
EMIGRANCI

Ewa Banaszkiewicz i Mateusz Dymek

3 W SYPIALNI
Prze³o¿y³ Mateusz Dymek

OSOBY:

ANIA
MADELAINE Headley
TOM Headley
IZKA
DEBBIE
LIZUS
KELNER
TAKSÓWKARZ

S c e n a  1

Za drzwiami albo za cienk¹ �cian¹ s³yszymy bardzo odleg³y g³os m³odej kobiety.
Oddycha coraz g³êbiej, jakby p³aka³a. Po chwili dochodzi kolejny g³os � mê¿czyzny.
Obydwa g³osy razem przypominaj¹ kochaj¹c¹ siê parê. Nagle: sygna³ telefoniczny.
Odzywa siê dziecinny g³os nastolatki.

IZKA Halo? (zaci¹ga siê papierosem)
ANIA (sporo starsza od swojej siostry, mówi w podobny prowincjonalny sposób) Izka, to

ja � Ania. Czy ty palisz??
IZKA Ojej, no! (wydmuchuje dym)
ANIA Jest mama?

Cisza.
IZKA Nie ma jej.
ANIA Naprawdê jej nie ma?

Izka nie odpowiada.
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ANIA Tak sobie my�la³am, ¿e mo¿e by�cie przyjecha³y na moje urodziny? Ty z mam¹�

bez S³awka� Mogê nawet zap³aciæ za samolot�
Pauza.

IZKA No mo¿e�
ANIA Spytasz mamê?

Pauza.
IZKA Jak tam w Londku?
ANIA Popro� j¹, ¿eby do mnie zadzwoni³a, co?

Izka nie odpowiada. W tle s³ychaæ operatora: �Time remaining � two minutes�.
ANIA Izka, poprosisz?

S c e n a  2

Ha³as t³umu. Przemieszczamy siê przez du¿¹ salê, w której rozmawiaj¹ przybyli go�-
cie. S³yszymy stuk kieliszków szampana oraz fragmenty angielskich rozmów. W koñcu
stajemy przy Ani i jej angielskiej wspó³lokatorce Debbie. Obie brzmi¹, jakby mia³y
nie wiêcej ni¿ dwadzie�cia parê lat.

DEBBIE O Jezu � szampana daj¹!
ANIA (g³os wewnêtrzny) Muszê do niej podej�æ� (g³o�no) Patrz, ma torebkê Marc Jacobs.
DEBBIE Kto ma?
ANIA (g³os wewnêtrzny) Muszê do niej podej�æ. (g³o�no) Ona� Madelaine Headley.

(g³os wewnêtrzny) Musisz j¹ poznaæ. (g³o�no) Nie gap siê na ni¹!
DEBBIE Widzia³a� tego kelnera? Niez³e ciacho, co?
ANIA Jest ¿on¹ Toma Headleya.
DEBBIE A kto to za jeden? Ania, zrób co�, ¿eby ten kelner do nas podszed³.
ANIA Nie mów na mnie Ania. Tom Headley, nie kojarzysz? Jak w nazwie fundacji dla

pisarzy.
DEBBIE Nie kojarzê.

Podchodzi kelner. Debbie w tle próbuje z nim flirtowaæ.
ANIA (g³os wewnêtrzny) Po prostu podejd�. Po prostu podejd� i j¹ poznaj.

Kelner odchodzi.
DEBBIE Kompletnie na mnie nie leci�
ANIA Wiedzia³a�, ¿e Madelaine Headley te¿ pochodzi z Polski?
DEBBIE (z jedzeniem w ustach) Tak jak po³owa Londynu.
ANIA Jak my�lisz � co ona ma takiego w sobie, czego ja nie mam? Co on w niej widzia³?
DEBBIE Nudzê siê.
ANIA A mo¿e by³a dobra w ³ó¿ku?
DEBBIE A mo¿e zmieñmy ju¿ temat?

Pauza.
ANIA (g³os wewnêtrzny) Po prostu podejd�. (g³o�no) Podejdê do niej.
DEBBIE Ale po cholerê?! Chcesz spytaæ, czy jest dobra w ³ó¿ku?
ANIA Oj, nie b¹d� taka! Trzeba nawi¹zaæ nowe kontakty. Trochê minglowaæ.
DEBBIE ¯e niby co? Minglowaæ�?! G³upia jeste� � i co niby powiesz? �Heja, jestem

Ania i podajê kawê w wydawnictwie Spitalfield Press�?
ANIA Annie. I pracujê jako asystentka w redakcji.
DEBBIE No w³a�nie � podajesz ludziom kawê. Dam ci milion, ¿e nie bêdzie chcia³a

z tob¹ rozmawiaæ.
ANIA Zobaczysz, porozmawia. Podejdê do niej i powiem, ¿e jestem córk¹ Roberta

Bircha.
DEBBIE Tego pisarza�? A jak niby ona ma w to uwierzyæ, skoro masz akcent?
ANIA Daj spokój � nikt go nie zauwa¿a, a ju¿ na pewno nikt z Polski!
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DEBBIE Annie, chyba jeste� pijana� Chod�my ju¿ do domu, co? Trzeba rano wstaæ

i zrobiæ zakupy na imprezê. Chcê ju¿ do domu.
ANIA (g³os wewnêtrzny) To id� sobie.

S c e n a  3

Znajdujemy siê w innej czê�ci sali.
LIZUS Madelaine, Madelaine! Ale masz oryginaln¹ torebkê� naprawdê, tak¹ szykown¹!
MADELAINE Czego chcesz, George? (mówi lekko pijanym g³osem dojrza³ej, do�wiad-

czonej ¿yciem kobiety)
LIZUS (�mieje siê nerwowo) Uhm, s³uchaj� à propos mojego wniosku stypendialnego�
ANIA (przerywa) Hello, czy pani Madelaine Headley?

Pauza.
MADELAINE Tak?
ANIA (g³os wewnêtrzny) Jestem Rebecca Birch. Mów. (g³o�no) Jestem Rebecca Birch �

córka Roberta.
MADELAINE Córka Roberta? Patrz, nie mia³am pojêcia, ¿e ma córkê.
LIZUS Oh hello, mam na imiê George, George Murray � jestem nieco mniej znanym

pisarzem od pani ojca� (znowu �mieje siê nerwowo)
ANIA Mi³o pana poznaæ. (g³os wewnêtrzny) Nie gap siê na moje cia³o � tu mam twarz!
LIZUS Ale¿ ca³a przyjemno�æ po mojej stronie! Nie wiedzia³em, ¿e ma tak¹ ³adn¹ córkê!
MADELAINE Czy pani jest córk¹ Charlotte?
ANIA Tak. Zgadza siê.
MADELAINE Ale chyba wcze�niej siê nie pozna³y�my?
ANIA Wydaje mi siê, ¿e nie. (pauza. G³os wewnêtrzny) Mów co�!

Podchodzi kelner.
KELNER Podaæ pani co� do picia?
MADELAINE Oh yes, umieram z pragnienia! Napi³abym siê chablis.
KELNER Przykro mi, ale jest tylko szampan.
MADELAINE Niech bêdzie. (chwyta kieliszek i od razu pije)
ANIA (g³os wewnêtrzny) Mów co�! (g³o�no) Tata mówi, ¿e pani jest tward¹ babk¹. Po-

my�la³am, ¿e do pani podejdê i sama siê przekonam.
Niezrêczna pauza.

MADELAINE Oh?
Pauza.

ANIA Ale nie wydaje mi siê pani a¿ taka straszna.
MADELAINE (�mieje siê) Podobasz mi siê, Rebecco, odwa¿na jeste�.

Pauza.
ANIA To pani mi siê podoba.
MADELAINE A tak�?

Pauza. S³yszymy dzwonek telefonu komórkowego.
MADELAINE Oj, dzwoni¹ po mnie, bêdê musia³a lecieæ � spotykam siê ze znajomymi

w Home House. (szuka dzwoni¹cego telefonu w swojej torebce)
LIZUS Uwielbiam Home House!
MADELAINE Szkoda, ¿e nie mogê d³u¿ej z pani¹ porozmawiaæ, Rebecco.
ANIA To niech pani jeszcze ze mn¹ zostanie.

