1

PIOTR ZINIEWICZ

MOJA MATKA
NIGDY NIE DOROŚNIE
OSOBY:
MACIUŚ (40)
JOLECZKA (40)
ROBERCIK (40)
SEBASTIAN (40)
KASIA (25)
CHAI-CHEN (25)
Uwaga:
Wiek podany w nawiasach odnosi się – orientacyjnie – do realnego wieku
aktorów, a nie postaci!

1.
W ciemności.
MACIUŚ
Usamodzielniłem się, jak miałem piętnaście lat. Mama wyjechała do
Stanów. Tata teŜ. Zostawili mnie. Ale nie jednocześnie. Kiedy miałem
piętnaście lat wyjechała mama, szukać szczęścia i dać upust energii.
Nigdy nie mogła usiedzieć na miejscu. Tata nie godził się na jej wyjazd,
ale mamie nie potrafił się postawić. Ja równieŜ.
Rozjaśnienie.
MACIUŚ (kont.)
Od dziecka mówiła mi, Ŝe wszystko czego potrzebuję, to gwarancja
stabilnej przyszłości. Moi koledzy grali w zespołach rockowych,
występowali w teatrach amatorskich, trenowali sztuki walki, podczas gdy ja
chodziłem do liceum ekonomicznego i zaliczałem dodatkowe lekcje
matematyki. W perspektywie miałem studia ekonomiczne i pracę w banku.
Całe Ŝycie liczby, słupki, wiersze i kolumny. A mnie to nic nie obchodziło.
(kontynuacja)
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MACIUŚ (kont.)
Pamiętam mój pierwszy zeszyt do matmy, który wyrzuciłem z dziewiątego
piętra przez okno. Miałem czternaście lat i chciałem przeŜywać przygody,
a nie kreślić krzywe stochastyczne. Wiedziałem co to limes, chciałem
poznać clitoris. Zeszyt spadł sąsiadowi na balkon. Dziennikarzowi. Sam go
przyniósł i powiedział, Ŝe przeczytał od deski do deski z ogromnym
zainteresowaniem. Mówił, Ŝe nigdy nie spotkał się z zadaniami z
matematyki rozpisanymi jak powieść kryminalna. MoŜe się to wydać
dziwne, ale lubiłem je opisywać – wszystkie te określenia w rodzaju ‘z tego
wynika’, ‘poniewaŜ lewa strona równa się prawej’ czy ‘podstawiając
wartość otrzymujemy’ – ubierając w formę kryminalnej zagadki.
WyobraŜałem sobie, Ŝe jestem detektywem Colombo prowadzącym
dochodzenie. Sąsiad powiedział coś o talencie, języku i Ŝebym próbował. I
wtedy, choć pisarzem nie zostałem, nagle wszystko się zmieniło.
Tata zawsze był małomówny. Po wyjeździe mamy ze światem kontaktował
się juŜ wyłącznie półsłówkami. Jednego dnia, gdy pokazałem mu mój
nowy indeks studenta Wydziału Filologicznego, kierunek Bohemistyka,
ojciec wstał z fotela, spakował mój plecak, załoŜył płaszcz, kapelusz i
wypowiedział najdłuŜsze zdanie w swoim Ŝyciu: ‘Tak dłuŜej być nie moŜe,
jadę po nią.’ Wyszedł z domu i ślad po nim zaginął. Z tego powodu jestem
bardzo szczęśliwy. Mam to swoje rodzinne gniazdko wyłącznie dla siebie.
Jestem doktorantem w Instytucie Lingwistyki. Kocham się we włoskiej
kuchni, a nadchodzący czas Ŝniw, czyli sesja egzaminacyjna jest jak
prezent po bardzo cięŜkiej pracy. Na nic bym tego nie zamienił. Lubię czuć
się dobrze i swoim samopoczuciem dzielić się z innymi. Kochani,
smacznego.
SEBASTIAN
Lasagne.
KASIA
Rukola!
MACIUŚ
Rokietta siewna. We Włoszech rośnie dziko. Bardzo proszę.
SEBASTIAN
Co to?
KASIA
Pesto paprykowe.
MACIUŚ
Jedzcie do woli. Otworzę wino.
KASIA
Jakie pijemy?
MACIUŚ
Zaufaj mi.
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SEBASTIAN
Coś plumka w twoim komputerze.
MACIUŚ
Poczta.
SEBASTIAN
Nie odbierzesz?
MACIUŚ
Nie teraz. Dla dzikiego zwierza smak świeŜej krwi jest tym samym, czym
dla mnie pasta z wątróbki drobiowej z filetami anchois. Klasyczna włoska
kuchnia. Spróbujcie z kaparkiem.
KASIA
Wolałabym z serem.
MACIUŚ
Ser! - Proszę. Poczuj w ustach jego smak. Potrzyj językiem. Przepłucz
winem gardło. Połknij. Pogrom zmysłów.
KASIA
Gorzki. Poproszę jeszcze wina.
SEBASTIAN
SłuŜę.
KASIA
Zawsze w ten sposób jesz kolację?
MACIUŚ
Lubię czuć się zrelaksowany.
SEBASTIAN
A mi zawsze coś przeszkadza. Choćby plumkający podczas kolacji
komputer. Nie moŜesz wyłączyć albo kliknąć w ‘odebrane’?
MACIUŚ
Sebastian, zaraz kliknę. Tylko zjem.
KASIA
NiezaleŜny. Wystrój mieszkania to twój pomysł?
MACIUŚ
Wziąłem najlepszego architekta.
KASIA
AŜ chce się nic nie robić.
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MACIUŚ
I o to chodzi.
KASIA
Jaki dalszy plan na wieczór?
SEBASTIAN
Zaliczenie.
KASIA
Nie jestem juŜ studentką.
MACIUŚ
Słuchajcie, mam...
KASIA
Deser.
MACIUŚ
Raczej przystawka. Na deser będzie ostatni krzyk włoskiej mody: lody o
smaku risotto z prawdziwkami.
KASIA
Nie wiem, czy powinnam.
SEBASTIAN
Nie masz się czego bać.
KASIA
Nie boję się.
MACIUŚ
Wiem, co czujesz, Kasiu, ale pomyśl, Ŝe to będzie nasza wspólna
tajemnica. To jest naprawdę przyjemne, kiedy czujesz to w środku,
głęboko w sercu, Ŝe moŜna z kimś dzielić rozkosz tajemnicy.
SEBASTIAN
Tajemnicy?
KASIA
Chyba się skuszę.
SEBASTIAN
A potem zaliczenie.
MACIUŚ
A moŜe to mnie trzeba czegoś nauczyć?
KASIA
Jakieś niezapowiedziane kolokwium?
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MACIUŚ
Zawsze mile widziane. MoŜemy robić naprawdę wszystko, na co tylko
mamy ochotę.
SEBASTIAN
Maciej, proszę.
MACIUŚ
Przestań nudzić.
KASIA
Tylko kto to potem posprząta?
MACIUŚ
Z pewnością nie ja.
KASIA
Coś takiego, czyli – goście?
MACIUŚ
Tak mnie oceniasz?
KASIA
Skąd mam wiedzieć, znamy się pięć minut.
MACIUŚ
Niekiedy tyle wystarczy.
KASIA
Mieszkasz z kimś?
MACIUŚ
Sam mieszkam. Polecam oliwkę z nadzieniem, zgadnij z czego. Zamknij
oczy, weź do ust, wyssij całą zawartość, a potem lekko ugryź. I zgadnij.
SEBASTIAN
Dobra, mam to gdzieś i nie chcę wiedzieć, kto się do ciebie dobija.
MACIUŚ
To sprawdź.
SEBASTIAN
A sprawdzę.
MACIUŚ
Dla mnie... tutaj... teraz... istnieje tylko jeden cel... byś czuła... w środku,
tutaj, jak jest ci dobrze, ze mną. Z nami.
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KASIA
Naprawdę chcesz to zrobić?
MACIUŚ
Marzę o tym. Częstuj się. Napojem bogów.
SEBASTIAN
Masz maila.
KASIA
Kawior?
MACIUŚ
Odpisz w moim imieniu.
SEBASTIAN
To od twojej matki.
MACIUŚ
Skasuj. Dwa razy w roku przysyłała mi pocztówki na święta. A od kiedy
opanowała Internet, wysyła maile.
SEBASTIAN
Otwieram.
MACIUŚ
Z początku próbowałem je czytać, aŜ w końcu wrzuciłem wszystko do
spamu. Są bez sensu.
KASIA
MoŜe ja zrozumiem?
MACIUŚ
Jak kobieta kobietę? To moŜe być ciekawe.
SEBASTIAN
Masz... tutaj... Sama zobacz. Faktycznie bzdury.
MACIUŚ
Komuś sałatkę?
KASIA
‘Synku, nie bredzę, zawraca do siebie Robercik Eliasza, Beniamin robi
byki. Mamusia Joleczka.’
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MACIUŚ
Ona jest postrzelona. Gdyby wcześniej nie wyjechała, to uciekłbym z
domu. Ale Ŝe jestem szczęściarzem, więc mam matkę w Ameryce.
Dostaję od niej comiesięczne stypendium, wynajmuję panią do sprzątania.
I czuję się wolny. Nikt mnie nie tropi, nie pogania, nie wrzuca na głęboką
wodę, nie daje Ŝyciowych rad ‘zrób to, zrób tamto’. Nikt mi nie wciska
śniadania do tornistra, i co najwaŜniejsze - nie kaŜe rozwiązywać słupków,
a psy spuszczam z łańcucha kiedy chcę i z kim chcę.
KASIA
UwaŜaj, Ŝeby nie pogryzły.
MACIUŚ
Jak bolí je lék.
KASIA
To po czesku?
MACIUŚ
Jak się skaleczę, to się wyleczę.
SEBASTIAN
Zęby mnie bolą od tych twoich metafor.
MACIUŚ
To się napij.
SEBASTIAN
Tak, Ŝe aŜ muszę się napić.
KASIA
Miło tu u ciebie.
MACIUŚ
Lubię ten styl.
KASIA
Filologia czeska i kultura włoska. Skąd taki rozrzut?
MACIUŚ
Bo dziewiętnaście lat temu dwa plus dwa przestało dla mnie być cztery. I
od tej pory jest pięć.
KASIA
Tu pachnie - papryką?
MACIUŚ
Peperoncino macinato. Granulowane strąki papryczki chili. W trakcie
gotowania w pełni rozwijają swój ostry smak.
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SEBASTIAN
Tutaj pachnie...
MACIUŚ
Tylko powiedz, Ŝe tu pachnie włoszczyzną, a usmaŜę cię w oliwie. A
propos, czas na danie główne – w piekarniku mamy dzika. Włącz coś,
niech gra, ale tak, Ŝebyśmy w kuchni słyszeli.
KASIA
A sąsiedzi?
MACIUŚ
Můj domov je můj hrad. A na moim terytorium nikt mi wolności odebrać nie
zdoła.
SEBASTIAN
UwaŜaj, Ŝebyś się kiedyś nie zdziwił.
MACIUŚ
Dopiero jutro w południe pojawi się Chai-Chen. Ma osobne klucze, więc
wejdzie, kiedy ja będę na uczelni. Nie musisz wstawać, śpij do woli, a
kiedy się obudzisz, Chain-Chen zaparzy ci espresso. Jeśli zostaniesz
dłuŜej, razem ją wypijemy. O pierwszej przyjdą studenci z zaocznych, na
zaliczenie. Lecz to ich zmartwienie, Ŝe będą musieli gimnastykować się w
twojej obecności. To dom otwarty, kaŜdy z nich to wie i nie zmienia to
faktu, Ŝe chodzi wyłącznie o jedno – weryfikację wiedzy.
KASIA
śyć, nie umierać.
