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TEATR KOMEDIA 
Spektaklem inaugurujàcym dzia∏alnoÊç Teatru Komedia 14 kwiet-

nia 1957 r. by∏a premiera musicalu pt. Kiss me Kate Cola Portera z pol-
skim tekstem Janusza Minkiewicza i Antoniego Marianowicza, w re-
˝yserii Jerzego Rakowieckiego i ze scenografià Jana Kosiƒskiego.

Od poczàtku swego istnienia Teatr prezentowa∏ g∏ównie kome-
die klasyczne, a wÊród nich: Gwa∏tu co si´ dzieje i Do˝ywocie Alek-
sandra Fredry, komedie muzyczne i Êpiewogry jak: Ja si´ nie boj´
braci Rojek K.I. Ga∏czyƒskiego, Kram z piosenkami Leona Schillera
w re˝yserii Olgi Lipiƒskiej, oraz spektakle dla dzieci i m∏odzie˝y:
PierÊcieƒ i ró˝a, Krasnoludki, krasnoludki.

W styczniu 1990 r. Teatr zmieni∏ nazw´ na Pó∏nocne Centrum
Sztuki. W 1992 r. po rozpocz´ciu dzia∏alnoÊci artystycznej na za-
sadach impresaryjnych, do nazwy Pó∏nocne Centrum Sztuki doda-
na zosta∏a ponownie nazwa Teatr Komedia. W tym te˝ roku nastà-
pi∏ powrót do tradycji repertuarowych sprzed 1990 r. i na scenie
pojawi∏y si´ przedstawienia z repertuaru klasycznego, w tym m.in.:
Pan Tadeusz Adama Mickiewicza w re˝yserii Jana Englerta, Êpiewo-
gry i musicale takie jak: Pan Twardowski w re˝yserii Krzysztofa Ja-
siƒskiego, Fame w re˝yserii Wojciecha K´pczyƒskiego, komedie 
i farsy, a wÊród nich: Mój przyjaciel Harvey z udzia∏em Ireny Kwiat-
kowskiej i Jana Kobuszewskiego w re˝yserii Marcina S∏awiƒskiego,
Z ràczki do ràczki w re˝yserii Andrzeja Rozhina, a tak˝e przedsta-
wienia dla dzieci i m∏odzie˝y, mi´dzy innymi Królewna Ânie˝ka
w re˝yserii Krzysztofa Kolbergera i Król MaciuÊ I w re˝yserii Ceza-
rego Domaga∏y.

Dyrektorem Teatru jest obecnie Tomasz Dutkiewicz. Pod jego
kierownictwem Komedia umocni∏a swój wizerunek teatru muzycz-
no farsowego, a na jej scenie pojawi∏y si´ mi´dzy innymi przebojo-
we „Dziewczyny z kalendarza”, „39 steps”, „Jab∏ko”, a tak˝e brawu-
rowe farsy, jak choçby „Podwójna rezerwacja”, czy „Lewe interesy”.

Od poczàtku swego istnienia Teatr Komedia mieÊci si´ w gmachu
wybudowanym w 1952 r. przy ulicy Sierpeckiej 7. Budynek o wy-
jàtkowo przyjaznym dla dzia∏aƒ teatralnych, amfiteatralnym wn´-
trzu z doskona∏à akustykà, zosta∏ wpisany do rejestru zabytków.
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Osoby
Teresa Eryńska
Emilia Eryńska

Barbara Eryńska
Kacper Ferow

Magdalena Eryńska-Michalik

AKT I

Salon w domu sióstr Eryńskich. Urządzony w nieco babcinym
stylu – pastelowe poupinane zasłony, koronkowe serwetki. Po lewej
stronie sceny (określenia lewa i prawa strona sceny odnoszą się do
punktu widzenia widowni) drzwi do holu domu, w ścianie na
wprost widowni dwa okna, między nimi przeszklone drzwi tarasowe
do ogrodu, po prawej drzwi do pokoju Barbary. W oknach i drzwiach
balkonowych rozsuwane kraty – w jednym z okien rozsunięte, okno
uchylone. Na środku krzesło z drewnianymi podłokietnikami, cztery
krzesła rozstawione po bokach, obok mebli, stół jadalny także przesu-
nięty pod ścianę. Telewizor w rogu, skierowany ekranem  do widow-
ni (do decyzji reżysera i scenografa). Obok oparta o ścianę laska. Po-
za tym kilka mebli typowych dla średnio zamożnego domu, który ma
za sobą lepsze czasy, fotel z szydełkową narzutą, stolik, a na nim ko-
ronkowy obrus. Na ścianach parę obrazów. Wnętrze zadbane i czy-
ste, ale zużyte – szczegóły do decyzji scenografa.

