
WIARA BEZ BOGA

Przemys³aw Wojcieszek

PIOSENKI O WIERZE I PO�WIÊCENIU

OSOBY:

PIOTR, m¹¿
MARIUSZ, ksi¹dz }ten sam aktor

ANNA, ¿ona
AGNIESZKA, prostytutka }ta sama aktorka

Pusta scena. Aktorzy pos³uguj¹ siê tylko rekwizytami. Tak¿e dla zmiany to¿samo�ci.
Ca³a reszta dowolna.

W  a p a r t a m e n c i e  A g n i e s z k i.  N o c
Piotr jest sam. Z ³azienki s³ychaæ szum p³yn¹cej wody. Niewidoczna osoba bierze k¹piel.

PIOTR Nie zapyta³a�, jaki jest plan na dzisiaj. Dzisiaj chcê, ¿eby zabola³o. (milczenie)
Wiem, ¿e zawsze boli. Chcê, ¿eby zabola³o dzisiaj jak sam skurwysyn. (k³adzie siê na
³ó¿ku) Jestem gotowy. K³adê siê, zamykam oczy i zapominam o wszystkim. (pauza)
Uderz mnie tam, gdzie boli naprawdê. Chcê siê baæ. Chcê siê zesraæ ze strachu.
 Kto� zakrêca wodê w ³azience.

PIOTR Dopierdol mi dzisiaj. Tylko tak, ¿eby nie by³o �ladów.

W  b i u r z e  P i o t r a  /  w   m i e s z k a n i u  A n n y.  D z i e ñ
Rozmowa telefoniczna miêdzy Piotrem i Ann¹. Piotr jest w pracy, w swoim biurze,
Anna w ich wspólnym mieszkaniu.

ANNA Jeste�?
PIOTR Jestem.
ANNA Co robisz?
PIOTR Skoñczy³em spotkanie. Dwie i pó³ godziny chrzanienia o niczym. Sprawdzam

teraz stan gry w StarCrafta. Za chwilê ma przyj�æ klient i�
ANNA Odbierzesz Igora?
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PIOTR O drugiej?
ANNA Dzi� nie ma angielskiego. Skoñcz¹ piêtna�cie po pierwszej.
PIOTR Spróbujê siê urwaæ. Najwy¿ej zaczeka na mnie w �wietlicy.
ANNA Chcê wyj�æ wieczorem.
PIOTR Umówi³a� siê z kim��?
ANNA Idê do ko�cio³a. Dzi� czwartek.

Piotr nie odpowiada.
ANNA Chod� ze mn¹.
PIOTR Nie� ja� rozmawiali�my o tym tyle razy�
ANNA Spodoba³oby ci siê.

W  m i e s z k a n i u  A n n y.  D z i e ñ
Popo³udnie. W kuchni. Anna i Piotr.

ANNA Rozmawia³e� z nim? Jak by³o w szkole?
PIOTR W porz¹dku.
ANNA Tak powiedzia³? �W porz¹dku�?
PIOTR Rozmawiali�my o StarCrafcie. O szko³ê sama go zapytaj.
ANNA Gra na konsoli. Nie chcê mu przeszkadzaæ.
PIOTR Nie bêdziesz przeszkadzaæ. Po prostu wejd� do jego pokoju i zapytaj.
ANNA Dlaczego nie rozmawiasz z nim o szkole? Dlaczego to zawsze spada na mnie?
PIOTR Za chwilê pok³ócimy siê o to, kto go bardziej kocha.
ANNA Ja.
PIOTR Ja.
ANNA To ja go urodzi³am.
PIOTR To moj¹ ma krew.

W  m i e s z k a n i u  A n n y.  W i e c z ó r
W sypialni. Piotr jest w ³ó¿ku. Telewizor. Anna wskakuje pod ko³drê.

PIOTR No chod� ju¿, chod�� Strasznie to d³ugo trwa³o.
ANNA Rozgadali�my siê. Kawa, ciastka. Trzy godziny w kó³ko o teologii. Dziesiêæ osób.

Same dziewczyny.
PIOTR I jeden ksi¹dz? Który? Ten stary z czerwonym nosem?
ANNA Nowy. M³ody. Mariusz.
PIOTR Ten ze zdjêcia na �Naszej Klasie�? Co za ciacho. Ma dziewczynê?
ANNA To przecie¿ ksi¹dz, tak?
PIOTR Wyobra¿am sobie to napiêcie. Mo¿na gadaæ z nim o teologii godzinami. Czas tak

przefruwa�
ANNA Zamiast marudziæ, mog³e� pój�æ tam ze mn¹. Kiedy zasn¹³?
PIOTR Dwadzie�cia minut temu. Zjad³ kolacjê, umy³ zêby, przeczytali�my do koñca baj-

kê o Karolku.
ANNA Kochany ch³opiec. (przytula siê do Piotra) Uspokoi³am siê, wiesz? Modlili�my

siê razem. To by³o takie radosne�
PIOTR Powinna� chodziæ na jogê. To jeszcze bardziej radosne.
ANNA Nic nie rozumiesz.
PIOTR My�la³em, ¿e masz kryzys� ¿e ju¿ nie wierzysz.
ANNA Nie mia³am przewodnika duchowego. Z Mariuszem znam siê od zawsze. By³ taki

cichy, spokojny. A teraz zosta³ ksiêdzem. Ufam mu. Gdyby� chcia³�
PIOTR Nie potrzebujê religii. Nie muszê w nic wierzyæ, ¿eby rano wstaæ, ogoliæ siê,

zje�æ �niadanie, wynie�æ �mieci�
Anna zasypia w ramionach Piotra.

PIOTR Halo� Pieprzony Mariusz. Nie�le was dzisiaj przeczo³ga³. (siêga po pilota. Wy-
³¹cza telewizor)
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W  m i e s z k a n i u  A n n y.  R a n e k

W kuchni. Anna zagl¹da do Piotra.
ANNA Jeszcze nie wyszli�cie...? Jest za dziesiêæ ósma!
PIOTR Igor nie chce wyj�æ ze swojego pokoju. Podobno dzi� na wuefie rzucaj¹ pi³k¹

lekarsk¹.
ANNA (w stronê wnêtrza mieszkania) Igor, rzucanie pi³k¹ lekarsk¹ jest bardzo zdrowe!

To zrobi z ciebie mê¿czyznê!
Cisza.

ANNA Igor, bez cyrków, wychodzimy!
Bez reakcji.

PIOTR Nic nie da. Próbowa³em.
ANNA (siêga po portfel) Wejdziesz z nim do szatni i dasz pani trzydzie�ci z³otych. Poju-

trze maj¹ wycieczkê do parku krajobrazowego. Tylko my jeszcze nie zap³acili�my.
Igor, wk³adaj buty! (do Piotra) Kup bu³ki, umieram z g³odu.

W  m i e s z k a n i u  A n n y.  D z i e ñ
W ³azience. Piotr siê goli.

ANNA (staje w drzwiach) Z czym chcesz kanapkê? Jest pieczeñ i szynka z indyka.
PIOTR Indyk. I du¿o cebuli.
ANNA Bêdzie ci pachnieæ z buzi.
PIOTR Dla mê¿czyzny z moj¹ pozycj¹ to ju¿ nie ma znaczenia.
ANNA Wyjed�my gdzie�.
PIOTR Gdzie?
ANNA W góry albo nad morze.
PIOTR W góry albo nad morze? Daj z³otówkê, zobaczymy, co bêdzie.
ANNA Mam dosyæ miasta.
PIOTR Mam piek³o w pracy.
ANNA Od kiedy pracujesz w tej firmie, nigdzie nie wyje¿d¿amy. Kiedy nic nie zarabia-

³e�, wyje¿d¿ali�my co tydzieñ.
PIOTR Cuchn¹cym poci¹giem, z plecakiem pe³nym konserw�
ANNA Byli�my szczê�liwi.
PIOTR Byli�my szczê�liwi� Pamiêtasz nasz wyjazd do Gdyni? Minê konduktora, kiedy

wszed³ do naszego przedzia³u�?
�miech.

PIOTR (wyciera twarz rêcznikiem, wychodzi z ³azienki) Chod� siê kochaæ.
ANNA Co?
PIOTR Totalnie mi stan¹³.
ANNA Nie.
PIOTR Dlaczego? Przez Brada Pitta w sutannie?!
ANNA Nie mam nastroju� Wydawnictwo odes³a³o ilustracje do poprawek.
PIOTR Do bajki o trzech �winkach? By³y �wietne.
ANNA Odrzucili wszystkie.
PIOTR Wybzykajmy to z siebie na pod³odze. Dziesiêæ minut i jadê do pracy.
ANNA Nie zadowala mnie dziesiêæ minut. Chcesz mnie, to zostañ w domu.
PIOTR (siêga po koszulê i krawat) Nie dzisiaj.