MACIUŚ
Ale do jutra mamy jeszcze tyle do zrobienia, całą pieczeń i cztery butelki
wina. Wiesz co to jest łóŜko wodne?
KASIA
Zawsze marzyłam o takim. Relaks, relaks.
MACIUŚ
I jeszcze raz relaks. Mam takie, chcesz zobaczyć? Sebastian, rzuć okiem
do piekarnika.
2.
Huk przelatującego odrzutowca.
SEBASTIAN
(wchodzi z łazienki) Chai-Chen, nie mów tylko, Ŝe minęło południe?
CHAI-CHEN
Godzinę temu.
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SEBASTIAN
(zagląda do sypialni) Kaśka, idziesz? Kaśka. – I tak zawsze. Przychodzę z
panną, wychodzę sam. I wciąŜ naiwnie wierzę, Ŝe się czegoś od niego
nauczę.
KASIA
Sebastian?
SEBASTIAN
Z klubu mnie wyrzucą, mam dwie godziny spóźnienia.
CHAI-CHEN
Nie wyrzucą. Za dobry jesteś. W lodówce jest piwo.
SEBASTIAN
Nie widziałaś moich butów?
CHAI-CHEN
Jeszcze nie.
3.
JOLECZKA
Nie pukam, bo jest uchylone. Maciuś, nie zamykasz się od środka? To
bardzo niedobrze. – O, to nie on.
SEBASTIAN
Spokojnie. Skąd ta nerwowość?
ROBERCIK
Dallas. Texas.
SEBASTIAN
Niedługo będzie. Umówił się, to przyjdzie.
JOLECZKA
Dziewiąte? Dziewiąte. Sto osiemnaście? Zgadza się.
SEBASTIAN
Piwko jest w lodówce, jakby się kto pytał. Zostało z wczoraj.
JOLECZKA
Piwko, koledzy. Robercik, odsapnij. Idę płacić za taksówkę.
ROBERCIK
Dobrze, mamusiu.
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4.
SEBASTIAN
Jaki obwód?
ROBERCIK
Pięć-siedem.
SEBASTIAN
A udo?
ROBERCIK
Znasz się na tym?
SEBASTIAN
Na udach, bracie, znam się jak nikt inny.
ROBERCIK
Złap. Zobacz, jakie twarde. Nie chcesz?
SEBASTIAN
MoŜna tak to ująć.
ROBERCIK
Nie ma co ujmować, złap.
SEBASTIAN
AŜ tak mi nie zaleŜy. Widzę, Ŝe to konkretny kawał mięśnia, domyślam się,
Ŝe pompujesz z propiatami, ale pozwól, Ŝe łapał cię nie będę.
KASIA
Sebastian,... a zresztą.
ROBERCIK
Nie obejmiesz. Siedemdziesiąt trzy centymetry.
SEBASTIAN
Nieźle.
JOLECZKA
Gdzie łazienka? Tyle brudu, co w tym bloku, to nawet w Ameryce nie
widziałam. I ani jedna winda nie chodzi.
KASIA
Jakieś buty. Wy to macie luz.
JOLECZKA
Słucham?
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KASIA
Jeszcze się zdrzemnę. Tak mnie wymęczył, Ŝe ledwo Ŝyję.
JOLECZKA
Kto słyszał, Ŝeby buty trzymać w umywalce!
SEBASTIAN
Znalazły się? Dzięki. To było lepsze od porannej kawy. Kaśka, lecę!
Powodzenia, student.
Robercik napina biceps.
JOLECZKA
Czy ktoś w tym domu w ogóle sprząta?
CHAI-CHEN
Maciej mówi: ‘Chai-Chen, deburdelizuj dwa razy w tygodniu i wystarczy.’
Ale czasem muszę częściej.
JOLECZKA
Tak mówi? – A ja mówię, Ŝe od teraz od tego jest matka, czyli ja.
Komputer z szafki zabierz i wstaw pod zlew, a do szafki wstaw moje buty,
są w walizce. Nie ma tu maszyny do zmywania, to niedobrze. Pierzesz
pewnie w misce.
CHAI-CHEN
Jest pralka.
JOLECZKA
I nie prasujesz.
CHAI-CHEN
Oddaję do zakładu.
JOLECZKA
Jak on często zmienia majtki?
CHAI-CHEN
Nie wiem.
JOLECZKA
Nie wiesz, to niedobrze. Koszule Maciusia teŜ wrzuć pod zlew. Sama je
upiorę, porządnie. W ogóle wszystkie ubrania wrzuć pod zlew. Zasłony
teŜ.
CHAI-CHEN
Wiszą kilka dni.
JOLECZKA
Są Ŝółte.
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CHAI-CHEN
Musiały się przydymić, kiedy robił fondue d'Itialiano dla jednej rudej.
JOLECZKA
Tu są nawet nadpalone.
CHAI-CHEN
Musiały się czymś zająć.
ROBERCIK
Grozi poŜarem, prawda, mamo?
CHAI-CHEN
I co z tego, najwyŜej włączy się alarm. Tak jak poprzednio.
JOLECZKA
Urwanie głowy z tym chłopakiem.
CHAI-CHEN
Nieprawda, całkiem nieźle sobie radzi.
JOLECZKA
Obiady pewnie robisz z ryŜu.
CHAI-CHEN
Często jada na mieście. A poza tym to mistrz włoskiej kuchni.
JOLECZKA
Ciekawe, co takiego robi. Nikt nie gotuje lepiej niŜ matka.
CHAI-CHEN
Wczoraj przyrządził schab z dzika w winie Marsala z dodatkiem czarnej
trufli i uwiódł nim czarnulkę.
JOLECZKA
Z ziemniakami?
CHAI-CHEN
Bez.
ROBERCIK
Wolę hamburgery.
CHAI-CHEN
Gdzie przenieść te rzeczy?
ROBERCIK
Zostaw tutaj.
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JOLECZKA
Do tamtego pokoju.
ROBERCIK
Chcę mieć ten pokój!
CHAI-CHEN
Ustalcie, a ja wyrzucę śmieci.
JOLECZKA
Wracając weź materac. – Robercik, z Maciusiem będziecie spali w małym.
Nikt nie będzie wam przeszkadzał, a ja zmieszczę się skromnie tutaj pod
oknem, obok wejścia. Przynajmniej do czasu remontu.
ROBERCIK
W małym?
JOLECZKA
Jak się Maciuś wyprowadzi, to będziesz miał cały dla siebie.
ROBERCIK
A co z atlasem? Tam nie ma miejsca.
JOLECZKA
Tu sobie ustawisz. Albo w kuchni. Stół pójdzie pod ścianę.
CHAI-CHEN
Gdzie go mam połoŜyć?
JOLECZKA
Przy drzwiach. Głową od okna.
CHAI-CHEN
Następnym razem zmienię zasłony. Dziś juŜ nie zdąŜę.
JOLECZKA
Jakim następnym razem?
CHAI-CHEN
W poniedziałek. Przychodzę w poniedziałki i czwartki.
JOLECZKA
Ach, to ty... A ja myślałam... co za ulga! Kochana moja, nie będzie
następnego razu. Dzisiaj się Ŝegnamy. Przejmuję funkcję kapitana i dalej
ten okręt popłynie pod moim dowództwem.
CHAI-CHEN
Będzie lepiej jak poczekam aŜ Maciej wróci.
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JOLECZKA
Nie ma takiej potrzeby. Ile brałaś za wizytę?
CHAI-CHEN
Brałaś?
JOLECZKA
Ile ci płacił?
CHAI-CHEN
Trzysta złotych.
JOLECZKA
DuŜo, ale niech będzie, tam u was bieda pewnie jest gorsza nawet niŜ
tutaj, terror, prostytucja. I tęsknisz.
CHAI-CHEN
Rozmawiam z rodziną co wieczór przez Skype-a.
JOLECZKA
Jestem pewna, Ŝe tęsknisz, a najbardziej do mamy, przyznaj się.
CHAI-CHEN
Jednak zaczekam.
JOLECZKA
Masz tu stówkę więcej, wyślij coś rodzicom albo sama do nich pojedź. I
uznajmy to za koniec współpracy. Do widzenia.
ROBERCIK
Odpuść sobie.
CHAI-CHEN
No, nie wiem.
JOLECZKA
A Maciusiowi sama wszystko wytłumaczę i poproszę, Ŝeby do ciebie
zadzwonił. Kto to słyszał, Ŝeby mi obca baba dom sprzątała. śeby tu
jeszcze był porządek, wtedy ewentualnie proszę bardzo, ale w tym
bałaganie?
ROBERCIK
Tak jest, mamusiu.
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5.
KASIA
Chai-Chen, znajdziesz moją torebkę? Bez szkieł niewiele widzę.
JOLECZKA
Ciekawe, ile was tu jeszcze z tych kątów wylezie.
KASIA
Nie ma jej? Coś czuję, Ŝe zapiszę się do tej waszej maciusiowej grupy, ale
wina to chyba długi czas do ust nie wezmę. Nie widzieliście mojej
spódnicy?
ROBERCIK
Buta przetarłem, nie wiedziałem, Ŝe to ciuch.
KASIA
Mm, fajny biceps.
ROBERCIK
Chcesz się powiesić?
JOLECZKA
Robercik!
KASIA
Wiele mi nie trzeba, ale dzięki. Ruch tu dzisiaj taki, a ja ledwo Ŝyję. Chyba
jeszcze jestem pijana, wiecie? Zapniesz? – Tylko ostroŜnie, siłaczu.
JOLECZKA
Ja zapnę. Robercik, rozpakuj się.
ROBERCIK
Ja chciałem.
JOLECZKA
Idź do małego pokoju.
KASIA
Zaliczyłam.
JOLECZKA
Gratuluję.
KASIA
Dzięki. Teraz twoja kolej.
JOLECZKA
Gotowe.
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KASIA
Bez indeksu przyszłam, więc moŜe wrócę wieczorem – po wpis.
JOLECZKA
Oby nie.
KASIA
Oj, tak. Powodzenia.
JOLECZKA
Czerwone włosy, ani chybi narkomanka. Z energią, do przodu, a wszystko
wróci do normy.
6.
ROBERCIK
Mamo, tu nie ma dywanu! I jest jedno łóŜko. Do tego bulgocze.
JOLECZKA
MoŜesz wybrać stronę, z której będziesz spał!
ROBERCIK
A z której będę spał?
JOLECZKA
MoŜesz wybrać.
ROBERCIK
To łóŜko się buja.
JOLECZKA
Tylko nie spadnij.
ROBERCIK
Ale spadłem. I w coś wdepnąłem. Jakaś szklana rurka. Szkło mi weszło w
stopę.
JOLECZKA
Mówiłam, załóŜ kapcie!
7.
Wbiega Maciuś. W pośpiechu rzuca neseser, zdejmuje koszulę przez
głowę.
MACIUŚ
Państwo z zaocznych.
ROBERCIK
Krew mi leci. Wykrwawię się duŜym palcem u nogi.
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MACIUŚ
W łazience jest apteczka. Dajcie mi minutę. Zagoniony dzisiaj jestem.
JOLECZKA
Tylko ostroŜnie, na miłość, bo jeszcze i ty coś sobie zrobisz.
ROBERCIK
Boli.
Maciuś wraca z sypialni zakładając świeŜą koszulę z napisem ‘Lakers
fuckers’.
MACIUŚ
Skąd to się bierze, Ŝe przez cały rok na oczy niektórych nie widuję, a w
sesji nawet w domu mam ich tabuny?
MACIUŚ
Co, u licha?
ROBERCIK
Mam szkło w stopie i nie mogę chodzić. Przez tą rurkę.
MACIUŚ
Zniknął mój komputer. Był tu w szafce.
JOLECZKA
Zgadza się, był, teraz są tam buty, a pudło kazałam wynieść za lodówkę.
PrzecieŜ nie sprawdzasz poczty, to po co ci komputer?
ROBERCIK
To moja koszula! Oddawaj!
MACIUŚ
Gdzie... Co to jest? A gdzie moje? Były tam na półce.
JOLECZKA
Teraz są pod zlewem. Nie będziesz chodził w brudnym.
MACIUŚ
Mama?
JOLECZKA
Robercik, do łóŜka.
ROBERCIK
Wolę w duŜym.

