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WSTYD

Prapremiera: Teatr Wspó!czesny w"Warszawie,  
#$ wrze%nia &'#( roku, re)yseria"– Wojciech Malajkat



OSOBY

MA*GORZATA   
ANDRZEJ  

WANDA
TADEUSZ

} +$ lata–++ lat, eleganccy, od%wi,tnie ubrani.

+-–+( lat, oboje ubrani elegancko, ale wida., 
)e zarówno garnitur Tadeusza, jak i"sukienka 
Wandy by!y kupione w"gorszych sklepach, 
na gorszych ulicach albo maj/ ju) swoje lata.

}



!"#

AKT I

Zaplecze sali weselnej. Andrzej i!Ma"gorzata, zdenerwowani. 
Andrzej próbuje si# do kogo$ dodzwoni%. Po chwili rezygnuje. 

ANDRZEJ
Wy!/czony ma. 

MA!GORZATA 
Daj mi papierosa!

ANDRZEJ 
Napisa. mu co%?

Ma"gorzata wzrusza ramionami. Andrzej chowa telefon. 
Wyjmuje paczk# papierosów. Cz#stuje Ma"gorzat#, sam te& 

zapala. Ma"gorzata zaci'ga si#, wypuszcza dym. 

MA!GORZATA
A"gdzie jest moja matka?

ANDRZEJ
Nie wiem. Sta!a z"Alusi/. 



!$%

MA!GORZATA (po chwili) 
Powiedzia!e% wszystkim, )eby przyjechali?

ANDRZEJ 
Komu zd/)y!em. Wanda z"Tadeuszem nie przyjad/. 

MA!GORZATA
Bogu dzi,ki! (po chwili) Ale co, obra)eni, tak?

Andrzej kiwa g"ow'. 

MA!GORZATA 
A"ty ju) zap!aci!e% za wszystko, nie daj Bo)e?

ANDRZEJ 
A"jak my%lisz?

MA!GORZATA (z!ironi')
Pi,knie. 

ANDRZEJ 
Z"wyj/tkiem orkiestry.

MA!GORZATA 
Orkiestra to wiesz… Mo)na ich zwolni. w"ogóle.

ANDRZEJ 
Ale trzeba b,dzie im zap!aci.. 

MA!GORZATA 
Z"jakiej racji?



!$!

Andrzej u$miecha si# ironicznie. 

MA!GORZATA 
No dobrze, ale nie ca!o%. chyba!

Andrzej wzrusza ramionami. 

MA!GORZATA 
Ju) bez przesady. Chyba maj/ jak/%… klauzul, w"umowie. 

ANDRZEJ 
Nie wiem. *ukasz ich za!atwia!.

MA!GORZATA 
Nie czyta!e% umowy?

ANDRZEJ 
Gosiu, prosz, ci,! Czy to jest najwa)niejsze teraz? Klauzula… 
(z!ironi') Na wypadek gdyby pan m!ody si, rozmy%li!?! Wtedy 
zwracaj/ pi,.dziesi/t procent, a"jak panna m!oda, to sze%.dzie-
si/t, tak? W"dwóch ratach. 

MA!GORZATA 
Ale czemu si, denerwujesz?

Andrzej zdenerwowany gasi papierosa. Cisza. 

MA!GORZATA 
Dobrze, to zap!a. i"ich zwolnij. Miejmy to z"g!owy. Stoj/ jak idioci. 

Andrzej nie reaguje. 
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MA!GORZATA 
Co my tu robimy w"ogóle? Powinni%my by. teraz przy *uka-
szu. Co ja mam teraz si/%. do sto!u z"tymi wszystkimi lud0mi? 
Rozmawia.? O"czym?

ANDRZEJ 
To jed0!

MA!GORZATA 
Co s!ycha.? Co u"ciebie? Gdzie jedziecie na wakacje?

ANDRZEJ 
Zostaw wszystko i"jed0! Ja to za!atwi,. 

MA!GORZATA 
Naprawd, mog,?

ANDRZEJ 
Tak. Jed0 pociesza. syneczka. 

MA!GORZATA 
Czemu tak mówisz? Widzia!e%, jaki jest za!amany. 

