i tym
podobne, laboratoryjne sprawy.
CHÓR KOBIET SCHRÖDINGERA
Zapytałam na forum innych dziewczyn, jak przewidzieć wynik biopsji, bo
przecież nie wytrzymam tych dwóch tygodni, kiedy patoszmatomorfolodzy, czy jak się oni tam nazywają, ci lekarze od mikroskopów, przejrzą
mój wycinek, znaczy wycinek ze mnie, bo to, co pobrali, to już nie jestem
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ja, to bardziej ta szklanka z paznokciami niż ja, no więc, dowiedziałam
się, że trzeba patrzeć na kolor płynu, który z ciebie wysysają.
Jak jest ładny, przezroczysty albo wiesz, jak białko jaja, to wszystko
w porządku, już możesz witać się z gąską, a jak jest czarny, taka zastygła
lawa, jeszcze śmierdzi siarką, albo krew widać w środku, to sorka, finito,
this is the end my friend.
Widziałaś co było w strzykawce?
RYBA GŁĘBINOWA
Masz, ubierz się.
Nie w skafander niestety, a w ciuchy podobne do ubrań Chóru Kobiet
Schrödingera, też upaprane w farbie. Pamiętamy, z czego robi się tutaj
farbę, prawda?
WARGATEK SANITARNIK
Piękna próbka, doskonale pobrana, teraz tylko chlup, utrwalić, wysłać
i czekać na wyniki, czekać, czekać, polecam uzbroić się w cierpliwość,
usiąść sobie, o tu, z innymi, zawołamy, jak będzie trzeba, tylko się nigdzie
nie ruszać, niczego nie ruszać, raną po wkłuciu też się nie bawić. Czekać,
czekać, czekać.
CHÓR KOBIET SCHRÖDINGERA
Bo się jeszcze zezłośliwi, czytałam w Internecie, że guzy tak lubią, jak się
je pogłaszcze igłą, nie dziwię się wcale nic, a nic.
WARGATEK SANITARNIK
No, przyłoży sobie plasterek i nie robi takiej zbolałej miny, my też tu nie
jesteśmy dla przyjemności.
CHÓR KOBIET SCHRÖDINGERA
Nikt nie jest dla przyjemności na świecie.
KOBIETA SCHRÖDINGERA DEBIUTANTKA
A pani czemu tu dalej siedzi?
CHÓR KOBIET SCHRÖDINGERA
Zaraz sobie idę.
Nie ruszają się z miejsc.
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4. Opukiwanie (łac. percussio).
Nasi bohaterowie tkwią w nieruchomym oczekiwaniu, widać po nich upływ
czasu, tacy się zrobili szarzy i bladzi, słyszymy piękny dźwięk fali 52 herce.
RYBA GŁĘBINOWA
Czekanie to jest zawsze najtrudniejsza część.
Przeważa dominujący głos, ale po mimice Chóru widać, że reszta jeszcze
czasem walczy.
CHÓR KOBIET SCHRÖDINGERA
O tak, jak ja nienawidzę czekać, to głowa mała, niczego się nigdy nie
mogę doczekać, wszystko bym chciała już, najpierw się nie mogłam doczekać, aż pójdę do szkoły, potem, kiedy będą wakacje, znowu rok szkolny, liceum, matura, studia, och, jak ja sakramencko mocno już chciałam
studiować, byle się z domu wyrwać, uciec na legalu i już być na swoim,
znaczy za rodziców pieniądze na stancji, ale mimo wszystko jakoś tak
jednak na swoim. Studia mi się dłużyły, że już się nie mogłam doczekać
pracy, przecież w pracy tyle mnie miało czekać, w życiu i rzeczywiście,
jak zaszłam w pierwszą ciążę to poszło, poleciało, czas przyspieszył, potem zaszłam w drugą, jak taki dojny wieloryb leżałam na łóżku z żylakami
i zgagą i już, już zaraz miało być rozwiązanie, rozwiązałam się owszem,
dziecko wyszło, rozdzierając mnie na pół, w kolejnej ciąży to już byłam
z rakiem, och, jak rósł! Rósł w oczach! Czekałam na biopsję, czekałam na
wyniki biopsji, czekałam na chemię, na wyniki chemii, potem czekałam
na wznowę, kolejną biopsję, kolejne wyniki, kolejne chemie. Jezu, jak tak
teraz myślę, to całe życie mi zeszło na czekaniu, wiecznie za czymś w kolejce, jaka nuda, jaka nuda, jaka strasznie wielka nuda.
RYBA GŁĘBINOWA
No, nuda w chuj.
CHÓR KOBIET SCHRÖDINGERA
Nic się tu nie dzieje.
RYBA GŁĘBINOWA
I to dwa razy.
Siedzą, krępująca cisza, cisza przedłuża się niemiłosiernie, bardzo to
wszystko społecznie niewygodne.
CHÓR KOBIET SCHRÖDINGERA
do Kobiety Schrödingera Debiutantki
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A ty tam, to się weź nie smuć, nie pierwszy raz, nie ostatni wbrew twojej woli ktoś cię przemocą dla twojego świętego dobra wziął i granice
nietykalności, godności naruszył. Na jakim ty świecie żyjesz, że się tak
dziwujesz i przeżywasz, spokojnie, trzeba płynąć z prądem, nie dyskutować, a bo to, jak byłaś mała, to cię nikt przemocą nie rozbierał do bilansu
sześciolatków w lokalnej przychodni, mama nie wystawiała do całusów
ze strony ciotki, której nie lubiłaś albo do spowiedzi pierwszej, pierwszokomunijnej nie słała mama do księdza, co to się go bałaś, że cię przeklnie,
jak wysłucha o twoich małych, dziewczyńskich kłamstewkach? Życie,
życie, jaka straszna nuda, życie nam zejdzie na czekaniu. Masz, zjedz sobie tego miodu, co został.
