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Angielskie wnętrze mieszczańskie z angielskimi fotela-
mi. Angielski wieczór. Pan Smith, Anglik, siedzi na fotelu 
w angielskich pantoflach i przy angielskim kominku czy-
ta angielską gazetę, paląc angielską fajkę. Ma angielskie 
okulary na nosie i siwy angielski wąsik. Obok niego, na 
innym angielskim fotelu, siedzi pani Smith, Angielka, 
i ceruje angielskie skarpetki. Angielski zegar ścienny wy-
dzwania siedemnaście angielskich uderzeń.

PANI SMITH Popatrz, już dziewiąta. Na kolację była 
zupa, ryba, kartofle ze słoniną, angielska sałata. Dzieci 
napiły się angielskiej wody. Dobrą mieliśmy dzisiaj ko-
lację. Wszystko dlatego, że mieszkamy niedaleko Lon-
dynu i że nazywamy się Smith. 

Pan Smith, nie przerywając czytania, mlaska językiem.

PANI SMITH Kartofle doskonale smakowały ze 
słoninką, oliwa w sałacie nie była wcale gorzka. Oli-
wa od sklepikarza z rogu jest o wiele lepsza niż oliwa  
od sklepikarza z przeciwka. Jest nawet lepsza niż oli-
wa od sklepikarza na górce. Chociaż i u nich nie jest 
najgorsza.
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Pan Smith, nie przerywając czytania, mlaska językiem.

PANI SMITH Ale oliwa od sklepikarza z rogu jest 
zawsze najlepsza. 

Pan Smith, nie przerywając czytania, mlaska językiem.

PANI SMITH Tym razem Mary dobrze ugotowała 
kartofle. Ostatnio były niedogotowane. Lubię je tylko 
wtedy, kiedy są dobrze ugotowane.

Pan Smith, nie przerywając czytania, mlaska językiem.

PANI SMITH Ryba była świeżutka. Tak mi na nią ślin-
ka leciała. Dobierałam dwa razy. Nie, trzy razy. Aż musia-
łam wyjść do klozetu. Ty też dokładałeś sobie trzy razy. Ale 
za trzecim razem wziąłeś mniej niż za dwoma poprzedni-
mi, gdy ja wzięłam dużo więcej. Zjadłam dziś na kolację 
więcej niż ty. Jak to się stało? Zawsze ty jadasz więcej. Ape-
tytu to ci nie brak.

Pan Smith mlaska językiem.

PANI SMITH Zupa miała tym razem może trochę 
za dużo pieprzu. Więcej niż ty. Ha, ha, ha… Za dużo też 
było w niej porów, a za mało cebuli. Żałuję, że nie po-
radziłam Mary, żeby dodała trochę anyżku. Następnym 
razem już o tym nie zapomnę. 

Pan Smith, nie przerywając czytania, mlaska językiem.
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PANI SMITH Naszemu małemu bardzo się chciało 
piwa. Będzie się kiedyś opijał tym piwskiem, wykapa-
ny tatuś. Widziałeś przy stole, jak on patrzył na butel-
kę? A ja mu nalałam wody do szklanki. Chciało mu się 
pić i wypił. Helenka jest podobna do mnie: gospodarna, 
oszczędna, gra na fortepianie. Nigdy nie pija angielskie-
go piwa. Tak jak nasza malutka córeczka, która pije tyl-
ko mleko i jada tylko papki. Widać, że ma tylko dwa 
latka. Nazywa się Peggy. Tort z pigwy i fasoli był zna-
komity. Dobrze by było wypić na deser szklaneczkę au-
stralijskiego burgunda, ale nie podałam wina do stołu, 
aby nie dawać dzieciom złego przykładu. Trzeba wpajać 
w nie zawczasu powściągliwość i umiarkowanie.

Pan Smith, nie przerywając czytania, mlaska językiem.

PANI SMITH Mrs Parker zna rumuńskiego skle-
pikarza nazwiskiem Popesco Rosenfeld, który właś- 
nie przybył z Konstantynopola. To wielki specjalista 
od kefiru. Posiada dyplom szkoły fabrykantów kefiru 
w Andrynopolu. Jutro kupię u niego garnek ludowego, 
rumuńskiego kefiru. Rzadko można dostać coś takiego 
tutaj, w okolicach Londynu.

Pan Smith, nie przerywając czytania, mlaska językiem.

PANI SMITH Kefir wyśmienicie robi na żołądek, 
nerki, appendicitis i apoteozę. Tak mi powiedział doktor 
Mackenzie-King, który leczy dzieci naszych sąsiadów 
Johnów. To dobry lekarz. Wzbudza zaufanie. Nigdy nie 
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zapisuje lekarstw, których przedtem nie wypróbował na 
sobie. Zanim zoperował Parkera, sam poddał się opera-
cji wątroby, chociaż wcale nie był chory. 

PAN SMITH Więc jak to się stało, że doktor z niej 
wyszedł, a Parker umarł?

PANI SMITH Bo zwyczajnie, u doktora operacja się 
udała, a u Parkera nie. 

