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Muchawką 1 Wfr1ekl1zna . W Teatrze Narodowym !!ra !!ościnn1e 

MARTi=! SZUl-!ALSl-!i=! [;:: s LAT] : i:.E SOL''·'ENTl-'Q 

LICEUM PLi:.S T YC ZNE GO W S•JPPi:.ŚLU UTPZ Y MIJJE S IE 

Z Mi:. LOl,.o.1i:t N IQ SZ Y LO ÓW OO 1,t.,1 IETt-.łMMSµjcH BS:.P.Ó 1N V..1 1-'J~-
~SZ~'..'JIE, 1-'ILl-.'~µ~QTNIE H OSPITQLIZ 0 1,,,..1i:..NC. Z P0 1.i,.100U 

DEPRESJI , NIEZ i:.ME;ZNi:. . 

w f1lm1e Superpodukcia w rez Juliusza Machulskte!!o (2002). 

1-!AMIL MP.OZC11,•.JSl-!I [ 30 LAT l : i:.BSOL'"''ENT 

FIL OLO GII POLSl-IIEJ I SOCJOLOGII . PC•M ': s1:.oo i:. •.vci:i 

I ORGQNIZQTO R COMIES IĘ CZNYCH wi:.R~ ZTi:.Tow H l:. OOE J 

POEZJI „ NOCE POETÓ'"'' ' , WSPÓ l:.W Y DQ'-''Ci:. It~TEl'!tJETOWEC•O 
Mi:.Gi:.ZYNU LITERQCl-I IEGO . LOC•ONETIQ . . 

Jacek)arzyna ~Ji · , 
W 1992 ro ku u kończył warszawską Pa ńs t wową Wyższą Szkołę ~ 

Teatra l ną . W latac h 1992-199'1 aktor Teatru Polskiego w Warszawie. 

Gra ~ościnnie i pracuje jako asystent rezysera . Asystował m.in. ~ 

Kazimierzowi Dejmkowi (Damy i huzary) i Szczepanowi Szczykno ••••. 

(Gbury) - w Teatrze Polskim w Warszawie; Janowi Englertowi 

(Dozywocie, Kurka Wodna) - w Teatrze Narodowym. ~ 9 (i 2 
czi=iREI-! c ~o LAT 1 , o PEl'!i:iToR TELEWIZ Y JNY 

Pl'!QCUJE „ NQ WORONICZA " OO 1ClB, ROl-IU . 



Wesele, Sen srebrny Salomei, Dziady). W „nowym" Narodowym od 

1999 roku. Zagrał lu m.in. w Tańcu śmierci {reż . Hanuszkiewicz}, 

wybrałem dziś zaduszne święto {reż . Janusz Wiśniewski }, Weselu 

i nowej wersj i Nocy listopadowej {re ż . Jerzy Grze~orzewski} . 

Reżyseruje przedstawienia muzyczne {wielokrotnie Krakowiaków 

i Górali w kilku teatrach w Polsce). W filmie Andrzeja Wajdy Pan 

Tadeusz ( 1999) wcielił się w posiać Mickiewicza . 

..JAN ..JANYS T l SL.f LATA l : u1..10Ńczn wvższi:t 
SZl..!Ok.Ę Nf:IUI..! SPO!o.EC ZNO-POLITYCZNYCH PRZY DAWNYM 1-.!C, 
BY!o.Y OFICER SlUŻBY BEZPIECZEŃSTWA, POSEl NR SE.JM OD 

1QCl3 ROl..!U !SLD I , CZ!o.ONEI..! SE.JM0 1NE.J 1-.!0HIS.JI DS . 
INTEC.Rf:IC.JI EUROPE.JSl..!IE.J . ŻONATY , SY N ,Jf:IN I 2 S Lf:IT I . 



· Bj::jLON c;:::b Lj::jT 1: STUDENT 1-1uLTur:iozN.:1wsTwi:. 

'"-' °"."YŻSZE.J SZI-IO LE PSYC';tOLOGII SPO~ECZNE.J, SYN 
Wlc.<'ISCICIELA F.:18RYl-II NAPO.JOW GAZOW<=INYCH . . M<=IRLENA " 

I OSIEMOZIESU\TY DZIEWil'ł_TY NA LIŚCIE NA.JBOGATSZYCH 

POLAl-IÓ'A' TYGODt~Il.J.A •. \.'.'PROST' l . 
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WERONil-IA ADAMCZYl-I C ,B LAT l : 
EMERY TOWANA NAUCZYCIEL~A J~ZY~A ROSYJS~IEuO . 

ROZWIEDZIONA . SY N ANDRZEJ I '"lO LAT l W Y EHiuROWAt 
W 1CIBB RO~U 00 NOWEJ ZELANDII . 



MARCIN FLISAI-! [SS LAT ] : 1-!APITAN STRRŻY 
POŻARNEJ , DWUl.!ROTNY LAUREAT OGÓLNOPOLSl.!IEGO 
1-!0Nl.!URSU ORTOGRAFICZNEGO „ D Y l.!TANDO . , WICE';11STRZ 
POLSl.!I W WĘDl.!ARSTWIE MUCHOWY M . ZONAT Y , TRZ Y CORl-11 . 

/js/opadowej, Ślubje , Halce Spinozje , Śnie nocy letniej (reż . Jerzy 

Grzegorzewski): Wiśnjowym sadzie (reż . Maciej Prus), Żabach I reż . 

Zbigniew Zamachowski) . 

TOMASZ GRABOWSl-!I [ 30 LAT l : FAGOCISTA 
W WARSZAWSl.!IEJ OPERZE 1-!AMERRLNEJ , DORABIA W ZESPOLE 
GRRJq_CYM JAZZ TRADYCY JNY . 
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BYŁ SOBIE CZAS ... 

