
WYJŚĆ Z SZAFY

Agnieszka £uczak

POWIATOWE ZWI¥ZKI PARTNERSKIE

OSOBY:

ADA, ko³o piêædziesi¹tki, szczup³a, energiczna, zawsze w spodniach
KAROLINA, partnerka Ady, ko³o czterdziestki, ³agodna, ciep³a, lekko przy ko�ci
BUNIA, dziewczyna Jakuba, ko³o dwudziestu piêciu lat, szczup³a, elegancka, mod-

na, energiczna kobieta
JAKUB, przed trzydziestk¹, energiczny mê¿czyzna, typ intelektualisty
KSI¥DZ, przed trzydziestk¹
DAREK, znajomy Ady, ko³o trzydziestu piêciu lat, szczup³y, przystojny, w³osy �ci¹-

gniête w kucyk, typ sportowca
ARTUR i MICHA£, para gejów, znajomi Ady i Karoliny, miêdzy trzydziestk¹ a czter-

dziestk¹, jeden bardziej mêski, drugi nieco zniewie�cia³y

AKT I

S c e n a  1

ADA (wychodzi z ³azienki lub sypialni. Wchodzi na wagê) O matko! (wchodzi na orbi-
trek i z pasj¹ zaczyna �je�dziæ�)

KAROLINA O matko! (wychodzi z sypialni w koszuli nocnej, zaspana) Zaczê³y siê ferie.
Czy ja mam prawo pospaæ godzinê albo przynajmniej pó³ godziny d³u¿ej?

ADA Oczywi�cie, ale kto� musi pracowaæ.
KAROLINA Pracujesz? Jeste� elektrowni¹? Wytwarzasz pr¹d?
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ADA Doprowadzam swoje stare cia³o do stanu u¿ywalno�ci. Po�wiêcam mu czas. Z tro-

sk¹ pochylam siê nad nim. Pragnê ci przypomnieæ po raz setny, ¿e twojemu nieco
m³odszemu, ale ju¿ nieco pulchnemu cia³u przyda³yby siê podobne zabiegi.

KAROLINA (w jednej chwili staje przed Ad¹) Wska¿ miejsce, w którym moje cia³o sta³o
siê nieco pulchne.

ADA Jak skoñczê.
KAROLINA Nie, teraz. Proszê precyzyjnie, gdzie, w którym miejscu.
ADA Jak skoñczê.
KAROLINA Natychmiast. Z³a�!
ADA (schodzi z orbitreka. Podchodzi do Karoliny. Dotyka jej po�ladków. Próbuje szar-

paæ w górê i w dó³, na boki) Ciasto dro¿d¿owe. Wyro�niête. Mocno wyro�niête.
KAROLINA (³apie tak samo Adê za po�ladki. Wbija palec) Zakalec.
ADA (k³uje Karolinê palcem w ty³ek) Sa³atka jarzynowa. Z majonezem. Z du¿¹ ilo�ci¹

majonezu.
KAROLINA Jako� w nocy ta sa³atka ci nie przeszkadza. A majonezu wrêcz ³akniesz�
ADA O jejku, nie bocz siê. Uwielbiam tê sa³atkê. Zw³aszcza z du¿¹ ilo�ci¹ majonezu.

O co chodzi?
KAROLINA Mam ferie. Je�li jutro te¿ znajdziesz metodê, ¿eby o siódmej rano poderwaæ

mnie z ³ó¿ka, to pojutrze zabieram siê i wyje¿d¿am.
ADA Dok¹d, a przede wszystkim z kim?
KAROLINA Wiesz, jeste� �wini¹.
ADA Ale �niadanie ze mn¹ zjesz?
KAROLINA Naszykujesz?
ADA Bêdzie za trzy minuty.

Karolina idzie po szlafrok. Ada krz¹ta siê przy �niadaniu.
KAROLINA O matko, szlam z grudami.
ADA A na co liczy³a�, ¿e podam jajecznicê na kie³basie?
KAROLINA Nie, na mase³ku, bez kie³basy. Wiem. W niedzielê dostanê gotowane jajko.

Jedno. Dobrze, ¿e obiady jadamy na mie�cie.
ADA Herbata z cytryn¹?
KAROLINA Tak, poproszê. Muszê przep³ukaæ szlam.
ADA Co dzi� porabiasz?
KAROLINA Zaraz idê do szko³y.
ADA Podobno masz ferie?
KAROLINA Mam, ale mam te¿ zajêcia fakultatywne.
ADA Ach, tak. Fakultatywne? Z dziewczêtami czy z ch³opcami?
KAROLINA I z dziewczêtami, i z ch³opcami. Najpierw by³o �wiêto patrona, potem dzieñ

europejski, olimpiada, teatralia, prezentacja powiatowa. Skoñczy³o siê studniówk¹.
I wszystko by³oby okej, gdyby nie taki drobiazg, ¿e w maju jest matura i dobrze by³o-
by j¹ zdaæ. M³odzie¿ uzna³a, ¿e spragniona jest wiedzy i w ferie bêdzie nadrabiaæ
zaleg³o�ci. Miêdzy innymi moim kosztem.

ADA Zapomnia³a� o op³atku z biskupem.
KAROLINA Racja. By³a jeszcze szopka. À propos biskupa. Po naszym bloku chodzi

dzi� ksi¹dz po kolêdzie.
ADA Sk¹d masz te wie�ci?
KAROLINA S¹siadka z do³u mi mówi³a.
ADA Ostrzega³a.
KAROLINA Nie, mówi³a. Z ¿yczliwo�ci.
ADA Nie przejmuj siê. Do nas nie zapuka.
KAROLINA Sk¹d jeste� taka pewna?
ADA Przez osiem lat nie przy³azi³, to czemu mia³by przyj�æ dzisiaj?
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KAROLINA A ty co dzi� porabiasz?
ADA Ja, poniewa¿ mam kupê roboty, nie ruszam siê z domu.
KAROLINA No to wszystko jasne. Ja mam ferie, wiêc zaraz lecê do roboty. Ty masz

robotê, to siedzisz w domu.
ADA Nie my ten porz¹dek �wiata ustanawia³y�my.
KAROLINA Trudno ten bajzel nazywaæ porz¹dkiem.

S c e n a  2

Ada sama. Pracuje. Telefon, notatki, laptop, okulary. Ca³y czas do telefonu.
ADA Dzieñ dobry. Tu Ada Franczak z �Nowin�. Czy mogê rozmawiaæ ze starost¹� Nie

ma�? Jest, tylko zajêty? O której mo¿e byæ wolny�? Po³¹czy mnie pani? Dobrze, to
spróbujê siê wstrzeliæ w te piêtna�cie minut. (wykonuje kolejny telefon) Dzieñ dobry,
mówi Ada Franczak z �Nowin�. Czy mogê rozmawiaæ z burmistrzem? Nie, z g³ów-
nym. Tak, bêdê czeka³a przy telefonie. (mija chwila. Ada przerzuca w tym czasie pa-
piery, co� zapisuje) Dzieñ dobry panie burmistrzu, mówi Ada Franczak z �Nowin�.
Mam pytanie odno�nie inwestycji. W tym roku z bud¿etu wydacie dwana�cie milio-
nów na drogi� Tak, ma pan racjê, radni przyjêli bud¿et, wiêc on jest równie¿ mój�
Czy prawd¹ jest, ¿e bêdzie budowana Malinowa, Jagodowa i Agrestowa, a w Tru-
skawkowej i Poziomkowej robicie kanalizacjê? Tak, ja wiem, ¿e to s¹ zbiorcze ulice.
I przy zbiorczej ulicy Agrestowej mieszka radny Ruta� Oczywi�cie, radny Ruta musi
gdzie� mieszkaæ. Wiem, tak siê ca³kiem przypadkowo z³o¿y³o. Tylko przypadkowo
na Truskawkowej i Poziomkowej dwa lata temu pana poprzednik u³o¿y³ nowiutki
asfalt� Wiem, pan nie odpowiada za to, co robi³ pana poprzednik. Pan nie odpowia-
da, a nam wszystkim siê czka� Nie nie, nic. Czemu jednak w tym roku nie ma ani
z³otówki na kanalizacjê Sportowej, Spacerowej i Olimpijskiej�? Wiem, ¿e na wszyst-
ko nie ma pieniêdzy. Ale one nie maj¹ jeszcze asfaltu i s¹ znacznie starsze od Malino-
wej, Jagodowej i Agrestowej. W dodatku przy Sportowej, Spacerowej i Olimpijskiej
nikt wa¿ny w mie�cie nie mieszka� Oczywi�cie. Wszyscy jeste�my wyborcami�
Mamy prawo i mo¿emy� Rozumiem� W nastêpnej kolejno�ci. Znaczy, w nastêp-
nej kadencji� Tak, oczywi�cie, to ja powiedzia³am, nie pan burmistrz. Dziêkujê za
rozmowê. Do widzenia. (wybiera kolejny numer telefonu) Ponownie Ada Franczak
z �Nowin�� Nie zd¹¿y³am? Ma kolejne spotkanie? Do której? Ach tak, potem wy-
je¿d¿a. W takim razie zadzwoniê jutro rano� Dobrze, bêdê dzwoni³a wcze�nie�
Dwie minuty przed ósm¹ trzydzie�ci. Oczywi�cie� Dziêkujê. Do widzenia.

S c e n a  3

Karolina krz¹ta siê po scenie. Ada siedzi w ³azience. S³ychaæ jej g³os.
ADA Jakby� mia³a w¹tpliwo�ci, to ch³opiec siedzi w brodziku i nie mog¹ go przegoniæ.

Oszala³ z t¹ wod¹.
KAROLINA Ostatnio ci¹gle tam siedzi. Odk¹d rzuci³a� w niego Kodeksem Postêpowa-

nia Administracyjnego.
ADA Skasowa³ mi tekst, nad którym siedzia³am pó³ dnia.
KAROLINA Ch³opiec nie wiedzia³, ¿e dowalasz burmistrzowi.
ADA To by³ akurat starosta. Niewa¿ne.
KAROLINA Wychodzisz jeszcze dzisiaj?
ADA Nie, a masz jak¹� propozycjê?
KAROLINA ¯adnej, ale jako� mnie tak nosi.
ADA (wychyla g³owê z ³azienki) Mo¿e wpadniemy w �redniej wielko�ci powiatowym

miasteczku do klubu dla gejów? (chowa siê w ³azience, s³ychaæ strumieñ wody)
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KAROLINA Ja mówi³am powa¿nie.
ADA Nic nie s³yszê.

S³ychaæ dzwonek do drzwi. Karolina idzie otworzyæ. Jeszcze nie widaæ osoby, ale
s³ychaæ g³os.

KSI¥DZ Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus� (wchodzi z kropid³em, ksi¹¿eczk¹
i zeszytem w rêku, zagl¹da do zeszytu)

KAROLINA Dzieñ dobry� Na wieki wieków� Znaczy siê, dzieñ dobry.
KSI¥DZ Zatem pani Ada Franczak�

Karolina zaprzecza ruchem g³owy.
KSI¥DZ �tu mieszka.

Karolina potwierdza ruchem g³owy.
KSI¥DZ (zdezorientowany) Pani tu nie mieszka?
KAROLINA (krêci g³ow¹ raz na tak, drugi raz na nie) Mieszka.
KSI¥DZ Pani tu mieszka?
KAROLINA Tak.
KSI¥DZ Pani jest Ad¹ Franczak?
KAROLINA Nie.
KSI¥DZ To kim pani jest?
KAROLINA (odzyskuje mowê) Nazywam siê Karolina Rode. (wyci¹ga rêkê do Ksiêdza,

ten nie odwzajemnia gestu) Mi³o mi.
KSI¥DZ Pani� nie spodziewa³a siê mojej wizyty?
KAROLINA Noo, raczej nie. Nikt nas nie uprzedzi³.
KSI¥DZ W og³oszeniach parafialnych by³a o tym mowa. Wie pani, co to s¹ og³oszenia

parafialne?
KAROLINA Raczej siê domy�lam.
KSI¥DZ Pob³ogos³awmy zatem ten dom i jego mieszkañców. (rozgl¹da siê)
KAROLINA Czemu nie? Ale chyba siê pan, chyba siê ksi¹dz, pan domy�la, ¿e o wodê

�wiêcon¹ to w tym domu ciê¿ko.
KSI¥DZ Ciê¿ko w tym domu, ciê¿ko, rzeczywi�cie. A w³a�cicielkê bêdê mia³ okazjê

poznaæ?
ADA (krzyk z ³azienki) Zaraz temu ch³opakowi urwê to, co mu zosta³o z jajek! (wyskaku-

je z ³azienki. Rozczochrana w szlafroku) O matko! Ksi¹dz�!
KSI¥DZ Ksi¹dz Jerzy�
ADA Ksi¹dz w moim domu!
KSI¥DZ Ksi¹dz proboszcz uprzedza³ mnie, ¿ebym siê raczej nie spodziewa³ wylewnego

przyjêcia, ale�
ADA �ale pokusa by³a silniejsza, ¿eby zajrzeæ do jaskini z³a i stan¹æ oko w oko z dia-

b³em obleczonym w cia³o kobiety.
KSI¥DZ A cia³o kobiety okazuje siê te¿ marnie obleczone.
ADA (poprawia szlafrok) Przecie¿ nie spodziewa³y�my siê tej wizyty. Mo¿e jednak pan,

ksi¹dz, usi¹dzie. À propos ksiêdza proboszcza, czyli prze³o¿onego, to nie wiem, czy
pan, ksi¹dz, wie, ¿e mnie wykl¹³. On i wszyscy jego podw³adni. To by³o dawno, pewnej
niedzieli. Ze wszystkich ambon w mie�cie. Nie wiedzia³ ksi¹dz? Powodem by³a wk³ad-
ka domaciczna. Proszê siê nie krzywiæ. Wk³adka domaciczna to przedmiot codziennego
u¿ytku. Przynajmniej takim powinna byæ. Otó¿, pewna kobieta przyzna³a siê w konfe-
sjonale, ¿e u¿ywa wk³adki domacicznej. Kolega spowiednik uzna³, ¿e za ten czyn nie
dostanie rozgrzeszenia. A ja o tym napisa³am. Pana koledzy grzmiali z ambon, ¿e od tej
chwili nie wolno czytaæ i kupowaæ �Nowin�. Chyba ksi¹dz siê domy�la, jaki by³ efekt
tej waszej krucjaty? Nak³ad �Nowin� gwa³townie wzrós³. Oj, niepokorne te wasze owiecz-
ki, niepokorne. Swoj¹ drog¹ nie rozumiem dziwacznego upodobania do wyznawania
najwa¿niejszych ¿yciowych tajemnic facetom ukrytym w szafie�
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KSI¥DZ W tej sytuacji. Kazañ prawi³ nie bêdê. Ale mo¿e panie siê zgodz¹? Ksi¹dz

pob³ogos³awi g³ówkê tego niewinnego dziecka. Bo có¿ ono winne�
ADA Jakiego dziecka?
KSI¥DZ No, waszego dziecka.
ADA My nie mamy wspólnego dziecka.
KSI¥DZ Oczywi�cie ¿e nie macie. Bogu niech bêd¹ za to dziêki. Na razie to niemo¿liwe

i oby tak zosta³o. Ale skoro dziecko jest. Niewinne, nie�wiadome. Obojêtnie, kto je
sp³odzi³, to przecie¿ mo¿e przyj¹æ z r¹k kap³ana ¿yczliwe b³ogos³awieñstwo. Zw³asz-
cza ¿e, jak przypuszczam, sakramentu chrztu �wiêtego te¿ nie otrzyma³o.

ADA O jakie dziecko panu chodzi?
KSI¥DZ O to, które z wami mieszka.
ADA Z nami nie mieszka ¿adne dziecko.
KSI¥DZ A ten ch³opiec, któremu pani przed chwil¹, w niewybrednych s³owach, udzie-

la³a lekcji zachowania?
KAROLINA O matko!
ADA To kot.
KSI¥DZ Jak to Kot? Konstanty?
KAROLINA Poczekaj. Nie Konstanty i nie ch³opiec, tylko kot. On tu teraz nie przyjdzie,

bo siê boi obcych, zw³aszcza facetów.
ADA Mamy kota. Dachowca.
KAROLINA Mówimy do niego: ch³opcze. Ma te¿ imiê, którego równie¿ u¿ywamy.
ADA Wystarczy.
KSI¥DZ Pokój zatem temu domowi. I jego mieszkañcom. Mieszkankom. Mieszkañ-

com. I niech was Bóg b³ogos³awi.
Wychodzi odprowadzany do drzwi przez obie panie. Wracaj¹ na �rodek sceny.

ADA O matko!
KAROLINA No to pojecha³a� po bandzie. Je�li do tej pory mieli twoj¹ teczkê, to teraz

za³o¿¹ segregator.
ADA Za kocie jajka? Za wk³adkê domaciczn¹?
KAROLINA Za ca³okszta³t!
ADA To trzeba by³o go nie wpuszczaæ.
KAROLINA No jasne. Jak zwykle moja wina. On wtargn¹³.
ADA Trudno. I tak maj¹ nas za demony. Czy w dalszym ci¹gu jeszcze ciê nosi?
KAROLINA Ju¿ nie, ale zrób drinka. Podwójnego!

S c e n a  4

Karolina siedzi na kanapie, ogl¹da telewizjê. Leci koñcowa melodia z serialu �M jak
mi³o�æ�. Wchodzi Ada. Jednocze�nie na tê melodiê nuci.

