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S c e n a  1

Mikroskopijny pokój, Leopold Tyrmand ubiera się. 
Jednocześnie pali papierosa, prasuje, poprawia fryzurę i podchodzi do 
ukłonów. Przed lustrem odbywa się konkurs na Tyrmanda Roku. Tyr-
mand jest jedynym kandydatem i nieustannym zwycięzcą. 

Głos konferansjera Tytuł „Mister Elegancji” otrzymuje: Leopold Tyr
mand, Warszawa. 
Tyrmand kłania się i wraca do ubierania. 

Głos konferansjera Grand Press dla najlepszego dziennikarza sporto
wego otrzymuje: Leopold Tyrmand, Warszawa. 
Tyrmand kłania się i wraca do ubierania. 

Głos konferansjera Złote pióro dla literackiego odkrycia sezonu: Leo
pold Tyrmand, Warszawa. A także, skoro już tu pan jest: Tytuł „Play
boy of the Year”, Platynowa Filiżanka dla najlepszego bywalca kawiarni, 
Złoty Krawat, Ikona Stylu, Srebrny But, Brązowy Saksofon, Diamen
towa Rakieta oraz Tyrmand of the Europe i The Best Tyrmand of the 
World, a także Mister Cięta Riposta, Mister Warszawa i Mister Po Pro
stu Mister, jednym słowem: Leopold Tyrmand, Warszawa. 

Tyrmand (jest gotowy, ubrany, uczesany. Wygląda idealnie. Kładzie się do 
łóżka)
Nikogo nie ma. Nikogo. 
Tylko ja i sufit. Ja i łóżko. Ja i ja. 
Ja, ja, ja. 
Jaja. 
Wśród ludzi, z kobietą, w kobiecie, to i tak sam.
Sam, sam, sam!
Jestem sam. 
Ja tu sam. 
Sam na sam. 
Samozagłada.
Samochód. 
Samogwałt. 
Samowar. 
Jestem Lolek i jestem sam.
Jestem nikim.
Szarym, małym, nieznanym nikim. 
Mister Nobody. 
Helloł, mister Nobody. Jak się pan czuje?
Nijak. 
Czuję się nijak. 
Co ja mam robić, z życiem, z czasem, z kobietami?
Pieprzyć jak leci. Wszystko?
Dwa razy po piętnaście minut, a co potem?
O czym mówić? Jak do nich mówić? Po co?
Co potem?
Basen, kort, kawiarnia, kino. 
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Kawiarnia, kort, kino, basen.
Ściana. Podłoga. Sufit.
Ile można?
Ile można wytrzymać? 
Cały czas sam.
Jestem królem towarzystwa, bez towarzystwa. 
Samotnym kowbojem na dzikim wschodzie.
Guru, którego nikt nie słucha. 
Bokserem, którego wszyscy biją.
Mówcą, który nic nie mówi. 
Pisarzem, który nie pisze.
Jestem pijakiem, dziwkarzem i kłamcą. 
Okłamuję sam siebie, onanizuję się i rzygam na widok alkoholu. 
Nikomu nie ufam.
Kocham się.
Nienawidzę się. 
Tak wiele rzeczy potrafiłbym dobrze robić.
Tak wiele rzeczy potrafiłbym spieprzyć. 
Gdybym tylko chciał. 

S c e n a  2

Pokój Tyrmanda jest kontenerem zrzuconym w centrum Warszawy lat 
pięćdziesiątych i sześćdziesiątych. Gdzieś z tyłu buduje się Pałac Kultury, 
jeżdżą tramwaje, pijani robotnicy piją, chuligani chuliganią a prostytutki 
czekają na klientów. 

Tyrmand (wychodzi na spacer) Ci tam zagubili na jakimś zakręcie dzie
jów kontusze, sukmany, husarskie pióropusze i  ułańskie amaranty. 
Przeistoczyli się w naród w beretach, w deszczowych płaszczach do 
kostek i z teczkami zamiast szabli w rękach. 
Pojawiają się Rycerze Kiszonych Ogórków. Ubrani źle. Kufajki, berety. 
Rycerze Kiszonych Ogórków dokonują husarskiego ataku wyciągniętymi 
ogórkami na opustoszały sklep mięsny. 

Rycerze Ogóraaaaaaaaaaaa!
Tyrmand Pędzą do tych swoich flaków, żeberek, gotowanej kapusty, do 

tych mazowieckowędliniarskich bufetowych, które obściskują przed 
powrotem do żony. 

Rycerze Ogóraaaaaaaaaaaa!
Tyrmand Rycerze kiszonych ogórków, pomidorowej i nóżek w galarecie. 

Husaria salcesonu. Kawaleria z taniej jatki. 
Rycerze maszerują nieudolnie. Jeszcze gorzej śpiewają. 

Rycerze
To nie zakręt dziejów
Przyjacielu.
Chlup, chrup, siup, łup!
To nasze życie
Taki krój, takie szycie
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Chlup, chrup, siup, łup!
Pod tym beretem
Pod kufajką, pod płaszczem
Z tą teczką, z tym ogórkiem kiszonym
Nasz los, nasze dzieci, nasze żony
Chlup, chrup, siup, łup!

Bufetowa (pojawia się) Panie ładny, chodź tu pan, dotknij, zobacz, się 
przekonaj. Pyzy gorące, flaki. Co pan ma do mnie? Że za bufetem? Że 
z drugiej strony. Pyzy gorące, flaki. 

Rycerze Chlup, chrup, siup, łup!
Bufetowa Ja ładna, ja powabna, ja zgrabna, ja wszystkim do ręki pasuję, 

ja się łatwo obściskuję, a pan wielki inteligent tylko patrzy, tylko się 
ślini i po cichu marzy. Pyzy gorące, flaki. 

Rycerze Chlup, chrup, siup, łup!
Bufetowa A jakby mnie gdzie indziej postawić, fartuch zdjąć i włosy zro

bić, pyzy gorące, flaki, to byłabym jak Marilyn. Jak Marilyn stałabym 
nad szybem wentylacyjnym a powiew metra zrobiłby swoje. I cały świat 
zobaczyłby moje uda i moje majtki. I byłoby kino. I zdjęcia, i wywiady, 
i alkohol lepszy lałby się strumieniami i to nie ja musiałabym nalewać, 
ale mnie by nalewano. 
I woziliby mnie otwartym samochodem, po szerokich ulicach, po sze
rokim świecie, tam i z powrotem.
Tyle że u nas nie ma jeszcze metra, majtki białe ciężko dostać, a na 
nogach od stania porobiły mi się żylaki. 
No co się pan tak gapi?
Pyzy gorące, flaki.
Rycerze z przyjemnością obściskują Bufetową. Bufetowa z przyjemnością 
daje się obściskiwać.

Rycerz
A pan, panie Tyrmand, panie redaktorek.
Możesz mnie skoczyć na pukiel.
Mi jest dobrze w tym, co mam.
W berecie mi jest do twarzy.
Taką mam twarz.
I szarość lubię. W modzie jest.
Dużo szarości, wszędzie.
A jak mi się dobrze przyjrzeć, jak mi zdjąć beret, uczesać, przystrzyc, 
ogolić, to wykapany ze mnie Marlon. 
Jechałbym motorem Marszałkowską, w  skórzanej kurtce, na prawo 
most, na lewo most, ludzie jak barany stoją na przystankach, a ja bym 
tylko docisnął gaz, ja bym tylko papierosa wetknął, o tak, w kącik ust 
i już. 
I już. 
Marilyn, kochanie, przejedziesz się ze mną motorem?

Bufetowa Marlon, z tobą zawsze. 
Rycerz Pojedziemy do Tłuszcza. 
Bufetowa Lepiej powiedz: Miami. 
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Rycerz Pojedziemy do Miami, przez Tłuszcz, Kobyłkę, Zagościniec.
Bufetowa Pojedziemy. 
Rycerz Tymczasem podaj mi śledzia. I do tego seta! (klepie Bufetową 

w pośladek) 
Tyrmand Nie rozumiem, skąd u was ta nienawiść do oryginalności, we

sołości, jasności?
Rycerz Stąd, że my lubimy szare kolory i oczy szare, i dni, i sos szary, 

i zająca szaraka, i szare spodnie, i buty, płaszcz, koszulę szare. Szarość 
jest piękna. A ta wesołość to już nas całkiem denerwuje, tu nie ma nic 
do śmiechu. Tu jest Polska.

Tyrmand Niedługo wszyscy będziecie wyglądać jak pięćset milionów 
Chińczyków. A gdzie ekscentryczność?

