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S£UCHOWISKO

OSOBY:
PANI Z., kobieta niem³oda
PAN R., mê¿czyzna niem³ody
ADELA, s³u¿¹ca
BELA, przyjació³ka Pani Z.
PAULINA, córka Pani Z.

S c e n a  1

Kuchnia. Z kranu g³o�no spadaj¹ krople wody. Pani Z. i szykuj¹ca obiad Adela.
ADELA Gdzie pani bêdzie jad³a?
PANI Z. Tutaj.
ADELA Mam tu jeszcze du¿o do sprz¹tania. Niech pani je w jadalni, jak wypada�
PANI Z. Ty akurat wiesz, co wypada. Nie nak³adaj tyle. My�lisz, ¿e na �wiecie s¹ tylko

ziemniaki?
ADELA Zawsze pani lubi³a. A zreszt¹ s¹ zdrowe i d³ugo trzymaj¹. Czyta³am�
PANI Z. Gdzie?
ADELA Nie pamiêtam. Ale czyta³am�
PANI Z. A pamiêtasz chocia¿, ¿e prosi³am o znalezienie kogo� do kranu?
ADELA Pyta³am pod ko�cio³em, ale to dla ka¿dego za ma³a robota.
PANI Z. A tyle siê mówi³o o polskich hydraulikach w Pary¿u.
ADELA Francuza pani nie przyprowadzê, bo niby jak? Nie dogadam siê. Zreszt¹, co to

przeszkadza, ¿e trochê kapie�
PANI Z. Pewnie ¿e nic. Co ma przeszkadzaæ.

Dzwonek telefonu.
PANI Z. (odbiera) Bela? S³uchaj, ja ju¿ tego d³u¿ej nie wytrzymam� (pauza) Jak to

czego? Mówi³am ci ju¿ z dziesiêæ razy. (pauza) Czy ty nie mo¿esz zapamiêtaæ tego,
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co siê do ciebie mówi? Bela, �wiat siê naprawdê nie krêci wokó³ ciebie� (pauza)
Tak, w³a�nie. Chodzi o kran� (pauza) Ju¿ rozmawia³a�? O Belusiu, jeste� kochana
dziewczyna. I na ciebie nieraz mo¿na liczyæ� (pauza) Nie jestem z³o�liwa, ja siê po
prostu cieszê w ten sposób. I kiedy przyjdzie? (pauza) Przecie¿ wiesz, ¿e o pi¹tej
zawsze s³ucham muzyki� (pauza) Musisz wychodziæ? Trzeba by³o mówiæ od razu.
¯egnam ciê, Belu.

S c e n a  2

Koncert fortepianowy Saint-Saënsa w wykonaniu Rubinsteina. Dzwonek do drzwi.
Pani Z. idzie do przedpokoju i otwiera. W drzwiach stoi Pan R.

PANI Z. Pan do kogo?
PAN R. Dzieñ dobry, ja w sprawie kranu. Czy dobrze trafi³em?
PANI Z. (wyra�nie zaskoczona) Nie wygl¹da pan na hydraulika. Proszê, niech pan wej-

dzie. (prowadzi go do kuchni) Oto mój problem. S³yszy pan, jak kapie? Nie mogê
tego wytrzymaæ.

PAN R. Pani pozwoli, ¿e zdejmê marynarkê?
PANI Z. Oczywi�cie. Chce pan fartuch?
PAN R. Nie, dziêkujê. Mam nadziejê, ¿e nie doprowadzê do katastrofy� Gdzie siê za-

krêca wodê?
PANI Z. M¹¿ na pewno by wiedzia³. On wiedzia³ wszystko. Ale proszê zaczekaæ, za-

dzwoniê do s³u¿¹cej. Ona te¿ swoje wie� Nie, nie zadzwoniê, zostawi³a telefon na
krze�le.

PAN R. Ju¿ nie potrzeba. Widzê zawór� Teraz ju¿ pójdzie szybko.
PANI Z. Dobrze, bo nie mogê wytrzymaæ tego kapania.
PAN R. To mo¿e cz³owieka wyprowadziæ z równowagi. Jak wszystko, co wdziera siê do

ucha bez naszej zgody.
PANI Z. Wie pan co� o tym?
PAN R. Wszystko. (s³ychaæ, ¿e pracuje)
PANI Z. Niemo¿liwe.
PAN R. Kiedy� by³em nawet bliski za³amania, ale siê nie da³em�
PANI Z. A teraz?
PAN R. Umiem zreperowaæ uszczelkê.

Milcz¹, podczas gdy Pan R. pracuje. S³ychaæ muzykê.
PAN R. Tym rozpocz¹³ karierê�
PANI Z. Kto, Saint-Saëns?
PAN R. Rubinstein. Kiedy zaczyna³, ten koncert by³ jego popisowym numerem.
PANI Z. Nie wiedzia³am. Od dawna pan w Pary¿u?
PAN R. Zasta³ mnie tu stan wojenny�
PANI Z. Ja od dziecka prawie. Przyjecha³am z ojcem w piêædziesi¹tym szóstym, kiedy

tylko mo¿na by³o z Polski wyjechaæ.
PAN R. Ja nie mog³em do niej wróciæ�
PANI Z. Po co by³o wracaæ, ma pan tu wszystko, kulturê, piêkno� A teraz i tak mo¿e

pan jechaæ, kiedy tylko chce.
PAN R. My�lê, ¿e bêdzie dobrze. Niech pani sprawdzi. Wymieni³em uszczelkê� Star¹

wyrzucam�
PANI Z. Bardzo dziêkujê. Ile panu muszê zap³aciæ?
PAN R. Dwadzie�cia.
PANI Z. Tak ma³o? Francuz wzi¹³by ze sto.
PAN R. Jako� nie czujê siê Francuzem.
PANI Z. W takim razie niech bêdzie piêædziesi¹t razem z napiwkiem.
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PAN R. Dziêkujê, ale jeszcze mniej mogê przyzwyczaiæ siê do brania napiwków. Wola³-

bym je dawaæ. Proszê, oto reszta. Mi³o by³o pani¹ poznaæ.
PANI Z. Co to za honory? Tak nie mo¿na ¿yæ. To wbrew umowie spo³ecznej. Cz³owiek

powinien umieæ w³¹czyæ siê w zastany uk³ad. Niech pan patrzy, kiedy� rosyjska ary-
stokracja� Potrafili byæ taksówkarzami, kelnerami� I nikomu jako� korona z g³o-
wy nie spad³a. W takim razie kieliszek czego� dobrego. Mam koniak, który m¹¿ do-
sta³ na urodziny od ministra finansów. Niech pan sobie nie my�li, ja siê te¿ napijê�

PAN R. Proszê siê nie obraziæ, ale alkohol mi nie s³u¿y. Mo¿e co� zimnego, je¿eli pani
pozwoli�

PANI Z. Zimnego? Co ja mam zimnego? Mo¿e byæ woda albo sok�
PAN R. Niech bêdzie woda.
PANI Z. (nalewa wody do szklanek) Zapraszam na pokoje�

Id¹.
PANI Z. Niech pan siada tutaj. Na pewno siê pan nie napije koniaku? Bo ja wypijê kieliszek.
PAN R. Zostanê przy wodzie. Czy tam w rogu to Malewicz?
PANI Z. Zna siê pan na malarstwie? Mój m¹¿ lubi³ konstruktywistów, bo mia³ konstruk-

tywn¹ g³owê. Ja jestem prosta kobieta. D³ugo zbiera³am École de Paris. Kiesling,
Adler, zna pan ich oczywi�cie?

PAN R. My�lê, ¿e nie�le�
Cisza.

PANI Z. To mój pierwszy mocniejszy alkohol od piêciu lat. Zwykle wypijam tylko kieli-
szek czerwonego wina, bo to dobre na serce.