Nowy projekt kultury 

U podstaw nowożytnego teatru europejskiego tkwią poglady Friedricha Schillera ze 

schyłku XVIII wieku. Jego młodzieńczy manifesl nosił tytuł Teatr jako instytucja 

moralna . Idea teatru narodowego jako instytucji edukacyjnej, kształtującej poczucie 

tożsamości narodowej, nie pozostawała jednak w sprzeczności z oświeceniowym 

uniwersalizmem. Schiller uważał, że teatr ma na celu podtrzymanie „naturalnego 

poczucia lud zkiej wspólnoty" A oto jak ono się przejawia: „Każdy z osobna 

przeżywa uniesienie, które ogarnia wszystkich i które, wzmocnione i upiększone, 

powraca do niego odbite w setkach par oczu; pierś jego mieści teraz tylko jedno 

uczucie, a mianowicie, że jest człowiekiem" Nieustanne odnawianie wiedzy 

moralnej oraz stanu entuzjazmu ludzi dla ludzi, poczucia przynależności do 

powszechnego rodu ludzkiego, coś z atmosfery Schillerowsko-Beelhovenowskiej 

Ody do radości (wszak dzisiaj hymnu zjednoczonej Europy). w szystko to byłoby 

zatem treścią teatru jako miejsca najbardziej wzniosłego obcowania wszystkich ze 

wszystkimi. 

Zdaniem Schillera bowiem żadna ze sztuk i nauk nie ma takich zasług dla poznania 

i moralnego podniesienia człowieka, narodu, ludzkości, jak teatr. Czyż to nie teatry 

„zaznajomily człowieka z człowiekiem i czy nie one odsłoniły tajemniczy mechanizm 

jego postępowania"? Wyjątkowe wyniesienie teatru ponad wszelkie dziedziny życia 

i moralności objawiło się i w tym, że wlaśnie scena pozywa przed straszny trybunał 

i wydaje osąd moralny. Problemy, które nie mogą być rozwiązane w rzeczywistości, 

mogą zostać rozwiązane na scenie albo ukazane w tragicznym, wzniosłym natężeniu . 

„Jurysdykcja sceny zaczyna się tam, gdzie kończy srę zakres działania praw 

świeckich." Scena staje się sądem nad światem. Także i dlatego, że „samo działanie 

teatru jest z pewnością głębsze i trwalsze niż działanie moralności i prawa". 

Patos Schillerowskiej teorii teatru łączył się z uwielbieniem antyku, a optymizm jego 

Oświeceniowej filozofii przeniknięty byt klasycystycznym kultem sztuki. Powstał 

w ten sposób zupelnie nowy projekt kultury. Jeden ze znawców literatury tego 

okresu pisze o nowatorstwi e Schillerowskim w znamienny sposób: o ile barok 

pozostawił edukację ludu Kościołowi, o ile Oświecenie oczekiwało wszystkiego od 

upowszechnienia nauk, o tyle tutaj rozkwitała nowa id ea wychowania przez sztukę. 

I la idea utrzymywała się długo , również w teatrze polskim przez cały wiek XIX 

i w wieku XX również. Teatr nie przestawał być sceną świata. 

Dlaczego o tym mówimy? Wszak jesteśmy w Teatrze Narodowym, wyrastającym 

z podobnej tradycji, chlubiącym się stale tym, że został założony w roku 1765 i ciągle 
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borykającym się z pytaniem, co rozumieć należy dziś - po dwustu pięćdziesięciu 

latach - przez „teatr narodowy" 

Widma 

Co się zmieniło? Wiele. Na przykład teatr - mimo nieraz swej monumentalnej 

architektury - przestał być świątynią, chociaż na rozmaite sposoby zaczęło się 

objawiać poszukiwanie sakralności teatru . Znamy też teatr, który zarzucił swe 

oświeceniowe ambicje moralno-wychowawcze. Przestał się czuć odpowiedzialny za 

naród i za całą ludzkość. Mamy jednak na myśli przede wszystkim zmianę 

strukturalną. Wywołana ona została przez fakt, że pojawił się groźny partner teatru 

w postaci mediów elektronicznych . Kreują one samowystarczalną rzeczywisto ść , 

która może pochłonąć wszystko. Przywykło się mówić, że istnieje tylko Io, co przeszło 

przez media. Teletechnologia mistyfikuje społeczną rzeczywistość, wytwarza jej 

widmową postać, która staje się wszechogarniająca . Wszyscy jeste śmy w tę 

widmowość uwikłani. 

Teatr oczywiście także jest widmowy, jak to znakomicie pokazuje Derrida. Utrzymuje 

on, że teatr zawsze był miejscem o wyjątkowym nasileniu widmowości. Greckie 

słowo phanlasma określa bardzo dobrze tę nierozstrzygalność między realnym 

a fikcjonalnym - mówi o tym, co nie jest ani realne, ani fikcjonalne i o tym, co nie jest 

po prostu indywiduum, osobą albo aktorem. Widma w teatrze są realne, mają swoje 

odniesienia, łączą się z jakimiś faktami rzec zywistymi, a jednocześnie są 

fantazmatyczne, nierealne, odwołują się do tego, co niewidzialne. Zresztą glos -

współczynnik teatru - jest także niewidzialny. 

Jednak widmowość teatru różni się od widmowości mediów. Teatr trzyma się 

określonego miejsca. Jest po prosi u miejscem, do którego się przychodzi . Jest scena 

i jest widownia - jakkolwiek mogą l eż być bardzo swobodnie rozumiane. Natomiast 

media nie wytyczają żadnej granicy między widzami a rzeczywistością wirtualną. 

Widownia teat ru różni się od widowni na przykład telewizyjnej . Ta pierwsza jest 

konkretna, ta druga bywa często sprowadzana do procenta „ogl ądalności". Media nie 

są miejscem - w takim sensie, 1ak lealr. Ogarniają wszystko, są wszędzie. Cała 

przestrzeń społeczna i polityczna zosla1e przez nie zawłaszczona . Kiedy 

wiceprezydent USA polemizował z postacią telewizyjną - Murphy Brown, wydawało 

się, że on również należy do rzeczywistości wirtualnej. Tak zresztą. jak wielu 

polityków Manuel Castells porównuje wzajemne powiązania różnych środków 

wyrazu : telewizji, wideo, radia, gazel, internetu do „ustawicznej gry luster, która 

sp rawia , że nie wiemy, gdzie jesteśmy. Zaczyna nas męczyć oglądanie 

zniekształconych odbić". 