Za oknami widać niebo, żurawie budowlane i wznoszące się 
w górę ściany domów osiedla mieszkalniowego. Jest wczesny świt,
niebo lekko się różowi w oddali, panuje półmrok.
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Za oknem przesuwa się światło latarki, zamaskowany mężczy-
zna ostrożnie zagląda przez uchylone okno, omiata światłem salon
i wchodzi do środka. To Kacper – około trzydziestki, bardzo przy-
stojny. Przygarbiony, rozgląda się, oświetla latarką kąty pokoju.
Odwraca się, świeci w stronę okna. Zza zasłony wysuwa się Tere-
sa, ma około 70 lat, jest najstarszą z sióstr Eryńskich, najbardziej
zdecydowaną i dominującą. Ubrana jest w obszerną koszulę noc-
ną, nad głową trzyma uniesiony wojowniczo kij baseballowy. Gdy
pada na nią krąg światła, krzyczy:

Teresa
Teraz!

Kacper 
Rany boskie!

Zza drugiej zasłony wyłania się Emilia, średnia siostra Eryńska,
około 65 lat. Podobnie jak Teresa ubrana jest w koszulę nocną, jed-
nak jej jest bardziej kobieca i nieco frywolna. W dłoni trzyma
ogromny nóż do chleba.

Emilia 
Ja ci zaraz dam rany boskie, gnoju ty jeden!

Kacper odwraca się i rzuca w stronę drzwi prowadzących do
holu. Kiedy jest już blisko framugi, w drzwiach pojawia się Barba-
ra, najmłodsza z sióstr, ma około 60 lat. Ubrana jest w przykusą
koszulę nocną, włosy ma splecione w warkoczyki. Sprawia wraże-
nie bardziej przerażonej od Kacpra, w ręku trzyma patelnię. Świa-
tło latarki pada na nią, Kacper krzyczy, Barbara również, ciska
w stronę Kacpra patelnię. Chłopak rzuca się w tył.
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Emilia
Bierz go, Terenia!

Kacper odwraca się na pięcie, Teresa wali go w głowę kijem
baseballowym. Chłopak wydaje cienki okrzyk, chwieje się przez
chwilę, robi dwa kroki w jedną stronę – siostry drepczą obok nie-
go, przyglądając mu się uważnie – zawraca, przechodzi kilka kro-
ków i upada na podłogę, tracąc przytomność. 

Teresa
Udało się! Mówiłam, że się uda.

Emilia
Mówiłaś.

Barbara
Bożeż ty mój… Wszystko mi się trzęsie…

Teresa
Baśka, kraty! Emila, światło! I sznurek przynieś, leży przy
drzwiach.

W stronę Kacpra:
A ty, skubańcu, ty widzisz… Jaki odporny! Przygrzmociłam
mu jak się patrzy, a jeszcze kulasami przebierał. No, nie po-
przebierasz już ty sobie, nie ma obawy.

W pokoju rozświetlają się lampy, Barbara zamyka uchylone
okno i zasuwa kraty. Potem razem z Emilią trzymającą w ręku
mocną linkę stają obok Teresy i przyglądają się leżącemu na pod-
łodze mężczyźnie. 

Barbara
Nie rusza się.
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Teresa
Mam nadzieję.

Emilia
Dziad jeden.

Schyla się i zdejmuje z głowy Kacpra czarną kominiarkę.

Emilia
O! To wcale nie dziad! Młody chłopak. Szalenie przyjemny
dla oka, nie powiem.

Teresa
Na krzesło z nim, zanim się przecknie.

Siostry chwytają chłopaka pod ramiona i ciągną w stronę krzesła
z drewnianymi podłokietnikami.