Moja matka nigdy nie dorośnie

18

JOLECZKA
JuŜ! – Maciuś, ty pijesz. Leczyć się powinieneś. I to towarzystwo. Ten
bałagan. Jak dobrze, Ŝe się pojawiłam. W ostatniej chwili. Jeszcze dzień,
miesiąc i byś się stoczył. Co się patrzysz, tak, to ja, syneczku mój.
Nadałam ci wiadomość Internetem, Ŝe wracam z Robercikiem i odbierz
nas z lotniska, a ty nic nie czytasz, łobuziaku. Czekaliśmy na ciebie dwie
godziny. W końcu Robercik zatrzymał taksówkę, dzielny chłopiec, i sami
przyjechaliśmy.
MACIUŚ
Wróciłaś?
JOLECZKA
Powiem krótko: tak. Uświadomiłam sobie, jak bardzo jestem ci potrzebna.
A widząc, jak sobie poczynasz, juŜ całkowicie się utwierdziłam. Nadrobimy
stracony czas, obiecuję, nic nas nie rozłączy. I wiesz, nie mogłam się
doczekać, kiedy się z Robercikiem poznacie. To teŜ jeszcze dziecko, ma
dopiero osiemnaście lat, raptem trzy więcej od ciebie. Mam nadzieję, Ŝe
się polubicie.
ROBERCIK
Rozwalę go w play-station za to szkło!
MACIUŚ
Ale dlaczego wróciłaś? Głupie pytanie, sam nie wiem o co spytać, w takim
jestem szoku.
JOLECZKA
Baniaminowi (wym.: ‘bendŜaminowi’) umarła Ŝona, tak się przejął, Ŝe nie
mógł się z tym pogodzić, aŜ popadł w upodlenie. Dwa miesiące to trwało i
w końcu umarł. Eliasz po stracie wspólnika w ogóle juŜ z biura przestał
wychodzić.
MACIUŚ
Mamo.
JOLECZKA
AŜ wraca raz do domu i mówi - Wiesz, Jola (wym.: ‘dŜola’), tu juŜ nic nie
będzie jak kiedyś. A mnie jakby prąd przeszył. PrzecieŜ w domu
zostawiłam syna. Tak pomyślałam o tobie – i jestem. Przywieźliśmy kilka
drobiazgów dla ciebie, tu u was pewnie takich rzeczy nie ma, o, masz tu
koszulkę, o jakiej zawsze marzyłeś.
ROBERCIK
Z napisem.
JOLECZKA
Adidasy. Robercik, podaj piórnik, nie chowaj, ten jest dla Maciusia.
Cieszysz się? Zobacz, jaką piękną desko-rolkę Robercik dla ciebie wybrał.
Kupiłam ci do niej spodnie. Z obniŜonym krokiem.
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MACIUŚ
To dla mnie?
JOLECZKA
Robercik ma podobne, ale inne. A dla ciebie mam tu jeszcze, oj, mam. Ale
najpierw posprzątasz.
MACIUŚ
Chai-Chen posprząta. Przychodzi dwa razy w tygodniu. Płacę niewiele,
ale dla niej to cenny grosz.
JOLECZKA
Przegoniłam juŜ babsztyla na cztery wiatry. Nie będzie jakaś obca szperać
po kątach. Jak w ten bałagan moŜesz kogoś takiego wpuścić? Najpierw
ogarnij choć trochę i wtedy zapraszaj. Do tego ona jakaś dziwna mi się
wydała, wiesz, jakby chora.
MACIUŚ
Na długo przyjechaliście?
JOLECZKA
Na zawsze.
ROBERCIK
Zmieścisz się.
MACIUŚ
Nie ja jeden. Ale teraz? Studentka zaraz ma przyjść na zaliczenie.
JOLECZKA
W tym domu bohemy więcej nie będzie. PrzekaŜ swoim koleŜkom, Ŝeby
znaleźli sobie inne miejsce na schadzki. Jak to dobrze, Ŝe się zjawiłam. Co
za ulga. Przymierz spodenki, co stoisz.
ROBERCIK
Niezłe, ale moje fajniejsze.
8.
Brzęczy metalowy łańcuch.
JOLECZKA
Wychodzisz?
MACIUŚ
Wróciłem. Co to, łańcuch wstawiłaś?
Zaspany Robercik, we fiołkowej piŜamie, z zabandaŜowaną stopą,
przechodzi z sypialni do łazienki.
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JOLECZKA
Która godzina?
MACIUŚ
Sam nie wiem. Padam z nóg.
JOLECZKA
Kolację ci naszykowałam. Jest w lodówce.
MACIUŚ
Dziękuję.
Maciuś wychodzi do sypialni.
Joleczka siada na łóŜku. Chwilę siedzi i kładzie się przykrywając głowę
kołdrą.
Robercik wychodzi z łazienki, podchodzi do lodówki. Wyjmuje talerz z
kanapkami i jedną zjada od razu.
Maciuś, w slipach, przechodzi z sypialni do łazienki.
Robercik z talerzem kanapek i butelką ketchupu wraca do sypialni.
MACIUŚ
Mamo? Gdzie jest moja szczoteczka?
JOLECZKA
Wyrzuciłam, była pogięta.
MACIUŚ
Była nowa. Ze specjalnym profilem.
JOLECZKA
Jutro kupimy porządną. Śpij.
Maciuś podchodzi do lodówki. Szuka kanapek.
Robercik wychodzi z pokoju. Brzuch i dłonie ma całe w ketchupie.
Podchodzi do łóŜka Joleczki. Waha się, czy ją budzić.
Maciuś zamyka lodówkę. Wychodzi do sypialni.
Zmiana decyzji: Robercik wchodzi do aneksu kuchennego i wyciera się
ścierką wiszącą obok lodówki.
MACIUŚ
Cholera!
Robercik, wciąŜ umazany ketchupem, wychodzi do łazienki.
Maciuś wraca z sypialni ubrudzony na tyłku i dłoniach ketchupem i
masłem. Otwiera drzwi łazienki, lecz z uwagi na obecność Robercika
kieruje się do aneksu i wyciera się ścierką. Jeszcze bardziej się brudzi.
MACIUŚ
Cholera!
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Robercik przechodzi z łazienki do sypialni.
Maciuś wychodzi do łazienki. Pauza.
MACIUŚ
Cholera!
Robercik wraca z pustym talerzem. Odstawia do zlewu w aneksie
kuchennym. Pije wodę z czajnika.
Maciuś, owinięty w pasie ręcznikiem, przechodzi z łazienki do sypialni.
Joleczka wstaje z łóŜka i wychodzi do łazienki.
Maciuś wchodzi z sypialni i podchodzi do łóŜka Joleczki.
MACIUŚ
Mamo, gdzie jest moja czysta bielizna?
Robercik wychodzi do sypialni.
Maciuś podnosi kołdrę, łóŜko jest puste.
Gdy idąc do sypialni Maciuś przechodzi obok drzwi łazienki, Joleczka
otwiera drzwi tuŜ przed jego nosem. Joleczka ma twarz całą zieloną od
kremu.
MACIUŚ
A!
JOLECZKA
W praniu. Wszystko poprałam. Kładź się.
Joleczka wraca do łóŜka.
Maciuś wychodzi do sypialni.
ROBERCIK
A!
MACIUŚ
A!
ROBERCIK
Wynoś się, golasie!
MACIUŚ
To jest moje łóŜko!
Plask. Maciuś wchodzi z sypialni, jedną dłonią trzyma opadający ręcznik,
palec drugiej dłoni podstawia pod nos, tamuje krew.
ROBERCIK
Od dzisiaj jest moje!
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JOLECZKA
Nie powinieneś tak późno wracać, synku. Nie wyśpisz się. Szkoda
zdrowia. Na śniadanie zrobię wam jajecznicę. Śpij, synku, śpij.
9.
Dźwięczy dzwonek opiekacza do grzanek. Wyskakuje grzanka.
SEBASTIAN
I podobno masz szlaban na imprezy.
MACIUŚ
Śmiej się. Nawet studentów nie mogę przyjmować.
SEBASTIAN
Wiesz co powinieneś zrobić?
MACIUŚ
Nie wyglądasz na kogoś, kto by wiedział. Mam problem z odŜywianiem, z
Ŝyciem towarzyskim, z miejscem do spania, z pracą.
SEBASTIAN
CięŜka sprawa. Co to za kawa?
MACIUŚ
ZboŜowa. Zdrowsza.
SEBASTIAN
Odpuszczę sobie. Wylej. Umówiłem się z Ninką i Minką. Bliźniaczki.
Powiedziałem, Ŝe robisz wieczór liguryjski inspirowany malarstwem
Bernardo Strozziego. Będziemy ucztować komponując się niczym na
rokokowych obrazach. Napaliły się na niskokaloryczną ucztę. Nie
wspomniałem tylko o nagich dekoltach.
MACIUŚ
Nic z tego. Mama ich nie wpuści.
SEBASTIAN
MoŜe na mieście?
MACIUŚ
Wyłącznie blisko domu. Jak nie wrócę do dwudziestej drugiej, to nie wejdę
do mieszkania. Zamontowała łańcuch. Chyba się wyprowadzę.
SEBASTIAN
Niegłupie.
MACIUŚ
Do ciebie?

Moja matka nigdy nie dorośnie

23

SEBASTIAN
Po co ona przyjechała?
MACIUŚ
Mnie pytasz? Wróciła.
SEBASTIAN
Postawmy pytanie inaczej – dlaczego wróciła? Co ją skłoniło?
MACIUŚ
Ona nigdy nie dorośnie.
SEBASTIAN
A czego byś się spodziewał? To w końcu matka. Jej nie zmienisz. Tak ma
i koniec.
MACIUŚ
I co w związku z tym? Co z tego wynika?
SEBASTIAN
Wszystkie matki są takie same. Dopóki tego nie zrozumiesz, leŜysz.
MACIUŚ
Są tu od dwóch dni. W ciągu czterdziestu ośmiu godzin straciłem łóŜko,
garderobę, bo wszystko poszło do prania, biurko stało się szafką na buty,
a w zamian czekam właśnie na nową szczoteczkę do zębów.
SEBASTIAN
Niedługo się pojawi.
MACIUŚ
Mnie to nie cieszy. Postaw się w mojej sytuacji, co byś zrobił?
SEBASTIAN
Uwiedź ją zamiast walczyć, albo odeślij. Z Kasią, jak poszło?
MACIUŚ
Zgodnie z planem.
SEBASTIAN
Patrzyłem i słuchałem uwaŜnie tych bredni i nadal nie wiem, o co chodzi.
MACIUŚ
Jest kilka tricków, nauczę cię, tylko najpierw pozbądźmy się matki. –
Wiesz, co jest najgorsze? On śpi w moim łóŜku. Pierwszą noc
przesiedziałem w kuchni. Dzisiaj spałem w wannie.
SEBASTIAN
Wygoń go.
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MACIUŚ
Wygoń?
SEBASTIAN
Rozumiem, cięŜko go ruszyć.
MACIUŚ
Dobra uwaga.
SEBASTIAN
Nie chcę ci się narzucać, ale u nas w klubowym sklepiku kupisz wszystko.
Jakbyś chciał, coś dobierzemy.
MACIUŚ
A konkretnie?
SEBASTIAN
Coś na szybki przyrost masy. Ale musiałbyś ćwiczyć. Regularnie.
MACIUŚ
To niewykonalne. Kilograma ziemniaków nie podniosłem od osiemnastu
lat.
SEBASTIAN
Stań się taki jak on, to go pokonasz. Mamusia teŜ w innym świetle cię
zobaczy.
MACIUŚ
W taką przemianę nie uwierzy.
SEBASTIAN
AŜ tak dobrze ją znasz? – Podejdź ich. Bądź sprytny. Bądź cierpliwy. Myśl.
Uśpij czujność. Przygotuj się i czekaj na odpowiedni moment. A kiedy taki
nastąpi, zaatakuj. Silny bądź. Czujny bądź. I szybki bądź. Co jest dla
ciebie najcenniejsze?
MACIUŚ
Co?
SEBASTIAN
Wolność. ‘Nie zamieniłbym tego na nic.’ - juŜ zapomniałeś? Trzymaj to.
Jest twoje! Łykaj witaminy, wspomagaj organizm, dbaj o ciało, utrzymuj
dietę. Pakuj. To jest walka na śmierć i Ŝycie. Ty albo oni. UłóŜ plan. Zrób
rozeznanie terenu. Przygotuj się. W chwili kryzysu, a z pewnością taki
nastąpi, kaŜda informacja będzie na wagę - Ŝycia. Nie poddawaj się.
Ćwicz. Ćwicz! Boli? Ma boleć. I pamiętaj o celu, pamiętaj po co to robisz,
dokąd zmierzasz. Ku - wolności.
MACIUŚ
Ku wolności.