ANDRZEJ 
Chcia! by. sam? To go zostaw! Niech si, uspokoi, niech zbie-
rze my%li. To jest doros!y facet!

MA!GORZATA 
Chcia!by% by. sam w"takiej sytuacji?
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ANDRZEJ 
Jakbym si, rozmy%li! przed %lubem z"tob/? Bardzo! Tyle )e ja bym 
nie mia! szans. Twoja mamusia by mnie wykopa!a spod ziemi. 

MA!GORZATA 
Dobrze, ale co ci powiedzieli konkretnie?

ANDRZEJ 
Kto? 

MA!GORZATA 
Wanda. 

ANDRZEJ 
Nic. Odwróci!a si, na pi,cie i"posz!a. Tadeusz powiedzia!, )e 
jad/ do domu. 

MA!GORZATA 
Bardzo kulturalnie swoj/ drog/. 

ANDRZEJ 
Sam nie wiem, jak bym si, zachowa! w"takiej sytuacji. 

MA!GORZATA 
1eby si, chocia) mo)na by!o dodzwoni.…

ANDRZEJ 
Bardzo dobrze, )e wy!/czy! telefon. 

MA!GORZATA 
Zadzwo2 do Grzesia. Niech go ma na oku. 
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ANDRZEJ 
On wie, spokojnie.

MA!GORZATA 
Andrzej… 

ANDRZEJ 
Nic mu nie b,dzie! Nie bój si,! (po chwili) Zobaczymy… Od 
nich jaka% rodzina ze Szczecina przyjecha!a.

MA!GORZATA 
Jaki% wyjazd musimy mu kupi.. Od razu w"ko%ciele o"tym po-
my%la!am. 

ANDRZEJ 
Jaki wyjazd?

MA!GORZATA 
On musi zapomnie. o"tym wszystkim. Oczy%ci. g!ow,. Wyci-
szy. si,. 

Andrzej kr#ci g"ow'. 

MA!GORZATA 
Do W!och, do Grecji, gdziekolwiek. Mo)e tam pozna kogo%.

ANDRZEJ 
Jak orkiestra co% opu%ci, to mu za to kupi, wyjazd, okej?

Ma"gorzata patrzy na niego z!pretensj'. 
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ANDRZEJ 
Dzisiaj chcesz go wsadzi. do samolotu?

MA!GORZATA 
Nie by!oby 0le. Bo)e, Bo)e, Bo)e… Za jakie grzechy?! 

ANDRZEJ 
Co z"wódk/? Stawiamy czy nie?

Ma"gorzata wzrusza ramionami. 

ANDRZEJ 
Decyduj!

MA!GORZATA 
Jezu, Andrzej! Czy to jest wa)ne teraz?

ANDRZEJ 
Tak. Bo ludzie przyjad/ i"b,d/ chcieli zje%. obiad normalnie. 

MA!GORZATA 
To postaw! Porozmawiaj z"tym zespo!em! Przecie) stoj/ jak de-
bile. Powiedz, )e nie ma wesela. Takie rzeczy si, zdarzaj/ prze-
cie). Nie jeste%my pierwsi. Chyba. Chcesz, to ja pójd,.

ANDRZEJ 
Niech zagraj/. 

Ma"gorzata patrzy na niego, jakby nie by"a pewna,  
czy mówi serio. 
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ANDRZEJ 
Jak ju) tu s/… Pi,. tysi,cy w"t/, pi,. w"t/. 

MA!GORZATA 
Nie no, Andrzej… 

ANDRZEJ 
Dla roz!adowania atmosfery.

MA!GORZATA 
Nie wypada. 

ANDRZEJ 
A"tam, nie wypada! Co nie wypada? Co, umar! kto%?

MA!GORZATA 
To ju) by by!o, wiesz… 

ANDRZEJ 
Jaka ty jeste%… (po chwili) Co to zmieni, powiedz. Tadeusza 
i"Wandy nie b,dzie. 

MA!GORZATA (po chwili)
Musz, si, napi.. Nalej mi czego%. 

ANDRZEJ 
Wino, wódka?

MA!GORZATA 
Wszystko jedno. Kieliszek wódki mo)e.
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