Emilia
Duży jest. Zawsze lubiłam wysokich.

Teresa
Ty to wszystkich lubiłaś. Podnosimy go.

Barbara
Potyka się i niechcący następuje na Kacpra. 

Och, Boże! Przepraszam!

Teresa
Kogo ty przepraszasz?

Barbara
No, bo nastąpiłam mu…
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Teresa
Jest ogłuszony, jemu teraz wszystko jedno. Sadzamy go.

Siostry wciągają chłopaka na krzesło.

Teresa
Zmachałam się.

Emilia
Naprawdę bardzo przystojny. Rozbierzmy go!

Teresa
Po co?

Emilia
Jak to po co? No, bo możemy! A poza tym – żeby nam nie
uciekł.

Teresa
A co ma jedno do drugiego?

Emilia
Goły nie ucieknie.

Barbara
Ja bym uciekła, nawet goła.

Emilia
A, bo ty w ogóle dziwna jesteś, kochanie. To co? Rozbieramy go?

Teresa
No, buty można mu zabrać na wszelki wypadek.
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Emilia
I spodnie! I koszulę też.

Zaczyna rozbierać Kacpra. Ściąga mu bluzę, zdejmuje buty i roz-
pina spodnie. Zdjęte ubrania rzuca w kąt pokoju, obok zasłon.

Emilia
Przytrzymajcie go.

Teresa przytrzymuje Kacpra, a Emilia ściąga mu spodnie. Chło-
pak zostaje w slipkach i skarpetkach.

Emilia
O, matko! Zobaczcie, jakie ma zgrabne nogi! Ja zawsze u męż-
czyzn zwracam uwagę na nogi.

Teresa
Ty to na wszystko zwracasz uwagę u mężczyzn.

Emilia
I mięśnie jakie  ma, wcale nie cherlawy. Piękny, naprawdę!

Teresa
Emila! Ty w sobie odrazę pielęgnuj, niechęć wzbudzaj! Prze-
cież to zbrodniarz, do psiej dupy! Dwa razy nas już obrobił.

Barbara
I stłukł miśnię mamusi, a dbała o nią jak o źrenicę.

Emilia
Kiedy ja pielęgnuję, pielęgnuję… Skarpetki też mu zdejmę,
bo jednak nagi mężczyzna w samych skarpetkach to jakoś
niepoważnie wygląda.
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Barbara
Ale tu ciągnie od podłogi, jeszcze się przeziębi!

Teresa
Wystarczy! To w ogóle niepotrzebne wszystko. Przywiązuje-
my go. Tylko porządnie!

Siostry krępują Kacpra, przywiązując go do krzesła. Więzy mu-
szą być prawdziwe i solidne.

Teresa
Baśka, co ty kokardkę zrobiłaś?

Barbara
Źle? Ja nie wiem... Ja się nie nadaję do takich rzeczy!

Teresa
A do czego ty się nadajesz w ogóle? Z tobą jest coraz gorzej!

Emilia
Zawiąż na supeł, kochanie. O, tak! Teraz ani drgnie. Żeby
tylko krzesło wytrzymało.

Teresa
To najlepsze krzesło, mamusia zawsze z niego firanki wiesza-
ła, a przecież wiecie, jaka była duża. Pokaż. No, może być.
Trzeba go zakneblować, bo krzyku narobi.

Emilia
Ach! Nie trzeba wcale! Ja coś mam!

Wybiega do holu, w domyśle – do swojego pokoju. Obie siostry
przyglądają się Kacprowi.
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Barbara
Boże, to nieludzkie. On wcale nie wygląda jak zbrodniarz.

Teresa
A jak wygląda zbrodniarz twoim zdaniem?

Barbara
Inaczej.

Teresa
Inaczej? A skąd ty w ogóle możesz wiedzieć jak wygląda
zbrodniarz?

Barbara
Z telewizji wiem.

Teresa
W telewizji różne rzeczy pokazują, śpiewające ziemniaki też.
Świta już. Trzeba lampy pogasić, prąd się marnuje. Popatrz no,
nawet oka nie zmrużyłam tej nocy, a wcale mi się spać nie chce.

Barbara
Adrenalina. Czyś ty go aby za mocno nie uderzyła, Tereniu?

