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a K T  i
S C E n a  1

Ciemno. Przez żaluzje okna – znajdującego się centralnie w głębi – wpa-
da słabe światło słoneczne. Na tle okna widoczne dwie sylwetki. Krzą-
tają się. Jedna z nich w ciemności wpada na jakiś mebel/coś jej upada, 
dźwięk. Postaci mówią szeptem.

Margaret auć.
Jenny-Judy Mam latarkę.
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Margaret Zapal.
Jedna z  postaci włącza latarkę. Jej strumień oświetla poszczególne 
przedmioty, sprzęty, ale nie twarze bohaterów.

Margaret nóż?
Jenny-Judy Jest.
Margaret Pałka?
Jenny-Judy Jest.
Margaret Opaska?
Jenny-Judy Jest.
Margaret Butla z gazem?
Jenny-Judy Pełna.
Margaret Zapałki?
Jenny-Judy Są.
Margaret Proszek?
Jenny-Judy Jest.
Margaret Łopatka?
Jenny-Judy Co proszę?
Margaret Szpatułka… do masy!?
Jenny-Judy aaa, bo tak mówisz… Szpatułka jest.
Margaret Plan działania?
Jenny-Judy Znaczy: „przepis”?
Margaret W rzeczy samej, młoda damo.
Jenny-Judy Jest, ciociu. a właściwie – dlaczego mówimy szeptem?

Światło w pomieszczeniu zapala się nagle – teraz jest zupełnie jasno. 
Margaret O, nawet elektryczność jest! no proszę… Już się bałam, że 

będziemy musiały pichcić po ciemku.
Na scenie wnętrze małego domku. W pomieszczeniu na tylnej ścianie 
aneks kuchenny: szafki, zlew – centralnie, nad nim okno z żaluzjami i fi-
raneczkami. Nieco bliżej widowni, na środku: stół i krzesła – „jadalnia”. 
Po lewej i prawej stronie pod ścianami stoją symetrycznie pojedyncze 
łóżka z pościelą. Nad nimi półki. Przed stołem, na proscenium, otwie-
rana klapa w podłodze – zejście do piwniczki/spiżarni. Drzwi wejściowe 
do domku – w głębi po lewej.

Margaret no to chyba jesteśmy gotowe. Zakładaj opaskę.
Jenny-Judy Muszę?
Margaret Chyba nie chcesz, żeby główną atrakcją urodzin Harry’ego 

był konkurs pod tytułem „Uwaga, uwaga! Kto wyciągnie dłuższy włos 
z tortu czekoladowego Margaret Peeclock-Grey”!

Jenny-Judy Dlaczego nie? Mogłabyś go wtedy nazwać… „włoskim tor-
tem czekoladowym cioci Margaret”. Teraz jest moda na kuchnię 
śródziemnomorską.

Margaret Jenny-Judy!
Jenny-Judy Kiedy to prawda. na festynie w Bettersfield ludzie zabijaliby 

się o najmniejszy kawałek. Trzeba by było tylko jakieś dobre hasełko 
wymyślić… „Skosztuj ciasta, poczuj włochy!” no nie wiem… Pomyślę 
jeszcze. 
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Margaret Dziękuję, Jenny, zastanowię się nad twoją propozycją, a tym-
czasem: opaski włóż!

Jenny-Judy Tak jest! ale moim zdaniem powinnaś to dobrze rozważyć. 
W zeszłym roku furorę zrobiła panna cotta Pathy Brennan. 

Margaret Patricia Brennan, zapamiętaj to sobie, moja droga, miksu-
je swoje trucizny… w malakserze! Kuchnia Margaret Grey nigdy nie 
splami się taką hańbą.

Jenny-Judy Zapamiętam. (pauza) Chociaż mnie ta hańba wydaje się 
dość praktyczna. Tak jest wygodniej, ciociu Marge. nie trzeba się 
męczyć.

Margaret Tak? Czy naprawdę muszę ci przypominać, jak twój brat „roz-
chorował się” przed rokiem po zjedzeniu tego jej deserku? 

Jenny-Judy Rzeczywiście, zjadł kilka porcji i  rzygał przez całą drogę 
powrotną.

Margaret Jenny, to nieprawda!
Jenny-Judy Przepraszam. Masz rację. Tych porcji musiało być kilkana-

ście. Śmialiśmy się, że zarzyga całe jezioro i sanepid zabroni kąpieli 
w Waterknees.

Margaret Młoda damo, przywołuję cię do porządku. Grzeczne dziew-
czynki nie mówią „rzygał”. Można powiedzieć „wymiotował”, „miał 
torsje”…

Jenny-Judy Może i można. ale gdybyś zobaczyła, co robił Harry, nie na-
zwałabyś tego wymiotami ani torsjami. Mówię ci, ciociu: rzygał! Rzy-
gał jak kot! Byłam – widziałam!

Margaret Dość! W tym rondelku rozpuścimy czekoladę. na małym 
ogniu, cały czas mieszaj. Gdy się rozpuści, dodaj masło. Ma z tego być 
jedna masa. Poradzisz sobie?

Jenny-Judy Yhm. Hasełko też miała niczego sobie. „Panna cotta panny 
Brennan”! Cwaniara!

Margaret Jenny-Judy, dbaj o swój język, proszę cię! Musisz bardziej 
uważać na to, co mówisz…

Jenny-Judy Okej, okej… nie mówi się chyba „zapal latarkę”.
Margaret Co?
Jenny-Judy nie mówi się „co”.
Margaret Co, proszę?
Jenny-Judy Kiedy zgasło światło, powiedziałam, że mam latarkę, a ty na 

to, żebym ją „zapaliła”. ale tak się chyba nie mówi... Mówi się raczej 
„włącz latarkę”, ewentualnie „zaświeć”, ale „zapal”? Przecież jej nie 
można zapalić. To znaczy może by i można spróbować podpalić i zo-
baczyć, czy się zajmie, ale wtedy strasznie by śmierdziało plastikiem, 
no i chyba nie o to ci chodziło, ciociu Margaret. Więc niedobrze, że 
powiedziałaś „zapal”. Dobrze, że ja to zrozumiałam i włączyłam, a nie 
zapaliłam w sensie podpaliłam, bo mogło być groźnie… I śmierdząco! 
Heh. Ha, ha… Masz rację, musimy bardziej uważać na to, co mówimy, 
ciociu Marge. 

Margaret …Wiśnie!
Jenny-Judy Są w spiżarni.
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Margaret Bądź tak miła, moja droga, zgaś już pod tą czekoladą… zna-
czy wyłącz. Kurek skręć... przekręć. Ja się tym zajmę! a ty przynieś 
słoik drylowanych wiśni, taki z tych większych wybierz. Tylko ko-
niecznie drylowane.

Jenny-Judy Wiem, ciociu, wiem… (unosi klapę w  podłodze i  znika 
w piwniczce)

Margaret Teraz tak… dwa całe jajka i cztery żółtka tutaj… i to z cu-
krem… siedemdziesiąt pięć gramów. (woła) Masz?

Jenny-Judy (z głębi piwniczki) Szukam.
Margaret Etykietki przeczytaj! Drylowane wiśnie jeden, dziewięć, dzie-

więć, dwa. W zeszłym roku robiłyśmy, pamiętasz?
Jenny-Judy (z głębi piwniczki) Wiem, wiem…
Margaret (do siebie) a tu… pozostałe cztery białka ubijamy na pianę… 

gdzie to  jest… o! „dodając stopniowo sto gramów cukru”. Proszę 
bardzo…
Jenny, niezauważona przez Margaret, wyszła już z piwniczki ze słoikiem 
i nagle gwałtownie opuszcza klapę – huk!

Margaret aaaaa! Rany boskie, najświętsza Panienko… dziecko, jak 
mnie przestraszyłaś.

Jenny-Judy Przepraszam, ciociu.
Margaret nic, nic… dobrze już. Już dobrze… Tylko sobie na chwilkę… 

O, już… (odrywa się od prac kuchennych i siada na krześle przy stole, 
żeby się uspokoić)

Jenny-Judy Znalazłam słoik „wiśnie drylowane osiemdziesiąt osiem”, po-
trzebujemy czegoś jeszcze?

Margaret Osiemdziesiąt osiem? Pokaż no to starej ciotce. Mój Boże… 
To chyba jeszcze Betty – twoja mama robiła… Też, wiesz... Musiałam 
to przeoczyć, gdy porządkowałam spiżarnię po pogrzebie. Przepra-
szam, maleńka…

Jenny-Judy nie szkodzi. Myślisz, że są jeszcze dobre?
Margaret na pewno. Twoja świętej pamięci mama była świetną gospo-

dynią. Miała swoje małe sekrety.
Jenny-Judy Wiem…
Margaret Słoiki z konfiturami na przykład obwiązywała pergaminem, 

dzięki czemu wytrzymywały bardzo długo. Powąchaj tylko…
Jenny-Judy Chyba dobre.
Margaret Osiemdziesiąt osiem… Pięć lat minęło… Biedna Betty… 

robiła te wiśnie i nie miała pojęcia, że to już ostatni raz... aż strach 
człowieka bierze, gdy pomyśli, ile może się zmienić w ciągu pięciu 
lat.

Jenny-Judy Dla wiśni w słoiku niewiele – widoki te same: piwnica. Jak 
stały, tak stoją.

Margaret „Dla wiśni w słoiku niewiele.” (próbuje powstrzymać szloch)
Jenny-Judy Ciociu Margaret, wszystko w porządku?
Margaret Tak, tak, moja maleńka, w porządku… „Wszystko w porząd-

ku.” Kto by pomyślał… Do głowy by mi wtedy nie przyszło, że nadej-
dzie taki dzień, kiedy będę mogła to powiedzieć… W jednej chwili, 
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wasze dzieciństwo… wszystko… skończyło się. Cały świat runął, uto-
nął razem z nimi w tym przeklętym jeziorze. Zdawało się, że to ko-
niec. ale człowiek do wszystkiego może się przyzwyczaić… nawet do 
najgorszych rzeczy…

Jenny-Judy Tak.
Margaret Pięć lat. I znowu mamy lato, znowu sierpień, znów święto… 

Znowu ludzie się wybiorą na festyn do Bettersfield, jak oni wtedy… 
Tyle tylko że pogoda lepsza i Harry trochę starszy. Dwadzieścia jeden 
lat – pomyśl tylko… Twój braciszek to już dorosły kawaler.

Jenny-Judy Ciociu…
Margaret Tak?
Jenny-Judy nie rozczulaj się.
Margaret Co?
Jenny-Judy nie „co”, tylko „proszę”. Rozczulasz się. 
Margaret Ja…
Jenny-Judy naprawdę musimy o tym mówić? Byli rodzice – nie ma ro-

dziców. nie chcę o tym myśleć za każdym razem, gdy ty masz ochotę 
odstawić melodramat.

Margaret Młoda damo… jako twoja chrzestna matka… mało tego, jako 
twój prawny opiekun, powinnam cię skarcić za takie słowa skierowane 
pod adresem starszej osoby! ale dobrze wiem, że w gruncie rzeczy 
jesteś… dobrą, przestraszoną dziewczynką, którą w życiu spotkało – 
po prostu – wielkie nieszczęście! Jesteś zła, bo nie możesz niczego 
zmienić, to normalne.

Jenny-Judy nie.
Margaret Dobrze już, dobrze. Jak chcesz, Jenny. Tylko nie złość się, 

aniołku, jesteś taka piękna, wiesz… jak twoja mama… 
Jenny-Judy Chcesz brandy, ciociu Margaret?
Margaret Co? Znaczy, „proszę”?
Jenny-Judy Gdy Ethan się rozczula i zaczyna wspominać o rodzicach 

i sztormie na jeziorze, dajemy mu kieliszek brandy, góra dwa i zaraz 
przestaje. Może i tobie pomoże. 

Margaret Posłuchaj... to, że ten stary pijaczyna spożywa alkohol w obec-
ności dzieci, którymi powinien się opiekować, to nie znaczy, że każdy 
dorosły będzie szukał pocieszenia w kieliszku.

Jenny-Judy naleję ci. (sięga do szafki w kuchni po butelkę)
Margaret Jenny-Judy, mówię przecież, to nie jest wyjście, słyszysz? Mu-

simy być dzielne. My, kobiety, musimy godnie pogodzić się z przeszło-
ścią po to, by odważnie stawić czoło przyszłości!

Jenny-Judy Wygląda na to, że będziemy musiały, bo wypił całą karafkę.
Margaret Kto?
Jenny-Judy Mężczyzna. Ethan.
Margaret Jak to?
Jenny-Judy Brandy się skończyła.
Margaret nie!
Jenny-Judy Tak.
Margaret ale… to niemożliwe!
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Jenny-Judy Możliwe. Co roku przed świętem Matki Boskiej Zielnej 
opróżnia nasze zapasy.

Margaret Dlaczego?
Jenny-Judy Przed rocznicą zawsze bierze go na wspominki. Całą noc po-

trafi przesiedzieć z Harrym. Musiał się wczoraj rozgadać, bo wszystko 
wyżłopał.

Margaret I nic nie zostało?
Jenny-Judy niestety.
Margaret To niedobrze.
Jenny-Judy Dlaczego?
Margaret Potrzebuję brandy.
Jenny-Judy nie chciałaś przecież.
Margaret nieprawda.
Jenny-Judy Chciałam ci nalać…
Margaret nie chciałam pić, ale chciałam brandy!
Jenny-Judy aha… oczywiście, że rozumiem…
Margaret ależ tu nie ma nic do rozumienia, po prostu: potrzebuję bran-

dy. Potrzebujemy! Brandy jest bardzo ważne! Potrzebujemy brandy 
do ciasta!

Jenny-Judy a-ha. no ale trudno, wypił. Tym razem zrobimy bez brandy, 
nie ma rady.

Margaret Co? Ty chyba żartujesz?! Czekoladowe ciasto Margaret Peec-
lock-Grey bez brandy? Przecież to jak Waterknees bez jeziora, jak… 
odpust bez cukierków, jak… James Bond bez Seana Connery’ego. 
To nie to samo!

Jenny-Judy To może ja pójdę i kupię, skoro to takie ważne.
Margaret Kochanie, przecież ty masz szesnaście lat, jesteś za mała, nikt 

ci nie sprzeda brandy… Poza tym, do sklepu daleko – muszę sama… 
Jenny-Judy Tak? Jakoś w sklepiku przy plebanii często kupuję whisky dla 

Ethana, gdy mnie o to poprosi…
Margaret Słucham?
Jenny-Judy Oczywiście tylko wtedy, gdy sam nie jest już w stanie tam 

dojść…
Margaret nie chcę wiedzieć! Dobrze, postanowione, ja  ruszam do 

sklepu, a ty, jak przystało na dziewczynkę w twoim wieku, zostajesz 
w domu. Bądź grzeczna, nie dotykaj piekarnika – włączę, żeby się 
przez ten czas nagrzał. Sto osiemdziesiąt, góra i dół. O! Ja zaraz wra-
cam. Tutaj masz jajka i żółtka – ucierasz to z cukrem, a w tej misce 
ubijasz białka na pianę. Wszystko jasne? 

Jenny-Judy Jasne. nie jestem małą dziewczynką.
Margaret Wiem, wiem, kochanie, oczywiście, oczywiście. no, 

to ja lecę… uważaj na siebie, nie rób głupstw… moja torebka…
Jenny-Judy Ciociu Margaret! 

Margaret zatrzymuje się. Patrzy uważnie na Jenny-Judy.
Jenny-Judy nie jestem już dzieckiem.
Margaret Masz rację, Jenny, przepraszam. Zapominam, że przez 

to wszystko… Że musiałaś… to prawda – jesteś już dorosła. Wybacz 
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starej ciotce, ale odkąd moja Dora wyjechała, mam tylko ciebie – 
obawiam się, że dla mnie już na zawsze zostaniesz malutką Jenny-
-Judy, którą trzeba się opiekować. Pamiętam, jak cię trzymałam na 
rączkach, a ty krzyczałaś na całe gardło, gdy ksiądz Welsh polewał 
cię wodą…

Jenny-Judy no nie. Znowu melodramat? Jeszcze jedna łza i nie ręczę za 
siebie! (bierze skorupki jajka i celuje w Margaret)

Margaret (doprowadza się do porządku) Tak! nie! Już. Bez łez. Oczy-
wiście. Widzisz? nic! no. To ten… lecę. a ty… Ty sama wiesz co. O! 
Moja… Duża Dziewczynka. Dobrze. Już. nic. Będę… jak wrócę. Jak 
wrócę, to będę. Torebka. O! no! (wychodzi, zamykając za sobą drzwi. 
Po chwili uchyla je znowu) Kocham cię, Jenny-Judy!
Jenny rzuca skorupką w kierunku Margaret, ta jednak zdążyła wcze-
śniej zamknąć drzwi. Dziewczynka zostaje sama; zabiera się do zleco-
nych przez Margaret czynności, uciera masę, dosypuje cukru, zaczyna 
ubijać pianę. Przy tym zaczyna nucić znaną melodię, po jakimś czasie 
zaczyna śpiewać niektóre słowa, z czasem słyszalny jest cały utwór.

Jenny-Judy 
 Wpadł szczur do kuchni i porwał sera ćwierć,
 a kucharz, co był głupi, zarąbał go na śmierć,
 a kucharz, co był mądry, telefon w ręku miał, 
 Zadzwonił po sanepid i taki napis dał:
 Wpadł szczur do kuchni i porwał sera ćwierć...
Po kilku zwrotkach tej samej przyśpiewki drzwi do domu otwierają się 
z hukiem, a w nich staje Ethan Ferguson ubrany w rybacki płaszcz prze-
ciwdeszczowy, z pudłem w rękach.

S c e n a  2
Ethan „Skąd Litwini wracali?”

Wchodzi Harry, ubrany w podobny płaszcz, mija Ethana w progu i od 
razu kieruje się do piwniczki pod podłogą. Taszczy jakieś wielkie pudło. 

Harry (cicho, jakby do siebie) „Z nocnej wracali wycieczki, Wieźli łupy 
bogate, w zamkach i cerkwiach zdobyte.” 

Ethan Otóż to, chłopcze, łupy bogate! nie trać czasu, maleńka, i nie pró-
buj nawet dopytywać, co za łupy. Żaden z nas, Litwinów w tym wy-
padku, nie piśnie słówkiem o tym, co mamy w tych pudłach, zdoby-
tych w zamkach i cerkwiach Bettersfield! Tajemnica! Ha! Jak będziesz 
grzeczna, to może dowiesz się co nieco pod wieczór… ba!, wszyscy się 
wtedy dowiedzą, co nie, Harry?

Jenny-Judy Widzę, że nie próżnowałeś. Świąteczny poncz mocny jak za-
wsze, co?

Ethan no wiesz!? Od rana ni chu-chu, sreberko moje. Owszem, czę-
stowali festyniarze, zachęcali, proszę ja ciebie, ale ja nic – twardy jak 
skała! Wczoraj to co innego, zabarłożyłem, przyznaję, ale sama wiesz, 
mój aniołku, że to trudny czas dla nas wszystkich… Ilekroć piętnasty 
dzień sierpnia przybliża się, niedomaga dusza i w gardle pali... na myśl 
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o tej parze nieboraków, co to w największy deszcz i zawieję, w podróż 
motorówką wybrali się. aż tu nagle paliwa zbrakło na środku jeziora, 
„ona nie pływa – on po dwóch piwach”. Finita la commedia! I smutek. 
a żeby smutek zagasić, człowiek wypić odrobinę musi. a tak już jest 
na tym świecie, że im większy smutek, tym większa ta odrobina. Mat-
ka Boska Zielna widzi to… i wybacza.

Jenny-Judy Wypiliście całą brandy. nic nie zostało.
Ethan To tylko ja, moja duszko, na pamięć twojej pięknej matuli przysię-

gam ci: ja tylko. Harry! Harry, powiedz swojej podejrzliwej jak KGB 
siostrze, kto wypił całą, że tak powiem, zawartość, a? Jam ci, nie chwa-
ląc się, sprawił to, prawda?

Harry (wyszedł z piwniczki, zabiera od Ethana drugą paczkę i zanosi do 
spiżarni) „a cóż jest prawda?”

Ethan no widzisz, potwierdza. On tego świństwa do ust by nie wziął. 
Ja to co innego! „alkohol twój wróg, więc lej go w pysk!”, mawiał wasz 
tatuś… ale nic to, nie bój żaby, nic w przyrodzie nie ginie, proszę 
ja ciebie… Dział zaopatrzenia informuje, że świeża dostawa przybyw-
szy i uzupełnić zapasy śpieszyć raczym. Ta-da! (wyciąga z płaszcza 
butelkę brandy) nowiuteńka, nieśmigana jeszcze butelczynka pełna 
jedynej mojej ukochanej Breńdzi Ferguson! 

Jenny-Judy Byłoby chyba lepiej i dla ciebie, i dla nas, jakbyś puścił kan-
tem tę swoją ukochaną. Daj jej kosza i rozejrzyj się za jakąś lepszą 
partią… Same tylko problemy z  tego… Dzisiaj potrzebowałyśmy 
odrobinę brandy do ciasta i co? nie ma. Wszystko wypił. no i biedna 
Margaret w środku pieczenia musi do sklepu zaiwaniać…

Ethan Kochanieńka! Ja ciebie bardzo proszę… ty mi o tej kobiecie złej 
tutej nie wspominaj… Po moim trupie ona moją brandy do ciasta 
swojego wlewać będzie… Jak dla mnie, to ona może nawet i do same-
go piekła zaiwaniać. Trudno. Żałować jej nie będę i tobie też nie ra-
dzę. „Biedna”… nie taka „biedna”, wierz mi… Daj mi markiera, wolę 
ja podpisać trunek swój, zanim ta złodziejka i kłamczucha się za moją 
butelczynę chyci. 
Jenny-Judy wyciąga z kieszeni czarny marker i daje go Ethanowi, który 
pisze coś na butelce.

Ethan „Własność: Ferguson Ethan, Waterknees 341, nie dotykać!” O!
Jenny-Judy Dlaczego tak jej nie lubisz?
Ethan Dlatego.
Jenny-Judy ale dlaczego?
Ethan Zapytaj swojej ciotuchny, niech ją dunder świśnie…
Jenny-Judy Pytam ciebie.
Ethan Ja nie mam w tej sprawie nic do powiedzenia.
Jenny-Judy Uparty jesteś.
Ethan Takie c’est la vie.
Jenny-Judy a Dora…
Ethan (zdradza nagłe, gwałtowne zainteresowanie tematem Dory) Tak?
Jenny-Judy Dora Grey?
Ethan Co z nią?
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Jenny-Judy Ty mi powiedz…
Ethan no co, no? Hm… Biedna dziewczyna… nie dość, że matka-cho-

lera, to jeszcze ten ochlapus... „Wielki Mack Grey”! Wielki Mack Pijak 
moim zdaniem! Jak ja bym się w domu takich dwóch gadzin wycho-
wywał, to też uciekłbym z Waterknees gdzie pieprz rośnie. a do tego 
jeszcze…

Harry (wychodzi z piwniczki, zamyka klapę – huk) Co?
Ethan Co „co”?
Harry Co jeszcze?
Ethan nic…
Harry no powiedz, Brutusie.
Ethan Co?
Harry Mówiłeś o tym, dlaczego uciekła…
Ethan Wyjechała!, powiedziałem chyba: „wyjechała”…
Harry no więc? Dlaczego? Dokończ.
Ethan Oj, Harry, no przecież wiadomo… I ty wiesz, i ja wiem, i Jenny-

-Judy wie. Po co wspominać. Zresztą ja myślę, że ona głównie przez 
nich, to znaczy z ich powodu, bo przecież… no dobrze, no i co się 
takiego stało? Jeden wiersz w gazecie. Zresztą bardzo dobry. Świetna 
literatura, najwyższej próby, przyjacielu. Szacunek, mówię ci, szacunek 
i wyrazy uznania. Dziwię się, że miała ci za złe, bo to był bardzo szcze-
ry utwór… Bardzo. Może w tym nawet szkopuł tkwił trochę… mały… 
szkopulik… proszę ja ciebie… Może on był i za bardzo prawdziwy, 
rozumiesz mnie? Dziewczyny w pewnym wieku nie mają w ogóle dy-
stansu, wystarczy, że jedna drugiej coś szepnie albo wyśmieje nie daj 
Boże, i już po-szło! I cóż, że świetne pióro, jak opinia publiczna kręci 
nosem, czarny PR, rozumiesz mnie? ale moim zdaniem… bardzo! 
no… no… „Dotykać chciałbym móc / ust twoich krwawy ślad, / na 
pograniczu snu…” – dziś nikt już tak nie pisze!