Wisława Szymborska napisała Zamiast felietonu - wspaniały wiersz o dwóch 
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rzeczywistościach. Jedna, którą nazywa ironicznie swoją „pociechą, uciechą " , to 

pogodna, zapewniająca wieczne piękno, zdrowie i nieśmiertelność rzeczywistość 

reklamy, w której nawet 

pani Karolina, dzielna emerytka, 

sprawnie już pada na oba kolana 

bez niczyjej pomocy. 

Ta rzeczywisto ść szczelnie zakrywa obraz ś wiata . Gdzież jest zatem po prostu 

rzeczywistość, do której wkrada się jednak ironiczna pointa? Pyta Szymborska: 

Co pozostaje? Nic, tylko drobiazgi . 

Jakie ś plamy na słońcu, 

jakieś dziury w niebie, 

jakieś zmarszczki na wodzie. 

I ziemia jak la ziemia: 

brudna, grud na, trudna 

pod maseczką zi ołową . 

Wykorzystanie telewizji w przedstawieniu teatralnym pozwala na zderzenie dwóch 

widmowości: teatru i mediów. Widmowość teatru - nawet przez zwykłe zestawienie 

- umożliwia demistyfikację widmowości mediów, a tym samym widmowości 

zawłaszczonej przez nie przestrzeni społecznej i politycznej. Widz zaczyna zdawać 

sobie sprawę z istnienia tych dwóch widmowości - i w teatrze właśnie, 

uświadamiając sobie totalną widmowość mediów, może stworzyć podstawę do ich 

krytyczn ego oglądu. 

Z zawiasów wyszedł czas 

Wspomniany tu już Jacques Derrida wiele miejsca poświęcił słynnemu określeniu 

czasu z zakończenia aktu I Hamleta. Shakespeare użył tutaj zwrotu, który jest 

właściwie nieprzetłumaczalny: „The time is out of joint". Po rozmowie z Duchem Ojca 

Hamlet odgaduje swoje przeznaczenie: 

Przeklęty mój los: 

Ten czas jest kością wyłamaną w sławie -

Jak można liczyć, że ja ją nastawię? 
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Tak brzmi ten fragment w pr ze klad zie Stanislawa Barańczaka . W tłumaczeniu 

Władysława Tarnawskiego czytamy: 

Zwichnięty czas, w przeklętym ja momencie 

Rodziłem się, by leczyć to zwichnięcie . 

Oba przekłady mogą uchodzić za kanoniczne: pierwszy, bo tłumacze nia Barańczaka 

ukazują się w szekspirowskiej serii wydawnictwa Znak i w świadomości publicznej 

górują nad innymi; drugi, bo ukazał się w prestiżowej serii ossolińskiej Biblioteki 

Narodowej. Natomiast w jeszcze innym przekładzie ów fragment brzmi następująco : 

Z zawiasów wyszedł czas. O dolo podia 

Coś mnie naprawić go na świat przywiodła. 

Ra żą trochę te rymy : stawię - nastawię, podła - przywiodła , momencie -

zwichnięcie, ale warto się skupić teraz na obrazach, sugerowanych przez owe 

przeklady - ten s z c z e g ó I n y czas jest kością wylamaną w stawie, ten czas 

wyszedł z zawia sów, ten czas jest z wichnięty. Hamletowi przypada przeklęta misja 

„naprawienia" !IO Jednak w tej chwili interesu je nas bardziej - niż zadanie Hamleta 

- charakter owego czasu. 

Jest on jakoś prze s unięty, rozregulowany, okaleczony, wysadzony, zabu rzony, 

zmieszany. Znajduje się jakby poza samym sobą. Może cytowany fragment świadczy 

o tym, że został naruszony jaki ś porządek, ład i czas uległy rozbiciu, rozdzieleniu. 

Może sugeruje, że istnieje nie jeden czas, lecz czasy i że powrót - po nastawieniu 

owego wywichnięcia - do czasu nie wywichniętego, nie jest powrotem po prostu do 

czasu „sprzed" wywic hnięcia. Może to, co mówi Hamlet, ujawnia, że żyjemy w kilku 

czasach - nierównoczesnych. Że nie istnieje między nimi synchronia. 

Teatr ze swoją widmowością ma szansę, by o tym się wypowiedzieć . Widmowość 

umożliwia mu bycie w różnych czasach. Przy czym , jeśli uważamy, że teatr z reguły 

jest dyskursem większości, że daje glos „dominującej narracji władzy", to może się 

okazać, że heterogeniczność czasów pozwala ujawnić czas, w którym umieszcza się 

dyskurs mniejszości, na przykład mowa jakichś uchod źców. 

W historii Polski XX wieku trudno znaleźć lepszy przykład „uskoku" czasu, jak 

2 maja. Dzi e ń między l maja - „świętem pracy" przez cały wiek XX, ś więtem, które 

po wojnie stało się państwowe i „ komunistyczne" - a 3 maja, świętem Konstytucji 

Majowej, w XIX wieku obchodzonym konspiracyjnie pod zaborem rosyjskim, 

świętem państwowym w dwudziestoleciu międzywojennym i po roku 1989. Historia 
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polityczna Polski nowożytnej toczyła się zarówno l maja, jak i 3 maja. 