W  m i e s z k a n i u  A n n y.  D z i e ñ
Piotr wpada do mieszkania. Anna siedzi w swoim pokoju, pracuje nad ilustracjami.

PIOTR (pochyla siê nad ni¹) Poka¿. (ogl¹da rysunki) Co za g³¹by. Je¿eli to nie jest ge-
nialne�
Z pokoju dziecka s³ychaæ w³¹czon¹ konsolê.

PIOTR Igor nie na podwórku?
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ANNA Twierdzi, ¿e boli go g³owa.
PIOTR Znowu? Igor, �ci¹gn¹³em ci dodatki do Left four dead! Bêdziemy dzi� nawalaæ

zombiaki!
ANNA Nie powiniene� z nim w to graæ. Ma dopiero siedem lat.
PIOTR Sama powinna� w to zagraæ. �wiat po zarazie. Ludzko�æ wyginê³a. Ocaleni pró-

buj¹ przebiæ siê przez miasto. Zombie na ich widok biegn¹ sprê¿y�cie, rze�ko, jak na
spotkanie dawno niewidzianych przyjació³. Nie wiedz¹, ¿e s¹ trupami.

ANNA Straszne.
PIOTR Prawdziwe.

W  m i e s z k a n i u  A n n y.  W i e c z ó r
Anna i Piotr w ³ó¿ku. Niemy telewizor. Piotr przerzuca kana³y. Anna czyta Ewangeliê.

ANNA Nie powiniene� by³ z nim w to graæ. Musia³am trzymaæ go za rêkê, zanim zasn¹³.
PIOTR Kiedy tak le¿ysz z Pismem �wiêtym� i widzê przez rozchylon¹ koszulê nocn¹

twoje sutki, to zaczynam wierzyæ, ¿e to wszystko ma sens.
ANNA Nie blu�nij.
PIOTR Jestem poet¹. Nie blu�nierc¹. (trafia na w³a�ciwy kana³) �Dexter�. Ogl¹damy.

Anna odk³ada ksi¹¿kê.
PIOTR W³ó¿ tam zak³adkê. Bêdê chcia³ wiedzieæ, co czytasz.

W  f i r m i e  P i o t r a  /  w   m i e s z k a n i u  A n n y.  D z i e ñ
Anna w domu, Piotr w biurze. Rozmowa telefoniczna.

PIOTR Jeste��?
ANNA Jestem.
PIOTR Zarobi³em w³a�nie górê pieniêdzy. Jestem najlepszym brokerem w Warszawie.

Jestem, kurwa, genialny. Kryzys? Nie s³ysza³em. Przez ca³y dzieñ gwa³cê siê, wspo-
minaj¹c nasz¹ podró¿ do Gdyni. Chcê, ¿eby by³o jak dawniej. Przela³em ca³¹ kasê na
Ko�ció³. Sprawd� odjazdy poci¹gów. Przyje¿d¿am z konserwami.

ANNA A wiêc wyrzucam do kosza obrazki i zaczynam pakowaæ plecak.
PIOTR Zaraz, zaraz, ¿artujê� wyjedziemy w rocznicê �lubu. To ju¿ za dwa miesi¹ce.

Sprawdza³em oferty. S¹ nieprawdopodobne okazje� Dzi� nie odbiorê Igora. Stary
chce, ¿ebym zosta³ po pracy. Jest szampan. Bêd¹ opijaæ mój sukces.

W  f i r m i e  P i o t r a  /  n a  k o r y t a r z u  s z p i t a l a.  D z i e ñ
Anna na korytarzu szpitala. Huk niezamykaj¹cych siê drzwi, ha³as kroków, kto� krzy-
czy z bólu. Piotr w biurze. Muzyka. Rozmowa telefoniczna.

ANNA Przyje¿d¿aj!
PIOTR Nie mogê. Jestem na-wa-lo-ny.
ANNA Masz natychmiast przyjechaæ!
PIOTR Dobra, zamawiam taksówkê�

Anna wybucha p³aczem.
PIOTR Co siê w ogóle dzieje? Co ty robisz w szpitalu? Mów g³o�niej, nic nie s³yszê!

N a  k o r y t a r z u  s z p i t a l a.  D z i e ñ
PIOTR Jak to �zemdla³�? Jest silnym ch³opcem.
ANNA W ³awce� W czasie lekcji� Jest nieprzytomny od godziny.
PIOTR �Zemdla³�? Tak po prostu wzi¹³ i �zemdla³�?
ANNA Próbuj¹ siê teraz dowiedzieæ�
PIOTR Kto� go pobi³. Jeden z jego durnych kolegów. Albo nauczyciel. Zap³ac¹ za to!

Dzwoniê do prawnika firmy�
ANNA Rozmawia³am z nauczycielk¹. Nikt go nie dotkn¹³. Zemdla³!
PIOTR Wierzysz w to? Zdarzy³o ci siê to, kiedy mia³a� siedem lat?!



28

PRZEMYS£AW WOJCIESZEK

WIARA BEZ BOGA
ANNA (nie odpowiada. Zaczyna p³akaæ) Próbuj¹ siê dowiedzieæ�
PIOTR (obok Anny. Stara siê och³on¹æ) Mo¿e to nic takiego. To siê zdarza. Pewnie zaraz

siê obudzi.
Milczenie.

PIOTR Co kazali ci zrobiæ?
ANNA Czekaæ.
PIOTR Jest tu jaki� lekarz? Nie ma ich zawsze, kiedy s¹ potrzebni.

N a  k o r y t a r z u  s z p i t a l a.  D z i e ñ
Rz¹d spiêtych ze sob¹ szpitalnych krzese³. Trzask otwieranych i zamykanych drzwi.
Dzwonki telefonów. Anna i Piotr.

ANNA Taki wstyd. Jak mog³e� mi to zrobiæ?!
PIOTR Masz dziecko w �pi¹czce i martwisz siê, ¿e narobi³em ci wstydu?!
ANNA On nie jest w �pi¹czce!
PIOTR S³ysza³em co� innego!
ANNA Nie musia³e� siê z nim szarpaæ. By³ mi³y!
PIOTR Nie odpowiada³ na moje pytania!
ANNA Co mia³ ci powiedzieæ? Nie wiedz¹�
PIOTR Skoro powiedzia³, ¿e jest w �pi¹czce, to chyba co� wiedz¹!
ANNA (opada na krzes³o) Co teraz�
PIOTR Przylezie jaki� inny konowa³. Jest tu ich od cholery!
ANNA Lepiej st¹d id�.
PIOTR Chcê zobaczyæ siê z moim synem.
ANNA Powiedzia³ ci, ¿e to niemo¿liwe. Wo¿¹ go po ca³ym szpitalu.
PIOTR Siedzê tu ca³y dzieñ. Zaczynam wariowaæ. Chcê zobaczyæ siê z moim synem!

Milczenie.
PIOTR Idê do ordynatora.
ANNA Powiedzia³ ci, ¿e nie ma ordynatora. Stój!

Piotr nie reaguje. Odchodzi.

N a  k o r y t a r z u  s z p i t a l a.  D z i e ñ
Rz¹d szpitalnych krzese³. Anna p³acze. Straszliwie. Piotr j¹ przytula.

ANNA On� On�
PIOTR Nie wygl¹da³ �le.
ANNA Co� co�
PIOTR Wygl¹da³ normalnie, jakby spa³�
ANNA Ja� ja�
PIOTR Lekarz uprzedza³, ¿e to bêdzie trudne. A on u�miecha³ siê, jakby nic go nie bola³o�
ANNA O bo� bo�
PIOTR Podpiêli do niego to wszystko. Widzisz, robi¹, co tylko siê da.

N a  k o r y t a r z u  s z p i t a l a.  N o c
Na twardych szpitalnych krzes³ach. Anna siedzi owiniêta kocem. Og³uszona. Piotr
przysiada siê z puszk¹ sprite�a.

PIOTR Pierwszego dnia pomy�la³em � to niemo¿liwe, ¿eby wytrzymaæ tu d³u¿ej ni¿
godzinê. Mija trzecia doba i jest prawie jak w domu.

ANNA Tu nigdy nie bêdzie jak w domu.
PIOTR (patrzy na Annê) Wygl¹dasz jak zombie w �wietle tych jarzeniówek. Bardzo sek-

sowne zombie. (próbuje wtuliæ siê w Annê)
ANNA (nie reaguje) Powinni�my byli wtedy pierdoln¹æ wszystkim i wyjechaæ.