Harry Słowa, słowa, słowa… (wyraźnie posmutniał po monologu Ethana. 
Zdejmuje płaszcz, wiesza na gwoździu w ścianie, siada na swoim łóżku 
– po prawej. Ze skrzynki na półce wyciąga dziennik)

Ethan Może niedobrze, że taką lokalną gazecinę wybrałeś, może 
o to miała żal. Wiesz, młode dziewczyny z takich małych mieścin jak 
ta, to one zawsze za sławą do tych wielkich metropolii wyjeżdżają… 
Chocia, jak spytasz, to każda powie, że nieprawda… One o karierze 
w wielkim świecie marzą wszystkie. Jakby się to w krajowym wydaniu 
jakimś pojawiło, to i ona by szczęśliwa była, i inne by ozorami mleć 
przestały. a jakby mełły, to z podziwem tylko… na pewno. a tak… na 
jakąś tanią prowokację wyglądało… zawstydziła się dziewczyna, jak ją 
wszyscy paluchami zaczęli wytykać… no bo też może dedykację mo-
głeś zataić… że to dla niej konkretnie. I fragmenty o waginie opuścić.

Jenny-Judy Ethan!
Ethan Tak?
Jenny-Judy Pokręcisz?
Ethan Co? 
Jenny-Judy To!
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Ethan Co to?
Jenny-Judy Masa na tort.
Ethan Tej wiedźmy?
Jenny-Judy nie! Harry’ego. Urodzinowy. Pokręć trochę, bo mnie już ręka 

boli. 
Ethan (widzi, że Harry posmutniał, stara się go udobruchać. Bierze 

od dziewczyny miskę i  zaczyna ucierać masę) a, to  co innego… 
Jeśli idzie o Harry’ego… mojego przyjaciela serdecznego… to jak 
najchętniej.

Jenny-Judy Harry? Masz. Poubijasz pianę…
Harry Okej, Dżej-Dżej. (bierze od siostry miskę i zaczyna ubijać pianę. 

Pauza. Rozmawiają na stronie) Jak było, dałaś radę?
Jenny-Judy Jakoś.
Harry Melodramat był?
Jenny-Judy Dwa podejścia. a tu wczoraj?
Harry Sama wiesz – cała brandy. 
Jenny-Judy no tak.
Harry Światło gasło?
Jenny-Judy Raz.
Ethan na moje sokole oko to powinniście to mruganie zgłosić do gmi-

ny. niepodobna wytrzymać w takiej dyskotece. Mówiłem waszemu 
staruszkowi, jeszcze przed wypadkiem, żeby podanie napisał, to in-
stalację wymienią, ale on ambitny, sam chciał naprawić… Jakby tak 
flaszkę i szklanicę na chwilę odstawił, to może by i naprawił, a tak: 
kiedy obie ręce zajęte, majsterkować nie sposób. no i dupa blada. Jak 
gasło, tak gaśnie.

Jenny-Judy Egipskie ciemności.
Ethan Zamiana, ja teraz ubijam.

Wymieniają się miskami.
Ethan nooo, nieźle, kawalerze, fiu-fiu, piana jak się patrzy, „widać po 

panu wprawę w trzepaniu”!
Jenny-Judy Ethan! 
Ethan no co?! Przecież nic nie mówię. „Zasłużył na medal, kto tak 

marszczy Freda”.
Jenny-Judy Przestań, proszę cię.
Ethan Ja tylko zaznaczam, że zdolny z niego kucharz! „a po kolacji – 

mistrz masturbacji”!
Jenny-Judy Świnia!
Harry Zostaw, Dżej-Dżej, nie warto. (próbuje się skupić i  coś zapisać 

w dzienniku – ignoruje Ethana)
Ethan no dobrze, już dobrze. ale przecież wszyscy wiedzą, że Harry’emu 

rękodzieło nie jest obce! 
Jenny-Judy no nie wytrzymam…
Ethan ale po co teraz niewiniątko udawać, jak się chwilę wcześniej 

chwaliło w okolicy intymnymi szczegółami…
Jenny-Judy Czy ty nie rozumiesz, bezmózgu, że ten wiersz w gazecie 

i dziennik… Harry, mogę powiedzieć?
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Ethan O! no właśnie – dziennik! Znamy, znamy… czytaliśmy… wszyscy 
czytali.

Jenny-Judy Harry… nie pozwól mu!
Ethan Poliszynel mówił, że zapalenia nadgarstka waćpan dostał, tak in-

tensywnie w fotografię Dory Grey wpatrując się. (robi wulgarny gest 
sugerujący samogwałt)

Harry (nie wytrzymuje i rzuca się na niego) Zamknij się! Słyszysz? Za-
mknij się! nie pozwalam ci, rozumiesz? ani słowa o niej, bo nie ręczę 
za siebie!

Ethan Harry, uspokój się, ja tylko…
Harry Tylko co? Chciałeś się zabawić? Moim kosztem? Tak? a jakim pra-

wem, pytam się? Myślisz, że kim ty do cholery jesteś? W czym ty je-
steś lepszy od tych wszystkich ludzi, którymi tak pogardzasz? „Wielki 
Mack – pijak”, „ojciec – ochlapus”, a ty co? Śmierdzi od ciebie wódą na 
kilometr. nic dziwnego, że Margaret cię nie chciała, ty mały, wszawy 
ludziku! 

Jenny-Judy Co?
Harry Przepiłeś swoje nędzne i na diabła komu zdatne życie. I nic. nawet 

nikt po tobie nie zapłacze. To! To jest prawda! Zapamiętaj ją. nic po 
tobie nie zostanie. Zero!

Ethan Ja… Wiem, że jesteś zły… dzisiaj mija pięć lat, jak wasi rodzice…
Harry Przestań pieprzyć.
Ethan Wiem, wiem… ale chcę ci powiedzieć jedno… to nie był mój 

wybór, proszę ja ciebie… To życie kopnęło mnie w dupę, zapamiętaj 
to sobie, przyjacielu. nie chciałem być taki.

Jenny-Judy Każdy dorosły tak mówi…
Ethan ale chcę, żebyś wiedział, że się nie gniewam.
Harry Łaskawca.
Ethan Miałeś prawo. nie powinienem był. W końcu co w tym dziwnego, 

że chłopak w twoim wieku… no wiadomo, dojrzewający młodzieniec 
musi zaspokajać swoje potrzeby, no tak czy nie?

Jenny-Judy Harry, czy ja muszę tego słuchać?
Ethan To normalne. Każdy tak robi! Robił… no w każdym razie, winszuję 

kondycji. Zresztą ja w twoim wieku też… co to, to nie mogę powiedzieć…
Harry Tak?
Ethan no… proszę ja ciebie… nie, nie wypada przy dzieciach.
Harry Dżej-Dżej!

Jenny-Judy zatyka uszy.
Ethan nie. nie. Jakoś nie mogę.
Harry Kogo ty chcesz oszukać? Przejrzyj na oczy… twoje jajka… totalne 

fiasko! Zero sprężystości, jędrności. Tu nic nie rośnie i nigdy nie uro-
śnie! Beznadzieja! Żadna gospodyni domowa się na to nie skusi. nikt 
by nie chciał czegoś takiego… 

Ethan no wiesz… jak możesz, Harry… wie, że jestem już w tym wieku, 
że… ale mimo wszystko…

Harry Mówię o masie. W ogóle nieukręcona – porażka!
Jenny-Judy się śmieje.
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Ethan aaa, no tak, masa… Oczywiście. ale to  przez złe fluidy tej 
czarownicy. 

Harry akurat!
Ethan a  nie można by tego w  malakserze waszej świętej pamięci 

matuli…
Jenny-Judy Zapomnij. Margaret w życiu na to nie pozwoli.
Ethan ależ, drogie dzieci! Przecież nie musimy o  niczym mówić tej 

wiedźmie. Zanim wróci na miotle ze sklepu, zdążymy spokojnie 
to wszystko wymalakserować i z głowy… Hmm?

Jenny-Judy Pod jednym warunkiem.
Ethan Zgadzam się!
Jenny-Judy Opowiesz o sobie i o Margaret.
Ethan Wykluczone!
Jenny-Judy Wolisz kręcić?
Ethan Zrozum, maleńka, nie ma o czym mówić.
Jenny-Judy Harry powiedział, że ciocia Marge cię nie chciała…
Ethan Tak powiedział?
Jenny-Judy Czy to prawda?
Ethan nie!

Harry wydaje z siebie teleturniejowy dźwięk błędnej odpowiedzi.
Ethan Co?
Harry Sam mi tu wczoraj płakałeś, że „wybrała jego, wybrała jego”, a po-

tem zacząłeś chrapać i koniec pieśni…
Ethan Harry, proszę.
Harry Umówmy się tak… Ty nam opowiesz… w ogóle i w szczególe… 

a ja zapomnę o wszystkim, co tu dzisiaj powiedziałeś. I będzie zgoda. 
Okej?

Ethan Chłopcze, wiesz, że kocham cię jak syna, ale nie mogę…
Jenny-Judy Dlaczego?
Ethan Bo to jest… to niemiła historia jest.
Jenny-Judy Jakoś ją przełkniemy.
Ethan niemiła dla mnie!
Harry Ethan, spójrz mi w oczy… Jesteśmy przyjaciółmi?
Ethan nie pytaj mnie, chłopaku, o takie rzeczy, do ognia bym za wami 

wskoczył… oprócz was – nie mam nikogo… prawie…
Harry Opowiedz.
Ethan ale przysięgnijcie, że nikomu… 
JEnnY i Harry nikomu!
Ethan …najpierw malakser!

Jenny i Harry krzątają się ekspresowo po kuchni: wyciągają malakser, 
podłączają go do prądu, wlewają do środka masę jajeczną, którą Ethan 
próbował ukręcić, zamykają pokrywę i  zastygają w  oczekiwaniu na 
opowieść.

Ethan a więc… 
Jenny-Judy nie zaczyna się od „a więc”!
Harry Dżej-Dżej!
Jenny-Judy Sorry.
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Ethan a więc… to było dawno, młody człowieku... nie było cię jeszcze 
u ojca na jajkach… 
Ethan opowiada rodzeństwu historię, ale widzowie jej nie słyszą, ponie-
waż włączony malakser skutecznie zagłusza słowa. Publiczność słyszy 
tylko te fragmenty, które Ethan wypowiada w przerwach, gdy urządze-
nie nie pracuje – bohaterowie sprawdzają wówczas, czy masa jest już 
ubita jak należy.

Ethan …no po prostu piękna jak stado aniołów, proszę ja ciebie… (o ma-
lakserze) Już?

Jenny-Judy Jeszcze.
Malakser pracuje, po chwili przestaje.

Ethan nie wiedziałem, kiedy wrócę… może za rok, dwa? a jak mnie 
zabiją?
Malakser pracuje długo, po czym przestaje.

Ethan Grubas i ścierwo, ot co, ale biała muszka, garnitur, wiadomo… 
pozory!
Malakser pracuje krótko, po czym przestaje.

Ethan …i tylko ludzie mnie paluchami wytykali. Głupi. (o malakserze) 
no starczy tego chyba?

Jenny-Judy Czekaj, sprawdzę…
Harry a ona co? nie próbowała z tobą rozmawiać, nie chciała nigdy 

wyjaśnić, dlaczego…
Ethan a co tu wyjaśniać?!
Jenny-Judy Jeszcze są grudki.
Ethan Wiecie, ludzie mówią „jak kocha, to poczeka”… a jak nie?

Malakser pracuje długo, po czym przestaje.
Ethan I tyle... Żyli długo i nieszczęśliwie, ot co!

Pauza. Wszyscy zamyśleni, nie ruszają się. Po chwili słychać jakieś krzy-
ki – ktoś wyraźnie biegnie w stronę domu. Teraz można rozpoznać – 
to głos Margaret.

Margaret (off) Hej! Jenny-Judy! Jesteś tam? nie uwierzysz, moja kocha-
na, co mi się… Taka niespodzianka! Halo! O Boże, ale się spociłam… 
Jenny, kochanie!

Jenny-Judy Szybko, malakser!
Harry, Jenny i Ethan w ekspresowym tempie odłączają malakser, prze-
lewają masę do miski i chowają sprzęt do szafki. Harry siada na łóżku, 
otwiera dziennik, Jenny przy oknie pozoruje dalsze kręcenie masy.

S C E n a  3

Wchodzi zaaferowana Margaret, w pierwszej chwili nie zauważa Etha-
na, tokuje.

Margaret O, jesteś maleńka! Chwała Bogu. nie uwierzysz, co się sta-
ło. Dzień dobry, Harry. Już wróciłeś? Wszystko dobrze? To dobrze. 
no więc słuchaj, wychodzę sobie stąd i wartko zmierzam do miej-
sca przeznaczenia, znaczy do sklepiku, wiesz, po brakujący skład-
nik… a jak piekarnik, nagrzał się? ała, uważaj, nie dotykaj, bo się 
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sparzysz jak ja. no i mówię ci, idę sobie, a po drodze spotykam Pa-
tricię Brennan, no przeznaczenie jakieś, bo przecież dopiero co ga-
dałyśmy o niej; uśmiechnięta i przygląda mi się wymownie; wiesz, 
Harry, ta od panny cotty, po której rzygałeś jak mops; no więc nie 
uwierzycie, co się stało; aż z tego wszystkiego nie kupiłam brandy, 
trudno, zrobimy bez; Roger Moore też był niezłym Bondem, prawda, 
Harry; w każdym razie jak tylko przeczytałam, od razu zawróciłam, 
żeby wam powiedzieć; ohoho, ale ślicznie ukręcona masa! no pro-
szę! I co? niech się schowa ta cała Brennan ze swoim malakserem! 
Mówiłam, że w kuchni trzeba tylko cierpliwości i siły rąk – tak jak 
ze wszystkim, kochane dzieci. no więc ona mi się przygląda, a ja nic, 
chciałam przejść mimo niej, obojętnie, bo przecież nie będę z tru-
cicielką gadać, ale ona pierwsza do mnie: „Dzień dobry, Marge”, 
odzywa się. Cholera, myślę, niefart, bo będę musiała się zatrzymać 
i zapytać, co u tej lampucery słychać – w końcu kultura wymaga; po-
daj, Jenny-Judy, czekoladę z łaski swojej, to wymieszam z masą; no, 
żebym wiedziała, że to o ten list chodzi, tobym była dla niej może 
milsza, ale głupie toto, pewnie nawet nie zanotowała mojego lekce-
ważącego tonu; „Co słychać, Pathy Brennan, specjalistko od kuchni 
alternatywnej” – mówię, ale nie pojęła aluzji, trudno, zmarnowałam 
żart, myślę; wrzuć tu jeszcze dwie-trzy łyżki piany, moje dziecko, 
to  razem pomieszaj, ja  wysmaruję tortownicę; a  ona mi z  takim 
szczerozłotym uśmiechem, co to  jej nowy dentysta zaordynował, 
mówi, że listonosza spotkała, wiecie, tego Hanlona, którego z policji 
wyrzucili po sprawie Micka Dowda, no ale się załapał skurczybyk 
i donosicielem został, haha! I teraz jak już się to jednolite zrobiło, 
wszystko do piany przelej i mieszaj. Mówi, że go spotkała, że pro-
ponowała mu herbatę – każdego wolnego mężczyznę w tym mieście 
już zwabić próbowała – a on, że nie, że ma dużo pracy, że jeszcze do 
mnie zajść musi i że dziękuje; myślę „do mnie?”, dlaczego do mnie? 
Przecież renta przyszła już jak zawsze siódmego… „Co on mi piętna-
stego sierpnia, w święto było nie było, dostarcza?” Okazuje się, że nie 
takie znowu święto, bo mundurowi normalnie muszą… to tylko my 
wolne mamy; już wysmarowałam i bułką tartą posypałam, to możesz 
przelać to wszystko, kochanie, moje; to pytam tej Patricii, czy nie 
wie, o co chodzi, a ona, że nie wie, ale że list, priorytet, że prywatny 
i że z pieczątką z Polstaadt na znaczku – tyle wiadomo! no to jak 
ja to usłyszałam, od razu zaniechałam wycieczki do sklepu – ale wi-
dzę, że macie tu jakąś butelczynę (bierze ze stołu butelkę Ethana), 
to daj no wiśnie, pomoczą się w tym, będzie aromacik – i pędzę do 
siebie do domu w te pędy, żeby tego listonosza… co tu pisze, po-
wiedz mi dziecko, bo nie widzę bez okularów!? Żeby go złapać jak 
najprędzej…

Ethan Tu jest napisane: „Własność: Ethan Ferguson. nie dotykać!”
Margaret …nie mówiliście, że macie gościa…
Ethan Do widzenia, Jenny-Judy, Harry, do wieczora; jak dla mnie za 

dużo tu zakłamania i nieszczerości w powietrzu, proszę ja ciebie…
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Margaret Jeśli nie chcecie słuchać, możecie powiedzieć, to  sobie 
pójdę…

Ethan Przekażcie swojej ciotuni, że to nie będzie potrzebne, bo ja właśnie 
wychodzę. na dodatek zabieram moją brandy, którą już miała ochotę 
mi ukraść!

Margaret Możecie powiedzieć swojemu gościowi, że brzydzę się nim 
tak samo jak jego alkoholem i gdybym wiedziała, że to jego, w życiu 
bym nie tknęła!

Ethan Dosyć tego. nie wytrzymam pod jednym dachem z tym babonem! 
Żegnam! (obrażony wychodzi)

Margaret Co za chamstwo! Idź, idź, jak dla mnie możesz się tu nie po-
kazywać, ty darmozjadzie, ty!
Ethan zabiera swoją butelkę i wychodzi, trzaskając drzwiami. Cisza. 
Pauza.

Margaret O czym to ja…
Jenny-Judy Ciociu Marge, wszystko w porządku?
Margaret Tak, tak, moja maleńka, w porządku. nie ma o czym mówić. 

nie będziemy się przejmować tym, co mówią różne szumowiny. no, 
nie smućcie się już. Przez jednego pijaka już się w życiu nacierpiałam 
i powiedziałam sobie: nigdy więcej! no tak czy nie?

Jenny-Judy Tak.
Margaret no więc o czym mówiłam?
Harry …o liście? Z Polstaadt?
Margaret aaaaa, no tak, oczywiście, oczywiście… „Z babonem”! – jak 

on mógł; no ale nic to… więc doganiam tego listonosza i zapytuję, 
czy coś do mnie może… niby że nic nie wiem, ale w środku serce mi 
wali jak młot; pięć lat, pomyślcie sobie, tyle czasu i ani słowa, a teraz 
nagle… tak się ucieszyłam, tak bardzo, mówię wam… i nikt, nawet 
ten wasz obdartus mi tego nie odbierze… co za cham! I pomyśleć, że 
kiedyś to był zupełnie inny człowiek… miły, grzeczny, a przystojny, że 
wszystkie mi zazdrościły… tak było… a teraz od „babonów” wyzywa, 
ladaco…

Jenny-Judy „Zazdrościły?” Opowiedz…
Margaret a o czym tu opowiadać? „Student kochał dziewczynę, dziew-

czyna kochała studenta” – historia stara jak świat! Myślałam, że taka 
miłość się nie zdarza, że tylko w filmach; a dzisiaj… 

Harry …listonosz… 
Margaret Właśnie, a dzisiaj listonosz. Taka radość, kto by się spodzie-

wał… Uśmiechnął się tylko i mówi: „Pani Grey, mam dla pani list 
z Polstaadt. Od córki” – tak powiedział! Ja patrzę, rzeczywiście, na 
znaczku pieczątka, naklejka, że priorytet, a z tyłu: „nadawca: Dora 
Grey, 631 Virgin Street, Polstaadt”. Myślałam, że go podniosę z wraże-
nia, tego roznosiciela znaczy. Wyściskałam go, wycałowałam, obcego 
mężczyznę, wyobrażacie sobie? no ale tak to już u mnie jest, że co 
w sercu, to na zewnątrz od razu widać… a on mówi, że „zakłama-
nie”, jak może… przecież wie, jaką mi przykrość robi; specjalnie się 
pastwi? Cieszy go to, powiedzcie? Tyle lat… Przecież ja mu gotowa 
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byłam nieba przychylić, a on nagle… kamień w wodę, nie ma, i nic 
nie wiadomo, co, jak; Boże jak ja płakałam, myślałam, że oczy za nim 
wypłaczę; a teraz w twarz ci powie, że „nieszczerość w powietrzu” czu-
je… wyobrażacie sobie? Moja Dora napisała! Pierwszy raz od czasu, 
jak wyjechała… Karierę robić! Moja córeczka. 

Jenny-Judy Ciociu Margaret? a właściwie dlaczego ty i Ethan? Dlaczego 
wy nie… Czemu się nie udało? Dlatego, że wyjechał?

Margaret Wyjechał? Uciekł! Bez słowa, rozumiesz? nic! 
Jenny-Judy ale…
Margaret To co miałam robić? Zraniona, porzucona kobieta… nie ma 

nic bardziej niebezpiecznego, zapamiętajcie to sobie oboje! Z tego mu-
siało być jakieś nieszczęście… i stało się! Chociaż… nie powinnam tak 
mówić… bo w końcu moja Dora… moje słoneczko… mój promyczek! 
napisała do matki. Mamusi… Papeterię jaką śliczną wybrała… Zresz-
tą co ja wam będę opowiadać, sami zobaczcie! Kochana moja…

Harry Co pisze?
Margaret Kto?
Jenny-Judy Jak to kto? Dora!
Margaret aaa, nie wiem, jeszcze nie przeczytałam. 
Jenny-Judy Co, proszę?
Margaret Wstyd się przyznać, ale tak bardzo się denerwuję, mam na-

dzieję, że u niej wszystko dobrze, tak bym chciała… a tam, karierę 
robi na pewno, zawsze aktorką chciała zostać, moja gwiazdeczka… 
W dodatku okulary gdzieś zapodziałam, a bez nich nie sposób… chy-
ba że… pomyślałam sobie, że może wy byście mogli… to znaczy… 
jeśli się zgodzicie… Harry? Zrobiłbyś to dla mnie? Chodzi tylko o to, 
żebyś otworzył i rzucił okiem, jeśli wszystko dobrze, to nam przeczy-
tasz, a jak coś nie daj Boże… jak gorsze wieści, to powiesz, „nie martw 
się, Margaret, na pewno wszystko będzie dobrze”, a ja list wezmę, pój-
dę sobie i w domu na spokojnie… no ale co by miało być? Przecież 
papeteria kolorowa, to i list radosny na pewno… chyba że specjal-
nie taki weselszy papier wybrała, żeby gorzkie wieści osłodzić… dla 
kontrastu… ale dlaczego miałaby… głupieję już chyba, wszystko z tej 
niepewności… to jak, Harry, przeczytałbyś?

Jenny-Judy Harry?
Harry nie wiem, czy to jest dobry pomysł.
Margaret Harry, proszę cię, przecież wy… byliście przyjaciółmi… 

ja wiem, że tobie los mojej córki nigdy nie był obojętny, chociaż tak 
się to wszystko niefortunnie ułożyło… ten wiersz w gazecie i te nie-
skromne historie…

Jenny-Judy Ciociu! Wystarczy… Harry przeczyta, prawda?
Pauza. Po chwili Harry podchodzi do Margaret, bierze list, siada na 
łóżku, otwiera kopertę, wyjmuje kartkę i zaczyna czytać. Cisza.