Charakterystyczne, że Tadeusz Boy-Żeleński w słynnym słowie wstępnym do 

wydania dzieł Mickiewicza w roku 1929, próbując przedstawić rozdwojenie 

w samym wieszczu i wśród je!lo wielbicieli i badaczy, czyniących z Mickiewicza 

brązowego bożka , przypominając przysłowiowe obchody !lalicyjskie, posłużył się 

właśnie symboliką obydwu świąt: „Wzniesiono tedy Mickiewiczowi pomniki, 

uczyniono zeń rodzaj »trzeciego maja« przeciw pierwszemu majowi, sztandar 

przeciw socjalistom. Mickiewicz - to była tradycja, kontusz, wiara, ład i porządek . 

To była »reakcja«". 

Między tymi świętami toczyła się walka w polskiej świadomości. Nieraz też 

dochodziło do starć między „pierwszomajowcami" a „trzeciomajowcami" Policja 

prześladowała raz jedno, a raz dru!lie święto. Wreszcie po 1989 roku doszło do 

pojednania obu świąt, które stały się i państwowymi, i kościelnymi (bo Kościół święci 

1 maja jako dzieli święle!lo Józefa - robotnika} . W kalendarzu pojawiły się czerwono 

oznaczone: „Święto Pracy" i „ Święto Narodowe" Zgodna ciągłość między tymi 

świętami przedzielona jest jednak dniem 2 maja. Czy ukrywa się w nim spojenie czy 

rozdzielenie? Czy łączy on czy też rozcina? Czy to nasz uskok czasu? Czy to dzień 

zapowiadający triumf „majowej jutrzenki" czy też dzień poświąteczne!lo kaca, 

wieszczący rozpad i niezawinioną katastrofę? W każdym razie - tak to odczuwamy -

nie jest to „ zwykły dzień" 

Wojna i telewizja 

Paul Virilio, współczesny teoretyk szybkości, wywodzi swą naukę zarówno 

z doświadczenia wojny, jak i technik telekomunikacji. Jak podkreśla Marek Bieńczyk, 

wojna jest dla niego kategorią nadrzędną . „Upadł w szybkość" podczas drugiej 

wojny światowej . Naznaczyło go zwłaszcza zjawisko różnicy czasowej między 

wybuchem a jego odgłosem, „wszystko leżało już w gruzach, gdy docierał do nas 

wreszcie huk eksplozji. [.„ ] Rozpadało, różnicowało się to, co wydawać się mogło 

równoczesne" To straszliwe zakłócenie niszczyło dotychczasowe formy 

postrzegania świata . Drugim efektem wojennego zniszczenia było odkrycie -

opowiadam za Bieńczykiem - nieobecności i niewidzialności wskutek nagłego 

rozpadu form - lak, jak potrafiła zniknąć w chwilę po bombardowaniu cała ulica, cała 

dzielnica miasta. „Było i nie ma, teraz nie ma nic." 

Na tym tle powstala Viriliowska koncepcja zaburzenia percepcyjnego: pyknolepsja 

(od greckiego pyknos - częsty, w znaczeniu: często się zdarzający} . Jest to teoria, 

która zwraca uwagę na krótkie przerwy w świadomości, na zerwanie ciągłości 

postrzegania. „Podobnie oddziałują na nas, wytwarzając w postaci skoncentrowanej 



• 
pyknoleptyczny efekt, nowoczesne techniki i technologie szybkości : użytkowe, 

wyrosłe z wojennych (szybkość podróży, transportu, przekazu) oraz filmowe 

i audiowizualne (Virilio łączy powstanie kina również z narodzinami lotnictwa, 

środka wojny nowoczesnej)." 

Postawmy - z pozoru tylko - szaloną tezę: dzień 2 maja to może być jakaś 

pyknoleptyczna przerwa. To „luka bezczasu", podczas której dokonuje się zerwanie 

ciągłości. Jest ono wszechstronnie umotywowane we współczesnej polskiej 

świadomości. 

Doświadczenie wojny to podstawowe polskie doświadczenie. Weźmy znamienny 

przykład : opis dziwnego odbioru zanikania w jednej chwili całych połaci miasta 

stanowi zasadniczy rys procesu percepcyjnego w Pamiętniku z powstania 

warszawskiego Mirona Białoszewskiego . Z drugiej strony wszechobecność telewizji 

przyzwyczaja do pojawiania się i zanikania obrazów, do pośpiechu, do 

wideoklipowego migania form, do nowych zestawień, do superszybkości . w której -

często nie ma bezpośredniej łączności pomiędzy poszczególnymi momentami. 

Zmasowane doświadczenia wojny i telewizji w rozumieniu Viriliowskim może dają 

swój pokaz właśnie w dniu 2 maja . W tym zwichniętym czasie dom wysyła dziwne 

sygnały, niezrozumiałe rozbłyski światła. Dom przeżywa pyknolepsję. Jego ściany się 

osuwają i opadają, na oczach widzów dokonuje się spektakl dekonstrukcji . Przy 

czym działają telewizory, odbywają się projekcje na ekranach, ekipa telewizyjna 

pokazuje kręcony na żywo materiał ze zburzonego domu_ 

Rzeczywistość - niby to „prawdę" - przybiera postać widma. Dom, a właściwie 

świadomość polska znika, ale telewizja wytworzy jakiś pozór wśród dziesiątków 

innych pojawiających się i znikających pozorów. „Istnieje ogromny rozziew między 

nadrozwojem technologicznym i niedorozwojem społecznym. Dramatyczny 

rozziew", mówi Manuel Castells. Czy ukazując ten rozziew, zamęt, rozdarcie i ból, 

Teatr Narodowy może pomóc swym widzom w sądzie nad światem7 

Wykorzystałam następujące teksty: 

Bieńczyk M., Homo pyknoleplicus, w: Oczy Diirera . O melancholii romantycznej, Warszawa, 2002 

Castells M., Wszystko, co ma znaczenie to wymiana impulsów w Sieci, wywiad przeprowadził 

Cliff Barney, „Ma~azyn Sztuki" nr 2~/2000 

Derrida J. Les spec tres de Marx, Paryż , 1993 

Derrida J., Marx, das ist jemand, „ Zasuren" nr 1/2000 

Goethe i Schiller o dramaoe 1 teatrze. Przełożyła O. Dobijanka, Wrocław, 1959 

lrunz E., Anmerkungen des Herausgebers, do: Wilhelm Meisters Lehrjahre Goethe~o. Hambur~. 1968 





• ANDRZEJ SARAMONOWICZ 

OD AUTORA 

Nie stworzyłbym historii o bohaterach walącego się domu, gdyby ni e Andrzej Wajda . 