WARGATEK SANITARNIK
Wiecie, jaki rodzaj czekania jest najbardziej dramatyczny?
RYBA GŁĘBINOWA
Na wynik badań, który może być wyrokiem śmierci, gorszym od uduszenia?
WARGATEK SANITARNIK
Nie?
RYBA GŁĘBINOWA
Na wynik eksperymentu, w którym jesteś szczurem w czapce z folii aluminiowej i niezależnie od wyniku i tak cię zutylizują?
WARGATEK SANITARNIK
Nie?
RYBA GŁĘBINOWA
Zostają tylko Papuasi.
ŁAWICA RYB PIELĘGNIC
Kto?
WARGATEK SANITARNIK
No oni to już na pewno nie. Najbardziej dramatycznym jest oczekiwanie Echinococcus granulosus na śmierć człowieka. Echinococcus granuslosus, tasiemiec bąblowiec, przeuroczy pasożyt, bytujący przeważnie
w jelicie cienkim psowatych, takiego na przykład lisa. U ludzi trafia się
niezwykle rzadko, głównie wtedy, gdy ten wspomniany wyżej lis nasika
na jagody dziko w lesie rosnące, a niczego nieświadomy człowiek, mający
jednak problemy z zachowaniem podstawowych zasad higieny, jagody te
zbierze, po zebraniu nie umyje i takie brudne, usikane zje i zaczyna się
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karuzela nowego życia w jego organizmie. Z wesołego jaja wydostaje się
onkosfera, kolejne stadium rozwojowe, szczęśliwa biegnie do jakiegoś
wrażliwego narządu, jak wątroba, płuco czy mózg albo oko i tam mości
sobie gniazdo, otorbia i czeka. Czeka, czeka i czeka. Aż tego człowieka,
który nie umył rąk ani jagód, coś w końcu wpierdoli i tasiemiec bąblowiec
będzie mógł dokończyć przygodę w nowym żywicielu. Ale jak wiadomo, to
się przeważnie nie zdarza, tasiemiec czeka, czeka i czeka w nieskończoność, razem z człowiekiem umiera niedojrzały. Czy to nie jest najsmutniejsza opowieść, jaką dzisiaj słyszeliście? Wyniki biopsji to przy tym
mały chuj, nawet po 22 godzinach dyżuru.
RYBA GŁĘBINOWA
Ale wzruszające.
CHÓR KOBIET SCHRÖDINGERA
I jak, lepiej? Smakuje ci miód? Czemu nie jesz?
Ryba Głębinowa znajduje gdzieś zaginioną aluminiową czapeczkę Kobiety
Schrödingera Debiutantki, wkłada jej na głowę.
KOBIETA SCHRÖDINGERA DEBIUTANTKA
Strasznie mi niedobrze, źle mi się oddycha. Gdzie mój skafander?
ŁAWICA RYB PIELĘGNIC
Nie ma skafandra, nie ma wyjścia, nie ma skrzeli, nie będzie oddychania poza naszą poczekalnią, wyjść stąd możesz wtedy, kiedy pozwolimy.
A jeszcze nie pozwalamy.
Siedzą.
Pauza.
Niemiłosiernie długa i wkurwiająca pauza.
CHÓR KOBIET SCHRÖDINGERA
Opowiedz o tych Papuasach. Od razu czekanie szybciej mija, jak zaczynacie opowiadać.
KOBIETA SCHRÖDINGERA DEBIUTANTKA
Chodźmy już stąd.
Nie ruszają się z miejsc.
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WARGATEK SANITARNIK
Do tasiemca bąblowca to w sumie podobny jest włosień kręty. Też siedzi
i się otorbia, tylko w ludzkich mięśniach, nie w oczach czy płucach. Otorbia się i czeka, aż człowieka mięśnie coś wykroi, przysmaży i zje.
Nikt nie podejmuje tematu. Pauza.
CHÓR KOBIET SCHRÖDINGERA
Papuasi!
RYBA GŁĘBINOWA
Papuasi to są w ogóle mistrzowie czekania, nawet sobie sprawy nie zdajecie, że jak na coś trzeba czekać, to bierzesz Papuasa, Papuas wyczeka ci
wszystko, wyczeka ci kolejkę do lekarza specjalisty endokrynologa pana
profesora, wyczeka ci letni urlop w jakimś ciepłym kraju europejskim,
chociaż jeszcze środek zimy i pół roku do startu samolotu, no, wszystko,
mogą państwo, szanowni państwo kryle i planktony, brać i korzystać. Bo
wiecie, jak była wojna światowa druga to w Papui Nowej Gwinei siedzieli Amerykanie, a za Amerykanami przyleciały ich samoloty, ich artykuły
spożywcze, ich język, pobudowali sobie pasy startowe na papuaskich
polach i lądowały tam największe skarby, jakie papuascy szamani mogli
sobie tylko wyśnić. No i co? Wojna się skończyła, Amerykanie odjechali,
a Papuasi zostali, uzależnieni od zawartości samolotowych ładunków,
osamotnieni, znudzeni, więc zaczęli budować pasy startowe. Z kamieni, patyków, poamerykańskich śmieci, wszystkiego, co mieli pod ręką.