Margaret I co? Harry? Jak zaczyna? Powiedz tylko, jak zaczyna… „Ko-
chana Mamo”, jest tam „Kochana Mamo”, powiedz, proszę cię, to bar-
dzo ważne…

Jenny-Judy Harry?
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Margaret Jak?
Harry „Kochana Mamusiu”…
Margaret O Boże! „Kochana Mamusiu”! Moja córeczka najdroższa, 

moje kochane… „Mamusiu” pisze do mnie… to dobrze. To bardzo 
dobrze! To chyba dobrze, prawda? Znaczy, tak piszą dzieci do swo-
ich mam, to normalne? Czy może chce mnie odpowiednio nastroić, 
żebym się na najgorszym nie skupiała… może chce uprzedzić, że co-
kolwiek by się działo, bardzo mnie kocha? Harry, powiedz? Co pisze? 
Wszystko dobrze? Czy „mam się nie martwić, bo na pewno wszystko 
będzie dobrze”? Harry? Bo Twoja twarz nic nie wyraża… i nie wiem, 
czy to dobrze czy źle… Znaczy, czy się po prostu zaczytałeś i jesteś 
skupiony taki, czy może nie chcesz dać poznać po sobie, że… że coś 
wiesz… jest tam coś takiego, co by kazało ci robić taką minę… obo-
jętną jakby? Harry? Proszę cię, ta niepewność jest najgorsza, powiedz 
już! Już przeczytałeś dużo przecież, powiedz, proszę!

Jenny-Judy Harry!
Margaret Błagam…
Harry Przyjeżdża.
Margaret Co?
Harry Przyjeżdża.
Jenny-Judy Do Waterknees?
Margaret Matko Boska Zielna, ale kiedy?
Harry Dzisiaj. Ekspresem o czwartej czterdzieści osiem!
Margaret Moja Dora! Moja kochana córeczka! Słyszysz, Jenny, moje 

dziecko przyjeżdża, po pięciu latach…
Jenny-Judy To wspaniała wiadomość, ciociu Marge. Bardzo się cieszę.
Margaret Pokaż mi to, kawalerze! (ku zaskoczeniu rodzeństwa sprawnie 

wyciąga z torebki okulary, zakłada je na nos, wyrywa Harry’emu list 
i zaczyna prędko przebiegać oczami po jego treści)

Harry Zdaje się, że wszystko w porządku. Pisze, że się stęskniła… za 
nami i że przyjeżdża, że sama wszystko opowie co i jak…

Jenny-Judy To znaczy, że będzie na przyjęciu!
Margaret no, ma się rozumieć, obowiązkowo!
Harry Margaret, może lepiej będzie… na pewno chcecie pobyć trochę 

same, porozmawiać… nie wiem, czy akurat urodziny…
Margaret ależ co ty wygadujesz!? Dora wyraźnie pisze, że stęskniła się 

za „nami” – wszystkimi! na pewno ucieszy się, że jest okazja, by was 
zobaczyć! a nagadać się jeszcze zdążymy… na pewno.

Harry ale…
Margaret nie ma o czym mówić, to już postanowione. Teraz lecę, mu-

szę się jakoś przygotować… ale nam się szykuje wieczór, kto by po-
myślał! Pa, kochani, ogarnijcie tu trochę, dzieci, bo bałagan straszny. 
Ja już nie zdążę, rany, mam tyle jeszcze do zrobienia.

Jenny-Judy Ciociu, a co z tym?
Margaret aaa, zapomniałam prawie. To ma się piec czterdzieści mi-

nut. Minęło już z dziesięć może, to za pół godzinki wyłącz, przez 
pięć minut nie wyciągaj, potem uchyl piekarnik, poczekaj chwilkę 
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i  wyciągnij. nie przejmuj się, jeśli tort nie będzie ładny albo jak 
się zapadnie, taki ma być! Jak wystygnie, to się wiśnie położy, bitą 
śmietanę na wierzch i gotowe. ale to już wieczorkiem, jak przyjdę 
przed samą imprezą. Będę o dziewiętnastej. To znaczy: „Będziemy”. 
Z Dorą! Może jakieś ciasto upiekę dla niej specjalnie. Z wiśniami 
jest dla Harry’ego, to jasne, ale może coś… wiem! Kruche babeczki 
z musem truskawkowym, Dory ulubione. Jak była mała, potrafiła 
całą blachę zjeść. Był łakomczuszek. no to pa, kochani. Ubierzcie się 
jakoś elegancko. Harry, koniecznie krawat! no trudno, nie co dzień 
kończy się dwadzieścia jeden lat, młodzieńcze! Będę o siódmej. Pa! 
(wychodzi)

S C E n a  4

Jenny-Judy i Harry zostali sami. Cisza.
Jenny-Judy Słyszysz to, co ja?
Harry Yhm.
Jenny-Judy Cisza…
Harry nareszcie. (wraca do swojego dziennika, coś zapisuje) 
Jenny-Judy (sprząta w kuchni) Jeśli chcesz, mogę ci wyprasować białą 

koszulę na wieczór…
Harry Dziękuję, Dżej-Dżej.
Jenny-Judy …zawiązać krawat.
Harry Obejdzie się.
Jenny-Judy (parodiując Margaret) no wiesz! Harry „nie co dzień kończy 

się dwadzieścia jeden lat”, musisz włożyć krawat!
Harry Myślę, że wątpię…

Oboje się uśmiechają. Pauza.
Jenny-Judy To ci historia, co?
Harry Co?
Jenny-Judy no nie udawaj… że Dora wraca!
Harry aaa to…
Jenny-Judy Tak, to! Myślisz, że co się stało?
Harry Może po prostu chce odwiedzić Margaret.
Jenny-Judy „Po prostu”? akurat po pięciu latach? Daj spokój!
Harry Dżej-Dżej!
Jenny-Judy no co? nagle postanowiła odwiedzić mamusię? najpierw 

ucieka bez słowa, z dnia na dzień, potem przez pięć lat nic o niej nie 
wiadomo, gdzie dokładnie mieszka, co robi, aż tu  niespodzianka, 
„przyjeżdżam w odwiedziny”, jak gdyby nigdy nic…

Harry nie wiem. Sam nie wiem…
Jenny-Judy a może ona coś szykuje, wiesz, jakiegoś newsa ma… Co do-

kładnie było w tym liście? nie wyczułeś jakiegoś wydarzenia? 
Harry To  był raczej taki zwykły list. Miły. Że „opowie wszystko, jak 

przyjedzie”…
Jenny-Judy W ciąży jest!
Harry Jenny!
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Jenny-Judy no, mówię ci, to by wszystko wyjaśniało: jest spory powód, 
żeby się odezwać, w sumie to radosna wiadomość, więc kolorowa pa-
peteria, a przez telefon czy listownie nie wypada powiadamiać, to się 
pofatygowała…

Harry Dżej-Dżej, proszę cię, nie wymyślaj…
Jenny-Judy albo chyba że ślub bierze. Tak lepiej! Ślub to jest to – trzeba 

osobiście, musowo. a nie wspomniała tam przypadkiem, że wpadnie 
z jakimś kolegą? narzeczonym?

Harry Dżej-Dżej, to już naprawdę przesada! nie chcę myśleć w ten spo-
sób, nie wciągaj mnie w to!

Jenny-Judy ale w jaki sposób? Ja tylko hipotetyzuję… a co ty taki draż-
liwy się zrobiłeś, bratku? Rozumiem, że cię ten list lekko zaniepokoił, 
ale nie truj sobie głowy, ona już zapomniała.

Harry nic mnie nie niepokoi, możesz być pewna!
Jenny-Judy Harry! Halo! To ja, twoja siostra, kogo ty chcesz oszukać? 

Innym możesz wciskać te swoje bajki, ale przecież ja wiem! Mnie nie 
musisz się obawiać, bratku…

Harry Wiem, przepraszam. Po prostu nagle wszystko wróciło… Tak 
niespodziewanie…

Jenny-Judy na miłość boską, Harry, to było pięć lat temu. Myślisz, że 
naprawdę nic ciekawszego się od tego czasu na świecie nie wydarzyło? 
Ludzkość zapomniała już o twoim gazetowym erotyku, możesz się 
uspokoić. Uwierz mi, ona już nie ma żalu, na pewno…

Harry Wiem, Dżej-Dżej, wiem, ale… mimo wszystko. Pewnie masz ra-
cję, nie ma tematu. Przyjeżdża, żeby się pochwalić jakimś… wielkim 
czymś. I tyle.

Jenny-Judy Chociaż z drugiej strony, to dziwne, że napisała, że się stęsk-
niła za „nami”. Za matką chyba. no bo co „my”?

Harry no właśnie.
Jenny-Judy przysiada się do Harry’ego. On odkłada na chwilę dziennik.

Jenny-Judy Harry, posłuchaj, cokolwiek by się stało, nieważne, z czym 
przyjedzie Dora Grey, jestem przy tobie, pamiętaj! I zawsze będę!

Harry Dzięki, Dżej-Dżej. Myślisz, że ślub?
Jenny-Judy uderza Harry’ego poduszką, zaczynają bitwę na żarty.

Jenny-Judy Ty zazdrośniku! a więc jednak!? nic ci nie przeszło? Ty bez-
nadziejo zakochana, ty! 

Harry Przestań. To nieprawda. nie wiadomo. Tyle czasu minęło.
Jenny-Judy no ile? Pięć lat! a ty ciągle wzdychasz!
Harry Bo to było coś takiego… ty nie masz pojęcia! To było najsilniejsze, 

co mnie w życiu spotkało!
Jenny-Judy Zakochana para! Ha-rry i Do-ra-Grey!
Harry (ze śmiechem) Cicho! Małpo przebrzydła ty!
Jenny-Judy a może znowu jakąś świńską rymowankę wysmażysz i na 

konkurs w „almanachu” wyślemy…
Harry Oż ty! To było poniżej pasa. 

Harry rzuca się na Jenny-Judy w zabawie, ona ucieka, ganiają się do-
okoła stołu.
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Jenny-Judy Poniżej pasa? Głodnemu chleb na myśli! Od historii poniżej 
pasa to nie ja jestem w tym domu. Pokaż no tę swoją książeczkę, co 
my tu mamy nowego? (zabiera Harry’emu dziennik) Hmm, no pro-
szę, proszę, kto by pomyślał!

Harry Jenny! Oddawaj!
Jenny-Judy Czekaj, czekaj, „15 sierpnia ‘93”, zobaczmy…
Harry Dżej-Dżej, proszę cię, to nie jest śmieszne!
Jenny-Judy „Przyjeżdża Dora. Czy pamięta? Czy wszyscy pamiętają?”
Harry Tak nie wolno, słyszysz? Tak nie wolno!
Jenny-Judy „Żałuję tamtego wiersza, tak jak żałuję śmierci rodziców…”
Harry Jenny, błagam, nie czytaj! Oddaj mi to, słyszysz? Oddawaj, Jen-

ny! (jest wyraźnie wyprowadzony z  równowagi, zbiera mu się na 
płacz)

Jenny-Judy (oddaje mu dziennik, jest jej głupio. Pauza) Przepraszam. 
Przepraszam, Harry, to było złe. nie powinnam była… to było świń-
stwo, przepraszam cię, braciszku. Zachowałam się tak, jak oni – 
okropna jestem. Wybacz mi, proszę cię…

Harry Już dobrze. nie ma o czym mówić.
Jenny-Judy nie. Proszę cię, nie gniewaj się. nie bądź zły na swoją młod-

szą, głupszą siostrę, proszę…
Harry Przestań. Po prostu nie rób tego nigdy więcej, okej?
Jenny-Judy Przysięgam, Harry!
Harry nie. nie przysięgaj, po prostu nie rób.
Jenny-Judy W porządku.
Harry W porządku.

Pauza.
Jenny-Judy naprawdę żałujesz tamtego wiersza?
Harry Chyba powinienem…
Jenny-Judy Mnie się podobał.
Harry naprawdę?
Jenny-Judy Był szczery. I dużo w nim było… emocji.
Harry Może. ale przez niego wyjechała.
Jenny-Judy Tak po prawdzie to nie wyjechała dlatego, że go napisałeś, 

tylko dlatego, że wszyscy to przeczytali. a potem, kiedy Martin i Ray 
zaczęli po okolicy opowiadać pikantne kawałki z twojego dziennika, 
uznała pewnie, że to już za dużo.

Harry Wolę myśleć, że wyjechała dlatego, że nie mogła wytrzymać 
w domu, gdzie ojciec lał ją każdego dnia, a matka nie umiała z tym 
nic zrobić.

Jenny-Judy Tak. Pewnie masz rację.
Harry Wyobrażasz sobie? Dostawać bęcki od własnego ojca dzień 

w dzień?
Jenny-Judy nie.
Harry Koszmar! Zresztą Margaret też nieźle obrywała od tego fiuta… 

Dlaczego go nie zostawiła? Tyle lat…
Jenny-Judy no właśnie, dlaczego?
Harry Pewnie tłumaczyła sobie, że to dla dobra Dory…
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Jenny-Judy ale dla jakiego dobra? Co? Dla jakiego dobra? Co Dora miała 
z tego, że jej matka w porę nie odeszła i siedziała cicho jak tchórz? Co? 
Gówno miała!

Harry Spokojnie, Dżej-Dżej. Masz rację, ale to już przeszłość… Było-
-minęło, nie denerwuj się, sister…

Jenny-Judy „Było-minęło”, mówisz…
Harry Tak. Dora uciekła. Wielki Mack umarł. Wszystko dobre, co się 

dobrze kończy…
Jenny-Judy „Wszystko dobre, co się dobrze kończy…”

Pauza.
Jenny-Judy Myślę, że powinieneś z nią pogadać.
Harry I co miałbym jej powiedzieć?
Jenny-Judy Prawdę. Prawdę najlepiej się pamięta.
Harry Po co?
Jenny-Judy Żeby wiedziała, że to nie była twoja wina. Że nie chciałeś 

z niej zrobić pośmiewiska.
Harry nie chciałem.
Jenny-Judy Powiedz, że matka wysłała ten wiersz do gazety, że nie miałeś 

z tym nic wspólnego. Przecież ty nawet o tym nie wiedziałeś...
Harry To niczego już nie zmieni, Dżej-Dżej.
Jenny-Judy ale będzie wiedziała, że nie chciałeś z niej zakpić, że dla cie-

bie to też było trudne, ciężkie… w końcu ona wyjechała, a to z ciebie 
się wszyscy śmiali.

Harry To prawda. Boże, to był chyba najgorszy dzień mojego życia. Kie-
dy biegłem przez Waterknees, miałem wrażenie, że wszyscy patrzą 
tylko na mnie.

Jenny-Judy Powinna się o tym dowiedzieć. 
Harry To bez sensu. Po co jej to? Dora ma już nowe życie. Sama mówiłaś, 

pewnie przyjeżdża z narzeczonym…
Jenny-Judy ale chodzi o to, żeby się rozliczyć z przeszłością. Tak trzeba! 

Żeby pójść naprzód… Harry…
Harry no, no, kto by pomyślał, że moja jeszcze do niedawna sikająca 

w majtki siostra będzie mi serwować takie mądrości…
Jenny-Judy Przestań.
Harry no już.
Jenny-Judy nie lubię, jak o tym mówisz.
Harry Wiem. Już nie mówię.

Pauza.
Harry Dziękuję ci.
Jenny-Judy Za co?
Harry Że mi wtedy powiedziałaś o wszystkim.
Jenny-Judy Daj spokój.
Harry Gdyby nie ty, nie wiedziałbym, o co chodzi i dopiero bym wyszedł 

na idiotę.
Jenny-Judy Musiałam ci powiedzieć. Ty zrobiłbyś tak samo.
Harry Wyobrażasz sobie? Cała okolica właśnie przeczytała w gazecie 

najbardziej osobistą rzecz, do jakiej się kiedykolwiek przyznałaś, dwa 
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miejscowe głupki chodzą po okolicy i serwują wszystkim twoje naj-
bardziej intymne zapiski, a ty o niczym nie wiesz i spacerujesz sobie 
po Waterknees. Koszmar!

Jenny-Judy Swoją drogą to gnoje, że cię tak wystawili. „Koledzy”!
Harry Oni byli po prostu bezdennie głupi. ale mamie się dziwię. Jak 

mogła mi to zrobić?
Jenny-Judy Ona też była głupia.
Harry nie mów tak.
Jenny-Judy Kiedy to prawda. Bronisz jej, bo zawsze byłeś ukochanym 

synkiem mamusi…
Harry Przestań.
Jenny-Judy Dlatego wysłała go do gazety. na konkurs. Żeby jej cudowny 

Harold zgarnął pierwszą nagrodę! To było chore! 
Harry Dżej-Dżej…
Jenny-Judy Tak bardzo była zakochana w swoim wyobrażeniu, w swo-

jej wizji ciebie, genialnego syneczka, że nawet nie pomyślała, co 
ci funduje. 
Psycholka!

Harry nie rozumiem, jak mogła! Przecież... to była tajemnica! To tak, 
jakby mi go ukradła przecież!

Jenny-Judy Pamiętam jej minę, gdy przyklejała znaczek na kopercie. Była 
taka dumna, pewna siebie – nie wiedziałam, dlaczego… Dopiero po-
tem zrozumiałam…

Harry Ja tego nigdy nie zrozumiem.
Jenny-Judy Zdradziła cię.
Harry a potem jeszcze on, na dokładkę…
Jenny-Judy Zupełnie bezinteresownie! Ten imbecyl Ray przyszedł, 

a  on jak gdyby nigdy nic: „Co? Jaki artykuł? aaa, to  pewnie 
z dziennika Harry’ego, gdzieś tu był, o jest, weźcie sobie, tam jest 
tego sporo…”

Harry Pewnie był zalany w trzy dupy. Potem nawet tego nie pamiętał…
Jenny-Judy „nie wiem, o czym mówisz…” – Wszarz!
Harry Szkoda słów.
Jenny-Judy Przepraszam, że wtedy nic nie zrobiłam, byłam w domu, mo-

głam mu zabronić, wyrwać, ale się bałam… 
Harry Rozumiem, Jenny.
Jenny-Judy ale gdy tylko Ray Dooley wyszedł od nas, od razu przyle-

ciałam do szkoły i o wszystkim ci powiedziałam… Musiałam. Takie 
świństwo...

Harry Świństwo, to prawda.
Jenny-Judy Moczymorda!
Harry Gołodupiec.
Jenny-Judy Gnida!
Harry Looser.
Jenny-Judy Ścierwo!
Harry Wystarczy.
Jenny-Judy Gnój! Skurwiel! Wesz! Chuj! Gówno! 
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Harry Dosyć, Jenny, hej, siostrzyczko, już, dosyć. To prawda, był świnią, 
ale mimo wszystko to nasz ojciec… był. nie żyje. nie trzeba tak…

Jenny-Judy nie trzeba.
Pauza.

Jenny-Judy Kocham cię, Harry.
Harry Kocham cię, Jenny-Judy.

Pauza.
Jenny-Judy Powinieneś jej powiedzieć, że to rodzice. W ogóle wszystkim. 

Ethanowi na pewno. Może wtedy skończyłby z tymi swoimi obleśnymi 
gadkami.

Harry To już bez znaczenia.
Jenny-Judy Jeśli sam nie chcesz, ja mogę im powiedzieć, jak było.
Harry nie! nie trzeba, proszę, nie…
Jenny-Judy To było tego samego dnia, prawda?
Harry Tak.
Jenny-Judy Rano wyszła gazeta, a w nocy wypłynęli do Bettersfield…
Harry a może włożę tę stalową, jak myślisz?
Jenny-Judy Musiałeś być na nich wściekły, co?
Harry Byłem.
Jenny-Judy I co?
Harry I nic. Przeszło mi.
Jenny-Judy Pamiętam, jak płakałeś i krzyczałeś, że ich nienawidzisz…

Pauza. Harry wyciąga deskę do prasowania.
Jenny-Judy Dlaczego napisałeś, że „żałujesz tamtego wiersza tak, jak 

śmierci rodziców”?
Harry …a ty nie żałujesz, że zginęli?
Jenny-Judy Biała czy stalowa? Bo prasuję tylko jedną…
Harry Myślałem, że to koniec. Koniec mojego świata…
Jenny-Judy Gdy się utopili?
Harry nie. Wcześniej! Kiedy wszyscy się dowiedzieli. Miałem ochotę 

podpalić dom i uciec gdzieś, gdzie mnie nikt nie zna…
Jenny-Judy Tamtej nocy w ogóle nie mogłam spać.
Harry Ja też.
Jenny-Judy Cały czas myślałam o tym, co ci zrobili.
Harry nawet im nie było wstyd… głupio, nie wiem… Wybrali się na 

festyn jak gdyby nigdy nic.
Jenny-Judy Kiedy wreszcie zasnęłam, miałam taki dziwny sen…
Harry Ja przez całą noc nie zmrużyłem oka. W głowie mi się to nie 

mieściło.
Jenny-Judy Koszmar! Śniło mi się, że krzyczałeś na nich przez cały wie-

czór, łzy płynęły ci po policzkach strumieniami, a oni udawali, że nic 
się nie stało…

Harry To były moje urodziny! Szesnaste urodziny! Chciałem dostać jakiś 
prezent… nowe pióro, może parę gupików do akwarium, ale nie coś 
takiego... 

Jenny-Judy …w końcu nie wytrzymałeś i rzuciłeś się pędem przed siebie. 
a tamtej nocy zbierało się na burzę…
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Harry Dlaczego mi to zrobili? Przecież byłem takim… normalnym, 
grzecznym dzieciakiem… nic im nie zrobiłem złego… Musieli wie-
dzieć, że to dla mnie ważne, że to zaboli… nie zasłużyłem, żeby 
tak… 

Jenny-Judy …śniło mi się, że pobiegłam za tobą w tę noc, w ten deszcz... 
a kiedy znalazłam się nad brzegiem jeziora… przy tej blaszance, którą 
on nazywał niby „motorówką”, zobaczyłam ciebie, jak siedzisz przy 
burcie i płaczesz…

Harry …a oni nawet nie chcieli ze mną rozmawiać. „Wiersz? Czytaliśmy, 
śliczny!” – wszyscy czytali…

Jenny-Judy W  moim śnie były bardzo gęste zarośla, więc podeszłam 
bliżej…

Harry Boże, jaki ja  byłem zły, życzyłem im wszystkiego najgorsze-
go, samych najwstrętniejszych rzeczy, jakie tylko można sobie 
wyobrazić…

Jenny-Judy …i  wtedy zobaczyłam dziwny obrazek: siedzisz do pasa 
w wodzie, w ustach trzymasz gumową rurkę – taką, jaką miały rybki 
w naszym akwarium, pamiętasz?

Harry … tak chciałem, żeby chociaż przez chwilę było im tak źle jak 
mnie. Żeby cierpieli, żeby dostali za swoje. Tak bardzo… 

Jenny-Judy …a drugi koniec rurki tkwi w zbiorniku na paliwo… 
Harry …tak bardzo ich kochałem… a oni…
Jenny-Judy …a ty wcale nie płaczesz, tylko plujesz benzyną, a ona zo-

stawia na wodzie takie kolorowe plamy, jakby tęczowe zmarszczki… 
Harry Co? Co ty mówisz?
Jenny-Judy Chciałam krzyczeć, widziałam, że się krztusisz, ale jak to we 

śnie, nie mogłam wydobyć z siebie głosu.
Harry Ja? nie. To nieprawda! Tak nie było! Słyszysz?
Jenny-Judy Harry, przecież mówię, że miałam taki sen…
Harry Sen? a, tak, sen… 
Jenny-Judy Pamiętam, że kiedy rano obudziłam się, byłam cała mokra, 

miałam chyba gorączkę z tego wszystkiego…
Harry To była koszmarna noc…
Jenny-Judy a potem weszła Margaret cała we łzach i tamten oficer po-

wiedział, że nie żyją, że utonęli…
Harry Wypadek… zdarza się…
Jenny-Judy Ten sen śnił mi się jeszcze wiele razy…
Harry Dżej-Dżej!
Jenny-Judy Ciekawe, co to znaczy.
Harry nic nie znaczy, po prostu twoja głowa nie może zapomnieć i mózg 

sam wymyśla…
Jenny-Judy Z moją głową wszystko w porządku.
Harry Tak. Oczywiście, w porządku.
Jenny-Judy Muszę poprosić ciocię Marge, żeby sprawdziła w swoim sen-

niku, co znaczy „benzyna na wodzie”.
Harry nie, Jenny, nie! nie wierz w takie głupstwa. Senniki, horoskopy, 

to dobre dla starych, zdziwaczałych kwok…
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Jenny-Judy Masz rację. Opowiem o tym Ethanowi, może podzieli się ze 
mną swoimi magicznymi tabletkami na dobry sen i nie będzie mnie 
to już więcej męczyć...

