
dramat z ˝ycia
pt.

W SZPONACH KOFEINY
czyli

Straszne skutki niedozwolonej operacji

Wy s t ´ p u j à:
ROBERT, ROBERTOWA, SZARLATAN JAMAYKA

Scena I i III przedstawiajà will´ nad przepaÊcià.
Scena II w gabinecie szarlatana Jamayki.

S CENA I

ROBERT:
I love coffee. I love coffee. Kocham kaw´. Piç.

ROBERTOWA:
Robercie, przestaƒ ˝łopaç t´ ohydnà kaw´. Przecie
wiesz, jak kawa okropnie szkodzi ci na serce.

ROBERT:
(z piekielnym błyskiem w oczach)

Na co?

S CENA I I

ROBERT:
Czy pan jest szarlatanem Jamaykà?

TEATRZYK

ZIELONA

GĘŚ
MA ZASZCZYT
PRZEDSTAWIå
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SZARLATAN JAMAYKA:
Tak jest. Zmieniam płeç i wzrost. Uwłosiam. Odmła-
dzam. Wykonuj´ cudy. Na ˝yczenie unosz´ si´ w po-
wietrzu jako miss Ofelia w postaci metamorfozy. Spe-
cjalnoÊç z´by i serce.

ROBERT:
Niech pan rypie.

SZARLATAN JAMAYKA:
Co? Zàb?

ROBERT:
Nie. Serce.

SZARLATAN JAMAYKA:
Kto nie chce kochaç, kto chce piç kaw´,
niech wie, choç to brzmi jak bajka,
˝e leczy ka˝dà sercowà spraw´
sławny szarlatan Jamayka.

800 złotych prosz´ do skrzynki.
Dzi´kuj´. Nó˝ki na łó˝ko.
No˝ykiem ko-ko. Kozikiem ki-ki;
hopla, kochane serduszko!

(usuwa serce Robertowi. Robert natychmiast idzie
na kaw´)

S CENA I I I

ROBERTOWA:
Nareszcie wróciłeÊ, ukochany. Jest doskonała gro-
chówka w stołówce.

ROBERT:
Nigdy. I love coffee. Kawa. Teraz ju˝ kawa wyłàcznie.

- 8 -
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ROBERTOWA:
Znowu kawa. Ty sobie do reszty zniszczysz serce, Ro-
bercie.

ROBERT:
O, teraz ju˝ nie.

ROBERTOWA:
(zauwa˝a czarnà czeluÊç w miejscu, gdzie Robert normalnie

nosił wieczne pióro)
Wielkie nieba, jak ty dziwnie wyglàdasz! Przysuƒ si´
do mnie. Pocałuj. Na Jowisza, zupełnie nie słysz´ bi-
cia twojego serca.

ROBERT:
I nie usłyszysz wi´cej. Za skromne 800 złotych kaza-
łem sobie serce usunàç. I teraz bez obawy o apoplek-
sj´ b´d´ dniem i nocà pił kaw´. I love coffee. Piç. Piç.

ROBERTOWA:
(podaje mu wiadro z kawà)

ROBERT:
(rozczarowany*)

Kawa mi nie smakuje. Pocałunki odpycham. Okazuje
si´, ˝e we wszystko trzeba wkładaç serce. A teraz ju˝
serca nie mam. I dlatego te˝ nie mog´ kochaç ani ka-
wy, ani ciebie, Robertowo. Czym˝e jest ˝ycie?

(rzuca si´ w przepaÊç)

Ku r t y n a

- 9 -

* Roberta musi graç doskonały aktor, który całym bogactwem mimiki przed-
stawi rozczarowanie Roberta. (Uw. autora).
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