Rycerz Ekscentryczność? Tu.
Rycerze Kiszonych Ogórków wkładają kapelusze, marynarki, przemienia-
ją się w  jazz-band. I zaczynają grać jak zawodowcy. 

Rycerz Wieczorami w Klubie Hutnika gramy sobie dla przyjemności, bo 
przyjemność jest dla nas najważniejsza. Bo przyjemność jest dla mas 
najważniejsza. Bo przyjemność to jest to!

Tyrmand Nie wierzę. Tego nie ma. Hutnicy jazzmani? Nie. Przestańcie, 
słyszycie? Was nie ma!

Rycerz
Cigarettes and whiskey
and wild, wild women
they’re driving me crazy
they drive me insane…
Najlepsi muzycy to niewolnicy. 
Skąd się wziął blues?
Dlaczego czarni na plantacjach grali tak świetnie? Bo grali z  serca, 
o niedoli, smutku, łzach, grali o miłości i nienawiści.
A my to kto? 
Biali niewolnicy, z plantacji Wola, plantacji Ursus, plantacji Praga. Bat 
trzymają panowie w KC. 
Oni nie kochają jazzu.
My kochamy jazz!
Cigarettes and whiskey 
and wild, wild women...

Tyrmand Skąd to znacie? 
Rycerz My tego nie znamy, my to tylko śpiewamy, dla przyjemności…

Cigarettes and whiskey and wild, wild women.
No, dość tego dobrego, była Ameryka, były cygara, a teraz czas do ro
boty, tramwaj piąta czterdzieści, pan siada, panie redaktorze, pan się 
nie boi. 

Rycerze
Hej, junacy – ej, chłopcy, dziewczęta, 
Do roboty! Do roboty! 
Jedno hasło jak rozkaz pamiętaj: 
Do roboty! Do roboty!
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S c e n a  3

Wsiadają wszyscy do tramwaju. Potworny ścisk. 
Tyrmand Tramwaj warszawski – jego naturą jest brud i zapuszczenie. 

Jego przeznaczeniem wyzwalanie ludzi z instynktu wzajemnej niena
wiści. Tam! W tej bramie: pierwszy pocałunek!

Pasażerowie Tam?
Tyrmand pokazuje, gdzie miał miejsce jego pierwszy pocałunek. Wszyscy 
pasażerowie patrzą. Zaraz potem wracają do poprzedniej pozycji. 

Tyrmand Najmiłościwszy chrześcijanin przeistacza się w warszawskim 
tramwaju w czystą biologię i zło. Pierwszy haust wódki! W tej!

Pasażerowie Tej?
Tyrmand Wyszukana nietolerancja bliźniego, niewyczerpany leksykon 

wyzwisk stanowią jego kulturę. Silniejszy w pysku i łokciu jest jego po
zytywnym bohaterem, dumą jego folkloru. Tam seks. Ta brama.

Pasażerowie Pierwszy?
Tyrmand Pierwszy, drugi, trzeci. 
Pasażerowie A tam?
Tyrmand Tam nie ma żadnej bramy. 
Robotnik A pan, panie redaktorek, możesz mnie skoczyć na pukiel. Mi 

jest dobrze w tym tramwaju. Wygodnie mi i ciepło. Taki mam dojazd. 
I kolor jego lubię. Czerwony. W modzie jest. Dużo czerwieni, wszędzie. 
I jakoś to będzie, panie redaktorek.

Tyrmand Przekonujemy się w nim codziennie, jacy jesteśmy, w chwili 
gdy najbliższy bliźni demoluje nam śledzionę, masakruje nerki, unice
stwia czar dopiero co kupionego płaszcza. W tej bramie pierwszy raz 
dostałem po mordzie. 

Pasażerowie A on?
Tyrmand To była ona. Tramwaj gasi brutalnie przepiękny połysk żarliwie 

wyczyszczonych butów, gniecie na miazgę wiezione dla dzieci ciastka.
Robotnik A pan, panie redaktorek, możesz się zamknąć? Pan nie masz 

dzieci, pan mieszkasz w centrum i nie dojeżdżasz, pan nie spawasz, 
rano nie wstajesz, nie pocisz się, nie nachylasz, nie dźwigasz, pan leżysz 
i pachniesz, więc zamknij się pan, leż i pachnij. Kiedy my w trudzie, 
smrodzie i znoju budujemy to, co budujemy. 
Tramwaj zatrzymuje się. Wszyscy wysiadają. 

Tyrmand A co wy tu właściwie budujecie?
Robotnik Pałac. 
Tyrmand Pałac?
Robotnik Pałac. Wart Pac Pałaca. A pan myślałeś, że co? Że tylko domy, 

że tylko mosty, że tylko komitety i  szalety? Nie, panie kochany, my 
tu w środku naszej socjalistycznej ojczyzny zbudujemy taki pałac, taki 
pałac, że wy inteligenci się ze szczęścia pozesrywacie. I każden jeden, 
ja, pan, pan i pani, będzie mógł przyjść z ulicy i tu być, i tu mieć, co ze
chce. Bo to będzie, nie w pięć, nie w dziewięć, pałac kultury oraz nauki. 
I każden jeden będzie miał kultury potąd, po dach, po szyję. A teraz wy
baczcie, towarzyszu redaktorze, czeka na mnie sześćset procent normy!
Niech się mury pną do góry…
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Z  głośnika umieszczonego na słupie słychać komunikat: Prezydium 
Rządu powzięło uchwałę o dodatkowej pomocy dla hodowców trzody 
chlewnej.
Idzie Hodowca z jedną trzodą chlewną. 

Hodowca Panie Poldku, pan kupi kawałek świni. Całej nie mogę, zakon
traktowana, ale kawałek bardzo proszę, jak leci, którego odkroić?
Znowu omunikat: Pod Krakowem rozpoczęto największą inwestycję, 
którą postawił sobie za cel plan sześcioletni – Nową Hutę. Młodzi ju
nacy z zapałem i entuzjazmem…

Hodowca Może podgardla, dla narzeczonej?
Tyrmand Po ile?
Hodowca Dla pana, panie Poldku, jak za darmo. 
Tyrmand Nie chcę. Czy ja wyglądam na kogoś, kto potrzebuje świni? 

Całe to miasto, cały ten kraj jest jedną wielką, włochatą, śmierdzącą 
i chrząkającogulgoczącą świnią. Odpieprz się pan. 

Hodowca Tak, tak, to racja. Świnia świni dupę ślini. 
Tyrmand I  my też ześwinieni, obrośnięci szczeciną, skórą grubą, ze 

spuszczonymi uszami i małym dyndającym ogonem taplamy się w bło
cie od rana do wieczora, bo my, polskie świnie, wiemy, że to nie nasza 
wina, że to oni, że to w Jałcie, że to Niemcy, że to Ruscy rozpieprzy
li nam ten nasz Paryż Północy, oni nam z naszych jezior uczynili ta
plawiska, zamiast wód, zamiast Zopott, zamiast BadenBaden mamy 
gnojowiska. 
Czy pan mnie rozumie? Czy pan mnie słyszy? 
Gdzie pan z tą świnią? Gdzie pan idzie?
Hodowca odchodzi. 

S c e n a  4

Tyrmand (kładzie się na łóżku) Po co wstawać? Wszystko można zała
twić z samym sobą, leżąc na wznak, z rękami pod głową, i odmawiając 
dalszego udziału.
Komunizm zjada Polskę. Ymcę przejęła Liga Przyjaciół Żołnierza. Czy 
żołnierze w ogóle mają przyjaciół? 
Walczą z nami brutalnie, wymyślnie i prostacko. Jesteśmy dla nich ban
dą akowców, wywrotowców, reemigrantów, którzy otrzymali przydziały 
mieszkalne na rozkaz Wall Street. Watahy zetempowców biją w wer
ble…
Zastęp Zetempowców w strojach organizacyjnych idzie równym krokiem, 
wystukując na bębnach rytm. Dziewczyny dekorują Tyrmanda chustami.

Tyrmand O wy, komuniści z Kobyłki, Tłuszcza i Wygwizdowa.
Zetempowcy My! My! My!
Tyrmand O wy, którzy wyłączacie mi wodę, światło, włamujecie się do 

pokoi, wynosicie łóżka, wyrzucacie ubrania przez okno. 
Zetempowcy To nie my! To nie my! To nie my!
Tyrmand To kto?
Zetempowcy To oni! To oni! To oni!
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Tyrmand Odmawiam dalszego marszu. 
Zetempowcy Szu! Szu! Szu!
Tyrmand Jest mi z wami nie po drodze. 
Zetempowcy

Spośród zgliszcz i gruzów wstał, jak szczęścia świat, 
Świt jasnych tęsknot i w przyszłość idących lat. 
Na próżno wróg niósł głód i śmierć, 
Znów wzywa nas radosna pieśń: 
Do szeregu! Do szeregu!