Wiosną 2001 roku reżyser zwrócił się do mnie o napisanie scenariusza, 

wykorzystującego pomysły z konkursu na scenariusz filmowy, który wcześn iej 

ogłosił . Pierwsze miejsce zajął w nim pro1ekt Wybuch Krzysztofa Wierzbickiego: 

historia rodziny, której życie zmienia się po katastrofie - z powodu wybuchu gazu -

dziesięciopiętrowego wieżowca . Wajda sugerował, bym umieścił w scenariuszu 

także inne pomysły z konkursu, wymienił nawet szczegółowo które. 

Podekscytowany możliwością pracy dla wybitnego reżysera, nie chciałem jednak być 

tylko „składaczem" cudzych pomysłów. Wiedząc, że walący się wieżowiec - który 

Wajda pragnął uczynić metaforą Polski - jest obligatoryjnym elementem projektu, 

zaproponowałem, by pozostałe pomysły konkursowe odrzucić. W ich miejsce 

zaproponowałem inne; w notatkach, jakie przyniosłem na pierwsze spotkanie 

z reżyserem, są już : solidarnościowiec Wojnicki , inwalida Stefaniak, siostry, które 

wchodzą w spór o mieszkanie, dozorca-ubek, nastoletni kochankowie szukający 

w ruinach testu ciążowego i tak dalej. Pojawiły się też postacie, usunięte potem 

podczas dalszych prac, między innymi starszy 

mężczyzna, który grzebie w ruinach 

czarnego garnituru - dom zawalił się 

pogrzebu jego córki. 

Zaproponowałem również, by bohaterem • • 
w poszukiwaniu 

bowiem w dniu 

filmu uczynić nie 

tylko ludzi, ale i sam wieżowiec, a właściwie jego umieranie 

(nie z powodu wybuchu gazu, lecz z nieznanych przyczyn: starości? choroby? braku 

chęci do życia?). Losy jego mieszkańców - pokazywanych mozaikowo jak w Na 

skróty Altmana czy Magnolii Andersona - dałyby opis kondycji współczesnych 

Polaków. 

Pierwsza wersja scenariusza gotowa była w połowie sierpnia 2001 roku, pisałem ją 

w Niemczech. Już wówczas uznaliśmy z Andrzejem Wajdą, że idealny dla tej historii 

będzie tytuł Polska, 2 maja, który nosił inny mój scenariusz napi sany wcześniej. 

Dzięki temu, że zawalenie się domu ma miejsce 2 maja, w dniu między świętami 

„starej" i „nowej" Polski, historia zwiększyła swoje znaczenie metaforyczne. 2 maja to 

czyściec Polski - już nie piekło , a jeszcze nie niebo. Nie trzeba wielkiego zmysłu 

obserwacji, by dostrzec, że ciągle w nim tkwimy. 

Niestety, po ataku na World Trade Center, Andrzej Wajda zdecydował się zawiesić 

przygotowania do filmu o walącym się wieżowcu , a wkrótce rozpoczął przygotowania 

do ekranizacji Zemsty. 

Kiedy wiosną 2003 roku producent filmu Polska, 2 maja Michał Kwieciński 

poinformował mnie, że Wajda ostatecznie odstąpił od projektu, zaproponowałem 

reżyser Agnieszce Glińskiej i dyrektorowi Teatru Narodowego Janowi Englertowi , że 

napiszę sztukę 2 maja, dla której punktem wyjścia będzie mój scenariusz filmowy. 

Szczęśliwie zgodzili się. 

Dziś - kiedy 2 maja można już oglądać na scenie Teatru Narodowego - pragnę raz 

jeszcze podziękować za pomoc całej trójce: Andrzejowi Wajdzie, Janowi Englertowi 

i Agnieszce Glińskiej. Jak również mojej żonie Małgorzacie, której wsparcie dla 

zmagań z historią walącego s ię domu było dla mnie w ciągu tych trzech lat niezwykle 

ważne. 

12 

3 

18 

20 





rn
r 
~' .-

,....i.~ 

• •• 



Rndrz12j 
scrcmancUJic:;:: 

2 maja 

( UJ~ r~ja 

outar,;ko 
ta~; st u) 



OSOBY: 

KAROL WOJNICKI (51 lat), fotograf 

KAJ ETAN GOŁĄB (66 lat). dozorca 

ZOFIA ZIOŁO (80 lat), emerytka 

WERONIKA ADAMCZYK (78 lat), emerytka, 

siostra Zofii 

KONRAD STEFANIAK (J6 lat), inwalida 

JAN JANYST (52 lata), posel na sejm 

TERESA PALUCH (29 lat). uczestniczka reality

show 

MARTA SZUKALSKA (25 lat), dziewczyna 

w ciąży 

JAN KREHOWIECKI (80 lat), Polak 

z Kazachstanu 

AGNIESZKA WOJNICKA (14 lat), córka 

Wojnickiego 

JACEK GOŁĄB (16 lat), syn Golębia i Marii 

AGATA GOŁĄB (20 lat), córka Golębia i Marii 

MARIA DUNKIEWICZ-GOŁĄB (45 lat), 

lekarka, była żona Gołębia 

ANNA KRUSZVŃSKA (J7 lat), żona prezydenta 

miasta 

MICHAŁ KRUSZYŃSKI (42 lata), prezydent 

miasta 

SYLWIA RATAJ (J5 lal), dziennikarka 

telewizyjna 

MARCIN FLISAK (42 lata), szef strażaków 

BALON (25 lat), narkoman 

Kl Kl (22 lata), narkomanka 

TOMASZ GRABOWSKI (JO lal), narzeczony 

Dominiki 

DOMINIKA TRACZYŃSKA (JO lat), narzeczona 

Tomasza, kochanka Kamila 

KAM IL MROZOWSKI (JO lat), kochanek 

Dominiki, przyjaciel Grabowskiego 

ŚCIUBA (28 lat), diler narkotykowy 

OPERATOR (50 lal), z ekipy TVP 

DŹWIĘKOWIEC (45 lat), z ekipy TVP 

LESZEK KOST (44 lata), prezes telewizji 

SEBASTIAN DRUMLAK (J2 lata), zwycięzca 

reality-show 

oraz STRAŻACY i TRAGARZE 

Scena 1 

Z rozjaśnienia powoli wylania się kamienica. 