Milczenie.
PIOTR Ogrzej mnie.
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ANNA Baterie mi wysiad³y.
PIOTR Jak my�lisz, co mu jest?

Bez odpowiedzi.
PIOTR Ordynator powiedzia³, ¿e to nie by³ wypadek. ¯e jest chory. Je�li jest�
ANNA Przynie� mi colê z automatu.

Piotr podsuwa puszkê sprite�a.
ANNA Colê.
PIOTR �to sk¹d to ma?
ANNA Przepraszam, ale nie potrafiê o tym my�leæ. Przynie� mi colê z automatu. Przy-

nie� mi colê z automatu. Przynie� mi colê z automatu�
Piotr podnosi siê i odchodzi.

N a  k o r y t a r z u  s z p i t a l a.  R a n e k
PIOTR (przysiada siê do Anny) Jad³a� co�?
ANNA Tato przyniós³ mi jak¹� zupê. Nie mam apetytu. Dzwoni³e� do ojca?
PIOTR Mama próbowa³a. Nikt nie wie, gdzie jest. Jego ostatnia kochanka rzuca s³u-

chawk¹.
ANNA Powinien wiedzieæ. Takie piêkne ksi¹¿ki przysy³a³ Igorowi�
PIOTR Wracajmy do domu.
ANNA Nie.
PIOTR To trwa ju¿ tydzieñ. Nie wiemy, kiedy siê czego� dowiedz¹.

Milczenie.
PIOTR Nie wytrzymam tu kolejnego dnia.
ANNA Nie zostawiê go.
PIOTR Nie zostawisz. To dobry szpital. Ma tu dobr¹ opiekê. Zap³aci³em wszystkim

pigu³om�
ANNA Nie ruszê siê bez niego.
PIOTR Nie wytrzymam tu kolejnego dnia.

N a  k o r y t a r z u  s z p i t a l a.  D z i e ñ
Piotr i Anna. Razem. Piotr w³a�nie przyszed³. Zdejmuje krawat i wrzuca go do skó-
rzanej aktówki.

PIOTR S¹ wyniki?
ANNA Wci¹¿ robi¹ testy. Nie maj¹ pewno�ci.
PIOTR A je�li to jest�
ANNA Nie, to na pewno nie to.
PIOTR Powiedzia³, ¿e to prawdopodobne� ¿e to jest�
ANNA Nie wypowiadaj nawet tego s³owa.
PIOTR Aniu, oni próbuj¹ nam powiedzieæ, ¿e byæ mo¿e to�
ANNA (zas³ania uszy) Jedna z wielu mo¿liwo�ci. Dopóki nie zakoñcz¹ badañ�
PIOTR Chod�my st¹d.
ANNA (odwraca siê do Piotra) Pomodlisz siê ze mn¹?

W  a p a r t a m e n c i e  A g n i e s z k i.  N o c
Piotr jest sam w pokoju. Siedzi na ³ó¿ku. Z ³azienki s³ychaæ szum wody. Niewidoczna
osoba bierze k¹piel.

PIOTR Jeste� nowa?
AGNIESZKA Niezupe³nie. Ale jeszcze nie bawi³am siê w bedeesem.
PIOTR Co siê sta³o z Jagod¹?
AGNIESZKA Wróci³a do domu. Mi³o�æ.
PIOTR My�la³em, ¿e dziewczyny, które robi¹ takie rzeczy, olewaj¹ mi³o�æ.
AGNIESZKA Jagoda opowiedzia³a mi wszystko o tobie. Zgromadzi³am ca³y arsena³.
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PIOTR Zanim zawi¹¿esz mi oczy, chcia³bym na niego zerkn¹æ.
AGNIESZKA Nie bój siê. Zale¿y mi. Je�li siê dogadamy, dam ci wiêcej, ni¿ móg³by�

sobie zamarzyæ.

W  m i e s z k a n i u  A n n y.  W i e c z ó r
 Piotr jest sam. Siedzi na krze�le w kuchni. Na kolanach trzyma �Ba�nie� Andersena.
Dzwonek komórki. Odbiera.

PIOTR Tato? Mi³o, ¿e dzwonisz. Tak, jest w szpitalu. Dziewi¹ty dzieñ. Nic siê nie zmieni-
³o. Nie wiedz¹, ale nie wygl¹da to dobrze. Nie musisz przyje¿d¿aæ. Jak z ni¹, to lepiej
nie. Jak ma na imiê? S³ysza³e�, odwo³ali koncert Britney Spears, musi byæ za³amana�
 Dzwonek do drzwi.

PIOTR Nie bardziej ni¿ ty. Kto� dzwoni. Muszê otworzyæ. (koñczy rozmowê, podchodzi
i otwiera drzwi)

ANNA (w drzwiach) Kazali mi wracaæ do domu i� (przytula siê do Piotra)
PIOTR Chod�, napuszczê wody do wanny. Zrobiê jak¹� kolacjê.
ANNA Chcê siê kochaæ.
PIOTR Teraz?

Anna potwierdza. D³ugi poca³unek. Po chwili oboje l¹duj¹ na pod³odze. Wyciemnienie.

W  m i e s z k a n i u  A n n y.  R a n e k
 W kuchni. Anna stoi przy stole. Piotr ju¿ pod krawatem. Zagl¹da do kuchni.

PIOTR Lecê.
ANNA Chod�.

Piotr podchodzi do niej. Zaczynaj¹ siê ca³owaæ.
ANNA Masz strasznie podrapan¹ szyjê.
PIOTR To kot mojego ojca.
ANNA By³e� u swojego ojca?
PIOTR Chcia³ przyj�æ do szpitala ze swoj¹ nastoletni¹ kochank¹. Wyperswadowa³em mu

to. (spogl¹da na kuchenny blat) Co to?
ANNA (wybucha p³aczem) Zrobi³am mu kanapki do szko³y�

Piotr uspokaja j¹, przytula.
ANNA Nie wytrzymam tego, kurwa�

Piotr zabiera kanapki ze sto³u. Wrzuca je do kieszeni marynarki.

W  s a l c e  k a t e c h e t y c z n e j.  D z i e ñ
MARIUSZ Cierpienie dziecka wydaje siê niepojête, ale w bo¿ym planie zbawienia to, co

niepojête i straszne, raz przezwyciê¿one, staje siê niewyczerpanym �ród³em si³y i we-
wnêtrznego spokoju.

ANNA To okrutne.
MARIUSZ Dobrze, ¿e przysz³a�.
ANNA D³ugo siê waha³am.

Milczenie.
MARIUSZ Ból matki bezradnej wobec cierpienia dziecka jest centralnym tematem

Ewangelii�
ANNA Mariusz, nie chcê, ¿eby� mi tu pieprzy³, proszê. Tak d³ugo siê znamy� zadaj mi

tyle modlitw, ile to konieczne. Chcê zabiæ wszystkie my�li w moim ³bie, wszystko.
MARIUSZ Twoja modlitwa musi mieæ sens i cel.
ANNA Stoczê siê na dno, je�li przestanê wierzyæ�
MARIUSZ Jego matka do�wiadczy³a tego samego bólu. Tylko ona zrozumie. (podaje

Annie kawa³ek plastiku wielko�ci karty kredytowej)
ANNA Co to jest?
MARIUSZ Ró¿aniec.
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W  m i e s z k a n i u  A n n y.  W i e c z ó r

 Anna i Piotr na ³ó¿ku przed telewizorem.
ANNA W lodówce jest �wie¿a sa³atka z rukol¹.
PIOTR Próbowa³em. �wietna.
ANNA Jutro zrobiê kabaczki. Dziewczyny z wydawnictwa bombarduj¹ mnie przepisami.
PIOTR Wróci³a� do trzech �winek?
ANNA Wyrzuci³am trzy �winki. Nie mog³am na nie patrzeæ.
PIOTR Jutro czwartek. Idziesz na sabat czarownic?

Anna milczy.
PIOTR Przesz³o ci. Wiedzia³em. Gdyby istnia³ Bóg, nie pozwoli³by na cierpienie dzieci.
ANNA Nieprawda. To jest test.
PIOTR Kto tak powiedzia³? Mariusz? A czym jest Igor? Królikiem do�wiadczalnym?

By³a� u niego.
ANNA Wczoraj.
PIOTR Na nastêpne spotkanie pójdziemy razem.

Milczenie. Niemy telewizor wypluwa bezsensowne obrazy.
PIOTR �Test�. Co za palant. To zasz³o za daleko.

W  m i e s z k a n i u  A n n y.  R a n e k
W pokoju Igora. Anna klêczy przed ³ó¿kiem dziecka z podniesionymi rêkami. Odma-
wia pó³g³osem modlitwê. S³ychaæ g³os Piotra dobiegaj¹cy z wnêtrza mieszkania.