PAN R. Chyba jest dzisiaj niskie ci�nienie�
PANI Z. To nie to. Pewnie g³owa domaga siê chwilowej iluzji�
PAN R. Iluzji czego?
PANI Z. Gdybym to wiedzia³a� Na szczê�cie w moim wieku podobno nie mo¿na siê

uzale¿niæ.
PAN R. W to akurat nie wierzê, ale mogê zrozumieæ chêæ prze¿ycia iluzji.
PANI Z. Co� panu puszczê. (wstaje i podchodzi do gramofonu. S³ychaæ �Fantazjê szkoc-

k¹� Maxa Brucha) Ciekawe, czy pan zgadnie, co to jest�
PAN R. Polecam pani wykonanie Jashy Heifetza. Jak by to powiedzieæ, dodaje fantazji

tej �Fantazji��
PANI Z. Sk¹d pan siê tak dobrze zna na muzyce?
PAN R. Lubiê j¹. To siê zdarza tak¿e hydraulikom.
PANI Z. Niech pan aby nie my�li, ¿e chcia³am pana uraziæ. Co to hydraulik, zawód jak

zawód. Nie jest pan pewnie jedynym hydraulikiem na �wiecie, który zna siê na
muzyce�

PAN R. Te¿ mam tak¹ nadziejê.
PANI Z. Piêknie. W takim razie wypijê za �wiat, w którym ludzie bêd¹ równi umys³a-

mi� (wypija) Nie bardzo znam siê na koniakach, ale je�li jest od ministra, to musi
byæ dobry�

PAN R. (niespodziewanie o¿ywiony) Powinna pani poczuæ gdzie� g³êboko na jêzyku smak
borówki.

PANI Z. (zaniepokojona) Nie czujê.
PAN R. Rozsmakuje siê pani z czasem.
PANI Z. My�lê, ¿e ju¿ nie zd¹¿ê. Nie jestem ju¿ m³oda� Pan zreszt¹ tak¿e. Ale nie bêdê

siê tym przejmowaæ. Te¿ mi co�, minister�
PAN R. Bardzo dziêkujê za mi³e przyjêcie, na mnie ju¿ czas. (wstaje)
PANI Z. Niech pan mi zostawi swój telefon, bo gdyby co� siê jeszcze zepsu³o�
PAN R. Mo¿e zapiszê pani na tym. Nie, to bêdzie lepsze�
PANI Z. Niech pan nie szuka. Wpiszê od razu do notesu�
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S c e n a  3

Pani Z. le¿y na kanapie. Rozmawia przez telefon.
PANI Z. Nie wiem. Nie chcê nawet o tym my�leæ. Ty te¿ siê nie przejmuj. Sprawa roz-

wi¹¿e siê sama� Bela, s³uchaj, ten pan, co mi go przys³a³a� do kranu, to co on za
jeden? (pauza) Nie, nie mam ¿adnych pretensji do ciebie. Dobrze wszystko zrobi³.
Tak siê tylko pytam� (pauza) Przysy³asz mi kogo� do domu i nie masz pojêcia, kto
to jest? (pauza) Rozumiem� rozumiem wszystko. Wiêcej nie musisz mówiæ. I tak ci
dziêkujê, ¿e by³a� tak uprzejma. Bela, muszê koñczyæ, bo kto� dzwoni do drzwi. Uca³uj
ode mnie Jutê. (odk³ada s³uchawkê, nastawia g³o�niej �Fantazjê szkock¹� Brucha)

S c e n a  4

Kuchnia. Pani Z. rozmawia z Adel¹.
ADELA Po co pani takie fanaberie? Pan dyrektor na pewno nie by³by z tego zadowolony.
PANI Z. Sk¹d ty mo¿esz o tym wiedzieæ?
ADELA Przecie¿ powiedzia³ kiedy�, ¿e nigdy siê nie spodziewa³, ¿e bêdzie mieszka³

w takim ³adnym mieszkaniu. A ju¿ ³azienka najbardziej mu siê podoba³a�
PANI Z. Zw³aszcza od czasu, kiedy wyjecha³am sama do Biarritz. Pozwoli³ ci wtedy

umyæ sobie plecy.
ADELA To pani o tym wiedzia³a?
PANI Z. Czy s¹dzisz, g³upia, ¿e pan dyrektor mia³ przede mn¹ tajemnice?
ADELA I nie wyrzuci³a mnie pani?
PANI Z. Jak siê dobrze zastanowiæ, to chyba nie. Zreszt¹, dlaczego mia³abym to robiæ?

Dziêki tobie mia³ w domu Puszczê Bia³ostock¹. Nale¿a³o mu siê za to, co tam prze¿y³.
ADELA Ja tam nic nie mam przeciwko nowej ³azience. Tylko jak bêdzie du¿o sprz¹tania,

to sama nie dam rady�
PANI Z. Jeste� silna jak ¿ubr, a do tego leniwa jak kaczka, ale nie martw siê. Nie pozwo-

lê, ¿eby� siê przemêczy³a. We�miemy ekipê najlepszych sprz¹taczy, bêdziesz nimi
tylko kierowa³a.

ADELA A¿ bojê siê spytaæ.
PANI Z. �mia³o.
ADELA Czy pani dzisiaj nic nie dolega? (�mieje siê rubasznie)

S c e n a  5

£azienka. Pani Z. rozmawia z Panem R., który jest wyra�nie zak³opotany.
PANI Z. Tu ka¿ê przebiæ drzwi do s³u¿bówki. Zyskamy wtedy kilka metrów. Wannê bym

chcia³a naro¿n¹ z tymi wszystkimi b¹belkami, bo to podobno zdrowe dla skóry. Ale
przede wszystkim poproszê pana o kabinê prysznicow¹� W³a�nie tak¹� ¯eby mia-
³a te wszystkie dysze z ró¿nych stron i mo¿liwo�æ wziêcia k¹pieli parowej, i krzese³-
ko oczywi�cie� Co pan na to? Piêkne zamówienie?

PAN R. Za piêkne.
PANI Z. Nie bardzo rozumiem.
PAN R. Pani mnie przeceni³a. Owszem, wykonujê pewne prace hydrauliczne, ale to czy-

sta amatorszczyzna. Pani propozycja to dla mnie zaszczyt. Jednak nie mogê siê pod-
j¹æ tego piêknego dzie³a, bo o tych wspania³ych urz¹dzeniach nie mam ¿adnego pojêcia.

PANI Z. Tak? A nie zatrudnia pan pracowników?
PAN R. Wziê³a mnie pani za powa¿n¹ firmê, a ja mam k³opoty z zatrudnieniem samego

siebie. Przepraszam za to nieporozumienie. Pójdê ju¿ i proszê pamiêtaæ o mnie przy
okazji ciekn¹cego kranu.
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PANI Z. Nigdzie pan nie pójdzie. Przygotowa³am ma³y poczêstunek, bo my�la³am, ¿e

bêdziemy �wiêtowaæ dobry pocz¹tek. Nie chcê nawet s³yszeæ o odmowie. Je�æ pan
chyba potrafi? (do s³u¿¹cej) Adelo, mo¿esz podawaæ do sto³u.
Jadalnia. Adela nalewa wino.