Madelaine wyjmuje telefon. Ju¿ teraz g³o�no dzwoni. Kobiety siê do siebie przez d³u-
g¹ chwilê nie odzywaj¹. Ha³as bankietu zmniejsza siê.

ANIA Niech pani zostanie.
MADELAINE Nie mogê.

Pauza.
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ANIA To mo¿e ja z pani¹ pójdê?
MADELAINE Jak to�?

Pauza. Dziwne napiêcie pomiêdzy kobietami.
ANIA Tak to.

Telefon przestaje dzwoniæ. Cisza.
ANIA To co? Idziemy�?

S c e n a  4

Pi¹tek wieczór w centrum Londynu. Odg³osy miasta. Samochody je¿d¿¹ po mokrym
asfalcie.

S c e n a  5

Znajdujemy siê wewn¹trz taksówki. W radiu leci najnowszy hit. Na zewn¹trz pada
deszcz. Podpite Ania i Madelaine chichocz¹ na tylnym siedzeniu.

MADELAINE Nie do wiary ten facet! Chyba by³ ode mnie ze dwadzie�cia lat m³odszy!
Jak s³owo dajê, móg³ byæ moim synem!

ANIA Ale za to wygl¹da³ jak Justin Timberlake!
MADELAINE Tu, tu, tu� Widzi pan? A nie, przepraszam, to nie tu � to tam.
TAKSÓWKARZ Tutaj mam stan¹æ?
MADELAINE �wietnie.

Taksówka zatrzymuje siê.
ANIA Mo¿e spiszê twój numer?

Madelaine otwiera drzwi od taksówki. Na zewn¹trz mocno pada.
MADELAINE O Bo¿e � ale leje! (wysiada. Chwieje siê na obcasach) Wiesz co? Mia³am

wspania³y wieczór! Naprawdê wspania³y. Rebecco, jeste� mi³¹, przesympatyczn¹
dziewczyn¹!

ANIA (g³os wewnêtrzny) We� jej numer. (g³o�no) Podasz mi swój numer? (chaotycznie
przeszukuje torebkê) Poczekaj, znajdê d³ugopis� (g³os wewnêtrzny) D³ugopis, cho-
lera, d³ugopis!

MADELAINE Po prostu popro� Roberta, on ma mój numer.
ANIA Wbijê go do komórki� (wciska kilka przycisków na klawiaturze telefonu)
MADELAINE Moknê. Twój tata ma mój numer. Poradzisz ju¿ sobie sama do domu?
ANIA Napijmy siê jeszcze jednego drinka!
MADELAINE Ile jest na liczniku? Trzydzie�ci funtów?
TAKSÓWKARZ Trzydzie�ci.
ANIA Jednego drinka. Jednego ma³ego� na drogê� u ciebie w domu?
MADELAINE U mnie? Moja droga, ju¿ chyba masz za du¿o w czubie! Wy�pij siê, ko-

chana. Masz, we�, to za przejazd. Okej, daj buzi. (ca³uje Aniê w policzek) Niech pan
na ni¹ uwa¿a, to jest bardzo sympatyczna dziewczyna!

TAKSÓWKARZ Jasne�
ANIA Ale podasz mi swój numer?!
MADELAINE Zadzwoniê do ciebie. (zatrzaskuje drzwi od taksówki) Pa!

Wewn¹trz auta s³yszymy, jak oddala siê stukot obcasów Madelaine.
TAKSÓWKARZ Dok¹d jedziemy?
ANIA (g³os wewnêtrzny) No zrób co�!
TAKSÓWKARZ Dok¹d, pytam.
ANIA (zrezygnowana) Proszê mnie wypu�ciæ na przystanku za rogiem.
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Taksówka zaczyna powoli siê rozpêdzaæ.

ANIA (g³os wewnêtrzny) No zrób co�, do cholery! (g³o�no) Moment! Stop! Ile jest na
liczniku? Niech pan to we�mie! (otwiera drzwi i wyskakuje)

S c e n a  6

S³yszymy nerwowe dzwonienie do drzwi.
MADELAINE (zza drzwi) Kto tam?
ANIA Madelaine, to ja� Rebecca. Przepraszam, jest mi strasznie niedobrze � mogê

skorzystaæ z ³azienki?

S c e n a  7

S³yszymy spuszczanie wody w toalecie. W kuchni Madelaine trze cebulê na tarce.
ANIA (wchodzi. G³os wewnêtrzny) Ale ogromna kuchnia�
MADELAINE Jak siê czujesz?
ANIA (s³aba) Znowu wymiotowa³am� Chyba by³o co� nie tak z tymi kanapkami. Co

robisz?
MADELAINE To dla ciebie.
ANIA Co to jest?
MADELAINE Niespodzianka� Sok z cebuli.
ANIA Po co�?
MADELAINE No chod�, usi¹d�, siadaj.

Ania siada na krze�le.
MADELAINE Jak na Angielkê, masz bardzo s³owiañsk¹ urodê.
ANIA Nie jeste� pierwsz¹ osob¹, która mi to mówi.
MADELAINE A wiesz, ¿e ja jestem z Polski? (pauza) Masz poczochrane w³osy�
ANIA A tak?
MADELAINE (poprawia jej w³osy) O, widzisz, tak od razu lepiej. To co, skusisz siê? No

po³knij�
ANIA (po³yka sok z cebuli) Uch� fuj� ohydne!
MADELAINE A teraz popij ³y¿eczk¹ herbaty miêtowej.
ANIA Nie mogê po prostu wypiæ samej herbaty?
MADELAINE Nie. Cebula i miêta na przemian.
ANIA Oj, ju¿ nie mogê�
MADELAINE No ju¿ � ostatnia. Poczujesz siê lepiej.

Ania po³yka.
MADELAINE I jeszcze jedna.
ANIA Powiedzia³a�, ¿e ju¿ ostatnia?
MADELAINE Nie, musz¹ byæ trzy. Proszê. (�mieje siê) Moja mama te¿ mi zawsze wma-

wia³a, ¿e ju¿ �ostatnia�� (pauza) Pewnie twoja te¿ tak mówi.
ANIA (g³os wewnêtrzny) Mama�
MADELAINE Da siê prze³kn¹æ, prawda?
ANIA Da� (jest bliska p³aczu. G³os wewnêtrzny) Mama�
MADELAINE Wszystko w porz¹dku?

Ania nie odpowiada.
MADELAINE Rebecco?
ANIA (g³os wewnêtrzny) Mama� mama� mama� mama, mama, mama� (zaczyna

powoli p³akaæ)
MADELAINE Co siê sta³o?
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ANIA Nic, nic � jestem pijana. Nic mi nie jest. Przepraszam. (g³os wewnêtrzny) Tylko mi

nie p³acz!
Pauza.

MADELAINE Mo¿e zostaniesz u nas?
ANIA Nie, nie, naprawdê � jest mi okej�
MADELAINE Nie ma problemu. Mo¿esz zostaæ.

S c e n a  8

Delikatne pukanie do drzwi sypialni.
MADELAINE Przynios³am ci szklankê wody. Tam jest rêcznik i szczotka do zêbów�

(pauza) Lepiej siê czujesz?
ANIA Mhm�
MADELAINE Je�liby� czego� potrzebowa³a, to bud�, dobra? Tom i tak �pi jak k³oda.
ANIA Ale piêkny pokój�

Pauza.
MADELAINE To pokój naszej córki.
ANIA (g³os wewnêtrzny) Pewnie jest wspania³¹ matk¹. (g³o�no) Pewnie jeste� wspania³¹

matk¹�
Pauza.

MADELAINE Tak my�lisz?

S c e n a  9

S³yszymy wzrastaj¹ce wibracje telefonu komórkowego. Kto� po niego siêga, ale upusz-
cza go na wyk³adzinê. Po chwili odbiera po³¹czenie.