Moja matka nigdy nie dorośnie

25

SEBASTIAN
Wyjdź jej naprzeciw. Przestań być ofiarą. Teraz to ty jesteś myśliwym. Ty
jesteś wilkiem. Za daleko zaszedłeś, Ŝeby teraz się poddać.
10.
JOLECZKA
Maciuś! Mam szczoteczkę!
Drzwi kopnięte przez Robercika otwierają się i Robercik wnosi dziesięć
toreb pełnych zakupów. Joleczka niesie trzy kartonowe pudła.
JOLECZKA
Tu przed drzwiami stoją siatki. PomóŜ, synku.
ROBERCIK
Gdzie to zrzucić?
JOLECZKA
Na środku. Tylko ostroŜnie.
Robercik bezceremonialnie upuszcza torby na środek pokoju.
SEBASTIAN
Spadam. Cześć, kolego, niezły biceps.
JOLECZKA
Nie stój. PomóŜ. Patrz, jak brat twój nosi.
ROBERCIK
Z chorą stopą. JuŜ nie mogę.
JOLECZKA
Zaraz obiadek naszykuję. Całą rodzinką zjemy, jak sobota to sobota.
Wnieś torbę, umyj ręce i obierz ziemniaki. Robercik, wstawisz wodę.
Potem pokroisz karkówkę i stłuczesz na kotlety. A ty zetrzesz bułkę na
panierkę. Będą schabowe, cieszysz się? Do tego, specjalnie dla ciebie,
włoska kapusta. A na deser spaghetti z truskawkami. Czuję, Ŝe to jest
przełomowa chwila. Włączmy jakąś – canzonę.
ROBERCIK
Coś z tobą, bracie, nie tak?
MACIUŚ
Z czym?
ROBERCIK
Pytam.
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MACIUŚ
Luz. Dasz poćwiczyć na atlasie?
ROBERCIK
A chcesz?
MACIUŚ
Jak bym nie chciał, to bym pytał?
ROBERCIK
Zgoda, ale mały pokój na zawsze tylko dla mnie.
MACIUŚ
I ustawisz mi ćwiczenia.
ROBERCIK
Na atlasie cię rozwalę.
11.
W ciemności.
Brzęczy metal, skrzypi skóra.
ROBERCIK
Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Pompuj. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć.
Dziesięć.
Rozjaśnienie.
W bloku do ćwiczeń kulturystycznych Maciuś – w piŜamie w prąŜki –
dźwiga turkusową sztangę.
ROBERCIK
Pompuj. Jedenaście. Pompuj. Dwanaście.
MACIUŚ
JuŜ nie mogę.
ROBERCIK
Trzynaście! Ciągniesz! Czternaście. Piętnaście.
MACIUŚ
Nie dam rady.
ROBERCIK
Lachonie, dawaj! Szesna-ście. Sie-demna-ście.
JOLECZKA
Chłopcy, kończcie zabawę. Obiad. Myć się i do stołu.
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ROBERCIK
Jeszcze pięć i idziemy. Osiemnaście.
MACIUŚ
Miało być do dwudziestu!
ROBERCIK
Pięć! Osiemnaście – powtórka, nie docisłeś.
JOLECZKA
Pięć, ale nie więcej, bo wystygnie.
ROBERCIK
Osiemnaście.
MACIUŚ
Dziewiętnaście!
ROBERCIK
Nie dyskutuj, pompuj. Teraz jest dziewiętnaście.
MACIUŚ
Dwadzieścia!
ROBERCIK
Jeszcze trzy! Dwadzieścia jeden.
JOLECZKA
Maciuś, pośpiesz się.
ROBERCIK
Dwadzieścia dwa. Dwadzieścia trzy.
JOLECZKA
Robercik, siadaj. NałóŜ sobie. A ty umyj się i przebierz. Jesteś cały mokry.
Ubranie ci naszykowałam. LeŜy na wannie.
MACIUŚ
Nie mam siły. Później się wykąpię.
ROBERCIK
Proteinek mało.
JOLECZKA
Jak jesz tylko kluski i sałatę.
ROBERCIK
KsiąŜki i ksiąŜki. Body-building, bracie, patrz!
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JOLECZKA
Nie napinaj się przy stole, bo rozlejesz. – Nie mówiłam?
MACIUŚ
Poprawię się.
ROBERCIK
Proteiny, aminokwasy. Czekolada zawiera duŜo przeciwutleniaczy. I
koncentracja. Spokój. Musisz być spokojny w środku. Skoncentrowany. W
ćwiczeniach to podstawa.
MACIUŚ
Są jakieś... preparaty... na szybki przyrost tkanki mięśniowej?
ROBERCIK
Preparaty, teŜ wymyślił.
JOLECZKA
OdŜywki dla sportowców. Powtórz.
MACIUŚ
OdŜywki dla sportowców.
ROBERCIK
Jak ma nie być. Patrz, jaki przyrost.
JOLECZKA
Nie napinaj się, prosiłam.
ROBERCIK
Czasem stawy bolą, jakby cię rozrywali, ale zaciskasz zęby, kwiczysz i
ćwiczysz. Albo, jak my mówimy, na blok, zaciskaj zwieracze i jazda na
pełnej dupie.
JOLECZKA
Skrzydełko czy nóŜka, czy moŜe karkówka?
ROBERCIK
Są tacy, co biorą zastrzyki. Hormony. Albo grzejesz mięśnie. Od środka. I
wiesz co jeszcze?
MACIUŚ
Nie wiem.
ROBERCIK
Nie musisz się golić.
MACIUŚ
Golić?
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ROBERCIK
Zanika zarost. Odwrotnie niŜ u kobiet, bo im brody rosną.
JOLECZKA
Nie Ŝartuj sobie z Maciusia.
ROBERCIK
Włączymy telewizor?
MACIUŚ
Nie mam telewizora.
JOLECZKA
Pyszna sałatka, same witaminki.
ROBERCIK
Nie jem. Wiesz przecieŜ, Ŝe jestem na diecie i twardego nie strawię.
Zjadłbym hamburgera.
JOLECZKA
Mam pogryźć za ciebie? Hamburger jest niezdrowy. To pies skręcony
razem z budą i łańcuchem.
ROBERCIK
Ale nie w Ameryce.
JOLECZKA
Za duŜy jesteś, siadaj i jedz! Jak nie będziesz miał siły, to Maciuś cię
pokona w podnoszeniu sztangi.
ROBERCIK
Nie będę jadł.
JOLECZKA
Przynajmniej deser. Zrobiłam spaghetti.
ROBERCIK
Chcę hamburgera. Prawdziwego, z Ameryki.
MACIUŚ
Uwielbiam spaghetti z truskawkami. Tak, uwielbiam.
ROBERCIK
Chcę się połoŜyć i oglądać telewizor. Ile masz kanałów? Gdzie pilot?
MACIUŚ
JuŜ mówiłem, Ŝe nie mam telewizora.
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JOLECZKA
Kupimy. Nie denerwuj się. – Właśnie w tej chwili uświadomiłam sobie, Ŝe
nie spytałam cię, gdzie tata?
MACIUŚ
Wyszedł.
JOLECZKA
Jakoś długo nie wraca. To juŜ tydzień.
MACIUŚ
Zapytaj lepiej, kiedy wyszedł.
JOLECZKA
A to tajemnica? Kiedy?
MACIUŚ
Piętnaście lat temu. Szukać ciebie.
JOLECZKA
Musieliśmy się minąć. Z niego zawsze był tropiciel z pilotem w ręku. To się
nawet dobrze składa.
ROBERCIK
Co mam robić? Nudzę się.
JOLECZKA
Poćwicz.
ROBERCIK
JuŜ ćwiczyłem.
JOLECZKA
Pójdź na spacer.
ROBERCIK
Masz rower?
MACIUŚ
Nie mam.
JOLECZKA
Przeczytaj ksiąŜkę.
ROBERCIK
Jeszcze nie zwariowałem. Mam psuć oczy, kiedy nie muszę?
JOLECZKA
Gdzie idziesz?
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ROBERCIK
Pobujać się na łóŜku.
MACIUŚ
A Eliasz, czym się zajmuje?
ROBERCIK
Stary pedał!
JOLECZKA
Nie mów tak o swoim ojcu!
ROBERCIK
A nie jest?
JOLECZKA
I co z tego? Prowadził razem z Beniaminem business. Części samolotów
sprzedają na eksport.
ROBERCIK
Do Iranu!
MACIUŚ
To duŜa firma?
JOLECZKA
Mieli kilka fabryk.
MACIUŚ
Jaka nazwa?
JOLECZKA
Nie pamiętam.
MACIUŚ
W Nowym Yorku?
JOLECZKA
Texas. Dallas.
MACIUŚ
Nie chciałabyś tam wrócić?
JOLECZKA
Musiałoby stać się coś naprawdę niezwykłego. Drugi raz samego cię nie
zostawię. Poczekam, aŜ dorośniesz. Obiecuję.
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12.
Szeleści folia.
ROBERCIK
Ciekawe rzeczy.
SEBASTIAN
Pewnie. Nigdy byś nie przypuścił, Ŝe moŜesz mieć darmowy dostęp do
najnowszych osiągnięć w dziedzinie dietetyki dla sportowców. To są
próbki. Za darmo.
ROBERCIK
śadnej z tych nazw nie znam. U nas są lepsze.
SEBASTIAN
Są skuteczne i bezpieczne. Nie otrujesz się. Anapolon przy tym to jak
witamina C.
ROBERCIK
Czy wyglądam na takiego, co się boi? Jak to działa?
SEBASTIAN
To zaleŜy.
ROBERCIK
Od czego?
SEBASTIAN
Krótko mówiąc, od tego co z czym i do czego.
ROBERCIK
A to? Z cukrem? Siara.
SEBASTIAN
Winstrol nie zawiera cukru. Napisali, Ŝe mogą się rozsypać cukry. Z tym
trzeba uwaŜać. Masz cukrzycę?
ROBERCIK
śarty.
SEBASTIAN
W takim razie bez skutków ubocznych.
ROBERCIK
Orling. W sexshopie widziałem.
SEBASTIAN
Suplement diety. Bardzo skuteczny. Wymaga systematycznego masaŜu.
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ROBERCIK
Omnadren.
SEBASTIAN
Propionat testosteronu. Krystalicznie czysta postać.
ROBERCIK
Prawie krystaliczna. Ma krótki czas półrozkładu. Trzeba robić zastrzyk co
dwa, trzy dni.
SEBASTIAN
Coś jednak wiesz.
ROBERCIK
Jak zaczynałem, to sypałem to do zupy zamiast przypraw. Miałem przyrost
lepszy niŜ z Anapolonem.
SEBASTIAN
Co z wątrobą?
ROBERCIK
Co ma być? Nic.
SEBASTIAN
Jaką masz dietę?
ROBERCIK
Wszystko spalam w bloku.
SEBASTIAN
Jakieś serie?
ROBERCIK
O co pytasz? Biceps, Triceps, Brachialis, Pectoralis Major, Serratus
Anterior?
SEBASTIAN
KaŜdą partię ćwiczysz osobno?
ROBERCIK
Jasne.
SEBASTIAN
To niedobrze. Jaka kolejność?
ROBERCIK
W Triceps Brachii jest to bez znaczenia.
SEBASTIAN
A udo?
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ROBERCIK
Tak samo. Sartorius. Rectus. Vastus Lateralis, potem Vastus Medialis.
SEBASTIAN
A Gracilis – sam ćwiczysz czy z pomocą? Bo jak sam, to ktoś ci bajek
naopowiadał. Miałeś dietetyka, trenera?
ROBERCIK
Kumpel sporo o tym wie.
SEBASTIAN
Gówno wie.
ROBERCIK
Chcesz ustawić mi dietę?
SEBASTIAN
Nie tylko. Ciało to złoŜony organizm. Działasz na jeden obszar, a on
oddziałuje na inny. Musisz o tym pamiętać. Ale widzę, Ŝe masz duŜo
szczęścia – jeszcze nie jest za późno.
ROBERCIK
A konkretnie?
SEBASTIAN
Podam jeden przykład. Jak wiesz, w krzyŜu gromadzi się ogromna
energia. Co z nią robisz?
ROBERCIK
Co miałbym robić z czym?
SEBASTIAN
Z energią, Ŝeby zmniejszyć napięcie. MoŜe powinienem zapytać inaczej:
czy masz narzeczoną?
ROBERCIK
Nie mam.
SEBASTIAN
To - źle. Choćbyś się skichał, nie wyciśniesz więcej, jeśli masz
zblokowany potencjał krzyŜa. Energia w całym ciele musi przepływać
swobodnie. Jeśli powstaje gdzieś jej nadmiar, promieniuje on na inne
partie organizmu i blokuje rozwój. A do naszego klubu przychodzą
wyłącznie kobiety.
ROBERCIK
A co z tym? Lignocainum Hydrochloricum.
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SEBASTIAN
Lidokaina typu U. Jesteś uczulony na amidy?
ROBERCIK
Skąd. Nawet nie wiem co to jest.
SEBASTIAN
To znieczulacz w Ŝelu. Bardzo szybko się wchłania. UwaŜaj, nie przesadź.
MoŜesz się zerwać.
ROBERCIK
Penimax. Znowu Ŝel?
SEBASTIAN
To? To są witaminy dla prawdziwych sportowców. Wymaga bardzo
ścisłego porcjowania. Przygotuję listę i sposób dawkowania. Jak się
zdecydujesz, to zastanowimy się nad całą resztą. Mam na imię Sebastian.
Jak ze mną zaczniesz, nigdy nie przestaniesz. Nie opędzisz się.
ROBERCIK
Czterdzieści procent w ciągu sześciu tygodni?
SEBASTIAN
Wykorzystuje hydroterapeutyczne właściwości wody. Bez efektu jojo, czyli
mięsień zwiększa swój rozmiar trwale. Lecz stosując, musisz ćwiczysz.
Inaczej zbędna cała fatyga.
ROBERCIK
Komu to mówisz.
SEBASTIAN
I sprawa ostatnia: nie chodzi mi o forsę. Nie jestem handlarzem prochów.
ROBERCIK
Jedno trzeba ci przyznać, masz bajer.
SEBASTIAN
Na ten temat pogadaj z Maćkiem. MoŜna powiedzieć, obaj robimy to