PAN R. Bardzo dziêkujê za wino. Proszê mi nie nalewaæ, bo siê tylko zmarnuje.
PANI Z. Nie s³ysza³a�, Adelo? Pan nie pije wina.
ADELA (do siebie) Rzeczywi�cie, nigdy o czym� takim nie s³ysza³am�
PANI Z. Mówi³a� co�? Musi pan wiedzieæ, ¿e mam najm¹drzejsz¹ pomoc domow¹

w Pary¿u� Ale nic dziwnego, pochodzi z Bia³owieskiego. To tam, gdzie goszczono
Goeringa�

ADELA Z Bia³ostockiego�
PANI Z. O, widzi pan, chce mnie uczyæ polskiego. Mo¿esz ju¿ i�æ, Adelciu. Wszystko

ju¿ mamy. Pozmywasz jutro.
ADELA Do widzenia, w takim razie. Bêdê o siódmej. (wychodzi)
PANI Z. Dobre dziewuszysko, inteligentna nawet, ale nauczyæ siê jêzyka, to dla niej

wrz¹tek�
PAN R. Ale lubi j¹ pani?
PANI Z. Od razu lubi. Ona nie jest do lubienia, ona jest od brania du¿o za niedu¿¹ pracê.
PAN R. To mo¿e wzi¹æ kobietê z Madagaskaru? Jej francuski bêdzie lepszy�
PANI Z. Co pan z tym Madagaskarem? Wiadomo, ¿e wolê pomóc komu� z Polski� Ale

¿eby od razu lubiæ� Mój m¹¿ mia³ do niej s³abo�æ. Prze¿y³ wojnê w szopie niedaleko
wsi, w której dwadzie�cia lat pó�niej urodzi³a siê Adela. Takie s¹siedztwo zbli¿a.
Tylko niech pan nie my�li, ¿e nie jestem z niej zadowolona. Dobrze gotuje, choæ na
pocz¹tku tylko t³uszcz i t³uszcz, ¿eby by³o bogato�

PAN R. Czyli jednak czego� siê nauczy³a.
PANI Z. Nawet du¿o� Ale dlaczego rozmawiamy o Adeli? Lepiej niech pan co� powie

o sobie.
PAN R. Majsterkowicz amator.
PANI Z. To ju¿ wiem� Oczywi�cie mo¿e pan nie odpowiadaæ, ale co siê sta³o, ¿e�
PAN R. ¯e tak nisko upad³em? Hydraulik to jednak upadek?
PANI Z. Z pana taki hydraulik, jak ze mnie bokser. A jak chce pan sobie ¿artowaæ z sa-

motnej kobiety, to bardzo proszê�
PAN R. Przed pani okiem nic nie da siê ukryæ. Rzeczywi�cie trochê siê obsun¹³em�
PANI Z. Kim pan by³ w Polsce?
PAN R. Zawód wyuczony: hungarysta, z powo³ania: poeta. Stan wojenny zasta³ mnie tu

na sesji naukowej. Przez pó³ roku by³em bohaterem. �Panie kolego, nie mo¿e pan
ryzykowaæ powrotu, jeszcze nam pana rozstrzelaj¹ pod murem.� Potem zaintereso-
wanie mala³o, choæ nawet siê starali, ale co mo¿na zrobiæ dla cz³owieka, który nie by³
ju¿ m³ody i na pewno nie by³ �wiatow¹ s³aw¹�

PANI Z. Tak, tu podziwia siê tylko s³awnych�
PAN R. Ze swoj¹ hungarystyk¹ nie mog³em wiele zrobiæ, bo znalaz³o siê kilku Wêgrów,

którzy lepiej ode mnie znali wêgierski. I tak kroczek po kroczku do do³u�
PANI Z. Jak tak mo¿na post¹piæ z cz³owiekiem�
PAN R. Nie przesadzajmy. Ka¿dy naród ma k³opot ze swoimi przeciêtniakami, wiêc po

co im zagraniczni. Zreszt¹ dosta³em tu emeryturê. Niedu¿¹, bo niedu¿¹, ale zawsze.
Do tego wyuczy³em siê kilku prostych czynno�ci i tak sobie ¿yjê�

PANI Z. To okropne, je�li cz³owiek nie mo¿e ¿yæ zgodnie ze swoimi uzdolnieniami.
PAN R. Ale ja nadal piszê wiersze. Raz na kilka lat wydajê tomik w Polsce, na swój

koszt, oczywi�cie. A ¿e Francuzi nie poznali siê na moim talencie? Coraz czê�ciej
my�lê, ¿e dobrze to o nich �wiadczy.

PANI Z. Tak. Najwa¿niejsze jest prze¿yæ�
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PAN R. I od czasu do czasu pos³uchaæ �Wariacji Goldbergowskich�.
PANI Z. I przeczytaæ pewne ksi¹¿ki, nawet po raz setny.
PAN R. Nie zaszkodzi te¿ mieszkaæ przy Boulevard Voltaire�
PANI Z. To akurat nie moja zas³uga. Albert, mój nie¿yj¹cy m¹¿, wybiera³ to mieszkanie.

By³ znakomito�ci¹ w ekonomii. Kieliszek dobrego wina tak¿e mo¿e byæ ma³¹ przy-
jemno�ci¹. Pan akurat w tym nie gustuje.

PAN R. Co nie znaczy, ¿e nie potrafiê doceniæ.
PANI Z. W takim razie wypijmy. Je�li pan katolik, to mo¿e mi³a bêdzie panu zamiana

wina w wodê? A wiêc woda z gazem czy bez gazu?
PAN R. Z gazem, poproszê. Trudniej bêdzie wtedy wyobraziæ sobie, ¿e st¹pam po wodzie.
PANI Z. Ale przecie¿ mo¿emy siê tr¹ciæ kieliszkami. Za ¿ycie?
PAN R. Dobry pomys³.

D�wiêk uderzanych o siebie kieliszków.

S c e n a  6

Przedpokój.
PAN R. Jeszcze raz dziêkujê za mi³e chwile. I proszê mi wierzyæ, bardzo mi przykro, ¿e

zawodowo nie mogê sprostaæ pani oczekiwaniom.
PANI Z. O czym pan mówi, to mnie jest przykro, ¿e co� takiego przysz³o mi do g³owy.
PAN R. By³bym zapomnia³. Przyjecha³ Misha Mayski. Dosta³em od przyjació³ dwa bile-

ty� W repertuarze Mahler i Grieg. Z przyjemno�ci¹ je pani ofiarujê� Dobre miej-
sca, proszê spojrzeæ�

PANI Z. Dlaczego nie powie pan po ludzku: Zapraszam pani¹ na koncert. Czy poeci boj¹
siê prostoty?

PAN R. Tylko prostactwa. W takim razie przyjdê po pani¹ o szóstej. Zgoda?
PANI Z. Pewnie ¿e zgoda. Dlaczego ma nie byæ zgody? (zamyka za nim drzwi i chwilê

my�li o czym�. Nagle otwiera drzwi i wychyla g³owê na schody) O szóstej. Ale w jaki
dzieñ?

PAN R. W pi¹tek. W ten pi¹tek�
Drzwi zamkniête raz jeszcze.

S c e n a  7

Pani Z. w swoim pokoju rozmawia przez telefon.
PANI Z. Co ty mówisz, Bela, ja nie mam czasu dla ciebie? A kiedy ostatni raz do mnie

dzwoni³a�? Chyba w bar micwê Aronka. (pauza) Bela, ty my�lisz, ¿e ¿ycie starej
kobiety to tylko otomana i telefon? W³a�nie kupi³am obraz. (pauza) Lebenstein�
(pauza) Co znaczy tanio czy drogo? Twoje potrzeby duchowe, droga Beluniu, nie
wykraczaj¹ poza umi³owanie w³a�ciwych cen� (pauza) Tak. By³am na koncercie.
Kto mnie widzia³? (pauza) Mo¿e Regina chce, abym nie wychodzi³a z domu? (pauza)
Koncert jak koncert� Mahler, Grieg� (pauza) Jak to z kim? Z mê¿czyzn¹. Przecie¿
Regina ci powiedzia³a� (pauza) Bela, przepraszam ciê bardzo, ale w³a�nie wycho-
dzê� (pauza) Tak, wszystko ci opowiem. Pa, Bela, pa�
Odk³adana s³uchawka.

S c e n a  8

Ten sam pokój. Pani Z. wiesza obraz. Pan R. przy niej.
PANI Z. Co powiesz, je�li powieszê Lebensteina na miejscu Rouault?
PAN R. Bardzo dobrze.
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PANI Z. Nigdy nie lubi³am tego akurat Rouault. Marszand zapewnia³, ¿e on wczesny, ale

dla mnie tylko fa³szywy. Albert siê jednak upar³.
PAN R. Czy nie powinna� mieæ w³asnej galerii?
PANI Z. Zawsze chcia³am, jednak Albert uwa¿a³, ¿e to mi zabierze cenny czas. Cenny, bo

mia³ byæ tylko dla niego. Zjedzmy co�.
PAN R. Jeste� pewna?
PANI Z. Uwa¿asz, ¿e pod nieobecno�æ Adeli nie wiem, gdzie jest lodówka?
PAN R. Wcale tak nie my�lê. Wodzu, prowad� do kuchni.