PIOTR Kochanie, wychodzê� Gdzie jeste�� (staje w progu pokoju)
ANNA �Kiedy jeszcze mówi³, przyszed³ kto� od prze³o¿onego synagogi i powiada � cór-

ka twoja umar³a, nie trud� wiêcej nauczyciela. Us³yszawszy to, Jezus odrzek³ mu �
nie lêkaj siê, wierz tylko, a bêdzie ocalona. Przyszed³szy do domu, nie pozwoli³ niko-
mu wej�æ ze sob¹ oprócz Piotra, Jana i Jakuba, i ojca, i matki dziecka. A wszyscy
zawodzili i op³akiwali j¹. Jezus za� powiedzia³ � nie p³aczcie, ona nie umar³a, ale �pi.
I wy�miewali siê z niego, bo wiedzieli, ¿e umar³a. On za� uj¹³ j¹ za rêkê i zawo³a³ �
wstañ, dziecko! I powróci³a do ¿ycia, i natychmiast wsta³a. I kaza³ jej daæ je�æ. Rodzi-
ce jej os³upieli. On za� nakaza³ im, aby nie mówili nikomu o tym, co zasz³o.�
Piotr wchodzi na dzieciêce ³ó¿ko. Zaczyna zrywaæ wisz¹ce nad nim papierowe ozdoby.

ANNA Co robisz?
PIOTR Zdejmujê anio³ki. Zaraz je spalê w kominku.
ANNA (próbuje odebraæ mu ozdoby) Zostaw!
PIOTR Okaza³y siê ma³o opiekuñcze, wiêc wracaj¹ do swojego Stwórcy. (odpycha Annê,

wychodzi z pokoju Igora) Jezusek znad drzwi te¿ znika! (zdejmuje krzy¿yk wisz¹cy
nad drzwiami wej�ciowymi)
Anna podbiega do niego. Szarpanina.

PIOTR To ciê wpêdza w paranojê, rozumiesz? Tracisz panowanie nad sob¹!
ANNA Jeszcze nigdy nie by³am tak spokojna. (stoi przed Piotrem z dr¿¹cymi wyci¹gniê-

tymi rêkami)
 Piotr po chwili oddaje jej krzy¿. S³ychaæ dzwonek telefonu komórkowego.

ANNA (reaguje jak zwierzê) Szpital.

N a  k o r y t a r z u  s z p i t a l a.  D z i e ñ
Anna i Piotr. Niemi z bólu. W³a�nie dowiedzieli siê, na co choruje ich syn.

W  m i e s z k a n i u  A n n y.  D z i e ñ
Anna le¿y w sypialni zwiniêta w k³êbek. Piotr jest w kuchni.

PIOTR (przez telefon, pó³g³osem) Rak krwi� nie maj¹ w¹tpliwo�ci� tak, w �pi¹czce,
ca³y czas� operacja za dwa tygodnie� przetaczaj¹ mu kre� nie mogê� jeste�my
codziennie, tato�
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W  m i e s z k a n i u  A n n y.  W i e c z ó r

 Anna i Piotr w ³ó¿ku.
PIOTR �Dexter�. Chcesz ogl¹daæ?

Bez odpowiedzi. Piotr wy³¹cza telewizor.

W  m i e s z k a n i u  A n n y.  R a n e k
W pokoju Igora. Anna pakuje swoje rzeczy do du¿ej sportowej torby. Piotr stoi w progu.

ANNA �ni³o mi siê, ¿e siê obudzi³� jadê do szpitala. Muszê przy nim byæ.
PIOTR Mogê zwolniæ siê z pra�
ANNA Nie, nie, nie trzeba.
PIOTR Zrobi³em sa³atkê. Stara³em siê, ¿eby by³a jak twoja.
ANNA Nic nie prze³knê.
PIOTR To chocia¿ chwilê posied�my.

W  m i e s z k a n i u  A n n y.  R a n e k
 W kuchni. Przy stole. Anna i Piotr. On je. Ona siedzi w milczeniu. Piotr próbuje j¹ obj¹æ,
Anna zaczyna p³akaæ. Wybiega z kuchni. Chwyta za torbê, zarzuca j¹ sobie na ramiê.

N a  k o r y t a r z u  s z p i t a l a.  D z i e ñ
Anna siedzi na szpitalnym krze�le. Modli siê bezg³o�nie, trzymaj¹c w rêkach plastiko-
wy ró¿aniec.

W  m i e s z k a n i u  A n n y.  D z i e ñ .
Piotr jest sam w pustym mieszkaniu. W³o¿y³ ju¿ koszulê i krawat. Siêga po telefon.
Wybiera numer.

PIOTR To popro� j¹, ¿eby �ciszy³a. Powiedz jej, ¿eby �ciszy³a, chcê pogadaæ. Daj j¹ do
telefonu� Cze�æ, s³ysza³em, ¿e wybierasz siê na koncert Meza. Mój kumpel to orga-
nizuje, mo¿esz mieæ wjazd na ca³y obiekt. Tylko �cisz tê pierdolon¹ muzykê� Tato,
wci¹¿ bierzesz fludarabinê? Ostatnio wypada³y ci w³osy, wiêc na pewno j¹ bierzesz.
On ma to po mnie, wiem o tym. To by³o w mojej krwi. Nie obwiniam ciê, ale on ma to
samo, co ty, tylko sto razy gorzej. Nie chcê siê spotykaæ. Nie obwiniam ciê, powinni-
�my byli i�æ na badania. Nie, nic mi nie jest. Co z tego, ¿e jestem zdrowy. Mam chor¹
krew, tato. Obaj mamy. Powinienem by³ siê tego spodziewaæ!

W  m i e s z k a n i u  A n n y  /  n a  k o r y t a r z u  s z p i t a l a.  W i e c z ó r
Rozmowa telefoniczna miêdzy Ann¹ i Piotrem.

PIOTR Jeste�?
ANNA Nie ma mnie.
PIOTR Co robisz?
ANNA Warujê. Wariujê.
PIOTR Przyjadê�
ANNA Nie chcê! Nie teraz. Nie chcê, ¿eby� mnie widzia³, tu, w takim� zostanê na noc.

N a  k o r y t a r z u  s z p i t a l a.  D z i e ñ
Piotr ma w gar�ci oderwany rêkaw sutanny. Wci¹¿ jest w szoku. Awantura na ca³ego.

ANNA Jeste� chory, powiniene� siê leczyæ! Wiesz, co przed chwil¹ zrobi³e�? Pobi³e�
ksiêdza! Ksiêdza!

PIOTR Tego �wira? Co on robi³ przy ³ó¿ku mojego dziecka?
ANNA Modli³ siê.
PIOTR Jest za wcze�nie na modlitwy!
ANNA Jutro operacja. Chcia³ mu pomóc!
PIOTR Kiwa³ siê i mamrota³, pieprzony egzorcysta. Je¿eli jeszcze raz go tutaj zobaczê�



33

PIOSENKI O WIERZE I PO�WIÊCENIU

WIARA BEZ BOGA
N a  k o r y t a r z u  s z p i t a l a.  D z i e ñ

Anna klêczy, trzyma w d³oniach plastikowy ró¿aniec. Modli siê.

N a  k o r y t a r z u  s z p i t a l a.  D z i e ñ
Piotr stoi przy automacie z napojami. Kupuje puszkê sprite�a, a nastêpnie puszkê coli.
Rusza w górê korytarza do sal chorych.

N a  k o r y t a r z u  s z p i t a l a.  D z i e ñ
 Anna siedzi na szpitalnym krze�le. Piotr siada obok niej, podaje jej puszkê coli.

ANNA Przeprosi³e� go?
PIOTR Nie jestem dzieckiem. Przeprosi³em.
ANNA Oddaj mu rêkaw.
PIOTR Nie oddam. To moje trofeum.
ANNA Która jest?
PIOTR Pytasz o to ju¿ siódmy raz. Trzynasta dwadzie�cia cztery.
ANNA Bo¿e, ile to trwa.
PIOTR To skomplikowana operacja. Robi¹, co mog¹.

Milczenie.
ANNA Która?
PIOTR Trzynasta dwadzie�cia piêæ. Przyjad¹ rodzice?
ANNA Prosi³am, ¿eby nie przyje¿d¿ali. Nie dzisiaj.

Milczenie.
PIOTR Trzynasta dwadzie�cia sze�æ. Trzynasta dwadzie�cia siedem�

W  a p a r t a m e n c i e  A g n i e s z k i.  N o c
Agnieszka jest naga, le¿y na ³ó¿ku. Piotr siedzi na jego krawêdzi.