A potem usiedli na krańcach tych pasów startowych i czekali, aż przylecą samoloty. Dodam również, że ukręcali radia z gałęzi i liści i czekali,
aż pojawi się w ich radiach muzyka, która umili ten czas do zstąpienia
wielkiego boskiego samolotu z samego środka nieba. Przecież biali robili to samo i dobra się pojawiały, znikąd. Co mogło pójść nie tak, myśleli
Papuasi.
WARGATEK SANITARNIK
I co, siedzą tak do dzisiaj?
RYBA GŁĘBINOWA
Pewnie tak, przestali mieć władzę nad własnymi ciałami z chwilą lądowania pierwszego amerykańskiego samolotu.
CHÓR KOBIET SCHRÖDINGERA
A czy my wszyscy nie jesteśmy przypadkiem takimi Papuasami? No wcale daleko nie trzeba szukać jakichś wymyślnych analogii. Przecież wszyscy odprawiamy swoje idiotyczne rytuały codzienne, wierząc, że nam
manna spadnie z nieba.
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RYBA GŁĘBINOWA
Brzmi trochę jak definicja współczesnej medycyny.
WARGATEK SANITARNIK
Wypraszam sobie. Jakoś wolę moją opowieść o pasożytach.
CHÓR KOBIET SCHRÖDINGERA
Do Kobiety Schrödingera Debiutantki.
Nie chcesz tego miodu? Serio? Nie wiadomo, kiedy znów będziemy jadły.
WARGATEK SANITARNIK
I to coś, na co nie naszczał lis.
ŁAWICA RYB PIELĘGNIC
Proszę, książkowy przykład szczura rasy Wistar i soku malinowego. A biorąc pod uwagę nasze charakterystyczne środowisko, to jeszcze opowiem
o innych, równie ciekawych próbach, oprócz majstrowania przy klatce
i podłączania podłogi pod prąd. Dla optymistów prób pływania, dla pesymistów próba tonięcia, zależy, jak patrzeć. Wrzucasz takiego szczura
rasy Wistar do zlewki z wodą i liczysz, po ilu minutach walki o życie się
podda i utonie. Im dłużej utrzymuje się na powierzchni, tym testowany
lek przeciwdepresyjny skuteczniejszy. Ha, i czy to nie brzmi znajomo?
RYBA GŁĘBINOWA
Oho, ale dałaś do pieca, niech zgadnę, po ilu minutach ty opuścisz rączki
i przywitasz się z dnem zlewki?
ŁAWICA RYB PIELĘGNIC
I wiesz, co jest kurwa najgorsze? Jestem rybą, jestem ławicą ryb pielęgnic i choćbym chciała, to nie utonę, nic nie da pływanie brzuchem do
góry, przebijanie sobie pęcherza pławnego, bardzo trudno jest popełnić
samobójstwo pod wodą, można dać się połknąć czemuś większemu, ale
jak widać i to nie działa, wystarczy spojrzeć, jak wszyscy właśnie malowniczo skończyliśmy. Mam już dość, dość wszystkiego. Nie moje ciało, nie moje ciało, siedzą tylko i pierdolą, perełki, królowe dramy, jakby
miały najgorzej na świecie, bo im coś wzięło i wyrosło, jak wyrosło, to
się wytnie, po co robić z tego koniec świata, wytnie się i nawet blizny nie
będzie, resztę zwalczy cytostatyk, czarna plazma lana bezpośrednio do
żył, cześć pamięci wszystkich szczurów rasy Wistar i innych, które najpierw obsiano rakiem, a potem ścięto ku większemu dobru. Tak, jak istnieje większe dobro, to i istnieje większe zło, weźcie w końcu, księżniczki
zrozumcie. Cieszcie się, że możecie o tym mówić, bo ja już nie mogę. Widzicie? Widzicie?
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Ławica Ryb Pielęgnic pokazuje język, który już nie jest jej językiem.
RYBA GŁĘBINOWA
Cymothoa exigua, gatunek pancerzowca z rodziny Cymothoidae, osiąga
rozmiary od trzech do mniej więcej czterech centymetrów, rybi pasożyt,
wnika do ciała nosiciela przez skrzela, następnie atakuje język, wysysając z niego krew. Z czasem niedokrwiony język zaczyna obumierać, a jego
funkcję oraz miejsce przejmuje cymothoa, po prostu przyczepia się łapkami u jego nasady, prosto w mięśnie, a z czasem resztki narządu zanikają. Zostaje tylko pasożyt, który z powodzeniem zastępuje nosicielowi
język, jedzeniem dzielą się sprawiedliwie. To jedyny przypadek, jaki zna
natura.
ŁAWICA RYB PIELĘGNIC
To już nie jest mój język, to już nie moje słowa, skoro zamiast języka siedzi już kto inny i kto inny słowa dobiera, oto pasożyt mowy, który decyduje, co chcę powiedzieć i po której mam być stronie.
CHÓR KOBIET SCHRÖDINGERA
Kobiety i ryby głosu nie mają.
ŁAWICA RYB PIELĘGNIC
Czasem mam wrażenie, że wszyscy jesteśmy żywicielami cymothoa exigua.