S c e n a  9

Kuchnia. Pan R. i Pani Z. W odg³osy krojenia.
PAN R. Ja pokrojê pomidory. Jestem w tym dobry.
PANI Z. Jak chcesz. Tylko nie utnij sobie palca.
PAN R. Stary palec. Nie ma co siê litowaæ.
PANI Z. Jaki stary? Stara to ja by³am po wojnie, jako ma³a dziewczynka. Potem trzeba

by³o dalej ¿yæ i siê nie dawaæ.
PAN R. By³o ci ³atwiej. Na mê¿czy�nie ci¹¿y wiêksza odpowiedzialno�æ.
PANI Z. Na przyk³ad?
PAN R. No wiesz, za m³odu chce siê byæ nie wiadomo kim, a kiedy siê nie udaje, reszta

¿ycia mija szybko i bez smaku. U frustratów starzenie siê idzie jak burza.
PANI Z. My�lisz, ¿e z kobietami jest inaczej? Te¿ chc¹ byæ kim� i mieæ piêkne ¿ycie.

Mam w Izraelu przyjació³kê, która jest genera³em. Mê¿czy�ni nie maj¹ ju¿ monopolu
na wielkie oczekiwania wobec siebie.

PAN R. I mo¿e dlatego mówisz tylko o tym, jak wa¿ny dla �wiata by³ twój m¹¿. I ani
s³owa o sobie samej przez te wszystkie lata. Imiê Albert wymawiane jest w tym domu,
jakby chodzi³o o króla Belgii.

PANI Z. (zamy�la siê) Masz racjê. Ale po tym, co przeszed³, nikt bardziej nie zas³u¿y³,
aby mu siê powiod³o� (�mieje siê nerwowo) Co ja wygadujê? Co to znaczy, powio-
d³o. Ka¿dy mo¿e tylko tyle, ile mo¿e�

PAN R. A jak kto� móg³ wiêcej i nic mu nie wysz³o?
PANI Z. To jednak nie móg³ albo jest idiot¹. Ciebie oczywi�cie dotyczy to pierwsze.

Zbieg okoliczno�ci. Przemie�ci³e� siê w z³ym czasie�
PAN R. Nie ma z³ego czasu, jest tylko nieudacznik.
PANI Z. Nie ma z³ego czasu dla cz³owieka? Odwa¿ne s³owa. Proszê, nie rozpamiêtujmy

ju¿ przesz³o�ci, bo to potrafi wszystko zepsuæ.
PAN R. Bardzo dobrze. Ale wracaj¹c do staro�ci, to patrz, zapomnia³em, ¿e co� przynio-

s³em�
PANI Z. Pasztet od Fauchona? Mój drogi, czy czasami ci Francuzi nie przesadzaj¹ z wy-

soko�ci¹ twojej emerytury?
PAN R. Raz siê ¿yje.
PANI Z. To lubiê. Jak byæ Polakiem, to chocia¿ u³anem i to zwyciêskim, a nie kwêkaj¹-

cym, ¿e si³y by³y nierówne.
PAN R. Na zwyciêstwo nie liczê, ale postaram siê nie narzekaæ.
PANI Z. W takim razie zacznijmy od pasztetu. Nadal nie chcesz wina?

S c e n a  10

Ulica. Gwar ludzi wychodz¹cych z kina. Pan R. i Pani Z.
PANI Z. Nie wiedzia³am, ¿e krêc¹ jeszcze takie filmy.
PAN R. Nastêpnym razem zabiorê ciê na komediê. Nie chcê ju¿ wiêcej p³akaæ.
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PANI Z. Gadaj zdrów. Wcale siê nie wzruszy³e�.
PAN R. Po prostu nie patrzy³a� na mnie. Widzia³em, jak zerkasz na tego m³odziaka z fio-

letowymi w³osami.
PANI Z. Nie ¿artuj sobie ze starej kobiety�
PAN R. Taksówka?
PANI Z. ¯adne takie, mój drogi, tylko spacer�

Ich kroki oddalaj¹ siê.

S c e n a  11

Pani Z. rozmawia z Bel¹ w swoim pokoju. Herbata.
BELA I wtedy powiedzia³am Reginie, ¿e to nie jej interes, z kim chodzisz na koncerty.

Chyba dobrze zrobi³am?
PANI Z. Bardzo dobrze.
BELA Nie lubiê tego jej w�cibstwa.
PANI Z. Nie jeste�my doskonali.
BELA Co ty jeste� taka ³askawa dla niej?
PANI Z. Nie ³askawa, tylko nic mnie to nie obchodzi. Jaka jest Renia, ka¿dy wie. ¯yje

¿yciem innych, bo nie ma w³asnego. Ty to co innego. Masz piêkne dzieci� A w³a-
�nie, co u Marka?

BELA Zda³ ostatnie egzaminy. Celuj¹co! Mecenas Lebeuf widzia³by w nim swojego asy-
stenta, ale znasz Marka, to dla niego za ma³o, a ja mu mówiê: ma³ymi krokami zaj-
dziesz dalej� A co ty dzisiaj taka elegancka? Do lekarza idziesz?

PANI Z. Nie, ubra³am siê tak na twoj¹ cze�æ.
BELA Nie musisz byæ taka uszczypliwa. Pytam, bo od dwóch lat widzia³am ciê tylko

w szlafroku.
PANI Z. Beluniu, Beluniu, czy to wa¿ne? O czym my tu mówimy?
BELA Wszystko jest wa¿ne, co ciebie dotyczy. Jeste� nasz¹ ¿ydowsk¹ królow¹.
PANI Z. Uspokój siê, Bela. Jaka ze mnie królowa.
BELA Wychodzisz gdzie�? Bo tak patrzysz na zegarek...
PANI Z. Nie� a w zasadzie tak, w ka¿dym razie nie w tej chwili. Chcesz jeszcze herbaty?
BELA Nie, dziêkujê, bêdê ju¿ sz³a, i tak tu siedzê u ciebie bez opamiêtania�
PANI Z. Kiedy wpadniesz teraz?
BELA Zadzwoniê w pi¹tek, to siê umówimy�

Dzwonek do drzwi.
BELA Spodziewasz siê kogo�?

S³ychaæ w tle, jak radosna Adela mówi¹c bardzo proszê wpuszcza kogo� do �rodka.
PANI Z. Zapraszam, chod� do nas.

Wchodzi Pan R.
PANI Z. Belu, poznaj mojego znajomego. A to Bela Karst, z któr¹ znam siê dobre trzy-

dzie�ci lat�
PAN R. Bardzo mi mi³o.
BELA Mnie tak¿e

Zapada niezrêczna cisza.
PANI Z. Adelo, podaj kawê. Wiesz, jak¹.
BELA Czy to nie pañskie wyj¹tkowe umiejêtno�ci hydrauliczne poleci³am przed dwoma

miesi¹cami?
PANI Z. To od Beli w³a�nie dosta³am twój telefon�
BELA Pañstwo Duda tak dobrze siê o panu wyra¿ali�
PAN R. Raczej o mojej wyj¹tkowej umiejêtno�ci radzenia sobie z kluczem francuskim.
BELA Och nie, z tego, co pamiêtam, nie mogli siê te¿ nadziwiæ, ¿e pan tyle wie.
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PANI Z. Dziewczyno, co ty wygadujesz? Nie wiesz, ¿e rozmawiasz z cz³owiekiem bar-

dziej wykszta³conym od ciebie, a na dodatek prawdziwym poet¹?
BELA Pan pisze wiersze?
PANI Z. Dobra ty jeste�, Belu. Muszê siê za ciebie wstydziæ.
BELA Mój Marek te¿ pisa³ wiersze. Jeszcze w trzeciej klasie. Nauczyciel powiedzia³, ¿e

gdyby siê bardziej przy³o¿y³, to�
PANI Z. Przy³o¿yæ to siê mo¿na do jedzenia. Moja droga, widzê, ¿e zabierasz g³os na

temat, o którym nie masz pojêcia. Czy ty kiedykolwiek, Belciu, interesowa³a� siê
poezj¹ albo choæby muzyk¹?