PIOTR Umar³ o czternastej trzydzie�ci osiem. Do koñca nie odzyska³ przytomno�ci.
AGNIESZKA Tak mi przykro�
PIOTR Powinno byæ ci przykro, ¿e porani³a� mi szyjê. Umawiali�my siê � jeszcze raz

mnie podrapiesz, ja podrapiê ciebie. Zrobiê to tak, ¿e nie wrócisz ju¿ do tej pracy.
AGNIESZKA Przepraszam�

 Piotr siêga do kieszeni. K³adzie pieni¹dze na stoliku przy ³ó¿ku.
AGNIESZKA Nie chcê.
PIOTR Bierz. Wiêcej nie przyjdê.

W  s a l c e  k a t e c h e t y c z n e j.  D z i e ñ
MARIUSZ Radosna nowina Zmartwychwstania daje nam, wierz¹cym, pewno�æ, ¿e w dniu

s¹du odnajdziemy w naszych ramionach najbli¿szych, których przedwcze�nie po¿e-
gnali�my w doczesnym ¿yciu.

ANNA W tym ¿yciu? To ¿ycie to wszystko, co mam.
MARIUSZ Zmartwychwstaniemy�
ANNA Nie bêdê czekaæ do dnia s¹du.
MARIUSZ Zmartwychwstaniemy. To pewne.
ANNA A je�li Chrystus nie zmartwychwsta³?
MARIUSZ Dlaczego mia³bym to rozwa¿aæ�
ANNA Je�li nie zmartwychwsta³?
MARIUSZ To p³onna jest nasza wiara, a my ¿yjemy dalej w swoich grzechach. Nasze

¿ycie nie ma punktu oparcia i zawala siê. Wszystko popada w bezsens. Wszystko, co
boskie, jest k³amstwem. Wszelka nadzieja jest mrzonk¹.

ANNA Nie chcê czekaæ do dnia s¹du.
MARIUSZ Musisz byæ silna. Ja jestem. Musisz wierzyæ.
ANNA (oddaje Mariuszowi plastikowy ró¿aniec) Próbowa³am, ale� ci¹gle wymiotujê.
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MARIUSZ (nie przyjmuje karty) Jest twój.
ANNA Zniszczê go.

Mariusz podaje Annie no¿yczki. Ta, po chwili, przecina ró¿aniec na pó³.
MARIUSZ Idziesz drog¹ Ukrzy¿owanego. Przygiêta do ziemi. Po�ród têgich razów. Je�li

nie upadniesz na dobre, zwyciê¿ysz.

W  m i e s z k a n i u  A n n y.  W i e c z ó r
 Anna le¿y na ³ó¿ku. Nieruchomo. W telewizji �Dexter�. S³ychaæ trzask zamykanych
drzwi mieszkania.

PIOTR (zagl¹da do sypialni) Pizza.
ANNA Powiedzia³am, ¿e nie chcê.
PIOTR Jest nawet chlebek turecki. (otwiera pude³ko i bierze do ust kawa³ek ciasta. Po

chwili wypluwa go na pod³ogê) Zimna. Kurwa, nawet tego nie potrafi¹�

W  m i e s z k a n i u  A n n y.  N o c
 Anna siedzi w kuchni przy pe³nym, ostrym �wietle elektrycznym. Piotr staje w progu.

ANNA Us³ysza³am kroki� bardzo ciche. Prawie nies³yszalne. Kto� szed³ i szed³ d³ugim
korytarzem. Czego� bardzo siê ba³, s³ysza³am jego przy�pieszony oddech.

PIOTR Kochanie�
ANNA S³ysza³am to z jego pokoju.
PIOTR Wydawa³o ci siê.
ANNA Wesz³am tam� po raz pierwszy od� nie wy³¹czyli�my konsoli. Ona ca³y czas gra.

W  m i e s z k a n i u  A n n y.  R a n e k
W kuchni. Przy �niadaniu.

PIOTR (przegl¹da gazetê) Kreta� tysi¹c siedemset piêædziesi¹t. Obok hotelu s¹ gor¹ce
�ród³a. �Gor¹ce �ród³a�. To mo¿e byæ ciekawe. Last minute. Musieliby�my wyjechaæ
w �rodê.

ANNA Nie mogê�
PIOTR Chyba nie wracasz do ko�cio³a? Spójrz na mnie. To nie mia³oby sensu. Teraz? Po co?

W  a p a r t a m e n c i e  A g n i e s z k i.  W i e c z ó r
W korytarzu. Agnieszka w samym szlafroku wprowadza Piotra do mieszkania.

AGNIESZKA To by³ dla mnie szok, ¿e zadzwoni³e� i chcia³e� siê spotkaæ. Po cichu li-
czy³am na to. Jeste� niesamowity. Twoja historia jest niesamowita. (skrêca w stronê
³azienki) Zaczekaj, wezmê prysznic.

PIOTR Chcê tylko porozmawiaæ.
AGNIESZKA I tak muszê wzi¹æ prysznic po poprzednim kliencie. Fika³ po mnie tak, ¿e

ledwie zipiê! (znika w ³azience)
 Piotr siada na wielkim, l�ni¹cym ³ó¿ku.

AGNIESZKA (g³os) Mo¿e jednak zechcesz siê pobzykaæ�? Mam do³a, muszê z niego
wyj�æ!
Piotr nie odpowiada.

AGNIESZKA (g³os) Nie musimy zak³adaæ kajdanek. Mo¿emy popieprzyæ siê grzecznie
� jak brat z siostr¹. (staje w progu pokoju) To dlaczego do mnie wróci³e�?

PIOTR Lubiê twój g³os w telefonie. Nie potrafiê siê oprzeæ.
AGNIESZKA To nie jest mój g³os! Dodzwaniasz siê zawsze do dziewczyny z centrali.

Chodzisz na dziwki, powiniene� to wiedzieæ. (siada na Piotrze)
Piotr nieruchomieje.

AGNIESZKA Góra, dó³? Od czego zaczynamy? (zaczyna go masowaæ. Powoli. W milczeniu.
Wyjmuje mu z kieszeni portfel, kluczyki od samochodu oraz wymiêt¹ kartkê papieru)
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PIOTR Wyrwa³em stronê z jej Ewangelii. Fragment, który powtarza³a najczê�ciej. Znam

go na pamiêæ. Ale nie wierzê w ani jedno s³owo.
AGNIESZKA Opowiedz mi o niej.
PIOTR Po co?
AGNIESZKA Chcê stworzyæ w g³owie my�lokszta³t twojej ¿ony.
PIOTR Wielka mi³o�æ ze studiów. Pobrali�my siê po roku i nie by³a to z³a decyzja. Mie-

li�my cudowne dziecko� cudowne. Tak jakby dwie rzeki spotka³y siê i da³y pocz¹-
tek trzeciej. Cudownej rzece ¿ycia. A potem ka¿de z nas pop³ynê³o gdzie indziej. Ona
w stronê brodatego boga z gitar¹, ja dop³yn¹³em tutaj.

AGNIESZKA (ze �miechem wk³ada kartkê pod stanik) Bêdziesz musia³ o ni¹ powalczyæ.
PIOTR We� sobie.
AGNIESZKA Nie jestem wierz¹ca. Ale modlê siê codziennie.
PIOTR Bez sensu.
AGNIESZKA Modlitwa nie ma nic wspólnego z religi¹! To medytacja. Medytujê, upra-

wiaj¹c mi³o�æ. Seks jest moj¹ bram¹ do bosko�ci.
PIOTR Jeste� stukniêta.
AGNIESZKA Tylko podczas orgazmu odczuwam swoje istnienie. Wyzwalam swoje je-

stestwo w totalnym, poch³aniaj¹cym doznaniu.
PIOTR Sk¹d ci to przychodzi do g³owy�?
AGNIESZKA W przerwach miêdzy kolejnymi klientami du¿o czytam. Znam odpowie-

dzi na wszystkie twoje pytania.
Piotr �mieje siê.

AGNIESZKA S³ucham. No dalej, pytaj!
PIOTR Czy Bóg istnieje?
AGNIESZKA Oczywi�cie ¿e nie! Bóg nie istnieje! To tylko projekcja ludzkiego umys³u.

Czas, aby�my po¿egnali siê z Bogiem na zawsze. Bo co takiego robimy, modl¹c siê
do Boga? Najpierw stwarzamy w naszej wyobra�ni jego wizerunek, a potem siê do
niego zwracamy? To szaleñstwo! To nie jest kwestia wiary czy niewiary � nie ma
w co wierzyæ! Co innego modliæ siê do cz³owieka. Który by³, który jest, ³¹czyæ siê
z jego niezniszczaln¹ energi¹.