RYBA GŁĘBINOWA
Wszyscy jesteśmy żywicielami i na tym bym poprzestała.
CHÓR KOBIET SCHRÖDINGERA
Ach, jak nie mogę się doczekać.
RYBA GŁĘBINOWA
Niby czego?
Ławica Ryb Pielęgnic zakłada czapeczkę z folii aluminiowej, wszyscy siedzą, nie ruszają się z miejsc.
Pauza.
Znowu.
Przez poczekalnię przelatuje smętnie roślina z angielska zwana tumbleweed – ta sama, która zwykle przetacza się samotnie przez kadry amerykańskich westernów.
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5. Rozpoznanie (łac. diagnosis).
Wargatek Sanitarnik łowi w akwarium właściwego skorupiaka. Poza tym
bez zmian, może głośniej brzmi fala 52 herce i tych plam organicznych
przybyło. Malowidła na ścianach zaczynają szarzeć i się łuszczyć. Widać
odchody nietoperzy to nienajlepsze medium malarskie.
Kobieta Schrödingera Debiutantka usiłuje się gdzieś dodzwonić.
KOBIETA SCHRÖDINGERA DEBIUTANTKA
Mamo? Mamo, słuchaj, czy możesz przyjechać i mnie stąd zabrać? Jestem daleko, znaczy głęboko, bardzo głęboko w czarnej dupie i na około
też jest bardzo czarno, strasznie tu ciemno pod powierzchnią, a jak już
coś się zaświeci, to lepiej uciekać, bo nie wiadomo, czy to ktoś wabi do
wyjścia, czy do własnego żołądka. Mamo, mamo, nie podoba mi się tutaj
i czuję się strasznie samotna, czy nie mogłabyś wyjść teraz z pracy, czy
gdzie tam teraz jesteś, rzuć te gary albo obowiązki i, proszę, przyjedź,
przypłyń i mnie zabierz, bo jeśli poczekam tu choć chwilę dłużej, oszaleję, albo ktoś mnie skrzywdzi. Czy wiesz, co się tutaj wyczynia, mamo,
mamo, robią, co chcą, nie słuchają, wszystko mi wmówią, chcę już wracać do domu.
RYBA GŁĘBINOWA
Tutaj nie ma zasięgu.
KOBIETA SCHRÖDINGERA DEBIUTANTKA
Zabrali mi skafander. Mamo, przyjedź albo mnie chociaż posłuchaj, do
kogo mam zadzwonić, jak nie do ciebie, kogo innego będzie obchodzić,
co się ze mną stało, komu mogę opowiedzieć, nikomu, a sama nie utrzymam w środku tych emocji wszystkich skrajnych, więc dzwonię do ciebie, przecież to normalne, że jak się wychodzi z gabinetu z taką diagnozą,
albo bez diagnozy jakiejkolwiek, to pierwsze co, to mama, przecież mama
zrozumie, mama sama prowadzała na bilanse sześciolatków i kazała się
rozbierać w zbiorowym gabinecie i wystawiać tyłek do zmierzenia, potem przecież mama prowadzała do spowiedzi komunijnej, a po komunii
na dziewięć pierwszych piątków, mama mówiła, że mam być grzeczna
i się nie skarżyć, za to dużo uśmiechać, przecież ty się uśmiechałaś, jak
przyjechał do nas na wieś mammobus, stałaś w kolejce z innymi kobietami i tak was potraktowano, że żadna z tych kobiet drugi raz na żadne
badanie nie poszła. Mama, mama przecież wie.
RYBA GŁĘBINOWA
Mówię przecież jak krowie na rowie, nie ma tu zasięgu.
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KOBIETA SCHRÖDINGERA DEBIUTANTKA
Albo jak byłaś w ciąży ze mną, pamiętasz, jak jechałaś z tatą zaporożcem do szpitala wcześnie rano, a sakramencko mroźny był ten styczeń,
urodziłam się przed czasem, cztery i pół kilo krzyku, wrzasku i różowej
skóry, co to reagowała alergią na każdy dotyk. Dziewięć miesięcy, niecałe, rosłam ci jak guz między żołądkiem, a wątrobą, mój układ krwionośny splótł się z twoim, zabierałam co lepsze substancje odżywcze, a co
gorsze, to kazałam ci zwymiotować, najlepiej rano, zaraz jak wstałaś do
pracy. Twoje ciało już twoim nie było, należało też do mnie, do teściowej
i babci, które lepiej wiedziały, jak masz się w ciąży odżywiać i ile ci wolno
przytyć. Nawet obce kobiety wyrażały głośno dezaprobatę, jak cię kiedyś
w robocie przyłapały na papierosie, schowaną, spragnioną dymu, przecież jeden nie zaszkodzi. Przy porodzie rozdarłam cię na pół, trzeba było
szyć, spytał cię ktoś w ogóle o zdanie?
RYBA GŁĘBINOWA
Zabawne, że przywołujesz akurat kwestie okołoporodowe.
KOBIETA SCHRÖDINGERA DEBIUTANTKA
przerażona
Mamo, mamo, kończę, coś mi się chyba przykleiło do języka.
RYBA GŁĘBINOWA
Najlepsze to w ogóle są rekiny, wiedziałaś, że rekiny są jajorodne, małe
rekiniątka dojrzewają w ciele mamusi i potrafią się tam nawzajem pozjadać? Wygrywa najsilniejszy.