samo, tylko w odmienny sposób. I, szczerze mówiąc, on jest w tym o
niebo lepszy
13.
Trzaskają drzwi kuchennych szafek, szeleszczą przekładane pojemniki.
JOLECZKA
Prosiłam, Ŝebyś mówił, o której wrócisz.
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MACIUŚ
JuŜ mówiłem, Ŝe nie mam pojęcia. Trwa sesja, a studenci są nieobliczalni.
JOLECZKA
Ale do tej pory? Wystarczyło zadzwonić. Teraz albo zjesz zimne, albo
muszę odgrzewać.
MACIUŚ
Wszystko jedno. Mogę nie jeść.
JOLECZKA
A potem chodzisz głodny. Po co ja się staram? – Co tam masz? Czego
szukasz?
ROBERCIK
Podpuszczka. Potrzebuję kieliszek alkoholu, Ŝeby zrobić syrop. Suplement
diety.
JOLECZKA
Alkohol? Nie ma mowy. W tym domu nikt nie będzie pił. Chcesz, kakao
zrobię.
ROBERCIK
Wiesz, mamo, co to jest kompleksowa praca nad harmonijnym rozwojem
ciała i ducha? Sebastian mi powiedział. Samo ćwiczenie to za mało, tak
samo jak sama dieta. Trzeba łączyć jedno z drugim. Badacze z Harvard
University, w wyniku prowadzonych przez dwanaście lat obserwacji
stwierdzili, Ŝe alkohol, oprócz tego, Ŝe pobudza krąŜenie, to reguluje
wydzielanie insuliny i zapobiega cukrzycy. Sebastian mówi, Ŝe pewien
Gruzin wypijał dziennie pół litra czystego spirytusu przez całe Ŝycie odkąd
pamięta i dzięki temu doŜył stu czterdziestu lat. Churchill codziennie
wypijał butelkę szampana, butelkę wina, butelkę koniaku i butelkę whisky i
nigdy nie chodził pijany. Do tego dodaj pracę nad motywacją i masz pełny
obraz korzyści. Wsparcie witaminami, dopalaczami i tyrozyną dają
dodatkowe moŜliwości. Ćwiczę ducha. Sebastian mówi, Ŝe aby trafić w
swój punkt siły trzeba dogłębnie poznać swój organizm, nie tylko mięśnie,
trzeba skorelować to z psychiką i co najwaŜniejsze – dbać, by nie
powstawały energetyczne zatory, zwłaszcza w krzyŜu.
MACIUŚ
Co brałeś?
ROBERCIK
Jestem bliski określenia swojego punktu siły i tobie radzę zrób to samo..
JOLECZKA
Wychodzisz?
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ROBERCIK
Do sklepu. W tym domu nie ma kropli alkoholu. A potem umówiłem się z
Sebastianem.
JOLECZKA
O tej porze?
ROBERCIK
Pracuję nad zegarem biologicznym. Sebastian mówi, Ŝe w nocy organizm
uruchamia całkiem odmienne pokłady energii. śeby je opanować, trzeba
ćwiczyć – w nocy. Przez ostatni tydzień przeczytałem wszystkie ksiąŜki
Maciusia, a teraz – idę do klubu.
JOLECZKA
Witaminy dla sportowców w nocy? Idź z nim. Jeszcze się zgubi.
MACIUŚ
Miałem pracować, ale skoro nalegasz.
14.
W świetle monitora.
MACIUŚ
...Patrz. Jest...
SEBASTIAN
...Przewiń dalej...
MACIUŚ
...Nic nie rozumiem...
SEBASTIAN
Wróć... czekaj!
MACIUŚ
Jest! U.S. parts and components jet engine factory. Bla, bla, bla. Superior
Airparts. Prezes, jest! Eliasz... S...c...h...t...z...s....c...h...epanek.
Szczepanek. To Czech?
SEBASTIAN
Czeski śyd. Co za przypadek. Dzwoń od razu, póki Jolka kupuje telewizor.
MACIUŚ
Co mam mu powiedzieć?
SEBASTIAN
śe ma ją ściągnąć z powrotem.
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15.
Robercik wnosi telewizor.
SEBASTIAN
Patrz, będzie kino. – Co się stało? Dziwnie chodzisz.
ROBERCIK
I nie siądę. Dupa blada. - Jak złapało, tak trzyma. I strasznie piecze.
SEBASTIAN
Co brałeś?
ROBERCIK
I prochy, i kaszkę, i maść. I Ŝel. Mam łykać – łykam, smarować – smaruję.
Pieką - mnie - - - jajka.
SEBASTIAN
To nie od Ŝelu.
ROBERCIK
A od czego?
MACIUŚ
To próbki z laboratorium?
SEBASTIAN
A niby skąd? Trzymasz się listy?
ROBERCIK
Wszystko jak trzeba. Tylko efekt chciałem mieć szybszy.
SEBASTIAN
Jeszcze szybszy?
ROBERCIK
Wziąłem wszystko na raz. I mam.
MACIUŚ
Nic mu nie będzie.
SEBASTIAN
Dałem ci między innymi Oleum Camphoratum, Tribu Stallion i Staminol.
ROBERCIK
Staminol zuŜyłem w trzy dni.
SEBASTIAN
Miał być na miesiąc.
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ROBERCIK
Nie mogłem się doczekać. Wsmarowałem całą tubkę. Ale to chyba nie od
tego, bo zaczęło się niemal zaraz po tym, jak Ŝeś mnie zaprowadził do
klubu.
MACIUŚ
Co to za maść? – Staminol. Tribulus. Pobudza przysadkę mózgową do
większej produkcji hormonalnej, działa na jądra.
ROBERCIK
Zwiększa siły witalne. Miałem ostre branie.
SEBASTIAN
Koniarze ogierom to dają.
ROBERCIK
Przed gonitwą.
SEBASTIAN
Przed gonitwą teŜ.
ROBERCIK
Najpierw myślałem, Ŝe to wysypka. Uczulenie. Jak myślicie, co odstawić?
MACIUŚ
Wszystko.
ROBERCIK
Jednak – nie poddam się. Wytrzymam.
16.
JOLECZKA
Maciuś! – Telewizor mamusia kupiła! Gdzie go ustawimy? Doradźcie,
chłopcy. Usiądź. Dlaczego nie siadasz?
ROBERCIK
Wolę postać.
JOLECZKA
Na stojąco będziesz oglądał?
ROBERCIK
Czemu nie.
JOLECZKA
Markotny jesteś. Coś cię boli.
ROBERCIK
Nic mi nie jest.
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MACIUŚ
MoŜe klimat mu nie słuŜy?
ROBERCIK
Klimat.
JOLECZKA
Jak się włóczysz po nocach. Po klubach. Kaszki ci zrobię. Manna jest
zdrowa. Jak nie pomoŜe, wezwiemy pana doktora.
17.
Pukanie do drzwi.
JOLECZKA
Maciuś? Maciuś. Obudź się.
MACIUŚ
Tak, mamo?
JOLECZKA
Wyjdź z wanny, synku.
MACIUŚ
Chcesz się kąpać w środku nocy? Sprawdzałem prace studentom i
musiałem zasnąć.
JOLECZKA
Chcę porozmawiać. Wiesz o czym.
MACIUŚ
Skąd mam wiedzieć.
JOLECZKA
Masz zły wpływ na Robercika.
MACIUŚ
Ja mam zły wpływ na Robercika?
JOLECZKA
Mów ciszej, bo go zbudzisz. Demoralizujesz go. Odkąd tu przyjechaliśmy,
bardzo się zmienił. To był taki spokojny chłopiec. Opanowany. Skromny.
Teraz rozbestwił się, jest pyskaty i ma syfilis.
MACIUŚ
RzeŜączkę. Naprawdę nie wiem, kto to mógłby być.
JOLECZKA
Trzeba coś z tym zrobić.
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MACIUŚ
Leczyć.
JOLECZKA
Jakiego ja się wstydu przez ciebie najadłam.
MACIUŚ
Przeze mnie?
JOLECZKA
Nic cię nie obchodzi, a mógłbyś przynajmniej bratem się zająć. Chwilami
zastanawiam się, czy na ciebie moŜna liczyć. Wszystko robię. Gotuję,
sprzątam, piorę.
MACIUŚ
Gdybyś nie odesłała Chai-Chen, ona by sprzątała.
JOLECZKA
Obca baba w moim domu? Nigdy.
MACIUŚ
Powołajmy system dyŜurów. KaŜdego dnia niech kto inny sprząta, zmywa,
robi zakupy.
JOLECZKA
Jak to sobie wyobraŜasz? I tak wszystko spadnie na mnie.
MACIUŚ
Swoje dyŜury organizuj jak chcesz, a na moje będzie przychodzić ChaiChen. To proste.
JOLECZKA
śeby grzebać w szafkach? Dlaczego lekcji nie odrabiasz, synku?
MACIUŚ
Bo nie chodzę do szkoły.
JOLECZKA
Właśnie. Chowasz przede mną dzienniczek.
MACIUŚ
Przestań przeglądać moje dokumenty.
JOLECZKA
Szukam uwag.
MACIUŚ
Nie ma ich, bo nikt mi ich nie wpisuje.
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JOLECZKA
Wyrywasz kartki.
MACIUŚ
Mamo, naprawdę jestem juŜ dorosły. Nie wkładaj mi kanapek do torby.
JOLECZKA
Mam pozwolić, Ŝebyś jadł na mieście? Po tygodniu wrzody masz jak w
banku. PrzecieŜ gotuję po włosku.
MACIUŚ
Włoska kapusta to nie to samo, co rukola.
JOLECZKA
Z tym jeszcze mogę się zgodzić.
MACIUŚ
KaŜdy niech wraca do domu o jakiej chce porze. Nie czekaj z kolacją. I nie
zamykaj drzwi na łańcuch, tylko na klucz.
JOLECZKA
A skończysz z rozrzucaniem skarpetek?
MACIUŚ
A nie będziesz oglądała moich majtek, czy są brudne?
JOLECZKA
Kiedy – są. Na wizyty kolegów teŜ mogłabym się zgodzić, ale tylko do
dwudziestej drugiej.
MACIUŚ
Do której chcę.
JOLECZKA
Pod warunkiem, Ŝe się oŜenisz.
MACIUŚ
DuŜo wymagasz.
JOLECZKA
Z ekonomistką.
MACIUŚ
Mowy nie ma.
JOLECZKA
Popatrz, co w Ŝyciu jest najwaŜniejsze? Rozejrzyj się: pieniądze. Jeśli ich
nie masz, to przynajmniej zarabiaj tam, gdzie się nimi obraca.
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MACIUŚ
Myślisz, Ŝe moŜna się wzbogacić przez osmozę?
JOLECZKA
Nie pierz, nie gotuj, nie sprzątaj, nie troszcz się, nie pilnuj, nie zamykaj,
nie otwieraj. Nie doradzaj. Powiedz, kim ja dla ciebie jestem?
MACIUŚ
CięŜka sprawa.
JOLECZKA
Chcesz wiedzieć, co o tym sądzę?
MACIUŚ
Po to rozmawiamy.
JOLECZKA
UwaŜam, Ŝe jesteś juŜ samodzielny.
MACIUŚ
Nareszcie to zauwaŜyłaś. W końcu mam prawie czterdzieści lat.
JOLECZKA
Dla nas trojga zaczyna tu brakować miejsca.
MACIUŚ
Jest cięŜko, to fakt.
JOLECZKA
I nie jest dobrze, kiedy dorosły syn tak długo pozostaje na garnuszku
rodziców. Znajdź sobie jakieś mieszkanie i przyzwoitą pracę. Rzecz jasna,
nie zostawię cię samego, będę pomagała tak długo, jak to będziesz
konieczne. Z Robercikiem teŜ sama łatwiej sobie poradzę. Zacznij
przeglądać oferty, zorientuj się w cenach, powoli, bez pośpiechu, znajdź
mieszkanko w dobrej lokalizacji, a ja i Robercik pomoŜemy ci się
przeprowadzić.
MACIUŚ
Mam się wyprowadzić?
JOLECZKA
Coś znajdziesz. Widzisz inne wyjście?
MACIUŚ
Czy ja widzę inne wyjście?
JOLECZKA
Czas wyfrunąć z gniazda, kawalerze. Tak będzie najlepiej. Postanowione.
A teraz, śpij. Dobranoc, mój kochany. Sam dobrze wiesz, Ŝe robię to
wyłącznie dla twojego dobra.
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18.
Dźwięczy dzwonek opiekacza do grzanek. Wyskakuje grzanka.
MACIUŚ
Powiedz, co robić.
SEBASTIAN
Spokojnie. PrzecieŜ, jeśli nie będziesz szukał lokalu, to go nie znajdziesz.
A wtedy dalej mieszkasz tutaj. Tak sądzę.
MACIUŚ
W najlepszym wypadku ona coś znajdzie. W najgorszym czeka mnie
druga matura i drugie studia – tym razem ekonomiczne. I praca w banku. I
Ŝona pod dyktando mamusi. I staropolska kuchnia. I, z całą sympatią,
Robercik przez dwadzieścia cztery ha na dobę.
SEBASTIAN
Zgadza się.
MACIUŚ
Zgadza się? Bez Ŝartów.
SEBASTIAN
Wariant B: wyprowadzasz się. Jeśli nie moŜesz zostać, to jest to jedyne
wyjście.
MACIUŚ
Ale wciąŜ jestem w polu raŜenia.
SEBASTIAN
Zatem wariant B równieŜ odpada, jak sądzę.
MACIUŚ
Seba, to nawet nie brzmi interesująco.
SEBASTIAN
Jak tam dieta, kowboju?
ROBERCIK
(wchodzi z łazienki) Świetnie. Potrzebuję jeszcze tylko coś na zwapnienie
kości i juŜ zupełnie się rozsypię. To ma być biceps? Wszystko schodzi ze
mnie jak powietrze. Chcę hamburgera.
MACIUŚ
Polski hamburger to pies skręcony razem z budą i łańcuchem.
SEBASTIAN
Kiepsko wyglądasz.