ADA Gie jak gówno, wiele znaczeñ ma� la, la, la, la, la. Ogl¹dasz swój ulubiony serial?
KAROLINA W³a�nie siê skoñczy³. A ty co taka zgoniona?
ADA Mia³am ciê¿ki dzieñ. Na sesji radni pó³torej godziny gadali o tym, czy w telewizji

chc¹ byæ na ¿ywo, czy widzom wystarczy relacja.
KAROLINA Nie lepiej w tym czasie nadawaæ boks? Na jedno wychodzi.
ADA W³a�nie. A przy czym ja mogê siê dzi� zrelaksowaæ?
KAROLINA W³a�ciwie za bardzo nie masz przy czym.
ADA ¯adna stacja nie daje dzi� �Rambo� ani �Terminatora�?
KAROLINA Przykro mi.
ADA To mo¿e chocia¿ �Szklana pu³apka�?
KAROLINA Nic z tych rzeczy. Musisz sama co� wymy�liæ. Zreszt¹ mam pewn¹ propozycjê.
ADA O, to cudownie. Ca³a zamieniam siê w s³uch.



125

POWIATOWE ZWI¥ZKI PARTNERSKIE

WYJŚĆ Z SZAFY
KAROLINA W s³uch akurat nie musisz. Mo¿esz. (wstaje, podchodzi do Ady) Proponujê

ci poprzytulaæ siê do cia³a o konsystencji dro¿d¿owego ciasta. Za to ciep³ego, swoj-
skiego i bardzo chêtnego.

ADA Do cia³a chêtnie, ale wola³abym jakie� m³odsze i jêdrniejsze.
KAROLINA Pod³a jêdza. Masz na my�li jakie� konkretne cia³o?
ADA Konkretne � nie. W ka¿dym razie byle nie w³asna, stara ¿ona.
KAROLINA Przypominam ci, ¿e z nas dwóch to ty jeste� starsza. Kto pod lustrem jêczy,

¿e nie zamawia³ zmarszczek do bluzki z dekoltem?
ADA A co, stara nie mo¿e mieæ ochoty na m³od¹?
KAROLINA Przypominam o wierno�ci ma³¿eñskiej�
ADA Hola, hola. �lubu to ja z tob¹ nie bra³am.
KAROLINA �winia.
ADA No dobra. Ju¿ siê na mnie nie bocz. ¯artowa³am. Ale zobacz sama. (³apie j¹ za

biust, unosi lekko do góry) Ju¿ nie jest tam, gdzie powinien byæ.
KAROLINA A twój jest?
ADA A sk¹d! I w zwi¹zku z tym bardziej mi siê chce takiego jêdrnego i stercz¹cego.
KAROLINA Kiedy� ciê zamordujê. Go³ymi rêcami.
ADA Æwicz si³ê.
KAROLINA To mo¿emy. (przymila siê) Mo¿emy dzi� poæwiczyæ inne æwiczenia?
ADA Co masz na my�li?
KAROLINA Nie wydurniaj siê. No, chod�.
ADA Karolku, nie dam rady. Naprawdê. Jutro od rana muszê pisaæ tekst o drogach.
KAROLINA K³amiesz. O drogach by³o w ostatniej gazecie. Wymigujesz siê!
ADA Ostatnio by³o o miejskich.
KAROLINA To co, teraz bêdzie o wiejskich? W naszym mie�cie?
ADA Nie o wiejskich, tylko o powiatowych.
KAROLINA Gdzie one s¹?
ADA Tutaj. My mieszkamy przy drodze powiatowej.
KAROLINA ̄ artujesz. Uwa¿asz, ¿e g³upiej nauczycielce ka¿dy kit mo¿na wcisn¹æ? Prze-

cie¿ to jest prawie centrum miasta.
ADA W mie�cie s¹ drogi miejskie, powiatowe, wojewódzkie i krajowe.
KAROLINA ¯artujesz. I jeszcze jakie�?
ADA Tak, zapomnia³am o osiedlowych.
KAROLINA O matko! Kto wymy�li³ tak¹ g³upotê?
ADA Dobre pytanie.
KAROLINA Ale czemu tak jest?
ADA Czemu, to akurat wiadomo. Ka¿dy rodzaj dróg ma swój zarz¹d, a ka¿dy zarz¹d to�
ADA i KAROLINA (razem) �prezes, dwóch zastêpców, rada nadzorcza.
KAROLINA A ty wiesz, która droga jest czyja?
ADA Mniej wiêcej. Na przyk³ad Wiejska�
KAROLINA Mówi³a�, ¿e s¹ miejskie, powiatowe i krajowe.
ADA Ale nasz ulica Wiejska jest miejska.
KAROLINA Wiejska jest miejska. A Nowomiejska jest?
ADA �powiatowa.
KAROLINA Tak my�la³am. I ta g³upota jest wszêdzie?
ADA Nie. W miastach na prawach powiatu drogi maj¹ jednego zarz¹dcê.
KAROLINA Przecie¿ my jeste�my miastem powiatowym.
ADA Ale wiejskim, nie grodzkim. A grodzkie s¹ na prawach�
KAROLINA Nie! Na dzi� starczy powiatowo-gminnej wiedzy. Tylko jeszcze powiedz,

co siê dzieje, jak siê dajmy na to droga powiatowa z wojewódzk¹ przecina.
ADA Jest skrzy¿owanie.
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KAROLINA No tak. To mo¿e byæ nawet zabawne. Na przyk³ad jednego dnia chodzê

tylko drogami miejskimi. A drugiego dnia spacerujê wzd³u¿ drogi krajowej.
ADA To ciê wezm¹ za tirówkê.
KAROLINA Temat drogowy uznajê za wyczerpany. A teraz poszukam drogi lokalnej do

tego twojego� No chod�, chod�.
ADA O matko! (rozchyla ¿akiet Karoliny. Dostrzega pop³och w jej oczach) Nie! Tego ci

nie darujê. Jeste� ostatnia �winia.
KAROLINA (wystraszona) Adusiu, wybacz. No wybacz, to by³ tylko ten jeden raz. Pro-

szê ciê. By³ u nas kurator. Wizytacja by³a. Chcia³am�
ADA Gówno mnie obchodzi, co chcia³a�. To mia³a byæ moja bluzka. Teraz mo¿esz w niej

³aziæ codziennie.
KAROLINA Ale proszê ciê. To by³ jeden, jedyny raz.
ADA Nied³ugo zaczniesz po¿yczaæ moje majtki i biustonosze. Nie, biustonoszy nie, bo

by� musia³a napchaæ do nich waty. Czy ja chodzê w twoich rzeczach?
KAROLINA Musisz siê od razu m�ciæ? A co do rzeczy, to owszem, chodzisz w moich

skarpetkach i u¿ywasz mojej szczotki do w³osów.
ADA O przepraszam. Ustala³y�my dawno temu, ¿e skarpetki s¹ wspólne. A szczotki mi

siê myl¹.
KAROLINA Nie myl¹, tylko nie ma ci kto wyczy�ciæ twojej.
ADA Ach tak? A kiedy ostatnio czy�ci³a� sobie buty? Przypominasz sobie taki incydent?

I jak my�lisz, co siê dzieje z wacikami, którymi zmywasz wieczorem makija¿? Czy
zastanawia³a� siê kiedy�, jak to siê dzieje, ¿e ca³a góra zu¿ytych wacików nie zalega
w ³azience?

KAROLINA A ty wiesz, sk¹d w cukiernicy bierze siê cukier?
ADA Nie zmieniaj tematu. S³ucham, co siê dzieje z zu¿ytymi wacikami?
KAROLINA Okej. Wygra³a�.
ADA Jak cz³owiek ma mê¿a czy w ogóle jakiego� ch³opa, to ten mu nie podbiera ciu-

chów. Nie wymazuje kredki do powiek. Nie wypaprze szminki.
KAROLINA Do czasu, kiedy cz³owiekowi rodzona córka nie zacznie przetrz¹saæ szafy.
ADA Do dupy to wszystko.
KAROLINA Masz racjê. Do dupy. Wszystko. Oprócz bzykanka.
ADA Masz racjê. Bzykanko z m³od¹, zgrabn¹ laseczk¹ by³oby super.
KAROLINA Nie mów takich rzeczy. Kiedy� potrafi³y�my siê kochaæ przez pó³ nocy.

Czu³am, jak mnie pragniesz, jak po¿¹dasz. Teraz jeste� obojêtna. A ja mam wci¹¿
poczucie, ¿e to w tobie tylko taka poza. Jaki� fa³sz. Co� przede mn¹ ukrywasz. Nie
wierzê, po prostu nie wierzê, ¿e ca³y ten temperament szlag trafi³.

ADA Ale ty marudzisz. Zastanów siê, kobieto, ile lat mo¿na po¿¹daæ w³asnej ¿ony! I zdej-
muj tê bluzkê!

S c e n a  5

Ada siedzi przy stole (biurku). Laptop, telefon, notatki, d³ugopis, okulary. Ca³y czas
rozmawia przez telefon.

ADA Dzieñ dobry, panie starosto. Tu Ada Franczak z �Nowin�� Panie starosto, to by³a
tylko relacja. Przecie¿ jak gadacie na sesji przez pó³torej godziny o niczym, to nie mogê
napisaæ, ¿e radni i starosta prowadzili merytoryczn¹ dyskusjê� Oboje wiemy, ¿e posie-
dzenia s¹ jawne� Przyjmujê do wiadomo�ci, ale nie mogê obiecaæ, ¿e zmieniê. Ja piszê
dla stu tysiêcy mieszkañców powiatu, a nie dla dwudziestu trzech radnych� Panie sta-
rosto, ja w innej sprawie� Tak, oczywi�cie� W tym roku rozpoczynacie dwie wa¿ne
inwestycje. Siedzibê dla starostwa i dom kultury. No w³a�nie. Siedziba starostwa bêdzie
dla dwustu waszych urzêdników. Dom kultury ma obs³u¿yæ piêtnastotysiêczne osie-
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dle� Zgadza siê. Obie budowy w cyklu dwuletnim�? Starostwo ma kosztowaæ dwa-
dzie�cia trzy miliony. Dom kultury � trzy miliony. Zgadza siê�? Ale zgadza siê�?
Oczywi�cie, ¿e radni zaakceptowali wydatki. Zawsze akceptuj¹. S¹ wspania³omy�lnie
jednomy�lni. Niechby siê który wychyli³� Nie, nie, nic. Rozumiem, ¿e wykonawca
buduje dom kultury po kosztach, bo to mu siê op³aca, ale co bêdzie w tym nowym
starostwie? Fitness klub dla urzêdników? Sauna przy ka¿dym biurze�? Mo¿e troszecz-
kê ¿artujê, ale czy nie widzicie w tym ironii�? Pytam, czy w tej ró¿nicy w kosztach nie
widzi pan dysonansu� Dysonansu� Skoro pan nie rozumie, o co pytam� Wiem,
jeszcze przed przetargiem i mo¿e troszkê zawy¿one� Panie starosto, uwa¿a pan, ¿e
spo³eczeñstwo prze³knie tak¹ �ciemê�? Ja nic nie bêdê sugerowa³a. Ja nie jestem od
sugerowania, ja jestem od informowania. Dziêkujê za rozmowê. Do widzenia.

S c e n a  6

Ada siedzi nad papierami. Co� pisze albo czyta. Dzwonek do drzwi. Wstaje, otwiera.
ADA O matko! Darek!
DAREK Witaj, ksiê¿niczko! Masz racjê, to ja. We w³asnej osobie. Wiedzia³em, ¿e ciê

zaskoczê. Liczy³em jednak na zachwyt, a nie pop³och. Poca³ujesz mnie na powitanie?
(próbuje poca³owaæ Adê, rozgl¹da siê po mieszkaniu) Z tego, co mówi³a�, z sypialni
nie wyskoczy rozw�cieczony m¹¿. Chyba, ¿e przez ten rok zmieni³a� stan.

ADA Stan? Jaki stan? To ju¿ rok?
DAREK Stan cywilny.
ADA Ach, to? Wy zawsze macie jeden problem. Jak mnie tu znalaz³e�? Nie da³am ci adresu.
DAREK Ale¿ oczywi�cie ¿e nie da³a�. Nawet siê nie po¿egna³a�. Wyjecha³a� nagle, dzieñ

przed koñcem turnusu.
ADA Uciek³am.
DAREK W³a�nie! Uciek³a� przede mn¹!
ADA Uciek³am przed wymian¹ adresów, deklaracji i zapewnieñ, ¿e za rok o tej porze.

W tym samym miejscu i godzinie�
DAREK I widzisz, jak siê pomyli³a�?
ADA Ale jak mnie znalaz³e�?
DAREK Nie b¹d� dziecinna. Co tydzieñ na forum waszego miasteczka ludzie dziêkuj¹ ci

za prawdê albo od¿egnuj¹ od czci i wiary. Tak¹ facetkê mo¿na namierzyæ w godzinê.
Wrzucasz w Google� Swoj¹ drog¹� nie�le mieszasz w tym miasteczku.

ADA Dobra. I co dalej?
DAREK Dalej? Porywam ciê na szampañski wieczór do pewnego uroczego miejsca. Ca³-

kiem niedaleko po³o¿onego. Jest wszystko, co potrzeba, by kobieta poczu³a siê ksiê¿niczk¹.
ADA Jestem zachwycona. Szkoda, ¿e nie zapyta³e� mnie o zdanie. Zatem � jak rozu-

miem � jacuzzi, k¹piele czekoladowe, zabiegi relaksacyjne i modeluj¹ce, dieta wa-
rzywno-owocowa, joga, masa¿.

DAREK Otó¿ to! Wszystko jak mówisz. Sk¹d wiesz?
ADA A laserowe usuwanie zbêdnego ow³osienia, zamykanie naczyñ, redukcja drugiego

podbródka, bezoperacyjne powiêkszanie piersi i usuwanie przebarwieñ skóry te¿ jest?
DAREK Nie mam pojêcia.
ADA No w³a�nie. I czemu uzna³e�, ¿e ja rzucê nagle wszystko i po roku, ca³a happy,

wyjadê z tob¹, ¿eby p³ywaæ w kozim mleku oblepiona przy tym p³atkami ró¿?
DAREK Oddaliby�my siê chwilom szaleñstwa. Tak jak przed rokiem. (ponownie próbu-

je j¹ poca³owaæ) Przecie¿ by³o super. Pamiêtasz nasze balety? Mogê pani¹ prosiæ?
(chwyta Adê jak do tañca, próbuje wykonaæ jakie� figury) Pamiêtasz, jak pl¹sali�my?

ADA Pamiêtam. Pamiêtam, jak wywin¹³e� salto w powietrzu.
DAREK Da³em czadu.
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ADA Pó³tora miesi¹ca po tym, jak ci wstawili dwa gwo�dzie do krêgos³upa. G³upek.
DAREK Ale siê uda³o. To by³o na twoj¹ cze�æ.
ADA I miêdzy innymi dlatego przed tob¹ ucieka³am. Jak tam ¿ona i dzieci?
DAREK S¹. Junior idzie w moje �lady. Nawet fryzurê nosi tak¹ jak ja. Uwielbia motory.

Martwiê siê o niego, bo jak jeszcze trochê uro�nie i zmê¿nieje, gotów wyprowadziæ
cichaczem maszynê z gara¿u i ruszyæ w trasê. A¿ siê trzêsie do jazdy. Bojê siê o nie-
go, ale wa¿ne, ¿e kocha to, co ja. A Justyna to ju¿ prawie kobieta. Na Dzieñ Kobiet
wrêczy³em jej bukiet ró¿. Ze s³owami: mam w domu drug¹ kobietê. By³a wzruszona.
Za parê lat bêdzie �liczn¹ dziewczyn¹.

ADA A ¿ona?
DAREK Przecie¿ wiesz. Wszystko ci opowiedzia³em. Jak by³o, jak jest. I dlatego my

mo¿emy te¿ co� dla siebie zrobiæ. Co� prze¿yæ.
ADA Chodzi ci o seks? Bo wszystko inne w sporej dawce przez trzy tygodnie przeæwi-

czyli�my.
DAREK Przecie¿ my�
ADA Zrozum, nie ma ¿adnego �my�. �My� nie istnieje. Jestem ja i moje ¿ycie, i jeste� ty

i twoje ¿ycie, twoje dzieci. Rób wszystko, by nie straci³y do ciebie zaufania.
DAREK Przyjecha³em tu, bo rok temu, nie rani¹c nikogo, dali�my sobie wzajemnie bar-

dzo wiele. I mo¿na to kontynuowaæ. Czy ty musisz usuwaæ zbêdne ow³osienie?
ADA Uwierz mi, ¿e�

Do mieszkania wchodzi Karolina. Ob³adowana zakupami. Rzuca wszystko na blat.
Potem ca³y czas bardziej lub mniej jest zaanga¿owana w ich rozpakowywanie, upy-
chanie po szafkach.

KAROLINA Dzieñ dobry. Spodziewali�my siê go�ci?
ADA Pozwól, ¿e ci przedstawiê. To jest Darek. (do Darka) Poznaj moj¹ przyjació³kê

Karolinê, o której ci wspomina³am.
DAREK Cze�æ. (podaje jej rêkê na przywitanie)
KAROLINA Ten Darek? Jak tam twoje gwo�dzie?
DAREK S³ucham?
KAROLINA Jak tam twoje gwo�dzie w krêgos³upie?
DAREK Aaaaa�
KAROLINA Mam nadziejê, ¿e ju¿ nie robisz salta. Czy¿by� przyjecha³ zabraæ Adê na

jaki� szalony weekend?
DAREK Sk¹d wiesz?
KAROLINA Wam, mê¿czyznom, wydaje siê, ¿e jeste�cie szalenie przebiegli i wyrafino-

wani, gdy w najprostszy sposób próbujecie nas zwabiæ na seks.
ADA Karolina!
DAREK Widzê, ¿e jeste�cie w do�æ za¿y³ych stosunkach i jak to w�ród przyjació³ek po-

noæ czêsto bywa, nie macie przed sob¹ tajemnic. Mo¿e wiêc namówisz Adê, ¿eby
zmieni³a zdanie i zgodzi³a siê na wypad ze mn¹.