Okazuje się, że mieszkania są otwarte na 

stronę widowni 1ak gigantyczny domek dla 

lalek. Na środku jest szyb wmdowy. Na po

dwórku (które jest lak zwaną studnią) stoją 

dwie ławeczki. Jest leż kapliczka z Malką 
Boską uma1ona kw1a tarni. 

W mieszkaniach widać. WOJNICKIEGO 

z AGNIESZKĄ, GOŁĘBIA, STEFANIAKA, 

TERESĘ, ZOFIĘ, MARTĘ, MARIĘ z AGATĄ 
i JACKIEM, TOMKA 1 DOMINIKĘ, ŚCIUBĘ. 
Mimo że jest noc, nikt z nich nie śpi. 

WOJNICKI wywołuje zdjęcia, AGNIESZKA, 

przeczuwając, że może być w ciązy, chodll 

w tę i z powrotem i płacze, GOŁĄB odbiera 

telefon, słucha, a polem wstaje i ubiera się, 

STEFANIAK leży 1 nie może wejść na wózek, 

TERESA chodzi po pokoju i szuka dobrego 

m1e1sca, gdzie ustawić kamerę, MARTA 

wymiotuje, MARIA się modli, JACEK się uczy, 

AGATA stawia lustro na środku pokoju, 

a potem chodzi „jak modelka" przeglądając 

się w nim, TOMEK i DOMINIKA kochają się, 

a ŚC/UBA porcjuje narkotyki. Świat/a 
w mieszkaniach i na scenie ponownie gasną. 

Scena 2 

Kiedy światła zapalają się ponownie, 

WOJNICKI jest JUŻ na dole. Stojąc w świetle 

zwraca się do widowni. Reszla mieszkańców 

bloku zachowuje się jak poprzednio. 

WOJNICKI 
To jest mój dom „ Pamiętam dobrze„. nad 

wyraz dobrze„. to dziecięce przekonanie, 

że poza moim domem nie ma nic innego na 

świecie. Jakby cale bogactwo świata, 

z jego pięknem i szpetotą, z jego rozmachem 

i pogarbieniem, mieśc1ly się w tych paru 

piętrach i kilku zakamarkach podwórka. 

Pamiętam zapach niedzielnego rosolu roz

noszący się po klatce schodowej. Nieważne 

jak mocno mieszkańcy domu klócil1 się ze 

sobą, jak bardzo się nienawidzili i jak bar

dzo brzydziły ich wzajemne poglądy 

i postawy, co niedzielę zamykali się w swo

ich mieszkaniach 1 gotowali rosół. Do dziś 

jego zapach - niezwykły melanż rosołów 

z poszczególnych mieszkań - 1est dla mnie 

najmocniejszym świadectwem wspólnoty. 

Polskość pachnie mi rosołem - nic na to nie 

poradzę. 

Światło oświetlające WOJNICKIEGO gaśnie 
1 jego posiać niknie. Zapala się światło 

oświetlające GOŁĘBIA, klóry również stoi 

przed domem i mówi wprost do widowni. 
GOŁĄB 

(pokazuJąc budynek) To jest mój dom„ 

Jestem lu gospodarzem„. Ciężka harówa, 

satysfakcja żadna„. Wszyscy ma1ą mnie za 

prymitywa, ale 1a Io walę. Nie znają mnie. 

I nie chcą poznać - wolą myśleć, że jestem 

zły i tępy„. (wzrusza ramionami) Jak miesz

kalem pod Ałma-Alą, to W poszukiwaniu 

slraconego czasu przeczytałem trzy razy' 

Raz po polsku, raz po francusku i raz po 

rosyjsku' Trzy różne historie' Pierwsza 

o totalnym lenistwie i niezorganizowaniu, 

druga - o stagnac11 jako przejawie wolności, 

a trzecia o tym, że istnienie jest więzieniem' 

Światło oświetlające GOŁĘBIA gaśnie 1 jego 

postać niknie. Zapala się światło oświetlają
ce WOJNICKIEGO 

WOJNICKI 

Urodziłem się w tym domu, całkiem 

dosłownie zresztą. Kiedy umarł Stalin, całą 

Warszawę spędzono na publiczne darcie 

szat. Setki tysięcy ludzi na ulicach musiało 

sobie udowadniać, że zasługują na miano 

zaufanych obywateli komunistycznego raju. 

Mój ojciec nie musiał niczego udowadniać 

- jak zawsze wsadzono go do aresztu na 

czterdzieści osiem godzin. Jako element 

niepewny wszystkie socjalistyczne święta 

spędzał profilaktycznie w mamrze. Pe 

prostu ludowa władza nie chciała go widzieć 

w le radosne dla siebie dn1. Dzień pogrzebu 

Józefa Stalina był rzecz jasna ponadnor

matywną odsiadką i pokazywał, że wtadza 

nie chce ojca na wolności i w dni dla siebie 

smutne. 

Tak się jednak zdarzyło, że tego wlaśnie 

dnia postanowiłem przyjść na świat. Bóle 

zaskoczyły moją matkę podczas pasto

wania podłogi - opowiadano mi później. 