ANIA Halo?
DEBBIE Hej, wszystkiego najlepszego w dniu urodzin!
ANIA Dzwoni³a moja mama?
DEBBIE Nie dzwoni³a� (pauza) A gdzie ty siê szwenda³a� po nocy, co? Puszczalska!
ANIA Wiesz� tak naprawdê to jestem w domu Madelaine Headley.
DEBBIE Jak to?
ANIA No po prostu! Po tym, jak posz³a�, zaprosi³a mnie do prywatnego klubu. Wiesz, ¿e

zamówi³a dwie butelki wina po osiemdziesi¹t funtów sztuka?! I do tego jeszcze ostrygi!
DEBBIE No, nie�!
ANIA A potem zgadnij, kto do nas podszed³ do stolika? Jude Law!
DEBBIE (wydobywa z siebie g³o�ny pisk) Chyba jaja sobie robisz!
ANIA Podobno kiedy� robili jaki� tam wspólny charytatywny projekt. Nie�le z nim flir-

towa³am!
DEBBIE No nie no, ja nie mogê! Ojeju, szkoda, ¿e mnie tam z tob¹ nie by³o! A czemu

u niej nocowa³a�?
ANIA Po prostu sk³ama³am, ¿e siê �le czujê i ¿e muszê skorzystaæ z ³azienki.

Pauza.
DEBBIE (wstrz¹�niêta) Ale czemu tak zrobi³a�?
ANIA No jak to? ¯eby siê dostaæ do jej domu. Wiesz, jaki mam zajebisty pokój? To ich

córki. Zrobiê ci fotê komórk¹. A wiesz, co maj¹ przed domem? Takiego retro mercedesa�
DEBBIE (poirytowana) Ania! Wracasz czy nie?! Mia³y�my zrobiæ zakupy na imprezê,

pamiêtasz?!
ANIA (otwiera drzwi) S³uchaj� nie uwierzysz mi! Mam w³asn¹ ³azienkê!
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S c e n a  10

Szum prysznica. G³êboki oddech Ani.

S c e n a  11

Ania nalewa sobie sok do szklanki. Nagle s³yszymy spokojny g³os piêædziesiêciolet-
niego me¿czyzny.

TOM Hello?
ANIA Oh, sorry� Madelaine mówi³a, ¿e mogê siê poczêstowaæ czymkolwiek. Nala³am

sobie soku� Nazywam siê Rebecca Birch. Pan jest chyba Tom? (g³os wewnêtrzny)
Przystojny.

TOM Tak, to ja.
Pauza.

ANIA Uhm� Czekam na Madelaine.
TOM Raczej potrwa, zanim zejdzie.

Niezrêczna pauza.
ANIA W³a�ciwie� czy móg³by pan jej przekazaæ mój numer? Zapisa³am na kartce. Proszê.
TOM Przeka¿ê.
ANIA Fajnie.

Znowu pauza.
ANIA (g³os wewnêtrzny) Powiedz co�! (g³o�no) Podoba mi siê ten obraz!
TOM To nowy zakup.
ANIA Jest niesamowity! Kiedy na niego patrzê� wydaje mi siê, ¿e jest taki� melan-

cholijny� jakby ekspresywny� nie s¹dzi pan? (g³os wewnêtrzny) Brzmisz jak idiotka.
TOM A kiedy ja na niego patrzê, wydaje mi siê, ¿e szkoda by³o tej forsy�

Ania �mieje siê. Byæ mo¿e ciut za g³o�no. Pauza.
TOM Rebecco, mi³o mi by³o pogawêdziæ, ale bêdê musia³�
ANIA (przerywa) Sk¹d pan ma tê koszulê?

Krótka pauza.
TOM S³ucham?
ANIA Sk¹d ma pan tê koszulê? Jest �wietnie dopasowana. Podoba mi siê.
TOM (za¿enowany) Dziêki�

Pauza.
ANIA Sorry, to chyba jako� dziwnie zabrzmia³o�
TOM Nie, nie� wcale nie. Mi³o mi, kiedy atrakcyjna dziewczyna zwraca uwagê na to,

co mam na sobie� Ma pani delikatny akcent. Czy to polski?
ANIA Nie�
TOM No s³owo dajê, ¿e brzmi jak z Europy Wschodniej.

D³uga niezrêczna pauza.
ANIA (g³os wewnêtrzny) Powiedz co�. (g³o�no) Czy to pana mercedes na zewn¹trz?
TOM Tak.
ANIA A mogê zobaczyæ?

S c e n a  12

S³yszymy dwa trza�niêcia drzwi samochodowych. W �rodku jest cicho. S³ychaæ jedy-
nie zmys³owe krople deszczu t³uk¹ce o karoseriê i szyby samochodu.

ANIA Ale niesamowity kolor tej skóry!
TOM W³a�nie skoñczyli tapicerkê. Niech pani spojrzy na to� (wyci¹ga zapalniczkê)

�widzi pani ten ma³y symbolik papierosa? Wtedy to naprawdê siê dba³o o szczegó³y�
ANIA (g³os wewnêtrzny) Usiad³ bli¿ej�
TOM Niestety, dla Madelaine to tylko jakie� tam auto.
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ANIA A dla pana czym to jest?
TOM (lekko siê �mieje) Mo¿e przejd�my ju¿ na ty, co?

Pauza.
ANIA (g³os wewnêtrzny) Patrzy na moje usta� (g³o�no) Przepraszam, zapomnia³am,

o czym mówili�my?
TOM (�mieje siê) Ja te¿ prawie zapomnia³em�

W tym momencie Madelaine otwiera drzwi i wsiada z ty³u.
MADELAINE Morning.
ANIA (nerwowo) Oh, cze�æ.
MADELAINE Co robicie?
ANIA Strasznie d³ugo na ciebie czeka³am. Da³am Tomowi mój numer, ¿eby ci przekaza³.

Tom, dasz jej mój numer?
TOM (¿artuje) Mo¿e. Zobaczymy.

Ania �mieje siê nerwowo.
MADELAINE (spokojnie) To mówisz, ¿e jeste� córk¹ Roberta?
ANIA Nie rozumiem?
MADELAINE Jako� nigdy o tobie nie s³ysza³am.
ANIA Ale ni¹ jestem.
MADELAINE Chyba tak naprawdê to ni¹ nie jeste�?
TOM O co ci chodzi, Madelaine?
MADELAINE Znam Roberta i to nie jest jego córka.
TOM To kim ona jest?
MADELAINE Nie wiem. Kim jeste�?

Ania nie odpowiada.
MADELAINE No kim jeste�?!

Pauza.
ANIA (agresywnie) Przepraszam� (chwyta torebkê i otwiera drzwi)
MADELAINE Ej! Mówiê do ciebie!
ANIA Pu�æ mnie!
MADELAINE Sk³ama³a�! Kim jeste�?!
ANIA Pu�æ mnie, wariatko! Kaleczysz mnie!!

Nastêpuje szarpanina.
TOM Madelaine!
MADELAINE Powiesz czy nie?!
ANIA Jestem nikim! Jestem Ania. Jestem Polk¹! Zadowolona? Dobrze ci?!

Cisza. Ania wysiada z samochodu, zatrzaskuje drzwi i odchodzi po ¿wirze.

S c e n a  13

Odg³os londyñskiego metra, wnêtrze wagonu. Ha³as pasa¿erów.
G£OS Stand clear of the doors please.

Drzwi siê zamykaj¹ i s³yszymy, jak poci¹g wje¿d¿a w tunel.
ANIA (g³os wewnêtrzny) Co zrobi³a�? Cholera, co zrobi³a�? Trzeba by³o wcze�niej po-

wiedzieæ, kim jeste�. Przecie¿ ciê polubi³a. Przecie¿ ciê polubi³a. Spieprzy³a� wszyst-
ko. Spieprzy³a�! Ju¿ nigdy ich nie zobaczysz. Przecie¿ ciê polubi³a�

S c e n a  14

Dom Toma i Madelaine. S³yszymy muzykê w tle.
MADELAINE Jak wygl¹dam?
TOM £adnie.
MADELAINE Masz nowy garnitur?
TOM Nie.
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MADELAINE Oh� Przynios³am ci kieliszek chablis. Jak wygl¹dam w tej sukience?
TOM Wygl¹da na tobie dobrze.
MADELAINE A zobacz plecy. No patrz!
TOM Wygl¹dasz �wietnie.
MADELAINE We�.
TOM Madelaine, jest za wcze�nie na picie.
MADELAINE We�! (pauza) Przecie¿ jest szósta. Powiedz, jak wygl¹dam?
TOM Ju¿ ci mówi³em.
MADELAINE My�la³am, ¿e w³o¿ê do niej tê parê Jimmy Choos. Czy to ju¿ bêdzie

przesada?
D³uga pauza.