KOBIETA SCHRÖDINGERA DEBIUTANTKA
próbuje obejrzeć swój język
Nie rusza mnie to.
RYBA GŁĘBINOWA
Och, to już na pewno poruszy cię orka, która pływała z martwym młodym na plecach przez kilkanaście dni? No nic? Nic a nic? A wiesz skąd się
wzięła nazwa ryba pielęgnica? Ryby pielęgnice inkubują ikrę we własnej
jamie gębowej. Wyobrażasz sobie, jak niewygodne musi to być, kiedy zamiast języka masz pancernikowatego pasożyta, który nie opuści cię aż
do śmierci, tak mu dopomóż panie boże głębinowy?
KOBIETA SCHRÖDINGERA DEBIUTANTKA
Wychodzę.
RYBA GŁĘBINOWA
Nie masz skafandra.
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Kobieta Schrödingera Debiutantka szuka swojego skafandra.
CHÓR KOBIET SCHRÖDINGERA
A wiecie z czym mi się to miejsce kojarzy? Ta poczekalnia? Z kożuchem
na mleku, a ja nienawidzę kożucha na mleku, no bo, co to jest kożuch,
to jest jakiś straszliwie obrzydliwy stan przejściowy między mlekiem,
a nie-mlekiem, taka granica między jednym stanem, a drugim, między
stanem, a nie-stanem. Nienawidzę tej konsystencji, lepka, poszarpana,
pomarszczona, jak skóra, która się łuszczy od oparzeń słonecznych. A są
ludzie, którzy to jedzą, są nawet przepisy na potrawy, taki na przykład
dorsz, pieczony pod kożuszkiem. Taki obleśny, a przecież powstał z mleka, które sobie podgrzewasz w mikrofali przed snem na dobranoc albo
z kakao, które mama robiła. No nie? To miejsce jest kożuchem na mleku.
ŁAWICA RYB PIELĘGNIC
Och, mama nie odebrała telefonu, taka jesteś samotna w tym swoim
oczekiwaniu na wyrok, nie-wyrok, nikt cię za rękę nie potrzyma, nikt nie
pocieszy, jak już przyjdzie rozwiązanie, też cię rozedrze na pół, niezależnie od wyniku, już cię niepewność zjadła, już ci wyżarła język. Co ty wiesz
o samotności?
RYBA GŁĘBINOWA
Co ty wiesz o samotności?
WARGATEK SANITARNIK
Co ty wiesz o samotności?
CHÓR KOBIET SCHRÖDINGERA
Co ty wiesz o samotności?
Zapada cisza, w której słyszmy tylko coraz głośniejszą falę 52 herce, jest
w niej coś niesamowicie smutnego, brzmi jak zawodzenie na pustyni, pieśń
w próżnię.
RYBA GŁĘBINOWA
Dźwięk o częstotliwości 52 herców po raz pierwszy został zarejestrowany w 1989 roku na Pacyfiku. Badacze wiedzieli, że należy do wieloryba,
ale za nic nie mogli określić jego przynależności, mogli tylko obserwować
jego drogę wzdłuż wybrzeża i rejestrować nawoływania, od razu powiem
– nawoływania niezwykłe. Żaden wieloryb nie posługuje się tak wysokimi dźwiękami, różnica obejmuje jakieś 20, 30 herców, w świecie oceanu
to ogrom. Dźwięk o częstotliwości 52 herców jest jak sygnał w systemie
SETI, pochodzący od obcej cywilizacji. Żaden inny osobnik nie może go

766

usłyszeć ani zrozumieć. Od prawie trzydziestu lat tajemniczy wieloryb
opływa Pacyfik, wysyła swoje wołanie w próżnię, nikt mu nie odpowiada.
Wszyscy bohaterowie zamierają w swoich pozycjach i słuchają. Kobieta
Schrödingera Debiutantka zawisa nad klatką szczurów, wygląda na to, że
chce je wypuścić. Czy wypuści, czy nie – wszystko zależy od państwa.
Wargatek Sanitarnik w końcu wyławia właściwego skorupiaka dla Kobiety
Schrödingera Debiutantki, ale ona w ogóle na to nie patrzy. Patrzy w kierunku źródła dźwięku wieloryba.
A wieloryb brzmi tak (The 52 Herz Whale Sound):
https://www.youtube.com/watch?v=x6PIprrRWZ8
RYBA GŁĘBINOWA
No co, państwo planktoństwo, no co, odważy się wyjść?
ŁAWICA RYB PIELĘGNIC
Próba pływania czy próba tonięcia?
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ANNA ANDRAKA
Urodzona w 1984 roku w Białymstoku, absolwentka politologii, copywriterka. Zawodowo związana z mediami, reklamą i teatrem. Ukończyła moduł
dramaturgiczny Laboratorium Nowych Praktyk Teatralnych w Warszawie,
Szkołę Pisania Sztuk Teatru Śląskiego w Katowicach, cykl warsztatów
dramaturgicznych „Nasz głos” w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie.