Moja matka nigdy nie dorośnie

45

ROBERCIK
To niezwykłe, gubię wyłącznie tkankę mięśniową i ani grama tłuszczu.
SEBASTIAN
Indywidualna reakcja organizmu. Ryzyko wpisane jest w ten sport.
ROBERCIK
Odbuduję, ale nie na smalcu i kiszonych ogórkach. Wiesz, co zrób? U
niego zamieszkaj.
SEBASTIAN
Szukałbym innego rozwiązania.
MACIUŚ
Nie da się ukryć.
ROBERCIK
Kolegi nie przygarniesz?
SEBASTIAN
Nie wiesz, o czym mówisz. Mieszkam z babcią, w zamian za opiekę.
Zapisała mi mieszkanie z warunkiem, Ŝe będzie moje, jeśli ona doŜyje
dziewięćdziesiątki. Zostały mi dwa lata. Robię jej zastrzyki, herbatki,
podaję lekarstwa, witaminy.
MACIUŚ
Wytrzyma?
SEBASTIAN
Staram się. Co ciekawe, ustawiłem jej dietę podobną do twojej, ale skutek
jest całkiem odmienny.
MACIUŚ
Inne pomysły?
ROBERCIK
Mam.
MACIUŚ
Słuchamy.
ROBERCIK
Kup camping i zamieszkaj na prerii.
MACIUŚ
Warto było czekać. MoŜe sam to zrobisz i zabierzesz mamę?
SEBASTIAN
Znajdź najpierw prerię.
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ROBERCIK
Mama lubi w bloku. A ja mamy nie zostawię. Znów mnie goni.
SEBASTIAN
Wariant C: namów ją do wyjazdu. On poleci za nią.
MACIUŚ
To ma sens.
SEBASTIAN
Z całą pewnością.
MACIUŚ
Tylko powiedz, jak przekonać matkę, Ŝeby przestała troszczyć się o
własnego syna. Szczególnie, gdy wróciła, Ŝeby nadrobić stracone
osiemnaście lat.
ROBERCIK
Jak będzie trzeba, to pomogę.
MACIUŚ
A tu mnie zastrzeliłeś. Niby jak?
ROBERCIK
Dam ci telefon do Eliasza.
MACIUŚ
UwaŜasz, Ŝe to coś da?
SEBASTIAN
Próbuj.
MACIUŚ
Wątpię.
SEBASTIAN
Przynajmniej spróbuj.
MACIUŚ
Głupota.
ROBERCIK
Ale zrobisz coś dla mnie.
MACIUŚ
Powiedz tylko co.
ROBERCIK
Nauczysz mnie rwać laski.
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MACIUŚ
Myślisz, Ŝe potrafię?
ROBERCIK
Sebek mi powiedział. Kto by pomyślał, Ŝe z ciebie taki magik.
MACIUŚ
Daj numer. Co o nim wiesz? Muszę go zahaczyć w pierwszym zdaniu.
Cechy szczególne, wiek, zainteresowania, słabe punkty.
ROBERCIK
To do niczego, on jest nieprzemakalny, to biznesmen. Wiesz co? Lepiej
nie mów mu, Ŝe jesteś synem naszej mamy.
MACIUŚ
Dlaczego mam nie mówić?
ROBERCIK
Eliasz nic o tobie nie wie. Nie wie, Ŝe istniejesz.
MACIUŚ
Powoli. Nie powiedziała, Ŝe ma juŜ jednego syna?
ROBERCIK
Dokładnie.
MACIUŚ
To co ja mu powiem? Witam pana, jestem pierwszym synem pańskiej
Ŝony, wróciła do domu zostawiając pana, a teraz proszę ją stąd zabrać?
ROBERCIK
Czemu nie?
MACIUŚ
Lepiej będzie, jak ty z nim to załatwisz. śe cię zabrała, a ty nie chcesz tu
być, bo zły klimat, bo bieda, brak hamburgerów i ogólnie, Ŝe chcesz
wracać.
ROBERCIK
Kiedy ja nie wiem czy chcę wracać. Jak mama postanowi wrócić, to i ja
wrócę, ale jak zostanie, to ja teŜ.
MACIUŚ
Kiedy ona nigdzie się nie wybiera! Właśnie pojechała do marketu po płytki
na ścianę.
ROBERCIK
Dałem ci numer. Chcesz, dzwoń. Tyle mogę zrobić.
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SEBASTIAN
I co z tego? Jeśli Eliasz ją namówi, to wróci. Zaproponuj, Ŝe zapłacisz za
bilet, raz dwa się ją zapakuje, wstawi do samolotu, Robercika razem z nią,
a Eliasz jeszcze po rękach cię będzie całował.
ROBERCIK
Znów mnie goni. Dzwonisz?
MACIUŚ
Czekaj. Dzwonię. – Ahoj, ne, to není Robercik. Jsem syn vaše manželka
prvního manželství. Opravdu. Joleczka je v mém domě. V Polsku. Ano,
Polsko. Taková země kdesi v Evropě. Také si myslím, že to není dobré.
Ano, jsem svého prvního syna. Jak mohu vědět proč? Probudil se v ní
mateřský pud. Ne, je mi jedno. Potřebuji vaši pomoc. Pokud je to možné,
prosím, vezměte si ji. Kdy? V tomto okamžiku. Nech ji zavolat. To je tvůj
problém a mě nezajímá, vysvětlete sami tváří v tvář, někoho, kdo má co a
kdo je někým víc. Robercik? Zdravý jako kůň. Ano, je to moje telefonní
číslo. Pane, ja nechápu, ať jste přestal křičet. Podívejte se na všechno.
Koupím lístek. Vést ji na letadlo a nepohybují dokud start. Oba. Beze mě.
Nikde si nevybrali, můžete být klidný. ––– Pane, není tomu tak. – Rzuciła
go jak szmatę dla jakiegoś dupka i on nie chce jej znać.
SEBASTIAN
Tak powiedział?
MACIUŚ
Wziął mnie za kochanka mojej własnej matki.
19.
JOLECZKA
Gdzie są moi chłopcy? Kochani, szykujemy prawdziwą rewolucję.
Przebierzcie się w jakieś brudne ciuszki, i z okrzykiem - ej! - do roboty! Jak
tam z kondycją, sportowcy?
MACIUŚ
U mnie całkiem nieźle.
JOLECZKA
Co taka kwaśna minka u syneczka?
ROBERCIK
Ten klimat całkiem mi nie sprzyja, mamusiu, ale mną się nie przejmuj.
Będę twardy.
JOLECZKA
Przywykniesz.
ROBERCIK
Goni mnie.
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JOLECZKA
Maciuś, co mu robisz?
MACIUŚ
Nic.
JOLECZKA
Za karę przeniesiesz dwa razy więcej płytek niŜ Robercik.
ROBERCIK
Chcę prawdziwego hamburgera, z Ameryki.
JOLECZKA
Zrobię ci lepszego. Dobrze. Przebierajcie się, raz, dwa. Zaraz panowie tu
przyniosą róŜne rzeczy, trzeba zrobić miejsce. Takie duŜe chłopaki.
20.
Dzwoni telefon Maciusia.
MACIUŚ
Szczepanek – Dobrý den. Já vím, kdo volá. ––– Co? ––– Chápu, že
nemám na vybranou. Halo. – Oświadczył, Ŝe jeśli ona nie wróci, to on ma
argumenty, którymi zobliguje mnie do pokrycia wszystkich kosztów
związanych z nią zanim go zostawiła. Dla wstępnej orientacji podał nawet
kwotę. Z grubsza biorąc jest kosmiczna. Dał mi dwadzieścia cztery
godziny, a potem wyśle po nią jakiegoś Christophera.
ROBERCIK
O, Christopher. Chorwat. Nie chciałbyś go poznać.
SEBASTIAN
A jak wróci?
MACIUŚ
Jeśli jednak mama wróci, to teŜ mam mu zapłacić, tyle, Ŝe znacznie mniej.
ROBERCIK
Forma zachęty. Mówiłem, Ŝe tata to biznesmen.
MACIUŚ
Nie mówiłeś, Ŝe to mafioso.
ROBERCIK
Zapłacisz?
MACIUŚ
Nie będzie mi dziad dyktował warunków.
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ROBERCIK
Znałem juŜ takich.
JOLECZKA
Chłopcy! Co z wami? Idziecie?
21.
JOLECZKA
Nie jesz?
MACIUŚ
Jem.
JOLECZKA
Schabowy moŜna jeść i na zimno, i na ciepło, ale ciepły jest zdrowszy.
ROBERCIK
Lepsze spalanie.
MACIUŚ
Pyszności.
JOLECZKA
Robercik, ziemniaków ci dołoŜę. Czy wolisz grykę?
ROBERCIK
Zrobię głośniej.
JOLECZKA
Z prezesem umówiłam cię jutro na jedenastą.
MACIUŚ
Cieszę się.
JOLECZKA
Nie licz, Ŝe od razu będziesz pracował w okienku. Koszulę masz
wyprasowaną. Spodnie weźmiesz z szafy, są na wieszaku. I załóŜ świeŜe
majtki. Który dzień w tych chodzisz?
MACIUŚ
Rano zmieniałem.
ROBERCIK
Zmieniał, widziałem.
JOLECZKA
Jakieś dwie dziewczynki przyniosły kalendarz. Podobno dla ciebie w
prezencie. Coś takiego moŜna powiesić w warsztacie samochodowym, ale
nie w banku.
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ROBERCIK
Statystyki.
MACIUŚ
StaŜystki.
ROBERCIK
Brzmi podobnie.
MACIUŚ
Ale znaczy zupełnie co innego.
JOLECZKA
W biurze nieruchomości spotkałam moją dawną znajomą. Ewę. Bardzo
otwarta osoba. Hodowca pieczarek. Ma wspaniałą córkę. Mieszkają w
ŁomŜy.
ROBERCIK
To niedaleko.
MACIUŚ
Tak, raptem dwieście kilometrów.
JOLECZKA
I podobnie jak ty jest ekonomistką. Co za zbieg okoliczności.
MACIUŚ
Trudno uwierzyć.
JOLECZKA
Muszę was poznać. Ma na imię Natka.
ROBERCIK
Natalia.
JOLECZKA
Posyp natką.
ROBERCIK
Nie chcę tej włoszczyzny.
JOLECZKA
Polej winem, będzie lepsze.
MACIUŚ
Mamo, to jest kwas octowy.
JOLECZKA
Mówiłeś, Ŝe robię postępy.