TOM Madelaine, ty nie wychodzisz dzisiaj ze mn¹
MADELAINE (dziecinnie) A dlaczego?
TOM Jeste� pijana.
MADELAINE Wcale, ¿e nie!
TOM Zostawi³em ci numer tej dziewczyny pod lustrem.
MADELAINE Nie chcê go. (pauza) Spodoba³a ci siê, prawda?
TOM To jaka� mitomanka.
MADELAINE Jest seksowna, prawda?
TOM Nie wiem.
MADELAINE Dok³adnie w twoim typie. M³odziutka.
TOM Madelaine, nie wyg³upiaj siê.
MADELAINE No nie mów mi, ¿e nie jest seksowna?
TOM Pewnie jest.
MADELAINE Pods³uchiwa³am was z góry. (na�laduje go) �Mi³o mi, kiedy atrakcyjna

dziewczyna zwraca uwagê na to, co mam na sobie��
TOM To wcale nie mia³o�
MADELAINE (przerywa) Poca³uj mnie, zanim pójdziesz.

Pauza. Tom lekko ca³uje Madelaine.
MADELAINE (zalotnie) Wiesz, nie mam nic pod spodem. (pauza) Tom, nie mam na

sobie majteczek. (pauza) Nie masz ochoty�? Poca³uj mnie. Chod�, zostañ� Wy-
obra� sobie, ¿e jestem ni¹�

TOM Bo¿e, Madelaine, muszê i�æ.

S c e n a  15

Odg³osy supermarketu. Debbie i Ania spaceruj¹ z wózkiem.
DEBBIE Wiesz co? John wieczorem przyprowadzi kilku ze swoich kumpli stra¿aków.

(nuci) A stra¿acy maj¹ boskie cia³a� Pewnie wszyscy na ciebie bêd¹ lecieli. A kogo
ty zaprosi³a�?

ANIA To raczej twoja impreza.
DEBBIE Ale to twoje �wiêto. Ja ju¿ mia³am urodziny. Kogo zaprosi³a�?
ANIA Nikogo.
DEBBIE A Madelaine?
ANIA Raczej chyba nie bêdzie chcia³a imprezowaæ ze stra¿akami, prawda?

Cisza.
DEBBIE Masz zamiar siê znowu z ni¹ spotkaæ?
ANIA Pewnie. Tom mi pokaza³ tego mercedesa, wiesz? Niesamowite auto.
DEBBIE A ile ten Tom ma lat? Sto?
ANIA Wcale nie! Ma piêædziesi¹t. Piêædziesi¹t co� tam.
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DEBBIE To za stary.
ANIA Czemu? Ile my�lisz, ¿e Madelaine ma lat�?
DEBBIE Nie wiem. Ze cztery dychy bêdzie mia³a.
ANIA Chyba podobaj¹ mu siê m³odsze kobiety.
DEBBIE Ej, ale chyba siê do ciebie nie zaleca³, co?
ANIA Wcale nie, by³ bardzo d¿entelmeñski.
DEBBIE Ania, a co to za siniak na twojej rêce?

Krótka pauza.
ANIA Nie wiem. To nic takiego. (wk³ada butelkê do wózka)
DEBBIE Czemu to w³o¿y³a�?!
ANIA To wino chablis.
DEBBIE Wiem, co to chablis � kosztuje piêtna�cie funtów! Ju¿ przecie¿ kupi³y�my

te dro¿sze chipsy. Mo¿e we�my jakie� chilijskie, co? O, patrz! Trzy za dziesiêæ
funtów!

ANIA No to mo¿e kupmy te¿ sofiê i carlo rossi? Chyba nawet sprzedaj¹ w litrowej butelce!
DEBBIE Ania! Zosta³o nam tylko piêædziesi¹t w skarbonce�

Zaczyna dzwoniæ telefon Ani.
ANIA Zamknij siê, chcê to i ju¿! (wyjmuje telefon)
DEBBIE To twoja mama?
ANIA Hello.
MADELAINE Czy rozmawiam z Ani¹? (pauza) Mówi Madelaine.
ANIA Debbie, poczekaj tutaj� (odchodzi kawa³ek od Debbie) Hello?
MADELAINE Mo¿e mówmy po polsku, co?
ANIA Dobrze�
MADELAINE Czemu mnie ok³ama³a�? Dlaczego udawa³a�, ¿e jeste� Rebecc¹?

Pauza.
ANIA Nie wiem. To by³ taki g³upi dowcip. Przesadzi³am.
MADELAINE Ale dlaczego mnie oszuka³a�?? Ja ciê wpu�ci³am do w³asnego domu�
ANIA Wiem� Przepraszam. Nie wiem, co ci powiedzieæ. Naprawdê przepraszam�

Pauza.
MADELAINE Nie mo¿na tak po prostu ok³amywaæ ludzi! To okropne! Czu³am siê po-

twornie oszukana. Naprawdê czujê siê strasznie.
ANIA Przepraszam, Madelaine, przepraszam. Tak mi przykro�

D³uga pauza.
MADELAINE Czy twoje prawdziwe imiê to Ania?

Pauza.
ANIA Tak. Anna. ¯oga³a.
MADELAINE A sk¹d znasz Roberta?
ANIA W ogóle go nie znam. Nikogo za bardzo tu nie znam. Chcia³am tylko z tob¹ poroz-

mawiaæ�
MADELAINE Czemu?
ANIA Bo tam wszyscy chcieli w³a�nie z tob¹ rozmawiaæ.

Pauza.
MADELAINE Dlaczego p³aka³a�?

D³uga pauza.
ANIA Bo zatroszczy³a� siê o mnie� Zniszczy³am wszystko, co by³o miêdzy nami,

prawda? Spotka³aby� siê ze mn¹ znowu?
MADELAINE Nie wiem� Chyba nie.
ANIA Proszê�

Madelaine milczy.
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S c e n a  16

S³yszymy dzwonek u drzwi Madelaine.
MADELAINE (otwiera drzwi) Cze�æ.
ANIA Cze�æ� (niezrêczna pauza) Dziêkujê, ¿e pozwoli³a� mi przyj�æ.
MADELAINE Zmieni³a� fryzurê.
ANIA Spiê³am w kok, zrobi³o siê gor¹co.
MADELAINE Wiem. Wejd��

Ania wchodzi za Madelaine. Przechodz¹ w ciszy przez du¿y przedpokój.
ANIA (g³os wewnêtrzny) Gdzie jest Tom? (g³o�no) Gdzie jest Tom?
MADELAINE Jako� nie chcia³o mi siê z nim dzisiaj wyj�æ. Powiedzia³am mu, ¿e wpad-

niesz. (zaczyna otwieraæ butelkê wina) Chcia³, ¿ebym z nim posz³a na jak¹� okropn¹
biznesow¹ kolacjê, ale, szczerze mówi¹c, nie znoszê tych fa³szywych angielskich ¿on
� co mnie obchodzi, do jakiej szko³y posz³y ich dzieci? (korek strzela) Chablis?

ANIA Em�
MADELAINE Mo¿e usi¹dziemy na kanapie? (nalewa jej wino) To kim tak naprawdê

jeste�, Aniu?
ANIA (g³os wewnêtrzny) Nikim. (g³o�no) Nikim. Pracujê jako asystentka w Spitalfield

Press. Wiêc nic ciekawego. (ostro) Ale to tylko tak na razie. To nie jest to, co bym
chcia³a robiæ!

MADELAINE Te¿ zaczyna³am jako asystentka.
Pauza.

ANIA A sk¹d pochodzisz?
MADELAINE Z Pomorskiego, a ty?