PIOTR Do kogo siê modlisz?
AGNIESZKA Ojciec �wiêty to dla mnie najwiêkszy autorytet. Modlê siê do niego co-

dziennie!

W  m i e s z k a n i u  A n n y.  N o c
Piotr �pi obok Anny w ma³¿eñskim ³ó¿ku. Anna podnosi siê i w³¹cza nocn¹ lampkê.
Przysuwa siê do Piotra, opuszcza ko³nierz jego pi¿amy. Widzi �lady paznokci na szyi
mê¿a.

W  m i e s z k a n i u  A n n y.  R a n e k
W ³azience. Piotr poprawia krawat.

ANNA (zagl¹da) Zostawi³e� telefon w samochodzie. Kto� dzwoni³. Siedem razy.
PIOTR Poka¿.

Anna podaje Piotrowi komórkê.
PIOTR Ch³opak z pracy. Dopiero co go przyjêli i�
ANNA Dzwoni³ na twój prywatny telefon?
PIOTR Jest bardzo przejêty tym, ¿e dosta³ tê pracê. Chce siê zaprzyja�niæ.
ANNA Dzwoni³ o pó³nocy?
PIOTR Wie, ¿e pó�no siê k³adê. (odwraca siê do ¿ony) Dosta³ pracê w najlepszej firmie

brokerskiej w mie�cie. Prze¿ywa. Jestem jego prze³o¿onym. Dzwoni. Nie widzê w tym
nic z³ego.
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ANNA Zapro� go do nas.
PIOTR Jeszcze jego mi tu brakuje.
ANNA Jak siê nazywa ten ch³opak?

N a  p l e b a n i i.  W i e c z ó r
Wnêtrze plebanii wygl¹da jak zwyczajne mieszkanie.

MARIUSZ Jeste� pierwsz¹ kobiet¹, która tu zajrza³a.
ANNA Nie masz gosposi?
MARIUSZ (u�miecha siê) To jakie� mity.
ANNA Liczy³am na spotkanie�
MARIUSZ Niestety, grupa siê rozpad³a. Próbujê ich znowu zebraæ, ale�
ANNA Mo¿e dobrze siê sta³o. Nigdy nie mieli�my okazji pogadaæ. Tak po prostu. Jak

kumple.
MARIUSZ Nie wiem, czy powinni�my�
ANNA Proszê.

Milczenie.
ANNA To zabawne, ¿e zosta³e� ksiêdzem. Tyle razy zdawa³e� na medycynê.
MARIUSZ Skapitulowa³em za czwartym. Mia³em wtedy sto tysiêcy pomys³ów. W tech-

nikum by³em asystentem iluzjonisty. Nawet dobrze mi sz³o.
ANNA Mo¿na powiedzieæ, ¿e nadal nim jeste�.
MARIUSZ (u�miecha siê) Ale lata na pedagogice wspominam bardzo dobrze. Tylu prze-

dziwnych ludzi.
ANNA Wszyscy rozjechali siê tak daleko po �wiecie. A minê³o zaledwie kilka lat.
MARIUSZ Kilka? Kilkana�cie. (pauza) Mam do ciebie pytanie� Czy ten facet, który na

Polsacie prowadzi pogodê, to nie jest czasem�
ANNA Grzesiu�?
MARIUSZ Ten Grzesiu? Tak my�la³em. Wa¿y³ wtedy ze dwie�cie kilo. (wybucha �miechem)

Anna u�miecha siê.
MARIUSZ Kawy?
ANNA Poproszê.
MARIUSZ Nesca gold. Wstrêtna. Nie staæ mnie na nic lepszego. Idiotyczne uczucie.

Z jednej strony s³u¿ê Bogu i to jest wspania³e, z drugiej jestem trzydziestopiêciolet-
nim facetem, którego nie staæ na laptopa. (przygotowuje kawê)

ANNA (rozgl¹da siê po maleñkim wnêtrzu) Masz tu ca³e mieszkanie.
MARIUSZ ¯a³osne, wiem.
ANNA Wcale nie. Robisz to, co kochasz. (wygl¹da przez okno)
MARIUSZ (podaje jej kawê) Nigdy nie zapyta³a� �dlaczego�. Ludzie pytaj¹ o to w ta-

kich sytuacjach.
ANNA Jestem silna. Ju¿ nie muszê. Dziêkujê.
MARIUSZ �mieræ nie jest �mierci¹, ale okresem ¿ycia, które istnieje dalej. Jako zarodek

ukryty w spopielonym ciele. Tak jak ciemno�æ ginie po pierwszym promieniu s³oñca,
tak te¿ ¿ycie zwyciê¿y �mieræ. �mieræ jest tylko przystankiem w drodze do zmar-
twychwstania.
Milczenie.

MARIUSZ Wpadaj do mnie. Rozpuszczalna nesca bêdzie czekaæ. Zawsze.

W  a p a r t a m e n c i e  A g n i e s z k i.  N o c
Agnieszka le¿y na ³ó¿ku. Jest naga. Piotr siedzi w ubraniu na fotelu po drugiej stronie
pokoju.

PIOTR Nie bojê siê �mierci. Bojê siê tego, co robi z lud�mi. Obojêtniej¹, ¿yj¹ wspomnie-
niami. Nie chcê, ¿eby sta³ siê wspomnieniem. Bo to znaczy³oby, ¿e go nie ma. ¯e
zgin¹³.
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AGNIESZKA �mierci nie ma! P³omieñ ¿ycia nigdy nie ga�nie. Zmienia siê, ale nie ga�nie.

Milczenie.
AGNIESZKA Boisz siê �mierci.
PIOTR Mo¿e. Nie wiem. Mo¿e dlatego, ¿e wci¹¿ jestem m³ody.
AGNIESZKA (z przejêcia zaczyna skakaæ po ³ó¿ku) �mieræ nie jest wrogiem! Wydaje siê

nim, poniewa¿ zbyt mocno lgniesz do ¿ycia. Z tego lgniêcia powstaje lêk przed �mier-
ci¹. Z powodu tego lgniêcia nie mo¿esz zrozumieæ, czym jest �mieræ. Co wiêcej, nie
mo¿esz zrozumieæ, czym jest ¿ycie. Je¿eli nie jeste� w stanie poznaæ �mierci, nie bê-
dziesz te¿ w stanie poznaæ ¿ycia, poniewa¿ s¹ one dwiema ga³êziami tego samego
drzewa. To poprzez ¿ycie dochodzisz do �mierci. Chcia³by� zastygn¹æ w bezruchu,
¿eby nie p³yn¹æ, ¿eby nigdy nie nast¹pi³a �mieræ. A tymczasem �mieræ nie istnieje!
Twój wróg nie istnieje. Ca³e istnienie jest jednym. Wszystko jest przyjazne. Wszyst-
ko nale¿y do ciebie, a ty nale¿ysz do niego.

PIOTR Wiêc on tak¿e istnieje?
AGNIESZKA Oczywi�cie!
PIOTR Jako energia? Nie wierzê w energiê.
AGNIESZKA Co lubi³? Czym siê interesowa³?
PIOTR Uwielbia³ graæ na konsoli w gry dla osiemnastolatków. W Left four dead prze-

szed³ wszystkie poziomy, jego tablica wyników jest nie do pobicia.
AGNIESZKA Spróbuj j¹ pobiæ. Spróbuj dostaæ siê do pierwszej dziesi¹tki! W³¹cz go na

nowo w kr¹g ¿ycia.
PIOTR Jeste� wspania³a. I to wszystko za nêdzne trzysta z³otych.
AGNIESZKA M¹dro�æ staro¿ytnych kap³anów masz gratis. Za pieni¹dze jest seks. (od-

wraca siê do Piotra) Ju¿ czas.
PIOTR Kajdanki. I ten lodowaty nó¿, którego ostatnio u¿y³a�. My�la³em, ¿e odetniesz mi

sutki. Zamawiam go na ka¿de spotkanie.
Agnieszka podnosi siê.

PIOTR Gdzie idziesz�?
AGNIESZKA Muszê wrzuciæ go do lodówki. Jak my�lisz, dlaczego by³ zimny?

W  m i e s z k a n i u  A n n y.  W i e c z ó r
ANNA (wybra³a w³a�nie numer. Czeka na po³¹czenie) Halo�?
AGNIESZKA (odbiera) Tak, s³ucham.
ANNA Jak masz na imiê?
AGNIESZKA Kto mówi?
ANNA Jestem ¿on¹ Piotra. Piotr jest twoim klientem.
AGNIESZKA Przepraszam bardzo, ale ja�
ANNA B³agam� nie roz³¹czaj siê.

W  m i e s z k a n i u  A n n y.  R a n e k
 W kuchni.