51

Moja matka nigdy nie dorośnie

52

MACIUŚ
Owszem, ale uŜywaj octu winnego, a to jest dziesięcioprocentowy roztwór
kwasu.
JOLECZKA
Buraczków sobie nałóŜ. Daj, ja ci nałoŜę.
ROBERCIK
Nie wchodzę w to.
JOLECZKA
Maciuś?
MACIUŚ
Poproszę.
JOLECZKA
I marchewkę z groszkiem.
MACIUŚ
Dziękuję, nie.
JOLECZKA
Za późno. Włoska kuchnia zaczyna mi się podobać. Czy wiecie, chłopcy,
Ŝe owoce jedzone zimą wychładzają organizm?
ROBERCIK
A czekolada rozgrzewa.
JOLECZKA
Tak. Zimą naleŜy jeść potrawy rozgrzewające.
ROBERCIK
A konfitury?
JOLECZKA
Konfitura to nie owoc.
ROBERCIK
A kompot?
JOLECZKA
Nalej sobie, jak chcesz.
MACIUŚ
PrzecieŜ mamy lato.
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JOLECZKA
Tylko się nie zalej. – A nie mówiłam? Ewa z Natką wpadną do nas dziś
pod wieczór. Upiekę babkę. Nigdzie nie wychodź. Poznam was.
MACIUŚ
Nigdzie się nie wybieram.
JOLECZKA
Ścisz ten telewizor. Musi tak ryczeć? Wolałabym do obiadu posłuchać
którejś z płyt Maciusia, a nie jakieś mecze.
ROBERCIK
To najnowsza wersja Fify, dziesiątka. Po obiedzie z Maćkiem robimy
mundial.
JOLECZKA
Ach, deser!
MACIUŚ
Spaghetti?
JOLECZKA
Twoje ulubione, z truskawkami.
ROBERCIK
Znowu kluchy.
22.
Rozmowa telefoniczna.
MACIUŚ
Bądź w pobliŜu. Jak wyjdą, dam znać.
SEBASTIAN
Czekam przy trzepaku.
MACIUŚ
A chcesz w łeb?
SEBASTIAN
Taki Ŝart.
MACIUŚ
Faktycznie się uśmiałem.
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23.
SEBASTIAN
Gdzie są?
MACIUŚ
W parku. A ja właśnie kończę spotkanie z szefem działu zatrudnienia
banku.
SEBASTIAN
Co z uczelnią?
MACIUŚ
L-4. Wczoraj przedstawiła mnie mojej przyszłej narzeczonej. Znalazła mi
nawet mieszkanie.
SEBASTIAN
Kiepsko. Kasia cię pozdrawia. Wziąłem Ninkę do knajpy, zjadła, wypiła, a
potem powiedziała, Ŝe chce jej się spać i poszła. Jak to robisz, Ŝe tobie się
udaje w pięć minut?
MACIUŚ
Uwziąłeś się.
SEBASTIAN
Pracuję w fitness, jestem specjalistą od diety i nic z tego nie wynika.
MACIUŚ
Bo kojarzysz im się z odchudzaniem!
SEBASTIAN
Mam zmienić pracę?
MACIUŚ
To bez znaczenia, czym się zajmujesz. – Dobrze, krótkie szkolenie. Krok
pierwszy. Smak przynęty. Fokus. Ma cię wyróŜnić spośród innych.
Pochwyć jej uwagę komplementem. I bądź aseksualny.
SEBASTIAN
To mam.
MACIUŚ
Krok drugi. Komfort. Wzmacniaj poczucie bezpieczeństwa i bliskości. Ma
je kojarzyć z tobą. DuŜo gadaj opisując przeróŜne emocje i wyciągaj z niej
wspomnienia, kiedy w Ŝyciu czuła się zrelaksowana. Poznasz jej język i do
niego potem się odwołasz.
SEBASTIAN
Temat?