BELA No jak¿e, przecie¿ nieraz by³am z tob¹ w operze.
PANI Z. I dobrze siê przy tym wysypia³a�.
BELA Jeste� niepotrzebnie z³o�liwa. Mo¿e nie mam twojego os³uchania, ale nigdy nie

zasypiam przy muzyce. Chyba ju¿ czas na mnie. Mi³o siê z panem rozmawia³o.
Wstawanie, wychodzenie. Pani Z. wraca do pokoju.

PAN R. Wystraszy³em j¹?
PANI Z. Po prostu zrobi³e� wielkie wra¿enie.
PAN R. Jeste� pewna?

Oboje z trudem powstrzymuj¹ �miech.

S c e n a  12

Kuchnia. Adela przy robocie. Pani Z. z telefonem przy oknie.
PANI Z. (do telefonu) Kiedy? (pauza) Jasne ¿e siê cieszê, córeczko. Tylko dlaczego nie

zadzwoni³a� wczoraj? By�my z Adel¹ przygotowa³y co� specjalnego� (pauza) Chcesz,
¿ebym wyjecha³a na lotnisko? (pauza) Nie, czujê siê �wietnie� Czekam. Pa.

ADELA Przylatuje Paulina?
PANI Z. Nie. Prezydent Obama z ojcem i matk¹.
ADELA Bez ¿ony?
PANI Z. Bardzo zabawne. Gdzie mój telefon?
ADELA Jak to gdzie? Trzyma go pani w rêce.
PANI Z. (wychodzi z kuchni zamy�lona i zamyka za sob¹ drzwi. Wybiera numer) Nie

bêdziemy siê mogli dzisiaj zobaczyæ. Przyje¿d¿a moja córka. (pauza) Jak siê czujesz
dzisiaj? (pauza) I u�miechnij siê, proszê. Odezwê siê za chwilkê. Pa.

S c e n a  13

Jadalnia. Pani Z. z córk¹ Paulin¹.
PANI Z. Zjedz jeszcze ciastko z dziurk¹. Zawsze je lubi³a��
PAULINA Ju¿ nie mogê. Dawno siê tak nie najad³am.

Cisza.
PANI Z. Schud³a�.
PAULINA Ty trochê te¿.
PANI Z. Wziê³am siê za siebie. Co u Merona? Zacz¹³ co� zarabiaæ?
PAULINA Jeszcze nigdy nie by³o lepiej.
PANI Z. Naprawdê? Freud ju¿ by mu zazdro�ci³?
PAULINA Kto wie? Kanapa w jego gabinecie to teraz najmodniejszy mebel w Tel Awiwie.
PANI Z. Histeryczki?
PAULINA Nie tylko. Tak¿e kilku polityków.
PANI Z. Nic dziwnego, ¿e tak tam u was wygl¹da. A sam siê trochê o�mieli³?
PAULINA Nie za bardzo�

Chwila ciszy.
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PANI Z. A co u ma³ego?
PAULINA Martwiê siê, bo ma³o czyta. Tylko komputer i komputer.
PANI Z. Przejdzie mu, ma nieg³upi¹ matkê.
PAULINA Nie wierzê w³asnym uszom. Zmieni³ ci siê charakter czy przeczyta³a� jak¹�

pouczaj¹c¹ ksi¹¿kê?
PANI Z. Rzadka pochwa³a lepiej smakuje. Na pewno nic ju¿ nie zjesz?
PAULINA Nawet dziurki od ciastka. Przepraszam ciê, ale muszê siê po³o¿yæ. Nie zja-

d³am tyle od w³asnego wesela� (wstaje i z westchnieniem ulgi rzuca siê na kanapê.
Po chwili) Rozmawia³am z Bel¹.

PANI Z. O ¿yciu?
PAULINA Z ni¹? Dobre ¿arty.
PANI Z. Wiêc o czym?
PAULINA Jak zwykle mówi³y�my tylko o tobie.
PANI Z. I dlatego przyjecha³a�?
PAULINA Przyjecha³am z delegacj¹ rz¹dow¹, ale nic siê nie stanie, jak mi przy okazji

powiesz, co siê dzieje.
PANI Z. A co niby ma siê dziaæ?
PAULINA Ten mê¿czyzna. Kto to jest?
PANI Z. Dobry, przyzwoity cz³owiek, z którym chce mi siê rozmawiaæ.
PAULINA My�lisz, ¿e ojciec by³by z tego zadowolony?
PANI Z. A dlaczego nie?
PAULINA No nie wiem� By³ o ciebie bardzo zazdrosny. Do dzisiaj pamiêtam awantu-

rê, jak¹ ci urz¹dzi³ po gali u prezydenta. Kto wtedy za d³ugo z tob¹ rozmawia³? Alain
Delon? Ca³¹ noc zatyka³am uszy poduszkami.

PANI Z. Pierwszy raz w ¿yciu wypi³ wtedy kieliszek za du¿o. Pó�niej bardzo siê tego
wstydzi³. Twój ojciec to by³ m¹dry cz³owiek. Na pewno nie mia³by nic przeciwko
temu, abym sobie jeszcze chwilê po¿y³a tak, jak zawsze chcia³am�

PAULINA Czyli jak?
PANI Z. Na miarê swoich w³asnych potrzeb, umys³owych oczywi�cie� Przez ca³e ¿ycie

najwa¿niejszy by³ twój ojciec. Wspania³y cz³owiek, ale wiesz, ¿e tak naprawdê inte-
resowa³a go tylko nauka.

PAULINA Ale ty i tak zawsze by³a� najm¹drzejsza. Jak siêgnê pamiêci¹, to wszyscy
wokó³ pytali ciê o radê�

PANI Z. A nie pomy�la³a�, ¿e mo¿e ja te¿ czekam na m¹dre s³owo? Mo¿e te¿ potrzebujê
siê wzmocniæ, upewniæ� Dlaczego mam tylko matkowaæ innym? A przy okazji, kie-
dy ostatni raz widzia³am swojego wnuka?

PAULINA �Wystarczy, ¿e o mnie my�licie i najlepiej bez strzêpienia jêzyka� � czyje to
s³owa? I to mnie siê potem mówi, ¿e nie jestem wra¿liwa.

PANI Z. Jeste� wra¿liwa na swój sposób. Masz charakter po babce Rokertowej. Twój
ojciec mówi³, ¿e jeste� podobnie gorliwa, jak ju¿ siê na co� uprzesz.

PAULINA Wróæmy lepiej do ciebie. Jak to jest, ¿e po tylu latach w Pary¿u, aby spe³niaæ
swoje piêkne zachcianki, musisz chodziæ do teatru z gojem, i to podobno mechanikiem?

PANI Z. Gojem? Czy ty my�lisz, ¿e tu jest Izrael? ¯e ¿yjemy tylko miêdzy sob¹? To
Europa, nie zapominaj. A mechanik z niego mniej wiêcej taki jak z ciebie� Ju¿ na-
wet zabrak³o mi porównania�

PAULINA To podobno tak¿e poeta. Ale powiedz mi, dlaczego nie bierzesz pod uwagê,
¿e mo¿e co� z tym panem jest nie w porz¹dku. Dlaczego mój ojciec, a twój m¹¿ nie
zosta³ we Francji stolarzem? Nie tylko mnie to wygl¹da podejrzanie�

PANI Z. Jak na dyplomowanego oficera przysta³o, my�lisz schematami. Na losy ludzkie
nie ma jednego szablonu. A dlaczego twój dziadek, zdolny matematyk, nie zosta³
profesorem?
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PAULINA Bo go spalili w Auschwitz.
PANI Z. W³a�nie. A chcia³ tego?
PAULINA Pamiêtaj, ¿e sama przestrzega³a� mnie przed nadmiern¹ ufno�ci¹.
PANI Z. Pamiêtaj, ¿e to Polacy uratowali twojego ojca.
PAULINA Za darmo?
PANI Z. Nie. Ale z nara¿eniem ¿ycia. A byli i tacy, co robili to za darmo. Jednak wybacz,

rozmów na tym poziomie jako� nie chcê prowadziæ.
PAULINA Mamo, ja tylko z troski o ciebie. Jeste� zamo¿na i chodzi o to, ¿eby� nie sta³a

siê ofiar¹ cudzego sprytu. Wiem, ¿e nie jeste� pierwsz¹ naiwn¹, ale s¹ momenty w ¿y-
ciu kobiety, w których rozs¹dek przestaje siê liczyæ.