Harry Jenny-Judy! Wolałbym, żebyś z nikim o tym nie rozmawiała, okej?
Jenny-Judy ale dlaczego, Harry? Przecież to tylko sen…
Harry Wiem, ale… mimo wszystko… po co wspominać? Po co się 

w tamtym babrać? Stanęliśmy wreszcie na nogi, poradziliśmy sobie 
jakoś. nie chcę, żeby ludzie ciągle patrzyli na nas i szeptali „O, spójrz, 
to te sieroty z Waterknees”. Musimy… Trzeba „z żywymi naprzód iść”!

Jenny-Judy no dobrze, Harry, ale przecież to tylko taka sobie historyjka, 
nieprawda, co ludziom do tego?

Harry Mimo wszystko nie chcę, żebyś komukolwiek o tym śnie wspo-
minała, rozumiesz? Siostrzyczko, kończę dziś dwadzieścia jeden lat, 
jestem dorosły, pozwól mi zająć się tobą i mną, naszymi sprawami 
i przestańmy nareszcie grzebać w tym, co było.

Jenny-Judy Ethan mówi, że „wszyscy jesteśmy zakładnikami własnej 
przeszłości”.

Harry Ethan mówi też, że kiedyś puścił bąka, który zburzył kapliczkę 
księdza Welsha, więc nie trzeba brać serio wszystkiego, co wygaduje...

Jenny-Judy Jeżeli tak ci na tym zależy…
Harry Bardzo! Zacznijmy nasze życie na nowo, proszę cię! Tak długo 

czekaliśmy na ten moment, a teraz… jestem dorosły, nie potrzebu-
jemy ani Margaret, ani Ethana, sam potrafię się tobą zaopiekować… 
Możemy zrobić z naszym życiem, co tylko chcemy, więc zapomnij 
o tych koszmarach i ciesz się życiem.

Jenny-Judy „Ciesz się życiem”, mówisz?
Harry Mówię!
Jenny-Judy no dobrze. 
Harry Umowa stoi?
Jenny-Judy Stoi. 
Harry I ani słowa więcej o tamtej nocy, o rodzicach i o twoich nocnych 

zwidach. 
Jenny-Judy ani słowa. ale w zamian obiecaj mi coś. 
Harry no?
Jenny-Judy Przysięgnij, że nigdy, ale to nigdy…
Harry ale co?
Jenny-Judy Że nigdy w życiu mnie nie zostawisz! Przysięgnij, Harry!
Harry Dobrze.
Jenny-Judy ale nie śmiej się, to poważna sprawa. Proszę cię, bratku, mam 

tylko ciebie!
Harry Już powiedziałem. nigdy cię nie zostawię.
Jenny-Judy Dziękuję.

S C E n a  5

Ethan (delikatnie uchyla drzwi wejściowe i wsuwa głowę) Poszła?
Jenny-Judy i Harry Poszła.
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Ethan Do stu kontenerów zjełczałych śledzi, co za wredny babsztyl!
Harry Ty natomiast byłeś kwintesencją savoir-vivre’u…
Ethan Bo mnie ta kobieta do szewskiej pasji doprowadza… za każdym 

razem, proszę ja ciebie... I zawsze tak zmanipuluje, tak przeinaczy i na 
odwyrtkę zachachmęci, że to ja na tego złego przed porządnymi ludź-
mi wychodzę. 

Jenny-Judy Powiedziała, że uciekłeś.
Ethan a uciekłem, uciekłem, gołąbko moja… bo ja się duszę, jak tylko 

przyjdzie mi z nią w jednej izbie tym samym powietrzem oddychać. 
Widać nawet tlen dla siebie zagarnia, złodziejka!

Jenny-Judy ale nie teraz! Wtedy!
Ethan Kiedy?
Jenny-Judy Wtedy.
Harry Mówiła, że uciekłeś bez słowa, z dnia na dzień, że nie wiedziała, 

co robić…
Ethan a to szelma, kłamczucha wstrętna! Ja uciekłem? Co za podłość! 

To się „powołanie” nazywa, z tym się nie dyskutuje, nie było wyjścia. 
Ojczyzna wzywa – mężczyzna musi… wypełnić swój patriotyczny 
obowiązek. a ona? Ona miała tylko poczekać, cierpliwie, wiernie… 
pamiętać… ale nie! Za trudne! Takie właśnie jesteście! „Kobieta nie 
zniesie zastoju w interesie!”

Jenny-Judy Mnie się nie czepiaj.
Ethan I jak tylko pojawił się następny na horyzoncie, dawaj za nim… 

poleciała! Do niego to nawet nie mam pretensji. Dostał za swoje – jego 
też w bambuko zrobiła.

Jenny-Judy Jak możesz? Przecież wszyscy wiedzą, że Margaret miała 
straszne życie, że Mack używał sobie na niej jak tylko chciał!

Ethan Widać sama się o to prosiła! 
Jenny-Judy nie mogę tego słuchać!
Ethan Tak? Cudzego bachora chować? – każdy by się… zdenerwował… 
Harry O czym ty mówisz?
Ethan nieważne.
Harry Ethan!
Ethan no co? Przecież wystarczy umieć do dziewięciu rachować, żeby 

wiedzieć, że Dora nie jest jego!
Jenny-Judy Jak możesz!
Ethan Może nie tak? Kiedy był ślub? W maju. Kiedy urodziny Dory? Wigi-

lia Bożego narodzenia! To ile to jest miesięcy? Siedem. a kiedy najgor-
szy, najpodlejszy, najwstrętniejszy Ethan Ferguson zniknął z horyzontu? 
Pierwszego kwietnia sześćdziesiątego dziewiątego. Miesiąc przed ślu-
bem, to jest prawie dokładnie dziewięć miesięcy przed porodem. 

Jenny-Judy a  mówią, żeby nie brać ślubu w  maju… że pech 
i nieszczęście…

Ethan a lekarz ze szpitala w Bettersfield zeznał mi, pod przysięgą, że 
Dora wcześniakiem nie była. Zdrowa dziewczyna, urodzona w termi-
nie. no to kto jest ojcem, pytam się? no kto?

Jenny-Judy Ethan, co ty wygadujesz?
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Ethan Dobra. nie chcecie, to nie wierzcie. Ja swoje wiem.
Krótkie zwarcie. Oświetlenie wnętrza migoce. Po chwili wszystko wraca 
do normy.

Harry Ciemności kryją ziemię…
Ethan no, na mnie już czas. nie ma co języka strzępić po próżnicy… Idę, 

niedowiarki, do wieczora!
Jenny-Judy Do wieczora.
Harry „Będę ciebie czekała nad brzegiem jeziora”…
Ethan Że jak?
Harry nic. nic…
Jenny-Judy Harry, może poszedłbyś z Ethanem…
Harry Dlaczego?
Jenny-Judy …żelazko nie grzeje. Kabel chyba nie łączy… nie wiem.
Harry Znowu?
Jenny-Judy Ethan, pożyczyłbyś nam żelazko?
Ethan naturalnie.
Harry a ty w ogóle masz żelazko?
Ethan Oczywiście.
Harry Bo nie wyglądasz…
Ethan Bo mam bardzo drogie! I wyciągam tylko na specjalne okazje! 

a dzisiaj właśnie jest taka okazja! Więc nie ma sprawy, możecie liczyć 
na mnie i na moje żelazko! Idziemy, Harry.

Harry Zaraz wracam, Dżej-Dżej. (wychodzi)
Jenny-Judy Okej, czekam.
Ethan Do wieczoru, młoda damo!
Jenny-Judy Tylko pamiętaj, Ethan, o zawieszeniu broni!
Ethan Wiem, wiem… Będę się starał… Boże, daj mi siłę! (również wy-

chodzi z domku) 
Jenny zostaje sama. Przez chwilę nasłuchuje, czy tamci faktycznie się od-
dalili. Oświetlenie migoce. Pewna, że jest sama, Jenny-Judy bierze do rąk 
przewód od żelazka. Nożem kuchennym nacina kabel przy samej stopie 
żelazka – zwarcie – światło gaśnie. Mała wyciąga z szuflady latarkę, włą-
cza ją. Widzimy, jak bierze do rąk dziennik Harry’ego, który chłopak zo-
stawił nieopatrznie gdzieś na wierzchu, i zaczyna go przeglądać. Otwiera 
klapę w podłodze i trzymając latarkę w jednej, a dziennik brata w drugiej 
ręce, schodzi do piwniczki. Zamyka klapę – huk – ciemność.

a K T  i i  U r O d Z i N Y
S C E n a  1

Ciemność. Słychać zbiorowo odśpiewane „Sto lat”. Wystrzał szampa-
na. Oświetlenie wnętrza nagle się włącza ku zaskoczeniu biesiadników. 
Margaret, Ethan i Jenny-Judy śpiewają. Dora Grey uśmiechnięta, ale 
nieśmiała, stoi nieco z boku. Harry – bez krawata – pochyla się nad 
tortem z płonącymi świeczkami.

Margaret a kto? nasz Harold!
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Jenny-Judy Harry!
Dora Życzenie.
Jenny-Judy Teraz życzenie, bratku, i dmuchasz…
Ethan albo życzenie, że dmuchasz…
Margaret Boże…
Jenny-Judy Ethan!
Ethan Co?

Cisza. Harry patrzy na obecnych, przez chwilę się zastanawia, po czym 
zdmuchuje świeczki. Brawa. Wszyscy oprócz Jenny-Judy piją szampana. 
Mała też chce.

Margaret Jenny, dla ciebie sok.
Jenny-Judy Ciociu!
Margaret Bez dyskusji.
Ethan (próbuje zaintonować) a kto z nami nie wypije…
Margaret Prezenty!
Jenny-Judy Ja pierwsza, ja pierwsza! 
Margaret Tylko szybciutko, bo śmietana już spływać zaczyna, trzeba 

jeść.
Jenny-Judy Bratku, wiesz, że życzę ci wszystkiego, naprawdę wszystkie-

go… i chciałabym jak najlepiej… żeby ci się marzenia spełniały. nawet 
jeśli nie wszystkie, to przynajmniej te takie trzy główne. I dlatego… 
Ta-da!

Jenny-Judy (wyciąga zza pleców worek wypełniony wodą, w którym pływa 
złota rybka) Wiem, że to może głupie, ale pomyślałam, że dawniej, 
kiedy byliśmy mali, kiedy ty miałeś swoje rybki, a ja… że wtedy… 
Kocham cię, Harry. (ma łzy w oczach)
Harry i Jenny ściskają się długo i mocno.

Ethan Ja natomiast, mój młody przyjacielu, postanowiłem uhonorować 
cię jak tylko mężczyzna mężczyznę obdarować może i dlatego dla cie-
bie… Oryginalna nieśmigana butelczyna pierwszorzędnej krwawo-
-brunatnej, dwudziestoczteroletniej breńdzi! Jesteś już w tym wieku… 
niech ci służy! 

Margaret nie wierzę!
Jenny-Judy Ciociu!
Margaret nie mogę. nie dam rady…
Jenny-Judy Obiecałaś!
Ethan Jako dodatek, bonus proszę ja ciebie, zupełnie gratisowo, otrzy-

mujesz ode mnie również niezmywalnego, wodoodpornego markiera 
sztuk jeden, żebyś swój prezent podpisać mógł i żeby żadna zafajdana 
podbieraczka twoich procencików nie tykała.

Margaret Przepraszam, można? Proponuję, żeby każdy ograniczył 
jednak życzenia do dwóch-trzech zdań. Taki upał, że bita śmietana 
już pływa po tortownicy… Haroldzie, kochany nasz artysto, poeto, 
bądź dobrym człowiekiem, życzymy ci, razem z Dorą, która do nas 
przyjechała w odwiedziny – z czego tak bardzo się wszyscy cieszymy 
– życzymy ci, żebyś wyrósł na silnego, uczciwego mężczyznę, który 
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szanuje kobiety, który dzielnie stawia czoło problemom, a nie szuka 
ucieczki w alkoholu…

Ethan Bita śmietana!
Margaret Żebyś zawsze miał obok siebie najbliższych ci ludzi, którzy 

będą twoim oparciem, skałą i opoką, żebyś znalazł dobrą żonę, pocie-
szycielkę, która nigdy nie wzgardzi twoją prośbą w potrzebie i niech 
dobry Pan Bóg wybawi cię od wszelkich złych przygód.

Ethan „Racz nas zawsze – amen”. Możemy już skończyć tę litanię bzdur? 
Margaret Ja panu nie przerywałam!
Ethan Zdaje się, że każdy miał mówić góra dwa-trzy zdania.
Margaret Zdaje się, że ja mówię za siebie i za Dorę, więc przysługuje mi 

sześć zdań, liczykrupo!
Ethan Posłuchaj, ty szczwana gapo…
Jenny-Judy Ethan, obiecałeś! Margaret – prezent!
Margaret Tak. To jest prezent, Harry. „niech ci służy.” Ode mnie i od 

Dory oczywiście…
Harry rozwija prezent od Margaret – to nowy krawat, dość szeroki, 
w staromodne wzory.

Jenny-Judy Krawat!?
Margaret Podobno wracają szerokie…
Harry Ja… dziękuję, dziękuję wam bardzo… za wszystko. I że jesteście. 
Ethan Toast!
Jenny-Judy Muzyka! (podchodzi do radia i włącza odbiornik, po chwi-

li słychać pierwsze takty tanecznej melodii. Gdy Margaret nie patrzy, 
kosztuje szampana, którego nalał jej Ethan)

Margaret Możesz od razu założyć, jeśli chcesz… Widzę, że ten zeszło-
roczny gdzieś ci się zapodział…

Harry Tak. Ja… Tak.
Jenny-Judy nie wiem jak wy, ale ja chcę kawałek tortu!
Margaret ach, prawda, właśnie, tort… ale to najlepiej na zewnątrz, tam 

chłodniej. Jenny, zabierz talerzyki.
Ethan na zewnątrz czeka też na wszystkich specjalna „litewska” niespo-

dziewajka, szybciutko, wychodzimy. niech każdy zabiera szkło. Kieli-
szek, szklanka, wazon, co kto lubi. Ja napełniam!

Margaret Jenny, jeszcze nóż ostry jakiś…
Jenny-Judy Wzięłam, ciociu. 

Jenny, Margaret i Ethan wychodzą na zewnątrz. Harry i Dora zostają. 
Chwila ciszy. Harry próbuje zawiązać krawat. Nie wychodzi mu to jed-
nak najlepiej.

S C E n a  2

Dora Wszystkiego najlepszego.
Harry Dziękuję. I dziękuję za prezent, jest super.
Dora naprawdę?
Harry Tak! Bardzo… interesujący.
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Dora Okej. Jak chcesz… Moim zdaniem jest dość… okropny!
Harry nie. Jest po prostu… okropny.
Dora Mama wybierała.
Harry Rozumiem.
Dora Kupiła zanim przyjechałam…
Harry no tak.
Dora nie mogłam…
Harry Jasne, rozumiem, nic nie szkodzi, jest… szeroki.
Dora Ja bym wybrała inny…
Harry Tak, pewnie, ale nic się nie stało, skąd mogłaś wiedzieć, znaczy, 

przyjechałaś po prostu, a tu nagle impreza, nie spodziewałaś się, dla-
tego… ja to rozumiem, naprawdę, i to nieważne, prezenty są zbędne, 
naprawdę, to dla dzieciaków…

Dora Tak myślisz?
Harry no pewnie. Daj spokój.
Dora aha. Przepraszam, nie wiedziałam i… coś ci przywiozłam, Harry… 

Wybacz…
Harry Co? Tak? naprawdę? aha… no to… ojej. ale co?
Dora Tak jakby prezent…
Harry aha. „Tak jakby” prezent? a nie, to „tak jakby prezenty” mogą 

być. Mówiłem raczej o takich bardzo-bardzo prezentach. To nie. Takie 
prezenty-prezenty to jest porażka, ale takie tylko „tak jakby prezenty” 
są okej… mile… widziane…

Dora nic się nie zmieniłeś… Taki śmieszny jak kiedyś…
Harry Masz rację, jestem śmieszny!
Dora nie, nie! Chodzi mi o to, że zawsze umiałeś mnie rozbawić. Tęsk-

niłam za tym.
Pauza. Harry wyraźnie zawstydzony. Piją szampana.

Harry Śpieszę zapewnić, że to, co mam w  tej chwili na policzkach, 
to w kolorze spalonej cegły, to to jest od szampana po prostu tylko… 
Mój organizm tak reaguje… zawsze jak piję szampana… To znaczy 
dziś pierwszy raz, bo dzisiaj pierwszy raz piję, ale już zdążyłem zaob-
serwować tę prawidłowość. 

Dora (śmieje się, wyciąga złożoną kartkę papieru, podaje ją Harry’emu) 
Proszę.

Harry Wymówienie?
Dora Głuptasie… Wiersz.
Harry Wiersz?
Dora Dla ciebie.
Harry Dla mnie?
Dora Prezent. „Tak jakby”...

Pauza. Po chwili Harry bierze od Dory złożoną kartkę z wierszem, roz-
kłada ją, przebiega wzrokiem po treści.

Dora Przeczytaj.
Harry Czytam.
Dora Głośno!
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Harry nie chyba...
Dora ale ja proszę...
Harry (czyta wiersz)

 W nocy spadł deszcz i rozbił dom z wody.
 Kioskarka sprzedała kiosk, by sklonować psa,
 skończyły się kosmetyki z odessanego tłuszczu.
 Rano spadł deszcz, w mig zmył słowa kluczowe
 w kierunku morza, prokurator wybrał poligamię.
 W południe spadł deszcz, śmierć sprzyjała sprzedaży
 daleko od miejsca o zwyczajnej postaci rzeczy. 
 nieco bliżej nauczycielka biła policjanta.
 nad brzegiem dna
 niezwykły chór wyklaskał sztorm.

Dora Opuściłeś dedykację.
Harry (czyta) „Harry’emu, by trzymał się swoich chmur”. Dziękuję.
Dora Podoba ci się?
Harry Tak… 
Dora ale?
Harry …jest dziwny.
Dora no wiem. ale taki właśnie ma być.
Harry aha. Dziękuję.
Dora niepokojący i nieoczywisty. Zaskakujący!
Harry Jest.
Dora Współczesna poezja musi boleć, rozdrapywać strupy codzienności.
Harry Zgadzam się.
Dora Poezja to ja.
Harry Yhm.
Dora a ty ciągle piszesz?
Harry Już nie.
Dora naprawdę?
Harry Tak. Skończyłem z tym dawno temu.
Dora Dlaczego? 
Harry Po prostu. 
Dora Szkoda…
Harry I tak nikt nie rozumiał tego, co piszę…
Dora no i co? Moich rzeczy też nikt nie rozumie – wiem o tym. Cho-

dzi o to, co to z tobą robi… co sam sobie tym załatwiasz… to jest 
ważne…

Harry Chyba nie do końca o to chodzi…
Dora Może. ale dopóki nie bierzesz za to pieniędzy – ujdzie…

Uśmiechają się. Harry dolewa szampana Dorze i sobie. Chwila ciszy.
Dora Pamiętam, podobały mi się twoje wiersze.
Harry nie.
Dora Tak.
Harry Daj spokój.
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Dora naprawdę! Ten z gazety był mocny, taki świński, byłam dumna, jak 
przeczytałam, że to dla mnie.

Harry Serio?
Dora I to jak. Wycięłam go sobie i wkleiłam do portfolio.
Harry Po co?
Dora Żeby patrzeć na miny tych zboków… Ślinili się, jak to czytali…
Harry Kto?
Dora Te wszystkie bubki od reklam i seriali, którzy myślą, że mają wła-

dzę, bo mogą w  pracy przez parę godzin porozkazywać młodym 
dziewczynom, a potem wieczorem w swojej wynajętej kawalerce zjeść 
kabanosa, popić colą i zwalić konia marząc, jakimi to wspaniałymi 
reżyserami będą i jakie świetne filmy jeszcze zrobią. Hołota!

Harry naprawdę ci się podobał tamten wiersz?
Dora Tak! Te wszystkie oblechy to czytały i wiedziały, że nie mają szans. 

nie dla psa kiełbasa! nie rozumiem, dlaczego wszyscy myślą, że jeśli 
dziewczyna jest ładna, ma długie nogi i duże cycki, musi od razu być 
idiotką i chcieć się przespać z każdym napotkanym głąbem.

Harry Ja tak nie myślę!
Dora Myślisz!
Harry naprawdę nie!
Dora 

 Choć masz dziesiątki tych,
 Z którymi spadasz w dół
 I których pot tak mdli,
 Dziś ze mną podnieś się…
– czyje to? nie moje!

Harry To tylko wiersz. Ja nie pomyślałem…
Dora Że co? Że jestem „puchar przechodni od spodni do spodni”? Wy-

obraź sobie, że nie jestem. Jeszcze żaden fagas nie miał mnie w garści. 
ani tym bardziej w łóżku! To nie tak jak ci się zdaje, wierszokleto! nie 
tak, jak wszyscy myślicie! To nie jest tak!

Harry …to wiersz… nie pomyślałem, że może ci sprawić przykrość…
Dora nie sprawił, nie pochlebiaj sobie!
Harry Przepraszam za tamto. Za to w gazecie, za historię z moim pa-

miętnikiem, bardzo żałuję, że przez to musiałaś wyjechać, ale chcę, 
żebyś wiedziała…

Dora nie bój żaby, nie dlatego wyjechałam.
Harry nie?
Dora nie.
Harry Jak to?
Dora Tak to.
Harry a dlaczego?
Dora Dlatego-kolego-lebiego, lepiej trzym się nosa swego!
Harry Tak czy inaczej, żałuję, że to wszystko tak się ułożyło. Zawsze bar-

dzo cię lubiłem.
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Dora W porządku, Harry. Ja do ciebie nic nie mam. Musiałam wyjechać, 
i tyle. Po prostu… dusiłam się tutaj…

Harry a tam?
Dora Tam też.
Harry Jak to? Przecież zrobiłaś karierę, zostałaś aktorką – zawsze o tym 

marzyłaś!
Dora Harry, jedna rozbierana sesja w szmatławym magazynie, który 

kupują głównie pryszczaci gimnazjaliści na okoliczność grupowego 
przeglądania w szkolnym kiblu, nie czyni cię drugą Meryl Streep. 
W tym wypadku jej zasada „less is more” nie sprawdza się!

Harry ale Margaret mówiła…
Dora Chłopaku! Zejdź na ziemię… nie udało mi się. Rozumiesz, czy 

mam ci to drukowanymi napisać? Tak jak nie udało się mojej mat-
ce, twojej, tobie i dziewięciu tysiącom innych popaprańców z tego 
miasteczka.

Harry To smutne, co mówisz.
Dora Smutne to jest „Love story”, to jest tragiczne!
Harry Więc wróciłaś na stare śmieci?
Dora Proszę?
Harry Wracasz do Waterknees?
Dora Chyba żartujesz? Przyjechałam się pożegnać. Płynę do ameryki! 

Forever!
Harry Do ameryki? 
Dora Kraj wielkich możliwości! Moja ziemia obiecana!
Harry a nie boisz się, że tam będzie tak samo?
Dora Harry, gorzej, niż było, już nie będzie, możesz mi wierzyć…
Harry Margaret wie?
Dora Jeszcze nie.
Harry Będzie zła.
Dora Trudno.
Harry nie zależy ci?
Dora Harry! To moje życie! nie odpuszczę…
Harry ale smutna będzie na pewno…
Dora Przejdzie jej.
Harry Skąd ta pewność?
Dora Kocha mnie.
Harry (cicho, w tempie dialogu, Dora nie słyszy) Kocham cię.
Dora Poza tym jest mi coś winna za te wszystkie lata, które spędziłam na 

pudrowaniu siniaków sobie i jej.
Harry Fakt.
Ethan (zagląda przez drzwi) no dalej, gołąbeczki, kończymy randez-vo-

us… niespodzianka czeka!  Harry!
Harry Zaraz idziemy.
Ethan Pośpieszcie się, nie mogę już słuchać trajkotania tej… Margaret… 

mamy twojej… kochana Doro…
Harry Ethan, proszę cię, zaraz przyjdziemy.
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Ethan ale nie zdajecie sobie chyba wagi z powagi sytuacji…
Harry Ethan!
Ethan Okej. Don’t worry, Gregory… (znika za drzwiami)

Harry dolewa Dorze i sobie szampana.
Dora Pewnie myślisz, że to głupi pomysł? Z tą ameryką? Że nie można 

uciekać w nieskończoność?
Harry nie. Po prostu będzie mi ciebie brakowało. Znowu. ale jeśli czu-

jesz, że musisz…
Dora Muszę! Chcę wreszcie zacząć żyć. Chcę się dowiedzieć, co dla mnie 

jest ważne. Ja chcę żyć... Chcę… to banał… 
Harry Co?
Dora Szczęśliwa być chcę…
Harry Wiesz, przeczytałem kiedyś taką złotą myśl… że „każdy, kto chce 

być naprawdę szczęśliwy, musi się dobrze wsłuchać w swoje wnętrze, 
a potem zrobić dokładnie to, co tam usłyszał”.