Tyrmand Przed szereg. Za szereg. Ale nigdy do szeregu. 
Zetempowcy

Do szeregu! Do szeregu!
Tyrmand Czy ja mówię niewyraźnie? Nie po drodze mi. Z waszą partią, 

z waszym planem, z waszymi wielkimi budowami. Z waszymi śpiewa
mi, ze wszystkim. 

Zetempowiec A myślisz, że my to lubimy, że my tego chcemy? Że mamy 
jakiś wybór? My nawet butów nie mamy porządnych, a ty nam każesz 
jeździć cadillakiem. 
Taki jesteś wielki antykomunista, forsę bierzesz, nic nie robisz i nawet 
śpiewać nie chcesz, wiesz co, pierdol się!
Niech leży i gnije, chodźcie, chłopcy, dziewczęta! Do roboty!

Zetempowcy Do roboty!
Tyrmand Czy wy w ogóle wiecie, kto to był Dostojewski? Ani be, ani me, 

ani kukuryku?
Zetempowcy Beeeeeeeeeeee!
Tyrmand Zbrodnia i kara.
Zetempowcy Meeeeeeeeeeee!
Tyrmand Mann. Goethe. Tołstoj. Shakespeare.
Zetempowcy Beeeeeeeeeeee!
Tyrmand Wracajcie do swoich krów, waszych zagród, opłotków, macior, 

chlewów, po co tu przyszliście, kto wam kazał? 
Zetempowcy Meeeeeeeeeeee! Beeeeeeeeeeee! Kukurykuuuuuuuuuuuu!

Tyrmand próbuje iść w drugą stronę, ale Zetempowcy ciągle chodzą za 
nim. 
Tyrmand siada na łóżku, Zetempowcy robią sobie przerwę na papierosa. 
Pojawia się Fryzjer. 

Fryzjer Witam pana redaktora, dawno pana nie było. Proszę, zapraszam. 
Co słychać? Jak strzyżemy?

Tyrmand Równo, panie Mieciu, równo. 
Fryzjer Widzę, że humorek dopisuje panu redaktorowi, oj dopisuje.
Tyrmand Eks, eksredaktorowi… (w oczekiwaniu na Fryzjera ćwiczy przed 

lustrem)
Kurrrrrlandia. 
Kurrrrrlandczyk. 
Jestem z Kurlandii. Kurlandczyk z Kurlandii. 
Szlachcic kurlandzki. Kurlandzki szlachcic.
Moja rodzina wywodzi się ze szlachty, ze szlachty kurlandzkiej. 
Kurrrrrlandia. Kurrrrlandczyk. 
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Fryzjer Co pan mówi? Z posady pana usunęli, kto śmiał? Mój Boże, za 
porządnych ludzi się wzięli czy co?

Tyrmand Dobra moje w Kurrlandii. Rodzina moja z Kurlandii. Kurlan
dio, ojczyzno moja. Ja Kurlandii synem. Szkoda gadać…

Fryzjer A pewnie, że szkoda. Mój szwagier, ten to miał nieszczęście…
Dalszej części opowieści Fryzjera nie słychać. Odgłosy Wyścigu Pokoju. 
Szaleńczy doping tłumu. 
Wokół łóżka Tyrmanda jeździ kolarz z Wyścigu Pokoju. Jest bardzo zmę-
czony. Upada. Wstaje.

Tyrmand Zjeżdżaj stąd! Nie masz gdzie jeździć? Tu jest zakład fryzjerski.
Zetempowcy (wiwatują) Pokój! Pokój! Pokój! Rower! Rower! Rower!

Kolarz pedałuje w miejscu. 
Tyrmand (pali papierosa. Bierze „Trybunę Ludu”. Czyta) „Przodujący 

spółdzielcy, oborowy Wł. Drąg, brygadzistka polowa M. Pikon, jej 
syn Marian i córka Helenka, w spółdzielczej oborze, do której udali 
się w późnych godzinach wieczornych, aby obejrzeć cielę, którego stan 
budził obawy. Jak się okazało nieuzasadnione”.

Zetempowcy Cielę! Cielę! Cielę! Niech żyje! Niech żyje! Niech żyje!
Kolarz (przestaje pedałować) A ja?
Zetempowcy Też! Też! Też!
Kolarz Ale co?
Zetempowcy Niech żyje! Niech żyje! Niech żyje!
Kolarz Panie Tyrmandzie, panie pisarzu drogi, niech pan piórem opisze 

mój trud, moje dla ojczyzny pedałowanie, murarz mury zbuduje, gór
nik węgiel wydobędzie i jakoś to będzie.
Tak dla wspólnej korzyści
I dla dobra wspólnego
Wszyscy muszą pracować,
Mój maleńki kolego.

Tyrmand Coś ty powiedział? Maleńki? (nokautuje Kolarza jak rasowy 
bokser) 

Fryzjer Daj pan spokój! Szkoda brylantyny! 
Tyrmand (ostrzyżony. Z brylantyną na głowie idzie w miasto. Wyciąga 

Iphona najnowszej generacji i robi sobie selfie) Warszawa, rok pięćdzie
siąty któryś, jakaś ulica. Jakiś ja. Wrzucam na fejsa. 
New look. New style. New design. 
Nowy ja. Nowy Świat. Nowa dziewczyna. 
Ja i gruz. Ja i baba z czosnkiem. Ja i tramwaj. Dwadzieścia pięć z napi
sem: Kawęczyńska.
Ja i chłopak na rowerze. 
Ja stoję, on jedzie. 
Ja i suszące się pranie.
Ja i pies. Ja i pałac.
Ja i tłum. Tłum i ja. 
Ja i ja. 
Ja zamyślony. Ja tajemniczy. Ja palę.
Ja idę. Ja patrzę. Ja stoję. 
Ja i dziewczyna w mini. 
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Ja i autobus: Powsin. 
Ja i Chłodna. Ja i Hoża. Ja i Wiejska. 
Leopold Tyrmand udostępnił album zatytułowany: Leopold Tyrmand. 
Nie da się. Nie ma mnie. 
Ktoś mi wykasował profil. 
Ktoś mi zablokował dostęp.
Zmienił hasło. 
Sieć padła. Albo nie powstała. 
Całkowity brak wifi. 
Nikt nie ma konta. Instagrama. Twittera. Komputera. Prądu. Sensu. 
Zero komentarzy. Zero udostępnień. Zero znajomych. Zero wiadomości. 
(przewija wiadomości na Iphonie. Wyrzuca go. Idzie dalej, śpiewając) 
Hej, junacy – ej, chłopcy, dziewczęta 
Rośnie nam dziś Polska jak wiosenny łan,
Sen prostych ludzi stojących u szczęścia bram.
Nasz jasny sen – to wielki lot,
To kłos i stal – to sierp i młot.
Do traktorów! Do traktorów!
Niech się święci pokój, praca i plan!
Hej, junacy – ej, chłopcy, dziewczęta...

S c e n a  5

Tyrmand idzie, podciągając nogawki i strasząc kolorowymi skarpetka-
mi w paski, przechodnie uciekają, kobiety piszczą, zakrywając dzieciom 
oczy. 

Tyrmand Straszna broń – skarpetki, broń o niesłychanym zasięgu, tylko 
dlatego, że istnieją idioci, którzy zakazują noszenia takich, zaś domaga
ją się noszenia innych. Posłusznym budują pałace kultury, nieposłusz
nych tępią.
Ja im tymi skarpetkami pokazuję język. Ciemiężcy w operetkowych 
mundurach, najchętniej spaliliby mnie na stosie. Za parę lat przyjmą 
je bezboleśnie, zaczną je nosić. Skarpetki przenikną do ich obrazu świa
ta, powoli, nieznacznie, a razem z nimi abstrakcyjne malarstwo, jazz. 
Chociaż… może się mylę, może zaczną od kołnierzyków…
Pojawia się mówca komunistyczny, w typie Gomułki. 

Mówca Pan się myli, towarzyszu Tyrmand. Wasze skarpetki, wasze 
paski na skarpetkach to symbol, symbol zła, które nagromadziło się 
w  naszym życiu. Wasze paski są głębokim wypaczeniem wolności 
człowieka i wpływają na brak poszanowania praw obywatela, w prak
tyce są to śmierdzące skarpetki, które nie znajdują miejsca w naszej 
rzeczywistości. 
Kierownictwo partii nie chce i nie będzie narzucać narodowi koloru 
ani wzoru skarpetek. Zwracamy się z całym zaufaniem do swojej klasy 
robotniczej, do inteligencji, do chłopów. Mówimy im: mamy potężne 
moce produkcyjne w przemyśle odzieżowym i stać nas na zwykłe czar
ne skarpetki bez żadnych imperialistycznych udziwnień. 
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Rodacy, dość wiecowania i manifestacji! Czas przejść do codziennej 
pracy, ożywionej wiarą i świadomością, że partia zespolona z klasą ro
botniczą i narodem poprowadzi Polskę po nowej drodze do socjalizmu 
w normalnych, przyzwoitych, czarnych skarpetkach, bez żadnych cho
lernych pasków!