PANI Z. Ze smutkiem obserwujê, jak mój opiekuñczy stosunek do ludzi staje siê w two-
im wykonaniu moj¹ w³asn¹ karykatur¹. Jak wytrzymuj¹ z tob¹ twoi podw³adni?

PAULINA (ze �miechem) Przyznajê, nie maj¹ ³atwego ¿ycia. Ale powiedz jeszcze, czy
on nie pije za du¿o?

PANI Z. Nie bierze alkoholu do ust.
PAULINA A wiêc mo¿e to alkoholik?
PANI Z. Paulina, nie wiem, jak ci to powiedzieæ, ale muszê siê do czego� przyznaæ.
PAULINA Tak, mamo?
PANI Z. Powiedzia³am, ¿e jeste� nieg³upia, a ty jeste� taka m¹dra, ¿e mnie zaraz szlag trafi.

S c e n a  14

Pani Z. rozmawia przez telefon.
PANI Z. Dlaczego nie chcesz tego dla mnie zrobiæ? (pauza) Zrozum, ¿e to bardzo wa¿ne�

(pauza) Chyba ju¿ mnie trochê znasz. Je¿eli mówiê, ¿e wa¿ne, to nie rzucam s³ów na
wiatr. (pauza) Chory? A my�lisz, ¿e ja jestem zdrowa? Ty wiesz, jakie wczoraj mia³am
ci�nienie? (pauza) Przecie¿ ona ciê nie zje. (pauza) O szóstej� Bêdê czeka³a.
Trzask odk³adanej s³uchawki.

S c e n a  15

Dzwonek do drzwi. Otwiera Adela.
PAN R. Dzieñ dobry. Czy zasta³em�
ADELA Zasta³ pan, zasta³. Bardzo prosimy. (po cichu) Niech pan siê nie daje ¯ydówi-

com�
PAN R. Przepraszam, ale nie rozumiem.
ADELA Proszê do pokoju, pani ju¿ czeka.

S c e n a  16

Sytuacja towarzysko-kanapowa trwa ju¿ od jakiego� czasu. Pani Z. ci¹gle niespokoj-
na. Stara siê panowaæ nad sytuacj¹. Paulina i Pan R. badaj¹ siê ostro¿nie.

PAULINA Musi pan wiedzieæ, ¿e moja matka jest wyroczni¹ nie tylko dla swoich przy-
jació³�

PAN R. Dostrzeg³em to bez trudu.
PAULINA (ze �miechem, bez agresji jednak) Matkuje wszystkim, ale jej córka nie mia³a

³atwego ¿ycia.
PANI Z. Mo¿e nie by³am matk¹ wyrozumia³¹, ale na pewno sprawiedliw¹. A ty na to

jeste� najlepszym dowodem. Wysokie stanowisko, wspania³a matka i ¿ona. Czego
chcieæ wiêcej.

PAULINA Tylko strach pomy�leæ, jaka bêdê na stare lata.
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PANI Z. Bêdziesz co najmniej Gold¹ Meir.
PAULINA Co pan na to? I po co jej ta ironia?
PAN R. Mo¿e mama mia³a na my�li powa¿anie, jakim bêdzie siê pani cieszyæ w przysz³o�ci.
PAULINA Tak, o powa¿aniu nikt nie wie wiêcej od mojej ukochanej mamusi. (pauza)

Nie napije siê pan ze mn¹ czego� mocniejszego ni¿ wino? W tym domu nigdy nie
mam siê z kim napiæ.

PAN R. Niestety, trafi³a pani na starego abstynenta. Ale z chêci¹ pani nalejê.
PAULINA Jest pan abstynentem z wyboru czy�?
PANI Z. A jaki jeszcze mo¿e byæ abstynent? Z przymusu? Pa³kê kto� trzyma nad nim?
PAN R. Twoja córka ma racjê. Istnieje wieloraki przymus w tym wzglêdzie. Chocia¿by

�wiadomo�æ choroby alkoholowej.
PAULINA Widzisz, mamo. I ja nieraz miewam racjê. I od dawna pan walczy z chorob¹?
PAN R. Nie pijê od piêciu lat.
ADELA (wchodz¹c) Podano do sto³u. £adnie powiedzia³am?
PANI Z. Bardzo ³adnie. S³uchajcie, Adela przygotowa³a tak¹ rybê, ¿e bêdzie wojna, je¿e-

li nie spróbujemy�

S c e n a  17

Ta sama sytuacja, tyle ¿e przy stole. W tle koncert skrzypcowy Beethovena.
PANI Z. Ciekawe, co by Beethoven powiedzia³ na tê kadencjê.
PAN R. By³by zadowolony z pana Kreislera.
PANI Z. A ten Ojstrach, przecie¿ tego nie mo¿na ju¿ lepiej zagraæ� S³uchaj teraz�

Fina³ koncertu i nag³a cisza po nim.
PAULINA Co to za sos, mamo?
PANI Z. Trzeba spytaæ Adeli. Adelo!
PAULINA Nie wzywaj jej. Pó�niej zapytam.
ADELA (pojawia siê szybciej, ni¿by wypada³o) Pani mnie wo³a³a?
PANI Z. Wspania³a ryba. Paulina ciekawa, jak siê nazywa ten sos�
ADELA Tatrzañski.
PAULINA Dlaczego?
ADELA Bo z gór.
PAULINA Ryba te¿ jest górska?
ADELA W³a�nie. Podaæ ju¿ kawê?
PANI Z. W ka¿dym razie zacznij ju¿ o niej my�leæ.
PAULINA Pan jest poet¹, prawda?
PAN R. (musia³ spodziewaæ siê tego pytania, a jednak z wra¿enia o ma³o nie krztusi siê

wod¹) S³ucham?
PAULINA Pan pisze wiersze, chyba siê nie mylê?
PAN R. Nie, nie myli siê pani.
PAULINA W takim razie, czy po takim obiedzie, w tak mi³ej sytuacji, móg³by pan wyre-

cytowaæ co� swojego?
PAN R. Chce mi pani sprawiæ przyjemno�æ?
PAULINA Mam nadziejê, ¿e bardziej sobie.
PANI Z. Te¿ mi pora na poezjê. Kiedy brzuchy pe³ne, wolê zabawn¹ rozmowê ni¿ skom-

plikowane my�li.
PAULINA Je�li my�li skomplikowane. A je�li tylko zabawne?
PAN R. S¹dzê, ¿e poeta recytuj¹cy swoje wiersze to czêsto trochê �mieszna figura.
PAULINA Dlaczego?
PAN R. Bo czêsto nadmierna pró¿no�æ nie pozwala mu dostrzec, ¿e jego ¿a³osna ciele-

sno�æ nie przystoi wznios³ym strofom.
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PAULINA Przy wielkiej poezji mo¿na zapomnieæ, ¿e jej autor nie ma zêbów. Zreszt¹ pan

siê chyba nie obawia �mieszno�ci.
PAN R. Obawiam siê jak ka¿dy. Ale je¿eli mogê tym pani sprawiæ przyjemno�æ� Zresz-

t¹ domy�la³em siê, ¿e pani mnie o to poprosi. Przeczytam wiersz, który wczoraj zapi-
sa³em. Gdzie go w³o¿y³em i gdzie moje okulary� Panie Hilary� (szuka po kiesze-
niach. Wreszcie zaczyna czytaæ z pomiêtej kartki)
Zapragn¹³em wyczytaæ w zodiaku
Swoje losy i dolê ¿ywota,
Alem nigdy nie otrzyma³ znaku,
Czy siê spe³ni dni moich têsknota.