Moja matka nigdy nie dorośnie

55

MACIUŚ
Dowolny. Chodzi o emocje. Krok trzeci. Pobudź jej wyobraźnię i narzuć
temat fantazji wywołując podekscytowanie. Mów o pasji, opowiadaj o
ludziach, ich metafizycznych albo zmysłowych przeŜyciach i wyciągaj z
niej jej własne opisy podobnych przeŜyć. Krok czwarty. Skoro juŜ się
rozluźniła i wykatapultowałeś jej uczucia gdzieś na orbitę przeznaczenia,
losu i układu gwiazd, niech teraz jej podświadomość zacznie rozwaŜać
podjęcie decyzji. Opowiadaj o czymkolwiek, ale tak, Ŝeby miało to choć
jedną cechę aktu seksualnego: ssanie, rozwieranie, pchanie. Choćbyś
mówił o jedzeniu kaparów.
SEBASTIAN
To idiotyczne.
MACIUŚ
Dla ciebie – tak, ale nie dla niej. Ona teŜ myśli, Ŝe to idiotyczne, ale czuje
co innego. I tu uwaŜaj, w którymś momencie zapytaj, gdzie to uczucie się
zaczyna. WskaŜ swoją głowę, serce, potem brzuch, a ona pewnie się
dotknie tam, gdzie to czuje. I jak tylko zabierze rękę, połóŜ tam swoją i
spytaj czy to jest ciepłe czy zimne uczucie.
SEBASTIAN
Mam dotknąć biustu?
MACIUŚ
Jak zrobisz to z kamienną miną, ona pomyśli, Ŝe się zaangaŜowałeś w
rozmowę i nawet nie zwróci uwagi na to, Ŝe twoja ręka juŜ tam jest. Pod
Ŝadnym pozorem nie dotykaj jajek, a jak się zapędzisz, to obróć to w Ŝart.
SEBASTIAN
Będzie się śmiała.
MACIUŚ
Bardzo dobrze, przełamujesz reakcje obronne. I na koniec, koniecznie w
jej języku i jej słowami mów rzeczy, które jej własne zmysły potwierdzają
albo takie, w które sama wierzy. Chodzi o racjonalne uzasadnienie
decyzji.
SEBASTIAN
A konkretnie?
MACIUŚ
Casablanca. ‘Dopiero się poznaliśmy, nie wiem nic o tych latach, w
których twoje Ŝycie się kształtowało. Ty masz chłopaka... Ale masz
marzenia, których wciąŜ nie zaspokoiłaś' – dalej jedziesz bez ogródek –
'Masz więc to potęŜne, nieodparte uczucie, Ŝe nasze energie, złączone,
zwielokrotnią się, a niektóre rzeczy po prostu muszą się zdarzyć.’
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SEBASTIAN
I?
MACIUŚ
Ale męczysz. I ułatw jej działanie, złóŜ propozycję tak, by była nie do
odrzucenia.
SEBASTIAN
Czyli?
MACIUŚ
Gdzieś z dala od ludzi – spacer, taras, park – kaŜ jej wyobrazić sobie
samą siebie stojącą pół metra przed sobą – czyli gdzieś między wami – i
czującą się naprawdę cudownie. Kiedy to zrobi SEBASTIAN
Skąd wiem, Ŝe zrobi?
MACIUŚ
Powie ci. Wtedy gwałtownie przyciągnij ją do siebie. Dla niej to będzie
szok, a ty właśnie przełamałeś fizyczną barierę. Dalej pójdzie samo.
SEBASTIAN
To działa?
MACIUŚ
Zazwyczaj.
SEBASTIAN
Uwiedź ją.
MACIUŚ
Kogo?
SEBASTIAN
Matkę. I namów do wyjazdu. To takie romantyczne.
MACIUŚ
Bój się Boga, co ty mówisz.
24.
SEBASTIAN
Teraz!
JOLECZKA
Jeszcze się nie spakowałeś? Samochód na dole czeka. Mokre rzeczy z
pralki wrzuć do torby.
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MACIUŚ
Dobrze, mamusiu. – UwaŜaj: jak zacznę mówić o matematyce, zadzwoń
do Szczepanka i od razu rozłącz się.
SEBASTIAN
Co mam zrobić?
MACIUŚ
Mamusiu?
JOLECZKA
Tak, syneczku?
MACIUŚ
Czy ty... jesteś szczęśliwa?
JOLECZKA
Pewnie, Ŝe tak. Pakuj się.
MACIUŚ
A czy ty mi ufasz?
JOLECZKA
O co ci znowu chodzi?
MACIUŚ
Co jest naprawdę wspaniałe, kiedy stwierdzasz, Ŝe komuś głęboko ufasz?
Wiesz, o co mi chodzi, o ten rodzaj zaufania, który odczuwasz, jak jakiś
miękki złocisty balon, łagodnie kojący, taki ciepły, mocny, który sprawia, Ŝe
czujesz się bezpieczna i całkowicie ufna. Rośniesz wtedy, całkiem jakbyś
rozkładała skrzydła, a samo uczucie zdaje się mówić: 'Tak, teraz jesteś
bezpieczna.' Tak ja to odczuwam, kiedy jestem obok ciebie.
ROBERCIK
Pakujemy?
JOLECZKA
Czekaj.
MACIUŚ
Czy Ty odczuwasz to samo, ten rodzaj ufności?
JOLECZKA
Tak, chyba tak.
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MACIUŚ
To naprawdę wspaniałe uczucie, prawda? JuŜ się pakuję. Wiesz, ostatnie
siedem lat spędziłem na czytaniu literatury i pisaniu o literaturze.
Analizowanie symboli językowych naprawdę potrafi być bardzo
intensywnym przeŜyciem – tworzysz świat absolutnych moŜliwości, w
którym wszystko moŜe się zdarzyć, ale musisz go zbudować na solidnych
podstawach – znaków, znaczeń. Niektórzy ludzie mogą tego nie rozumieć,
ale ja, im bardziej o tym myślę i to przeŜywam, tym silniej czuję, Ŝe jest to
związane przede wszystkim z poczuciem pasji, ale równieŜ – z regułami
matematyki.
JOLECZKA
To ciekawe.
Sebastian dyskretnie bierze telefon Maciusia. Wybiera numer. Po chwili
rozłącza się.
MACIUŚ
Prawda? To potrafi mnie całkiem pochłonąć, jakby przyciągając w
nieodparty sposób całą moją uwagę, jak jakiś wsysający cię wir. Wszystko
musi się zgadzać, łączyć jedno z drugim, jak w ekonomii. A wszystko,
czym dysponujesz, to twoja własna determinacja, skupienie, zdolności,
miłość do tego, co robisz i intuicja. A tak naprawdę to twoja zdolność
odczuwania pasji. Od tej pasji wszystko się zaczyna, od wraŜenia czegoś
twardego, solidnego, a im głębiej w ciebie wnika, tym bardziej zaczynasz
odczuwać jakby było bębnem, dudniącym, dudniącym i dudniącym
wewnątrz Ciebie. Wszystko inne wydaje się trywialne, a twoje pełne pasji
przekonanie, Ŝe to jest niezwykle cenne i waŜne, staje się silniejsze i
silniejsze... i paradoksalnie, im silniej się skupiasz na tym przeŜyciu, które
właśnie stwarzasz i we wnętrzu którego się znajdujesz, tym bardziej
czujesz się spełniona. Czasem wiesz, Ŝe przeŜywasz coś intensywnego, i
po prostu musisz się otworzyć i wszystko to przyjąć w siebie. A kiedy
wszystkie wewnętrzne ograniczenia pękają, opanowuje cię radość ze
świadomości, Ŝe to przeŜycie doprowadzi do jeszcze silniejszych przeŜyć,
po prostu dlatego, Ŝe przeŜycie poddania się czemuś potęŜnemu i
waŜnemu właśnie się pogłębia.
Dzwoni telefon Maciusia.
MACIUŚ
Halo. Ano. Moment. – Do ciebie, mamo. Eliasz.
JOLECZKA
Do mnie? – Eliasz? – Co jsem chtěl volat? Řekla jsem vám už, že já se
nevrátí. Musím vychovávat. Eliáš, nevím! – Ale o czym do mnie mówisz,
syneczku?
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MACIUŚ
O miłości, mamo. Wyobraź sobie, co będziesz czuła, gdy znowu
zobaczysz Eliasza, szczęśliwego i wdzięcznego, Ŝe wróciłaś.
Pozostawiony sam ze swoimi myślami, rozterkami, w tęsknocie, która
spala go jak rozŜarzone Słońce, kiedy staniesz przed nim, promienna jak
tylko ty potrafisz, on przy tobie poczuje się znów pełen Ŝycia i jakby
odrodzony.
JOLECZKA
PrzecieŜ cię nie zostawię, to postanowione.
MACIUŚ
Nie zniósłbym tego, serce by mi chyba pękło. Twoja obecność przy mnie,
mamo, wzbudza we mnie uczucie, Ŝe jestem szczęśliwy i spokojny.
Sprawia, Ŝe czuję, jakby moje Ŝycie znajdowało się teraz nareszcie w
jakimś rodzaju przestrzeni, gdzie bezpiecznie jest się otworzyć, to zaś
uświadamia mi, Ŝe musimy być razem – to jest los, to jest nasze
przeznaczenie.
JOLECZKA
Tak to właśnie czuję.
MACIUŚ
Czuję, Ŝe właśnie teraz, jak nigdy wcześniej mogę się wobec ciebie
całkowicie otworzyć i odnieść do ciebie w sposób, który pozwoli nam
zaakceptować bez zastrzeŜeń wszystko, co przyniesie nam los,
jednocześnie pozwalając mi czuć, Ŝe gdziekolwiek jesteś, zawsze jesteś
obok mnie.
JOLECZKA
Zawsze juŜ będziemy razem.
MACIUŚ
Radziłem sobie z wieloma sytuacjami, ale teraz odczuwam głęboki,
instynktowny komfort psychiczny, kiedy odzyskałem ciebie. MoŜe to
zabrzmi głupio, ale to jest jakieś poczucie jedności. WyobraŜasz sobie, jak
to jest?
JOLECZKA
Tak, synku.
MACIUŚ
A teraz pomyśl, co czuje Eliasz i wszyscy ludzie, na których Ŝycie nie
mamy wpływu, samotni, zagubieni? Jak bardzo oni, w porównaniu z nami,
muszą być nieszczęśliwi. To o czym mówię, odnosi się do przyszłości. A
Robercik? On tak tęskni do poczucia bezpieczeństwa, dlatego nie
odstępuje cię na krok. Ale pociąga go teŜ ‘siła’ i często pragnie czuć, Ŝe
jest w jego Ŝyciu męŜczyzna, z którego mógłby czerpać tę siłę. Mówię o
Eliaszu, którego tutaj nigdy nie będzie. Popatrz na maleńkiego Robercika,
(kontynuacja)
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MACIUŚ (kont.)
Ŝyje u twego boku bez ojca, pomyśl, o ile jego dzieciństwo byłoby
szczęśliwsze, gdybyś zapewniła mu – tatę. Wiem, czuję to, Ŝe jesteś
przepełniona tęsknotą za tym, co wiesz, Ŝe będziesz miała. A nas i tak nic
juŜ nie rozłączy.
JOLECZKA
Słucham cię, i, mówisz, jakbyś czytał w moim sercu. (przykłada dłoń do
klatki piersiowej) O, tutaj. Syneczku, to co ja mam zrobić?
MACIUŚ
To najlepsze co oboje moŜemy zrobić. Czy będziesz tu, czy tam, zawsze
juŜ będziemy razem. Będziemy do siebie pisać, dzwonić. Obiecuję, Ŝe
będę czytał wszystkie twoje maile i odpisywał. Co wieczór będę zdawał
relację, co robiłem, co jadłem i z kim. Moja przyjaciółka Beata mówi, Ŝe
kiedy poczucie psychicznego komfortu się pogłębia, człowiek staje się
otwarty na moŜliwość więzi z inną osobą. Poczuj tę chwilę, jakby inna
nowa część Ciebie otwierała się na kogoś... jakbyś się uczyła o tych
częściach samej siebie... poniewaŜ się właśnie otwierają... i im głębiej
zdajesz sobie sprawę z tego, ile radości daje ci sposób, w jaki się
otwierają... im więcej się uczysz o samej sobie... i im więcej odkrywasz na
temat tych intensywnych nowych więzi, które teraz są dla ciebie
dostępne... tutaj... z tą osobą... w tym miejscu... w tej nowej fazie twojego
Ŝycia, tym więcej dajesz innym. A kiedy masz to poczucie nowej
otwierającej się moŜliwości, otwórz swoją duszę... ciało... zmysły... otwórz
swoje myśli... to uczucie jest tak intensywne... przenikające kaŜdy
zakamarek Ciebie... czujesz, jak wali... i wali... i wali... w zamki... które
powstrzymywały Cię przed odczuwaniem... tego, czego naprawdę...
potrzebujesz. I czego potrzebuje Eliasz.
Znowu dzwoni telefon Maciusia.
MACIUŚ
Halo. Ano. Moment. Znowu on. To chyba coś więcej, niŜ zwykła tęsknota,
mamo.
JOLECZKA
Eliasz? – To nic. Nevadí mi. Dobrá. Nech to být. – On jest niesamowity.
Wysyła samolot z Christopherem. Co ja, biedna, mam zrobić? Mądry z
ciebie chłopiec. Co zrobić, powiedz.
MACIUŚ
Mamo, czy zdarzyło się choć raz, Ŝeby Eliasz cię zawiódł?
JOLECZKA
Rozumiesz mnie jak nikt na świecie. Kochany mój, (tuli Maciusia) Natka
będzie z tobą naprawdę szczęśliwa.
ROBERCIK
Kiedy Christopher przylatuje?
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JOLECZKA
Nie będziemy na niego czekać. Sami wrócimy. Nie lubię tego bezzębnego
Chorwata, źle mi się ten człowiek kojarzy. Torby, walizka, gdzie to
wszystko... (wychodzi, wraca, znów wychodzi, znów wraca...) Eliasz. –
Robercik, pakuj się, wracamy.
MACIUŚ
Jesteś teraz otwarta... na nowe cudowne doświadczenia?
JOLECZKA
Tak. Tak! Będę ci przysyłała pieniąŜki, synku.
MACIUŚ
Ale czujesz to? Czujesz?
JOLECZKA
Zdałam właśnie sobie sprawę z tego, Ŝe jestem teraz... we właściwym
miejscu... emocjonalnie... tutaj... głęboko w środku... i uświadomiłam
sobie, wewnątrz siebie, Ŝe... Ŝe... tak. On tam na mnie czeka.
MACIUŚ
Tak? W tej chwili to właśnie czujesz?
JOLECZKA
Tak.
MACIUŚ
To właśnie sprawia, Ŝe idziesz głębiej... do swojej prawdziwej istoty. I to
jest dla Ciebie dobre. Wracaj do tego w myślach, mamo, i uśmiechaj się.
Do Eliasza.
JOLECZKA
Tak! Chryste, zaraz się posikam. Robercik, rusz się!
MACIUŚ
Odprowadzę was na lotnisko.
JOLECZKA
Tak, tak!
ROBERCIK
Jak ty to zrobiłeś?
MACIUŚ
W mailu ci opiszę. – Co jest, pakuj się, szkoda czasu! Samochód czeka.
ROBERCIK
Odwiedź nas. Pójdziemy do mojego clubu. Tam jest dopiero trenerka,
czarnoskóra Mikaku. Zdrowa.
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SEBASTIAN
Co z Eliaszem?
MACIUŚ
To zaleŜy na ile rat się umówimy i jak długo matka będzie przysyłała
stypendium i ile. W najgorszym wypadku wezmę kredyt.
SEBASTIAN
I pytanie, co zrobić z Christopherem.
ROBERCIK
Mamo, gdzie są moje majtki?
JOLECZKA
Wszystko masz poprane. LeŜy na półce.
ROBERCIK
Ale której?
25.
Huk przelatującego odrzutowca. Chai-Chen podchodzi do lodówki,
wyjmuje butelkę wina i wchodzi z nią do łazienki. Maciuś stawia na stole
półmisek zielonych winogron. Sebastian podłącza komputer. W kąciku ust
trzyma dymiącego papierosa. Ustawia komputer na stoliku, tam, gdzie stał
on kiedyś.
MACIUŚ
Specjalnie dla was, dziewczyny, najnowszy hit prosto z Ibizy.
Z łazienki wbiegają Chai-Chen i Kasia, zamykają drzwi i blokują klamkę
krzesłem.
KASIA
Upiłyśmy Chorwata.
CHAI-CHEN
Christopher, siedź spokojnie!
KASIA
Naprawdę spałeś w wannie?
CHAI-CHEN
Ćwicz, Kaśka.
MACIUŚ
Mój świat będzie juŜ wyglądał inaczej. Zajrzałem wgłąb siebie.
Odzyskałem terytorium, wolność i, chyba mogę tak powiedzieć, mamę.
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KASIA
Jesteś niesamowity.
SEBASTIAN
Działa!
Kasia siada w bloku, w spódniczce mini, stopami w stronę widowni. Widać
jej majteczki. Dźwiga sztangę, a Chai-Chen staje z boku przy stelaŜu, pije
czerwone wino i liczy podniesione sztangi. Po chwili się zmieniają.
SEBASTIAN
‘Synku, nie bredzę, zawraca do siebie Robercik Eliasza, Benjamin robi
byki.’ O co mogło jej chodzić?
MACIUŚ
Teraz to jest proste jak barszcz. ‘Synku nie bredzę’, czyli synku będę.
‘Zawraca do siebie Robercik Eliasza’ to skrót myślowy połączony z
literówkami i błędami gramatycznymi mówiący, Ŝe wraca do mnie od
Eliasza i zabiera z sobą Robercika.
SEBASTIAN
A ‘Benjamin robi byki’?
MACIUŚ
Odszedł do Krainy Wiecznych Łowów.
SEBASTIAN
Masz nową wiadomość.
MACIUŚ
Litości, Sebek, wyłącz to. Pewnie matka pisze, Ŝe wylądowała! Muzyka!
Kaśka, dawaj czadu, bo nie zaliczysz!
CHAI-CHEN
Dam jeszcze wina Chorwatowi.
SEBASTIAN
To ojciec!
MACIUŚ
Kto?! Nie słyszę!
SEBASTIAN
Ojciec!!!
SEBASTIAN
'Nigdzie jej nie ma. Wracam jutro. Odbierz mnie z lotniska. Tata.'
MACIUŚ
Kiedy wysłał?
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SEBASTIAN
Wczoraj.
Dynamiczna muzyka, narasta. Punktowe światło na atlas. Znowu ćwiczy
Kasia. Chai-Chen komponuje się w rytmiczny sportowo-erotyczny obraz.
Sebastian podchodzi do Chai-CHen, mówi Ŝywo gestykulując, Chai-Chen i
Kasia słuchają go z rosnącym zainteresowaniem.
Koniec
Piotr Ziniewicz
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