Stypendystka Prezydenta Miasta Białegostoku 2018 r. Finalistka konkursu dramaturgicznego „Demokracja nie tylko dla dorosłych” w gdańskim
Teatrze Miniatura, w którym wyróżniono jej sztukę dla młodzieży „Wolf”
(wydaną też po ukraińsku w antologii „Współczesna polska dramaturgia
dla dzieci i młodzieży. Eliksir starości”). Autorka tekstów do spektakli:
„Straszka pospolita” Grupy Coincidentia, „Podwórko zaginionych zabawek” (Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu) oraz „Dwie wyspy” i „Pięciu Nieudanych” w Teatrze Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach. Jest kierownikiem
promocji Festiwalu Stolica Języka Polskiego w Szczebrzeszynie, współpracuje z wieloma instytucjami i przedsięwzięciami z obszaru kultury, jak
np. Wakacyjny Festiwal Sztuki dla Dzieci i Młodzieży Hurra! ART!, Międzynarodowy Festiwal Teatrów w Lesie LasFest, Up To Date Festival.
W zakresie komunikacji pracowała dla agencji reklamowych oraz czołowych polskich i międzynarodowych marek. Spoty filmowe, które współtworzyła, były kilkukrotnie nagradzane w konkursie Klubu Twórców
Reklamy.
ALEKSANDRA BYRSKA
Urodzona w 1990 roku, absolwentka krytyki literackiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorantka WP UJ zajmująca się
polską prozą po 2010 roku. Redagowała pismo kulturalne „Fragile”. Teksty krytyczne, wywiady oraz opowiadania publikowała m.in. w „Wielogłosie”. „Blizie”. „ArtPapierze”, „O.pl”, „Małym Formacie”, „Fabulariach”,
„Wizjach” oraz w tomach zbiorowych. Studiuje logopedię, pracuje jako
nauczycielka języka polskiego.
MILA BULSKA
Urodzona w 1988 roku. Z wykształcenia pracownik socjalny, na co dzień
pracuje z osobami żyjącymi z chorobą psychiczną. Studentka Studiów
Artystyczno-Literackich Uniwersytetu Jagiellońskiego, zadebiutowała
w magazynie „Pismo” wierszem „Bezpieczeństwo”, flanerka i amatorka
fotografii, miłośniczka kultury portugalskiej, espresso i psów ras szkockich.
KATARZYNA ANNA DYLĄG
Lekarka pediatra, doktorantka na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego, aktywistka miejska. Miłośniczka teatru, od czasów licealnych chowająca ambicje literackie głęboko w sercu i szufladzie.
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KAROLINA EMILIA FORTUNA
Absolwentka Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie (2010 r.), założycielka Fundacji Sztuka
Teatru oraz Teatru Odwróconego w Krakowie. Koordynatorka i inicjatorka wielu projektów z zakresu edukacji kulturalnej. Autorka dramatów „nocdzieńsen” (tekst został zakwalifikowany do Ogólnopolskiego
Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej organizowanego przez Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego w Warszawie 2012 r.),
„ZEN_IT” (tekst wybrany do realizacji scenicznej w ramach Katowickiej
Rundy Teatralnej 2019) oraz „bez tytułu”, a także publikacji w kwartalniku teatralnym „nietakt” nr 13/2013 oraz „Metafora” nr 2 (83). Prywatnie,
mama 6-letniego Franka, miłośniczka muzyki klasycznej i dzikiej przyrody.
OLGA GRZELAK (pseud. Zdenka Pszczołowska)
Dramaturżka i reżyserka, absolwentka komparatystyki literackiej i performatyki przedstawień na Uniwersytecie Jagiellońskim, studentka na
Wydziale Reżyserii Dramatu Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie i doktorantka w Katedrze Performatyki
Przedstawień UJ, gdzie pod opieką dr hab. Ewy Bal przygotowuje rozprawę doktorską na temat współczesnych praktyk feministycznych
i performatywności, ich medialnych zapośredniczeń w Polsce w kontekście międzynarodowym. Publikowała m. in. w czasopiśmie „Fragile”
i „artPapier”, a także w czasopiśmie „MIK Art History and Criticism”,
współautorka tomu „Fikcje jako metoda”, autorka dramatu „Urszula
Oneironiczna”, którego czytanie w marcu 2019 wyreżyserowała Maria
Baładżanow. Reżyserka czytania performatywnego dramatu „Narzędzia
ojca” Agaty M. Skrzypek na Scenie Supernova, dramaturżka spektaklu
„Po Dostojewskim” w reżyserii Małgorzaty Jakubowskiej (spektakl prezentowany podczas 9. Forum Młodej Reżyserii). Dramaturżka i reżyserka
instalacji performatywnej pt. „Zróbmy sobie zdjęcie z wojny” (instalacja
prezentowana podczas 9. Forum Młodej Reżyserii); uczestniczka II edycji warsztatów dramaturgicznych Katowicka Runda Teatralna; uczestniczka warsztatów tanecznych w Krakowskim Teatrze Tańca i stała
członkini grupy warszatowej KTT, asystentka Romana Gancarczyka
i Grzegorza Jarzyny.
JOANNA JASIŃSKA
Urodzona w 1980 roku, z wykształcenia psycholog i dziennikarz. Debiutuje jako dramatopisarka. Temat kobiecości podejmowała również w fotografii (wystawa pt. „Kobiecość” pod patronatem Śródmiejskiego Ośrodka
Kultury w Krakowie).
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ELŻBIETA ŁAPCZYŃSKA
Urodzona w 1987 roku, mieszka w Krakowie. Z wykształcenia jest filozofką, z zawodu copywriterką. Pisze krótkie i bardzo krótkie opowiadania.
