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Scena 1
Dom

aleksandra
Czy ten kot mówi po naszemu?

oleksandra 
Proszę Pani, to kot, on w ogóle nie mówi.

aleksandra
No tak, ale czy on rozumie po naszemu?

oleksandra 
Nie wiem, gadam do niego po swojemu. Ale pewnie tak, przecież tu go znalazłam. 

aleksandra
A mogłabyś do niego mówić po naszemu, nie podoba mi się, że nie rozumiem, o czym ze sobą gadacie.

oleksandra 
Proszę Pani, to kot. On rozumie intonacje, mowę ciała, ma refleksy jak sobaka Pawłowa. Dla niego 
słowa nie są ważne. Ale oczywiście mogę mówić do niego po waszemu, jeśli Pani tak bardzo zależy.

aleksandra
Tak, zależy mi. I to był pies.

oleksandra 
Jaki pies? To kot. Od kiedy go znalazłam i mam, to znaczy od 2 tygodni, jest kotem. I jestem pewna, że 
wcześniej też nim był.

aleksandra
Nie, pies Pawłowa to pies. Nie sobaka. Pies, on, rozumiesz? Chłopak.

oleksandra 
Zabawne. Ale Pawłow przecież był naszym naukowcem. I ten jego pies też był nasz. A po naszemu to 
sobaka Pawłowa, suka, ona. Dziewczynka.

aleksandra 
Aha, to ciekawie. W sumie logiczne. Dziewczynkom zawsze bardziej się dostaje.

oleksandra 
Fakt. Znowu Pani się dostało?

aleksandra 
Przecież sama widzisz.

oleksandra 
Przykro mi.



aleksandra 
Jestem strasznie zmęczona. A do tego oczy mnie bolą.

oleksandra 
Pan znowu używał gazu?

aleksandra 
Tak. Myślałam, że tym razem się uduszę. Nie bałam się, tylko myślałam, że umieram. Ale nie umarłam.

oleksandra 
Jest teraz w domu?

aleksandra 
Nie, pojechał do pracy. Na 18 powinien wrócić. Pójdę się położę. A gdzie ty byłaś przez cały dzień?

oleksandra 
Wolne miałam. Byłam na spacerze.

aleksandra 
No tak, wszystko pozamykane, tylko spacery nam zostały. Też bym poszła na spacer, ale strasznie 
zmęczona jestem.

oleksandra 
Pani się położy.

aleksandra 
Ale tak sama spacerowałaś?

oleksandra 
Nie do końca..

aleksandra 
Dobra, nie musisz odpowiadać. Ale uważaj, takie spacery mogą źle się skończyć. 
Oleksandra Da Pani spokój, to nawet się nie zaczęło, żeby się kończyć. Mleko Pani przyniosłam, 
podobnie dobrze działa na oczy po tym gazie.

aleksandra 
Dzięki, spróbuję. Możesz iść do siebie, nic nie trzeba już dzisiaj sprzątać.

oleksandra 
Ja dziś mam wolne, proszę Pani.

aleksandra
No dobra, możesz iść do siebie. Ale do kota gadaj po naszemu, pamiętaj, że pozwoliliśmy mu tu z tobą 
zamieszkać. U nas jesteście. 



Scena 2
monolog olekSanDry

To wszystko mnie sprowadziło na te pola
I teraz stoję tu, stoję naga
W kurtce, spodniach, ciepłych rajstopach, w dwóch parach skarpet
Ale naga
I już wiem dlaczego
Przeprowadziłam się
Jeszcze raz się przeprowadziłam
I jeszcze
Nauczyłam się twojego języka
Żeby móc powiedzieć
Cześć
I nie powiedzieć
Jestem tu po ciebie
Moi przodkowie przychodzili po twoich przodków
By złapać i wywieźć do lasów
W których nikogo nie było
I mnie już tam nie ma
I nas tam też nie będzie
Bo nie wyciągnę swojej ręki po ciebie
Nie rozbiorę
Nie dotknę twoich granic
Wyciągam tę rękę do ciebie
I będę tak stała
Z wyciągniętą ręką
Która mówi: jestem tu
I będę ją tak trzymać 
Aż oniemieje
I wtedy ją opuszczę
Moja wolność kończy się tam
Gdzie ty się zaczynasz
Ale na razie jestem
Kim ja jestem
Żeby przyjść tu
Musiałam przecież być kimś
Stać się 
Zadziać
Napisać
Chodź na kawę
Czy jestem wypadkową
Tego co kiedykolwiek ze mną się stało
Tych zabawnych historii
I tych innych, smutnych
Których nie opowiada się na pierwszej randce
Tym bardziej, że ty chyba nie jesteś na randce
Czy jestem tym