Tyrmand (zostawia coraz bardziej rozemocjonowanego Mówcę) Nikt nie 
będzie mi mówić, co mam na siebie włożyć. Jak zechcę, cały będę w pa
skach, w prążkach, wstążki sobie przyczepię do ucha i dzwonki, a włosy 
sobie pomaluję na zielono w różowe kropki. Co was to obchodzi! 
Pojawiają się Chuligani. 

Chuligan Patrzcie, bikiniarz!
Chuligan Pedał. Zwykły pedał. 
Chuligan Fircyk w zalotach.
Chuligan Angielski goguś. Jak pachnie. Wąchaliście go?
Chuligan Aha, wielki świat. 
Chuligan Hmmm, Paryż. 
Chuligan Panie lord, czym żeś pan się tak spryskał, co?
Chuligan Buty!
Chuligan Krawat!
Chuligan Włosy!
Chuligan Spodnie!
Chuligan Koszula!
Chuligan Aligant, chcesz w mordę?
Chuligan My chuliganimy, owszem, zdarza się ten i ów po twarzy od nas 

dostanie, czasem coś się ukradnie, coś podpali, coś podwędzi, ale my 
przynajmniej skarpety mamy porządne, czarne i bez żadnych pasków. 

Tyrmand Nie chuligańcie, chuligani. Ja jestem bokseł, pijak i dziwkarz. 
Chuligan Poseł?
Chuligan Bokseł? 
Chuligan A co to?
Tyrmand Bokseł. Tłenowałem boks!
Chuligan Panowie, zejdźmy mu lepiej z drogi. To prawdziwy bokseł! 

Nie słyszycie?
Chuligan To Zorro!
Chuligan Powiedz: Zorro. 

Chuligani pokładają się ze śmiechu. 
Tyrmand Pętaki! Tchórze! Prostaki!
Chuligan Obraził nas. On nas obraził. 
Chuligan Śmiertelnie. My jesteśmy porządne łobuzy, a nie jakieś franco

wate wymoczki. A żeż ty!
Tyrmand Bijcie. Ale to będą ciosy w powietrze, patrzcie, mnie tu nie ma, 

ja nie istnieję. Wymyśliłem się. Sam siebie. A tak naprawdę ktoś taki nie 
istnieje. Nie ma nikogo o takim imieniu i nazwisku, o takich butach, 
o takim krawacie, o tak wąskich spodniach, o tak modnej koszuli, o ta
kich myślach, o takiej rozpaczy. Nie ma, nie ma, nie ma. 

Chuligan I co z nim? Faktycznie, jakby jakiś taki przezroczysty. 
Chuligan Ręki szkoda. 
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Tyrmand Byłem mały, brzydki, nieśmiały, zamknięty. Nosiłem szare 
spodnie i miałem szarą twarz. Byłem Żydem, miałem inne nazwisko, 
byłem smutny, byłem Francuzem, byłem nijaki, byłem nikim, aż które
goś dnia przejrzałem. Zobaczyłem siebie, jakiego jeszcze nie ma, i stwo
rzyłem siebie, bo kto, jeśli nie ja!
Kupiłem brylantynę, kupiłem okulary i kazałem w koszuli dosztukować 
kołnierz, buty dałem do podbicia, spodnie do zwężenia, myśli wymie
niłem, zainteresowania, nazwisko, rodzinę, kraj, miasto, znajomych 
i jestem. Tu i teraz. Bijcie, jak chcecie.
Chuligani znudzeni odchodzą. 

Chuligan Stary nie truj, ale truje. 
Chuligan Kogo to obchodzi, co za nudziarz. Gdybym takiemu przywalił, 

toby mi ręka uschła. A tfu!
Tyrmand Nie to nie. Może następnym razem. (zakłada czepek. Pływa)

Pochód dziewczyn w kostiumach. 
Głos z radia

Bella, bella donna, wieczór taki piękny, 
Chodźmy więc nad morze do maleńkiej kawiarenki. 
Będziemy w altance pili słodkie wino, 
I całując cię z uśmiechem powiem: „Ach, bambino”.

Kierownik basenu Leżak dla pana Leopolda. 
Pojawia się leżak. Tyrmand kładzie się. 

Kierownik basenu Szampanskoje igristoje dla pana Leopolda. 
Tyrmand pije. 

Głos Lolek, opowiedz nam o Zachodzie!
Głos Właśnie, powiedz coś. 
Tyrmand Ach, Zachód, Zachód.
Głos O tak, tak.
Głos Jeszcze, jeszcze powiedz. 
Tyrmand Zachód, Zachód. 
Głos O tak, tak. 
Głos A jak na Zachodzie wysmarkuje się nos? 
Głos No i w co? 
Tyrmand Nos na Zachodzie wysmarkuje się tak. 
Głos O tak, tak. 

Tyrmand pokazuje. 
Ktoś przynosi rakiety do tenisa. 

Tyrmand (wstaje, zaczyna grać) Bekhend! Zachód, kochani, tym się 
charakteryzuje, że leży zasadniczo na zachodzie. I  to  jest w  nim 
najpiękniejsze. 

Głos Cudownie! A co się pije na Zachodzie? 
Głos I jak? Powiedz jak?
Tyrmand Forhend! Na Zachodzie pije się tak. I przeważnie, co tu dużo 

mówić, jest to dobry, zachodni alkohol. 
Drop shot! 
Passing shot! 
As!

Głos Brawo as!
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Tyrmand A teraz opowiem wam o Ameryce.
Wszyscy Ameryka. Ameryka. Ameryka. 
Głos Ma widzenie. 
Tyrmand Ja, biedny Polak, patrzę na Amerykę. 

I widzę ją. Widzę ją wielką. 
Tak wielką, że aż strach. 
Widzę miejsce nieograniczonych możliwości, gdzie każdy może zacząć 
od nowa, stary, młody, głupi, brzydki, każdy ma szansę na pracę, karie
rę, dobrobyt i wolność. 
Patrzę i widzę siebie wysiadającego ze statku, idącego nadbrzeżem, jed
ną ulicą, drugą. 
Nowy Jork. Nowy Świat. Nowe Życie. 
Wsiadam do taksówki i jadę do pracy. 
Ja, Leopold Tyrmand, zostanę amerykańskim windziarzem, najszczę
śliwszym windziarzem na świecie. 
Jeszcze dziś złożę podanie o paszport. 
Wy też złóżcie.
Wyjedźmy, razem, wszyscy. 
W Ameryce jest wiele wysokich budynków.
Wiele wind. I wiele możliwości. 
Wszyscy zostaniemy szczęśliwymi amerykańskimi windziarzami. 
Wszyscy powoli się rozchodzą. Odgłosy pochodu, wiwatującego tłumu. 

Tłum Młodzież! Partia! Młodzież! Partia!
Tyrmand Gdzie idziecie? Jeszcze nie skończyłem.

Gdzie wszyscy poszli? 
Dlaczego nikt mnie nie słucha? 

S c e n a  6

Tyrmand bierze rakietę do tenisa i idzie na pochód pierwszomajowy.
Pochód defiluje przed trybuną honorową, na której stoją pół-ludzie, pół-
-trupy w  futrzastych czapach i mundurach obwieszonych medalami. 
Pochód niesie transparenty: SOCJALIZM PRZYSZŁOŚCIĄ ŚWIATA, 
NAPRZÓD MŁODZIEŻY ŚWIATA, POLSKA WEŁNA, ZAKŁAD 
SZKLARSKI, NIECH ŻYJE PZPR. 

Tyrmand (rozwija swój transparent: WIĘCEJ KOLORU!) Koloru! Koloru! 
Koloru!
Towarzysze z trybuny zaczynają się niepokoić. 

Towarzysz i A ten czego znowu?
Towarzysz ii Zdaje się, że to przedstawiciel przemysłu włókienniczego. 