Pauza.
ANIA Jestem spod Hajnówki. Tam mieszka mama � w takiej ma³ej pipidówie � niewa¿-

ne, i tak nie czujê siê stamt¹d. Lubisz Angliê?
MADELAINE Nie wiem. Czasami tak, czasami nie. Kocham Toma. Ale nie chcê wracaæ

do Polski. Wyjecha³am w osiemdziesi¹tym siódmym. Podró¿owa³am z Tomem po
ca³ym �wiecie, ale do Polski nie chcia³am. Nie lubiê Polski. Tam s¹ okropni ludzie�

ANIA A imiê Madelaine?
MADELAINE Tak naprawdê to by³am kiedy� Magdalena. Magda. Ale teraz jestem Ma-

delaine. Tak wolê. A ty kiedy tu przyjecha³a�?
ANIA Kiedy tylko skoñczy³am osiemna�cie. Ju¿ dawno.
MADELAINE (�mieje siê) To chyba jako� niedawno. Przecie¿ jeste� dzieckiem!
ANIA Wcale nie. Mam dwadzie�cia dwa� tak naprawdê dzisiaj koñczê.
MADELAINE Jak to dzisiaj? A nie obchodzisz urodzin?
ANIA Nie znam za bardzo nikogo w Londynie�
MADELAINE A rodzina?

Pauza.
ANIA Nie rozmawia³am z mam¹ od Wigilii. Nawet do mnie dzisiaj nie zadzwoni³a. (g³os

wewnêtrzny) Nie b¹d� ¿a³osna. (pauza. G³o�no) Ale to nie jest jaki� wielki problem.
I tak nie lubiê urodzin.

MADELAINE Ale co siê sta³o?
ANIA Nic. W³¹czymy jak¹� muzykê? (wstaje i podchodzi do wie¿y)
MADELAINE Nie mo¿esz siê pogodziæ z mam¹?
ANIA O, Martyna Jakubowicz. S³uchasz tego? (g³os wewnêtrzny) Mama tego s³ucha³a.

(puszcza nagranie �W domach z betonu nie ma wolnej mi³o�ci�)
MADELAINE O Bo¿e, uwielbiam ten kawa³ek!

Muzyka gra.
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MADELAINE Z Tomem pierwszy raz do tego tañczy³am. By³am jako� tak w twoim

wieku.
ANIA Naprawdê?
MADELAINE By³a impreza �wi¹teczna tutaj w Londynie, w restauracji Ognisko �

tam pracowa³am. Wtedy Tom wydawa³ mi siê o wiele starszy ode mnie� Czu³am
siê skrêpowana. Zaprosi³ mnie do swojego stolika i zamówi³ butelkê szampana.
Bo¿e, nigdy wtedy jeszcze nie pi³am prawdziwego szampana� (pauza) I potem
pu�cili tê piosenkê. (�piewa) �Najpierw zdjê³am koszulê, potem trochê tañczy³am
/ i przez chwilê siê czu³am jak dziewczyny w �wierszczykach. / W domach z be-
tonu nie ma wolnej mi³o�ci / s¹ stosunki ma³¿eñskie oraz akty nierz¹dne / Casano-
va tu u nas nie go�ci.� Tom siê wzruszy³, kiedy mu to przet³umaczy³am� Bo¿e,
ale jestem ¿a³osna!

ANIA Wcale nie�
Muzyka jeszcze brzmi.

MADELAINE Okej. Wy³¹cz to ju¿, proszê.
Utwór trwa nadal.

MADELAINE No wy³¹cz!
Ania wy³¹cza muzykê. Cisza.

MADELAINE Nalaæ ci jeszcze?
ANIA Co siê sta³o?

S c e n a  17

Ania i Madelaine �miej¹ siê histerycznie. Jedz¹ i pij¹. Madelaine jest du¿o bardziej
pijana od Ani.

TOM Z czego siê �miejecie?
MADELAINE Hello!! Co� tak wcze�nie wróci³? Chod�, zjedz oliwkê�
TOM (siada do sto³u. Gryzie) Mmm� Nie wiedzia³em, ¿e znowu do nas wpadniesz!
MADELAINE Tom, to jest Anna ¯oga³a � znana wcze�niej jako Rebecca Birch! Aniu �

Tom. Tom � Ania! Chyba siê poznali�cie. (�mieje siê, kiedy nalewa Tomowi wino)
ANIA Annie. Wolê Annie.
MADELAINE Proszê, Tom � ups! Kurczê, wyla³o mi siê� Napij siê z nami wina!
TOM Mo¿e ja nalejê? (nalewa wino)
MADELAINE O tak, tak, tak, tak-tak kochanie. Ty nalej sam sobie.
TOM (przerywa) Aniu, szczerze mówi¹c, zdziwi³em siê, kiedy siê dowiedzia³em, ¿e nie

jeste� t¹ osob¹, za któr¹ siê poda³a�.
MADELAINE (przerywa) Tom, kochanie! Proszê ciê! My�my sobie ju¿ to wszystko dawno

omówi³y.
TOM (pije wino) Jak chcesz� Kochanie, nie wiem, czy bêdê w stanie siê wyrwaæ do

Wiltshire w ten weekend.
Pauza.

MADELAINE Dlaczego?
TOM Muszê jeszcze omówiæ kilka szczegó³ów z Jimem. (pauza) Przykro mi. Dzisiaj

skoñczyli�my wcze�niej, w sobotê bêdê raczej musia³ �
MADELAINE (przerywa) Dobra, nie ma problemu! Ania, a mo¿e ty by� ze mn¹ poje-

cha³a, co? Mamy piêkny domek wiejski w Wiltshire. Po prostu trzeba go zobaczyæ!
ANIA Emm�
MADELAINE Mia³yby�my babski weekend. We�miesz kostium k¹pielowy.
ANIA Ale nie wiem, czy mogê tak�
MADELAINE Oczywi�cie ¿e mo¿esz! Chod�, bêdzie fajnie!
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ANIA Okej� No dobra�
TOM (przerywa) Mo¿e w³¹czymy trochê muzyki? (cisza. Wstaje) Ja w³¹czê. (puszcza

jazzowy utwór �Tess� Davida Holmesa)
MADELAINE Ble! Do tego siê nie da tañczyæ!
TOM No chod�, kochanie!
MADELAINE Nie chcê�
TOM (radosny) No chod�, no chod�! Poka¿ Ani swoje kroki taneczne!
MADELAINE O Bo¿e� (wstaje i zaczyna tañczyæ z Tomem. Chichoce) Przestañ! Tom!
TOM Aniu � nie zatañczysz z nami?
ANIA Nie� nie, ja na razie tylko popatrzê�
TOM Co tam bêdziesz patrzy³a � poka¿ mi, jak tañczy dzisiejsza m³odzie¿.
ANIA Nie wiem, co tam ci mogê pokazaæ�
TOM Wstawaj, wstawaj!

Ania wstaje.
TOM Chod�.

Przez moment ca³a trójka tañczy.
MADELAINE Tom, poca³uj mnie�
TOM Przy Annie?
MADELAINE Przy Ani.

Tom ca³uje Madelaine.
ANIA Podoba mi siê ta muzyka�
TOM A widzisz, kochanie?
MADELAINE (z³a) Idê po wiêcej wina� (potyka siê) Au� cholera! (wychodzi z pokoju)
TOM Przepraszam� jest pijana.
ANIA Chyba obie trochê za du¿o wypi³y�my.

Muzyka gra.
TOM (czule) £adnie siê ruszasz.
ANIA A tak?
TOM Jeste� taka delikatna.

Tañcz¹.
TOM Zrób jeszcze raz to, co robisz biodrami�
ANIA Co? O tak�?
TOM £adnie�

Muzyka gra.
ANIA Lubiê tañczyæ. Ty te¿ nie�le sobie radzisz�
TOM Dziêki.
ANIA Powiniene� czê�ciej tañczyæ.
TOM Dlaczego?
ANIA Bo jest fajnie�

D³uga cisza pomiêdzy nimi. Muzyka wci¹¿ gra.
TOM Zatañcz bli¿ej.
ANIA O tak�?
TOM Mm-hm.
ANIA (g³os wewnêtrzny) Bêdzie mnie ca³owa³�
TOM Mogê dotkn¹æ� twojej twarzy? (nagle) Madelaine?
MADELAINE (wchodzi do pokoju) Wszystkiego najlepszego!

Niezrêczna chwila. Widzia³a czy nie widzia³a?
TOM Co to jest?
MADELAINE Taki ma³y kawa³ek tortu urodzinowego dla Ani.
ANIA Dla mnie?
MADELAINE Wszystkiego najlepszego.
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TOM Nie wiedzia³em, ¿e masz dzisiaj urodziny!
MADELAINE O wielu rzeczach nie wiesz.
ANIA Ale piêknie� Nie wiem, co mam powiedzieæ�
MADELAINE Pomy�l ¿yczenie, zanim zdmuchniesz.
ANIA Madelaine, nie trzeba by³o�
MADELAINE No dmuchaj, kochanie!