Po minionych z³ych deszczach i burzy
Powracaj¹ burze i z³e deszcze,
Ale ci¹gle nadzieja mi wró¿y,
¯e to, czego czekam, przyjdzie jeszcze.

Zostawi³em drzwi moje otworem,
Bo mam w duszy pewno�æ tajemnicz¹:
Rado�æ przyjdzie z winogron s³odycz¹,
Przyjdzie pó�n¹ jesieni¹, wieczorem.
Zapada cisza.

PANI Z. Patrzcie, nawet Adela zas³uchana. Adelciu, pamiêtasz o kawie?

S c e n a  18

Ruch uliczny. Pani Z. i Pan R. rozmawiaj¹, id¹c.
PANI Z. Uj¹³e� j¹ tym wierszem. Jeszcze na lotnisku prosi³a, aby ci podziêkowaæ.
PAN R. To by³ Leopold Staff.
PANI Z. No, a kto mia³ byæ? Byron? Jak Paulina by³a ma³a, pisa³a do Staffa listy, mimo

¿e ju¿ nie ¿y³. Pó�niej jej przesz³o i zaczê³a pisaæ do Philipa Rotha. Ale te¿ jej nie
odpisywa³.

PAN R. (wyra�nie zaskoczony) Nawet nie drgnê³a jej powieka.
PANI Z. Mo¿e by³a pod wra¿eniem twojej dykcji. A tak miêdzy nami, dlaczego mnie

nigdy nic takiego nie przeczyta³e�?
PAN R. Mam ci czytaæ cudze wiersze?
PANI Z. Je¿eli s¹ piêkne�

D�wiêk zbli¿aj¹cej siê karetki pogotowia.
PANI Z. Wiesz, nawet mi przez my�l nie przesz³o, ¿e w ¿yciu jeszcze co� takiego prze¿yjê.
PAN R. Co masz na my�li?

Odpowied� zag³uszona sygna³em karetki.

S c e n a  19

Pani Z. nalewa Beli herbatê.
PANI Z. Wczoraj wyrzuci³am Adelê.
BELA Nie powiesz chyba, ¿e krad³a?
PANI Z. Sk¹d¿e. Ale proszê, nie ci¹gnij mnie za jêzyk.
BELA Mówi³am ci, ¿e trzeba uwa¿aæ.
PANI Z. Co to ma do rzeczy?
BELA Niby nic, ale zawsze powtarzam, ¿e nikomu nie mo¿na ufaæ. Ty wiesz, na czym

zosta³ przy³apany listonosz z twojego rejonu?
PANI Z. I wed³ug ciebie nie mo¿na ufaæ listonoszom? Bela, ty robisz wszystko, ¿eby

mnie rozweseliæ czy zirytowaæ?
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BELA Opowiadam ci, jakie s¹ teraz czasy, ale widzê, ¿e niepotrzebnie, bo przecie¿ ty

i tak wiesz wszystko najlepiej. Powiesz mi wreszcie, o co posz³o?
Pani Z. milczy jednak.

S c e n a  20

Znowu koncert Saint-Saënsa. Pan R. przy kuchni.
PANI Z. Nie wierzê, ¿e bêdziesz umia³ zrobiæ omlet.
PAN R. Nie chcê siê zak³adaæ, bo mog³aby� przegraæ. I co z t¹ Adel¹?
PANI Z. Odesz³a i ju¿.
PAN R. A wiêc odesz³a czy j¹ wyrzuci³a�?
PANI Z. Pewnie ¿e odesz³a. Ju¿ ja akurat nadajê siê do wyrzucania�
PAN R. Co siê sta³o? Wykrztu� to wreszcie z siebie.
PANI Z. Nie powiem i nie chcê ju¿ o tym mówiæ.
PAN R. Pójdziemy potem do kina?
PANI Z. Chyba nie, g³owa mnie bardzo boli.

Cisza.
PAN R. W takim razie muszê siê popisaæ tym omletem. Co powiesz na wi�niow¹ kon-

fiturê?
PANI Z. Ucieszê siê.
PAN R. A jest w domu?
PANI Z. Powinna byæ w tej szafce. Ju¿ szukam. (jakby nieobecna podchodzi do szafki.

Cicho i do siebie) Polska ciemnota.
PAN R. S³ucham?
PANI Z. Nic, nic.
PAN R. Przepraszam, ale zdaje siê, s³ysza³em co� swojskiego�
PANI Z. Powtarzam, nic nie mówi³am.
PAN R. Nie jestem g³uchy.
PANI Z. Jak mog³a? Przecie¿ nic takiego nie powiedzia³am�
PAN R. Jeste� za m¹dra, ¿eby siê tym przejmowaæ� G³upie z niej babsko i tyle.
PANI Z. Ale ¿eby takie s³owa? Za to, co dla niej zrobi³am?
PAN R. Pamiêtaj, ciemnota nie ma ojczyzny.
PANI Z. Proszê, nie mówmy ju¿ o tym.
PAN R. Przeciwnie. Mówmy. Powiedz wszystko, co ci przychodzi do g³owy�
PANI Z. A po co mi to? Jeszcze siê pok³ócimy�
PAN R. Ludzie tacy jak my?
PANI Z. Ale o czym tu mówiæ? Polacy potrafi¹ piêknie nas nienawidziæ, i dobrze o tym

wiesz.
PAN R. A kto nie potrafi? Mówisz, jakby� siê wczoraj urodzi³a.
PANI Z. Pewnie, ca³y �wiat potrafi, ale po wojnie ludzie siê opamiêtali, niektórzy mo¿e

tylko na pokaz, ale zawsze�
PAN R. My�lisz, ¿e chocia¿by Francuzi zawsze byli tacy wspaniali, ¿e nie maj¹ swoich

wstydów? A tysi¹ce ¯ydów st³oczonych na Vélodrome d�Hiver, wywiezionych po-
tem z przepiêkn¹ skwapliwo�ci¹?

PANI Z. W³a�nie wstyd jest najwa¿niejszy. Mieszkam tutaj od tak dawna i przez te lata
nie zetknê³am siê z najmniejsz¹ agresj¹ w moj¹ stronê.

PAN R. A bezczeszczone cmentarze?
PANI Z. Nie powiesz chyba, ¿e to Francuzi?
PAN R. Wiêc historia niewa¿na?
PANI Z. Wa¿na. Je¿eli potrafi siê z niej wyci¹gaæ wnioski.
PAN R. A nie widzisz w Europie ogolonych ³bów i tego, co chêtnie zrobiliby z tymi,

którzy maj¹ trochê w³osów?
PANI Z. To w¹ski margines.



26

ANDRZEJ BART

EMIGRANCI
PAN R. Margines, mówisz. A Polacy wszyscy s¹ antysemitami. Rozumiem. Chcesz ba-

wiæ siê stereotypem. Dobrze. Wiêc ja ci na to, ¿e wszyscy ¯ydzi poili biednych ch³o-
pów okowit¹.

PANI Z. Chcesz mnie rozbawiæ, ale to zbyt bolesna sprawa. Ty wiesz, ¿e jak po wojnie
mama wróci³a do mieszkania swoich rodziców, to dozorczyni poszczu³a j¹ psami?

PAN R. Chcesz, ¿eby biedota nie mia³a wyrzutów sumienia, ¿e wziê³a cudze, i to od
Niemców? My�lisz, ¿e s¹ bez serca?