KAROLINA Adusiu, no zgód� siê. Darek tak ciê prosi. Przyjecha³ specjalnie w tym celu
dwie�cie kilometrów. Zamówi³ apartamencik. Bêdzie szampan do �niadania i �wiece
do kolacji. No zgód� siê! (do Darka) W ogóle to siê rozgo�æ. Siadaj. Gospodyni ni-
czym ciê nie poczêstowa³a? Zaraz zrobiê co� do picia. Mo¿e byæ sok z kartonu?

ADA (do Karoliny) Przestañ b³aznowaæ! (do Darka) Co powiedzia³e� w domu? Pewnie
wymy�li³e� firmowe szkolenie.

DAREK Tak.
KAROLINA Facet to �winia.
ADA (do Karoliny) Zamknij siê. (do Darka) Proponujê, ¿eby� zadzwoni³ do ¿ony i po-

wiedzia³, ¿e termin ci siê pomyli³ i ¿e wracasz.
DAREK Niemo¿liwe. Pokazywa³em w domu zaproszenie. (wyjmuje z kieszeni kartkê)

Szkolenie jest naprawdê.
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ADA To wymy�l co� innego. ¯e samochód ci siê popsu³ i wracasz.
DAREK Mam lepszy pomys³. Karolina, pomó¿ mi przekonaæ Adê, ¿ebym zosta³ do ju-

tra. Zjemy kolacjê, napijemy siê wina, porozmawiamy, a o wspólnym wyje�dzie zde-
cydujemy jutro.

KAROLINA Na to, to ja siê nie zgadzam.
DAREK Jak to siê nie zgadzasz? Decydujesz za ni¹? Ada, mo¿e co� powiesz?
KAROLINA Nie zgadzam siê, ¿eby� tu nocowa³.
DAREK Przecie¿ jeste�my u Ady. To chyba ona powinna decydowaæ?
KAROLINA U mnie te¿.
DAREK Jak to? Mieszkacie razem?
KAROLINA Nic mu nie powiedzia³a�, tak?
ADA A czemu mia³am mu siê zwierzaæ?
DAREK Ja ci siê zwierza³em.
ADA Dobra, ja tobie te¿, ale nie ze wszystkiego. Nie by³o takiej potrzeby. I okoliczno�ci.

I w ogóle.
DAREK To o co tak w ogóle chodzi?
KAROLINA My jeste�my ze sob¹.
DAREK Widzê, ale nie wiem, czemu ty siê do wszystkiego wtr¹casz?
KAROLINA Tworzymy powszechnie akceptowany zwi¹zek partnerski.
DAREK Nie rozumiem.
KAROLINA My jeste�my ze sob¹ par¹. Od piêtnastu lat. Rozumiesz?
DAREK Nie.
KAROLINA Czego jeszcze nie rozumiesz?
DAREK Znaczy siê� Jeste�cie les� les�
KAROLINA Tak, jeste�my lesbijkami. Trudne s³owo? Przez gard³o nie chce przej�æ?
DAREK (do Ady ) Oszuka³a� mnie! Zrobi³a� ze mnie wariata! A ja w³óczy³em siê za tob¹

jak zakochany kundel. Ale obciach. Kurwa. Jaki obciach!
ADA Przestañ. Nie oszukiwa³am ciê. Nie powiedzia³am tylko o tej jednej rzeczy. To taki

uszczerbek na mêskim honorze flirtowaæ z lesbijk¹? Mówi³e�, ¿e nic nie masz do
gejów i lesbijek.

DAREK No, nie mam. ¯adnego nie znam. Teraz pozna³em�
Karolina podaje Darkowi sok. Ten wypija duszkiem.

DAREK Napi³bym siê czego�.
KAROLINA A to nie ma najmniejszego problemu. Drink czy czysta?
DAREK Czysta.
ADA Chwila. On ma na dole samochód. Zaraz wsiada i wraca do domu. Nie usi¹dzie za

kierownic¹ po kielichu.
KAROLINA To zostanie. Zobacz, jak on wygl¹da. Nie mo¿emy go wypu�ciæ w takim

stanie. Niech siê uspokoi. Dojdzie do siebie.
ADA Przed chwil¹ mówi³a�, ¿e nie mo¿e tu nocowaæ.
KAROLINA Ale zmieni³am zdanie. Nie wiedzia³am, ¿e ch³opaka tak omota³a� i zrobi³a�

w jajeczko. My�lê, ¿e wszyscy siê napijemy. Prawda, Dareczku?
DAREK Pewnie. (pije trzy szybkie kolejki)

Dziewczyny rozmawiaj¹ ponad jego g³ow¹.
KAROLINA Teraz jego samcze ego, pielêgnowane przez wszystkie lata ¿ycia patriar-

chalnym wychowaniem, walczy z genderowym pojmowaniem p³ciowo�ci.
ADA I poprawno�ci¹, o jakiej czyta³, ale której nie musia³ nigdy stosowaæ.
KAROLINA Jego mêski archetyp, s³abo intuicyjnie ukszta³towany, mierzy siê ze stereo-

typem lesbijki z petem w zêbach, oty³ej, w obwis³ych gaciach i flanelowej koszuli
w kratê. À propos, mog³aby� zapi¹æ ten guziczek na wysoko�ci biustu?

ADA Jak s¹dzisz, czy poziom testosteronu mu siê podnosi czy raczej opada?
KAROLINA Nie mam pojêcia. Na pewno mu siê podnosi poziom promili we krwi.
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DAREK O czym rozmawiacie?
ADA O tym, ¿e mê¿czy�ni s¹ s³abiej wykszta³ceni od kobiet, mniej tolerancyjni i staty-

stycznie powoduj¹ wiêcej wypadków drogowych ni¿ kobiety.
KAROLINA Wiêcej choruj¹ i krócej ¿yj¹.
DAREK Mogê was o co� zapytaæ?
KAROLINA Poczekaj! Który wariant typujesz, Ada? A, be czy ce?
ADA A ty?
KAROLINA Ja by³am pierwsza!
ADA Dobra. A. A ty?
KAROLINA Be. O co siê zak³adamy?
ADA No jak to? Jak zawsze. O szampana!
DAREK O co ten zak³ad?
KAROLINA Nie zadawaj g³upich pytañ. Pytaj!
DAREK Chcia³em� No, bo chcia³em tylko wiedzieæ, która z was jest w tym zwi¹zku

¿on¹, a która mê¿em.
KAROLINA Wygra³am! Wygra³am! Widzisz! Ty go rozpracowywa³a� trzy tygodnie, a ja

wiedzia³am, o co zapyta.
DAREK Jak brzmi wariant a?
ADA Jak wy to robicie.
DAREK A ce?
KAROLINA Na razie ci nie powiemy.
DAREK Na razie?
KAROLINA No dobra. Wcale ci nie powiemy, skoro nie zada³e� tego g³upiego pytania.
DAREK Moje pytanie by³o g³upie?
KAROLINA Typowe. Najg³upsze ze wszystkich trzech.
ADA S³uchajcie. Mia³am dzi� cholernie ciê¿ki dzieñ, wiêc pozwalam wam wie�æ dalej

czu³e pogaduchy, a sama spadam do wyra. Po�ciel masz, Dareczku, w kanapie. Pora-
dzisz sobie? To buzi. (pochyla siê nad Darkiem i ca³uje go w usta. Potem ca³uje Ka-
rolinê) Pa �licznotki, pa.

DAREK Pa.
KAROLINA Pa.
DAREK Nie jeste� zazdrosna?
KAROLINA O co?
DAREK Widzia³a�, jak mnie poca³owa³a?
KAROLINA A widzia³e�, jak mnie poca³owa³a?
DAREK A jakby powiedzia³a, ¿e jedzie ze mn¹ do tego spa?
KAROLINA To by pojecha³a. A ja bym siê wreszcie wyspa³a. Wiesz, jak ona siê co rano

t³ucze na tym pierdolocie? (pokazuje na orbitrek)
DAREK I nie dosta³aby� sza³u, ¿e ciê zdradza?
KAROLINA Dareczku. (g³adzi go po twarzy) Gdyby� by³ smuk³¹ blondynk¹ o du¿ych

niebieskich oczach, to bym usch³a ze zgryzoty, ale z tob¹ pu�ci³abym j¹ jak w dym.
I nie bierz tego, proszê, do siebie. Jeste� w porz¹dku go�æ. Ona po prostu nie leci na
facetów. Polej.

DAREK A ty?
KAROLINA Co ja?
DAREK Ty lecisz? To znaczy pojecha³aby� ze mn¹, gdybym ciê ³adnie poprosi³?
KAROLINA No oczywi�cie. Krysia czy Marysia, Hania czy Ania, wszystko jedno, byle

by by³ kawa³ dupencji. Wszyscy jeste�cie jednakowo obrzydliwi.
DAREK Spa³a� z facetem?
KAROLINA A ty?
DAREK We� przestañ! To okropne!
KAROLINA Ca³kiem siê z tob¹ zgadzam.
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DAREK To znaczy, ¿e nie spa³a�?
KAROLINA Gówno ciê to obchodzi. Co ty my�lisz, ¿e bêdê siê zwierzaæ facetowi, któ-

rego znam od godziny, ze szczegó³ów mojego intymnego ¿ycia? Wam siê zdaje, ¿e
bez was to my komputera w domu nie pod³¹czymy.

DAREK Moja ¿ona nie wie, gdzie jest w domu licznik od wody i korki.
KAROLINA I co z tego? Mój ojciec nie móg³ w lodówce znale�æ jajek, bo nie wiedzia³,

¿e na drzwiach ka¿dej lodówki s¹ takie specjalne wg³êbienia, gdzie siê trzyma ka¿de
jajko oddzielnie. Jak mama wyjecha³a na parê dni, to na basen poszed³ ze �ciereczk¹
do naczyñ. Szafa to by³ dla niego zaczarowany kufer.

DAREK I dlatego jeste� z kobiet¹?
KAROLINA Wiesz co? Nie kombinuj, bo ci siê synapsy przegrzej¹.
DAREK Co?
KAROLINA Nic. Naukowcy twierdz¹, ¿e za tysi¹c lat mê¿czy�ni bêd¹ szcz¹tkowym

podgatunkiem, a byæ mo¿e w ogóle ju¿ znikn¹ z ziemi.
DAREK Co za feministyczna bzdura! Za tysi¹c lat to mo¿e nie byæ wcale ziemi.
KAROLINA Masz racjê. Je�li j¹ wysadzicie w kosmos. Ale to wy, ch³opy! Kobieta

na pewno nie przyci�nie tego guzika. Rola mê¿czyzn w procesie ewolucji zmie-
rza ku schy³kowi. Czy wiesz, ¿e naukowcy, badaj¹c mêsk¹ spermê, odkryli, ¿e
procent zdolnych do zap³odnienia komórki jajowej plemników systematycznie
siê zmniejsza? W ka¿dej porcji ejakulatu jest coraz mniej ¿yciodajnych przeci-
neczków. Coraz marniejsze s¹, coraz drobniejsze. Choæ przecie¿ nigdy za bogate
nie by³y.

DAREK W co?
KAROLINA Niewa¿ne.
DAREK Przepraszam. Gdzie jest ³azienka?
KAROLINA Na prawo.

�ciskaj¹c nogi i kurcz¹c siê, Darek posuwa truchtem do ³azienki.
KAROLINA (do siebie) Niby mi³y, ale szowinista jak ka¿dy facet. I taki lekko rozgarniê-

ty, ale co tu wymagaæ � facet. I te w³osy. Mê¿czyzna z kucykiem� To jest takie
niemêskie i zdaje siê ju¿ ca³kiem passé�
Z ³azienki dobiega ³omot i krzyk Darka.

DAREK £aaaa. Co za bestia! Uciekaj! Zostaw mnie! (wybiega)
KAROLINA Tam by³ Zenek. Przestraszy³e� siê go?
DAREK Jaki Zenek? Jaka� bestia. Co to by³o? Ry�? Rzuci³ siê na mnie, jak wyj¹³em.

(pokazuje, ¿e chcia³ zrobiæ siku)
KAROLINA Chcia³e� nasikaæ pod prysznic?
DAREK Daj spokój! Stan¹³em przy kiblu, a tu nagle co� wyskoczy³o z kabiny. I do mo-

jego, no tego. Wiesz. Zobacz. Krew mi leci. (podsuwa palec u rêki pod nos Karolinie)
Skaleczy³ mnie! Mo¿e wdaæ siê zaka¿enie.

KAROLINA (³apie Darka za rêkê, ogl¹da palec) Nic ci nie bêdzie. Na wszelki wypadek
mo¿na odkaziæ. (wsadza palec Darka do kieliszka z wódk¹)

DAREK £aaa. Szczypie! Pu�æ mnie! Co za barbarzyñskie metody!
KAROLINA Przepraszam. Zapomnia³am ciê uprzedziæ, ¿e nasz kot ostatnio najczê�ciej

rezyduje pod prysznicem. To nie jest ¿aden ry�, tylko zwyk³y dachowiec. W dodatku
wykastrowany. Swoj¹ drog¹ on naprawdê nie lubi facetów.

DAREK Co facetów?
KAROLINA Nie, nic. Chyba powoli bêdziemy siê zwijaæ.
DAREK Tak. To by³ niezwyk³y dzieñ. Mam nadziejê, ¿e zamykacie tê bestiê na noc.
KAROLINA W³a�nie nie. Koty nie znosz¹ ograniczeñ.
DAREK Mo¿e tu przyj�æ i zaatakowaæ mnie, kiedy bêdê spa³?
KAROLINA On nie atakuje. Schowaj tylko stopy pod koc. Lubi czasem rzuciæ siê na

nogê, kiedy wystaje. A gdyby� obudzi³ siê z prze�wiadczeniem, ¿e w³a�nie masz za-
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wa³, to te¿ siê nie przejmuj. Zenek mo¿e ci usi¹�æ na klatce, je�li bêdziesz spa³ na
wznak i chrapa³.

DAREK I co jeszcze?
KAROLINA Nic. Pog³aszcz go delikatnie i mo¿esz podrapaæ za uszami. Uwielbia to.

Masz szczoteczkê do zêbów?
DAREK Mam mu umyæ zêby?
KAROLINA Masz umyæ sobie zêby. Nie znoszê, jak kto� k³adzie siê do ³ó¿ka i nie umyje

zêbów.
DAREK Jeszcze jakie� ¿yczenia?
KAROLINA Nie. Dobranoc.
DAREK Dobranoc? Noc mo¿e byæ te¿ pe³na wra¿eñ. Z Zenkiem na klacie.

�wiat³o ga�nie na kilka sekund. Za chwilê zapala siê znowu. Darek le¿y na kanapie
zakryty kocem. Wystaje tylko g³owa.

DAREK Ludzie! Za �cian¹ dwie ca³kiem ekstra facetki. A ja spêdzê noc z kotem. W do-
datku wykastrowanym. Chyba jestem nienormalny!

S c e n a  7

Ada jak zwykle je�dzi na orbitreku. Do salonu wkracza zaspana Karolina.
KAROLINA O matko, jakie ch³opy s¹ g³upie. Gdzie on jest?
ADA Pytasz o Darka, bo Zenek jak zwykle. Wsta³ bladym �witem, zjad³ �niadanie i poje-

cha³ � mam nadziejê � do rodziny.
KAROLINA Je�li nakarmi³a� go swoim szlamem, to jest nadzieja, ¿e ju¿ tu nie wróci.
ADA Zrobi³am mu jajecznicê na kie³basie.
KAROLINA Ach tak. Mo¿e co� zosta³o?
ADA Niestety, wyliza³ patelniê do ostatniego okruszka.
KAROLINA ¯¹dam wyja�nieñ.
ADA Na temat jajecznicy?
KAROLINA Czemu muszê niañczyæ niedowarto�ciowanych facetów, którzy nie potrafi¹

poradziæ sobie ze swoim prywatnym ¿yciem i szukaj¹ ³atwych panienek. Niech szu-
kaj¹, tylko, kurwa, czemu w moim domu?

ADA Ja go nie sprowadzi³am. Uciek³am przed nim. Mia³ tylko numer mojej komórki.
Namierzy³ mnie przez internet. Czy ja w celu zaspokojenia naturalnej kobiecej pró¿-
no�ci nie mam prawa poflirtowaæ z facetem?

KAROLINA Przypominam, ¿e to nie pierwszy przypadek.
ADA Masz na my�li tego brodacza, którego pozna³y�my na weselu Marty?
KAROLINA Tego te¿. Zamiast i�æ na górê do hotelu, jecha³ za nami taksówk¹ pod dom.

Po to, ¿eby o trzeciej w nocy �piewaæ pod naszym oknem serenadê. �piew to zreszt¹
zbyt mocno powiedziane. To by³o wycie zarzynanego buhaja.

ADA Buhaja? One nie id¹ na rze�. Buhaje hoduje siê w celach rozp³odowych, a nie na
steki.

KAROLINA A brodacz o czym niby my�la³, kiedy rycza³? Nie o kopulacji?
ADA Och, to by³ incydent. Na piêtna�cie lat jedna serenada pod blokiem. Mog³aby� byæ

bardziej wyrozumia³a. A Darek, w koñcu bardzo mi³y facet. O czym gruchali�cie,
kiedy smacznie spa³am? S³ysza³am jaki� krzyk.