Czego na mnie dokonano
Czego ja sama dokonałam
Albo nie sama
Bo teraz czuję to, co czułam kiedyś
Że za tym wszystkim jest jakiś pomysł
Którego się boję, który mnie cieszy
Którego nie rozumiem
I nie zrozumiem
Muszę go przyjąć
Jak reguły twojego języka
Jak wszystkie reguły które ty mi narzucisz
Muszę stanąć naga
Ale w maseczce, takie czasy
Cholera, po polsku
Nawet o pożądaniu
Jest trudno napisać
Nie używając nawiązań
Do chrześcijańskich symboli
Muszę wejść w deszcz
Uwierzyć, że ty mnie słyszysz
Jestem tu dla ciebie
Przyjmuję twoją łaskę
Przyjmuję każdą twoją odpowiedź
I jej brak. 



Scena 3
Znowu Dom

aleksandra 
Chyba nie działają te tabletki.

oleksandra 
Działają, trzeba tylko poczekać. Przecierpieć 2 tygodnie, wtedy serotonina się wyrówna. To znaczy, że 
będzie zachwycona z powrotem. Dobra, nie wiem jak to działa. Na pewno chodzi o serotoninę. I trzeba 
czekać. Za 3 miesiące będą prawdziwe efekty.

aleksandra 
Ja nie przeżyję te 3 miesiące.

oleksandra 
Przeżyjesz, Pani. Mi też na początku było bardzo źle. Ale potem serotonina do mnie wróciła. 

aleksandra
A ty jesteś pewna, że te tabletki mi pasują? 

oleksandra 
Nie, nie jestem. Ale spróbujmy. Nie mamy innych, tylko te mogę załatwić. A modlitwa najwyraźniej 
nie działa. Masz depresję, ja też miałam. Więc powinno zadziałać. Siły do ciebie powrócą. I wtedy 
uciekniemy. Pojedziemy dalej na Zachód.

aleksandra
Właśnie. Zawsze chciałam zapytać, dlaczego ty nie pojechałaś na zachód, czemu tu. 

oleksandra 
Nie wiem. W zasadzie miało to być tylko na chwilę. 

aleksandra 
Ale tu jest lepiej niż u was, prawda?

oleksandra 
Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Mi nie było źle. Miałam swój dom. Cały dom, a nie pokój, rozumiesz. 
Śpij. Musisz zasnąć, słyszysz, już szósta wybiła. Musisz odzyskać siły. To takie smutne, że to my 
powinnyśmy się leczyć, przecież nie my jesteśmy chore. Kiedy będzie ci już lepiej, wyjedziemy.

aleksandra 
A co ja tam będę robić? Przecież ja nic nie umiem, nawet matury nie mam. Miałam rodzić dzieci. 
Zresztą tego też nie potrafię.

oleksandra 
A ja myślę, że to dobrze, że teraz nie masz dzieci. Wyobrażasz sobie, że on by jeszcze wasze dziecko 
lał?

aleksandra 
Nie.



oleksandra 
Będzie dobrze. Zobaczysz. Wyjedziemy razem. Ja znowu będę uczyć w szkole. A ty możesz gotować 
w jakieś knajpie. Na pewno niedługo otworzą knajpy. Przecież ty tak dobrze gotujesz, nie słuchaj go, 
że tego nie da się zjeść. Będziesz gotować w super knajpie. Zdasz maturę. Będziemy razem chodzić do 
klubów, tak po prostu potańczyć. Na pewno niedługo otworzą kluby.

aleksandra 
Ty w to wierzysz?

oleksandra 
Tak. Mówiłam ci to już i będę mówić. Nie pozwolę ci się poddać.