Domaga się więcej farb kolorowych. Mamy przejściowe braki. 
Towarzysz i Chodźcie do nas, towarzyszu. Do mikrofonu. Powiedzcie, 

co wam leży na sercu… śmiało, śmiało. 
Tyrmand (wchodzi na trybunę honorową, przemawia, jakby był pierw-

szym sekretarzem KC) Ludu Warszawy i całej Polski! Towarzysze i oby
watele! Jak co roku, w dniu święta pracy wyszliśmy dzisiaj na ulice 
i place naszych miast, aby zamanifestować nasze przywiązanie do naj
szlachetniejszej, ogólnoludzkiej idei socjalizmu, naszą wolę do pracy 
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i walki o wcielenie tej idei coraz szerzej i głębiej w praktykę naszego 
życia, ja to wszystko rozumiem, bardzo dobrze, wcielajmy, działajmy, 
budujmy, ale dlaczego tak fatalnie ubrani? 
Dlaczego tacy pomięci? Pozgniatani.
Spójrzcie na swoje buty. Na spodnie. 
Co to za krój! Co to za kolor? Co to za materiał. 
Czy w takich koszulach, w tych złachanych sweterkach z poprzecie
ranymi rękawami chcecie stać się symbolem wielkiej idei socjalizmu?
Tego chcecie? 
Oglądać was będą miliony widzów na całym świecie. I co sobie o was 
pomyślą… 
Totalne bezguście. Brak smaku. Brak wyczucia. 
Taki komunikat pójdzie w świat: 
Warszawa jest źle ubrana. 
Warszawa fatalnie się nosi. 
Ta bohaterska, waleczna Warszawa to jeden wielki fashion from Ra
szyn!
Dość tandety! 
Dość bylejakości w modzie! 
Niech się święci elegancja!
Razem, głośno, wszyscy: Elegancja! 
Elegancja! Elegancja!
Tłum cichnie. Towarzysze skonsternowani. Słychać buczenie i gwizdy. 
Towarzysze z trybuny zaczynają się niepokoić. 

Towarzysz i Prowokator. Może by go tak…
Towarzysz ii Eeeee, po co. Niech sobie chodzi. Jeden taki kolorowy. Ni

komu nie zaszkodzi. 
Towarzysz i Ani nie pomoże. 
Towarzysz ii Dokładnie. Nie pomoże. Nie zaszkodzi. Niech sobie chodzi. 
Towarzysz i Chodźcie sobie, chodźcie sobie, towarzyszu. 
Towarzysz ii Byle powoli. 

Ktoś intonuje Międzynarodówkę. Tyrmand salwuje się ucieczką. 
Gdzieś w bocznej ulicy, gdzie nie ma pochodu, spotyka nastolatka ubra-
nego jak bikiniarz. 

Chłopak (śpiewa) 
Mam dziesięć złotych, idę do kina, 
w drodze mnie łapie HeineMedina,
HeineMedina, HeineMedina, jazz! (wygina się jakby był z gumy. Wy-
ciąga płyty zza pazuchy) 
Szanowny pan sobie życzy muzykie?

Tyrmand Nie, dziękuję. 
Chłopak Za dziękuję nic się nie kupuje. Towar pierwsza klasa. Boogie

woogie, na dancingi i prywatki… Żyletki, nylonowy grzebień, a może 
oryginalny amerykański proszek do prania?

Tyrmand Daj mi spokój. Im to powiedz. Ja niczego nie potrzebuję. 
Chłopak A może… Wiśka, Wiśka, pokaż się panu…

Pojawia się prostytutka. Idą do Tyrmanda. 
Prostytutka kładzie się do łóżka z Tyrmandem. Nastrojowe światło. 
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Wiśka Powiem ci coś.
Kiedy kraj leżał w gruzach, ja też leżałam w gruzach. 
Kiedy powstawały pierwsze bloki z betonu, dawałam na betonie. 
Pod Trasą Wuzet. Na Emdeemie. Na Starówce.
Kiedy kraj potrzebował dewiz, dawałam za dewizy. 
Kiedy powiedziano: cały naród buduje swoją stolicę, podjęłam wyzwanie.
Na trzy zmiany, w błocie, na mrozie, w barakach na Jelonkach, w hote
lach robotniczych, na stancjach.
Zawsze na pierwszej linii, ręka w rękę, udo w udo, pierś przy piersi. 
I wiesz co?
Kiedyś, tu na tym placu, stanie pomnik, postument z moich rozłożo
nych nóg. 
Każdy, kto tylko zechce, będzie mógł między nie wejść i tam zostać, na 
wieki, wieków amen. 
Jeden szczegół nie daje Tyrmandowi spokoju. Przerażająco brudne nogi 
Wiśki. 

Tyrmand (przynosi miskę, klęka, myje nogi Wiśki) A teraz wynocha!

S c e n a  7

Przed sklepem mięsnym. 
Ludzie w kolejce wachlują się, wycierają. Jest duszno i nerwowo. Ekspedient-
ka otwiera drzwi. Tłum napiera do środka. Tyrmand wchodzi jako ostatni. 
Wbiega jeszcze jeden mężczyzna. Tyrmand uprzejmym gestem przepusz-
cza go.

Mężczyzna A pan co? Nie stoi?
Tyrmand Owszem.
Mężczyzna A jak nie starczy?
Tyrmand Nawet nie wiadomo, co jest, więc nie ma sensu się martwić, czy 

starczy. Może nic nie ma? Trzeba być dobrej myśli. 
Mężczyzna Pan to masz do życia podejście.
Tyrmand Powiem panu coś. Wstałem rano, włączyłem radio, powiedzie

li, że Hillary i Norgay zdobyli Mount Everest. Proszę pana szanownego, 
osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem metrów.

Mężczyzna No i co?
Tyrmand Jak sobie pomyślałem, że mój Everest to dwie godziny walki na 

łokcie w kolejce przed sklepem, to mi się odechciało, rozumiesz pan?
Mężczyzna Co jest?
Kobieta Pasztetowa. Po ćwierć kilo dają.
Tyrmand Nie mówiłem! Mount Everest!

Pojawia się Bogna, całuje Tyrmanda w policzek.
Tyrmand Gdyby mogła, nosiłaby ze sobą zmięte prześcieradło do szkoły, 

żeby każdemu pokazać i opowiedzieć. Kocha mnie…
Bogna Co?
Tyrmand Nic, nic.

Co nas łączy? System skomplikowanych odpowiedzialności – trochę 
obowiązku, trochę satysfakcji, trochę zależności. 
Z radia słychać Mazurek Chopina. Tyrmand z Bogną w sklepie mięsnym. 
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Tyrmand Niegdyś popularny dziennikarz i publicysta, beniaminek „Prze
kroju”, imprez jazzowych i świetnie zbudowanych dziewczyn, a także 
kobiet o bujnej urodzie, adresat licznych listów od czytelników, wyróż
niający się sposobem ubierania, krytyk teatralny, łzą ci zachodzi oko, 
w chwili bezsiły i nędzy nie ma kto ci podać szklanki wody. Pośród 
akcesoriów udanego na ogół życia zabrakło ręki żony, matki, dziecka, 
a więc w istocie jesteś żebraczym strzępem człowieka, co teraz dostrze
gasz całkiem wyraźnie…

Bogna Nic nie rozumiem.
Tyrmand Czego znowu?
Bogna Dlaczego Gombrowicz był zdegenerowany?
Tyrmand Kotku, nie ja tak uważam, tylko w twoim beznadziejnym pod

ręczniku tak napisano. Powinnaś myśleć samodzielnie, to, że jakiś du
reń coś napisał, nie znaczy, że tak to jest. 

Bogna Ale co ja mam mówić w szkole… jak mnie zapytają?
Tyrmand Powiedz, że ten zgnilec żydowskomurzyńskoseksualny, agent 

amerykańskiego kapitału Gombrowicz jest mimo wszystko wspaniałym 
pisarzem. W razie czego powołaj się na mnie…
Nagle radio zaczyna nadawać skoczną melodię, coś zakazanego, amery-
kańskiego. Piosenka wprowadza w kolejce nastrój taneczny. Ludzie łączą 
się w pary, tańczą. Wszyscy zapominają o bożym świecie. 
Tyrmand zdenerwowany mizernym poziomem tańców ciągnie zdezo-
rientowaną ekspedientkę na środek. Tańczą boogie-woogie. Uczestnicy 
są pod wrażeniem. Otaczają Tyrmanda i partnerkę kołem, klaszczą.

S c e n a  8

Sklep mięsny na oczach widzów staje się Spatifem. Lokalem dla artystów. 
Pojawia się pianino. Ktoś tańczy. Ktoś pije. 

Tyrmand Spatif jest wesołą barką z boazerii, która płynie po Oceanie 
Smutku. Sami zdolni, utalentowani i wszyscy pijani. Zimne potrawy, 
ciepła wódka, fachowcy od rozrywki, spece od obrazu, słów i dźwię
ków. Same skurwysyny. Gardzę nimi.