PAN SMITH No to ten twój Mackenzie nie jest do-
brym doktorem. Operacja powinna była udać się u oby-
dwóch lub też obydwaj powinni byli umrzeć.

PANI SMITH Dlaczego?

PAN SMITH Sumienny lekarz umiera razem z cho-
rym, jeśli nie potrafi go wyleczyć. Kapitan statku ginie 
w falach razem ze statkiem. Nie przeżywa go.

PANI SMITH Nie można porównywać chorego do 
statku.

PAN SMITH Dlaczego nie? Statek również ma swo-
je choroby, a zresztą twój doktor jest zdrów jak okręt. 
I właśnie dlatego powinien był zginąć razem z chorym 
tak jak doktor i jego statek. 

PANI SMITH Rzeczywiście, nie przyszło mi to do gło-
wy… Może i masz rację… Ale jaki z tego wyciągasz wniosek?
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PAN SMITH Taki, że wszyscy doktorzy to szarlata-
ni. I wszyscy chorzy też. Tylko marynarka jest uczciwa 
w Anglii.

PANI SMITH Ale nie marynarze.

PAN SMITH Oczywiście.

Chwila ciszy.

PAN SMITH (cały czas pogrążony w swojej gazecie) 
Jest jedna rzecz, której nie rozumiem. Dlaczego w rubry-
ce stanu cywilnego podają zawsze wiek osób zmarłych, 
a nigdy nie podają wieku noworodków? To nonsens!

PANI SMITH Nigdy się nad tym nie zastanawiałam!

Znowu chwila ciszy. Zegar dzwoni siedem razy. Cisza. 
Zegar dzwoni trzy razy. Cisza. Zegar wcale nie dzwoni.

PAN SMITH (ciągle pogrążony w swojej gazecie) 
Patrz, tu pisze, że Bobby Watson umarł.

PANI SMITH Mój Boże, biedaczek. Kiedyż on 
umarł?

PAN SMITH Dlaczego przybierasz taki zdziwiony 
wyraz twarzy? Przecież doskonale o tym wiedziałaś. 
Umarł dwa lata temu. Pamiętasz, półtora roku temu by-
liśmy na jego pogrzebie.
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PANI SMITH Oczywiście, że pamiętam. Przypo-
mniałam sobie od razu, ale nie rozumiem, dlaczego ty 
się tak zdziwiłeś, wyczytawszy to w gazecie.

PAN SMITH Wcale nie ma o tym w gazecie. Już trzy lata 
temu mówiło się o jego śmierci. Tak mi się to jakoś skojarzyło.

PANI SMITH Szkoda. Tak się dobrze trzymał.

PAN SMITH To był najładniejszy nieboszczyk 
w Wielkiej Brytanii. Nie wyglądał wcale na swoje lata. 
Biedny Bobby, już od czterech lat nie żył, a był jeszcze 
ciągle ciepły. Prawdziwy żywy trup. A jaki wesoły!

PANI SMITH Biedna Bobby!

PAN SMITH Chciałaś zapewne powiedzieć: biedny 
Bobby.

PANI SMITH Nie, myślę o jego żonie. Nazywała się 
tak jak on: Bobby, Bobby Watson. Ponieważ tak samo  
się nazywali, nie można ich było odróżnić, gdy się ich wi-
działo razem. Dopiero po jego śmierci przekonano się na-
prawdę, które jest które. Ale jeszcze dzisiaj niektórzy mylą 
ją z nieboszczykiem i składają jej kondolencje. Znasz ją?

PAN SMITH Tylko raz, przypadkiem, widziałem ją 
na pogrzebie Bobby. 

PANI SMITH Ja jej nigdy nie widziałam. Ładna jest?
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PAN SMITH Rysy ma regularne, a jednak nie można 
powiedzieć, żeby była ładna. Jest za wysoka i za gruba. 
Ma wprawdzie nieregularne rysy, ale można o niej po-
wiedzieć, że jest bardzo piękna. Może trochę za drobna 
i za chuda. Uczy śpiewu. 

Zegar dzwoni pięć razy. Długa cisza.

PANI SMITH I kiedyż oni zamierzają się pobrać?

PAN SMITH Najpóźniej na wiosnę.

PANI SMITH Będziemy pewnie musieli pójść na ich ślub.

PAN SMITH I trzeba będzie im sprawić prezent ślub-
ny. Zastanawiam się jaki.

PANI SMITH Dlaczego nie mielibyśmy im ofiaro-
wać jednego z siedmiu srebrnych półmisków, które do-
staliśmy w prezencie ślubnym i które nigdy do niczego 
się nie nadawały? (po chwili) Mów, co chcesz, to jednak 
smutne: owdowieć w tak młodym wieku!

PAN SMITH Na szczęście nie mieli dzieci.

PANI SMITH Tylko tego brakowało. Dzieci! Biedna 
kobieta, cóż ona by z nimi poczęła.

PAN SMITH Jest przecież zupełnie młoda. Może 
jeszcze wyjść za mąż. Tak jej do twarzy w żałobie!