Scena 4 
monolog alekSanDry
(zdrowaśka)

Ja mam dość, ja mam dość, ja mam dość, dość już mam, naprawdę, i mam już dość. Mam już dość, 
dość już mam, tak bardzo mam dość teraz i w ogóle to ja mam dość. Dosyć.
Ja mam dość, ja mam dość, ja mam dość, dość już mam, naprawdę, i mam już dość. Mam już dość, 
dość już mam, tak bardzo mam dość teraz i w ogóle to ja mam dość. Dosyć.
Ja mam dość, ja mam dość, ja mam dość, dość już mam, naprawdę, i mam już dość. Mam już dość, 
dość już mam, tak bardzo mam dość teraz i w ogóle to ja mam dość. Dosyć.



Scena 5
SąD
Prokurator: 
Cudzoziemka rzuciła czary na żonę swojego Pana, dzięki temu ta żona się zbuntowała. Żądam dla 
oskarżonej kursu terapii egzorcyzmami oraz deportacji z naszego kraju z zakazem wjazdu do niego na 
zawsze.

oleksandra 
Przepraszam, czy mogę prosić o tłumacza? Nic nie rozumiem z tego. Jakie czary? To wszystko tak na 
poważnie?

adwokat (szeptem) 
Nie przysługuje tobie tłumacz, mówisz po naszemu. W papierach masz że skończyłaś naszeistykę.

oleksandra 
Tak, ale nic z tego nie rozumiem, proszę Pana, to jakaś pomyłka. Ja jestem świadkinią, tzn. Pani 
żadnego przestępstwa nie popełniła, ona mu tylko dała z liścia i nazwała zwyrodnialcem. Ale on ją 
przed tym pobił i zgwałcił. Dlaczego tamten Pan mówi, że to ja jestem oskarżona?

aleksandra 
Zamknij się, proszę. To dla twojego dobra. Spróbuję załatwić to tak, że skończy się tylko wysłaniem. 

oleksandra 
Co? 

aleksandra 
Zamknij się. W naszym kraju nie możesz mówić w sądzie jeśli sprawa dotyczy ciebie. 

oleksandra 
A co mogę?

aleksandra 
Zamknąć się. 
Wysoki sądzie, oskarżona przyznaje się do winy, a jej ojciec, brat, stryjek oraz demokratycznie wybrany 
po raz szósty Prezydent jej kraju bardzo przepraszają za jej czyny, dołączam do sprawy list od nich. 
Zapewniają, że egzorcyzmy przeprowadzą osobiście od razu po powrocie oskarżonej do ojczyzny. 
Oskarżona także obiecuje nie kontynuować swoich nieudolnych eksperymentów magicznych, w wyniku 
których doszło do rzucania czarów na żonę jej Pana. Oskarżona miała intencję uzdrowić żonę swojego 
Pana od nieznanej choroby, która włada żoną jej Pana od początków małżeństwa. Oskarżona nie miała 
intencji powodować powstania żony swojego Pana przeciwko swojemu Panu. O tym, że oskarżona nie 
jest prawdziwą czarownicą świadczy również fakt, że nie osiągneła ona w życiu żadnych sukcesów – 
nie ma męża, dzieci, pieniędzy, a przecież gdyby ona faktycznie miała jakieś mocy to najpierw urządziła 
by swoje życie. Proszę dla oskarżonej deportacji z kraju z zakazem wjazdu do niego na zawsze.

oleksandra 
Nie wierzę.

aleksandra 
Zamknij się.

Sędzia 
Wyrok Sądu: oskarżona jest uznana za winną. Wypierdalać, kot może zostać. 



Scena 6
liSt cZarnego kota Do Sobaki Pawlowa
Ты хотя бы что-то там принесла науке
В жертву
На блюде
Как Богу святая Агата груди
Твои внутренности
Твои глазные яблоки
Плоды познания
А я ничего не принес
Ну, может, блох домой
Но не все их несчастья, мне их не поднять,
Это не я перешел им дорогу
Это они понастроили дорог
На моих тропинках
За что меня пинать, топить,
Замуровывать в стены,
Сбрасывать с башен,
Мое такое маленькое, но такое живое тело мучать
Чтобы сыграть
Гимн самим себе
На расстроенном всем произошедшим
Кошачьем пианино
Некому теперь мурчать
Спать на коленочках
Осталась только улыбка и дым
Длинный как китайская стена
Это горит моя шерсть
Черное небо
Черное как твое нЁбо
Чума на оба ваши небоскреба

Napisy – tłumaczenie polskie:

Ty przynajmniej wniosłaś coś do nauki
Dałaś w ofierze
Na tacy
Jak Bogu święta Agata swe piersi
Twoje narządy wewnętrzne
Twoje gałki oczne
Owoce z drzewa poznania
A ja niczego nie wniosłem
Cóż, może pchły do domu
Ale nie wszystkie ich nieszczęścia
One są nie do udźwignięcia
To nie ja stanąłem na ich drodze
To oni zbudowali drogi
Na moich ścieżkach



Czemu trzeba mnie kopać, topić,
Zamurowywać w ścianach
Strącać z wież
Moje takie maleńkie, a tak bardzo żywe ciało 
Męczyć
Żeby zagrać
Hymn ku czci sobie samych
Na rozstrojonym tym wszystkim, 
To się wydarzyło,
Kocim pianinie
Nie ma komu teraz mruczeć
Spać na kolankach
Zostały tylko uśmiech i dym
Dym długi jak chiński mur
To płonie moja sierść
Czarne niebo
Czarne jak twoje podniebienie
Zaraza na oba wasze drapacze 
Chmur



Scena 7, oStatnia
whatSuP

aleksandra 
Cześć, to ja, Ola. Przepraszam że dopiero teraz, wcześniej nie miałam jak z Tobą się skontaktować.

oleksandra 
Cześć!!! No cóż Ty, bardzo się cieszę, że piszesz. Nie wiedziałam co z Tobą się stało, nikt mi nie chciał 
tego powiedzieć. Potem szukałam Cię na fejsie, ale nic to nie dało. Bałam się o Ciebie.

aleksandra 
Wszystko w porządku, nawet mam już telefon, co prawda po kryjomu. Maria mi przyniosła.

oleksandra 
Kto to, nowa sprzątaczka?

aleksandra 
Nowa żona.

oleksandra 
Nowa żona? A co z Tobą?

aleksandra 
Ze mną wszystko w porządku, wziął drugą po prostu. Sprzątaczki już nie mamy, w ogóle obcych do 
domu nie wpuszczamy. Maria sprząta, bo mi wiesz, z jedną ręką teraz niezręcznie jest, hehe.

oleksandra 
Jak to z jedną ręką?

aleksandra 
Tak.

oleksandra 
O fuck. Obciął Ci rękę???!!!!

aleksandra 
Już nie boli. Wszystko jest w porządku. Wiesz, że to mogło gorzej się skończyć.

oleksandra 
Wiem..

aleksandra 
On jest jednak dobrym człowiekiem. Tobie też pozwolił wyjechać.

oleksandra 
No tak. Bardzo to było miłe z jego strony. Ale masz rację, przynajmniej żyję.

aleksandra 
I jesteś wolna.



oleksandra 
No prawie. A co z moim kotkiem?

aleksandra 
Też jest wolny. Wolnożyjący to znaczy.

oleksandra 
Ufff, czyli uratowany. Dzięki. Bardzo za to oberwałaś?

aleksandra 
Wszystko w porządku.

oleksandra 
Strasznie przykro mi jest z tą ręką..

aleksandra 
Coś mi zostało odebrane, ale coś dostałam w zamian. W ciąży jestem.

oleksandra 
Ohhh.. Ale gratuluję, w sumie chciałaś mieć dziecko.

aleksandra 
Dzięki. Jestem szczęśliwa, że w końcu się udało. Może to wszystko naprawi..

oleksandra 
Oby..

aleksandra 
Tylko boję się, że to dziewczynka.

oleksandra 
Rozumiem..

aleksandra 
Nie, nie dlatego, że on będzie na mnie zły, tylko szkoda mi jej.. Słuchaj, muszę kończyć, już prawie 18. 
Będę do Ciebie pisała z tego numeru, ok? Zapisz go sobie. 

oleksandra 
Dobrze. Zawsze możesz do mnie pisać, Pani. Tylko wiesz, u mnie tu na wsi kiepski zasięg jest, więc 
mogę nie od razu odpowiadać.

aleksandra 
Daj spokój z tą Panią, Ola jestem. Jak Ty.

oleksandra 
Ja nie jestem Ola, Oleksandra po naszemu to Sasza, mówiłam Ci już ze 100 razy.

aleksandra 
Przepraszam, Saszo. Naprawdę muszę kończyć. Trzymaj się.

oleksandra 
Ty też, Olu. I ja Cię przepraszam..

aleksandra 
Ej, i napisz co tam u Ciebie, ja przeczytam w nocy.