Jej teksty były publikowane w antologiach i magazynach literackich, zostały też nagrodzone w kilku konkursach. Jest laureatką dwóch programów wspierania debiutantów (Kraków Miasto Literatury UNESCO i Stacja
Literatura 24). Wkrótce ukaże się jej debiutancka powieść o Nowej Hucie lat 50. Tekst, który powstał podczas warsztatów „Nasz głos”, był jej
pierwszym podejściem do dramatu. Miała również przygodę z komiksem
oraz książką dla dzieci. Słucha hardcore punka, rapuje w dziewczyńskim
kolektywie, działa w stowarzyszeniu Otwarte Klatki.
WERONIKA MAKOWSKA
Urodzona w 1998 roku. Studentka na Wydziale Reżyserii krakowskiej
Akademii Sztuk Teatralnych, dramaturżka. W swojej twórczości dotyka
tematów funkcjonowania pamięci lokalnej i osobistej. Interesują ją także
działania interwencyjne i dziennikarskie w teatrze, a w pisanych tekstach
dramatycznych inspiracją w dużej mierze jest dla niej forma reportażu.
Uwielbia zieloną herbatę i książki Stanisława Lema.
MONIKA MORUSIEWICZ
Urodzona w 1993, studentka e-marketingu. Pracuje w dziale marketingu fundacji zajmującej się edukacją. W swojej twórczości opisuje
rzeczywistość z perspektywy człowieka. To ludzie interesują ją najbardziej – ich przeżycia, historie, spojrzenia. Wiele uwagi poświęca
własnemu światowi wewnętrznemu, który stara się jak najdokładniej
wyrazić za pomocą poezji i prozy. Uczestniczka polskich i zagranicznych konkursów. Jej opowiadanie „Kilka kroków bliżej siebie” znajduje się w antologii II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego
im. Bolesława Prusa. Jej twórczość dostępna jest na autorskiej stronie: www.adleuconoe.pl.
KAROLINA NIEMIEC-GUSTKIEWICZ.
Urodzona w 1992 roku. Kulturoznawczyni, performatyczka przedstawień, aktorka, copywriterka. Ukończyła z wyróżnieniem Performatykę
przedstawień na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jest także
absolwentką ukrainoznawstwa na Wydziale Studiów Międzynarodowych
i Politycznych UJ oraz Aktorstwa Filmowego w AMA Film Academy.
Jej działania koncentrują się wokół filmu, sztuki performansu i reklamy.
Współpracowała z Instytutem Teatralnym im. Z. Raszewskiego w Warszawie, Teatrem Łaźnia Nowa, Operą Krakowską, Sceną Supernova,
Teatrem Miejskim w Gliwicach, Teatrem Rozrywki w Chorzowie, Kreaktywną – przestrzenią kreatywnego dialogu w Krakowie. Prywatnie entuzjastka nowych doświadczeń i dziecięcego sposobu myślenia. Na co
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dzień łączy pracę copywriterki z projektami filmowymi. Ma dwa koty
i męża. „Bękartki do Boju” są jej debiutem dramatopisarskim, który jest
dla niej tegoroczną niespodzianką.
SUZANNE NOVAQUE
Skończyła filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zawodowo zajmuje
się strategią digital marketingową. Oprócz dramatów (życiowych) pisze
prozę (życia). Wszystko traktuje bardzo serio, więc nie rozumie, z czego
ludzie się śmieją.
CECYLIA PIERZCHAŁA
Absolwentka teatrologii i edytorstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie. Pracuje w branży tłumaczeniowej, zajmuje się przygotowaniem do tłumaczenia i składem publikacji, zarządza wielokulturowym
zespołem w jednej z krakowskich korporacji. Weteranka warsztatów dramatopisarskich (m.in. Szkoły Dramatu w Centrum Kultury Żak w Gdańsku pod kierunkiem Anny Wakulik i Artura Pałygi (2013), Mateusza Pakuły
i Zuzanny Skolias (2015), Szkoły Dramatu przy Teatrze im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy pod kierunkiem Artura Pałygi (2014) oraz uczestniczka warsztatów dramaturgicznych zorganizowanych przez Marcina
Zarzecznego (Mstów 2016, zakończonych etiudą w reżyserii Pawła Paszty) i Katowickiej Rundy Teatralnej w Katowicach (2017), gdzie szlifowała
umiejętności pod okiem Jolanty Janiczak. Wcześniej związana z Festiwalem Szekspirowskim organizowanym przez Fundację Theatrum Gedanense i Gdański Teatr Szekspirowski (2008-2011) oraz stażystka Cricoteki
– Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora w Krakowie (2012).
Recenzentka Teatraliów (2013-2016). Dzień zaczyna od kawy i prasówki.
Zaczytuje się w opowiadaniach Alice Munro. Lubi filmy Paola Sorrentino.
MONIKA PROKULEWICZ
Urodzona w 1996 roku, pochodząca z Białogardu pedagożka i studentka piątego roku psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Aktualnie nauczycielka świetlicy w szkole Montessori, w przyszłości terapeutka uzależnień. Z zamiłowania dramatopisarka.
