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fragment 1 

••• 
JANIS: 
Ty ... tatuś ... w ogóle nie umiesz rozmawiać z kobietami! 

STAVROS 
O, znalazł się .. . A ty umiesz? 

JANIS 
Umiem. 

STAVROS 
Tak? ... Ciekawe ... To zróbmy maty eksperyment„. Ja będę kobietą, 

a ty męż„. A ty będziesz sobą. „ Zobaczymy, jak sobie radzisz ... 

JANIS 
Zgoda ... 

STAVROS 
Wyobraż sobie taką sytuację, synek ... Budzimy się ... Całą noc pieprzyli
śmy się jak norki. Wymłóciłeś mnie tak, że darłem się jak oparzony! 

Aż sąsiedzi walili w ściany! A teraz jest rano i właśnie się ubieramy ... 

(widząc zdziwioną twarz JAN/SA) Co?„. Coś nie tak?„. 

JANIS 
Nie, tylko„. Tylko trudno mi to sobie wyobrazić„ . tatuś .. jak cię młócę, 

a ty się drzesz jak oparzony„. 

STAVROS (z powątpiewaniem) 

No, może racja ... Nie wiem, czy by ci się udalo ... Temperamentu 

to ty po mnie nie odziedziczyłeś ... 

JANIS 
Chodziło mi raczej o to ... 

STAVROS (wchodząc mu w słowo) 

Tak czy inaczej! „ . Ja siedzę na łóżku, ty kończysz wiązać krawat .. 

Za chwilę rozchodzimy się do pracy. Co mówisz? 

JANIS przygląda się niepewnie STAVROSOWI. Widać, że nie wie, co po

wiedzieć. Spogląda na pozostalych, którzy ośmielają go gestami. JANIS 

wstaje i podchodzi do STAVROSA. 

JANIS (do STAVROSA - niepewnie) 

Kochanie, to jak?„. Idziemy wieczorem do tego kina? 

STAVROS (nie patrząc na JAN/SA - oschle) 

Nie. 

JANIS (zakłopotany) 
Czemu nie? To może do teatru? (uśmiechając się) Albo na kolację? 

STAVROS (patrząc zimno na JAN/SA) 
Nie chcę się już więcej z tobą spotykać . To był ostatni raz. 

JANIS (zaskoczony) 

Co??? 

STAVROS 
Muszę oddychać ... Muszę oddychać, a ty mnie przytłaczasz 

Potrzebuję oddechu ... 

JANIS jest zaskoczony. Spogląda na pozostatych, ale oni wzruszają 
ramionami, że nie wiedzą, co powiedzieć. 

JANIS (zakłopotany) 
Co za nonsens! Dlaczego tak mówisz? Zranilem cię? 

STAVROS (obojętnie) 
Chodźmy„. Spóźnię się do pracy„ . Podrzucisz mnie? 

JANIS (ciągle zdziwiony) 

Masz depresję postkoitualną, tak? 

JANIS spogląda na pozostalych, którzy gestami pokazują mu, 

że to była dobra riposta. 

STAVROS 
Tylko tyle możesz z tego pojąć? .. Typowy facet„. Dobra, jadę sama .. „ 

(ruszając do wyjścia) Cześć! 

JANIS jest zdezorientowany. Zabiega STAVROSOWI drogę. 

JANIS 
Ale zaraz„. Poczekaj.„ Ja cię kocham! 

STAVROS prycha śmiechem. JANIS jest bezradny. Opuszcza ręce 

i podchodzi do pozostalych. STAVROS obserwuje go z miną triumfatora. 

JANIS (do pozostalych) 

No i co ja mam zrobić? 

TR ETYN (z zaangażowaniem) 

Niech pan ją jakoś przekona! 

ROBAL (przejęty) 
Przecież ją pan naprawdę kocha!!! 

JANIS podbiega do STAVROSA. 

JANIS (do STAVROSA - wyrażnie poruszony) 

Ale ja cię naprawdę kocham!! 

STAVROS (zimno) 

Nie odstawiaj tragedii„. Bądż mężczyzną choć raz ... 

JANIS (mając Izy oczach) 

Nie rób mi tego„. Po tym, co razem przeżyliśmy„ . 

JANIS płacze. STAVROS podchodzi do niego. Ociera mu Izę. Uśmiecha 

się ciep/o. JANIS uśmiecha się również. Uśmiech na twarzy STAVROSA 

niknie. 

STAVROS 
Jestem pod wrażeniem , kochanie . . Bardzo udany show ... 

JANIS (naprawdę zrozpaczony) 
Ja nie udaję! Ja cię po prostu kocham ! I nie chcę cię stracić ! . 

STAVROS (spoglądając na spodnie) 

Cholera, gdzie ja się tak wyświniłam? (spoglądając na JANISA) To co? ... 

Podwieziesz mnie czy mam się tłuc autobusem?„ . 

JANIS milczy. Jest naprawdę wstrząśnięty. Widać, że sobie nie daje rady 

z rozstaniem. 