Dora Chińskie?
Harry nie. Polskie chyba…
Dora Dziwne…
Harry Może twoje szczęście nazywa się „ameryka”…
Dora Dziękuję, Harry. Zawsze umiałeś podnieść mnie na duchu. 
Harry Drobiazg. Do usług.
Dora nie, mówię serio. Jesteś jedną z niewielu osób, które zawsze były 

dla mnie… miłe? – odkąd pamiętam. na których mogłam polegać 
w każdej sytuacji. Prawdziwy z ciebie przyjaciel. Chyba jedyny, jaki 
mi został…

Harry To wszystko, co mówisz… bardzo mi oczywiście pochlebia, ale 
to chyba nie do końca prawda. Tu w Waterknees wszyscy cię zawsze 
lubili. I lubią! nie jestem wyjątkiem. Poza tym, wydaje mi się, że kto 
jak kto, ale ty masz akurat mnóstwo przyjaciół. Choćby ta szalona 
Maureen z Leenane? Odzywałaś się do niej?

Dora Zbzikowała.
Harry a ta postrzelona Mairead z Inishmore… 
Dora Wstąpiła do IRa. Gotowa wysadzić mnie razem z całym lotniskiem 

w Polstaadt. I to zanim zdążę zobaczyć ocean.
Harry ale Girleen Kelleher zawsze była ci szczerze oddana...
Dora Girleen? Z Girleen to co innego…
Harry Tak czy inaczej, musisz wiedzieć, że zostawiasz tu ludzi. Choćby 

to było tylko parę osób… którym nie jesteś obojętna… i którzy życzą 
ci naprawdę dobrze… jak najlepiej!

Dora Przestań, bo się poryczę i będzie... Jesteś taki milutki. Chciałabym 
cię mieć zawsze przy sobie, w pudełeczku na łańcuszku… Jak by mi 
było źle, to wyskakiwałby taki malutki Harry i poprawiał mi humor…

Harry (żartując) Dlaczego malutki? Bierz dużego! Duży lepszy, wierz mi, 
wiem, co mówię!
Śmieją się, popijają szampana.

Dora a właściwie dlaczego by nie?
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Harry Co „dlaczego by nie”?
Dora Dlaczego nie miałabym cię zabrać ze sobą?
Harry Wydaje mi się, że nie robią aż takich dużych pudełeczek, poza tym 

już sam łańcuszek do niego byłby trochę nieporęczny…
Dora Mówię serio.
Harry Obawiam się, że nie rozumiem, o czym ty do mnie rozmawiasz…
Dora Jedź ze mną!
Harry Co?
Dora Do ameryki!
Harry Ja?
Dora Dlaczego nie?
Harry ale…
Dora To  jest świetny pomysł. nie wiem, czemu wcześniej tego nie 

wymyśliłam…
Harry Dora, czy ty… mówisz poważnie?
Dora no pewnie, Harry! Wyobraź sobie: nas dwoje, prawdziwi przyja-

ciele, dwie samotne dusze, u których stóp leży cały świat, wystarczy 
sięgnąć ręką.

Harry U stóp? To chyba nogą…
Dora Zastanów się – przecież razem możemy wszystko! To było właśnie 

najgorsze w Polstaadt! Że byłam tam sama. Jak palec. Wracałam po 
całym dniu do tej pustej, śmierdzącej klitki i nawet nie było do kogo 
gęby otworzyć. a tak… ty będziesz obok.

Harry nie wiem, czy to dobry pomysł…
Dora I te wszystkie napalone pastuchy od razu będą wiedziały, że nie 

mają po co do mnie startować! Ty mnie obronisz, Harry, prawda?
Harry Prawdopodobnie… mógłbym…
Dora no widzisz! Mówię ci, to  najlepsza rzecz, jaka może nam się 

przydarzyć…
Harry Może masz rację...
Dora Zobaczysz, ja też będę dla ciebie dobra.
Harry Tylko bądź…
Dora Będę! Będę ci gotować… to znaczy nam! Będę sprzątać. Musisz 

tylko segregować śmieci, bo ja tego nienawidzę… zawsze wrzucam 
wszystko do jednego worka i potem jest afera…

Harry Jestem przyzwyczajony…
Dora no. To super! Zobaczysz, zaczniemy życie od nowa! Będziemy 

wreszcie szczęśliwi! Czy to się komuś podoba czy nie!
Harry Mnie się podoba!
Dora Harry, kochany Harry, proszę cię, jedź ze mną! 
Harry no… nie wiem…
Dora Daj spokój! Przecież jesteś już dorosły – od dziś nikt nie może ci ni-

czego zabronić. Bądź wreszcie panem swojego losu! (zbliża się do Har-
ry’ego. Trzyma jego głowę w dłoniach) Zastanów się… Tutaj spotykały 
nas tylko same złe rzeczy, i ciebie, i mnie. Chodź, zrobimy wszystkim 
na złość i będziemy szczęśliwi?!
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Harry Przy tobie jestem szczęśliwy…
Dora no! Sam widzisz! Ja przy tobie też! To co, jedziemy?

Harry milczy, ale widać po nim, że bardzo chce wyjechać.
Dora no, Harry! Zgódź się. Przecież nic cię nie trzyma w Waterknees, 

prawda?
Harry Prawda!
Dora a więc – jedziemy?

W tym momencie słychać brzęk tłuczonych talerzy i upadających sztuć-
ców. Okazuje się, że Jenny-Judy od dłuższej chwili przysłuchiwała się 
rozmowie Harry’ego i Dory, jako że Margaret poleciła jej zanieść mło-
dym po kawałku tortu. Dziewczynka jest zrozpaczona tym, co usłysza-
ła. Czerwona na twarzy, ze łzami w oczach stoi chwilę, wpatrując się 
w brata, po czym zabiera butelkę szampana i wybiega z domku, krzy-
cząc i szlochając na przemian.

Harry Dżej-Dżej, zaczekaj! Jenny, to nie tak… Jenny!
Dora Co jej się stało?
Harry nie, nic… nieważne. Znaczy: ważne, ale nie zrozumiesz…
Dora no dzięki!
Harry nie, Dora, przepraszam. nie wiem, co mówię… Posłuchaj, 

to bardzo miłe – wszystko, co powiedziałaś… ale ja… niestety nie 
mogę się zgodzić. To znaczy nie mogę wyjechać z tobą do amery-
ki. W ogóle nie mogę zostawić Waterknees. Przynajmniej na razie. 
a może nigdy… W każdym razie, dziękuję ci za propozycję, ale 
jestem… starszym bratem, rozumiesz, a starsi bracia mają pewne 
obowiązki… zwłaszcza jeżeli nie ma rodziców. Ja… jestem zmu-
szony, znaczy chcę… bo tak czuję... Bo to nieprawda co powie-
działem. Jest coś, co mnie trzyma w Waterknees. Mam pewien dług 
i muszę go spłacić. nie dlatego, że muszę, tylko dlatego, że chcę. 
Tyle się zdarzyło. Jenny mnie potrzebuje. Jestem jej to winien po 
tym wszystkim, co zrobiłem... Muszę zostać. Tyle. Proszę, nie myśl 
o mnie źle.

Dora Wiesz, Harry, jesteś chyba najdziwniejszym chłopakiem, jakiego 
kiedykolwiek poznałam…

Harry Pewnie tak… Każdy normalny poleciałby za tobą na koniec 
świata.

Dora nie zaczynaj.
Harry Przepraszam. a  teraz, jeśli pozwolisz, muszę lecieć… Chcę 

złapać moją małą siostrzyczkę, zanim zrobi coś głupiego. Czuj się 
jak u siebie, zjedz ciastko, tylko uważaj na szkło i ten… ja zaraz 
wracam.

Dora Dziękuję, Harry, ale kiedy wrócisz, mnie już tu raczej nie będzie. 
Przyszłam tylko na chwilę. W nocy mam pociąg, jutro lecę… a jeszcze 
muszę wszystko spakować i jakoś to zakomunikować mamie… Co 
zdaje się nie będzie łatwe…

Harry Spodziewam się.
Dora Chciałam ci życzyć wszystkiego najważniejszego!



116

Harry Tobie też. Powodzenia w ameryce!
Dora nie dziękuję. Mnie też będzie ciebie brakowało. (podchodzi do Har-

ry’ego i całuje go) Leć! Zazdroszczę Jenny, że ma takiego brata…
Harry Do zobaczenia, Doro…
Dora Żegnaj, Harry. 
Harry (podbiega do drzwi, odwraca się i szybko mówi) Dora!
Dora Tak?
Harry Kocham cię. (wybiega przez drzwi i  pędem rusza w  pogoń za 

Jenny-Judy) 
Dora się uśmiecha, słysząc ostatnie słowa Harry’ego. Po chwili w domku 
zjawia się Ethan z jednym z tajemniczych pudeł ze sceny drugiej aktu 
pierwszego.

S C E n a  3

Ethan (off) Harry! Harry! (on) Co się dzieje z tym chłopakiem, pobiegł 
jak oparzony… a przecież to już najwyższy czas na nasz gwóźdź pro-
gramu… nie wiesz czasem, moja droga, co się stało, że dostał takiego 
przyśpieszenia?

Dora nie wiem, panie Ferguson.
Ethan Daj spokój, Doro kochana, przecież znamy się nie od dzisiaj. Pro-

szę, mów mi po imieniu, jestem Ethan, po prostu Ethan.
Dora Jak pan sobie życzy… panie… Ethan.
Ethan no powiedzmy, już lepiej, lepiej, małymi – ja to się mówi – krocz-

kami… ale wyrosłaś!
Dora Proszę?
Ethan Przepraszam. Pamiętam, jak byłaś o taka malutka… Urodziłaś się 

w sześćdziesiątym dziewiątym, prawda?
Dora Zgadza się.
Ethan Dwudziestego czwartego grudnia, czy nie?
Dora Tak.
Ethan Byłaś wcześniakiem?
Dora Słucham?
Ethan Czy wiesz może, czy urodziłaś się w terminie, czy może byłaś 

wcześniakiem?
Dora nie wiem, Panie Ferguson, chyba… nie wiem…
Ethan Ethan, moje dziecko, mów mi Ethan…
Dora Tak, Ethan... Przepraszam, ale będę musiała już uciekać…
Ethan Teraz? Harry będzie niepocieszony… Zresztą nie tylko on…
Dora Tak, ja… z Harrym się już pożegnałam. Proszę tylko nie mówić 

mamie, że poszłam… Może pan to dla mnie zrobić? Znaczy, mógłbyś 
to dla mnie zrobić, Ethan? Wymyśl coś, proszę, żeby mnie zaraz nie 
szukała…

Ethan Dobrze, Doro, dla ciebie wszystko.
Dora Dziękuję. To ja już się ulotnię…
Ethan Do widzenia, moja kochana.
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Dora Tak… Tak. (uchyla drzwi, obserwuje, czy nie nadchodzi Margaret, 
po czym wybiega)
Ethan nalewa sobie alkoholu do szklanki. Je swoją porcję tortu. Po chwi-
li zjawia się Margaret.

S C E n a  4

Margaret (off, wchodząc) Dzieci! Dzieci moje kochane! Halo! Komu 
jeszcze dokładkę ciasta?

Ethan Obejdzie się. Ledwo mogę przełknąć tego zakalca.
Margaret Przepraszam. nie wiedziałam, że ktoś tu jest. Szukałam Dory 

i Harry’ego… Ciekawe, gdzie się mogą podziewać… O tej porze… 
Może ktoś wie, gdzie mogli pójść? (zaczyna zmywać naczynia)

Ethan (siedzi przy stole, je swój kawałek tortu). „Ktoś” nie wie! a nawet 
jakby wiedział, to by nie powiedział. Są dorośli, niech robią, co chcą. 
nie trzeba się do wszystkiego wtrącać!

Margaret a jednak robi się późno, lepiej, żeby się sami po okolicy nie 
szwendali… Ktoś mógłby pójść, poszukać ich, zawołać do domu.

Ethan Kto? Ja na pewno nie! Kobieto, daj ty na wstrzymanie! nie musisz 
wszystkim zatruwać życia!

Margaret Wypraszam sobie! Proszę zważać na słowa… Zamiast tak ga-
dać, niech pan lepiej poda te rozbite talerzyki, z łaski swojej!

Ethan a co ja jestem, twój służący? Frajera sobie znalazłaś, babo? Ślubu 
nie braliśmy, nie będę słuchał twojego gderania! (zabiera swój talerzyk 
i rusza do wyjścia) 

Margaret (nie wytrzymuje) nie braliśmy, bo uciekłeś, tchórzu!
Ethan Ja uciekłem? Ty chyba nie wiesz, co ty mówisz, zepsuta kobieto!
Margaret na miłość boską, jak ci nie wstyd, Ethan! Cieszy cię to? Od-

powiedz! Masz frajdę z tego, że tak mnie traktujesz? O co ci chodzi? 
Czego ty chcesz, do cholery?

Ethan nie wiesz, o co chodzi? nie wiesz? Chodzi o to, że „ktoś” był 
kiedyś młody i zależało mu na jednej ślicznej dziewczynie, a ona 
kłamała, że zależy jej na nim. Potem „ktoś” dostał powołanie do 
wojska i  musiał wyjechać, a  jego ukochana od razu, bez waha-
nia wskoczyła do łóżka innego! O to mi chodzi! Tak się nie robi! 
To jest świństwo!

Margaret Świństwo!? Powiem ci, co jest świństwem! Zostawić bli-
ską osobę bez słowa, z dnia na dzień, i niech się domyśla... Przecież 
ja świata poza tobą nie widziałam! Wiesz, jak ja płakałam? Jak cho-
dziłam po wszystkich domach i pytałam, czy ktoś cię nie widział, czy 
nie wiedzą, co się z tobą stało? Wiesz, jakie to było dla mnie upoka-
rzające? Czułam się jak żebraczka, a wszyscy tylko patrzyli na mnie 
z politowaniem i mówili: „Margaret, szkoda twoich nerwów, młody 
Ferguson puścił cię kantem, zakpił z ciebie, zapomnij!”. ale ja nie mo-
głam! nie mogłam zapomnieć o naszych wieczornych spacerach nad 
Waterknees! O naszych planach! O tym, że nazywałeś mnie swoim 
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okruszkiem i obiecywałeś, że nigdy mnie nie opuścisz… Ja o  tym 
wszystkim nie zapomniałam i nigdy już nie zapomnę, bo to była moja 
młodość, to było moje życie! 

Ethan (na przydechu) Margaret!
Margaret ale czas leciał, a mężczyzna moich marzeń nie wracał, nie 

dawał znaku życia. Człowiek to takie zwierzątko, które do wszystkiego 
może się przyzwyczaić. Zapomnieć nie. ale przyzwyczaić. Więc żyłam 
dalej! Tak, jak potrafiłam! Przepraszam, że nie czekałam wieki, prze-
praszam, że spróbowałam ułożyć sobie to moje nędzne życie! nie, nie 
zapomniałam, nigdy nie zapomniałam! ale spróbowałam żyć dalej. aż 
tu nagle pewnego dnia zjawia się wielki pan oficer i mówi, że wrócił… 
I dziwi się, że nikt nie skacze z radości! I jeszcze się obraził, watażka, 
że w czasie, kiedy on bronił bezpieczeństwa naszej ojczyzny, zwykli 
ludzie mieli czelność wstawać rano, chodzić do pracy, rodzić dzieci 
i żyć, po prostu żyć! 

Ethan (szeptem) Proszę cię…
Margaret Jeszcze nie skończyłam! Więc nie mów mi, że to ja jestem 

ta zła, że to wszystko moja wina… Ja sobie tego życia tak nie wymy-
śliłam, nie ja wybrałam – ty wybrałeś za mnie! Więc jeśli z pretensja-
mi i reklamacją do kogoś chcesz… to nie do mnie! Ja sumienie mam 
czyste! 
Ethan, czerwony na twarzy, wpatruje się w  nią szeroko otwartymi 
oczami.

Margaret Proszę, skończyłam, teraz możesz mówić! no dalej! nie rób 
takich oczu, nie wzruszysz mnie tym swoim spojrzeniem zbitego psa! 
Za stara jestem na te twoje sztuczki.

Ethan Margaret, ja… (uderza się w piersi kilka razy, jakby się kajał)
Margaret Co? Bijesz się w piersi? Troszkę już na to za późno. Za długo 

czekałam. Dwadzieścia pięć lat! nie robi wrażenia, więc możesz sobie 
darować.

Ethan (na bezdechu) Ciasto… 
Margaret nic nie rozumiem. albo mówisz wyraźnie, albo…
Ethan (z wyraźnym wysiłkiem) Pestka.
Margaret Co pestka? To pestka twoim zdaniem? Jak możesz!
Ethan Ratuj!
Margaret Co „ratuj”? Jaka „pestka”? Jezus Maria! „Ciasto-pestka-ra-

tuj”? Boże, Ethan! (rzuca się na pomoc Ethanowi, najpierw klepie 
go otwartą dłonią po plecach, później obejmuje go od tyłu i  ściska 
w pasie wiele razy, następnie próbuje odwrócić go do góry nogami, 
unieść i  naciskać na brzuch) Uważaj! Teraz cię klepnę! Przecież 
wiśnie były bez pestek, absolutnie! Matko Boska, kazałam wyjąć 
drylowane. Jeszcze raz, czekaj! Lepiej? O rany… Ethan, skup się, 
słyszysz, musisz to z siebie wykrztusić, na trzy charknij mocno. Raz-
-dwa-trzy! O Boże… Wstań, wstań w tej chwili, nie dam ci tu zejść 
teraz, nie z powodu mojego ciasta! Wykluczone, zapomnij! nie dam 
ci tej satysfakcji! Żebyś miał dowód mojej winy? Żebyś mnie jeszcze 
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z zaświatów nękał – nie ma mowy. Wypluj to, wypluj to, słyszysz?! 
Ethan, proszę cię, proszę, nie wygłupiaj się, to nie jest śmieszne. nie 
wolno ci umierać, rozumiesz? nie teraz, kiedy wreszcie zaczęliśmy 
normalnie rozmawiać. no może nie normalnie, ale zawsze… Ethan-
ku, proszę cię… Jeśli myślisz, ty stary zgredzie, że tak łatwo pozwolę 
ci odejść, to się grubo mylisz! nie ma mowy! Zrozumiano? Proszę 
wypluć pestkę, to jest rozkaz! Z kim ja się będę droczyć przez resztę 
życia, co? Drugi raz chcesz mi nawiać, tym razem na dobre? – za-
pomnij, nie pozwolę! Już raz za tobą tęskniłam, płakałam, nie będę 
przez to przechodzić znowu. Ethan, do jasnej cholery, nie umieraj, 
nie wolno! nie możesz mnie teraz opuścić, słyszysz?! Ethan, kocha-
ny, proszę cię zostań…
W końcu Ethanowi udaje się odkrztusić i wypluć pestkę. Przez chwi-
lę kaszle i łapie oddech. Margaret wykończona akcją ratunkową, ale 
szczęśliwa.

Ethan Dobrze. Zostanę. 
Margaret Ty stary pierniku, nieźle mnie nastraszyłeś.
Ethan (żartem) Chciałaś się mnie podstępnie pozbyć, co?
Margaret a skąd! nie mam pojęcia, jak to się mogło stać! Dodałyśmy 

wiśnie drylowane, sam zobacz, tu  jest słoik. Widzisz? „Drylowane 
dziewięćdziesiąt trzy”.

Ethan na moje oko to ktoś zamalował czarnym markierem „nie” w wy-
razie „niedrylowane”, ale niech ci będzie. Powiedzmy, że nie chciałaś 
mnie zabić…

Margaret Jak to? Co ty mówisz? Matko, co tej dziewczynie strzeliło do 
głowy! Taki psikus? Przecież to mogło się źle skończyć. absolutnie!

Ethan Źle?
Margaret no pewnie, przecież mało brakowało… Dobrze, że cię 

uratowałam.
Ethan Dobrze?
Margaret nnno…
Ethan nie wiedziałem, że ciągle ci na mnie zależy…
Margaret Bo ty w ogóle rzadko myślisz! a z kim ja bym koty darła, 

gdyby ciebie zabrakło, co?
Ethan Uratowałaś mi życie.
Margaret Zrobiłam to dla własnej frajdy. Teraz będę ci je powoli zatru-

wać, metodycznie, dzień po dniu…
Ethan Czarownico…
Margaret Czarodziejko chciałeś powiedzieć!
Ethan Czarodziejko! Jesteś ciągle taka śliczna…
Margaret Jak będziesz tak kłamał w żywe oczy, to cię dobiję.
Ethan ale powiedz, Margaret… dlaczego wtedy… dlaczego nie 

zaczekałaś?
Margaret a czy ja wiedziałam, że wrócisz? Że mnie nie zostawiłeś, tylko 

musiałeś wyjechać? Co, sama się miałam domyślić?!
Ethan ale przecież zostawiłem ci list…
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Margaret Jaki list? 
Ethan no… przed wyjazdem.
Margaret na miłość boską, o czym ty mówisz?
Ethan napisałem ci w nim o wszystkim, że dostałem powołanie, że nie 

będzie mnie dwa lata, adres do korespondencji, wszystko…
Margaret nie dostałam żadnego listu!
Ethan Zostawiłem go dla ciebie u Pathy Brennan.
Margaret Co?
Ethan Byłaś wtedy u swojej ciotki w Inishere, więc zostawiłem go u two-

jej najlepszej przyjaciółki. Byłem pewny…
Margaret Czyś ty zmysły postradał? Bóg cię opuścił? Zostawiłeś najważ-

niejszy list mojego życia u tej podłej jędzy?
Ethan Myślałem, że się przyjaźniłyście – zawsze razem, zawsze we 

dwie.
Margaret Ty biedny, stary głupcze, ty naprawdę nie wiesz, że Pathy 

Brennan kochała się w tobie do szaleństwa? 
Ethan Co?
Margaret nie mogłam się od niej opędzić, bo chciała zawsze być bliżej 

ciebie!
Ethan naprawdę? Patrz… Gdybym wiedział…
Margaret To co? Co gdybyś wiedział, co?
Ethan nie, nic, nie zostawiłbym u niej tego… ale ja się bałem… Twoi 

rodzice nigdy za mną nie przepadali, a ja chciałem mieć pewność, że 
moje słowa… że je przeczytasz. Patricia była bardzo miła…

Margaret nie wątpię.
Ethan Obiecała, że przekaże, że nie ma sprawy, umówiliśmy się, że 

ona będzie moim kanałem przerzutowym, że odtąd wszystkie li-
sty będę wysyłał przez nią do ciebie, żeby twoi rodzice żadnego nie 
skonfiskowali…

Margaret To… listów było więcej?
Ethan Okruszku, ja pisałem do ciebie w każdej wolnej chwili…
Margaret I wysyłałeś to do tej wrednej małpy?
Ethan Wydawało mi się wtedy, że tak będzie najbezpieczniej. W końcu 

przez jakiś czas się udawało… odpisywałaś…
Margaret Ja?
Ethan no przecież na pierwsze cztery listy dostałem od ciebie odpo-

wiedzi… potem nagle cisza, a później list od Pathy, że bardzo jej 
przykro, że jesteś jej najlepszą przyjaciółką, ale że ja też jestem jej 
przyjacielem i że nie może dłużej patrzeć, jak mnie okłamujesz… 
napisała mi, że spotykasz się z Mackiem Greyem, że spodziewacie 
się dziecka… Gdy to przeczytałem, natychmiast uciekłem z jednost-
ki i wróciłem do Waterknees… ale było już za późno!