że byla to czynność zbędna, bo podłoga 

lśniła czystością. Moja matka uznała jednak, 

że pochówek tyrana zwiastuje nadejście 

wielkich porządków, za którymi tęskniła od 

lat. Jako że odpowiadała jedynie za swoje 

mieszkanie, doszła do wniosku, że zacznie 

właśnie od podłog1. Po dwunastu godzinach 

darłem się juz wniebogłosy leżąc w kolysce, 

którą sprezentowała mojej matce sąsiadka 

- pani Zofia. Ona to zresztą przy1ęla mnie na 

świat, zastępując polożną, która odmówiła 

przyjazdu do naszego domu ze względu 

na konieczność machania flagą Związku 

Radzieckiego z czarnym kirem w tłumie 

zapłakanych tysięcy innych położnych 

i pielęgniarek. 

Światło oświetlające WOJNICKIEGO gaśnie 
i jego postać niknie. Zapala się światło 

oświetlające GOŁĘBIA 

GOŁĄB 

Zrobilem kiedyś sobie własny Kwestio

nariusz Prousta. „Główna cecha moje510 

charakteru"· roztropność„. „Co cenię 

u przyjaciół'" że nie prowadzą pamiętni
ków.„ „Moje marzenie o szczęściu'" żeby 

dzieci zaczęty mnie szanować„. „Co wzbu

dza we mnie obsesyjny lęk'" ze 1ednak nie 

zaczną„. „Moje ulubione zajęcie":. 

Z ciemności wylania się JANYST 
JANYST 

Pst'„. 

GOŁĄB 

Na pewno nie Io, które mam teraz.„ Kim 

chciałbym być, gdybym nie byt tym, kim 

jestem:.„ 

JANYST 

Pst'„ 



GOŁĄB 

ro sz kodliwe pytanie. grozi depresją ... 

JANYST 

Ej, Goląb' 

GOŁĄB 

(zauważając JANYSTA) No, 1esleś wreszcie „. 

JANYST podaje rękę GOLĘBIOW/, a polem 

oddaje mu LVal1zkę, klorą przyn1ósl 

JANYST 
(nieco skons/ernowany - rozglądając się) 

Zadzwoni! minisler. ze ma być u mnie rewi

z1a... Muszę to gd zieś upłynnić na lrochę„. 

GOŁĄB 

Spoko„ . Mog ą lu leżeć . ile chcesz„ U Gołębia 

nic n ie gin ie„. Chyba że ma zg i nąć „ 

JANYST nie słucha GOŁĘBIA. lylko pochylony 

inlensywnie wpalruje się w chodnik Idzie 

kilka melró LV w pochyleniu. 

Co jest. posel? Masz zawal? 

JANYST 
W1d ziates kiedy ś coś lak i ego? N1esamo 

w1 1e .. 

GOŁĄB 

Gówno lam niesa mo wi te' C1eplo, 10 wy laz1 

tego ch olerstwa. 

JANYST 
Ale 1ak rów n1ulenko „ (zdumiony) Jakby 1 ak 1 ś 

marsz albo . ewJkL1acja7„. 

GOŁĄB 

I slu szn1e1 Lep1e1. zebym ich :u rano nie 

w 1dzial „. 

JANYST 
Kolo pol udn 1a przynio< ę oslaln ią wali z kę „ 

ZJ par dn i, ja k przes i a n ą węszyc, wszy slko 

zab ior';' W l ed y su; zrewanwję „ 

GOŁĄB 

Mam nadzieję .. Bo Io c1eciowani e JUZ mi 

bokiem wychodzi „ 

Poda1ą sobie ręce. JA NYS T o dchodzi przyglą · 

dając się chodnikowi GOŁĄB spogląd za 

nim. /ez zerka no chodnik, a p otem zwraca 

się w slronę wido wni . 

Na czym skon zy lismy? A j uż wiem . „Dar 

natur y, klóry chc1albym pos1J d ac " przenika

nie ludzk ich umysłów W resorcie b "rdzo za 

l ym f1?skn1l1śmy „ Jak chc1albym umrzec7" 

(rozglądając się i patrząc na widownię) Po 

was „. 

GOŁĄB odwraca się i zn ika w ciemnościach. 

Scena 3 

Jasne s łoneczne ś w1atlo. Z pobliskiego 

kościo ła s łychać dzwony GOŁĄB sprząta 

podwórko m10//ą . Dwaj TRAGA RZ[ wynoszą 

meble ZOFII i uslawiają na podworku 

z bo ku. Kole1ni dwaj TRAGARZE wnoszą do 

tego samego mieszkania meble WERON IKI. 

Czasami dwie ekipy mijają się na schodach. 

Mi1ają się tez s10s lry, nieco na siebie obra· 

z one. Przez bramę wjeżdza na wózku in wa· 

/1dzk1m STEFANIAK PodjeLdża do skrzynki 

poczlowe1- olwiera ją, wy1muje list Czy/a, 

a polem wśC1ekly drze 1 rzuca przed siebie. 

GOŁĄB 

Ni ec h pan n ie ś mieci' Sprząt ane było! 

STEFANIAK pochyla się. Zbi era kawa/ki li s/u, 

do1eżdza do <m1e ln1ka i wrzuca Je do kosza 

Wraca 1 czeka na windę Sciąga 1ą i 1edzie na 

górę. Z trudem wyjeżdza z windy 1 dostaje się 

do swo1ego mieszkanta W tym samym czasie 

z innego mieszkania wychodzą WOJNICKI 

i AGNIESZKA 

AGNIESZKA 
A rod zice Patryc ji się rozwiedli . I ona mówi , 

ze 11>sl znacznie lepią„ 

WOJNICKI 
Wz1ęl a ś ś niada nie? 

AGNIESZKA 
Ma dwa razy więcej prezentów na urodziny. 

Cala klasa 1e1 zazdrośc 1. „ Rozwody są 1rendy. 

lato„. 