Teresa
Nie. Ja się znam na takich rzeczach.

Emilia 
Wbiega do salonu. W ręku trzyma obrożę z przyczepionym do

niej prostokątnym sześcianem i pilota podobnego do pilota telewi-
zyjnego.
Mam!
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Barbara
Co masz?

Emilia
To.

Teresa
Ale co to jest?

Emilia
Masz, potrzymaj na chwilę.

Teresa bierze obrożę do ręki.

Emilia
Ale za to pudełeczko potrzymaj. Trzymasz?

Teresa
No, trzymam.

Emilia 
Ale mocno trzymasz?

Teresa
Ta… Aaaaaa!

Krzyczy, gdy Emilia kieruje w jej stronę pilota (efekt dźwiękowy
– spięcie elektryczne). Po sekundzie Teresa rzuca obrożę na ziemię,
a Emilia się śmieje.

Emilia
No widzisz? Jaki skuteczny wynalazek!
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Teresa
Jak tak można? Do psiej dupy! Siostrę rodzoną prądem bez
ostrzeżenia…

Barbara
Co to jest?

Emilia
Obroża Azy.

Barbara
Azy Tamborskiej?

Emilia
Dokładnie. Pamiętacie, jak jej Chomicz groził, że jeżeli nie
uciszy Azy, to ją poda do sądu o zakłócanie porządku? To
znaczy Tamborską miał podać,  nie Azę.

Teresa
Ale jak tak można… Bez uprzedzenia…

Barbara
Pamiętam. Głośna sprawa była, nawet mu za złe nie miałam,
bo rzeczywiście ta Aza ujadała dzień i noc, mamusia to aż od
zmysłów odchodziła.

Emilia
No i się Tamborska przestraszyła. Siostrzeniec jej przysłał ze
Stanów tę obrożę na pilota, z prądem. Jak Aza zaczynała
szczekać, wystarczyło pilota nacisnąć i zaraz jej ochota mija-
ła, bo ją prąd kopał. Tamborska mi pokazywała, jak to dzia-
ła, szalenie efektownie wyglądało. Ale zaraz potem zdechła,
biedaczka. Stara już była.
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Teresa
Przecież nie dalej jak wczoraj ją widziałam w spożywczym!

Emilia
Mówię o Azie. Obroża została. Z miejsca mi się przypomnia-
ła, kiedy wymyśliłaś ten cały plan pojmania złoczyńcy. Świet-
nie się sprawdzi moim zdaniem.

Teresa
Zaimponowałaś mi, Emilia, muszę przyznać. Załóż mu.

Barbara
Ale to jakieś niehumanitarne mi się wydaje!

Emilia
No co ty? Psom zakładają takie obroże, a skoro psom nie
szkodzą, to ludziom tym bardziej. Psy mniejsze, nie mówiąc
już o tym, że się ludzie bardziej trzęsą nad własnymi psami
niż nad obcymi ludźmi. No, już. Nie wiem tylko… Trzeba by
ją jakoś zabezpieczyć, żeby się nie odpięła przypadkiem, bo
klamerka jest poluzowana.

Barbara
Przy walizce mamusi jest taka malutka kłódeczka, może…

Teresa
Bardzo dobrze. Przynieś.

Barbara wychodzi do swojego pokoju. Obie siostry przyglądają
się Kacprowi. 

Emilia
Naprawdę przystojny chłopak. Aż szkoda, że taki z niego de-
generat. Ale może odrobina serca… Dobroci… Może on…
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Teresa
Emilia! Nie bądź naiwna! Przecież ty nigdy naiwna nie byłaś!

Emila
No, nie byłam. Patrz, już jasno się zrobiło. Lampy trzeba po-
ga… A, już pogasiłaś. Nawet na minutę dziś nie zasnęłam, 
a wcale mi się spać nie chce.

Teresa
Adrenalina. Sprawdziłaś kieszenie?

Emilia
Jakie kieszenie?

Teresa
No, jego kieszenie! Człowiek wszystko musi sam, o wszyst-
kim musi myśleć, do psiej dupy…

Przetrząsa kieszenie spodni chłopaka, znajduje portfel, zagląda
do środka.
A! No proszę. Kacper. Takie swojskie, miłe imię, a tu szu-
mowina taka. Och…

Emilia
Co och?