KAROLINA Ch³opiec go zaatakowa³. W ³azience, akurat kiedy wiesz, co robi³.
ADA Oj. Nic siê nie skar¿y³. Widocznie obroni³ diament.
KAROLINA Ada. Czy ja ciê stawiam w takich sytuacjach?
ADA Nie, ale by� chcia³a.
KAROLINA Jeste� pod³a. Naprawdê nie wiem, za co ja ciê jeszcze kocham.
ADA To akurat ja wiem. Mo¿esz pomasowaæ mi kark? Tak mnie boli. Ze staro�ci.
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KAROLINA Z pod³o�ci.
ADA Gdzie� wychodzisz?
KAROLINA Jaki� problem?
ADA Tak. Ubra³a� siê jak ostatnia sierota. Karmiê ciê, inspirujê ciê, dowarto�ciowujê,

ale ubieraæ, wybacz, na to nie starcza mi ju¿ si³. A takiej do ludzi te¿ ciê nie wypusz-
czê. Tyle razy ciê prosi³am, ¿eby� patrzy³a w lustro przed wyj�ciem z domu. Moja
kobieta w burej kiecce z dzianinki, kupionej w stanie wojennym spod lady w gieesie.

KAROLINA Nigdy nie by³am na zakupach w gieesie. To jaki� supermarket z minionej
epoki?

ADA Mniej wiêcej. A te rajstopki to ci babka udzierga³a na ko³owrotku? Gdzie ty je
trzyma³a�, ¿e ja tego nie wyrzuci³am?

KAROLINA Rajstopki to akurat dosta³am na gwiazdkê od twojej matki, ¿eby mi jajniki
nie przemarz³y. Doceniam prezent od te�ciowej. Zw³aszcza ¿e to by³ pierwszy i jak na
razie ostatni. Chcia³am zauwa¿yæ, ¿e w tej spódniczce chodzi³am równie¿ wczoraj
i przedwczoraj. Mo¿e rzeczywi�cie zbyt rzadko patrzê w lustro, ale ty na mnie w ogó-
le ju¿ nie patrzysz.

ADA Zgadza siê. Na takie straszyd³o. Poza tym coraz bardziej przypominasz swoj¹ matkê.
KAROLINA To co ja mam zrobiæ?
ADA Staraj siê, bo sobie znajdê chudsz¹ i m³odsz¹. No co, no co? Po¿artowaæ nie mo¿na?
KAROLINA Wystarczaj¹co umili³a� mi poranek. Czas na mnie.
ADA Je�li idziesz na charytatywny bal przebierañców, z konkursem na miss Peerelu, to

buziak na drogê. Je�li wychodzisz w ka¿dym innym celu, to bardzo ciê proszê, prze-
bierz siê.

KAROLINA Tak jest, kapitanie! (wychodzi do ³azienki lub sypialni)
ADA (do siebie) Kapitanie, kapitanie. Kto� w tym domu musi mieæ jaja. Zaraz, dzisiaj

jest sobota. Szko³a zamkniêta. Gdzie ona siê wybiera? Na randkê nie, bo w takim
stroju� Nawet ona w³o¿y³aby co� lepszego. Karola! Gdzie ty idziesz? Mo¿e by� mi
pomog³a ogarn¹æ cha³upê? Czy tylko ja jestem w tym domu od sprz¹tania, prania
i gotowania?

KAROLINA (w trakcie dopinania spodni i bluzki wychodzi na scenê) Kiedy ostatni raz
prasowa³a�?

ADA To dok¹d w koñcu idziesz?
KAROLINA A kto pyta? Zazdrosna kochanka?
ADA Raczej zirytowana ¿ona.
KAROLINA Tak w³a�nie my�la³am. Mamy dzieñ otwartych drzwi.
ADA Otwartych dla kogo?
KAROLINA Dobre pytanie. Dla dzieciarni, która przyjdzie obe¿reæ siê ciastami i cukier-

kami. Dostaæ balonik i zak³adkê, pos³uchaæ, jak �piewa chór.
ADA A ty, pani profesor? Bêdziesz tañczy³a na linie?
KAROLINA Moja klasa przygotowa³a program artystyczno-satyryczny. Wstydliwy te-

mat zdobywania wiedzy w szkole jest skrzêtnie pomijany. Ja te¿ uczestniczê w tym
show, bo niechbym spróbowa³a powiedzieæ, ¿e cz³owiek z matur¹ powinien przeczy-
taæ �Noce i dnie� i odró¿niaæ Krasickiego od Krasiñskiego.

ADA Karola, ale ty przecie¿ chcia³a� byæ nauczycielk¹.
KAROLINA No w³a�nie. Chcia³am pracowaæ w szkole, a nie w ma³piarni. Chcia³am

uczyæ, a nie wyja�niaæ, jak rozwi¹zywaæ testy, ¿eby zdobyæ z klucza jak najwiêksz¹
ilo�æ punktów. Chcia³am pokazywaæ, jak mo¿na interpretowaæ to, co nas otacza, a nie
jak czytaæ opracowania, ¿eby zdaæ maturê. Chcia³am mieæ te¿ m¹dr¹ dyrektorkê, a nie
us³u¿n¹ wykonawczyniê poleceñ pana starosty. Moja dyrektorka ka¿dego dnia podej-
muje dziesi¹tki wa¿nych decyzji. Kluczowa to ta, czy otworzyæ okno w gabinecie,
czy zamkn¹æ i z której strony biurka u³o¿yæ gazety. Rzygaæ siê chce.
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ADA Karola. Wiesz co? Id�. Otwórz te drzwi. Potem je zamknij i wróæ. Ugotujê ci pysz-

ny obiad. Przyrzekam. Nie bêdzie ani kuskusu, ani cieciorki, nie dodam nawet rukoli
do sa³atki. Bêdzie duszony kark i pó³ litra zmro¿onej wódki.

KAROLINA Kochana jeste�. (ca³uje Adê) Pa.
ADA Pa. Id�. Obiad. Zaraz siê za niego wezmê. Najpierw muszê przejrzeæ szafê. Wyrzu-

ciæ jej te bure szmaty. Tylko czy to co� zmieni?

S c e n a  8

Karolina siedzi przy stole, na którym le¿y mnóstwo kartek pouk³adanych w kupki,
zeszyty. Sprawdza wypracowania, skupiona, pod nosem co� czyta. Do domu wchodzi
Ada.

ADA Cze�æ, kochanie. Buzi. Nie masz czasu oderwaæ oczu od lektury? Ulubione domo-
we zajêcie polonistki.

KAROLINA Proszê ciê. Muszê siê skupiæ.
ADA ¯ona wraca do domu, a na stole zamiast obiadu� sprawdziany, klasówki, kart-

kówki, wypracowania.
KAROLINA Proszê. Mam takie zaleg³o�ci.
ADA Zaleg³o�ci? Przecie¿ ty nic innego nie robisz, tylko ca³ymi dniami sprawdzasz te

rzygowiny. Mam tak¹ teoriê, ¿e im wiêcej im zadajesz, tym g³upsze rzeczy pisz¹.
(chwyta ze sto³u jaki� plik kartkówek)

KAROLINA (podrywa siê, próbuje odebraæ kartki Adzie) Zostaw! Ja mam tu wszystko
posegregowane. Nie dokuczaj mi.

ADA Uspokój siê. Przecie¿ ci tego nie podrê i nie po³knê. Zerknê tylko na m¹dro�ci.
O, �Pan Tadeusz�. Dobre, podoba mi siê. (czyta) �Zasadnicze podobieñstwo miêdzy
Telimen¹ a Zosi¹ polega³o na tym, i¿ obydwie by³y kobietami.� Prawdziwe, acz ma³o
odkrywcze. Nieprawda¿, pani profesor? O, tu jest lepsze. Pos³uchaj. �Tadeusz przy-
szed³ do Zosi z du¿ym ptakiem w rêku.� Czy to ju¿ zalicza siê do pornografii? A jak-
by ptaszek by³ ca³kiem ma³y? O, ho, ho� �Telimena wiod³a igraszczy tryb ¿ycia.
Mo¿na nawet powiedzieæ, ¿e by³a kurw¹.� O matko. Czego ty te dzieci uczysz? Sk¹d
one s¹ takie g³upie?

KAROLINA (wreszcie jej siê udaje odebraæ kartkówki Adzie. Uk³ada je dok³adnie w tym
miejscu, gdzie le¿a³y) Bo one nie czytaj¹.

ADA �Pana Tadeusza�?
KAROLINA Nic nie czytaj¹.
ADA Ale co� czytaæ musz¹.
KAROLINA Esemesy.
ADA Wiesz co, zmêczona jestem. Musia³am obs³u¿yæ wsiowe �wiêto, a ty nie potrafisz

siê wcieliæ w rolê troskliwej ¿ony.
KAROLINA Co to by³o? Darcie pierza?
ADA Pierzawka bêdzie za pó³ roku.
KAROLINA Bicie piany?
ADA Ubijanie mas³a jest za miesi¹c. Jaja malowali.
KAROLINA ¯artujesz!
ADA Przestañ. Pisanki malowali. �wiêta siê zbli¿aj¹. Widzisz, co robi¹ z tob¹ te wypra-

cowania?
KAROLINA Bêdziesz co� jad³a?
ADA Czego jak czego, ale ¿arcia i gorza³y na takich imprezach nie brakuje. ¯al mi tych

kobitek. Narobi¹ siê, nagotuj¹, salê udekoruj¹, program przygotuj¹ i na koniec jesz-
cze dziêkuj¹ czerwonym z opicia i ob¿arcia wieprzom z gminy za piêkn¹ imprezê.

KAROLINA Nas by na wozie z gnojem wywie�li. Jak Jagnê.
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ADA Nie przesadzaj. Tak samo o nas, z powiatowej prowincji, my�l¹ aktywistki z Lambdy

i tych wszystkich LGBT. A nam tu jest s³odziutko, prawda?
KAROLINA Pewnie. (próbuje obj¹æ i uca³owaæ Adê)
ADA Hej. Co robisz? Przestañ.
KAROLINA Dobieram siê do ciebie.
ADA Ale jeste� zboczona. Przestañ.
KAROLINA Co jest?
ADA Jak to kobieta w moim wieku. Zmêczona jestem.
KAROLINA Trzy miesi¹ce temu by³a� w podobnym wieku i nie mia³a� oznak zmêczenia.
ADA Widocznie proces starzenia z wiekiem przy�piesza.
KAROLINA Ale gadasz g³upoty. Chcia³o ci siê seksu. Chcia³a� mnie� Co siê dzieje?

Masz kogo�?
ADA O proszê, tylko nie to. Nie mam si³y. Nie mam cierpliwo�ci. Nie mam zdrowia.

Sceny zazdro�ci by³y na miejscu jakie� dziesiêæ lat temu. Co� ci przeczytam. (wstaje.
Przynosi laptopa. Wraca i czyta z ekranu) �Polska spo³eczno�æ LGBT przypomina
amerykañsk¹ z koñca lat osiemdziesi¹tych. Dominuj¹c¹ grup¹ s¹ nadal single lub osoby
w zwi¹zkach, które nie tworz¹ wspólnego gospodarstwa domowego. Jednak ju¿ dwa-
dzie�cia cztery procent internautów LGBT mieszka razem ze swoim partnerem lub
partnerk¹, a czterna�cie procent planuje mieæ w przysz³o�ci potomstwo.�

KAROLINA Po co mi to czytasz? My nie planujemy ju¿ potomstwa.
ADA Czytam ci, ¿e mie�cimy siê w tej bardziej zaawansowanej w rozwoju grupie.
KAROLINA I ta grupa nie uprawia ju¿ seksu, bo ma sta³ego partnera. A sta³y partner to

jak zu¿yty m¹¿ lub nudna ¿ona. To chcia³a� mi powiedzieæ?
ADA Czy ja wiem? Trochê tak.
KAROLINA Mo¿e ty tak masz. Ja nie. Nie uwa¿am ciê za zu¿yt¹, chocia¿ jeste� w wieku

balzakowskim.
ADA Zaraz ciê gwizdnê.
KAROLINA I po przej�ciach.
ADA Czy twoi uczniowie wiedz¹, co to jest wiek balzakowski?
KAROLINA Oni nie widz¹, kto to jest Balzac. Wróæmy jednak do g³ównego tematu

naszej rozmowy.
ADA A co nim jest?
KAROLINA Seks ma³¿eñski.
ADA Ach to. To nas nie dotyczy. My nie jeste�my ma³¿eñstwem.
KAROLINA (przysuwa swoj¹ twarz do twarzy Ady. Przymila siê) Popatrz na mnie. Je-

stem wci¹¿ ³adna?
ADA Wiesz, ¿e bez okularów z bliska coraz gorzej widzê. Ca³a mi siê rozmazujesz.
KAROLINA Ca³kiem siê na ciebie obrazi³am.
ADA No to kaszana. (wstaje. Idzie w kierunku kuchni)
KAROLINA (przeci¹ga siê, maca swoje piersi) Wiesz, jakie s¹ dzisiaj miêkkie i ch³odne?
ADA Ch³odne? To mo¿e ci zrobiê gor¹cej herbaty.

S c e n a  9

Ada siedzi przy biurku. Laptop, telefon, notatki, d³ugopis, okulary. Ca³y czas rozma-
wia przez telefon.

ADA To jest sekretariat prezesa Michalaka? Chcia³am rozmawiaæ z prezesem� Ada Fran-
czak z �Nowin�� Nie ma czasu. Proszê powiedzieæ prezesowi, ¿e mam jeszcze kilka
wyborczych podk³adek pod piwo radnego Oczki. Proszê powiedzieæ prezesowi, ¿e na
podk³adce jest napis �stawiam na Oczkê�, a nie ma informacji, jaki komitet wyborczy
finansowa³ podk³adkê. Za to ja dotar³am do drukarni, która ma fakturê na podk³adki
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z Oczk¹ wystawione na� Tak. Dziêkujê. Witam, panie prezesie. Zagramy w Oczko�?
Kiepski ¿art? Zgadza siê. Pan oczywi�cie wie, ¿e kampaniê wyborcz¹ mo¿e finanso-
waæ jedynie komitet wyborczy� Darowizny te¿ nie wolno udzielaæ� Oczywi�cie,
¿e to jest sprawa sprzed dwóch lat i nie zamierzam jej wywlekaæ, skoro Pañstwowa
Komisja Wyborcza nie zakwestionowa³a sprawozdania finansowego. Ja w innej
sprawie. Radny Oczko stoi na czele miejskiej komisji przetargowej� Tak, komisjê
wybiera rada, nie pan. Do ilu przetargów na wykup miejskich dzia³ek stawa³a w tej
kadencji pana firma�? To ja panu powiem. Do jedenastu. Ale chyba wie pan, ile
dzia³ek kupili�cie�? Tak, zgadza siê, dziewiêæ. Jeden przetarg odwo³ano. Do jedne-
go nikt siê nie zg³osi³� Nie rozumie pan pytania? Ja o nic nie pyta³am. Szukam tylko
zwi¹zku miêdzy przetargami a podk³adkami. Na piwo� Halo? Halo? No tak, roz³¹-
czy³ siê.
Wchodzi Karolina, podchodzi do Ady, ca³uje j¹.

KAROLINA Cze�æ, kochanie. S³ysza³am rozmowê. To by³ Michalak? Ty siê kiedy� do-
igrasz. Facet wykupi³ pó³ miasta. Po³owê urzêdników ma w kieszeni. Chcesz, ¿eby
nam auto podpalili albo bu�ki obili? Nie znios³abym, gdyby� mia³a lajpo pod tymi
�licznymi oczkami.

ADA W³a�nie rozmowa by³a o Oczce.
KAROLINA Wiem. Nie rozumiem, po co siê szarpiesz z tymi wszystkimi g³upkami od

rz¹dzenia. Co� ci przeczytam. (odsuwa Adê od komputera. Co� przegl¹da, szuka)
Mam. Pos³uchaj. �Corine Mauch zosta³a pierwsz¹ w historii Zurychu homoseksualn¹
kobiet¹ na stanowisku burmistrza. Czterdziestodziewiêcioletnia Corine Mauch zosta-
³a wybrana przez mieszkañców Zurychu na burmistrza miasta. Po raz pierwszy na
czele tego najwiêkszego szwajcarskiego miasta stanê³a kobieta i jednocze�nie lesbij-
ka. Dzieñ pó�niej, jak przysta³o na dobr¹ gospodyniê miasta, burmistrz Mauch uro-
czy�cie otworzy trwaj¹ce przez dwa miesi¹ce coroczne wielkie �wiêto gejów i lesbi-
jek.� S³ysza³a� o tym?

ADA Nie.
KAROLINA Ty te¿ mog³aby� wystartowaæ.
ADA Jasne. A kampaniê sfinansowa³by Michalak.
KAROLINA Przestañ, masz takie poparcie w�ród wiernych�
ADA �katolików?
KAROLINA �czytelników.
ADA O tak. Wyobra¿asz sobie t³um beretów po mszy wal¹cych prosto do lokalu wybor-

czego, ¿eby oddaæ na mnie g³os?
KAROLINA Czemu nie?
ADA Temu, ¿e nie do¿y³yby�my dnia wyborów. Ty by� pierwsza zap³aci³a za ten pomys³.

Wylecia³aby� ze szko³y jeszcze w trakcie kampanii.
KAROLINA Chyba przesadzasz. A gdyby siê uda³o i zosta³aby� pani¹ burmistrz? Po raz

pierwszy lesbijka burmistrzem w polskim mie�cie powiatowym. Nawet zagraniczna
prasa by o tobie napisa³a.

ADA Za to u nas by³yby�my wyszparowane w Photoshopie. Na pierwszych stronach ta-
bloidów. Obok Dody, a w zastêpstwie tatusia Czarusia lub tego premiera od Izabel.
Przez miesi¹c mog³aby� siê nie uwolniæ od paparazzich.

KAROLINA Ech, z tob¹ to siê nie da powa¿nie porozmawiaæ.
Dzwonek do drzwi.