Margaret ależ Ethan, ja nie dostałam od ciebie ani jednej przesyłki, ani 
zdania, ani słowa, nic. nie mogłam do ciebie napisać, bo przecież nie 
wiedziałam gdzie, jak… To ta stara raszpla musiała z tobą korespon-
dować. Boże, o niczym nie miałam pojęcia…
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Ethan Margaret, ale w takim razie, dlaczego ty i Mack… jak mogłaś tak 
szybko… nie rozumiem.

Margaret Posłuchaj, młodzieńcze… nie ma nic bardziej niebezpiecz-
nego niż zraniona, porzucona dziewczyna, zapamiętaj to  sobie! 
Z tego musiało być jakieś nieszczęście… Gnałam przed siebie, byle 
zapomnieć! Wszędzie było mnie pełno, myślałam, że jak się rzucę 
w wir życia, to będzie łatwiej. Te potańcówki, festyny, prywatki… 
nie wiem, skąd ja brałam na to wszystko siły. aż któregoś dnia… 
na mojej drodze stanął Wielki Mack Grey. Chwila nieuwagi… 
Głupota… nie wszystko pamiętam… I  nagle koniec. Inne życie, 
inny świat. Szybki ślub, narodziny Dory… Skończyła się „ta nasza 
młodość”.

Ethan Marge, proszę, powiedz mi jeszcze… tylko nie gniewaj się, że 
o to zapytam… ale muszę… Czy jesteś pewna, że Dora… Że to Wiel-
ki Mack…

Margaret Jeżeli nie chcesz, ty zapijaczony kurduplu, żebym przez kolej-
ne dwadzieścia pięć lat nie odezwała się do ciebie ani słowem, to lepiej 
skończ zanim ta myśl znajdzie ujście z twojej łysiejącej łepetyny!

Ethan Przepraszam, nie powinienem był…
Margaret To prawda! Jesteś pan cham i prostak, panie Ferguson. ale 

i tak pozostajesz jedynym na świecie mężczyzną, którego naprawdę 
kochałam!

Ethan I kochasz?!
Margaret nie przeciągaj struny! Teraz to  akurat jestem na ciebie 

wściekła.
Ethan Dlaczego?
Margaret Pathy Brennan? Patricia Brennan? Jak mogłeś, ty… ty… 

głupolu!
Ethan Ja ciebie też, okruszku! (usiłuje pocałować Margaret)

Gdy ich twarze zbliżają się do siebie, nagle do domku wpada rozgorącz-
kowana Jenny-Judy, cała we łzach, jest pijana. Szybko kieruje się do 
piwniczki pod podłogą i zatrzaskuje za sobą klapę. Po chwili do domku 
wbiega Harry, który gonił siostrę – jest zdyszany. Ethan i Margaret od-
skakują od siebie gwałtownie.

Harry (off) Jenny! Jenny-Judy, zaczekaj! Dżej-Dżej! (on) Gdzie ona jest?
Ethan i Margaret odpowiadają jednocześnie.

Ethan W piwniczce.
Margaret W spiżarce.

Poprawiają się – znowu jednocześnie.
Ethan W spiżarce.
Margaret W piwniczce.
Harry (patrzy na nich ze zdziwieniem) Dzięki. (dopada do klapy w podło-

dze – nie może jej uchylić – zaryglowana od środka) Dżej-Dżej, otwórz, 
słyszysz? Musimy porozmawiać.

Margaret Co się stało?
Harry nic. a co?
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Margaret nic.
Harry a co wy tu…
Ethan, Margaret nic!
Harry aha.
Ethan Wiesz, Harry, my… będziemy już lecieć. To znaczy ja! „nie mogę 

dłużej przebywać pod jednym dachem z tą… panią.”
Margaret I ja też! Znaczy… moja noga nie postanie w miejscu, gdzie 

ten… ten prostak…
Ethan patrzy na Margaret z wyrzutem. 

Margaret Ten prosty człowiek… jest.
Ethan Możesz mi się nie kłaniać, ty stara ropucho!

Margaret trąca Ethana w bok.
Ethan Ty ropucho! Po prostu!
Margaret Przepraszam cię, Harry, ale muszę jeszcze dziś wpaść koniecz-

nie do mojej serdecznej znajomej Pathy Brennan. Zdaje się, że zakupi-
ła sobie ostatnio nowy zestaw noży ze stali nierdzewnej… Tak by mi 
się przydał, choć jeden taki… Może mi pożyczy w imię wieloletniej 
przyjaźni! na pewno zrobię z niego dobry użytek. na miejscu!

Ethan Ja też muszę już… bo… właśnie mi się przypomniało, że… zosta-
wiłem włączone żelazko i powinienem jak najszybciej…

Harry ale przecież twoje żelazko jest u nas – pożyczyłeś mi rano, nie 
pamiętasz?

Ethan no tak! Masz rację… Pożyczyłem ci rano… jedno z moich żela-
zek, a drugie zostawiłem włączone w domu. Rany, mamy przecież pra-
wie dwudziesty pierwszy wiek, czy to już naprawdę nie można mieć 
dwóch żelazek? Zresztą to możecie sobie zatrzymać. Tamto jest lepsze, 
droższe, z funkcją… z funkcją…

Margaret Dry-on-cline!
Ethan Właśnie! „Daj-no-klin”. Tylko muszę się pośpieszyć, bo może się 

spalić.
Harry a co z naszą niespodzianką?
Ethan a, to już sam będziesz musiał… Zróbcie sobie z małą Jenny taki 

prywatny pokaz. Ja już muszę naprawdę… żelazko!
Harry Dziękuję, Ethan. I tobie też, Margaret. Dziękuję za prezent. I za 

tort oczywiście.
Margaret Próbowałeś?
Harry Jeszcze nie zdążyłem…
Margaret Smacznego. Uważaj na pestki.
Harry Myślałem, że będzie bez pestek…
Margaret Ja też.
Ethan Do widzenia, Harry, do jutra, jeszcze raz wszystkiego dobrego, 

przyjacielu. (chce przepuścić Margaret w drzwiach) Proszę bardzo, pa-
nie przodem. To znaczy, „idź ty wredna małpo, zejdź mi z oczu i że-
bym cię tu więcej nie widział!”
Margaret wychodzi, Ethan za nią. Słychać jeszcze, jak się droczą na 
zewnątrz.

Margaret (off) nie przesadzaj!
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Ethan (off) no co, no co? Przecież wiesz, duszko, że ja wcale tak nie 
myślę…

Margaret (off) Cicho!
Ich głosy oddalają się. Harry klęczy przy klapie do piwniczki. Uderza 
pięścią w wieko.

S C E n a  5

Harry Jenny! Dżej-Dżej, wiem, że tam jesteś, otwieraj! Otwieraj, sły-
szysz?! Chcę z tobą  porozmawiać. Wyjdź i  daj mi szansę. 
Jenny-Judy!

Jenny-Judy Odejdź. nie chcę cię znać.
Harry no, odzywasz się do mnie jednak, dobre i to.
Jenny-Judy Wcale się nie odzywam, idź stąd, nienawidzę cię!
Harry Przecież wiesz, że to nieprawda. Jenny, siostrzyczko, przepraszam 

cię. Przepraszam za to, co słyszałaś… co powiedziałem… Ja wcale tak 
nie myślę. Po prostu nagle na mózg mi się rzuciło i zacząłem mówić 
same bzdury.

Jenny-Judy „nic cię nie trzyma w Waterknees” – to nie są bzdury!
Harry Jenny, przepraszam, to nie jest prawda. Po prostu przez chwilę 

pomyślałem, że… Wiesz dobrze, że Dora… Że mam do niej słabość. 
Kiedy zaczęła mówić o swoich planach, o ameryce, nagle jakby mnie 
zaczarowała – nie myślałem… racjonalnie. Wybacz mi!

Jenny-Judy Jeśli o mnie chodzi, możesz sobie jechać z tą zdzirą choćby 
na koniec świata!

Harry Jenny, nie mów tak!
Jenny-Judy a właśnie, że tak. nie jesteś już moim bratem. Zdradziłeś 

mnie. Możesz jechać.
Harry ale ja wcale nie chcę tam jechać!
Jenny-Judy Chcesz! I ty, i ja doskonale wiemy, że chcesz. a obiecałeś! 

Obiecałeś, że nigdy mnie nie zostawisz… kłamco!
Harry nie kłamałem, przecież jestem tutaj!
Jenny-Judy Bo się przestraszyłeś! 
Harry nie rozumiem!?
Jenny-Judy Rozumiesz! Doskonale rozumiesz! Przestraszyłeś się, że mogę 

wszystkim opowiedzieć mój sen! Że się dowiedzą, jak to było z rodzi-
cami… Chcesz zostać tylko po to, żeby mieć nade mną kontrolę. Ze 
strachu!

Harry Jenny, to nieprawda! O czym ty mówisz? Zostałem, bo cię ko-
cham! Bo jesteś moją młodszą siostrzyczką i  jestem za ciebie 
odpowiedzialny. 

Jenny-Judy Srali muchy – bedzie wiosna! Jesteś tchórzem, Haroldzie Cur-
seby. Zabiłeś rodziców i teraz robisz w gacie na myśl, że wszyscy się 
dowiedzą – taka jest prawda!

Harry (uderza w klapę ze zdwojoną siłą) nie! Wychodź w tej chwili, sły-
szysz! nie pozwalam ci tak mówić, to nieprawda! Wyłaź!
Klapa delikatnie się uchyla.
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Harry (zadowolony spogląda do środka) no…
Nagle Jenny oblewa Harry’ego całą zawartością słoika z przetworami 
owocowymi – rzuca nimi w twarz brata, po czym chowa się z powro-
tem. Harry wyciera twarz i ubranie.

Jenny-Judy Myślisz, że jestem aż taka głupia?! Doskonale wiem, jak 
było – nic mi się nie przyśniło! Po prostu byłam nad jeziorem tamtej 
nocy – widziałam, jak spuszczasz paliwo ze zbiornika! 

Harry Tak nie było!
Jenny-Judy Było! Zabiłeś ich!
Harry Jenny, do cholery, to nie tak!
Jenny-Judy a jak?
Harry Ja ich nie zabiłem!
Jenny-Judy Przestań kłamać!
Harry Dobrze! nie chciałem ich zabić! Ja chciałem ich tylko nastraszyć! 

Chciałem im zrobić kawał… sam nie wiem. ale nie chciałem, żeby 
utonęli – musisz mi wierzyć!

Jenny-Judy nie wierzę!
Harry ale tak właśnie było! To prawda, byłem wściekły po tym, co mi 

zrobili. Tego dnia poczułem, jak ziemia ucieka mi spod nóg! Chcia-
łem się zemścić, chciałem, żeby cierpieli, żeby poczuli się bezradni 
tak samo jak ja! Dlatego pobiegłem nad wodę. Pomyślałem, że jeśli 
wypłyną do Bettersfield na festyn i zabraknie im paliwa na środku 
jeziora, to będą przerażeni, będą musieli w nocy wiosłować do samego 
brzegu. Chciałem ich upokorzyć, chciałem, żeby poczuli się bezrad-
ni, bezsilni… ale nie chciałem… skąd mogłem wiedzieć, że będzie 
sztorm i że nie zdążą… nie planowałem tego! To miał być żart, tylko 
okrutny żart… nie chciałem, żeby zginęli… naprawdę nie chciałem… 
nie chciałem… (klęcząc na podłodze, zaczyna płakać) 
Jenny-Judy powoli otwiera klapę.

Harry Gdy potem okazało się, że nie żyją, nie wiedziałem, co robić… 
Miałem nadzieję, że to jakiś koszmarny sen, że zaraz się obudzę. Ba-
łem się. Tak strasznie się bałem… Wiedziałem, że przecież tego nie 
chciałem, że nie zabiłem ich z premedytacją, ale mimo wszystko… 
Myślałem o tym każdego dnia, o każdej porze, w każdej godzinie, 
minucie. To wtedy obiecałem sobie, że będę się tobą opiekował. Że 
jestem ci to winien. Że zrobię wszystko, żeby jakoś naprawić to, co 
się stało.

Jenny-Judy Czyli postanowiłeś zostać, bo masz wyrzuty sumienia!?
Harry nie! To nie tak. Dżej-Dżej, kocham cię jak nikogo na świecie.
Jenny-Judy nie. nigdy mnie nie kochałeś. ani wtedy, ani teraz. nie my-

ślałeś o mnie. Chciałeś tylko poprawić swoje kiepskie samopoczucie. 
Zawsze myślałeś tylko o sobie!

Harry Chyba sama w to nie wierzysz, siostrzyczko…
Jenny-Judy Gdyby nie to, co się stało z rodzicami, poleciałbyś dziś za tą 

swoją Miss Universe aż by się kurzyło! nie mam racji?
Harry To nie tak!
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Jenny-Judy a jak? Jak było zanim zginęli? To samo. Genialny Harry, dzi-
wak, odludek, żył w swoim świecie. Miałeś gdzieś to, co się ze mną 
działo… To cię nie interesowało! W ogóle! Cały w tych swoich książ-
kach, dzienniczkach… nic nie widziałeś poza czubkiem własnego 
nosa. a obok byłam ja. I mój koszmar!

Harry Jenny?!
Jenny-Judy ale powiedz, straszne było to uczucie, co? Jak zobaczyłeś 

swój wierszyk w gazecie, ha? Co sobie pomyślałeś? „Boże, jak oni 
 mogli”? „To koniec mojego życia”? Tak?

Harry Tak.
Jenny-Judy no. Doskonale cię rozumiem. a potem jak oddali tym fra-

jerom twój dziennik? Miałeś ochotę ich zabić, co? Znienawidziłeś ich 
w jednej chwili? no powiedz, Harry! Miałeś ochotę zabić twoją kocha-
ną mamusię i… i jego?!

Harry Byłem zły – to prawda…
Jenny-Judy Bo ja chciałam!
Harry Jenny!
Jenny-Judy Posłuchaj, mój kochany braciszku, który kochasz mnie tak 

bardzo, że aż swoją kochankę porzucasz, żeby dowód tego kochania 
mi pokazać. Posłuchaj, bo powiem to tylko raz. Dobrze ci tak! Dziś 
to wiem. Masz za swoje. Przez jakiś czas miałam nawet wyrzuty su-
mienia, ale dzisiaj cieszę się! Cieszę się, że wysłałam twój wierszyk do 
gazety! Zasłużyłeś!

Harry Jenny, na miłość boską, co ty mówisz?
Jenny-Judy Ups! Chyba się wygadałam… 
Harry Dżej-Dżej, piłaś coś? Powiedz, proszę…
Jenny-Judy Wszyscy piliśmy! Przecież to przyjęcie urodzinowe! a gdzie 

są wszyscy? Halo! To urodziny mojego kochanego braciszka! 
Harry Jenny, nie rozumiem, o czym mówisz, ale chyba lepiej będzie, jeśli 

się położysz i prześpisz, porozmawiamy rano!
Jenny-Judy nie! nie będę spać! ani jednej nocy nie spędzę już w tym 

domu, słyszysz? nie będę się kładła. Już nigdy nie zmrużę oka pod 
tym dachem, rozumiesz?!

Harry Dżej-Dżej, wytłumacz mi w takim razie, tylko spokojnie, dlaczego 
powiedziałaś, że wysłałaś mój wiersz do gazety?

Jenny-Judy Wierszyk! Powiedziałam: „wierszyk”!
Harry a więc dlaczego?
Jenny-Judy Bo to prawda! Tak było, ty ośle! Wysłałam twoją pisaninę 

do tego szmatławca, a potem wzięłam twój pamiętniczek i rozdałam 
tym jełopom. a dalej już samo poszło. Wszystko zgodnie z planem. 
Chociaż przyznam, że twoja pomysłowość mnie zaskoczyła. Obsta-
wiałam, że zadusisz ich gołymi rękami, ale z drugiej strony… zawsze 
byłeś słaby, chuchro… tchórz.

Harry Jenny-Judy, nie wiem, dlaczego to  robisz, nie wiem, dlaczego 
wymyślasz te wszystkie bzdury, ale proszę cię, przestań! To nie jest 
śmieszne!
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Jenny-Judy nie jest śmieszne? „nie jest śmieszne”? Bo życie nie jest 
śmieszne, panie Curseby!

Harry nie wierzę, że to zrobiłaś. nie wierzę, że mogłabyś. Wymyśliłaś 
to teraz, na poczekaniu. nie wiem, dlaczego… ale wiem, że to nie-
prawda. Dobranoc! (rusza w stronę wyjścia) 

Jenny-Judy Czekaj! Ja jeszcze nie skończyłam! nie wierzysz? To pozwól, 
że cię przekonam. Ukradłam twój dziennik tego dnia, gdy poszedłeś 
po nowe rybki do sklepu zoologicznego pani Eileen. Otworzyłam 
skrzynkę kluczykiem, który zostawiłeś w kieszeni swetra. Wydarłam 
wiersz „Pogranicze snu” i wysłałam do „almanachu Leenane”. Zna-
czek: dwa pięćdziesiąt, z kopertą: trzy. następnego dnia, gdy zoba-
czyłam twoje wypociny na czwartej stronie tego brukowca, zaczęłam 
szukać twoich nierozgarniętych kumpli. Dasz wiarę, że te męty nie 
chciały wziąć twojego dziennika? Musiałam zapłacić hołocie. ale jak 
zaczęli przeglądać, mówię ci, śmiechu było co niemiara. I nagle wszy-
scy się rzucili, wyrywali sobie. nawet żałowałam, że nie sprzedawa-
łam po kartce, bo by mi się przynajmniej poniesione koszta zwróciły. 
I to wszystko, resztę już znasz. Wystarczyło ci powiedzieć, że to mat-
ka-kretynka wysłała wierszyk, a… on… on dał chłopakom dziennik. 
Tyle. Tak coś przypuszczałam, że będziesz zły… Miałam rację. Pamię-
tasz, jacy byli zdziwieni? nie wiedzieli, o co ci chodzi. naprawdę byli!

Harry Jak mogłaś!? Jak mogłaś mi to zrobić!? Przecież wiedziałaś… mu-
siałaś wiedzieć, co to dla mnie znaczy! a mimo to…

Jenny-Judy a mimo to!
Harry Jesteś podła! To, co zrobiłaś, jest wstrętne! Słuchaj mnie teraz! 

Brzydzę się tobą! Kim ty jesteś, do diabła? Zniszczyłaś moje życie dla 
kaprysu? Zabawiłaś się mną? Kto tak robi? Ty nie jesteś człowiekiem, 
ty mała, zawszona gnido! Słuchaj, jak do ciebie mówię! nienawidzę 
cię! Słyszysz? nienawidzę cię najbardziej na świecie! nie jesteś już 
moją siostrą. Jesteś nikim. Jesteś chora. Powinnaś się leczyć! nie ro-
zumiem, jak tak można!? Dlaczego mi to zrobiłaś!? Dlaczego? 

Jenny-Judy Dlaczego?
Harry Tak. Dlaczego?
Jenny-Judy Bo chciałam, żeby zdechli, rozumiesz? Chciałam ich zabić, 

ale byłam za mała, za słaba! Więc wybrałam ciebie! Chciałam, żeby 
oboje dostali za swoje! Ona i on! I jeszcze ty! Za wszystko, co mi 
zrobiliście!

Harry Jeżeli to, co mówisz, jest prawdą, ty mała psycholko, to oni zgi-
nęli… zginęli, chociaż… nic nie zrobili… zabiłem niewinnych ludzi!

Jenny-Judy Jakich niewinnych?! Jakich niewinnych, pytam się!? To była 
para najgorszych kurew, jakie kiedykolwiek chodziły po tej ziemi! Za-
pamiętaj to sobie raz na zawsze!

Harry Co ty  wygadujesz? nie mogę tego słuchać! Co cię opętało, 
dziewczyno?! 

Jenny-Judy Mnie opętało? Jak możesz! Jak możesz po tych wszyst-
kich latach?! Mówiłeś, że twoje życie skończyło się w  dniu, kiedy 
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opublikowali wiersz, tak? Więc wyobraź sobie, że moje skończyło się 
dużo, dużo wcześniej! Zanim tak naprawdę się zaczęło!

Harry Jenny, do cholery, ja nic nie rozumiem…
Jenny-Judy nie rozumiesz? a może nie chcesz rozumieć, bo tak wygod-

niej? Co? Jesteś taki sam, jak twoja pojebana mamusia! Zamykamy 
oczka, umywamy rączki!

Harry nie pozwalam ci tak o niej mówić, słyszysz?!
Jenny-Judy Bo co? Uderzysz mnie? Co? Zostawisz samą? Ukarzesz? Jak? 

a może przyjdziesz do mnie w nocy i będziesz udawał jego, ha? 
Harry Co takiego?
Jenny-Judy To, co słyszysz! Jesteście świnie! Wszyscy jesteście świnie, 

nienawidzę was!
Harry Jenny, do cholery, powiedz wreszcie jasno, o co chodzi!
Jenny-Judy Chodzi o to, że moje dzieciństwo było koszmarem! Cho-

dzi o to, że od siódmego roku życia myślałam o tym, żeby się zabić! 
Chodzi o to, że którejś nocy przyszedł do mnie, do dziecka, do małej 
dziewczynki… i w jednej chwili zabrał mi wszystkie moje marzenia, 
plany i moje radości… a potem wracał. I znowu. I ciągle. Jak tylko 
gasło światło, było spięcie i ciemność – wiedziałam, co będzie zaraz… 
wiedziałam, że to on, że to jego sprawka! a wy żyliście obok i nic 
nie robiliście! nic, nigdy! To drugie świństwo! nie wiadomo, które 
większe!

Harry Dżej-Dżej, ja… nie wiem… Jezus Maria, to jakiś absurd!
Jenny-Judy nie! To nie jest absurd! To jest moje życie!!!
Harry Jenny… kurwa! nie wiem, co powiedzieć… nie ma słów… nie 

można… ale przysięgam na wszystko, co święte – nie wiedziałem! nie 
miałem pojęcia! nigdy do głowy mi nie przyszło, że on…

Jenny-Judy Kłamiesz! Tak samo jak kłamała ona. Od chwili kiedy jej po-
wiedziałam, nabrała wody w usta… Koniec. nigdy już ze mną słowa 
nie zamieniła. Zawsze liczył się tylko jej ukochany Harry. Mnie mo-
głoby w ogóle nie być. a ja się łudziłam, głupia, że to coś zmieni. Że 
jak powiem o wszystkim mojej mamie, to przecież ona na pewno nie 
pozwoli, obroni mnie. Weźmie nóż i wpakuje go w sam środek jego 
brudnych flaków. Zemści się za moje krzywdy! ale nic z tego. Bała się 
tylko, że się wyda. Taki wstyd! Dlatego kłamała. Udawała, że o niczym 
nie wie. Tak jak ty!

Harry nie! Mówię, że nie wiedziałem! nie wiedziałem – naprawdę!
Jenny-Judy ale dostaliście za swoje – wszyscy! Ich pewnie już zjadły ro-

baki, a ciebie… a z tobą jeszcze nie skończyłam!
Harry Jezus Maria, kim ty jesteś, siostrzyczko?
Jenny-Judy To nie ja. Ja taka nie chciałam być! To tylko to, co po mnie 

zostało. Przez was!
Harry Jenny, wystarczy.
Jenny-Judy nie! nie wystarczy! Ja powiem, kiedy będzie dość! Więc słu-

chaj, „zawszona gnido”… po tych wszystkich latach nadszedł moment, 
kiedy i na tobie mogę się wreszcie odegrać. Za twoje milczenie!
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Harry Ile razy mam powtarzać? nie miałem pojęcia!
Jenny-Judy Ile razy mam powtarzać? nie wierzę ci! Zresztą, to już bez 

znaczenia. Dzisiaj pokazałeś, kim jesteś. Chciałeś mnie zostawić dla 
tej dziwki. 

Harry Jak śmiesz!
Jenny-Judy nie myśl, że zapomniałam. O nie! ale mam dla ciebie smutną 

wiadomość – nie pojedziesz! nie będziesz się z nią gził po amerykań-
skich motelach. To twój koniec, bratku! 

Harry Jeszcze zobaczymy!
Jenny-Judy nie podskakuj! Mam cię w garści! Tak jak kiedyś. Wyobraź 

sobie, że jestem w posiadaniu bardzo ciekawego pamiętniczka, w któ-
rym jeden niezbyt rozgarnięty wierszokleta opisuje całą zbrodnię 
sprzed lat – minuta po minucie, słowo po słowie… Jestem pewna, że 
policja zainteresuje się twoim dziennikiem, jak myślisz? 
Harry zaczyna nerwowo szukać po domu swojego dziennika.