Ania bierze g³êboki oddech i zdmuchuje �wieczki.
MADELAINE (klaszcze) Brawo!
TOM (�piewa) �Happy birthday to you, happy birthday to you��
MADELAINE (do³¹cza siê) �Happy birthday, dear Ania��
ANIA Dziêkujê, dziêkujê wam bardzo�

S c e n a  18

Nagle szklanka g³o�no rozbija siê o pod³ogê.
MADELAINE (pijana) Oh God� Przepraszam�
TOM Nie podno� tego. Ja to zrobiê.
MADELAINE Czy mam sprz¹tn¹æ te talerze? Ania, pomó¿ mi z tymi talerzami� (trzask!

Rozbija kolejn¹ szklankê. �mieje siê) Ups � posz³a druga! Czy ta te¿ by³a kryszta³owa,
bo jako� nie zd¹¿y³am zauwa¿yæ?

TOM Madelaine, mo¿e usi¹d�, co?
ANIA Mam ci pomóc?
MADELAINE Dziêki. Uwielbia³e� te kryszta³y, prawda? A mnie siê zawsze wydawa³y

dziadziowate.
TOM (poirytowany) Id� ju¿ siê po³o¿yæ, Madelaine.
MADELAINE Ale ja siê ca³kiem dobrze czujê! Annie, nocujesz u nas?
TOM Siadaj!
MADELAINE Ale ja wcale nie zamierzam siadaæ, Tom! (³agodnie) Ania, zostañ na noc.
ANIA Nie, nie � nie powinnam. (niezrêczna pauza. G³os wewnêtrzny) Powiedz co�.

(g³o�no) Piêkny jest pokój waszej córki. Ona jest na studiach?
TOM Córki?

Pauza.
MADELAINE To mia³ byæ pokój naszej córki.
ANIA Przepraszam � musia³am �le zrozumieæ�
TOM (przerywa) Czemu powiedzia³a�, ¿e to pokój naszej córki?
MADELAINE Nie wiem� Bo jestem pijana.
TOM Zawsze jeste� pijana.
MADELAINE Nie mów tak do mnie przy Ani! To mia³ byæ pokój naszej có� (�lizga siê

i przewraca na pod³ogê)
ANIA O Bo¿e, wszystko w porz¹dku?!
TOM Odsuñ j¹ od tego szk³a.
ANIA Magda, skaleczy³a� siê?
MADELAINE (zdezorientowana) Nie� Nie, nie wiem. Musia³am siê po�lizn¹æ.
TOM Ania, chwyæ j¹ za rêkê. Bierzemy j¹ do ³ó¿ka. Trzymasz j¹?
ANIA Trzymam�

Próbuj¹ przemie�ciæ Madelaine w stronê schodów. Po drodze Madelaine przewraca
krzes³o.

ANIA Nic siê nie sta³o. Oprzyj siê o mnie.
MADELAINE Stracili�my córeczkê, Ania� straci³am j¹.
TOM (ch³odno) Wchod� po schodach.

Zaczynaj¹ wspinaæ siê po schodach. Madelaine przewraca siê znowu.
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MADELAINE Aaa!
ANIA Ostro¿nie�
TOM Wstawaj, Madelaine.
MADELAINE To nie moja wina, ¿e nie mamy dzieci!
TOM ¯enuj¹ca jeste�.
MADELAINE To tak¿e twoja wina, Tom. Au! To boli!
ANIA Wszystko okej, Madelaine?
MADELAINE Przestañ siê nade mn¹ litowaæ!
TOM Nikt siê nad tob¹ nie lituje, Madelaine!
MADELAINE Czemu jej bronisz? Jeste� dla niej za stary, Tom! Nawet dla mnie by³e� za

stary. Jeste� za stary! Za stary! (jej krzyk zamienia siê w p³acz)
TOM (do Ani, rzeczowo) Trzymasz j¹?
ANIA Tak�
MADELAINE Przepraszam, Tom� (p³acze rozpaczliwie) Pokochaj mnie, Tom, prze-

praszam�

S c e n a  19

S³yszymy ciche burczenie lodówki. Tom zamyka j¹ i nalewa sobie drinka.
ANIA Chyba powinnam ju¿ i�æ�
TOM Zamówiæ ci taksówkê?
ANIA Bêdzie z ni¹ okej?
TOM Nic jej nie jest. I nic nie bêdzie pamiêta³a. Po chlaniu nic nie pamiêta.

Pauza.
ANIA O co chodzi³o z wasz¹ córk¹?

Pauza.
TOM Umar³a. Urodzi³a siê martwa.
ANIA (g³os wewnêtrzny) Bo¿e� (pauza. G³o�no) Kiedy to siê sta³o?
TOM Ju¿ lata temu. (pauza) Potem jeszcze dwa razy poroni³a.
ANIA Nie mo¿ecie ju¿ mieæ dzieci?
TOM Nie, nie mo¿emy. Nie w jej stanie.
ANIA A bardzo chcia³e� mieæ córkê?
TOM Córkê, syna � tak, chcia³em.

Pauza.
ANIA Ale to wszystko smutne�

Pauza.
TOM Jeste� piêkn¹ dziewczyn¹, Aniu. Naprawdê nie musisz udawaæ, ¿e jeste� kim� in-

nym. Zosta³aby� ze mn¹ na chwilkê?
Pauza.

ANIA Je�li chcesz�

S c e n a  20

Lekkie pukanie do drzwi. Debbie le¿y w ³ó¿ku.
ANIA �pisz�? (wchodzi) Czemu ju¿ nikogo nie ma?
DEBBIE (�pi¹ca) Jest ju¿ trzecia nad ranem. Nie chcê teraz rozmawiaæ.
ANIA Jak posz³o z Johnem?
DEBBIE A co ciê to obchodzi? (pauza) Nie przyszed³.
ANIA Przykro mi. Czy mo¿emy porozmawiaæ�?
DEBBIE Twoja siostra dzwoni³a i kaza³a przekazaæ ci ¿yczenia. Z tego, co zrozumia³am,

to nie dzwoni³a na komórkê, bo wasza mama mówi³a, ¿e za drogo.
ANIA Czy mo¿emy porozmawiaæ?
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DEBBIE Annie, chcê ju¿ spaæ.
ANIA Tom próbowa³ mnie ca³owaæ.
DEBBIE Co??
ANIA Tañczyli�my i próbowa³ siê ze mn¹ ca³owaæ.
DEBBIE Ty g³upia jeste�!
ANIA To chyba nie moja wina! I potem d³ugo ze sob¹ rozmawiali�my�
DEBBIE O czym? (pauza) Co siê tak g³upio u�miechasz??
ANIA Wcale siê nie u�miecham!
DEBBIE Jezu, nie, ty jeste� jaka� nienormalna!
ANIA Chyba po prostu jeste� zazdrosna.
DEBBIE Jasne.
ANIA Oni naprawdê s¹ kim�.
DEBBIE Bo co? Bo pij¹ chablis a nie carlo rossi? Annie, on ma ¿onê i siê do ciebie

zaleca!
ANIA Po prostu nie widzê nic z³ego w tym, ¿eby poznaæ ludzi lepszych ode mnie.
DEBBIE S³yszysz, co ty w ogóle mówisz?!
ANIA No co?!
DEBBIE Jakich �lepszych ode mnie�?! Ja nie widzê nic z³ego w tym, kim ty jeste� i sk¹d

pochodzisz.
ANIA Tak?! Nie widzisz nic z³ego w beznadziejnej matce, która ¿yje z zasi³ku w Polsce

i wyrzuca ciê z domu w �wiêta!!??
DEBBIE (³agodnie) Annie, ale po co ci oni?
ANIA Chyba siê nie rozumiemy. Byæ mo¿e twoja wizja szczê�cia to ¿ycie z prostackim

stra¿akiem gdzie� w blokach na dalekim przedmie�ciu, ale mnie do tej sielanki, pro-
szê ciê, nie przekonuj!

DEBBIE (oschle) Sorry, ale mo¿esz ju¿ wyj�æ?
ANIA Przepraszam.
DEBBIE Mo¿esz wyj�æ?