Teresa
Nic. Przypadek.

Emilia
Ale jaki przypadek?

Teresa
Chowa portfel do kieszeni spodni chłopaka.

Żaden. Uspokój się.
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Emilia
Kiedy ja jestem szalenie spokojna. Jaki przypadek?

Teresa
Jak ty już się czegoś uczepisz, to…

Barbara
Wchodzi do salonu.

Znalazłam.

Podaje kłódeczkę Teresie, która zapina ją na obroży.

Barbara
Bożeż ty mój… Ja sama nie wiem, czy my dobrze robimy.

Teresa
Ale my nic nie robimy. To on się włamał.

Barbara
No ale może policję…

Emilia
Kochanie, policja to już tu była dwa razy. I co? I nic! Tylko
wszędzie to srebrne gówno rozpylili, doczyścić nie szło.

Teresa
Emilia, do psiej dupy! Jak ty się wyrażasz?! Trzeba się iść
ubrać, przecież już rano, a my w koszulach. Śniadanie trze-
ba robić.

Barbara
A on?
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Teresa
Co on? Nie ucieknie. Jest związany i goły. Poza tym ogłuszo-
ny. Macie dziesięć minut.

Odwraca się i wychodzi do holu. Emilia z Barbarą zostają same.

Emilia
Boże, jak ona mi na nerwy działa czasami. Dziesięć minut!
Dwadzieścia lat temu ją wysłali na emeryturę, a tej się ciągle
wydaje, że może ludźmi komenderować.

Barbara
Może go chociaż kocem przykryję? Chłodno jest.

Emilia
Nic mu nie będzie. Idź się ubierać, bo nam łby pourywa.

Wychodzi do holu. Barbara zostaje sama. Podchodzi ostrożnie do
chłopaka, pochyla się nad nim i przygląda. Kaper nagle porusza się
lekko. Przestraszona Barbara wybiega do swojego pokoju. Kacper
odzyskuje przytomność. Podnosi głowę, rozgląda się nieprzytomnie. 

Kacper
Co jest? Co to jest? Kto mi to…

Próbuje się wyswobodzić, szamocze w więzach. Napina się, prze-
suwa z krzesłem w jedną i w drugą stronę. Wpada w panikę.

Kacper
Boże święty, Boże święty… Dopadli mnie! Ale kto? A mówi-
łem mu, żeby nie przesadzać, że to przesada trzeci raz z rzę-
du. I co teraz? Co oni mi zrobią? Rozebrali mnie! Boże świę-
ty, kurwa, co teraz będzie? Po co oni mnie rozebrali? Moja
głowa…



23

Do salonu wchodzi Teresa. Ubrana jest w kobiecy mundur ofi-
cerski sprzed dwudziestu lat. Na nogach ma wysokie oficerki. Sta-
je wyprostowana na baczność w drzwiach, z kamienną twarzą
mierzy spojrzeniem Kacpra, który przygląda jej się oniemiały. Po
chwili Teresa marszowym krokiem przechadza się przed chłopa-
kiem, splatając dłonie za plecami. Dochodzi do ściany, zawraca
na pięcie i maszeruje z powrotem. Kacper nie odrywa od niej prze-
rażonego spojrzenia.

Kacper
Proszę pani…

Teresa
Cicho bądź! Do psiej dupy!

Przystaje obok chłopaka.

I co? Wydawało ci się, że trzy samotne, słabe, bezbronne ko-
biety to taki łatwy cel, co? No to ci powiem, że źle wybrałeś.

Kacper
Ale ja… Proszę pani, ja…

Teresa
Cicho bądź! Bo… Bo cię zabiję!

Kacper
To są chyba jakieś jaja!

Teresa podchodzi do drzwi i woła:
Emilia! Ile można czekać? Gdzie ty pilota położyłaś?
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Emila
Głos z dalszej części domu:

Już, już! Zaraz będę. Jakiego pilota?

Teresa
No, pilota! Coś go przyniosła!

Kacper
Proszę puścić! W tej chwili! Niech mnie pani rozwiąże!

Teresa
Czekaj, tylko pilota znajdę, to zobaczysz! 

