
SCENA 37 

PIGNON Cieszę się, że cię widzę, kochany. 

FRANCK Wszystko w porządku, tato? 

PIGNON Tak, doskonale... Wchodź, Franck, wchodź. Siadaj. Przygotowałem ci coś do 

przegryzienia. 

PIGNON Spaghetti z pomidorami i bazylią. Nie spodziewałem się wiadomości od ciebie... Nie 

odzywałeś się ponad miesiąc. 

FRANCK A ty nie jesz? 

PIGNON Nie, nie jestem głodny, czuję się dobrze. Czuję się świetnie. 

FRANCK Widziałem cię w telewizji. 

PIGNON Aha. 

FRANCK Miałem szczęście, bo nie często ją oglądam, szczególnie o tej porze. 

PIGNON To dlatego przyszedłeś mnie odwiedzić? 

FRANCK Powiedzmy, że nabrałem ochoty, żeby się z tobą zobaczyć. 

PIGNON Dlaczego? 

FRANCK Dlaczego? Nie wiem, po prostu... miałem ochotę cię zobaczyć. 

Pignon zaczyna palcami podjadać z talerza Francka. 

FRANCK Co robisz? 

PIGNON Przepraszam, nie wiem, co się ze mną dzieje. 

FRANCK To, że mi wyżerasz makaron... Właściwie żaden problem, ale… 

PIGNON Wybacz mi. 

FRANCK Kompletnie mnie wcięło... pomyślałem, to niemożliwe, to nie on... A potem 

poczułem, że muszę cię zobaczyć. 

PIGNON Widzisz nagle twojego ojca na paradzie ciot i myślisz sobie: „No, trzeba będzie go 

odwiedzić”. 

FRANCK Nie, myślę sobie: może się co do niego myliłem... Kurde, dobre to twoje spaghetti! 

PIGNON Może się co do mnie myliłeś? 

FRANCK ... No tak, pomyślałem: może nie jest taki... 

PIGNON Pierdoła? 

FRANCK Tak... to znaczy nie... po prostu nieciekawy. 



PIGNON A teraz uważasz, że jestem ciekawy? 

FRANCK Nie wiem, czy uważam, że jesteś ciekawy, ale cieszę się, że jestem z tobą. 

PIGNON Franck... 

FRANCK Tak? 

PIGNON Muszę ci coś powiedzieć, ta dzisiejsza parada, ja na platformie z tymi typami, ten 

transparent... 

FRANCK To było wspaniałe. Co mi chciałeś powiedzieć? 

PIGNON Nie, nic... Cieszę się, że przyszedłeś. Ale powiedz mi, pociągają cię... 

FRANCK Co?... Ach, chłopcy? Dlaczego pytasz, to dziedziczne? 

PIGNON Ja nie żartuję, Franck, odpowiedz. 

FRANCK Nie, mnie interesują dziewczęta. Szkoda, nie będziemy mogli razem paradować. 

Franck, wyciąga z kieszeni jointa. Zapala go i zaciąga się. 

PIGNON Co to jest? 

FRANCK To dobry towar. 

PIGNON Palisz te świństwa? 

FRANCK Od czasu do czasu... Nie za często, nie bój się. 

PIGNON I twoja matka o tym wie? 

FRANCK A skąd... Nie robię tego często, mówię ci, tylko wtedy, kiedy jestem naprawdę w 

dobrym nastroju. A dzisiaj wieczór jest nam dobrze, no nie? 

Wyciąga jointa do Pignona, który go bierze. 

PIGNON Jest nam bardzo dobrze, ale zabraniam ci palić to gówno. Choć to rzeczywiście 

dobry towar. 