Ania wychodzi.

S c e n a  21

Basowy odg³os samochodowych opon jad¹cych po asfalcie. Wewn¹trz samochodu
Ania i Madelaine �piewaj¹ piosenkê �W domach z betonu��. Staraj¹ siê sobie przy-
pomnieæ tekst.

S c e n a  22

S³yszymy, jak Ania, Madelaine i Tom wysiadaj¹ z samochodu i zamykaj¹ za sob¹ drzwi.
MADELAINE No, nareszcie.
ANIA Ale niesamowity dom�
MADELAINE Naprawdê ci siê podoba?
ANIA I jaki piêkny bluszcz�
MADELAINE Ale co� zniszczony � do tego wygl¹da, jakby Andy w ogóle nie kosi³

trawy.
TOM (wyci¹ga siê) Ale gor¹co! �wietna pogoda. Annie, pomo¿esz mi z torbami?

S c e n a  23

D�wiêki gor¹cego lata w angielskim ogródku. S³yszymy pszczo³y i ptaki. Trzeszcz¹ce
radyjko rozbrzmiewa muzyk¹. Trawnik jest suchy jak s³oma. Ania i Madelaine kucaj¹
nad zraszaczem.
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MADELAINE Czemu to nie dzia³a? Zazwyczaj jak to siê przekrêca, to od razu nawad-

nia. Tom, bêdziesz tam ca³y dzieñ le¿a³, czy raczysz nam pomóc?
TOM (z daleka) Tylko wy�lê mejla!
MADELAINE A nie mówi³am? Polski mê¿czyzna by siê tak nie zachowa³. (odkrêca

zardzewia³¹ �rubê) Mama w koñcu zadzwoni³a?
ANIA Nie. Nie dzwoni³a.

Pauza.
MADELAINE A co siê wtedy sta³o w Wigiliê?
TOM (z daleka) Zaraz bêdê!
MADELAINE Co siê sta³o?
ANIA (g³os wewnêtrzny) Nie mów jej, nie b¹d� ¿a³osna. (g³o�no, ch³odno) Nic. Z siostr¹

ogl¹da³y�my co� w telewizji, a ch³opak mamy chcia³ co� innego ogl¹daæ. Nast¹pi³a
k³ótnia� W³a�ciwie tyle. Wyrzuci³a mnie z mieszkania.

MADELAINE To straszne.
ANIA No straszne. Tom powiedzia³ mi o córce, któr¹ poroni³a��

Pauza.
MADELAINE Kiedy ci o tym opowiedzia³?
ANIA Wtedy� po tym, jak ciê po³o¿yli�my spaæ. (g³os wewnêtrzny) Nie pamiêta.
MADELAINE Jak d³ugo z nim zosta³a�?
ANIA Posz³am od razu do domu�
TOM (z daleka) Ju¿ idê. Odkrêci³y�cie kran?
MADELAINE (ostro) Jak d³ugo z nim zosta³a�?
TOM Co� mi siê wydaje, ¿e nie odkrêci³y�cie kranu.

Nagle s³yszymy mocne try�niêcie wody i Madelaine z Ani¹ wydobywaj¹ z siebie wrzask.
Tom w³¹czy³ zraszacz.

ANIA O nie!!!
MADELAINE Tom!!
TOM (�mieje siê g³o�no. �piewa piosenkê Phila Collinsa) �Ooo, and I whish it would

rain down, down on me��
Zraszacz wci¹¿ jest w³¹czony.

MADELAINE Dobra! Gdzie to wiadro?
ANIA Ja mam! (nape³nia wiadro wod¹)
TOM Uwa¿aj z tym!
MADELAINE Ania, dawaj!
TOM Je�li nie od³o¿ysz tego wiadra, oblejê ciê szlauchem!

Ania podbiega rozchichotana do Toma i oblewa go wod¹ z wiadra.
TOM Aaaaaaaa!

�miej¹ siê.
TOM Oj, no teraz to przegiê³a�! Idê po ciebie!
ANIA Nie, nie, nie szlauchem � b³agam, to nie fair!
TOM A masz! (spryskuje Aniê wod¹)
ANIA (wrzeszczy) Wystarczy, wystarczy, to nie fair!
TOM W mi³o�ci i wojnie nie obowi¹zuj¹ zasady!
ANIA Oj, oj� Wlaz³o mi co� do oka�
TOM (wy³¹cza kran od szlaucha i podchodzi do Ani) Co siê sta³o? Przepraszam� nie

chcia³em�
ANIA Ha!!! (oblewa Toma resztk¹ wody z wiadra)
TOM Znowu! Skubana� Przepe³ni³a� czarê! No ja ju¿ ci teraz nie dam szansy, zobaczysz!

Krótka pauza.
ANIA Poczekaj. Gdzie jest Madelaine?
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S c e n a  24

Sypialnia Madelaine i Toma. Ania puka do drzwi.
ANIA Wszystko w porz¹dku?

Pauza.
MADELAINE By³o mi za gor¹co� (pauza) Wejd�. Zobacz, co znalaz³am. (podnosi wi-

sz¹ce kolczyki) Masz przek³ute uszy? Spróbuj je za³o¿yæ.
ANIA Ale piêkne� (zak³ada kolczyki) Jak wygl¹dam?
MADELAINE �licznie. Spójrz w lustro.
ANIA Wow� S¹ boskie!
MADELAINE S¹ dla ciebie. Chcia³am zobaczyæ, czy do ciebie pasuj¹.
ANIA Nie mogê tego przyj¹æ. Wygl¹daj¹ na strasznie drogie�
MADELAINE I w³a�nie dlatego powinna� je mieæ.
ANIA S¹ cudne� Ale, Madelaine, naprawdê nie powinna� mi tego dawaæ.
MADELAINE Ale chcê. Patrz, dziewczyna z Hajnówki w kolczykach od Tiffany�ego.
ANIA Nie rozumiem?
MADELAINE No, da³am ci piêkne kolczyki. (pauza) Podoba ci siê Tom? (pauza) Cze-

mu je zdejmujesz?
ANIA Masz� Nie chcê ich.
MADELAINE Ale nie wyg³upiaj siê!
ANIA Nie. Nie chcê ich.
MADELAINE Dlaczego nie?
ANIA Nie chcê. Ty te¿ jeste� znik¹d!
MADELAINE Da³am ci ³adne kolczyki i mog³aby� przynajmniej mi podziêkowaæ.
ANIA Nie mów mi, jak mam siê zachowywaæ � chyba nie wyobra¿asz sobie, ¿e jeste�

moj¹ mam¹.
MADELAINE Nic sobie nie wyobra¿am, wiesz? A ty sk¹d jeste�?! Znik¹d! (pauza) Nie

masz szans na Toma.

S c e n a  25

Jest wieczór. Znajdujemy siê na werandzie. Tom wnosi drinki z lodem. Wszyscy s¹
mocno pijani.

TOM Ladies� and ladies!! Podajê drinki!
ANIA Wow!
MADELAINE O nie! Znowu Caipirinha! Nuda!
TOM Nikt ciê nie zmusza do picia.
ANIA A ja uwielbiam Caipirinhê!
TOM To ja napijê siê z Annie.
MADELAINE Nu-da, nu-da, nu-da! Ej, Ania� Tam jest wiatrak, mo¿esz mi go posta-

wiæ tutaj i pod³¹czyæ?
TOM Nie s³uchaj jej � wcale nie musisz tego robiæ.
ANIA I wcale nie chcê.
MADELAINE Okej, nie ma problemu � sama to zrobiê! (chwiejnym krokiem idzie po

wentylator. W³¹cza go. Do koñca sceny s³yszymy pulsuj¹ce, gro�nie brzmi¹ce burcze-
nie) Bo¿e, jaki upa³!

TOM Madelaine, jeste� pijana.
MADELAINE Zróbmy co� fajnego! Do dna! (po³yka drinka jednym haustem) Napijemy

siê wódki? Tak po polsku! (cisza) To wy pijcie wasze soczki i� ja idê po wódkê!
(odsuwa gwa³townie stó³ i wychodzi)
Pauza.
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TOM Jak siê czujesz, Annie?
ANIA (silna) W porz¹dku.
TOM Spróbuj drinka.
ANIA (próbuje) Mmmm�
TOM A mogê spróbowaæ twojego?
ANIA (�mieje siê. Podaje mu szklankê) I co? Inaczej smakuje?
TOM Nie wiem� daj jeszcze trochê.
ANIA No ju¿! (chichoce)
TOM Specjalnie dla mnie tu przyjecha³a�?