Kacper
Jakiego pilota? Niech mnie pani rozwiąże, do kurwy nędzy!

Do salonu zagląda niepewnie Barbara. Włosy ma splecione
w dwa warkoczyki, jest na bosaka, ubrana w prostą, jasną, dłu-
gą sukienkę. Teresa jej nie widzi, jest odwrócona plecami. Barba-
ra podchodzi do niej na palcach. Kacper gapi się bez słowa.

Teresa
Emilia! Do psiej…

Barbara
Dotykając ramienia Teresy.

Ocknął się!

Przestraszona Teresa podskakuje z okrzykiem. Barbara też krzy-
czy cicho.

Teresa
Czy ty chcesz, żeby ja tu trupem padła na zawał? Czego się
skradasz? I dlaczego ty na bosaka jesteś? Sama mówiłaś, że
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tu od podłogi ciągnie, a teraz to na bosaka chodzisz? Baśka,
ja już siły do ciebie nie mam! 

Barbara
Zostawiłam kapcie w przedpokoju. 

Szeptem: 
On się ocknął. Patrzy się.

Teresa
Wiem, ślepa nie jestem! A dlaczego ty szepczesz w ogóle?
Baśka, z tobą jest coraz gorzej!

Do salonu wchodzi Emilia. Ubrana w zwiewną, jedwabną,
bardzo kolorową sukienkę z dekoltem, na głowie ma kapelusz przy-
brany kwiatami, na stopach buty na wysokim obcasie.

Teresa
Coś ty na siebie włożyła?

Emilia
W końcu przecież mamy mężczyznę w domu. Dlaczego za-
łożyłaś mundur?

Teresa
Ja wiem, co ja robię. Znam się na tym. A ty wyglądasz nie-
poważnie. Idź się przebierz.

Emilia
Nie ma mowy.

Teresa
Gdzie jest pilot?

Barbara
Tutaj.

Podaje Teresie pilota.
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Teresa
No!

Kieruje pilota w stronę Kacpra.
Krzycz!

Kacper
Słucham?

Teresa
Krzycz, mówię! 

Kacper
Nie.

Teresa
Jak nie?! Emilia, gdzie masz nóż?

Emila
Ten do chleba? Tutaj leży.

Teresa
Daj mi.

Emilia podaje nóż Teresie. Teresa unosi nóż nad głowę, drugą
dłonią wciąż trzyma pilota wycelowanego w Kacpra. Nagle robi
gwałtowny krok w stronę Kacpra, który krzyczy.

Teresa
Cicho bądź!

Naciska guzik na pilocie. W tym momencie włącza się telewizor
stojący w rogu pokoju, na ekranie pojawia się fragment porannego
programu – telewizja śniadaniowa. 
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Prowadząca program
Wielkie miasto to również wielkie zagrożenia, szczególnie
dla samotnych, starszych kobiet, które są praktycznie bez-
bronne w obliczu agresji. Dziś porozmawiamy z naszymi gość-
mi o tym…

Emilia
Och, jak ja ją lubię! Szalenie ciekawy temat w dodatku!

Teresa
Coś ty mi dała?

Barbara
Pilota. Od telewizora.

Teresa
Wyłącza telewizor pilotem.

Przecież ja chciałam pilota od tego ustrojstwa! Baśka, ja nie
wiem, z tobą jest coraz gorzej!

Emilia
Oj, dlaczego wyłączyłaś? To było interesujące!

Kacper
Wypuście mnie! Stare wariatki! Żeby was pokręciło, niech
no ja się tylko uwolnię! Kurwa! Ja was…!!! Ja wam…!!!

Emilia
Podając Teresie pilota od obroży

Masz.

Teresa podnosi pilota, kieruje w stronę Kacpra i naciska guzik.
Chłopak milknie nagle i napina się na krześle, charcząc (wskaza-
ny efekt dźwiękowy – spięcie elektryczne).
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Teresa
O, do psiej dupy!

Emilia
A widzisz? Mówiłam, że szalenie widowiskowe! 

Do Kacpra:
Ty, bądź grzeczny! Bo cię popieścimy!

Teresa
Emila!

Emilia
No co? Przecież mi chodziło o prąd.

Barbara
Nie jest panu zimno?