KAROLINA O matko, która jest godzina?
ADA Bo co? Po szesnastej.
KAROLINA Zapomnia³am ci powiedzieæ. Dzwoni³ Artur. Zapowiedzieli siê z Micha-

³em na krótk¹ wizytê.
ADA To oni?
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KAROLINA Na pewno.
ADA Natychmiast jak wyjd¹, zostaniesz zamordowana.

Karolina biegnie do drzwi. Otwiera. Wszyscy czule siê witaj¹.
MICHA£ Witajcie, drogie dziewczyny. Ju¿ jak my siê nie zbierzemy, ¿eby was odwie-

dziæ, to na was nie ma co liczyæ. Pêdzicie ¿ycie mniszek czy co?
ARTUR Micha³ jak zawsze przesadza. (wrêcza butelkê wina Karolinie)
MICHA£ O w³a�nie. Wino przywie�li�my z niedalekiego kraju. Uwielbiamy go odwie-

dzaæ ze wzglêdu na du¿¹ ilo�æ klubów, w których nie sposób spotkaæ ¿adnej baby.
ARTUR (w kierunku Micha³a) Gafa za gaf¹. W ci¹gu pó³torej minuty. (do Ady) A ciasto

te¿ dla was. Proszê. (wrêcza je Adzie)
ADA Super. Dziêki. Pewnie przepyszne. Sam piek³e�?
ARTUR Och, niestety. Ostatnio mamy problemy z piekarnikiem. Przypala spód. Nic mi

siê nie udaje.
MICHA£ Przesadza jak zwykle. Ostatni sernik by³ � palce lizaæ.
ARTUR On zje nawet podeszwê. To niestety kupne. Ale na naszej ulicy jest znakomita

cukiernia. Zatrudniaj¹ m³odocianych pracowników. Tak siê to chyba nazywa. W ka¿-
dym razie, ci m³odzi ch³opcy wci¹¿ siê zmieniaj¹. Pyszno�ci!

ADA M³odociane pracownice te¿ zatrudniaj¹?
ARTUR Nie mam pojêcia.
KAROLINA Siadajcie, proszê.
ADA W³a�nie. Popróbujemy wypieku przygotowanego przez Adonisów.
KAROLINA Co was sprowadza w nasze progi? Bo raczej trudno uwierzyæ, ¿e zapragnê-

li�cie widoku kobiet.
MICHA£ Och, Karolinko, oszczêd� nam z³o�liwo�ci. To tak do ciebie nie pasuje. Jeste-

�cie naszymi najlepszymi kole¿ankami.
ADA No wiêc, co to za sprawa?
ARTUR Sprawa jest najwy¿szej wagi.
MICHA£ Ja powiem, ja.
ARTUR No dobra. Mów.
MICHA£ Postanowili�my mieæ dziecko.
ADA We dwóch? To mo¿e byæ trudne.
ARTUR Nie us³ysza³em. Urodziæ musi oczywi�cie kobieta. Ale jeden z nas bêdzie biolo-

gicznym ojcem.
KAROLINA Który?
MICHA£ To jeszcze nie jest zdecydowane. Trzeba wzi¹æ pod uwagê mnóstwo rzeczy, na

przyk³ad zestaw genów.
KAROLINA To ciekawe. Prawda, Adziu?
ADA Nie przeszkadzaj. Co mia³e� na my�li?
ARTUR Chodzi o to, ¿e ka¿dy ma jakie� z³e cechy. Jak nie bezpo�rednio, to gdzie� kr¹¿¹

po rodzinie. I trzeba dokonaæ optymalnej selekcji.
KAROLINA Jak to zrobiæ? Co� wyci¹æ, usun¹æ?
MICHA£ Niestety, tak siê nie da. Bo na przyk³ad. Ja zacz¹³em lekko ³ysieæ ju¿ jako

bardzo, bardzo m³ody ch³opiec. Jako� sobie z tym radzê, jak widzicie. I je�li chodzi
o kwestiê ow³osienia, wydawaæ by siê mog³o, ¿e lepiej, by ojcem by³ Artur. Artur jest
wspaniale ow³osiony. No, ale je�li na �wiat przyjdzie dziewczynka, to nadmiar ow³o-
sienia� Same rozumiecie.

KAROLINA Jasne.
ARTUR Micha� boi siê wody. A ja jestem bardzo wra¿liwy na przeci¹gi. I ro�nie mi

haluks. Za to Micha³ ma malutkiego� (tu robi chwilê przerwy na prze³kniêcia ciasta
albo co� w tym stylu, dziewczêta i Micha³ na chwilê nieruchomiej¹) zeza.

MICHA£ Trochê przesadzi³e�. Nie mam zeza.
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ARTUR Powiedzia³em, malutkiego. Przecie¿ nosisz okulary.
MICHA£ Okulary nie s¹ na zeza. Ty chrapiesz przez sen i nie wycierasz butów.
ARTUR Ty mlaskasz i ci siê odbija po papryce. Jak wieprzowi. Poza tym trzeba wzi¹æ

pod uwagê obci¹¿enia rodzinne. Micha³a dziadek nadu¿ywa³ alkoholu i kobiet.
MICHA£ Przypominam ci, ¿e twój brat nie zda³ matury.
ARTUR Za pierwszym podej�ciem. Pó�niej zda³ i skoñczy³ studia.
MICHA£ Zaoczne. I ma ³upie¿.
ARTUR Za to twoja siostra wychodzi trzeci raz za m¹¿ i ma alergiê na sier�æ.
ADA Chwileczkê� My�lê, ¿e podchodzicie do problemu zbyt� jednostronnie. Zamiast

skupiaæ siê wy³¹cznie na wadach, powinni�cie sporz¹dziæ listê zalet.
ARTUR Och, taka lista ju¿ dawno powsta³a. I jest bardzo, bardzo d³uga.
KAROLINA Mo¿na siê by³o spodziewaæ.
MICHA£ Poniewa¿ kwestia ojcostwa zaczê³a nas mocno, ¿e tak powiem, stresowaæ.

Postanowili�my w koñcu zgodnie, ¿e zdecyduje za nas �lepy los.
ADA To znaczy?
MICHA£ To znaczy kobieta, która urodzi nasze dziecko.
KAROLINA Ona jest niewidoma?

Ada szturcha Karolinê wymownie.
MICHA£ (ignoruj¹c uwagê Karoliny) To ona wska¿e, który z nas ma byæ ojcem.
ADA Ustalili�cie ju¿ zatem, kto u¿yczy brzucha, by nosiæ przez dziewiêæ miesiêcy wasze

dziecko?
ARTUR Tu w³a�nie jest ma³y problem, z którym do was przybywamy.
ADA O, ho, ho. Je�li chodzi o mnie, to nie bierzcie mnie pod uwagê. W moim wieku

dogl¹da siê wnuków, a nie rodzi dzieci. A co do Karoliny? Karolku�
MICHA£ Wybaczcie. To nie o to chodzi.
KAROLINA Wiedzia³am! Ja siê do niczego nie nadajê.
ARTUR Kochane moje. (podrywa siê. Ca³uje Adê. Ca³uje Karolinê) Rozmowa posz³a

w z³ym kierunku. Nie przysz³oby nam nawet do g³owy proponowaæ wam taki� tak¹
us³ugê. Zbyt was szanujemy i powa¿amy.

ADA Tak przemawia siê do matron.
KAROLINA Ada!
ARTUR Chodzi raczej o to, ¿e w waszym �rodowisku jest na pewno trochê samotnych

dziewcz¹t, które nie mia³yby nic przeciwko temu, by za pewn¹�
MICHA£ �niema³¹�
ARTUR �gratyfikacj¹ wspomóc kolegów gejów.
MICHA£ My ze swej strony, oprócz sponsoringu, zapewniamy opiekê medyczn¹ i w za-

sadzie niemal sta³y nadzór nad rozwijaj¹cym siê p³odem.
ADA W³a�nie. I ta ostatnia kwestia mo¿e zraziæ niejedn¹ potencjaln¹� wypo¿yczalniê.
KAROLINA W kwestii formalnej. Jak¹ metod¹ ma doj�æ do poczêcia? Naturaln¹?
ARTUR Och, nie. Tu mamy jasn¹ sytuacjê. Poniewa¿ ja nawet kilkakrotnie próbowa³em

takich kontaktów i wiem, ¿e nic z tego nie wychodzi.
KAROLINA Okej. A Micha³?
ARTUR On nawet nie próbowa³. Taki jest nie�mia³y wobec kobiet.
ADA Kochani. Nie chcê was martwiæ, ale przypuszczam, ¿e przed wami trudne zadanie.

W tym momencie dzwoni telefon.
MICHA£ (wyci¹ga komórkê. Do telefonu) Naprawdê? Jeste� cudowna� Oczywi�cie�

Zaraz bêdziemy. Tak, obaj. Wyja�ni³a�, o co chodzi? Mam nadziejê, ¿e siê dogadamy�
(do dziewczyn) Wybaczcie, ale ze wzglêdu na wagê problemu dzia³amy na kilku fron-
tach. Zadzwoni³ w³a�nie przyjaciel. Zaaran¿owa³ spotkanie. Musimy siê zbieraæ.

ARTUR Przepraszamy za naj�cie, ale byæ mo¿e przynios³y�cie nam� szczê�cie.
¯egnaj¹ siê. Wychodz¹.

KAROLINA No i co?
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ADA Trochê du¿o wra¿eñ jak na jeden zwyk³y dzieñ.
KAROLINA Ciekawe, którego z nich kobieta z wydzier¿awionym na dziewiêæ miesiêcy

brzuchem wybierze na dawcê nasienia?
ADA Chyba wszystko jedno. Od chwili poczêcia to bêdzie najbardziej chroniony brzuch

w kraju.
KAROLINA Masz racjê. Czy kobieta w ci¹¿y pope³niaj¹ca zbrodniê w afekcie mo¿e

liczyæ na ³agodniejszy wymiar kary?
ADA Czemu pytasz?
KAROLINA Nie, nic. Tak tylko.
ADA Paskudne to ciasto.

AKT II

S c e n a  1

Ada siedzi przed telewizorem, który g³o�no gra. Ogl¹da mecz siatkarski. Rzuca facho-
we uwagi. Bardzo siê emocjonuje, gestykuluje, podrywa siê z kanapy. Powinno byæ
s³ychaæ z offu relacjê sprawozdawców z tego meczu.
Dzwoni telefon. Ada nie reaguje. Po trzecim dzwonku podbiega Karolina.

KAROLINA Nie mo¿esz odebraæ?
ADA Nie mogê. Jest pi¹ty set. Dobrze! Wesz³a, wesz³a! Jest boisko! No!
KAROLINA O matko! (do telefonu) Halo. Kto? (do Ady) �cisz to, b³agam. Nic nie s³y-

szê. (do telefonu) A, to ty Kubusiu. No, cze�æ. S³abo ciê s³yszê. Ada ogl¹da mecz.
ADA Jasna dupa! W takim momencie spieprzyæ serw. Wyrzuæ j¹ z boiska. Wyrzuæ. Da-

waj Ankê!
KAROLINA Ada! Synek dzwoni.
ADA Synek? Uca³uj go. Co� siê sta³o? Iza! Ty dupo, mog³a� wystawiæ na �rodek. Po co

masz Sylwiê?
KAROLINA (do s³uchawki) Ada pyta, czy co� siê sta³o, ¿e dzwonisz. Ca³uje ciê. (do

Ady) Synek te¿ ciê ca³uje. (do s³uchawki) Co? (do Ady) Pyta, kto z kim gra.
ADA Muszyna z Organik¹.
KAROLINA (do s³uchawki) Muszyna z Organik¹. Co? (do Ady) Pyta, ile jest.
ADA Co? Teibreck jest. Powiedz mu, ¿eby nie przeszkadza³. Zaraz siê skoñczy, to do

niego oddzwoniê.
KAROLINA (do s³uchawki) Mówi, ¿e jest jaki� teibreck i ¿e w zwi¹zku z nim oddzwoni.

Czy ty dzwonisz, ¿eby dowiedzieæ siê o ten mecz, czy masz jaki� inny powód? Nor-
malnie, ca³a matka. Ja tak nie mogê z wami rozmawiaæ.

ADA Kocham Asiê! Kocham Asiê!
KAROLINA (do s³uchawki) Nic siê nie dzieje. Twoja matka siê drze, ¿e kocha jak¹�

Asiê. Nie, nie ma kochanki. Przynajmniej nic o tym nie wiem. Ona kocha jak¹� siat-
karkê w telewizorze. Zaraz jej przejdzie. Wybierasz siê do nas, Kubusiu? A, ty w³a-
�nie w tej sprawie.

ADA Kobieto, po cholerê rzucasz siê na parkiet. Nie mo¿esz zrobiæ kroku do przodu?
Go�ciu, no wyrzuæ j¹! Dawaj Ankê. Na co on, cholera jasna, czeka?

KAROLINA (do s³uchawki) Wszystko u ciebie w porz¹dku? Dobrze, dobrze. Jak siê to
szaleñstwo skoñczy, zaraz j¹ przypilnujê i oddzwoni. No pa, pa. Trzymaj siê. Bu-
ziaczki od cioteczki.

ADA (podrywa siê) Dobrze! AS! No nareszcie! Brawo! Meczboll! Dawaj, Ola, dawaj!
Uwaga na Kosek. Dobrze! Hura! Yes, yes, yes! Cudnie! (podbiega do Karoliny. Ca³u-
je j¹) Widzia³a�? Nie widzia³a�. Asia. Oczywi�cie, Asia! W teibrecku. Na ostatnich
nogach. Z drugiej linii. Na takim zasiêgu. (robi zamach rêk¹) Ale przypierdoli³a.
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KAROLINA Ada!
ADA No wiem, sorry. Normalnie, kocham Asiê.
KAROLINA Ile ona ma lat?
ADA Trzydzie�ci trzy. Metr osiemdziesi¹t sze�æ wzrostu.
KAROLINA To jestem spokojna. Nie masz szans u takiej Asi.
ADA Nie b¹d� taka pewna. Co chcia³ synek?
KAROLINA Chyba siê do nas wybiera, ale chcia³ z tob¹ gadaæ.
ADA Zaraz do niego zadzwoniê, tylko trochê och³onê. Piêkny mecz. Potrafi¹ dziewczy-

ny wytrzymaæ w napiêciu do ostatniej pi³ki.
KAROLINA Kiedy Kuba by³ ostatni raz w domu?
ADA Nie pamiêtam. Jakie� pó³ roku temu. Pewnie jak zawsze bêdzie wychudzony. Nic

tylko pracuje i pracuje.
KAROLINA Nic go do nas ju¿ nie ci¹gnie.
ADA Przykro mi to mówiæ, ale to doros³y facet. Ma swoje ¿ycie. Co bêdzie robi³ ze

starymi babami w prowincjonalnym miasteczku? Nawet je�li jedna z nich to jego
matka.

KAROLINA Nie wiesz, czy ma jak¹� dziewczynê?
ADA Mój syn nie mo¿e mieæ jakiej� dziewczyny.
KAROLINA No dobra. Dziewczynê.
ADA On jest pod tym wzglêdem do�æ skryty, ale zdaje siê, ¿e ma. Na szczê�cie.
KAROLINA Cieszysz siê, ¿e jaka� m³oda cwaniara upoluje naszego s³odkiego, m¹drego

syneczka?
ADA Cieszê siê, ¿e ma dziewczynê, a nie ch³opaka.
KAROLINA Ada, no co ty? Matka lesbijka nie znios³aby syna geja?
ADA Synek móg³by byæ gejem, ale nie chcia³abym, ¿eby mia³ ch³opaka.
KAROLINA Nie rozumiem.
ADA Wyobra� sobie, ¿e synek jest gejem i przywozi swojego ch³opaka, ¿eby go nam

przedstawiæ.
KAROLINA Okej. Tak by pewnie by³o. Gdyby by³ gejem.
ADA W³a�nie. Nie znios³abym, jakby po naszym domu ³azi³ jaki� obcy facet. Rozu-

miesz?
KAROLINA Mo¿e jeszcze w samych slipach!
ADA W³a�nie.
KAROLINA Rozumiem. Za to m³oda, zgrabna laseczka. Hm, to co innego. Wychodzi

rano z ³azienki. Cieplutka, �wie¿utka. Te�ciowa podsuwa jej �niadanko. A ona w sa-
mym szlafroczku, a szlafroczek rozkosznie rozchyla siê na jêdrnym biu�cie. Pysznie!
To mi siê podoba! Dlaczego synek nie przywozi swojej dziewczyny, skoro j¹ ma?

ADA Nie bajdurz.
KAROLINA Mam pomys³. Jak ju¿ j¹ przywiezie, to j¹ poprosimy, ¿eby chodzi³a po

domu topless. ¯e niby w wyzwolonych domach lesbijek to taka norma.
ADA Gospodyni da pierwsza przyk³ad?
KAROLINA (³apie siê pod biust) Jeszcze mi nie wisi.
ADA Czy ja co� powiedzia³am na ten temat? Powiedzia³am co�? Cokolwiek?
KAROLINA To jest dopiero stadium lekkiego przywiêdniêcia.
ADA To jest stadium lekkiej paniki w zwi¹zku z przekroczeniem czterdziestki. Id�, zrób

nam po drinie, a ja zadzwoniê do Kuby.