Jenny-Judy Trochę na to za późno.
Harry Gdzie on jest?
Jenny-Judy W bezpiecznym miejscu.
Harry Gdzie go schowałaś?
Jenny-Judy nieważne! Ważne, że jutro znajdzie się na komisariacie 

w Bettersfield. Postaram się też, żeby jedna kopia trafiła do „almana-
chu Leenane” – może zechcą opublikować we fragmentach, a drugą 
poślę Dorze Grey, o ile oczywiście zdobędę jej adres. Myślę, że chętnie 
przeczyta, kim naprawdę jest Harold Curseby… Morderca!

Harry nie jestem mordercą! nie zabiłem ich! To wszystko przez ciebie! 
To wszystko twoja wina!

Jenny-Judy Jak możesz?! Braciszku! Po tym wszystkim, co mnie spotkało 
– moja wina? Jak możesz!?

Harry Jenny, posłuchaj. To straszne, to okropne, co przeszłaś… niewy-
baczalne i… wiem, że nigdy o tym nie zapomnisz… nie zapomni-
my… ale możemy żyć dalej. Lepiej. Mądrzej. Tylko musimy trzymać 
się razem.

Jenny-Judy Bo się wzruszę…
Harry Kocham cię i wybaczam ci wszystko. Słyszysz? Wszystko! Tylko 

proszę, oddaj mi dziennik! Tylko tyle. Zapewniam cię, że dostałem już 
za swoje… nie możesz się mścić w nieskończoność.

Jenny-Judy nie. W nieskończoność nie. Myślę, że wystarczy mi, jak po-
licja zamknie cię za podwójne morderstwo. Zgnijesz w  więzieniu. 
Wszystkiego najgorszego z okazji urodzin, Harry! (wybiega z domku) 
Harry osłupiały stoi przy stole. Nie wie, co robić – jest w szoku. Nagle 
zaczyna gwałtownie przetrząsać mieszkanie w poszukiwaniu dzien-
nika. Wyrzuca rzeczy z szafek, ubrania – wszystko rzuca na podłogę. 
Po dłuższej chwili, zmęczony i zrezygnowany, przestaje szukać. Stoi 
osłupiały, dyszy. Spogląda w  kierunku wyjścia za Jenny-Judy – po 
chwili decyduje, bierze z wieszaka płaszcz przeciwdeszczowy i wybie-
ga z domku w noc…
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S C E n a  1

Wczesny ranek następnego dnia. Harry zajęty jest praniem swojej za-
krwawionej koszuli w miednicy z wodą. Obok, na krześle siedzi Ethan 
z papierową teczką w ręce. Włączone radio – dżingiel, po czym głos 
spikera.

Spiker Wciąż niewiele wiadomo na temat tajemniczego zaginięcia 
dziewczynki, która wczoraj, późnym wieczorem próbowała przepra-
wić się z Waterknees do Bettersfield. Pusta łódka, dryfująca z prą-
dem i znalezione na wodzie ubrania nastolatki to jedyne ślady, jakie 
do tej pory udało się zabezpieczyć policji. Funkcjonariusze z psami 
przetrząsają okoliczne sitowia, starając się trafić na jakikolwiek trop 
w sprawie Jenny-Judy Curseby, bo tak nazywa się ofiara… Przepra-
szam bardzo, zaginiona. Rzecznik prasowy komisariatu z Betters-
field zaznaczył, że śledczy biorą pod uwagę kilka hipotez, ale główną, 
najbardziej prawdopodobną, wciąż pozostaje utonięcie. Jak dotąd 
nie udało się jednak odnaleźć ciała. Ktokolwiek wiedziałby coś na 
temat nagłego zniknięcia dziewczynki, proszony jest o natychmia-
stowy kontakt z najbliższym posterunkiem policji. a teraz pogoda… 
Będzie deszczowo…
Ethan ścisza radio. Harry nadal zajęty wyłącznie praniem swojej 
koszuli.

Ethan Już nawet niebo zaczyna płakać za naszą małą Jenny. Boże drogi, 
co za przeklęte miejsce. Biedny chłopaku… Pięć lat temu oni, a wczo-
raj… Harry…

Harry nie chcę o tym myśleć.
Ethan Wiem, wiem. Tak, oczywiście, przepraszam cię… nie zrozum 

mnie źle, przyjacielu, jestem pewien, że Jenny znajdzie się cała i zdro-
wa. Pewnie dopłynęła do brzegu w jakimś miejscu, gdzie po prostu nie 
ma żywej duszy i trochę czasu minie zanim ją znajdą… a może sama 
da o sobie znać…

Harry Wątpię.
Ethan a co ty tam tak z taką pieczołowitością zapierasz, gosposiu, co?
Harry Koszulę pobrudziłem…
Ethan To krew?
Harry Tak… tak… wczoraj, po imprezie, schodziłem na dół, do piw-

niczki, potknąłem się na schodkach, zahaczyłem o balustradę i roze-
rwałem koszulę… musiał być na niej jakiś gwóźdź, bo skaleczyłem się 
przy okazji…

Ethan Gwóźdź? To trzeba czym prędzej zabić, toż to niebezpieczne!
Harry Już zabiłem, znaczy… wbiłem! Już nie wystaje.
Ethan To dobrze, to dobrze.

Harry wiesza koszulę na wieszaku, wylewa brudną wodę do zlewu. 
Z radia dobiega cicha melodia. Po chwili Harry zaczyna pakować swoje 
rzeczy do walizki.
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Ethan Oj, Jenny, Jenny… mogłaś przecież powiedzieć, że chcesz popły-
nąć na ten pieprzony festyn, poprosić, nie odmówilibyśmy… a tak, 
sama… ech… nic ci nie mówiła, Harry, co? Że się wybiera? nic?

Harry a skąd!
Ethan a gdy kładliście się do łóżek?
Harry nie pamiętam... normalnie chyba. Dobranoc-dobranoc.
Ethan To mówisz, że wykradła się z domu, kiedy spałeś…
Harry nie wiem – spałem! Kiedy się obudziłem, już jej nie było.
Ethan Dziwne – stara Eileen mówiła, że w nocy nie mogła spać i widzia-

ła, jak Jenny biegnie w stronę jeziora. 
Harry Pewnie tak właśnie było.
Ethan Eileen słyszała też twój głos, podobno krzyczałeś, żeby się 

zatrzymała.
Harry Wszyscy wiedzą, że stara Eileen jest głucha jak pień. nie odróżni-

łaby mojego głosu od gęgania gęsi Jacka Ellery’ego…
Ethan Co racja, to racja… Widać już całkiem się kobiecinie na mózg 

rzuciło...
Harry bierze swoją świnkę-skarbonkę, rozbija ją, liczy pieniądze.

Ethan najbardziej się boję, że mogą jej w  ogóle nie znaleźć… Mało 
to razy już tak bywało? Waterknees to trudne jezioro, pełne tajemnic, 
ma podwodne jaskinie, rowy, korytarze… Kilku topielców przepadło 
bez śladu. na zawsze.

Harry na zawsze.
Ethan Matko Bosko Zielna, co ja mówię. Przepraszam, Harry, nie po-

winienem. Musisz być silny, chłopcze! Musimy wierzyć, że wszystko 
będzie dobrze.

Harry nie będzie dobrze, Ethan – tego to akurat jestem pewny.
Ethan ale trzeba mieć nadzieję. Margaret kazała ci przekazać, że musimy 

być dobrej myśli.
Harry Margaret?
Ethan Tak. Mam ci powtarzać, że „musimy zaklinać rzeczywistość i wte-

dy sprawy przybiorą pozytywny obrót”… czy jakoś tak… Słuchaj…
Harry nie wiedziałem, że tak sobie bierzesz do serca to, co mówi ciocia 

Marge!
Ethan Dlaczego? To bardzo inteligentna kobieta, zawsze to mówiłem. 

niebanalna, oryginalna, może dość bezpośrednia – zgoda, ale łebska 
babka, absolutnie! Ty wiesz, że ona nawet myśli, że to wszystko jest 
żart? Kiepski dowcip naszej kochanej Jenny-Judy… która zaraz wyj-
dzie zza rogu i będzie śmiać się do rozpuku, widząc, jak bardzo udało 
jej się nas nabrać… 

Harry nie sądzę.
Ethan Harry, dlaczego jesteś taki ponury? Dlaczego od razu zakładać 

najgorsze? Wiem, że to był dla ciebie szok, że jesteś niewyspany, zły 
i przerażony, ale jeszcze nie wszystko stracone!

Harry (zapinając walizkę) nie wszystko…
Ethan To  co, może porozmawiasz z  policją, pójdziemy, pomożemy 

szukać?
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Harry Ile razy mam powtarzać? nie chcę o  tym mówić! nie chcę 
o  tym nawet myśleć! nie chcę rozmawiać ani o niej, ani o  tym, 
co się działo wczoraj minuta po minucie… Powiedziałem policji 
wszystko, co pamiętam. nic więcej nie wiem, nie przypomnę so-
bie! Były urodziny, zjadłem tort, wypiłem szampana i poszedłem 
spać. Tyle!

Ethan Ja nie jestem twoim wrogiem, Harry. Przecież wiesz, że chcę dla 
ciebie jak najlepiej.

Harry a wiesz, czego ja chcę? Chcę, żebyście wszyscy dali mi święty 
spokój! Jedyne, czego pragnę, to jak najszybciej opuścić to przeklęte 
miejsce, gdzie najbliżsi mi ludzie… zginęli… niewinni i bezbronni.

Ethan Masz prawo, przyjacielu… To nie jest łatwe, ja wiem… Płacz, jeśli 
chcesz. Jestem obok, możesz się wypłakać, nie tłum tego…

Harry Przestań pieprzyć.
Ethan Harry, jest jeszcze jedno… chciałem z tobą porozmawiać... To zna-

czy… mam coś dla ciebie…
Do domku wchodzi zaaferowana Margaret. Znać po niej zmęczenie nie-
przespaną nocą.

S C E n a  2

Margaret (off) Ethan! Ethan! (on) Jesteś, dobrze… Inspektor chce z tobą 
rozmawiać, zdaje się, że nurkowie znaleźli w zaroślach ciało – zaraz 
będą wyciągać i… Chwilę przeleżało w tym… jak to się mówi, jak 
woda… ziemia… nie błoto! To jest muł? Szlam?

Ethan Tak?
Margaret W każdym razie… potrzebna będzie identyfikacja. Ja nie mo-

głam, nie dam rady… no chyba że ty, Harry…
Ethan nie! Lepiej nie… ja pójdę. a ty zostań, okruszku, tutaj. (szeptem) 

nie powinien być teraz sam…
Margaret Proszę cię, przyleć, jak tylko będzie wiadomo…
Ethan Oczywiście. nie płacz. Musimy być silni.
Margaret Tak. Wiem. Tak. Idź już. niedobrze, żeby czekali.
Ethan Zaraz będę.

Margaret spogląda na papierową teczkę, którą Ethan ma ciągle w rę-
kach, potem pytająco na samego Fergusona. Tamten przecząco kiwa 
głową, wychodzi. Pauza.

Harry „Okruszku”?
Margaret a, takie tam… Kiedyś tak do mnie mówił…
Harry I co, nagle sobie przypomniał?!
Margaret a bo… zdaje się, że oboje… wiesz, sporo się wydarzyło ostat-

niej nocy…
Harry no proszę! Ostatniej nocy! no, no?!
Margaret nie, Harry, przestań, po prostu rozmawialiśmy. nareszcie 

szczerze porozmawialiśmy, tak naprawdę szczerze i wygląda na to, 
że wszystko sobie wyjaśniliśmy… Wiele zrozumiałam. Ethan też. no 
może trochę mniej… (uśmiech) Wczoraj poczułam nagle… jak to się 
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mówi? Że kamień spadł mi z serca?! Mówię ci, ludzie są nieszczęśliwi, 
bo nie umieją ze sobą szczerze rozmawiać, ot co!

Harry a ja myślę, ciociu Marge, że ludziom powinno się absolutnie za-
bronić szczerych rozmów. Jak tylko przestaniemy rzygać wokoło tym, 
co nam leży na wątrobie, przestaniemy się ranić.

Margaret To bardzo cyniczne, co mówisz, Harry.
Harry Przykro mi. Taka prawda.
Margaret Wiem, że tak nie myślisz… jesteś zły… rozumiem… To nie 

najlepszy moment… ale chcę, żebyś wiedział, że cokolwiek się sta-
nie, będziemy cię wspierać. nigdy cię nie zostawimy, Harry. Jesteśmy 
i zawsze tu będziemy… no w każdym razie dopóki… wiadomo... ale 
pamiętaj, że cokolwiek by się działo – a jestem pewna, że wszystko 
będzie dobrze… możesz na nas liczyć. W każdej sytuacji.

Harry Dziękuję.
Margaret nie dziękuj, nie ma za co. Jesteś dla mnie jak syn. Jak rodzo-

ne dziecko. Gdyby się okazało, że malutka Jenny-Judy… Że jej już 
z nami nie będzie… Boże, jakaś klątwa czy co? nie rozumiem! nie 
rozumiem… (próbuje opanować szloch) 
Harry otwiera walizkę, wsadza do niej pieniądze. 

Margaret Co to? Wybierasz się gdzieś?
Harry Tak. nie… Jeszcze nie zdecydowałem.
Margaret Ten inspektor prosił, żebyśmy przez jakiś czas nie opuszczali 

Waterknees – na wszelki wypadek…
Harry Mam to gdzieś.
Margaret Harry!
Harry Co?!
Margaret nie, nic. nic. nie denerwuj się. Po prostu… nie chcę, żebyś 

wyjeżdżał. nie ty! nie wiem, jak ja to wszystko przeżyję…
Harry ale ciociu… nawet jeśli wyjadę stąd… na jakiś czas, to przecież 

nie będziesz sama. Zostawiam cię w dobrych rękach. Ethan to na-
prawdę porządny człowiek. I absolutnie zyskuje przy bliższym pozna-
niu, możesz mi wierzyć. (uśmiech)

Margaret Wiem, Harry. Wiem. Teraz już wiem.
Harry a poza tym będziemy was odwiedzać. Dora i ja!
Margaret nie.
Harry ale tak, obiecuję, będziemy przyjeżdżać do was w odwiedziny.
Margaret nie! Wykluczone! nie ma mowy! nie zgadzam się! nie życzę 

sobie, żeby jej noga kiedykolwiek przekroczyła próg mojego domu! 
Koniec!

Harry ale, ciociu, co ty mówisz?
Margaret To, co słyszałeś! nie mam ochoty więcej widzieć tej dziewczy-

ny, rozumiesz? Wstyd! Wstyd i tyle! nigdy więcej!
Harry ale ciociu Marge, przecież to Dora, Dora Grey, twoja córka!
Margaret Ja już nie mam córki! Rozumiesz? nie mam córki! Skoń-

czyło się. Miałam męża, miałam dziecko, byłam jak służąca, 
wszystko dla innych, nic dla siebie, ale od dzisiaj koniec z tym! 
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Został mi tylko Ethan. I ty! I tyle. Reszta przepadła. Mam sześć-
dziesiąt lat i dzisiaj zaczynam życie od nowa! Stać mnie. I niech 
się śmieje, kto chce. Ja jeszcze nie przegrałam, jeszcze się nie pod-
dałam, nie oddam walkowerem tej gry! Zmarnowałam dwadzie-
ścia pięć najpiękniejszych lat mojego życia dla męża-nieudacznika 
i  córki-niewdzięcznicy. ale basta! Wystarczy! Jak mogła! Starej 
matce! Boże!

Harry Margaret, co się stało?
Margaret nic się nie stało! Przejrzałam na oczy, Harry, i tyle! Zrozu-

miałam, że nie warto było poświęcać się dla innych, wyrzekać się… 
siebie! Pół życia to robiłam! Rezygnowałam z siebie! Dla kogo? Dla 
Wielkiego Macka Greya – moczymordy, chama i prostaka, który 
niszczył wszystko, co z  takim trudem udało mi się zbudować… 
a w zamian jaka nagroda? Pęknięty łuk brwiowy – „Masz za swo-
je!”, złamana kość udowa – „Sama się prosiłaś!”. Boże… dlaczego 
ja to wszystko znosiłam… nie mam pojęcia… Powinnam była… na 
samym początku… kiedy pierwszy raz mnie uderzył… schlać go… 
porządnie – tak, żeby nie miał tyle siły… to nie byłoby wcale takie 
trudne – nie miał w zwyczaju odmawiać… potem trzeba mi było 
zaproponować wspólną podróż przez jezioro – festyn w  Betters-
field zawsze przyciągał chłopów, święto to święto, wiadomo, można 
się napić… Tyle razy o tym myślałam! Do dziś mam ten obrazek 
przed oczami... Płyniemy. Łódka sunie wolno po tafli jeziora. nalany 
wieprz nie ma siły wiosłować, ale co tam, nie szkodzi, bez pośpiechu, 
już mi się nie wymknie. W jednej ręce trzymam latarkę i oświetlam 
nią drogę, drugą dłoń chowam w kieszeni płaszcza i zaciskam na 
rękojeści długiego, dopiero co naostrzonego, kuchennego noża. Ta-
kiego do chleba. Z ząbkami. Boję się, że zły wybrałam, ale nie było 
czasu… Chwyciłam pierwszy lepszy – wiedziałam, że to ten dzień. 
Dzień mojej zemsty. Jaką miał niewinną minę… Przez chwilę się 
zawahałam, pomyślałam: „nie, to niemożliwe, żeby ten facet był zły, 
to ojciec mojego dziecka”. nagle poczułam, jak mnie coś ścisnęło 
w klatce piersiowej… Wiosłem! Szturchnął mnie wiosłem… „Wyżej 
trzymaj to światło, głupia babo.” Ja nie wytrzymuję. Wyciągam nóż. 
Chwila. Błysk. Za te wszystkie lata! Latarnia tonie. Ciemność. na-
wet nie pisnął. Tylko głośno, powoli uszło z niego powietrze… Jak 
z balonu… Pssss…

Harry Co?
Margaret Co? nic… nic. Obrazek taki. Tylko.
Harry Ciociu Marge…
Margaret Tylko obrazek, Harry… nieprawda.
Harry ale dlaczego? Skąd nagle… czemu powiedziałaś, że Dora nie jest 

już twoją córką? Co się stało?
Margaret Kto?
Harry Dora! 
Margaret Jak?
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Harry Dora Grey! Wiesz przecież!
Margaret nie!
Harry Jak to nie? Dora Grey! Twoja córka! Twoja i Ethana!
Margaret Co?
Harry Twoja i jego!
Margaret Co ty mówisz?
Harry Podobno Dora nie była wcześniakiem, podobno w kwietniu sześć-

dziesiątego dziewiątego… ten lekarz zeznał… dziewięć miesięcy… Co, 
może nie? Może Ethan nie jest ojcem Dory?
Pauza. 

Margaret (ze łzami) Ojcem panny Dory Grey był Wielki Mack! niestety.
Harry Margaret… Margaret!

Margaret opuszcza powoli domek Cursebych. Po chwili radio nadaje 
nowy komunikat z ostatniej chwili, Harry robi głośniej.

Spiker Podajemy informację z ostatniej chwili. Jak donosi rzecznik pra-
sowy komisariatu policji w Bettersfield, wyłowione przez specjalną 
brygadę płetwonurków ciało… nie należy, powtarzam: nie należy do 
poszukiwanej Jenny-Judy Curseby. Według wstępnych ustaleń ofiarą 
jest nastoletnia obywatelka Stanów Zjednoczonych ameryki Północ-
nej, która przed kilkoma tygodniami pojawiła się w Waterknees. Stan 
wyłowionego ciała nie pozwala na razie jednoznacznie stwierdzić, co 
było przyczyną śmierci amerykanki, tę poznamy dopiero po szczegó-
łowej sekcji zwłok. Policja nie wyklucza jednak samobójstwa. a teraz 
reklamy…

S C E n a  3

Ethan (wchodzi) Słyszałeś?
Harry Tak.
Ethan To nie Jenny.
Harry Słyszałem.
Ethan Jakaś amerykanka… podobno przyjechała do Waterknees, żeby 

zacząć życie od nowa… Też pomysł! Tutej?
Harry Tutaj.
Ethan Tutej, tutej! Eileen mówiła, że uciekła, bo za oceanem nie mogła 

już wytrzymać…
Harry „Dopóki dąży, błądzi człowiek.”
Ethan Harry… posłuchaj… a gdzie Margaret?
Harry Poszła.
Ethan Dokąd?
Harry nie wiem. Rozmawialiśmy trochę i w pewnym momencie…
Ethan Harry, mam ważną sprawę…
Harry …zaczęła mówić o Dorze, że to „koniec”, że „wstyd”, że „nie ma 

już córki”. Wiesz, o co chodzi?
Ethan aaa, to… nie, nie wiem.
Harry Wiesz!
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Ethan nie. Tyle, że… dzisiaj rano Dora wyruszyła do ameryki. na 
zawsze.

Harry no wiem.
Ethan Wiesz?
Harry Coś wspominała…
Ethan no to sam wiesz…
Harry I to dlatego? ale przecież to nie pierwszy raz. Pięć lat temu uciekła 

do Polstaadt, ale jakoś wróciła… To nie jest koniec świata, będziemy 
przyjeżdżać… Będzie.

Ethan Znaczy, że nie wiesz…
Harry Czego?
Ethan nie wiesz wszystkiego…
Harry O co chodzi?
Ethan Ja też… znaczy… wiem tylko tyle, co Margaret… ona nie chce, 

żeby ludzie gadali… bo widzisz… sprawa jest, proszę ja  ciebie, 
delikatna…

Harry Ethan, do jasnej cholery, mów jak człowiek. Jak facet!
Ethan Dora nie wyjechała sama.
Harry To znaczy?
Ethan Zostawiła list, w którym wszystko napisała, że wyjeżdża, że nie 

wróci, że to jest jej życie i takie tam…
Harry Z kim?
Ethan Co?
Harry Z kim wyjeżdża Dora?
Ethan Z kim wyjeżdża Dora?
Harry Tak, z kim wyjeżdża Dora?
Ethan Pytasz mnie, z kim wyjeżdża Dora?
Harry Tak, pytam cię, z kim wyjeżdża Dora!? Powiedz. Po prostu.
Ethan Z „miłością swojego życia”! Tak przynajmniej napisała w liście. Że 

wyjeżdża, bo „wreszcie chce być szczęśliwa”, że „wsłuchała się w swoje 
wnętrze i teraz już wie…”, że „zrobi dokładnie to, co tam usłyszała…”. 
Jakoś tak.

Harry Co?
Ethan Co?
Harry Z kim?
Ethan Z kim?
Harry Kto to jest?
Ethan Kto?
Harry Mów!
Ethan Harry!
Harry Ethan!
Ethan Margaret mi nie pozwoliła…
Harry Powiedz!
Ethan Ona mnie zabije, jak się dowie.
Harry Jak się nie dowiem, to ja cię zabiję!

Pauza.
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Ethan Girleen. Girleen Kelleher.
Pauza. Harry jest w  szoku. Momentalnie przestaje się pakować. 
Osłupiały.

Ethan no. Taka historia…
Harry Girleen?
Ethan Tak. Sam rozumiesz. Margaret jest w szoku, całą noc nie spała, 

chodzi i płacze, że „wstyd”, że „hańba”. Wyrzuca sobie, że to wszystko 
jej wina… Jej i Macka.

Harry Girleen Kelleher…
Ethan Tak. Podobno spotkały się wczoraj, po twoich urodzinach. a dziś 

rano tylko list na stole w kuchni… Margaret jest w strasznym stanie. 
Martwię się o nią.

Harry Po urodzinach?
Ethan Tak. Sprawdziłem, powinny właśnie wylatywać z Polstaadt.
Harry Ziemia obiecana…
Ethan Marge nie może sobie znaleźć miejsca. Szarpie się i wykrzykuje 

różne głupstwa. ale ja mam nadzieję, że jej przejdzie. Boże mój, prze-
cież nic się znowu takiego strasznego nie stało. Zdrowa jest, szczęśli-
wa… tylko się cieszyć.