Kacper charczy w odpowiedzi, z trudem przełykając ślinę.

Barbara
Jak panu na imię w ogóle?

Emilia 
Kacper. Ładnie, nie?

Barbara
A pan też z Kątów? Bo my z Kątów, wie pan, od urodzenia tu…

Teresa
Baśka! Ty się nie zaprzyjaźniaj! Nie rozmawiaj z nim wcale!
Bo to wszystko utrudni!

Barbara
Ale co utrudni?
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Teresa
W ogóle nie powinnaś widzieć w nim człowieka! Tylko be-
stię, potwora powinnaś widzieć!

Emilia
Ja tam w nim widzę mężczyznę. I to całkiem przystojnego.

Teresa
Ty to byś i w diable mężczyznę zobaczyła! A wystarczy, żeby
miał dwie nogi i tego, no… Ręce dwie i głowę, a od razu dla
ciebie przystojny.

Barbara
A co ma utrudnić to, że ja z nim parę słów zamienię?

Teresa
Uczłowieczy ci się. I potem będzie trudniej. Najlepiej o nic
nie pytać. Nic nie wiedzieć. Nie słuchać, nie przyglądać się,
w oczy nie patrzeć. To nie będzie wyrzutów sumienia.

Emilia
Tak was tam szkolili, co?

Barbara
Ale jakich wyrzutów sumienia? Bożeż ty mój, Tereniu, co ty
chcesz zrobić?

Teresa
Co chcę, to chcę. Śniadanie jemy teraz, potem się zobaczy.

Kacper
Kobiety! Co z was za ludzie?!
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Teresa wychodzi do holu.

Barbara
Ja to chyba kęsa nie przełknę. Okropnie się zdenerwowa-
łam. Najdziwniejsze, że nawet minuty w nocy nie przespa-
łam, a wcale mi się nie chce spać.

Emilia
Adrenalina. Ty się zawsze denerwujesz, kochanie. Nie de-
nerwuj się, nie ma potrzeby. Chodź, stół przestawimy.

Emilia z Barbarą przenoszą stół spod ściany i ustawiają go przed
Kacprem. Wygląda to tak, jakby siedział teraz na honorowym
miejscu, u szczytu stołu.

Barbara
A gdzie Terenia usiądzie teraz?

Emila
Z boku.

Barbara
O, matko! Ale ona przecież zawsze siedzi u szczytu, plecami
do okna, wiesz, jak ona lubi siedzieć pod światło. To może
lepiej postawmy stół w poprzek?

Emilia
Wykluczone! Po pierwsze, stół zawsze stał wzdłuż, a poza
tym wtedy Teresa siedziałaby tyłem do drzwi, a wiesz, że te-
go nie lubi. 

Barbara
No, ale teraz też będzie siedziała tyłem!
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Emilia
Ale z boku. Zresztą to wyjątkowa sytuacja. Nie myśl tyle, ko-
chanie, ty przecież nigdy tyle nie myślałaś.

Kacper
Proszę pani, pani zdaje się jest tu jedyna rozsądna. Błagam,
niech mnie pani rozwiąże. Póki nie ma tej starej wariatki.
Wyskoczę oknem, powiecie, że sam się uwolniłem…

Emilia
Teresa wcale nie jest stara! Jest ode mnie starsza o jakieś...
Zresztą nie pamiętam. I nie miaucz, ja nie cierpię rozmiau-
czanych mężczyzn! Mężczyzna musi być jak skała. Mocny.
Zresztą trzeba było na nas nie napadać, to by teraz nie było
powodów do miauczenia.

Kacper
Ale co ona ze mną zrobi? Co ona chce zrobić?! Błagam panią!

Emilia
Nie wiem, co chce zrobić. Z Teresą nigdy nic nie wiadomo.
Ona była w SB, wiesz. Stać ją na wiele, wierz mi. Załatwia-
ła takich jak ty bez mrugnięcia, z zamkniętymi oczami, na
pęczki.

Barbara
Naprawdę? Emilko, co ty mówisz?