S c e n a  2

Ada i Karolina siedz¹ w lu�nych pozach na kanapie i gawêdz¹. Popijaj¹ drinki lub
wino. Widaæ, ¿e s¹ ju¿ mocno rozlu�nione po alkoholu.
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KAROLINA Ale numer. Ale�my wykraka³y. Synek siê wreszcie zakocha³. Och, jak siê

cieszê. I poznamy wybrankê.
ADA A ja?
KAROLINA Co ty?
ADA Jako matka rodzona powinnam siê te¿ cieszyæ czy byæ zazdrosna?
KAROLINA Pó³ na pó³ czy telefon do przyjaciela?
ADA Jeszcze jeden kieliszek. (dolewa Karolinie i sobie) Z jednej strony to go ju¿ ca³-

kiem stracimy, a z drugiej mo¿e siê kto� wreszcie nim zajmie. Ugotuje, uprasuje.
KAROLINA Ty my�lisz, ¿e on ma szansê na kurê domow¹? S¹dzisz, ¿e to ju¿ ca³kiem na

powa¿nie?
ADA Czy ja wiem? Powiedzia³, ¿e s¹ ze sob¹ ju¿ od pó³ roku.
KAROLINA Jak s¹ ze sob¹ pó³ roku, to znaczy, ¿e od pó³ roku ze sob¹ �pi¹?
ADA No a co? Pamiêtasz, w jakim tempie my posz³y�my ze sob¹ do ³ó¿ka?
KAROLINA Do ³ó¿ka nie zd¹¿y³y�my dotrzeæ.
ADA Otó¿ to. To czemu uwa¿asz, ¿e oni ogl¹daj¹ razem �M jak mi³o�æ�?
KAROLINA O matko. Stracimy synka.
ADA Przed chwil¹ siê z tego cieszy³a�.
KAROLINA No tak, ale mi smutno. Trochê. Zostaniesz te�ciow¹. Ale numer. Ty te�cio-

wa. To tak, jakby Szapo³owska zagra³a zakonnicê.
ADA Spokojnie. Ju¿ go tak szybko nie ¿eñ.
KAROLINA No to co mówi³? Mów. Co on jeszcze powiedzia³?
ADA Nic specjalnego. ¯e przyjad¹ i pobêd¹ parê dni. Synek mo¿e wzi¹æ wreszcie urlop.

Chce jej pokazaæ okolicê.
KAROLINA ¯eby j¹ tylko ta powiatowa rzeczywisto�æ nie zrazi³a. Do nas. I w ogóle.
ADA Nie gor¹czkuj siê tak. Przyjad¹, to siê wszystkiego dowiesz. Tylko nie pytaj jej od

razu, ile ma w biu�cie.
KAROLINA W biu�cie i w biodrach. Jedno z drugim musi wspó³graæ. Jak ona ma na

imiê?
ADA No w³a�nie.
KAROLINA Co?
ADA Synek mówi³ o niej Bunia.
KAROLINA Bunia? Co to za imiê?
ADA Nie mam pojêcia.
KAROLINA Mo¿e to takie intymne, pieszczotliwe. Kochankowie nadaj¹ sobie takie

imiona.
ADA Jasne. I natychmiast informuj¹ o tym matkê. To musi byæ jakie� zdrobnienie.
KAROLINA Bunia� Mo¿e Bogumi³a.
ADA Nie strasz mnie.
KAROLINA Wyobra¿asz sobie, jak odwiedz¹ nas jej rodzice?
ADA Karola. Przesadzasz.
KAROLINA Ale mo¿e byæ jazda. Dzieñ dobry pañstwu. Oto rodzona matka Jakuba, a ta

pani wychowywa³a Jakuba jak rodzona matka. Ach tak. W takim razie mi³o nam by³o
panie poznaæ. Bunia! Wracasz z tatusiem i mamusi¹ do domu.

ADA Karol! Nie pij ju¿.
KAROLINA My�lisz, ¿e synek móg³ jej nie powiedzieæ o nas? No wiesz, ¿e ma dwoje

rodziców, ale jednej p³ci, ¿eñskiej.
ADA Oczywi�cie ¿e powiedzia³. Przecie¿ jest doros³y i normalny. Chodzi mi o to, ¿e co

innego wiedzieæ i akceptowaæ, a co innego zobaczyæ na w³asne oczy i z tym ¿yæ.
KAROLINA Fakt. No i co jeszcze? Wysoka jest? Blondynka? D³ugie czy krótkie w³osy?
ADA Mo¿e zadzwoñ do Kuby i go wypytaj.
KAROLINA Nie wypada. Pomy�li, ¿e chcê od razu wszystko wiedzieæ.
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ADA Przecie¿ chcesz.
KAROLINA No tak, ale on nie mo¿e tak my�leæ. Muszê siê uspokoiæ i zaufaæ genom.
ADA Genom? A co ma do tego jego genetyka?
KAROLINA Och, nie to mia³am na my�li. Tylko to, ¿e co jak co, ale w stosunku do

kobiet odziedziczy³ po tobie �wietny gust.
ADA Geny nic tu nie maj¹ do rzeczy. Cz³owieka czasami rozum opuszcza. Wiesz co?

Teraz mi przysz³o do g³owy. Mo¿e on wybra³ genetykê, ¿eby dr¹¿yæ te nasze relacje
rodzinne. Ustaliæ, na ile jest genetycznie obci¹¿ony.

KAROLINA Przekombinowa³a�. Kuba nigdy nie bêdzie lesbijk¹. Tak siê jako� z³o¿y³o,
¿e wybra³ genetykê. W sumie to szlachetne zajêcie. Nie to, co orka po wyg³adzonych
p³atach kory mózgowej licealistów. Albo ganianie za starost¹, ¿eby mu udowodniæ,
¿e jest g³upszy od burmistrza lub odwrotnie. Lepiej powiedz, o kim my�la³a�, mó-
wi¹c, ¿e cz³owieka czasami rozum opuszcza.

ADA Nie zgad³aby�. Wiesz. W sumie nic nie wiemy o tej Buni. Ona, jak przyjedzie i nas
pozna, powinna nas zaakceptowaæ.

KAROLINA Masz racjê. Musi widzieæ, ¿e siê kochamy. Na przyk³ad tak. Siedzicie tu
sobie na kanapie. Ty jak zwykle co� piszesz. Przychodzê ja ze szko³y i od drzwi wo-
³am: witaj, kochanie, tak siê za tob¹ stêskni³am. (siada Adzie na kolanach, obejmuje
j¹ za szyjê, ca³uje w szyjê) Ca³ujê ciê. ¯eby widzia³a, ¿e jeste�my dla siebie czu³e
i w ogóle.

ADA (wyzwala siê od Karoliny. Delikatnie, ale stanowczo spycha z kolan) Fantastyczny
pomys³. Dziewczyna natychmiast pomy�li, ¿e jeste�my jakie� normalnie� zboczone.
Twoja matka jak wraca³a z pracy, to w³azi³a twojemu ojcu na kolana? Co ty wymy-
�lasz?

KAROLINA Moja matka by³a zawsze w domu przed ojcem i czeka³a z mich¹. Jakby mu
wlaz³a na kolana, zamiast podaæ zupê, ojciec z wra¿enia chyba by kitê odwali³.

ADA No widzisz.
KAROLINA Jak zjad³, to siê k³ad³ i spa³. Co masz na my�li, je�li chodzi o przygotowania

na przyjazd synka i Buni?
ADA My�lê, ¿e powinny�my upraæ dywany i kanapy. Wszêdzie s¹ tony kociej sier�ci. I

jeszcze�
KAROLINA Tak?
ADA Wiesz, ile w szafce pod zlewozmywakiem jest pustych butelek?
KAROLINA Bunia mo¿e pomy�leæ, ¿e jeste�my leniwe, bo ich nie sprzeda³y�my. Ale

w skupie ponoæ znów nie przyjmuj¹ szk³a.
ADA Musimy je wyrzuciæ. Wieczorem. I najlepiej nie wszystkie naraz.
KAROLINA Czemu?
ADA Tak my�lê.
KAROLINA Co� jeszcze, kapitanie?
ADA Tak. Jak przyjad¹. To. To co wieczór nie powinna siê pojawiaæ butelka wódki na

stole.
KAROLINA Raczej wino? Masz racjê. Wino jest bardziej wytworne.
ADA W ogóle ¿adnego alkoholu.
KAROLINA Przecie¿ synek wychowywa³ siê z alkoholem. To znaczy widzia³, ¿e czasa-

mi pijemy, ale siê nie upijamy i nic z³ego siê nie dzieje.
ADA Ale nie wiemy, w jakim domu wychowywa³a siê Bunia. Poza tym, od czasu jak

synek z nami nie mieszka, zu¿ycie � ¿e tak powiem � alkoholu w tym domu znacznie
wzros³o. Nie zauwa¿y³a�, ¿e prawie co wieczór siê upijamy?

KAROLINA No chyba, ¿e gdzie� wychodzimy, wtedy trzymamy fason.
ADA W³a�nie.
KAROLINA My�lisz, ¿e jeste�my alkoholiczkami?
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ADA Nie wiem.
KAROLINA Czasem lina, na której balansujemy, rozchodzi siê w wiele nitek. To co,

polejesz jeszcze? Skoro od przysz³ego tygodnia ca³kowita abstynencja.

S c e n a  3

Jakub i Bunia wchodz¹ do mieszkania Ady i Karoliny. Jakub odnosi torby do pokoju
za scen¹. Bunia w tym czasie rozgl¹da siê po mieszkaniu, ogl¹da obrazy. Jakub wra-
ca, rozsiada siê wygodnie w salonie.

JAKUB Nareszcie. Chod�, niech siê z tob¹ przywitam.
BUNIA Nawet na minutê siê nie rozstawali�my. Na pewno jeste�my sami?
JAKUB Ca³a chata nasza.
BUNIA One specjalnie wyjecha³y?
JAKUB Oczywi�cie. ¯eby� siê oswoi³a z domem. Dziêki temu oswojenie z nimi mo¿e

byæ nieco ³atwiejsze.
BUNIA (siada obok Jakuba, ale nie pozwala siê poca³owaæ) Straszysz mnie? Przed wy-

jazdem mówi³e�, ¿e s¹ urocze i ¿e wszystko bêdzie super.
JAKUB Oczywi�cie. Nie straszê. One s¹� One s¹ wspania³e� Ale do�æ specyficzne�

Trzeba siê przyzwyczaiæ.
BUNIA (wstaje. Podchodzi do �ciany z obrazem) £adny ten obraz. Ma klimat.
JAKUB Tu zawsze wisia³y takie rzeczy.
BUNIA Ciekawe, czy jakby� by³ dziewczynk¹, to wyrós³by� na lesbijkê?
JAKUB Te¿ siê nad tym zastanawia³em.
BUNIA I co?
JAKUB I nic. Jak mam to sprawdziæ?
BUNIA Ile mia³e� lat, jak zamieszka³e� z nimi?
JAKUB Zaraz po tym, jak zmar³ dziadek. Ada posz³a do s¹du, ¿eby jej przywrócili prawa

rodzicielskie. Trochê to trwa³o. Mia³em trzyna�cie lat.
BUNIA To dziwne, ¿e siê nie buntowa³e�. Mog³e� uciekaæ albo siê nie uczyæ, albo zacz¹æ

æpaæ. (ogl¹da ksi¹¿ki na regale. Wyci¹ga album ze zdjêciami)
JAKUB Mog³em robiæ ró¿ne g³upoty, ale zawsze siê uczy³em.
BUNIA Mo¿emy poogl¹daæ? (siada obok Kuby. Przegl¹daj¹ kartka po kartce) Kto to?
JAKUB Moja babcia.
BUNIA Na wrotkach?
JAKUB Kupi³a dwie pary, jak siê upar³em na wrotki. Je�dzi³a razem ze mn¹. A dziadek

uczy³ mnie na nartach. O tu, widzisz? W Zieleñcu. Szkoda, ¿e nie mam zdjêcia, jak
pijê z dziadkiem piwo. Mia³em dziesiêæ lat. Wypili�my jedno na spó³kê. Uzna³, ¿e
jedno na pó³ wystarczy.

BUNIA Masz zdjêcie ojca?
JAKUB Chyba gdzie� tu jest. S¹ razem z Ad¹. Na jakim� sp³ywie. Zdaje siê, ¿e wtedy

mnie poczêli. O, tutaj, to oni.
BUNIA Znasz go?
JAKUB Widzia³ mnie ponoæ tylko dwa razy. Ja w ogóle go nie pamiêtam. Jak mia³em

rok czy jako� tak, wyjecha³ z kraju. Ada mówi, ¿e mieszka w Kanadzie. Ma rodzinê
i dom.

BUNIA A to co?
JAKUB Budujemy z Ad¹ latawca. Ada przyje¿d¿a³a w odwiedziny. Nigdy nie gadali�my

o dziadkach. O tym, ¿e mnie jej zabrali. Zawsze realizowali�my jaki� pomys³.
BUNIA To twoja matka w ci¹¿y?
JAKUB No w³a�nie.
BUNIA To musia³a byæ dla niej okropna trauma.
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JAKUB Zdaje siê, ¿e dopiero ta wpadka u�wiadomi³a jej, ¿e jest inna ni¿ kole¿anki. Nie

chcia³a wyj�æ za m¹¿. Chcia³a usun¹æ ci¹¿ê. Matka, moja babcia, przekona³a j¹, ¿eby
tego nie robi³a. Obiecali, ¿e zajm¹ siê dzieckiem, ¿e bêdzie mog³a dokoñczyæ studia.
I tak by³o. Tylko ¿e wtedy zaczê³a lataæ za dziewczynami. I tego dziadkowie poj¹æ
i znie�æ nie mogli. Nie zaakceptowali córki lesbijki. A gdy wreszcie siê usamodziel-
ni³a, stanê³a na nogi i zg³osi³a po odbiór dziecka, poszli do s¹du i pozbawili j¹ praw
rodzicielskich. To ich wszystkich razem strasznie wiele kosztowa³o, ale to siê dzia³o
poza mn¹. Chronili mnie przed wojn¹, któr¹ prowadzili.

BUNIA Taki �liczny, weso³y ch³opczyk. Æwieræ wieku temu pewnie nie mia³a szans prze-
konaæ s¹d, ¿e lesbijka mo¿e byæ dobr¹ matk¹.

JAKUB A dzi� by mia³a? W ka¿dym razie, gdy dziadek zmar³, mia³a ju¿ dobr¹ pracê,
zarobki, w³asne mieszkanie. By³y ju¿ razem z Karolin¹, ale tego w¹tku nie ekspono-
wa³a. Nie wiem, czym zaszanta¿owa³a babciê. I babcia ust¹pi³a. Wyt³umaczy³a mi, ¿e
jest ju¿ stara, choruje. Traci si³y i ¿e czas, bym mieszka³ z rodzon¹ matk¹. Zamieszka-
³em. O zobacz. To ostatnie zdjêcie z podstawówki. A tu ju¿ wakacje z Ad¹ i Karolin¹.
Przeprowadzka i od razu pojecha³y ze mn¹ nad morze.

BUNIA Nie by³e� zaskoczony, ¿e twoja mama mieszka z kobiet¹, ¿e �pi¹ w jednym ³ó¿ku?
JAKUB Wiesz, co ch³opak w tym wieku ma w g³owie? ¯ycie intymne, ale nie w³asnej

matki.
BUNIA Dwie mamy�
JAKUB Powiem ci � nigdy jej tego nie powtórz. Z nich dwóch Karolina by³a lepsz¹

matk¹. Bardziej czu³¹, opiekuñcz¹. Jak nabroi³em, to bieg³em do Karoliny. Ada by³a
jak ojciec i matka w jednym.

BUNIA Potrzebowa³a udowodniæ �wiatu, ¿e potrafi wychowaæ syna na porz¹dnego cz³o-
wieka?

JAKUB Otó¿ to. Za to Karolina ze sw¹ anielsk¹ cierpliwo�ci¹� W jednym by³a tylko
stanowcza i nieustêpliwa. W pilnowaniu lekcji. Zawsze, ale to zawsze musia³y byæ
odrobione.

BUNIA I dziêki temu mamy m³odego, ambitnego genetyka.
JAKUB Nie przesadzajmy.
BUNIA Niech pan nie bêdzie taki skromny, panie doktorze. W zwi¹zku z tymi twoimi

kobietami z wolna ogarnia mnie panika.
JAKUB Ty jeste� moj¹ kobiet¹�
BUNIA Ale one s¹ pewnie piekielnie o ciebie zazdrosne. Przygotowa³y dla mnie jakie� testy?

Poziom IQ? A jak zaczn¹ wypytywaæ o rodzinê? Powiedz, o co one mog¹ mnie pytaæ?
JAKUB ¯eby� wymieni³a dziesiêæ przykazañ.
BUNIA Kuba, nie wyg³upiaj siê. Nie zabijaj. Nie kradnij.
JAKUB (�miech) Przestañ. Ty siê nie wyg³upiaj. Najbardziej mog³oby je zraziæ do ciebie,

gdyby� co tydzieñ chodzi³a do ko�cio³a, by³a przeciwniczk¹ aborcji, in vitro i popie-
ra³a karê �mierci.

BUNIA Nie gadaj g³upot.
JAKUB To nie panikuj. Wszystko jest okej. Zobaczysz, one s¹ wpatrzone w siebie jak

dwie go³êbice. Poza tym, niech ciê nie zwiod¹ pozory. Bezustannie siê k³óc¹, prowo-
kuj¹. Nigdy nie bêdziesz wiedzia³a, czy moja matka mówi prawdê, ironizuje czy bada
poziom twojego poczucia humoru. Ach. I jeszcze jedno. Nie zdziw siê, jak po dziesiê-
ciu minutach poprosi ciê, by� mówi³a jej po imieniu. Cierpi na pog³êbiaj¹cy siê kom-
pleks starzej¹cej siê kobiety, po której nie widaæ rzeczywistego wieku.

BUNIA Czy jest co� jeszcze, o czym powinnam wiedzieæ?
JAKUB Nie, nic mi nie przychodzi do g³owy. Poza tym, ¿e jak uznasz, ¿e masz ju¿ do�æ

tej patologii � daj znaæ. Wsi¹dziemy do auta i wrócimy na nasze w³asne �mieci.
BUNIA To s¹ ci¹gle twoje �mieci. Nie zapominajmy, ¿e jestem kobiet¹ dochodz¹c¹.
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JAKUB Uwielbiam w tobie stan dochodzenia.
BUNIA �wiñtuch.