Mężczyzna Patrzcie, Tyrmand! Hej, Lolo!
Kobieta Do nas! Tutaj!
Mężczyzna Bardzo zdolny. 
Mężczyzna Niestety. 
Kobieta Pisane mu jest mnóstwo pieniędzy i kobiet, piękne mieszkanie, 

samochód, a nawet trochę sławy. O wiele więcej, niż mu się należy. 
Mężczyzna Od czubka głowy po pięty cały sztuczny i wymyślony. 
Kobieta Wszyscy jesteśmy wymyśleni, przebrani, udajemy artystów, ak

torów, filmowców. Robimy miny, jakbyśmy coś mieli do powiedzenia, 
jakbyśmy na kogoś ważnego czekali, jakbyśmy nie byli tacy beznadziej
ni i nudni. 

Mężczyzna Tak, tak, my udajemy, ale on naprawdę w to wszystko wierzy. 
Mężczyzna On się rozminął z krajem, z czasem, z powołaniem. 
Kobieta Ze sobą najbardziej się rozminął. 
Mężczyzna Je śledzia, a uważa, że to homar. 
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Mężczyzna Syrenkę chciałby zamienić na Pontiaca. Z całą pewnością 
nosi piżamy ze swoimi inicjałami. L.T. 

Kobieta A o czym on pisze?
Mężczyzna On w ogóle nie pisze. Tylko straszy. Obiecuje. 
Mężczyzna Ciągle twierdzi, że coś robi, że zaczyna, że kończy, że jest 

w środku. Że ma koncepcję, że wziął zaliczkę. 
Mężczyzna Że musi się zebrać, że nie ma czasu. Że zabrakło papieru. Że 

mu nie idzie. Że musi poprawić. 
Mężczyzna Biedaczek. Topi się w  gnojówce na peryferiach Europy 

i świat nigdy nie dowie się, jaki jest naprawdę wspaniały. 
Mężczyzna Ważne rzeczy robi się tylko na wschód albo na zachód od 

nas. Tu nic się nie robi. Tu pije się ciepłą wódkę i się czeka. 
Kobieta Na co?
Mężczyzna Na zrazy z kaszą. 
Mężczyzna Mały Żydek, który udaje wielkiego Polaka. Pełen żółci, jadu 

i nienawiści. 
Tyrmand Mam propozycję z filmu.
Mężczyzna Brawo!
Tyrmand Dużo płacą. 
Mężczyzna Co zrobić. 
Tyrmand Ale tego nie wezmę. Piszę powieść. 
Mężczyzna Brawo!
Kobieta No wreszcie!
Tyrmand Mam koncepcję. Wziąłem już zaliczkę. 
Mężczyzna Wspaniale!
Tyrmand Muszę się zebrać. Nie mam czasu. Kelner, poproszę kieliszek 

hennessy.
W ostateczności niech będzie ciepła wódka. Albo gorzka herbata. 

Mężczyzna Zajebie się. Gówno napisze, a nie powieść. 
Kobieta Nie tacy próbowali. 
Tyrmand Akcja się będzie działa tu i teraz, szeroka panorama, bardzo 

szeroka panoramiczna panorama, wielowątkowa narracja… całe mnó
stwo różnych bohaterów. 
Słyszę, jak do mnie mówią, muszę tylko zapamiętać i zapisać. Zapamię
tać i zapisać. Słowo po słowie. 
W miarę opowiadania Spatif zamienia się w gabinet pisarza. Na stoliku 
zamiast butelek pojawia się maszyna do pisania. Gasną wszystkie świa-
tła. Pali się tylko lampka nad stolikiem. Cichnie muzyka. Słychać tylko 
jednostajny odgłos pisania. 

Mężczyzna (nalewa wódkę do dwóch kieliszków, pije sam i zagryza ka-
napką) Słyszysz mnie? Wariacie? Napij się ze mną wódki.

Tyrmand Ja piszę. 
Mężczyzna Tak jest. Ty piszesz. Ja piję. 
Tyrmand Bo mam kuku na muniu...
Mężczyzna Gdybyś był mądry, dawno byś prysnął. Co cię tu trzyma?
Tyrmand Walka.
Mężczyzna Umywalka?
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Tyrmand Tu mam poczucie, że mogę coś zrobić, mogę ukradkiem wci
skać im kij w szprychy…

Mężczyzna Facet w  wieku trzydziestu czterech lat, z  jedną nędz
ną książczyną, bez pozycji, nazwiska, może uważać swoje życie za 
zmarnowane…

Tyrmand Mogłem zostać w Norwegii, byłbym dzisiaj urzędnikiem, z gro
madką dzieci, samochodem i tak dalej. Tylko po co? Zobacz to. (podaje 
Mężczyźnie kartki maszynopisu) 

Mężczyzna (czyta fragment) To  gówno! Fałszywe, kolorowe gówno! 
To jest antyprawda. To jest kolorowa baśń o kurwach i łotrach. Nawet 
chamstwo pod twoim piórem staje się barwne. Co to ma wspólnego 
z komunizmem? Nic. Komuniści zamienili wszystko w gnój. Tych kilku 
dziennikarzy, artystów i ich ekskluzywne naczynia seksualne, wobec 
otchłani gówienności, mizerii, mazi, która okleja i osmradza wszystko. 
Gdzie to wszystko jest? Głupek!

Tyrmand Ale bardzo utalentowany…
Pojawia się Bogna. 

Bogna Poszlibyśmy gdzieś…
Tyrmand (nie odrywając się od pisania) Ale gdzie?
Bogna Do kina…
Tyrmand Nie.
Bogna Czemu?
Tyrmand Za ciemno. Nie będę mógł pisać. 
Bogna Kochaj się ze mną. 
Tyrmand Nie teraz. 
Bogna Pożałujesz. 
Tyrmand Nie teraz. 
Bogna Nie słuchasz mnie. Myślisz tylko o sobie. Jesteś stary, brzydki 

i nienawidzę cię. Znajdę sobie chłopaka w moim wieku i przyprawię 
ci rogi, baranie! Słyszysz mnie? Powiedz coś. Idę sobie i nigdy nie wró
cę. To koniec. Wielki pan pisarz, w sztukowanej koszuli, w pożyczonym 
płaszczu i na proszonym obiedzie. Jesteś nikim. Zero! 
Myślisz, że pozjadałeś wszystkie rozumy, że jesteś lepszy, bo byłeś na 
Zachodzie i masz paski na skarpetach?
Komu chcesz zaimponować? Czym?
Jesteś pusty i nijaki. Piszesz nijakie zdania. Nijakie wyrazy, nawet litery 
masz koślawe. Kropki dobrze nie umiesz postawić. 
Niczego dobrze nie umiesz. 
Na jazzie się nie znasz. Kompletnie! 
Masz szczęście, że oni też się nie znają, inaczej by cię wyśmiali. 
Jesteś ignorantem. Nadętym bufonem.
Nie podobam ci się, trudno, zawsze miałeś dziwny gust. 
A taki mogłeś być fajny. Gdybyś tylko chciał. 

Tyrmand Nie teraz. (przestaje pisać. Rozciąga się)
Nagle fanfary. Dzwony. Werble. Półnagie dziewczyny wnoszą na tacy ko-
ronę i wkładają ją Tyrmandowi na głowę. 

Tyrmand Świat zwariował? Czy ja? Książkę można dostać tylko spod 
lady, sam widziałem wczoraj ogonek na Marszałkowskiej, pytam, co 
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tu dają. Facet przepitym głosem wyjaśnił: „Złego” – jednego na ryło. 
Czytają mnie warszawskie lolity i cinkciarze, zacne damy i playboye, 
surowi urzędnicy i Gombrowicz. Tego chciałem?

Konferansjer A teraz bez jaj, całkiem poważnie, autorem bestselleru 
roku zostaje, kto, właśnie, właśnie, Leopold Tyrmand, za powieść „Zły”. 
Wielki nakład, wielka kasa, wielki pisarz. 
Tyrmand zostaje celebrytą. Pozuje na ściance. Błysk fleszy. 

Tyrmand Gdybym urodził się trochę później, jutrzejszy dzień zacząłbym 
w telewizji śniadaniowej, obstawiałbym wszystkie programy o modzie, 
o trendach, gustach, smakach, byłbym heteroseksualnym Jacykowem albo 
Michaśką. Trwałbym w nudnym związku, no, może od czasu do czasu ko
goś bym bzyknął dla odmiany, ale raczej bez szaleństw, bez ustawek.
Do tego, dwa magazyny o książkach w prywatnych stacjach, własny 
program o jazzie w telewizji publicznej, no i prasa, felietony, o tym 
i owym, wywiad rzeka raz do roku, może jakieś eseje, oczywiście jakieś 
blogi, podróżniczy, kulturalny, polityczny. No i książki. Dużo fabuły. 
Coś ze sportem bym też chciał robić, tenis, boks, narty, no i samocho
dy, w TVN Turbo może, może nawet cyklicznie. 