PANI Z. A wiêc nienawidz¹ nas, bo s¹ wra¿liwi?
PAN R. Nie lekcewa¿y³bym tej teorii.
PANI Z. Dobrze wiesz, ¿e z getta mo¿na by³o wyj�æ, ale poza nim nie czyhali Niemcy�
PAN R. Szmalcownicy.
PANI Z. Nie us³ysza³am, Chiñczycy?
PAN R. Wszelka ho³ota. Ka¿dy naród ma swoj¹ ho³otê.
PANI Z. Mój przyjaciel uciek³ z kilkoma innymi z obozu w Starachowicach. Potem ju¿

tylko jemu uda³o siê przekra�æ noc¹ z powrotem do obozu. Pozosta³ych wymordowa-
³a okoliczna ludno�æ. Niemo¿liwe? Ale prawdziwe. Mogê ci podaæ nazwisko szczê-
�ciarza. Tych, co z nim uciekali, nie zabi³a ¿adna ho³ota, tylko zwykli obywatele,
którzy siali, orali i chodzili do ko�cio³a�

PAN R. A nieca³e sto lat wcze�niej potrafili polskiego powstañca z³apaæ, ograbiæ i odsta-
wiæ na rosyjski odwach. Chcia³aby� wiêc od nich lito�ci dla tych, o których proboszcz
mówi, ¿e zamêczyli Jezusa?

PANI Z. Wiem to wszystko. Ale chcê, ¿eby za mojego ¿ycia ludzie byli lepsi. ̄ eby wszy-
scy pomordowani w wojnê nie zginêli na darmo�

PAN R. I nic ciê nie obchodzi hiszpañska inkwizycja?
PANI Z. Bardzo mnie obchodzi. Potrzebne ci bêdzie mas³o�
PAN R. A dlaczego zanim �wiat zacz¹³ siê tak piêknie wstydziæ, polski rz¹d w Londynie

by³ jedynym, który domaga³ siê od aliantów powstrzymania eksterminacji? I dlacze-
go w kraju o takim antysemityzmie uratowa³o siê tak wielu ¯ydów?

PANI Z. Przecie¿ nie mówiê, ¿e nie ma porz¹dnych ludzi, ale co to ma wspólnego z tymi,
o których mówimy�

PAN R. Wszystkich jako� potrafisz rozgrzeszyæ, a tylko Polacy ci w g³owie.
PANI Z. Bo d³ugo czu³am siê Polk¹.
PAN R. Wiêc przypomnê ¯ydów komunistów. Czy to nie ty wyrywa³a� po wojnie pa-

znokcie mojemu ojcu, który przed wojn¹ tak¿e komunizowa³?
PANI Z. Te twoje przeno�nie! My�lisz, ¿e jestem taka stara? A w komunizmie byli wszy-

scy, tak¿e Eskimosi i bardzo du¿o Polaków. Dlaczego wed³ug ciebie mia³o zabrakn¹æ
¯ydów?

PAN R. A wasza pycha?
PANI Z. Co masz na my�li?
PAN R. Chocia¿by brak szacunku dla g³upoty. Czy to siê mo¿e podobaæ?
PANI Z. Nie wiem, o czym mówisz.
PAN R. Wiesz, wiesz� Uwaga, zaczynam sma¿yæ�
PANI Z. (trochê do siebie) ¯yjê tu spokojnie tyle lat, a nie potrafiê my�leæ po francusku.

Masz racjê, Polska mi ci¹gle w g³owie i jako� nie mogê siê z ni¹ rozstaæ� Ale ona te¿
pamiêtliwa, i zawsze dostanê jakiego� prztyczka po nosie.

PAN R. W nos.
PANI Z. Co w nos?
PAN R. Dostajesz prztyczka w nos, a nie po nosie.
PANI Z. Musisz tak pouczaæ?
PAN R. Przepraszam, my�la³em, ¿e chcia³aby� wiedzieæ.
PANI Z. A teraz znowu ta Adela. Tak to ju¿ z wami jest�
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PAN R. Jak?
PANI Z. Wieczne niespodzianki. Nawet ty� Mówiê córce, znam wspania³ego cz³owie-

ka. Polak. Nie bierze alkoholu do ust. A ona od razu: na pewno alkoholik. Krzyczê na
ni¹, ¿e g³upia. I co? Ja wiem, ¿e to choroba, wiem, ¿e ju¿ nie pijesz, ale�

PAN R. Tak to ju¿ z wami jest? A nie potrafisz powiedzieæ: tak to ju¿ z tob¹ jest? Odpo-
wiedzialno�æ zbiorowa czy co?

PANI Z. Dlaczego mi nie powiedzia³e�?
PAN R. A my�la³a�, ¿e co? ¯e tacy jak ja chodziliby po domach odkrêcaæ krany, gdyby

wszystko by³o z nimi w porz¹dku?
PANI Z. My�la³am, ¿e twoja s³abo�æ bierze siê z wra¿liwo�ci charakteru�
PAN R. Wiêc twoja inteligencja odmawia wra¿liwo�ci ludziom, którzy czêsto przez jej

nadmiar stali siê alkoholikami?
PANI Z. Wola³abym nie byæ oszukiwana.
PAN R. Dosyæ ju¿ tego. Je¿eli nazywasz oszustwem to, ¿e przemilcza³em swoj¹ brzydo-

tê, to ja chcê dalej tak oszukiwaæ. I nie bêdê rozpowiada³ o swojej s³abo�ci, bo wy-
starczy, ¿e muszê z ni¹ ¿yæ.

PANI Z. Mo¿e by³oby ci ³atwiej� Uwa¿aj, bo teraz mo¿na przypaliæ�
PAN R. £atwiej? Gdybym g³o�no powiedzia³, co o sobie wiem i my�lê? Pierwsze, co

bym wtedy zrobi³, to poszuka³ stryczka�
PANI Z. Uspokój siê, proszê.
PAN R. (z narastaj¹c¹ furi¹) Dlaczego mam siê uspokoiæ? Dlaczego mam robiæ cokol-

wiek, co mi ka¿esz? Bo nic mi siê w ¿yciu nie uda³o? Bo nie mam talentu i powinie-
nem byæ cicho? A mo¿e dlatego, ¿e jestem dobrze wychowany? Mam w dupie spo-
kój. Proszê zje�æ omlecik ze smakiem i zapomnieæ o mnie� (rzuca omlet na talerz
i stawia go przed Pani¹ Z.)

PANI Z. W dupie? Dlaczego nie powiesz: kurwa maæ? To dopiero wasz popisowy zwrot�
I ma pan racjê, to bêdzie najlepsze wyj�cie. Z przyjemno�ci¹ zapomnê nie tylko o pa-
nu. Wszyscy Polacy s¹ siebie warci.

PAN R. A wszyscy ¯ydzi pij¹ na �niadanie krew z niewini¹tek� (wychodzi, trzaskaj¹c
drzwiami)
Pani Z. zostaje tylko z Saint-Saënsem. Talerz z omletem l¹duje na pod³odze.

S c e n a  21

Kuchnia. Sielska scena, w której Adela nuci pod nosem o rozmarynie, który ma siê
rozwijaæ, a Pani Z. siedzi przy stole.

PANI Z. I nie zapomnij kupiæ korniszonów, Adelciu.
ADELA Co mam zapomnieæ.
PANI Z. Lepiej sobie zapisz.
ADELA Czy ja tam kiedy� czego� zapomnia³am? No, chyba ¿e g³owy� (�mieje siê ra-

do�nie) To ja ju¿ lecê. Jutro bêdê trochê wcze�niej, bo idê na roraty�
PANI Z. Leæ ju¿, leæ.
ADELA Co pani tak krêci tym kranem?
PANI Z. Leci woda.
ADELA Trzeba mocno zakrêciæ, to nie bêdzie lecia³a.
PANI Z. Nie sztuka zakrêciæ na si³ê, to ma dzia³aæ dobrze.
ADELA Czyli mam dzwoniæ po niego?
PANI Z. Id� ju¿, sama zadzwoniê.

Pani Z. wystukuje numer, a �Fantazja szkocka� Brucha rozlega siê z ca³¹ moc¹.

K o n i e c