STAVROS (pogardliwie) 

No tak, mogłam się tego po tobie spodziewać .. . Nawet nie umiesz się 

godnie rozstać ... 
••• 

• •• 
TR ETYN 
Zatem wniosek jest prosty, panowie!. .. Gdyby nie było kobiet, mężczyżn i 

by s ię nie mordowal i! 

TYTUS 
E, tu już żeś pan przeg iął! ... Faceci zawsze znajdą powód, żeby s ię 

napierdalać! 

TRETYN (stanowczo) 
Nie. 

TYTUS (stanowczo) 
Tak . 

TRETY N 
A jednak nie ... Wyobrażmy sobie, że nie ma kobiet na świecie. Jaki pan 
by mial powód, żeby mnie zabić? 

TYTUS patrzy na TRETYNA zdziwiony. Widać, jak szuka w głowie odpo
wiedniej riposty, ale bez rezultatu. 

TRETYN (uśmiechając się triumfalnie) 
A, widzi pan„. 

TYTUS 
Komórę mógłbym panu zabrać! 

TR ETYN 
A po co panu moja komóra? 

TYTUS 
No, dzwoniłbym sobie do jakichś fajnych dup„. Albo na sekstelefon ... 

TRETY N 
Dup nie ma! Przecież się umawial iśmy„. 

TYTUS (zbity z tropu) 
No ... No to do pana Fistacha bym sobie zadzwonił! 

FISTACH potakuje, że chętnie by rozmawia/ z TYTUSEM. 

TRETY N 
I o czym byście gadali? 

TYTUS 
Jak to o czym? O d ... (TYTUS milknie) 

FISTACH 
O piłce nożnej chociażby ... 

TYTUS 
Właśn ie' O piłce nożnej!„. 

TRETY N 
Nie byłoby pilki nożnej .. . 

TYTUS (zaskoczony) 
Jak nie byłoby? 

TR ETYN 
Dla kogo grają piłkarze? 

TYTUS 
No, d la kibiców! 

TRETYN (krzywiąc się) 
Eeee ... Pan w to wierzy? 

STAVROS 
Oła sławy! 

JANIS 
Dla pien iędzy! 

TR ETYN 
A po co im sława? Po co im pieniądze? 

TYTUS 
Żeby sobie kupować fajne , szybkie bryki! ... 

TRETY N 
A po co im te szybkie bryki? 

TYTUS 
Żeby„ . Żeby. „ (milknie zmieszany) 

TRETYN (uśmiechając się) 

Właśnie! ... Żeby bajerować dupy! ... Kolo się zamyka! 

FISTACH (porażony) 
Ja cież p ierdo lę ! Ale masakra! 

STAVROS (kręcąc głową w niedowierzaniu) 

fragment 2 

N iezłe suki, nie! Zmusiły do wymyślen ia p iłk i nożnej, a jak se człowiek 

chce obejrzeć Mundial, to przełączają na „Złotopolskich" !. .. 

• •• 



••• 
ROBAL 
Testosteron, proszę panów, do tego stopnia zresztą determinuje 

agresywność, że u ptaków z odwróconymi rolami płciowymi, samice 

mają go więcej we krwi niż samce! 

STAVROS 
Nic nie rozumiem ... Jakimi odwróconymi rolami .. Samce rodzą? ... 

KORNEL 
Nie, tatuś ... U badanych kiedyś przeze mnie australijskich kazuarów 

samice są akurat płcią agresywną. Wielkie na metr ... mają siedmiocenty

metrowe szpony, którymi mogą rozjebać nawet dingo .. i ciąg le walczą 

ze sobą. .. Kopią się jak pojebane .. 

STAVROS 
Ale po co? 

KORNEL 
Zwycięska samica kopuluje z tyloma samcami, ilu tylko może znaleźć ... 

A potem każdego pozostawia z jajami do wylęgu ... 

FISTACH 
Co za masakra! Ja cież pierdo lę ! 

fragment 3 

ROBAL 
Zresztą u ludzi jest podobnie ... Zrobiono badania i okazało się, 

że kobiety o wyższym poziomie testosteronu częściej odbywają 

stosunki ... Są poza tym mniej depresyjne, odczuwają więcej przyjemno

ści podczas zbliżeń i łatwiej wchodzą w związki z mężczyznami. .. 

STAVROS (nagle zaciekawiony) 

Co pan powie? ... A gdzie można znależć te cuda? ... 

TYTUS (porażony) 
To znaczy ... To znaczy, że one nas całe życie opierdalają, że się żłe pro-

wadzimy ... a my nie mamy na to wpływu, bo to jakiś pieprzony hormon 

nam każe ... a w dodatku, gdy same dostaną trochę nieco więcej tego, 

jak mu tam .. . 

KORNEL 
Testosteronu .. 

TYTUS 
. .. właśnie .. to zachowują s ię identycznie jak my? 

ROBAL kiwa potakująco głową. 

TYTUS 
No to ja już teraz jestem w domu! .. (kręcąc g/ową) 

Co to za suki zakłamane ! .. 

• •• 
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