S c e n a  4

Ada i Karolina wchodz¹ po podró¿y do domu. Staraj¹ siê robiæ to bardzo cicho, ale
oczywi�cie potykaj¹ siê o jakie� meble. Jedna drug¹ upomina, ¿eby by³a cicho. Wno-
sz¹ jakie� baga¿e, w tym klatkê-koszyk, w której jest Zenek.

KAROLINA Uwa¿aj! Jest tak wcze�nie, oni na pewno jeszcze �pi¹.
ADA Pewnie. Przecie¿ mówi³am, ¿e nie ma sensu, ¿eby�my rusza³y tak wcze�nie.
KAROLINA To ty gna³a� jak szalona.
ADA Kto mnie obudzi³ o wpó³ do pi¹tej? Ja z w³asnej woli nigdy siê nie obudzê o tej

godzinie.
KAROLINA Po co ja siê w ogóle odzywam. Przecie¿ zawsze wiadomo, ¿e wina jest

moja. Daj Zenka. (wdziêczy siê do okienka klatki. Zanosi klatkê do pomieszczenia
obok) Chod�, ch³opczyku, ju¿ jeste� w swoim domku. Ciocia zaraz ciê wypu�ci z tej
okropnej klatki. Wyci¹gniesz siê w prawdziwym ³ó¿ku, jak ksi¹¿ê pan. (wychodzi.
Zaraz wraca)
Ada w tym czasie upycha jakie� torby po k¹tach lub szafach.

KAROLINA S³uchaj, a mo¿e oni wcale nie przyjechali. Tak jest cichutko.
ADA Przecie¿ synek by zadzwoni³, jakby zmienili plany. Poza tym przyjechali. (podcho-

dzi do kanapy i podnosi jakie� ubranie. Jest to mêska koszula. Pod ni¹ le¿y damska
bluzka. Odk³ada koszulê, ogl¹da bluzeczkê)

KAROLINA Co?
ADA Rozmiar trzydzie�ci osiem. W sam raz dla Kuby.
KAROLINA (bierze czule do r¹k mêsk¹ koszulê) Zobacz, synek chodzi jeszcze w tej

koszuli, co mu kupi³am na imieniny. Chyba ze trzy lata temu. Kochany ch³opiec.
(zbiera siê jej na p³acz)

JAKUB (wychodzi z pokoju w pi¿amie lub w slipach i podkoszulku. Z ironi¹) Pewnie ¿e
kochany.
Ada i Karolina niemal jednocze�nie rzucaj¹ siê na niego. �ciskaj¹, ca³uj¹.

KAROLINA Kubu�, kochanie! Jeste�, nareszcie.
ADA Witaj, syneczku.
KAROLINA O matko, ty jeste� coraz przystojniejszy.
ADA Wszystko w porz¹dku? Dobrze wam siê spa³o? Nie obudzi³y�my Buni?
JAKUB Pewnie ¿e w porz¹dku. Nie obudzi³y�cie. Bunia siedzi od pó³ godziny w ³azien-

ce. Uprzedzam, ¿e jej kosmetyki zajmuj¹ dwa razy wiêcej miejsca ni¿ to, co wy razem
nagromadzi³y�cie przez dziesiêæ lat.

KAROLINA Robisz siê coraz bardziej podobny do matki.
ADA Mówisz o mnie czy o sobie?
JAKUB I tego mi brakowa³o. Nie ma jak w rodzinnym domu.
ADA W tradycyjnym rodzinnym domu matka ma dla syna gor¹cy rosó³ z w³asnej roboty

wygniecionym makaronem. A ojciec� Ojciec zaprasza syna na partyjkê szachów
i nalewkê, której recepturê przekaza³ mu w³asny ojciec. A ty zdaje siê� (do Karoli-
ny) nie odró¿nisz w szachach wie¿y od królowej.

KAROLINA A ty? Ty mo¿e wiesz, jak zrobiæ domowy makaron?
JAKUB (podchodzi do Ady i Karoliny. Jest ty³em do widowni. Obejmuje je, ca³uje w po-

liczki, najpierw jedn¹, potem drug¹) Moje kochane kobiety. Jak siê cieszê, ¿e forma
was nie opuszcza.
W tym momencie z ³azienki wychodzi Bunia. Jest naga. Mo¿e mieæ tylko zarzucony
przez ramiê rêcznik. Nie widzi ca³ej trójki. Wo³a w kierunku sypialni.
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BUNIA Kuba!

Kuba pierwszy dostrzega nag¹ Buniê. Wyrywa z r¹k Karoliny w³asn¹ koszulê. Biegnie
w kierunku Buni i próbuje j¹ zas³oniæ.

JAKUB Bunia!
Ada i Karolina odwracaj¹ siê w ich stronê, widz¹ sytuacjê.

BUNIA (speszona) O matko! Dzieñ dobry. Przepraszam. My�la³am, ¿e nikogo nie ma.
Przepraszam. Chcia³am siê przedstawiæ.

ADA (podchodzi do Buni i okrywaj¹cego j¹ koszul¹ i w³asnym cia³em Kuby. Podaje Buni
jej bluzkê, któr¹ ca³y czas trzyma³a w rêkach) Dzieñ dobry. My�lê, ¿e to nie jest naj-
w³a�ciwszy moment na oficjalne powitanie. Kuba. Odprowad� swoj¹ przyjació³kê do
sypialni. Proponujê, ¿eby�cie w³o¿yli na siebie co�, co pozwoli wam bez skrêpowania
przebywaæ w towarzystwie dojrza³ych kobiet. A dojrza³e kobiety w tym czasie przy-
gotuj¹ porann¹ kawê.
Kuba odprowadza Buniê. Ga�nie �wiat³o.

S c e n a  5

Ada i Karolina krz¹taj¹ siê przy kawie.
KAROLINA (wniebowziêta. A¿ przytupuje z rado�ci) Ale mi siê podoba.
ADA Co?
KAROLINA M³oda kobieta. Od paru chwil w naszym domu, a ju¿ tyle rado�ci. Widzia³a�

jej ty³eczek? Ummm� ¯e te¿ to wszystko musi kiedy� zacz¹æ opadaæ, wiotczeæ? Kto
by przypuszcza³, ¿e takie m³ode cia³ko mo¿e wnie�æ do domu tyle o¿ywczej energii?

ADA Na razie to m³ode cia³ko jest mocno speszone. Na w³asne ¿yczenie. Ale przyznajê
ci racjê, ty³ek ma zgrabny. Kto to widzia³ ³aziæ ca³kiem nago po obcym domu. W do-
datku domu zamieszkanym przez napalone facetki tu¿ przed menopauz¹.

KAROLINA Mówi¹c o menopauzie, nie u¿ywaj liczby mnogiej. Kuba taki by³ szybki
i nie zauwa¿y³am, jakie ma cycuszki.

ADA Te¿ nie zd¹¿y³am. Mo¿e jeszcze bêdzie okazja�
KAROLINA No co ty?
ADA Co? Przed chwil¹ sama chcia³a��

Z sypialni wychodz¹ Kuba i Bunia. Bunia wci¹¿ speszona. Pod¹¿a krok za Kub¹.
BUNIA Jeszcze raz dzieñ dobry. I jeszcze raz chcia³am przeprosiæ�
ADA Ale¿ do�æ ju¿ tych przeprosin. W koñcu to nie klasztor. Wrêcz przeciwnie.
KAROLINA Poza tym mia³a pani urocze entrée.
ADA Karolina jest zmartwiona, ¿e Kuba tak szybko interweniowa³.
KAROLINA (do Ady z wyrzutem) O chwileczkê, a tobie to siê oczy nie za�wieci³y?
JAKUB Wystarczy, wystarczy. Powiedzia³bym, ¿e ju¿ jest jeden jeden. (nie dopuszcza Karo-

liny do s³owa) Pozwólcie wreszcie. To jest Bunia Tarnowska, moja dziewczyna, a w przy-
sz³o�ci � mam nadziejê � równie¿ ¿ona. Buniu, poznaj. To jest Karolina, moja najlepsza
cioteczka na �wiecie. A to Ada, moja rodzona mama. Te¿ najlepsza na �wiecie.
Wymieniaj¹ u�ciski d³oni. Siadaj¹. Karolina nalewa kawy, �mietanka, cukier i tym po-
dobne.

ADA Czy mo¿emy siê dowiedzieæ, jakie imiê kryje siê pod uroczym zdrobnieniem Bunia?
BUNIA Oczywi�cie. Mam na imiê Bogna.
KAROLINA Och, jak mi³o, ¿e nie Bogumi³a.
ADA Ani nie Bogus³awa.
BUNIA Czemu?
JAKUB Wyja�niê to pó�niej Buni, dobrze? (patrzy znacz¹co na Adê i Karolinê)
ADA Czym siê pani zawodowo zajmuje?
BUNIA Jestem lektork¹ hiszpañskiego. Pracujê te¿ na uniwersytecie. Kuba nie mówi³?
KAROLINA Kuba nigdy nie opowiada o swoich dziewczynach. Hiszpañski� To piêk-

ne. Corrida�
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BUNIA Akurat corridy nie znoszê. Nie cierpiê bezsensownego zabijania.
KAROLINA To oczywiste. Ale corrida kojarzy siê z paso doble. A paso doble z bykiem,

który naciera na toreadora� (podrywa siê, sunie tanecznym krokiem, stara siê byæ
przy tym zalotna) �by w ostatnim momencie zrzuciæ przebranie i przeistoczyæ siê
w ognist¹, zmys³ow¹ kobietê. Du¿y biust, miêsiste czerwone usta. (nuci paso doble)
Tañczy wokó³ swego pogromcy.

ADA (do Buni) Encantado de conocerla. Bienvenida!
BUNIA (ze �miechem) Bienvenida!
KAROLINA (zatrzymuje siê. Zdezorientowana do Ady) Sk¹d ty znasz hiszpañski?
ADA Buniu, mam nadziejê, ¿e pani nie bêdzie mia³a nic przeciwko, i ¿e uda siê pani

pokonaæ barierê wiekowych uprzedzeñ. Krótko mówi¹c, proponujê, by�my w tym
kameralnym gronie mówili sobie wszyscy po imieniu.

BUNIA Oczywi�cie. Bardzo siê cieszê.
KAROLINA Cudownie. (wstaje, podchodzi do Buni, ca³uje j¹ w oba policzki) Karolina

jestem.
ADA (te¿ siê podrywa. Ca³uje Buniê) Ada. (przytula oszo³omion¹ Buniê do siebie)
BUNIA Chcia³am powiedzieæ. Chcia³am powiedzieæ, ¿e bardzo siê cieszê, ¿e tu jestem

i ¿e panie, ¿e was w koñcu pozna³am. Kuba tyle mi o was opowiada³.
KAROLINA Naprawdê, Kubusiu? Ty jeste� taki kochany.
ADA Pewnie my�la³a�, ¿e trafisz wprost na sabat czarownic.
BUNIA Kuba zawsze mówi³, ¿e jeste�cie wspania³e i stworzy³y�cie mu wspania³y dom. I tyl-

ko ¿a³owa³am, ¿e ja tak nie mia³am. Moi rodzice rozwiedli siê, gdy mia³am osiem lat.
ADA Kuba te¿ wychowywa³ siê bez ojca. Gdyby go mia³, to ten, zapu�ciwszy teraz wzrok

w twój dekolt i klepi¹c protekcjonalnie Kubê po ramieniu, (wstaje, poklepuje Kubê)
powiedzia³by: wiesz, synu, cieszê siê, ¿e odziedziczy³e� po mnie �wietny gust. Gratulu-
jê wyboru! Poniewa¿ jednak Kubê wychowywa³y dwie lekko zwariowane baby� (pa-
trzy Buni prosto w oczy) us³yszysz jedynie: mam nadziejê, ¿e mój syn sprosta wyzwaniu
i uczyni wszystko, by uszczê�liwiæ tak urocz¹, wra¿liw¹ i piêkn¹ kobietê, jak¹ jeste�.

KAROLINA Nie ukrywam, ¿e ba³y�my siê o Kubê, jak ka¿da matka. (poci¹ga nosem)
Ale ja ju¿ siê nie bojê. (wstaje, próbuje nadaæ oficjalny ton swojemu g³osowi. Pod-
chodzi do Buni i j¹ �ciska) Buniu, mam nadziejê, ¿e bêdziesz nam jak córka. Kuba
jest s³odki, ale zawsze brakowa³o nam córeczki.

JAKUB Brawo Ada, brawo Karolina. Bunia, zapomnia³em ci powiedzieæ, ¿e musisz uwa-
¿aæ na ich komplementy i flirty. One bywaj¹ urocze, ale s¹ te¿ nieprzewidywalne
i niebezpieczne.

KAROLINA Kubusiu, opamiêtaj siê. Chyba nie s¹dzisz, ¿e mog³yby�my podrywaæ two-
j¹ dziewczynê?

JAKUB Niechby wam to tylko przysz³o do g³owy. (mówi¹c to, kieruje siê do ³azienki)
ADA Co za brednie. Kuba�
BUNIA Nie wiem, czy zas³u¿y³am na�

Z ³azienki dobiega ha³as.
JAKUB Jasna dupa!

Karolina i Ada zrywaj¹ siê.
KAROLINA Zenek!
ADA Zenek!
BUNIA Macie jeszcze jednego syna? (wstaje)

Wszystkie trzy kieruj¹ siê ku ³azience. Wybiega z niej podenerwowany Kuba. Trzyma
siê za rêkê. Dotyka ni¹ ust. Jakby tamowa³ krew.

BUNIA Jeste� ranny?
JAKUB Nic nie mówi³y�cie, ¿e macie znów kota. Ten poprzedni mia³ byæ ostatni.
KAROLINA Nic ci siê nie sta³o? Mia³o ju¿ kotów nie byæ, ale mi³osierni s¹siedzi zosta-

wili na naszej wycieraczce takie ma³e, zapchlone chuchro. Musia³y�my siê nim zaj¹æ.
On jest bardzo ³agodny i przymilny. Tylko nie lubi facetów.
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JAKUB No to idealnie pasuje do tego domu.
ADA Kuba! A ty, facecie, gdzie� siê chowa³? Na ulicy, w komórce?

Karolina przemywa mu ranê.
JAKUB (syczy. Wyrywa siê Karolinie i na boku do Buni) Swoj¹ drog¹, sk¹d one wiedz¹,

¿e kot nie lubi facetów, jak do tego domu nie przy³azi ¿aden facet?

S c e n a  6

Karolina sama. Uk³ada pieczo³owicie kwiaty w wazonie. Wynosi wazon do pokoju
Buni. Wraca, idzie do w³asnej sypialni. Wychodzi z jakim� elementem garderoby w rê-
ku. Wchodzi do ³azienki. Wychodzi przebrana, poprawia jeszcze fryzurê, ubiór.
Wchodz¹ Ada i Bunia. Widaæ, ¿e bardzo zmêczone, ale u�miechniête, rozmawiaj¹.

KAROLINA Nareszcie. Mia³y�cie byæ dwie godziny temu.
BUNIA Wybacz. Tak jest piêknie. Tyle zieleni. Ada pokaza³a mi chyba ca³y wasz powiat.

(postêkuje. £apie siê za po�ladek) Ale warto by³o.
ADA (ledwo idzie. Krok za krokiem. £apie siê w pasie, ale nadrabia min¹. Próbuje ostro¿-

nie usi¹�æ) Bunia mi zaimponowa³a. Ma �wietn¹ kondycjê.
KAROLINA Pewnie tak¹ jak ty æwieræ wieku temu.

Ada siê krzywi. Pokazuje Karolinie jêzyk.
KAROLINA Nie mo¿na by³o wsi¹�æ do auta i poje�dziæ po okolicy, jak normalni, cywi-

lizowani ludzie?
BUNIA Ale¿ to by³ �wietny pomys³. Rower to cudowna rzecz. Przepraszam was na chwi-

lê. Jestem ca³kiem rozczochrana� (idzie do swojego pokoju)
ADA (za Buni¹) �licznie wygl¹dasz.
KAROLINA Ale siê przed ni¹ popisujesz. Szkoda, ¿e Kuba nie widzi, jak matka zabiega

o jego dziewczynê.
ADA ¯al ci?
BUNIA (wychodzi z pokoju. Podchodzi do Karoliny. Ca³uje w policzek) Dziêkujê. �licz-

ne s¹. Sk¹d wiedzia³a�, ¿e uwielbiam konwalie?
ADA Kwiaty? I kto tu siê popisuje?
KAROLINA Ale jeste� zgrzana. ¯eby� siê nam nie rozchorowa³a. Zrobiê co� do picia.

(idzie po szklankê, nalewa wody) Wiem, ¿e jest gor¹co, ale bez lodu, ¿eby nie by³o
zapalenia gard³a. (podaje napój Buni)

ADA Przepraszam, czy ja te¿ bym mog³a siê czego� napiæ?
Karolina idzie ponownie, bez s³owa, po wodê. Nalewa. Podaje Adzie szklankê, tym
razem z lodem.