ANNA Zapomnia³e� dodaæ, ¿e ma ³adny g³os.
PIOTR Zapomnia³em.
ANNA Kim ona jest?
PIOTR Nikim. Dziwk¹. Numerem telefonu, którego nie zd¹¿y³em skasowaæ.
ANNA Przepraszam, ¿e ci przeszkodzi³am.
PIOTR Tylko tyle�? Liczy³em na to, ¿e pobijesz mnie, podrapiesz mi twarz, bêdziemy

szarpaæ siê w drzwiach do ³azienki, rozbijesz na mnie wreszcie te ohydne talerze,
które kupi³a twoja matka.

ANNA Twój syn nie ¿yje. Nie ma go. Nic po nim nie zosta³o. Trochê popio³u po spaleniu
cia³a. Nie ma znik¹d odpowiedzi. Nie s³ychaæ znik¹d g³osu. Nic, nic, nic, nic, nic.
Rozumiesz? Kiedy to wreszcie zrozumiesz?
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W  m i e s z k a n i u  A n n y.  D z i e ñ

W pokoju Igora. Piotr gra na konsoli w Left four dead.
ANNA (staje w progu) Przepraszam ciê, ale nie zniosê tego�

W  m i e s z k a n i u  A n n y.  D z i e ñ
W sypialni. Piotr pakuje swoje rzeczy.

ANNA (obserwuje go) Nie zapomnij niczego.

N a  p l e b a n i i.  W i e c z ó r
Anna stoi w uchylonych drzwiach. Mariusz le¿y na tapczanie.

MARIUSZ (otwiera oczy) Wejd�. Mi³o ciê znowu widzieæ.
ANNA Obudzi³am ciê.
MARIUSZ Nie, sk¹d. Co kwadrans kto� mnie budzi.
ANNA Znalaz³am nasze zdjêcia ze studiów�
MARIUSZ Pokazuj.
ANNA By³am pewna, ¿e zginê³y w trakcie przeprowadzek� (podaje Mariuszowi zdjêcia)
MARIUSZ (ogl¹da je. Wybucha �miechem) To ja? Niemo¿liwe. A tu nasz kolega z Pol-

satu. Wygl¹da jak nosoro¿ec. Mo¿e sprzedamy to do brukowców�? (podnosi wzrok
na Annê) Piêkna� (oddaje jej zdjêcia) Kawa. Ju¿ robiê. A mo¿e napijesz siê cze-
go�? Zrobiê ci ma³¹ wódkê z lodem. Tylko nikomu nie mów, ¿e mam tu alkohol.
(przygotowuje drinka. Po chwili podaje go Annie) W nocy wezwali mnie do umie-
raj¹cej. Z³apa³a mnie za rêkê i trzyma³a tak kurczowo, ¿e wci¹¿ mam �lady jej pal-
ców. Czasem czujê siê jak lekarz pogotowia. Na ostrym dy¿urze na osiedlowej ple-
banii.
Anna rozgl¹da siê po pokoju. Bierze do r¹k kompakty.

MARIUSZ Arka Noego. ¯artujê.
Pij¹ w milczeniu. Mariusz podchodzi i w³¹cza muzykê. Bossa nova.

ANNA (�mieje siê) Powiniene� puszczaæ to umieraj¹cym.
MARIUSZ Nie chcieliby wtedy umieraæ� (podchodzi do Anny)

Zaczynaj¹ tañczyæ. Bardzo nie�mia³o.
ANNA Mia³e� kogo��?
MARIUSZ Nie wydaje ci siê to niestosowne�?
ANNA Nic nie wydaje mi siê niestosowne.
MARIUSZ Nie.
ANNA Nikogo na studiach?
MARIUSZ Mówi³em ci, jestem ¿a³osny.
ANNA (przerywa taniec) Wódka uderzy³a mi do g³owy. Przepraszam.

W  a p a r t a m e n c i e  A g n i e s z k i.  W i e c z ó r
 W salonie. Piotr jest sam. Niemy telewizor tasuje obrazy. Z ³azienki s³ychaæ szum
bie¿¹cej wody. Kto� bierze k¹piel.

PIOTR �Kiedy jeszcze mówi³, przyszed³ kto� od prze³o¿onego synagogi i powiada � cór-
ka twoja umar³a, nie trud� wiêcej nauczyciela. Us³yszawszy to, Jezus odrzek³ mu �
nie lêkaj siê, wierz tylko, a bêdzie ocalona. Przyszed³szy do domu, nie pozwoli³ niko-
mu wej�æ ze sob¹ oprócz Piotra, Jana i Jakuba, i ojca, i matki dziecka. A wszyscy
zawodzili i op³akiwali j¹. Jezus za� powiedzia³ � nie p³aczcie, ona nie umar³a, ale �pi.
I wy�miewali siê z niego, bo wiedzieli, ¿e umar³a. On za� uj¹³ j¹ za rêkê i zawo³a³ �
wstañ, dziecko! I powróci³a do ¿ycia, i natychmiast wsta³a. I kaza³ jej daæ je�æ. Rodzi-
ce jej os³upieli. On za� nakaza³ im, aby nie mówili nikomu o tym, co zasz³o.�

AGNIESZKA (wychodzi z ³azienki) Co mówi³e��?
PIOTR Gadam do siebie. Ze zmêczenia.
AGNIESZKA Je�li chcesz siê tu przespaæ, zostawiê ci klucz.
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PIOTR Nie, dziêki. Nie chcê siê spotkaæ z twoim alfonsem.
AGNIESZKA Za³atwi³by� go jednym palcem. Gorzej, gdyby tu przysz³a jego matka.

(k³adzie siê obok Piotra) Mówi³e� do siebie fragment Ewangelii, prawda?
Piotr potwierdza.

AGNIESZKA Jestem z porz¹dnej katolickiej rodziny. By³am przez rok na teologii. Na
KULu.

PIOTR Przesz³a� d³ug¹ drogê.
AGNIESZKA Zrobi³am dziecko ksiêdzu.
PIOTR Nie wierzê.
AGNIESZKA (siêga po portfel. Pokazuje Piotrowi zdjêcie) Vanessa.
PIOTR Co za brak wyobra�ni.
AGNIESZKA Przysiêga³ zrzuciæ sutannê. Kiedy� napiszê o tym ksi¹¿kê. (podnosi siê na

³ó¿ku) Muszê do niej zadzwoniæ. Mieszka z dziadkami w Lublinie. Strasznie j¹ ko-
cham. W marcu ma urodziny. Chce górala. Takiego z czterema kó³kami. Trzeba bê-
dzie kupiæ, nie ma rady. (wyjmuje telefon. Wybiera numer) Chcê rozmawiaæ z ma³¹.
Mamo, wiem, ¿e jest druga w nocy! Kochanie, ju¿ nied³ugo, och� (odk³ada telefon.
Wydmuchuje nos w chusteczkê) Chod�my do miasta.

PIOTR Teraz?
AGNIESZKA Chod�my gdzie� na maksa siê upiæ. (podnosi siê. Zbyt gwa³townie) Kur-

wa, rozdar³am sobie poñczochê!

W  a p a r t a m e n c i e  A g n i e s z k i.  N o c
Agnieszka i Piotr wchodz¹ do mieszkania. Oboje pijani.

AGNIESZKA Proszê, nie opieraj siê o �ciany. Strasznie je smarujesz.
Wchodz¹ do pokoju.

AGNIESZKA (zdejmuje buty i rozrzuca je po pokoju) Najwy¿szy czas, ¿eby� mi wsa-
dzi³. I porusza³ siê we mnie jak ma³y karpik.

PIOTR Nie b¹d� ordynarna.
Agnieszka przewraca Piotra na ³ó¿ko.

PIOTR B³yszczysz tak, ¿e nie potrafiê siê oprzeæ. Masz b³yszcz¹c¹ skórê, w³osy, pachniesz
jak ¿adna inna kobieta. I nawet je�li s¹ to tanie kurewskie sztuczki, zapominam o tym.

AGNIESZKA Porozmawiajmy o reinkarnacji.
PIOTR (wybucha �miechem) Nie bêdê rozmawiaæ o reinkarnacji�
AGNIESZKA Jeste� katolikiem, powiniene� w ni¹ wierzyæ.
PIOTR Nie jestem katolikiem�
AGNIESZKA Jezus doskonale wiedzia³ o reinkarnacji. Powiedzia³ przecie¿ �ja wrócê�.

W Ewangelii ci¹gle to powtarza.
Milczenie.