Harry Tak…
Ethan I to właśnie teraz, kiedy wszystko zaczęło się tak dobrze ukła-

dać… a, Harry, właśnie… nie mówiłem ci, bo jakoś nie było okazji… 
Ja i Margaret, to znaczy Margaret i ja… My…

Harry Wiem.
Ethan Wiesz?
Harry Wiem.
Ethan aha, czyli wiesz? no to dobrze. Bo myślałem, że nie wiesz…
Harry Wszyscy wiedzą.
Ethan Wszyscy? no, dobre wiadomości szybko się rozchodzą. Dobre… 

Przepraszam, to nie najlepszy moment, żeby się cieszyć…
Harry nie. Dlaczego? Ciesz się.
Ethan Bo widzisz, przyjacielu, ja myślę… że wszystko się jeszcze ułoży… 

Wiem to!
Harry aha.
Ethan no tak. Zobaczysz, zaraz znajdą Jenny całą i  zdrową, a  Dora 

przyjedzie do nas… najpóźniej na Boże narodzenie. Ja ci to mówię! 
I to nawet z tą… z tą dziewczyną… razem, proszę ja ciebie. Teraz już 
będzie dobrze. Wszystko będzie dobrze. Musi. Zbyt długo na to czeka-
łem. Już nie odpuszczę. Zrobię wszystko, żeby Margaret… żeby się po-
godziły. Jeśli będzie trzeba, wyskrobię zawsze te parę groszy i prześlę 
Dorze, żeby miała, niech jej się żyje, niech będzie szczęśliwa, malutka 
moja… Tylko adres muszę zdobyć! I niech się jej spełnia american 
dream… a ja tutej spokojnie zajmę się moim okruszkiem. aż w koń-
cu, którejś zimy, przyjdą takie święta, że siądziemy całą rodziną przy 
jednym stole: ojciec, matka i córka. Oczywiście razem z tobą i małą 
Judy, naturalnie. Zobaczysz!
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Harry no i po co to wszystko, co? Po co ten cyrk? Robisz z siebie idiotę 
i myślisz, że ludzie tego nie widzą? Wszyscy wiedzą, że Dora jest córką 
Macka. Słyszysz? Wszyscy! Przestań się okłamywać. Jeśli chcesz wie-
dzieć, nawet Margaret przyznała, że to prawda. Dora Grey jest córką 
Macka. nie twoją, ty stary, żałosny kurduplu! I co na to powiesz?!
Pauza. 

Ethan (posmutniały) To niczego nie zmienia, Harry. To bez znaczenia… 
(zmierza do wyjścia) 

Harry Przepraszam.
Ethan W porządku.
Harry nie! Przepraszam cię, Ethan. Przepraszam, to było podłe.
Ethan nie gniewam się.
Harry nie chciałem cię urazić.
Ethan Chciałeś. ale rozumiem… nie szkodzi. Masz prawo być zły.
Harry Miałeś jakąś sprawę…
Ethan nie. To może poczekać.
Harry nie, przyjacielu, proszę, usiądź. nie zostawiaj mnie teraz. Poroz-

mawiamy spokojnie.
Ethan Harry, to nie jest najlepszy pomysł. Jenny zaginęła, Dora wyjecha-

ła, chyba nie da się rozmawiać spokojnie, co?
Harry Mimo to spróbujmy… proszę, w czym rzecz?
Ethan nie, Harry, nie dziś.
Harry Chodzi o tę teczkę, co ją tak międlisz w dłoniach od paru godzin?
Ethan Tak, ale… 
Harry Co w niej jest?
Ethan Haroldzie Curseby, to nie są miłe sprawy… 
Harry Ethan. Zapewniam cię, że nic nie jest w stanie popsuć mi humoru 

jeszcze bardziej, więc bez obaw, mów…
Ethan a jednak, obawiam się…
Harry Dlaczego?
Ethan Harry, chodzi o… o przeszłość… o to, co się zdarzyło przed pię-

cioma laty. Jesteś pewien, że chcesz o tym rozmawiać?
Harry O czym konkretnie?
Ethan O prawdzie.
Harry Mam dwadzieścia jeden lat! Jestem dorosły, odpowiadam za sie-

bie… nie boję się prawdy!
Ethan no właśnie. Masz dwadzieścia jeden lat. Powinieneś to dostać 

wczoraj, ale nie chcieliśmy psuć przyjęcia.
Harry My?
Ethan Ja i… Margaret i ja.
Harry a co ona ma z tym wspólnego?
Ethan Mieliśmy ci  wręczyć tę teczkę w  dniu twoich dwudziestych 

pierwszszych urodzin. Gdy będziesz pełnoletni.
Harry nie rozumiem... Co w niej jest?
Ethan Różne rzeczy. Przede wszystkim ten list. (uchyla teczkę i wyciąga 

starą, wymiętą kopertę. Podaje ją Harry’emu)



138

Harry List? Do mnie? Od kogo?
Ethan Od twojej mamy.

Pauza. Harry trzyma kopertę w dłoniach, ale jest jakby sparaliżowany, 
nie ma odwagi jej otworzyć.

Ethan Przed wypadkiem… to znaczy przed śmiercią… zanim nad-
szedł tamten dzień… i noc… Betty, znaczy twoja mama, odwiedzi-
ła Margaret i zostawiła jej ten list z prośbą, żeby ci go przekazać 
w dniu dwudziestych pierwszszych urodzin… gdyby jej samej coś 
się stało…

Harry Jak to?
Ethan „Jak to?”. Tak właśnie spytała Marge, kiedy Betty podała jej 

kopertę.
Harry Ethan…
Ethan Twoja mama niczego nie chciała tłumaczyć. Mówiła, że to na 

wszelki wypadek. I że to tajemnica.
Harry I co?
Ethan Margaret wzięła list. a kilka dni później…
Harry Ta koperta była już otwierana!
Ethan Kilka dni później twoi rodzice wypłynęli na festyn do 

Bettersfield…
Harry Czytałeś ten list?
Ethan nie. Ja nie.
Harry a kto? Margaret?
Ethan Policja.
Harry Policja?
Ethan Tak. Musieli. Po tym, co się stało.
Harry Dlaczego?
Ethan Szukali motywu – zdaje się, że tak się to fachowo mówi…
Harry Motywu?
Ethan Tak.
Harry Jakiego motywu?
Ethan Motywu morderstwa.
Harry Co?
Ethan Tak, Harry…
Harry Jakiego morderstwa?
Ethan Spokojnie.
Harry nie wiem, o czym mówisz.
Ethan W tej teczce jest wszystko. Policyjny raport, wyniki sekcji zwłok, 

zdjęcia, wszystko. 
Harry To jakiś okropny żart! nieprawda! 
Ethan To prawda, Harry. niestety…
Harry Kłamiesz! To kłamstwo! Rodzice zginęli w wypadku na jeziorze, 

był sztorm, wszyscy to wiedzą…
Ethan Taka jest wersja oficjalna.
Harry Taka jest prawda!
Ethan nie chcieliśmy, żeby to wyszło na jaw od razu…
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Harry Pięć lat czekaliście? Pięć lat? To podłe! Zaraz, ale… Czy to się już 
nie przedawniło? nie można tak sobie czekać chyba. Jest jakieś prawo! 

Ethan Co się przedawniło?
Harry Morderstwo!
Ethan nie ma mowy o przedawnieniu, kiedy nie ma sprawcy…
Harry Jak to nie ma?
Ethan …kiedy sprawca… nie żyje.
Harry Co?
Ethan Harry, chłopaku, może wezwę lekarza? Źle się czujesz?
Harry nie, tylko… nic nie rozumiem.
Ethan Wszystko ci wytłumaczę, tylko spróbuj spokojnie posłuchać, nie 

denerwuj się.
Harry Tak… tak.
Ethan Policjanci przeprowadzili dochodzenie… Wszystko dokładnie 

zbadali, sprawdzili i… Wyniki śledztwa są w tej teczce. Okazało się, 
że… śmierć waszych rodziców… to nie był wypadek.

Harry Ethan, już mówiłem…
Ethan Zaczekaj, skończę… Sekcja zwłok twojego ojca wykazała, że został 

zamordowany.
Harry nie mogę tego słuchać!
Ethan Twój tata został zabity!
Harry Skąd wiesz? Macie jakieś dowody? Żeby rzucać takie oskarżenia, 

trzeba mieć solidne dowody, a nie poszlaki!
Ethan Owszem, są dowody.
Harry Jakie?
Ethan Siadaj, Harry.
Harry Jakie?!
Ethan Pięć ran kłutych w jego klatce piersiowej!

Pauza.
Harry Co?
Ethan Pięć kłutych ran po ciosach nożem, z czego dwa w samo serce.
Harry nożem?
Ethan Tak. nóż kuchenny. Taki do chleba. Z ząbkami.
Harry Boże…
Ethan Wiem…
Harry ale kto…?
Ethan Harry, może wezwę lekarza, da ci coś na uspokojenie?
Harry nie. Mów. Proszę cię, mów. Powiedz, kto ich zamordował?
Ethan Twój ojciec został zamordowany. Twoja mama… się wykrwawiła.
Harry Co?
Ethan Rany cięte wzdłuż żył na przedramionach.
Harry Co to znaczy?
Ethan Samobójstwo. (pauza) Według ustaleń policji to było samobój-

stwo. List, który zostawiła, tylko to potwierdził. (wyjmuje z teczki po-
licyjny raport, znajduje kolejne fragmenty, czyta, przerywając je włas-
nymi wyjaśnieniami) „Po oględzinach ciał, sekcjach zwłok i zbadaniu 
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zabezpieczonych śladów, wysnuto hipotezę, że tamtej nocy, kiedy 
łódka znalazła się na środku jeziora, Elizabeth Curseby”, znaczy twoja 
mama, „zaatakowała nożem kuchennym, ukrytym wcześniej w kiesze-
ni płaszcza, na co wskazuje trzycentymetrowa dziura w prawej części 
podszewki”… zaatakowała… twojego ojca, „zadając mu kilka ran kłu-
tych. Zaatakowany, po pierwszych ciosach, musiał próbować obrony, 
bo na ciele kobiety znaleziono kilka obrzęków, powstałych na skutek 
ciosów zadanych tępym narzędziem, prawdopodobnie wiosłem. Ofia-
ra płci męskiej zmarła w wyniku uszkodzenia mięśnia sercowego. We 
krwi denata stwierdzono obecność alkoholu: dwa koma cztery promi-
la. Kobieta zmarła około pół godziny później, wskutek utraty znacznej 
ilości krwi, rany cięte zadane tym samym ostrym narzędziem obec-
ne na obu przedramieniach”. Przedramionach chyba powinno być. 
Przedramionach, przedramieniach?

Harry Przedramionach.
Ethan Przedramionach. „List pożegnalny, który morderczyni-samobój-

czyni zostawiła nieletniemu synowi, potwierdził hipotezę zespołu 
śledczego.” 

Harry Co jest w tym liście?
Ethan Harry, nie mam pojęcia, przysięgam, nie czytałem…
Harry Co jest w środku?
Ethan Policjanci nie opublikowali w raporcie treści listu…
Harry ale wiesz, co pisze?
Ethan nie znam szczegółów…
Harry Ethan.
Ethan Zdaje się, że jest tam parę słów o tym, co zamierza i jak… Są prze-

prosiny… dla ciebie i dla Jenny. Pożegnanie i prośba o wybaczenie.
Harry Wybaczenie?
Ethan Podobno.
Harry Czego?
Ethan nie wiem, Harry, jak mi Bóg miły, tamten oficer nic więcej nie po-

wiedział, nie czytałem samego listu… Udało mi się tylko dowiedzieć, 
czego mniej więcej dotyczy… to wszystko. Przysięgam.
Pauza. Harry siedzi nieruchomo, patrzy na materiały z teczki. Radio 
wciąż włączone.

Spiker Przerywamy nasz program, by nadać wiadomość z  ostatniej 
chwili: policyjna ekipa poszukiwawcza wyłowiła kolejne ciało, które 
po upiornej burzy nad Waterknees poruszało się swobodnie na po-
wierzchni jeziora. Czy tym razem znalezione zwłoki należą do Jenny-
-Judy Curseby? Już za chwilę będziemy znali odpowiedź, połączymy 
się bowiem z naszym bezpośrednim korespondentem, który jest na 
miejscu, w samym centrum tych tragicznych wydarzeń. 

Ethan Jenny! Harry, muszę… Boże, zostań tutaj, proszę cię, chłopcze, 
nie ruszaj się, ja zaraz wracam. Dowiem się tylko, czy to… czy zna-
leźli Judy i zaraz będę. Zaczekasz? Przysłać kogoś do ciebie? Zawołam 
może Margaret… nie powinieneś być teraz sam.
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Harry nie. nic mi nie będzie. Idź. Zaczekam.
Ethan Jesteś pewien?
Harry Załatw to szybko i wracaj, proszę.
Ethan Dobrze. Musisz być odważny, chłopaku, teraz musisz to wszystko 

wziąć na klatę, jak to się mówi. Jesteś w końcu dorosły. 
Harry Tak.
Ethan Razem stawimy temu czoło, zobaczysz!
Harry na pewno.
Ethan Zaraz będę. (rusza w kierunku wyjścia)
Harry Ethan…
Ethan Zostać?
Harry …podobno kiedyś puściłeś bąka, który zburzył kapliczkę księdza 

Welsha… to prawda?
Ethan Harry!?
Harry Proszę cię, odpowiedz!
Ethan no wiesz… tak po prawdzie to jej nie zburzyłem, tylko spaliłem. 

Spaliła się, znaczy. Zawsze mi się wydawało, że z tymi bąkami, które 
można zapalić żywym ogniem, to bujda. ale okazało się, że są rzeczy 
na tym świecie…

Harry Podpaliłeś bąka i zajęła się cała kapliczka?
Ethan Dałbyś wiarę?! Mówię ci, paliła się pierwszorzędnie, proszę ja cie-

bie… Pamiętam jak dziś, z całego ołtarzyka został tylko ten napis: 
„Omnes sumus obsides propria prateritum”. Do końca życia go nie 
zapomnę.

Harry Co to znaczy?
Ethan …a bo ja wiem!? Jakoś nigdy nie pomyślałem, żeby sprawdzić…
Harry Ethan…
Ethan Tak, Harry?
Harry …idź już, idź.
Ethan Tak. Tak… (wychodzi)

Harry po chwili otwiera kopertę i w ciszy czyta list od matki, z czasem 
zaczyna płakać. Radio włączone. Melodia, potem transmisja.

Spiker a teraz tak, jak zapowiadaliśmy, oddajemy głos naszemu specjal-
nemu wysłannikowi. Halo, halo, Mervyn, słyszysz nas?

Reporter Halo, halo, Toby?
Spiker Halo, halo, Mervyn. Powiedz naszym słuchaczom, jak obecnie 

wygląda sytuacja? Czy mamy już odpowiedź na podstawowe pytanie: 
„Kim jest kolejny trup wyłowiony przez policyjnych płetwonurków?”.

Reporter Halo, halo, Toby. Halo, halo, państwu. Cóż… Policyjni nurko-
wie faktycznie mają płetwy pełne roboty; inaczej mówiąc „praca wre”; 
zaryzykowałbym stwierdzenie, że „robota pali im się w rękach”, gdyby 
nie fakt, że wszędzie wokoło znajdują się hektolitry wody, nieprzenik-
nione otchłanie okrutnego i… i zwodniczego Waterknees, i o żadnej 
iskierce czy to otwartego ognia, czy niepłonnej nadziei nie może być 
mowy. Szkoda, że państwo tego nie widzą, ci odważni, młodzi męż-
czyźni odziani w błyszczące, kruczo-czarne pianki do podwodnych 
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eskapad, które przylegają do ich ciał w sposób idealny, wyraźnie eks-
ponując umięśnione sylwetki ich właścicieli; ci właśnie chłopcy uwija-
ją się jak mrówki w kopcu kreta, jak nie przymierzając wolontariusze 
„Wolnych Konopi” podczas berlińskiej Parady Miłości; robią, co tylko 
mogą, by znaleźć odpowiedź na najważniejsze pytanie dzisiejszego po-
ranka: „Co się stało z Jenneth Judith Mariją Elizabethą Curseby”, która 
ubiegłej nocy przepadła bez śladu, zostawiając po sobie tylko ubranie 
i ślady stóp na zwykle gorącym, a dziś zimnym jak trupi oddech Hra-
biego Draculi, piasku pobliskiej plaży…
Harry skończył czytać list, bierze kosz na śmieci, wyrzuca zawartość, 
wkłada do środka stare gazety i podpala je; kosz płonie; Harry wrzu-
ca do niego list matki i resztę dokumentów wraz z teczką, którą dostał 
od Ethana. Patrzy przez chwilę na płonący pojemnik. Bierze z wiesza-
ka płaszcz przeciwdeszczowy, jedno pudło z fajerwerkami i wychodzi 
z domku.

Reporter Przypomnijmy, że poszukiwania trwają nieprzerwanie od kil-
ku ładnych godzin. Krew, pot i łzy mieszają się z tymi krótkotrwałymi 
chwilami spełnienia; złudnym przeczuciem końca, kiedy wydaje się, 
że kolejna topielica, dziewczyna o długich, gęstych jak przetłuszczone 
włókna świeżego lnu włosach, musi być tą, której wszyscy dzisiaj szu-
kamy. Jednak nic z tego! Mówię „wszyscy”, a mam na myśli każdego 
mieszkańca tego małego, urokliwego miasteczka, od starej, beznogiej 
kioskarki począwszy, a na niewyrośniętym synu piekarza skończyw-
szy. On też znał Jenneth-Judith, on też nie chce pogodzić się z myślą, 
że towarzyszka jego dziecięcych uciech, ta, od której zawsze pożyczał 
strugaczkę, zwykłą temperówkę z Kubusiem Puchatkiem, że ona może 
już nigdy nie zaostrzyć jego ołówków… ale kto wie, może mała Jen-
neth jest już w swoim Stumilowym Lesie i tam czeka cierpliwie na 
chwilę, gdy przyjaciele z jej dziecięcych lat także przekroczą granicę 
wiecznego snu. Policjanci nerwowo tłoczą się dookoła wyłowionego 
ciała, okoliczny tłum napiera ze wszystkich stron, a ja tylko czekam, 
by podać państwu tę gorącą jak świeża kajzerka z makiem, moja ulu-
biona, tę właśnie wiadomość: kto zacz. Co to za zwłoki. Czy to mała 
Curseby? Czy inna jakaś… jakaś inna… inna jakaś zupełnie… czy 
to zupełnie ktoś inny. Inspektor próbuje przedrzeć się przez szwadron 
natrętnych gapiów i mnie. niech pan mnie nie trąca, nie trącaj mnie, 
inspektorze! Popycha mnie, a gdzie nietykalność mediów, gdzie wol-
ność słowa… ale prowadzi jakiegoś cywila. Czy tajemniczy mężczy-
zna w długim, powyciąganym swetrze o włosach srebrnych niczym 
medal naszych kajakarzy w  ostatnich zawodach Pucharu Świata... 
ach, co to był za wyścig, przypomnę drugie miejsce, na dwadzieścia 
sześć drużyn. Czy ten mężczyzna odnajdzie w twarzy kolejnej niedo-
szłej rusałki rysy młodej zaginionej – o tym zaraz po przerwie, pro-
szę, zostańcie państwo z nami… naprawdę warto! Oj, będzie, będzie, 
będzie się działo!
Z radia dochodzą dźwięki jazzowego kawałka muzycznego.
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e p i l o g 
Klapa w podłodze otwiera się, a z wnętrza piwniczki wychodzi powoli 
postać ubrana w samą bieliznę. To przemoknięta i zakrwawiona Jenny-
-Judy z dziennikiem brata w rękach. Dziewczynka zagląda do wnętrza 
palącego się kosza, próbuje dostrzec treść listu matki, następnie otwiera 
walizkę Harry’ego, ubiera się pośpiesznie w jego rzeczy, zabiera ze środ-
ka pieniądze.

Reporter I… już jesteśmy! Witam państwa po krótkiej przerwie. Tu zno-
wu wydanie specjalne Wiadomości z Waterknees. I wasz niestrudzony 
reporter Merv. Przypomnę, że sponsorem dzisiejszej relacji są zakła-
dy masarskie Katurian&Carmichael. ale my wróćmy czym prędzej 
do naszych owiec… W tej chwili wszyscy dziennikarze, to znaczy 
ja  i gruby Jeff z  tygodnika „Moje akwarium” czekamy na oficjalną 
konferencję prasową rzecznika komendy policji w Bettersfield, Mar-
tina Hunara, który zaprezentuje wyniki prowadzonej od kilku godzin 
akcji ratunkowej. Ten szczupły mężczyzna o pociągłej twarzy i du-
żych, szczerych jak polski hydraulik oczach rozjaśni nam, daj Boże... 
allachu, Mahomecie, Wisznu, Buddo i w co tam jeszcze kto wierzy… 
rozjaśni nam, nadzieję mam… o, nawet się zrymowało! Rozjaśni, co 
i… co i jak. Hunar zajmuje już miejsce za specjalnie na tę okoliczność 
zaimprowizowaną mównicą i za chwilę zacznie rozjaśniać... Przełyka 
nerwowo ślinę, czyżby to oznaczało nie dość parszywych wieści jak 
na jeden poranek? I… rozjaśnia! nagle rozjaśnia, proszę państwa, ale 
nie Hunar, tylko niebo rozjaśnia się niepostrzeżenie. Czy to sam Bóg 
usłyszał moje wołania i postanowił zstąpić? Pewnie tak! nie, to tyl-
ko sztuczne ognie, dobrze, apokalipsa odroczona, ale skąd fajerwerki 
w takiej chwili? Czyżby obecny na miejscu burmistrz Bettersfield po-
stanowił uhonorować w ten sposób naszych dzielnych poszukiwaczy? 
Brawo, panie burmistrzu, spracowali się chłopaki, ładny gest, ważny. 
Oby więcej takich… Lecz co to? Wszyscy biegną. Dlaczego wszyscy 
biegną? Halo, przepraszam… a dokąd to, dokąd to, dokąd…
Syreny alarmowe. Nawoływania i odgłosy akcji ratunkowej dobiegają 
od strony jeziora. Za oknem: charakterystyczne smugi kolorowych świa-
teł – jak podczas pokazu fajerwerków.

Reporter Proszę państwa, żałujcie, że nie jesteście tu  z nami! To  się 
w głowie nie mieści. Jezus Maria! What a night, co za dzień! Państwo 
wybaczą, ale czegoś takiego nikt się nie spodziewał. Fajerwerki, które 
przed chwilą pojawiły się nad jeziorem, to nie podziękowania, to nie 
festyn w Bettersfield, to nie boska interwencja, chociaż prosiłoby się, 
a jakże! Co tu się dzieje! Ludzie krzyczą, jedni pytają drugich, co tu się 
dzieje!? „Młody człowiek na łódce, wypadek, wybuch, trup, trup, klą-
twa” – takie słowa można wyłowić z tego gąszczu nawoływań! Gąsz-
cza! Waterknees w panice! Tak, mamy pewność, Hunar potwierdza: 
kolejny młody człowiek zmarł tej nocy na skutek nieszczęśliwego wy-
padku – prawdopodobnie materiały pirotechniczne, które przewoził 
na łodzi, uległy samozapłonowi, o matko, co za świat! ależ audycja! 
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Się mi trafiło, naprawdę. Będzie nagroda, będzie jak nic, należy się jak 
psu buda. Waterknees zstąpiło do piekieł, a może to czyściec, nie, chy-
ba nie, patrzę na tego brudasa koło mnie i wiem już, że to nie może 
być czyściec… Panie Boże, Matko Boska Zielna, co się porobiło! anie-
le Boży Stróżu nasz, Ty zawsze przy nas… stać masz! I kropka. Zain-
tonujmy może wspólnie… 
Reporter zaczyna śpiewać jakąś irracjonalną pieśń patriotyczną lub re-
ligijną, ale realizator miksuje go z kawałkiem jazzowym, który pojawiał 
się już na antenie. Kakofonia dźwięków. Na wiadomość o utonięciu bra-
ta Jenny-Judy dorzuca do palącego się kosza na śmieci dziennik Harry-
’ego. Muzyka z radia gra coraz intensywniej. Za oknem widoczna feeria 
fajerwerków. Wewnątrz ogień się rozprzestrzenia. Jenny-Judy opuszcza 
domek nad jeziorem.

K o n i e c