ADA Ja zas³u¿y³am na lód?
KAROLINA Z³ego diabli nie bior¹.
BUNIA Nie spodziewa³am siê, ¿e wasze miasteczko jest tak ³adnie po³o¿one. Lasy, ³¹ki,

woda. Szkoda tylko, ¿e wszystkie te miejsca, do których zagl¹dali�my, s¹ trochê takie�
KAROLINA �zapyzia³e.
BUNIA O w³a�nie. I szkoda, ¿e Kuba musia³ wyjechaæ. Te jego badania� Nic siê nie

liczy, gdy dzwoni¹ z uczelni.
ADA (próbuje wstaæ, ale daje za wygran¹) Mimo starannego wychowania, jakie odebra³,

to wci¹¿ zdrowy, bia³y, heteroseksualny mê¿czyzna na uprzywilejowanej w �wiecie
pozycji, którego rozpieraj¹ ambicje i potrzeba udowadniania �wiatu�

BUNIA�ale w koñcu to twój syn.
KAROLINA Masz racjê, Buniu. Kuba jest zdolny, ambitny i pracowity.
ADA Czy ja mówiê, ¿e nie? (jêczy cichutko)
KAROLINA Po stanie, do jakiego doprowadzi³a siê moja kobieta, widzê Buniu, ¿e ju-

trzejszy dzieñ spêdzimy tylko we dwie. Proponujê nieforsowny spacer, tym razem po
sklepach.



149

POWIATOWE ZWI¥ZKI PARTNERSKIE

WYJŚĆ Z SZAFY
ADA Nie idziesz jutro do szko³y?
KAROLINA Idê, ale szko³a idzie na jedenast¹ do kina, a ja nie.
BUNIA Super pomys³. Skoczymy do galerii? W³a�nie, powinnam sobie kupiæ jakie� pantofle.
KAROLINA U nas nie ma galerii.
BUNIA Jak to?
ADA Na razie jest nadzieja, ¿e mo¿e kiedy� powstanie.
BUNIA To gdzie chodzicie na zakupy?
ADA Lokalni kupcy blokuj¹ budowê. Boj¹ siê, ¿e jak powstanie, ludzie olej¹ ich geszef-

ciki. I maj¹ racjê. Poza tym u nas wci¹¿ ¿ywa jest tradycja greckiej agory.
BUNIA Tak? Obejrzê j¹ jutro?
KAROLINA Ada jak zwykle kpi. Tu ludzie ³a¿¹ na brudny i cuchn¹cy targ.
BUNIA I tam mam kupowaæ buty?

S c e n a  7

Ada w stroju sportowym krêci siê na orbitreku. Do mieszkania wchodz¹ Karolina
z Buni¹. Wnosz¹ jakie� torby z zakupami.

BUNIA (podchodzi do Ady, wpatruje siê w ni¹) Podziwiam twoj¹ siln¹ wolê.
ADA W pewnym wieku silna wola to konieczno�æ. Choæ� (spogl¹da w kierunku Karo-

liny) �nie wszyscy to rozumiej¹.
KAROLINA (ignoruj¹c s³owa Ady) Bunia kupi³a sobie ekstra buty. Mo¿emy pokazaæ?
BUNIA Oczywi�cie. (bierze siê do rozpakowywania)
KAROLINA Muszê siê czego� napiæ. Chodzenie po sklepach okropnie mnie mêczy. (idzie

po co� do picia)
BUNIA (demonstruje wypakowane buty. G³ównie w kierunku krêc¹cej siê wci¹¿ Ady)

I jak?
KAROLINA (podchodzi. Bierze z namaszczeniem but na wysokim obcasie do rêki) �liczne

s¹. Mogê przymierzyæ? Mamy taki sam numer.
BUNIA Jasne, proszê.
ADA To nie jest dobry pomys³.
KAROLINA (wk³adaj¹c buty) Zazdro�nica. (zaczyna niezdarnie stawiaæ kroki. Rozk³ada

rêce, jakby balansowa³a na linie. Ledwo odrywa stopy od pod³ogi)
ADA Zdejmij, bo po³amiesz dziewczynie obcasy. To jest obuwie dla eleganckich kobiet.

Karolina powoli zdejmuje buty. Oddaje je Buni.
BUNIA (lekko zak³opotana) Nie nosicie takich pantofli?
ADA (ze �miechem schodz¹c z orbitreka) Nie wiesz, ¿e lesbijki poznaje siê po tym, ¿e

zawsze chodz¹ w wygodnych butach? Zrób nam przyjemno�æ i przymierz.
Ada z Karolin¹ w napiêciu obserwuj¹, jak Bunia powoli, niemal zalotnie wk³ada pan-
tofelki. Zaczyna przechadzaæ siê po salonie.

KAROLINA Matko, jak ty to robisz, ¿e nie l¹dujesz na glebie? Piêkne s¹.
ADA Zatrzymaj siê. Oderwê cenê. Wystaje.

Podchodzi do Buni. Schyla siê przed ni¹. Unosi jej nogê. Odrywa widoczn¹ na pode-
szwie karteczkê. Puszcza jej nogê, a potem tak, by widzia³a ten ruch widownia, mu-
ska przeci¹gle palcami jej ³ydkê.
Bunia zaskoczona patrzy na Adê. Ada udaje, ¿e nic siê nie zdarzy³o. Karolina obser-
wuje wszystko. Bunia po�piesznie zmienia buty.

KAROLINA (bardziej do siebie) Gdybym nauczy³a siê chodziæ w takich butach, to mo¿e
mia³abym jeszcze szansê poderwaæ faceta�

BUNIA (zbiera rzeczy i idzie do swojego pokoju) Pochowam wszystko.
Ada i Karolina zostaj¹ same. Przez moment ka¿da zajêta sob¹.

KAROLINA Widzia³am.
ADA Co?
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KAROLINA Nie udawaj g³upiej. Co ty robisz? J¹ podrywasz, czy mnie prowokujesz?
ADA Pó³ na pó³ czy telefon do przyjaciela?
KAROLINA Telefon. Do twojego syna.

S c e n a  8

Karolina szykownie jak na ni¹ ubrana. Bunia robi jej makija¿.
BUNIA Nie mo¿esz ca³y czas mrugaæ powiek¹. Nie mam wprawy w malowaniu kogo�.
KAROLINA Wiem, ¿e dobrze ci idzie. Mo¿e przysi¹d�. (ci¹gnie Buniê za ramiê tak, ¿e

ta siada jej na kolanach)
BUNIA (podrywa siê zak³opotana) To nie jest dobry pomys³. Zrobiê po swojemu.

Do mieszkania wchodzi Ada. Pada na kanapê.
ADA Cze�æ wam.
BUNIA Cze�æ. (do Karoliny) Nie otwieraj oczu. Jeszcze chwila. (odsuwa siê na parê

kroków, by oceniæ swoje dzie³o) Jeszcze tu trochê pudru.
ADA Co siê dzieje?
KAROLINA Bunia robi mi prawdziwy makija¿, jaki maj¹ kobiety. (podnosi siê, krêci

wko³o przed zaskoczon¹ Ad¹) I jak? Szok?
ADA Jestem pod wra¿eniem. (do Buni) Jeste� prawdziw¹ artystk¹. (patrzy Buni g³êboko

w oczy. Ta lekko zmieszana. Do Karoliny ) Idziesz na jakie� balety?
KAROLINA Nie, mam wywiadówkê. Tadam! (podchodzi do Ady, demonstruje jej wy-

malowane paznokcie)
ADA To musisz jeszcze powiesiæ na szyi tabliczkê z imieniem i nazwiskiem.
KAROLINA Po co?
ADA ¯eby ciê rodzice rozpoznali.
KAROLINA Ona w³a�nie tak mnie traktuje. Ca³a wype³niona jest jadem.
ADA Ten jad to dla ciebie krople trze�wi¹ce. Nagania³am siê dzi� za tymi mato³kami. Im siê

wci¹¿ zdaje, ¿e jednostk¹ samorz¹du terytorialnego mo¿na zarz¹dzaæ jak folwarkiem.
KAROLINA Jakby� nie wiedzia³a. Jednostka samorz¹du terytorialnego to nasze miasteczko.
BUNIA Domy�li³am siê.
KAROLINA Dziewczynki, przykro mi, ¿e nie mogê zostaæ z wami. Zw³aszcza z tob¹,

(do Buni) bo tej jêdzy mam ju¿ do�æ. Idê siê t³umaczyæ rodzicom, czemu ich dzieci
maj¹ takie kiepskie stopnie. Tak naprawdê to jeszcze nigdy przed wywiadówk¹ nie
mia³am takiego dobrego nastroju. Buniu� (posy³a jej ca³usa) to dziêki tobie. Chyba
ciê adoptujemy. (wychodzi)

ADA Ale� j¹ odszykowa³a. Czasem, kiedy siê wystroi, to jak siódme dziecko stró¿a wy-
gl¹da. Nie mam na to si³y.

BUNIA Ale przecie¿ siê kochacie�
ADA Ale ona mnie ju¿ nie poci¹ga. My�la³am, ¿e to przypad³o�æ, na któr¹ zapadaj¹

d³ugoletnie pary hetero, ale siê myli³am.
BUNIA Czy inne kobiety te¿ ciê nie poci¹gaj¹?
ADA Wrêcz przeciwnie. Pomasujesz mi plecy?
BUNIA Chyba nie. Wybacz.

S c e n a  9

Bunia w salonie sama. Rozmawia przez telefon z Kub¹.
BUNIA Nie, nic siê nie dzieje. W porz¹dku. Po prostu, ¿eby� przyjecha³. Tak, s¹ bardzo,

bardzo mi³e. Tylko� Tylko ja muszê ca³y czas na nie uwa¿aæ� W takim sensie, ¿e s¹
takie, takie zalotne� No tak, uprzedza³e�, ale teraz to dopiero rozumiem. I ci¹gle
o mnie rywalizuj¹� Nie, to nie jest zabawne. Przynajmniej mnie nie bawi. Kuba,
przyjed� i wróæmy do domu, bo jak wyjadê sama, to gotowe siê obraziæ. Mnie to
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mêczy. Ja nie wiem, jak siê wobec nich zachowywaæ, ¿eby siê nie obrazi³y, nie poczu-
³y ura¿one. Nie jestem przyzwyczajona, ¿eby inne kobiety tak mnie traktowa³y. Co�?
A gdybym to ja zostawi³a ciê na ³asce dwóch podstarza³ych gejów? (zbiera siê jej na
p³acz) Wymy�li³y, ¿e pójdziemy do knajpy z tañcami. Na pewno bêd¹ chcia³y ze mn¹
tañczyæ� Tak, �wietnie, ale z tob¹, a nie z obmacuj¹cymi mnie babami� Dobrze, to
ja siê upar³am, ¿e zostanê, i zosta³am, ale teraz chcê wracaæ. Rozumiesz? Pa. Czekam
dwadzie�cia cztery godziny. (odk³ada telefon. Do siebie) Chyba zrozumia³.

S c e n a  10

Bunia, Ada, Karolina wchodz¹ do mieszkania. Ada z Karolin¹ weso³e, rozgadane.
Karolina nuci pod nosem jaki� popularny dyskotekowy przebój. Sun¹ tanecznym kro-
kiem. Szczebiocz¹. Bunia raczej skupiona, milcz¹ca.

ADA Ale siê wytañczy³am. I to w naszym miasteczku.
BUNIA Rzeczywi�cie wywija³a� jak dwudziestka.
KAROLINA Ale czad. (nuci i pl¹sa)
ADA Zobaczymy jutro rano, jak mój krêgos³up odwdziêczy siê za te chwile szaleñstwa.

(do Buni) By³a� niemo¿liwa.
BUNIA Ja� Ty by³a� niemo¿liwa. Kto ci¹gle prosi³ mnie do tañca?
KAROLINA Jak ty to robisz? (próbuje ruszaæ rytmicznie biodrami) Tak fajnie ci to wy-

chodzi.
BUNIA Tak? (porusza zalotnie biodrem)
KAROLINA W ¿yciu tak nie umia³am. No chod�, razem. (próbuje z³apaæ Buniê za bio-

dra. Ta wymyka siê z u�cisku Karoliny)
ADA Widzia³y�cie, jak ten ³ysy po¿era³ Buniê wzrokiem?
KAROLINA Który? Ten z tym kilogramowym ³añcuchem na szyi?
ADA Nie. Ten to siê tylko wgapia³.
BUNIA We mnie? Przestañ. Raczej w ciebie.
KAROLINA My�la³, ¿e Ada jest twoj¹ przyzwoitk¹. (�miej¹ siê z Ad¹) Ale mia³ zaro-

�niêt¹ klatê. My�lisz, ¿e to by³o prawdziwe?
BUNIA Co?
KAROLINA Ta klata, jak moher.
BUNIA Jak wysz³y�cie do toalety, podszed³ do mnie i pyta³, czy z nim zatañczê.
ADA Ale zboczek. Czemu nie powiedzia³a�? Da³abym mu w ryj.
BUNIA Jasne. �Nowiny� mia³yby o czym pisaæ. Znana redaktorka Ada F�
KAROLINA Nie s¹dzi³am, ¿e w naszym miasteczku da siê tak fajnie zabawiæ.
ADA A pamiêtasz, jak próbowa³am ciê namówiæ, ¿eby�my siê wybra³y do tej knajpy?

Mówi³a�, ¿e to lokal dla szczyli. I ¿e tam chodz¹ twoi uczniowie.
KAROLINA Na szczê�cie ¿adnego nie by³o. (ci¹gle pl¹sa) Zgadnijcie, z któr¹ z was

fajniej mi siê tañczy³o? S³uchajcie, mam pomys³. Mo¿e pójdziemy tam we trójkê
jeszcze raz, pojutrze? Buniu, co ty na to?

BUNIA Raczej nie da rady.
KAROLINA Czemu? Co� nie tak?
BUNIA Dzwoni³ Kuba. Jutro przyje¿d¿a.
KAROLINA No to w czwórkê�
BUNIA Wracamy do domu.

S c e n a  11

Na scenie sama Ada na orbitreku. Wchodzi Karolina, zaspana. Podchodzi do Ady,
patrzy przez d³u¿sz¹ chwilê. Nic siê nie odzywa.

ADA (zwalnia) Co?
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KAROLINA Nic. (odchodzi. Siada przy stole) Ten szlam z grudami to dla mnie? (zaczy-

na je�æ)
Ada schodzi z orbitreka. Siada przy stole. Chwilê milcz¹ obie. Ada bierze do r¹k jaki�
z³o¿ony na pó³ kartonik. Ogl¹da go.

ADA (bawi¹c siê nim) Idziesz dzi� do szko³y?
KAROLINA Ada! S¹ wakacje.
ADA A, tak. (potrz¹saj¹c kartonikiem) To klêska.
KAROLINA Mówisz o �lubie? Przecie¿ spodziewa³y�my siê, ¿e oni zechc¹ siê szybko

pobraæ.
ADA Mówiê o zaproszeniu.
KAROLINA (bierze z r¹k Ady zaproszenie. Ogl¹da je ze wszystkich stron. Odk³ada) Do�æ

typowe. Wspólne, na nas dwie. To ³adnie z ich strony.
ADA Zaprasza nas na swój �lub. Jak� jak zwyk³ych go�ci.
KAROLINA I co?
ADA Nie rozumiesz? W normalnym domu rodzice wyprawiaj¹ dzieciom wesele. A jemu

nawet do g³owy nie przysz³o, by zapytaæ nas, czy �lub i przyjêcie mog¹ siê tu odbyæ.
Ba³ siê zaprosiæ do swojego nienormalnego domu znajomych, Buni rodzinê. Nie chcia³
nas pokazywaæ.

KAROLINA Ty rzeczywi�cie nadajesz siê na pani¹ burmistrz. Co innego w sercu, co
innego na ustach. Ca³e lata powtarza³a� Kubie, ¿e nastêpuje upadek tradycyjnej rodzi-
ny. ¯e dwie lesbijki i kot s¹ tak samo fajne, jak mama z tat¹ i dwójk¹ dzieci co nie-
dziela w ko�ciele. A teraz by� chcia³a, ¿eby Kuba upad³ przed tob¹ na kolana i prosi³
o b³ogos³awieñstwo?

ADA To robota Buni. To ona nie uwa¿a nas za rodzinê. Ona siê tu �le czu³a. Nie zaakcep-
towa³a nas. Powiedzia³abym nawet, ¿e siê nas lekko brzydzi³a. (przechadza siê po
salonie) Owszem, pojedziemy, ale wtopimy siê w obcy t³um. Nie bêdziemy takie�
takie oczywiste.

KAROLINA Popatrz na to z pozytywnej strony. Nie wykosztujemy siê na przyjêcie. Kuba
powiedzia³, ¿e sami wszystko finansuj¹. Zostaje tylko prezent. Zastanawia³a� siê, co
im kupimy?

ADA Nie gadaj g³upstw. Pamiêtasz, jak ogl¹da³y�my kiedy� w zoo stado szympansów?
Patrzy³y�my i mówi³y�my: normalnie jak ludzie, jakie rozwiniête wiêzi spo³eczne.
A jakby�my spróbowa³y przej�æ barierkê i do³¹czyæ do tego stadka? Da³aby� radê?

KAROLINA Bunia nie da³a? Przynajmniej próbowa³a.
ADA (podnosi siê) Zbieraj siê.
KAROLINA Dok¹d?
ADA Jedziemy do galerii. Musimy siê ekstra odszykowaæ na ten �lub.
KAROLINA Powa¿nie? Chcesz powiedzieæ, ¿e kupisz sobie sukienkê? No dobra, prze-

sadzi³am, ale garsonkê? Nie denerwuj siê. Ja wiem, ¿e ty uwa¿asz, ¿e ja siê ubieram
jak ostatnia sierota, ale ja ci nie pozwolê pojechaæ na �lub Kubusia w d¿insach. S³u-
chaj, a my�lisz, ¿e ja bym mog³a kupiæ sobie jakie� takie pantofelki, jak mia³a Bunia?
Jest jeszcze trochê czasu. Mogê siê nauczyæ chodziæ na obcasach. Dobra, ju¿ jedzie-
my. I od jutra zaczynam walczyæ z t³uszczem na brzuchu. Czyli pó³ godziny dziennie
na orbitreku.

ADA (w stronê widowni) S³yszeli�cie, co ona powiedzia³a? S³yszeli�cie? Biorê was wszyst-
kich na �wiadków.

Koniec