PIOTR Je¿eli mój syn urodzi³ siê na nowo� mam nadziejê, ¿e ma dobr¹, czyst¹ krew.
AGNIESZKA Masz czyst¹ krew.
PIOTR Nie mam�
AGNIESZKA To by³ przypadek. (odwraca siê, gryzie Piotra w rêkê)
PIOTR Zwariowa³a�?!
AGNIESZKA Masz bardzo dobr¹ krew. (odwraca siê i gasi �wiat³o)

W  a p a r t a m e n c i e  A g n i e s z k i.  N o c
Po seksie. Na ³ó¿ku.

PIOTR Zapomnia³a� o gumce.
AGNIESZKA Nie zapomnia³am o gumce.
PIOTR Mam nadziejê, ¿e nie jeste� chora.
AGNIESZKA Nie bardziej ni¿ ty. (pauza) Kiedy odczuwasz wokó³ �mieræ � a �mieræ jest

zawsze w pobli¿u � nie odejdzie nigdy, bo ka¿dy mo¿e umrzeæ w ka¿dej chwili, a ty
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zawsze bêdziesz o tym pamiêta³� wiêc kiedy czujesz jej blisko�æ, czujesz, jak przy-
gl¹da ci siê, czai, czeka na byle potkniêcie � nie mo¿esz ju¿ tego odwlekaæ. Mi³o�æ
musi byæ obecna w³a�nie teraz, w tej chwili, bo nastêpnej mo¿e ju¿ nie byæ. Mi³o�æ to
wszystko, co mamy.

PIOTR Za pó�no.
AGNIESZKA Nieprawda. Obecno�æ �mierci jest niepowtarzaln¹ okazj¹. Wrzuca ciê z po-

wrotem w gor¹ce �ród³o mi³o�ci.
PIOTR �Gor¹ce �ród³o�, wiedzia³em�
AGNIESZKA Kochasz j¹�?
PIOTR Mi³o�æ.
AGNIESZKA Kochasz�?
PIOTR Mi³o�æ. (pauza) Nies³ychane. Le¿ê pijany obok kurwy i powtarzam �mi³o�æ�,

�mi³o�æ�, �mi³o�æ�.
AGNIESZKA Wykorzystaj to.
PIOTR Za pó�no�
AGNIESZKA Cokolwiek by³o miêdzy wami, otocz to na powrót mi³o�ci¹. Je�li umrze,

umrze w aurze wielkiej mi³o�ci, je�li prze¿yje � prze¿yje jako niezwyciê¿one uczucie.
Dzwoni komórka Agnieszki.

AGNIESZKA Muszê odebraæ. Ten facet ustawia mnie na ca³y weekend.
PIOTR Przyjdê�
AGNIESZKA Nie przyjdziesz. Wyje¿d¿am z tego miasta. Spotkasz siê tu z now¹ dziew-

czyn¹. Przygotujê j¹. (odwraca siê do Piotra) Musisz ju¿ i�æ.

N a  p l e b a n i i.  N o c
Anna i Mariusz. Nadzy. Wk³adaj¹ ubrania.

MARIUSZ Nie by³o �le. Jak na pierwszy raz. Mam nadziejê, ¿e zachowasz�
ANNA Twoja religia jest nic niewarta. Jest gównem. Jest k³amstwem.
MARIUSZ Aniu�
ANNA Gdzie jest twój Bóg, je�li pozwala ci na takie skurwienie? Wszystko, co mówisz,

jest k³amstwem. Ka¿de s³owo. Ka¿da linijka pierdolonego tekstu. (bierze do r¹k Bi-
bliê i wydziera z niej kolejne strony) K³amstwo, k³amstwo, pierdolone k³amstwo!
Strony z Ewangelii frun¹ na pod³ogê jedna po drugiej.

ANNA Zabi³e� we mnie nadziejê, skurwysynu�
MARIUSZ Pos³uchaj� (próbuje jej dotkn¹æ. W szarpaninie upada na pod³ogê)
ANNA Wyspowiadaj mnie. Je¿eli masz jeszcze trochê godno�ci�

Mariusz podnosi siê.
ANNA Nie. Tu, w ³ó¿ku. (d³ugie milczenie) Nie potrafiê zrozumieæ, ¿e nie dostrzegli�my

¿adnych znaków tego, co nieuchronnie nadchodzi³o. Byli�my zbyt zapatrzeni w sie-
bie, ¿eby zwróciæ uwagê na drobiazgi zapowiadaj¹ce katastrofê. A przecie¿ nie byli-
�my ju¿ m³odzi. Powinni�my byli zatrzymaæ siê i z wielu nieistotnych zdarzeñ sk³a-
daj¹cych siê na nasze ¿ycie dojrzeæ i zrozumieæ te, które doprowadzi³y do jego ruiny.
Nie potrafiê pogodziæ siê z tym, ¿e nie zapobiegli�my nieszczê�ciu. Kiedy zmar³, sz³am
w szpitalu za wózkiem, na którym po³o¿ono jego cia³o. Drobne cia³o siedmioletniego
dziecka przykryte bia³ym prze�cierad³em. Jecha³am z nim wind¹, najpierw jedn¹, potem
drug¹ wind¹ towarow¹, sz³am za nim korytarzami, które nie mia³y koñca. Czeka³am,
a¿ on wyjdzie nam na spotkanie. Prowadz¹c ze sob¹ uczniów. Modli³am siê o to ca³¹
drogê. Wejdzie do windy towarowej na trzecim piêtrze, skrêci w cuchn¹cy past¹ ko-
rytarz, wejdzie w ostatniej chwili do otwartej sali prosektorium i powie � on nie umar³,
ale �pi. Ujmie go za rêkê i zawo³a � wstañ, dziecko! Wierzê, ¿e szed³ za nami. Wsiad³
do innej windy, skrêci³ w lewo zamiast w prawo, poszed³ równoleg³ym korytarzem,
nasze drogi nie mog³y siê przeci¹æ. Wierzê, ¿e przetn¹ siê którego� dnia. W tym ¿y-
ciu. Jedynym, jakie znam. Stoczê siê na dno, je�li przestanê wierzyæ.
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W  m i e s z k a n i u  A n n y  /  w   f i r m i e  P i o t r a.  D z i e ñ

 Rozmowa telefoniczna.
PIOTR Jeste�?
ANNA Jestem.
PIOTR Co robisz?
ANNA Znalaz³am dzi� w k¹cie czarn¹ kredkê. Wyrzuci³am wszystkie tusze, farby,

wiesz�? Zniszczy³am wszystko. Próbujê teraz rysowaæ, ale tak strasznie dr¿¹ mi
rêce.

PIOTR Przyjadê�
ANNA Pomo¿esz mi szukaæ. Przyda³aby siê temperówka do kredek, taka gruba. I jaki�

porz¹dny brystol.
PIOTR Wieczorem.

W  a p a r t a m e n c i e  A g n i e s z k i.  N o c
Piotr jest sam w pokoju. Siedzi na ³ó¿ku. W ³azience s³ychaæ szum wody. Niewidoczna
osoba bierze k¹piel.

PIOTR Nie zapyta³a�, jaki jest plan na dzisiaj. Jeste� nowa. Powinna� pytaæ.
Milczenie.

PIOTR Chcê, ¿eby zabola³o dzisiaj jak sam skurwysyn. (k³adzie siê na ³ó¿ku) Jestem
gotowy. K³adê siê, zamykam oczy i zapominam o ca³ym �wiecie. (pauza) Uderz mnie
tam, gdzie boli naprawdê. Chcê siê baæ. Chcê siê zesraæ ze strachu.
Kto� zakrêca wodê w ³azience.

PIOTR Tylko tak, ¿eby nie by³o �ladów. Agnieszka powiedzia³a, ¿e umiesz�
Anna wchodzi do pokoju. Siada na le¿¹cym Piotrze i przypina go kajdankami do ³ó¿ka.

PIOTR Jeszcze nó¿. Nie zapomnij o no¿u.
Anna klêka na ³ó¿ku. Rozpina spodnie Piotra. Powoli robi mu loda.

PIOTR Jeste� w tym dobra�
Milczenie.

PIOTR Pachniesz jak moja ¿ona. (otwiera oczy i widzi Annê. Zaczyna w�ciekle rzucaæ siê
na ³ó¿ku)

ANNA (siedzi na nim. Dociska go pewnie do materaca) Opowiedz teraz o swojej ¿onie.
Dalej, lubisz o niej opowiadaæ. Raz jeszcze wszystko, po kolei. O tym, jak by³o do-
brze, a potem wszystko umar³o. Ja te¿ umar³am. Razem z nasz¹ mi³o�ci¹. (podnosi
nó¿)

PIOTR Zrób to!
Anna opuszcza nó¿ i wbija go w po�ciel obok ramienia Piotra. P³acze. P³acze. P³a-
cze. Wyciemnienie.