MONIKA SIARA
Urodzona w 1993 roku. Absolwentka wiedzy o teatrze na Uniwersytecie Jagiellońskim. Uczestniczka projektów dramatopisarskich takich
jak Nowa Huta – Moja Miłość, Centrum Dramatu Najnowszego, Kapsuła
Czasu. Jej teksty dwukrotnie miały swoje czytania w ramach Laboratorium dramatu Teatru Dramatycznego: „M. czyli historia, której poznać nie
chcecie” (reż. Ewa Małecki, 2018), „widok z mojego balkonu” (reż. Ewa
Małecki, 2019). Ten drugi tekst znalazł się w finale Gdyńskiej Nagrody
Dramaturgicznej w 2018 roku. „widok z mojego balkonu” został zrealizo-
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wany również w ramach TEATROTEKI (reż. Ewa Małecki, 2019 r.). Prywatnie bezrobotna posiadaczka psa Kantora.
ALEKSANDRA SKORUPA
Absolwentka Wydziału Reżyserii Dramatu krakowskiej Akademii Sztuk
Teatralnych, teatrolożka (absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza
w Poznaniu i Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie), dramaturżka
i reżyserka autorskich spektakli. Jej monodram o legendarnej działaczce komunistycznej pt. „Wanda Wasilewska” zdobył główną nagrodę na
14. Ogólnopolskim Przeglądzie Monodramu Współczesnego w Teatrze
Studio w Warszawie, Nagrodę Stowarzyszenia Autorów ZAiKS na 6. Forum Młodej Reżyserii w PWST w Krakowie, nagrodę na V MONOfeście
w Łodzi, nagrodę Tryton dla największej osobowości artystycznej festiwalu FAMA 2018 oraz II nagrodę na 2 Sopockich Konsekwencjach Teatralnych. Spektakl „Sońka” wg I. Karpowicza został wystawiony w ramach
finału Obserwatorium Artystycznego ENTREE w Teatrze Rozrywki w Chorzowie. W ramach Olimpiady Teatralnej w Instytucie Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu współreżyserowała projekt „Dziady. Lekcja” z udziałem
Jerzego Treli. Napisała i wyreżyserowała spektakle: „WIENIA”, który został finalistą przeglądu monodramów „O Złotą Podkowę Pegaza” w Suwałkach i festiwalu FAMA 2019 oraz spektakl warsztatowy „Edyp” (AST
w Krakowie). Jej dyplomowy spektakl „Tlen” (Nowy Teatr im. Witkacego
w Słupsku) został zaprezentowany na 9. Koszalińskich Konfrontacjach
Młodych „m-teatr” oraz na festiwalu Pierwszy Kontakt w Toruniu. Ostatnio tworzy fabularne etiudy filmowe („Pierwszy września” z nagrodą na
festiwalu Stopklatka oraz „Kaliszfornia”), a także filmy dokumentalne.
ISHBEL SZATRAWSKA
Urodzona w 1981 roku w Olsztynie, mieszka w Krakowie od roku 2000.
Absolwentka teatrologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, studiowała także
amerykanistykę i filmoznawstwo w Polsce i w Niemczech. Jej głównym
obszarem zainteresowań są struktury narracyjne, zwłaszcza w scenariuszu i dramacie. Publikowała wcześniej eseje teoretyczne, m.in. w „Dialogu”. „Objects in Mirror Are Closer Than They Appear” to jej debiut literacki.
JOLANTA SZYMSKA-WIERCIOCH
Urodzona w 1972 roku, pochodzi z Myślenic, mieszka w Krakowie. Ukończyła rachunkowość na krakowskiej Akademii Ekonomicznej. Pracowała
jako ogrodniczka, kwiaciarka, asystentka notariusza, księgowa, korektorka i redaktorka – przez kilka lat prowadziła firmę edytorską „Logos”.
Pełniła funkcję sekretarza redakcji kwartalnika „Metafora”, była też
koordynatorką Festiwalu Literatury Niezależnej w Krakowie. Współpracuje z Instytutem Literatury w Krakowie. Jest autorką zbioru wierszy
i opowiadań Ikebana, współautorką (z mężem Wojciechem) antologii
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„Księga anegdot polskich” oraz książki „Psychiatra i demony. Powieść
biograficzna o profesorze Antonim Kępińskim”. Pół żartem, pół serio
przedstawia siebie tak oto: nieobliczalna absolwentka rachunkowości,
wampirzyca słowa, dokumentalistka zysków i strat, kompatybilna żona
uprawiająca sporty ekstremalne – najniebezpieczniejszym z nich jest
wychowywanie dzieci. W życiu rodzinnym wyznaje zasadę: skoro coś
trzeba zrobić dziś, nie należy odkładać tego do jutra.
ALEKSANDRA ZIELIŃSKA
Urodzona w 1989 roku w Sandomierzu, mieszka w Krakowie. Pisarka, dramatopisarka, scenarzystka. Autorka trzech powieści („Przypadek Alicji”,
„Bura i szał”, „Sorge”) oraz zbioru opowiadań („Kijanki i kretowiska”),
wszystkie książki ukazały się nakładem wydawnictwa W.A.B. Laureatka
stypendium twórczego miasta Krakowa w kategorii proza i teatr, stypendium Młoda Polska i Nagrody im. A. Włodka. Nominowana do Nagrody im.
W. Gombrowicza, Nagrody Conrada i Nagrody Literackiej Gdynia. Uczestniczka rezydencji literackich w Krakowie i Quebecku. Publikowała m. in.
w „Twórczości”, „Miesięczniku Znak”, „Dialogu”. Członkini zespołu literackiego przy Studiu Munka. W 2020 jej tekst „Kobieta Schrödingera”
zostanie wystawiony na scenie Narodowego Starego Teatru im. Heleny
Modrzejewskiej w reżyserii Małgorzaty Wdowik.
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