Konferansjer Ale co teraz, panie Tyrmand?
Tyrmand Teraz rekord.
Konferansjer Jaki rekord?
Tyrmand Opel Rekord. 

Kochani, kocham samochody. 
Nigdy się z tą miłością nie kryłem, dziś zaś chciałem z dumą ogłosić, że 
właśnie zostałem ambasadorem marki Opel Rekord Polska. 
Przyjemność z  prowadzenia samochodu takiego jak Opel Rekord, 
stworzonego dla kierowcy, należy zaś zarówno do historii, teraźniejszo
ści i – mam nadzieję – przyszłości motoryzacji. Czego sobie i Państwu 
życzę. (macha kluczykami, odchodzi)
Słychać donośny klakson. Warkot silnika. 

S c e n a  9

Pożegnanie Tyrmanda z krajem. Tyrmand wsiada na statek.
Słychać orkiestrę wojskową grającą hymn Polski.

Tyrmand Jeździłem jakiś czas, po Krakowskim Przedmieściu, po Nowym 
Świecie, moim nowym oplem rekordem, zwalniałem przy kawiarniach, 
gdzie siedzieliście wy, literaci od siedmiu boleści. Jeździłem codziennie, 
z uchylonym oknem, z łokciem na zewnątrz, z dziewczyną wewnątrz, 
ale w końcu, w końcu przyszedł ten czas, kiedy powiedziałem dość. 
Opel wypuścił nowy model, a moje dwie kolejne książki leżą w szu
fladzie.
Nie stać was na nie. Nie stać was na prawdę. 
Nie stać was na mnie. 
Wczoraj odebrałem paszport. 
Jeszcze za mną zatęsknicie. 
Przyjaciele hipsterzy, z  placu Zbawiciela, bywalcy Charlotty, Planu 
B., Studia i Karmy, ja wasz praojciec mówię wam, noście się modnie, 
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bądźcie kolorowi, pamiętajcie o rurkowych spodniach, o oprawkach 
okularów, kraciastych koszulach. 
Bądźcie niezależni, ironiczni i alternatywni. Nieszablonowi. 
Pieprzcie mainstream. 
Znajcie wszystkich, których znać należy. 
Czytajcie wszystkich, których czytać należy. 
Bywajcie tam, gdzie bywacie. 
Projektujcie projekty, ogarniajcie tematy. 
Mówcie szybko i dużo. 
Jedzcie w ładnych miejscach na ładnych talerzach.
Pijcie bombillę na bazie yerby i kardamonową latte. Pijcie piwo z re
gionalnych browarów.
Strzyżcie się i gólcie, zapuszczajcie brody, bądźcie sobą, nawet jeśli wy
daje się wam, że jesteście nikim. 
Nawet jeśli naprawdę jesteście nikim. 
Bądźcie sobą. 

S c e n a  1 0

Ameryka. Tyrmand obładowany bagażami wysiada ze statku.
Tyrmand Zachód, Zachód…

Najbardziej wysunięty na zachód Zachód.
Zachodni wiatr. Gwiaździsty sztandar powiewa.
Dumnie łopocze. Na każdym płocie i dachu.
Kraj wolnych i dzielnych ludzi. 
Miał być jazz, seks, boks.
Miały być whisky, cygara, barbecue.
Miała być miłość, lepsze życie.
I wszystko jest. 
Good morning America!
Bagażowy odbiera bagaż. 

Tyrmand (dostaje do ręki kieliszek z palemką. Od razu jest w środku przy-
jęcia na stojąco. Literuje swoje nazwisko) T. Y. R. M. A. N. D. 
Wszyscy biją brawo. 

Tyrmand Naprawdę nie trzeba. To tylko nazwisko: T. Y. R. M. A. N. D.
Amerykanin Jeszcze! To takie zabawne!
Amerykanin On jest taki zabawny. 
Amerykanka Z takiego dziwnego kraju. 
Tyrmand P. O. L. A. N. D. T. Y. R. M. A. N. D.
Amerykanin Przezabawny. 
Amerykanka Cudownie dowcipny. Jak on się nazywa?
Tyrmand T. Y. R. M. A. N. D. P. O. L. A. N. D. 

Byłem mały, brzydki, nieśmiały, zamknięty w  małym mieszkaniu, 
w małym kraju, któregoś dnia spakowałem walizki i wsiadłem na sta
tek, przepłynąłem wielką wodę, zostawiłem szare spodnie i szarą twarz, 
zostawiłem wszystko, by mieć wszystko, bo kto, jeśli nie ja, kiedy, jeśli 
nie teraz. 
God bless Tyrmand in America!
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Amerykanin Genialny. 
Amerykanin I do tego zabawny. 
Amerykanin My Amerykanie jesteśmy nieskomplikowani. 
Tyrmand To bardzo szlachetne we współczesnym świecie, który razi już 

całym swym zagmatwaniem. W swym pragmatyzmie prostotę uważa
cie za walor, nie za mankament; co daje się uprościć, podlega udosko
naleniu, więc skłaniacie się ku wszelkim uproszczeniom. Obserwując 
życie w krajach komunistycznych, odbieracie społeczeństwo albo jako 
z gruntu skomunizowane, albo jako całkowicie zniewolone przez ko
munistów. W rzeczywistości sytuacja jest trochę bardziej skompliko
wana. Potem zachodzicie w głowę, dlaczego nie zorientowaliście się, 
o co chodziło. 

Amerykanin Have a nice day.
Amerykanie odchodzą.

Tyrmand Jak „have a nice day”? A kontrargumenty, a dyskusja, a spór? 
Ja  nie chcę mieć miłego dnia, ja  chcę mieć ciekawy dzień. Dlacze
go pan mnie nie słucha, mówię do pana. Chcę się z panem pokłócić 
o pryncypia. 

Amerykanin Have a nice day.
Tyrmand Przecież to nic nie znaczy. Pan w ogóle nie życzy mi miłego 

dnia, pan życzy mi jak najgorzej, pan mnie obraża i jeszcze się uśmie
cha. (odstawia kieliszek i siada do stołu)
Podchodzi kelner. 

Tyrmand Chcę coś zjeść. 
Kelner Proszę bardzo. Co pan sobie życzy?
Tyrmand A co jest?
Kelner Wszystko.
Tyrmand Poproszę w takim razie ziemniaki. 
Kelner Jak szanowny pan życzy sobie ziemniaki? Pieczone? Frytki? Ubi

te? Gniecione? Tłuczone? Czy gotowane? Po rosyjsku, po libańsku, 
z Irlandii Północnej czy przetarte przez portorykańskie sitko? Może 
purée? Purée z masłem po francusku, ze śmietaną po włosku, purée 
z mlekiem, purée z mlekiem skondensowanym, purée z mlekiem ko
zim. A może w ogóle mleko kozie?

Tyrmand Wiesz co? Pierdol się! Razem z tymi swoimi ziemniakami. 
Kelner Dobrze, proszę pana. Jak pan sobie życzy. Będę się pierdolił ra

zem z moimi ziemniakami, a panu życzę have a nice day. Bo mi za 
to płacą. Ustaloną stawkę za godzinę. I klient jest moim bogiem, w tym 
czasie. Potem też powiem panu, żeby się pan pierdolił, ale na razie: 
have a nice day.

Tyrmand I tak jest ze wszystkim. Cały czas. Jakie spodnie pana intere
sują? Długie, krótkie, do kolan? Z mankietami czy bez? Na guziki czy 
na zamek? Ile kieszeni? I w którym ze stu trzydziestu siedmiu odcieni, 
jakimi dysponujemy? To samo ze sprzętem lotniczym, sałatkami, ubez
pieczeniem na życie, szamponami i dziwkami. Wszyscy mają wszystko 
w nieograniczonej ilości. Kurwa jego mać! 
Człowiek nie może spokojnie żyć w takiej mnogości. 
Człowiek nie może wytrzymać ze świadomością nieskończoności. 
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Chcę, żeby możliwości się wyczerpały!
Czy to takie trudne?
Proszę o  zwykłe ziemniaki z  sosem i  kawałkiem mięsa, o  zwykłe 
spodnie, koszulę i buty, proszę o zwykłą dziewczynę, która zrobi ze 
mną to, co zwykle dziewczyna robi zwykłemu chłopakowi. 
Pojawiają się amerykańscy Rycerze Steka & Burgera. Ubrani dobrze. 
Uczesani dobrze. Zadowoleni. 