Emilia
Ja wiem, co ja mówię. Tylko ty się nie przejmuj, kochanie.
Ty się zawsze tak szalenie przejmujesz. Zupełnie bez potrze-
by, naprawdę. To było strasznie dawno temu. 
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Do Kacpra: 
Ale to jak z jazdą na rowerze! Tego się nie zapomina i czło-
wiek łatwo z wprawy nie wychodzi!

Kacper
O, Jezu... KGB!

Emilia
Nie KGB, tylko…

Teresa wchodzi do salonu z tacą, na której są: dzbanek, filiżan-
ki, talerzyki, słoik dżemu, jabłka i bułki. 

Teresa
Śniadanie jest.

Stawia tacę na stole, Barbara rozstawia talerzyki i filiżanki.

Teresa
A gdzie ja mam siedzieć?

Emilia
Może tu?

Teresa
Ale to z boku jest! Poza tym tyłem do drzwi.

Emilia
To tu usiądź. Zresztą jakie to ma znaczenie, że tyłem do
drzwi?

Teresa
Jak to jakie? Zasadnicze! Ktoś może wejść chyłkiem, a ja się
nie zorientuję!
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Emilia
Ale kto ci tu wejdzie? Do nas nikt nie wchodzi!

Barbara
No, a on? Przecież wszedł.

Emilia
Fakt. To tu usiądź, o!

Teresa
Też będę miała drzwi za plecami.

Barbara
Ale to mój pokój, tam nikogo nie ma. Okno jest zakratowa-
ne, nikt nie wejdzie z dworu.

Kacper
Niech mnie pani rozwiąże i odda spodnie! Natychmiast!

Teresa
Ty! Morda w kubeł! Złodzieju!

Barbara
Tereniu! Ja już nie mogę, tu się zrobiła taka ciężka atmosfe-
ra, mnie to szkodzi. Siadaj, nie siadaj, wszystko mi jedno!
Usiądź obok niego, będziesz miała drzwi po bokach i świa-
tło za plecami. Albo go przesuńmy gdzieś w kąt. Albo wy-
puśćmy! I czy on naprawdę musi być goły? Przy jedzeniu?
Mnie się duszno robi!

Emilia
Kochanie, uspokój się, zaraz coś wymyślimy. Terenia może
usiąść przecież naprzeciwko chłopaka.
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Teresa
Nie, bo cały czas będę go widziała. Kęsa nie przełknę.

Emilia
No to gdzie ty chcesz usiąść? No, gdzie, ja się pytam?!

Teresa
Przecież to wszystko jedno. Czy ja się liczę w ogóle? Nikt tu się
ze mną nie liczy. I jeszcze jakiegoś potwora ze mnie robicie. 

Kacper
Powinni was zamknąć. Popierdolone baby. Rozwiążcie
mnie!

Teresa
Emilia, gdzie pilot?

Kacper
Nie, nie, nie! Już nie będę, nie będę!

Teresa
No! Jemy.

Siostry siadają przy stole. Teresa plecami do drzwi pokoju Bar-
bary, Barbara i Emilia plecami do wejścia.

Emilia
Mogę włączyć telewizor?

Teresa
Wykluczone.

Emilia
A to takie ciekawe było. Uwielbiam poranne programy.
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Teresa
Ty wszystkie programy uwielbiasz. Jakbyś mogła, tobyś cały
dzień przed telewizorem siedziała i oglądała seriale.

Emilia
No i co to komu szkodzi właściwie?

Teresa
Już ja wiem! Tam są różne podprogowe komunikaty. Mani-
pulują ludźmi. Czy ty myślisz, że ten cały przewrót by się od-
był, gdyby nie telewizja? Ludziom by to w ogóle do głowy nie
przyszło, ludzie sami nie myślą! A tak to się gapili w telewi-
zory i zostali zmanipulowani, bo hasła wywrotowe puszczali
w filmach i gdzie indziej. Człowiek się nawet nie orientował,
że to widzi, jedna klatka na parę sekund. A mózg przyswaja.

Barbara
Ty nigdy o tym nie mówiłaś! A kto?

Teresa
Co kto?

Barbara
Kto te komunikaty umieszczał?

Teresa
Jak to kto? Wałęsa. I Wolna Europa.

Emilia
Coś podobnego! To szalenie interesujące, co ty mówisz. Wałę-
sa umieszczał podprogowe komunikaty w filmach w telewizji? 