Ania �mieje siê wymijaj¹co.
TOM Nie �miej siê ze mnie. Specjalnie?
ANIA Nie wiem, nie b¹d� taki seriozny!
TOM Nie jestem seriozny, tylko chcê wiedzieæ�
MADELAINE (wchodzi, przerywa) Znalaz³am tylko jeden kieliszek, wiêc postanowi-

³am, ¿e wszyscy zagramy w grê! �Truth or dare�� Ania, znasz tak¹ grê? Truth or dare
� szczero�æ czy wyzwanie?

TOM Madelaine, nie wyg³upiaj siê!
MADELAINE Ale bêdzie fajnie, Tom. Right! (nalewa wódkê do kieliszka) Wiêc tak �

Ania!
ANIA S³ucham?
MADELAINE Szczero�æ czy wyzwanie?
TOM Chyba to trochê dziecinne, co?
MADELAINE (ostro) Szczero�æ czy wyzwanie!
ANIA Dobra. Wyzwanie.
MADELAINE Okej. Wiêc moje wyzwanie jest nastêpuj¹ce: chcia³abym, ¿eby� zdjê³a stanik!
TOM Madelaine!
ANIA Nie, spoko, nie ma problemu. Chcesz, ¿ebym zdjê³a swój stanik, tak? (wstaje) Ta-raa!

Pauza.
MADELAINE (zmieszana) No i nie zdjê³a��
ANIA Zdjê³am.
TOM (zaczyna siê g³o�no �miaæ) Kochanie, ona nie nosi stanika, nie zauwa¿y³a�?!
MADELAINE Cholera, to zdejmij bluzkê!
ANIA Nie, nie, ju¿ mi rzuci³a� wyzwanie!
MADELAINE Zdejmij bluzkê! (zaczyna szarpaæ jej ubranie)
TOM (�mieje siê) Madelaine!
ANIA O co ci chodzi? Zwariowa³a�?! Ju¿ zdjê³am stanik!
MADELAINE (puszcza j¹) W porz¹dku � to w takim razie wypij!
ANIA Okej. Spoko! (wypija wódkê do dna i g³o�no odstawia kieliszek) Uuch!
MADELAINE Teraz wyzwanie dla Toma!
ANIA Nie, teraz moja kolej! Ja pytam! Tom, szczero�æ czy wyzwanie?
TOM Ja nie gram.
ANIA No, Tom�

Pauza.
TOM No dobra� Wyzwanie.
ANIA Eeeem� a mo¿e wybierzesz szczero�æ?
MADELAINE No w³a�nie, Tom, mo¿e dla odmiany zdecydujesz siê na szczero�æ?
TOM No to szczero�æ.
MADELAINE Ja mam pytanie�
ANIA (przerywa) Jest moja kolej! Tom? Czemu w koñcu postanowi³e� z nami tutaj

przyjechaæ?
Cisza.
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MADELAINE To przecie¿ nasz dom i chyba mamy prawo tu przyje¿d¿aæ, kiedy chcemy!?
ANIA Ale ja nie tobie zadajê pytanie! Tom?

Cisza.
ANIA Tom, to w koñcu tylko zabawa�
TOM Oj, Annie, Annie, Annie� chyba siê napijê. (nalewa sobie wódkê i wypija do dna)

Przyjecha³em dla was.
Cisza.

TOM No dla was.
MADELAINE Ale co to ma znaczyæ �dla was�?!
TOM Kochanie, szczero�æ czy wyzwanie?
MADELAINE O co ci chodzi? Mo¿e chcesz nas obie, co?
TOM Gramy. Szczero�æ czy wyzwanie? Madelaine� Chcia³bym, ¿eby��
MADELAINE Kurwa, czemu na ni¹ patrzysz, co? Ania?! Wyzwanie!
TOM Pozwól mi skoñczyæ.
MADELAINE Jeste� za wolny. Ania, chcia³abym, aby� siê ze mn¹ poca³owa³a!

Tom wybucha krótkim �miechem.
ANIA S³ucham�?
MADELAINE Chcia³abym, aby� odwa¿y³a siê ze mn¹ poca³owaæ. (pauza) No �mia³o.

Dla Toma!
ANIA Daj spokój.

D³uga pauza.
MADELAINE �To w koñcu tylko zabawa�? Aniu�?
ANIA (agresywnie) W porz¹dku. To proszê.

Cisza.
ANIA No proszê, no! �Madziu� � czego siê boisz?!

Pauza. W koñcu Madelaine podsuwa fotel bli¿ej Ani. Ca³uj¹ siê.
TOM Bo¿e� Madelaine�
MADELAINE No chod�. (cisza. Delikatnym g³osem) Chcesz spróbowaæ? Dobrze ca³uje.

(cisza) Aniu?
Pauza.

ANIA (ostro) Proszê.
MADELAINE Tom?

Tom podsuwa fotel. Ania oddycha g³êboko. Tom d³ugo ca³uje Aniê. Pauza.
MADELAINE Co teraz, Tom?

Cisza.
MADELAINE Mogê was na chwilkê zostawiæ. Chcesz? (pauza) Tom? (cisza. Ostro¿nie

odsuwa fotel i wstaje) Dobrze� (krótko ca³uje mê¿a w usta) Zgadzam siê. (wchodzi
z werandy do �rodka, zasuwaj¹c za sob¹ drzwi)
D³uga cisza.

TOM Aniu� �liczna jeste�, wiesz?
ANIA Krêci mi siê w g³owie.
TOM �liczna jeste�.
ANIA Nie chcê�
TOM Chod�.

D�wiêk wentylatora narasta.

S c e n a  26

Zimna ³azienka. Ania przekrêca stary kran. Woda wlewa siê do wanny. Ania wybija
d³ugi numer na swoim telefonie. Przez chwilê s³yszymy sygna³.

IZKA Halo?
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ANIA Cze�æ, Iza. Jest mama? (brzmi, jakby mia³a siê pop³akaæ)
IZKA Co� siê sta³o?
ANIA Czy jest mama?!
IZKA Em� Sprawdzê. (odchodzi i od razu wraca) Nie ma jej.
ANIA (p³acze) Iza, proszê ciê� popro� mamê�
IZKA Co siê sta³o? Gdzie jeste�?
ANIA Popro� mamê, naprawdê jej potrzebujê�

Pauza.
IZKA Okej, poczekaj.

S³yszymy odleg³¹ dyskusjê miêdzy Izk¹ a mam¹.
IZKA (po d³ugiej chwili) Halo?
ANIA No jestem.
IZKA Mówi, ¿e nie chce z tob¹ rozmawiaæ. Nie wiem, co mam jej powiedzieæ�

Pauza.
ANIA Rozumiem� Okej. (odk³ada s³uchawkê)

S c e n a  27

Odg³osy poranka na wsi.

S c e n a  28

Madelaine i Tom chodz¹ szybko po pod³odze.
MADELAINE Ania! Ania!! Tu s¹ jej torby. Sprawdza³e� w gabinecie?
TOM Wszêdzie sprawdza³em. Nie ma jej.
MADELAINE Le¿a³a obok ciebie rano?

Milczenie.
TOM Widzê j¹�
MADELAINE Gdzie?
TOM Na zewn¹trz. Jest na hu�tawce.
MADELAINE Wygl¹da na zmarzniêt¹! Zanie� jej koc! (pauza) No czemu stoisz?!
TOM Nie mogê� Wstydzê siê.

S c e n a  29

W ogrodzie.
MADELAINE (biegnie przez trawnik) Ania!

S³yszymy skrzypienie starej hu�tawki.
MADELAINE Aniu�? We� koc, owinê ciê� (otula Aniê kocem) Jest zimno.

Ania milczy.
MADELAINE Przepraszam� Przepraszam ciê.
ANIA (wstrz¹�niêta) Chcê do domu� Chcê do domu� (g³os wewnêtrzny) Chcê do

domu�

K o n i e c