Rycerze (zaczesują się za pomocą grzebienia i jednym gestem zamawiają 
steka & burgera) Stekaaaaaaaaa!

Tyrmand Pędzą w tych swoich fordach, cadillacach, buickach, dodgach, 
z piskiem opon, z rykiem czterolitrowych silników, nie troszcząc się 
o nikogo i o nic oprócz własnego brzucha. 

Rycerze And burgeraaaaaaaa!
Tyrmand Rycerze czerwonego mięsa, pieczonych indyków i syropu klo

nowego. Kowboje wołowiny. Kawaleria z walmartu. 
Pojawia się amerykańska bufetowa. 

Bufetowa Kotku, chodź tu do bejbi, dotknij, kiss me, zobacz i się prze
konaj. Steki, burgery, whisky. Co masz do mnie, bejbi? Że za bufetem? 
Że z drugiej strony. Steki, burgery, whisky.

Rycerze Oł jeaaa, oł jeaaa, oł jeaa!
Bufetowa A jakby mnie gdzie indziej postawić, fartuch zdjąć i włosy zro

bić, steki, burgery, whisky, to byłabym jak Marilyn. 
Jak Marilyn stałabym nad szybem wentylacyjnym, a powiew metra 
zrobiłby swoje. I cały świat zobaczyłby moje uda i moje majtki. I by
łoby kino. I zdjęcia, i wywiady, i alkohol lepszy lałby się strumieniami 
i to nie ja musiałabym nalewać, ale mnie by nalewano. 

Tyrmand I woziliby panią otwartym samochodem, po szerokich ulicach, 
po szerokim świecie, tam i z powrotem. 

Bufetowa I tak mnie wożą. Tam i z powrotem. Tam i z powrotem. Już 
mi się od tego rzygać chce. Wolę domek z ogródkiem i żeby nigdzie się 
nie trzeba było ruszać. 

Rycerz Marilyn, kochanie, przejedziesz się ze mną motorem?
Bufetowa Marlon, z tobą nigdy.
Rycerz Pojedziemy do Tłuszcza. Chciałem powiedzieć Miami. Tymcza

sem nalej mi whisky. I do tego wielkiego, krwistego steka! (klepie Bu-
fetową w pośladek) 

Tyrmand Nie rozumiem, skąd u was ta gigantomania? Wielkie budyn
ki, wielkie steki, wielkie frytki, wielkie samochody i wielkie dekolty 
wielkich kobiet. Czy nie może być coś małego, niepozornego, coś 
skromnego?

Rycerz Nie! My lubimy wielkie rzeczy i domy wielkie, i garaże, a w ga
rażach wielkie samochody, w nich nasze wielkie dzieci, które zajadają 
wielkie potrójne burgery. 
Tu jest, koleś, Ameryka. Wielki kraj. Wielkie możliwości. 

Tyrmand Niedługo wszyscy będziecie wyglądać jak jedna wielka middle
class. Na każdej głowie ta sama fryzura, dziura w dżinsach dokładnie 
w tym samym miejscu. Sprawia wam radość, że wyglądacie wszyscy 
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jak z fabryki Forda, te same solidne buty, te same kapelusze, tak samo 
się za głośno śmiejecie i tak samo kłamiecie. A gdzie ekscentryczność?

Rycerz Ekscentryczność? Tu.
Rycerze Steka & Burgera przemieniają się w zespół country. Grają jakiś 
popularny utwór country, Tyrmand zniesmaczony wychodzi. 

S c e n a  1 1

Tyrmand przyłącza się do demonstracji. 
Demonstranci Marks! Engels! Dieta! Yoga! Marks! Engels! Dieta! Yoga!
Tyrmand Precz z komuną! Precz z komuną!
Demonstrant Co on chrzani?
Demonstrant Wynoś się stąd! Nie potrzebujemy tu takich.
Demonstrant Czekajcie, ja mu wytłumaczę. Komunizm jest wspania

łą, wzniosłą ideą, czystą i bardzo ludzką w zamyśle. Można ją spro
wadzić do najprostszego i  najpiękniejszego postulatu, by wszyscy 
ludzie byli braćmi. Dlatego mówimy: bracie, chodź z nami przeciw 
tym kapitalistycznym świniom, przeciw wojnie, wyzyskowi, przeciw 
niesprawiedliwości. 

Demonstranci Ho Szi Min! Ho Szi Min! Ho Szi Min!
Tyrmand Jesteście naćpani!
Demonstranci LSD! LSD! LSD!
Tyrmand Cisza! Uspokójcie się. Przyjechałem z komunistycznego kraju. 

Zza żelaznej kurtyny. Jesteście naiwni. Nic nie wiecie. Nic. Komunizm 
to czyste zło. Absolutne zło! To jest dopiero wyzysk, niesprawiedliwość. 
W  latach trzydziestych Rosjanie zgładzili około czterech milionów 
chłopów ukraińskich. Po ostatniej wojnie wybili Tatarów krym
skich i prawie połowę ludności Litwy. Ci ludzie mają krew na rękach. 
To mordercy!

Demonstrant Pan jest zaślepiony nienawiścią do Związku Radzieckiego, 
nie można panu ufać. Nikt normalny w to nie uwierzy.

Tyrmand Wygodniej jest wierzyć, że marines zabijają małe dzieci 
w Wietnamie. To można zobaczyć na własne oczy w każdym dzienni
ku telewizyjnym.

Demonstrant Komunizm to jedyna siła zdolna zmienić świat!
Tyrmand To niech zacznie od siebie. 
Demonstrant To  znaczy, że ty  też chcesz mordować małych 

Wietnamczyków?
Demonstrant To konserwa! Wapniak!
Demonstrant Zakuty łeb! 
Demonstrant Zapisz się do Ku Klux Klanu. 
Demonstrant Stary, nie truj, ale truje. 
Demonstrant Kogo to obchodzi, co za nudziarz. Gdybym takiemu przy

walił, toby mi ręka uschła. A tfu!
Demonstranci Marks! Engels! Dieta! Yoga! Marks! Engels! Dieta! Yoga!

Demonstracja odchodzi. 
Tyrmand (zostaje sam. Owija się amerykańską flagą. Nuci hymn) 

Oh, say can you see, by the dawn’s early light,
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What so proudly we hailed at the twilight’s last gleaming?
Postanowiłem bronić Ameryki przed nią samą. 
Przed jej elitą intelektualną. 
Przed jej głupotą. 
Przed jej zaślepieniem.
Whose broad stripes and bright stars, through the perilous fight. 
Ja, Leopold Tyrmand, z dniem dzisiejszym zostaję pierwszym obrońcą 
Ameryki. Robota ogromna, ale takież i widoki na sukces.
O’er the ramparts we watched, were so gallantly streaming?
And the rockets’ red glare, the bombs bursting in air,
Gave proof through the night that our flag was still there.

S c e n a  1 2

Ameryka. W tle typowy amerykański dom. Typowo amerykańskie ogród-
ki. I  Tyrmand pchający przed sobą typowy wózek z bliźniakami. 

Konferansjer Niestety aktualnie nie mamy dla pana żadnych nagród. 
Nie mamy dla pana żadnych wyróżnień. Żadnych propozycji, płatnych 
ani staży.
Nic nie mamy dla pana. I co gorsza, pan również nic dla nas nie ma. 
Nudzi nas pan. Wnerwia, żeby nie powiedzieć gorzej. 
Panie Tyrmand, jest pan dupkiem.
Wkurwia pan nas. 
Proszę do nas nie dzwonić. Rozumie pan?
Don’t call us we call you.
Co znaczy w  dowolnym tłumaczeniu: pieprz się frajerze, mamy 
 lepszych, chcemy lepszych, nie rokujesz, nie będziemy w ciebie inwe
stować.
Nic nie będziemy z tobą robić. 
Czy to jest jasne?
Cocacola to jest to!
Ameryka to jest to!
Tyrmand to nie jest to!

Tyrmand Może chociaż Ojciec Roku?
Konferansjer Nothing. Mister Tyrmand. 
Tyrmand Miesiąca? Tygodnia? Father of the day? Kocham Amerykę!
Konferansjer Ameryka nie kocha pana. 
Tyrmand Kocham Amerykę, która nie istnieje. 
Konferansjer To pan nie istnieje. 
Tyrmand (odchodzi, pchając wózek. Nuci hymn) Jestem Lolek i jestem sam.

Widać jego kolorowe pasiaste skarpetki. Wszyscy przechodnie, których 
mija, mają identyczne. 

K o n i e c