Drzwi sąsiedniego mieszkania olw1era1ą 'ię 

- wychodzi GRABOWSKI 

WOJNICKI 
(do AGNIESZKI) Przestań . (widząc GRA · 

BOWSKIEGO) Dz1en dobry, panie Tomku „ 

GRABOWSKI 
(u miechn1ęly) Wilam' Pięk n y d zien nam s i ę 

za ::iow1ada1. 

WOJNICKI 

No nie w iem „ Spać nie moglem, ciśn ie n ie 

chyba spad ło „ To dz iwne po j ęk i wanie 

w nocy ... 

GRABOWSKI 

{zmieszany nagle) Słychać by lo? Niemoż

liwe„. 

WOJNICKI 

(również zmieszany) Nie. nie . O p iwni cy 

mówię „. Jakby coś s lamląd 1ęczalo „ . 

Az bylem zobaczyć . co Io. 

GRABOWSKI 

Nie, n1C nie s łyszalem . I co to bylo? 

WOJNICKI 

Nie wiem „ Jok zsz edłem , ucich ło. 

Wszyscy zaczynają schodzie po schodach. 

AGNIESZKA 

Jak dorosnę, rozwod y będą 1uz. na szczę

ście. obowiązkowe „. 

WOJNICKI 

(do AGNIESZKI) Nie popi suj s i ę, sion ko .. (do 

GRABOWSKIEGO) Od rana slrasznie podmi

nowana. Mają dziś klasową wyC1eczkę . Do 

Żelazowe1 Woli „ 

AGNIESZKA 

frzeba będzie pisać podania o przedluzenie 

mał że n s l wa i wyka za ć s i ę św i adec l wem nie

k l ót l iwośc i „ (GRABOWSKI parska sm1echem. 

AGNIESZKA do GRABOWSKIEGO! To nic 

smieszne~o' Pana też to nie ominie„. 

WOJNICKI 

(os/ro) A~a, daj spokóJ' (do GRABOWSKI E· 

GO) Skoro JU Z o tym mowa - to kiedy len 

wielki dzi eli ?„. 

GRABOWSKI 

Za połlora lygodnia „ (widząc usm1ech WOJ· 

NICK/EGO} Dmia1 odbieram zap roszen ia , 

przyniosę, tak wrócę„. 

AGNIESZKA 

Mówią. zeby nie brać ś lu bu w ma1u „ 

Że pech i nieszczęście. 

GRABOWSKI 

(s/anowczo) Zabobony'.„ 

AGNIESZKA 

Mówią, żeby w1erzyc w zabobony 

WOJNICKI 

Aga. przestań JUZ1 Ido GRA BOWSKIEGO) Pro

szę jej wybaczyć . To 1eszcze c 1 ą~ l e dziecko„. 

AGNIESZKA 

Tato' 

AGNIESZKA, wyraźnie niezadowolona. 

odchodzi kilka kroków. 

GRABOWSKI 

Ni c s ię nie s iało „. (do AGNIESZKI) Cze ść, Aga . 

mile1 wycieczki! 

GRABOWSKI macha ręką na pozegnanie 

i wychodzi za bramę. WOJNICKI odpo· 

w iada podobnym ges/em i podchodzi do 

AGNIESZKI 

AGNIESZKA 

Jak mogł eś?! 

WOJNICKI 

Jak ly mog l aś ?„ Co cię ugryzło? 

AGNIESZKA 

Nie jes tem dzieckiem' 

WOJNICKI wyci,1ga z kieszeni aparat cyfrowy 

i daje go AGNIESZCE 

WOJNICKI 

To dla ciebie Na wyc i ecz kę Tylko m1 ni e 

zniszcz. 

AGNIESZKA 

Dzięk i' 

AGNIESZKA calu1e ojca w policzek i odsuwa 

od siebie, pokazuiąc. ze chce mu zrobić zdję

cie WOJNICKI odsuwa się. Dalsza rozmowa 

w lrakcie rob1en1a zd1ęna WOJNICKI 

i AGNIESZKA uslawieni od s1eb1e w odleglo · 

ści pięciu - sześciu metrów. 

WOJNICKI 

Na pewno wszyslko wzię laś? 

AGNIESZKA kiwa polakująco głową 1 ręką 

pokazu ie O/CU, by Sia ną/ w innym mie1scu 

AGNIESZKA 
{„ łapiąc" właściwy kadr) Nie trakl u1 m nie jak 

dziecko! 

WOJNICKI 

A jak mam cię l rak t ować? Jes teś dzieckiem' 

AGNIESZKA 

Psychicz nie jes tem sla rsza od ciebie 1 od 

mamy razem wziętych No. przesuń się 

1eszcze troc hę „ I u śm i ec hnij się .. A propos. 



mamy ... Znowu dzwoniła , zebym z nimi 

zamieszkała ... 

WOJNICKI 

(zaskoczony) I co7 

AGNIESZKA 

Miałeś się uśmiechać' 

WOJNICKI uśmiecha się przesadnie szeroko. 

WOJNICKI 

(z uśmiechem) I co? 

AGNIESZKA 

(robiąc zdjęcie) I nic .. Odmówiłam .. Z dwoj 

ga złego wolę juz mies zkać z tobą ... 

WOJNICKI 

Z dwo1ga złego? ... Mam najmilszą córkę 

w mieście„. 

AGNIESZKA 

Bo ty nigdy nie wyr zucisz mnie z domu, 

prawda? 

WOJNICKI 

Oszalałaś? Czemu miałbym cię wyrzucać' 

AGNIESZKA 

(poważnie) Zawsze się może znaleźć 

powód .. 

WOJNICKI podchodzi do AGNIESZKI. 

WOJNICKI 

Coś mi tu bredzisz, kocha nie ... (całując ją 

w czoło) No, dawa1 zdjęc ie' Zobaczymy, co 

wyszło ... 

AGNIESZKA i WOJNICKI przeglądają zdjęcia 

na wyświe//aczu . 

Pr zekadrowałaś ... 

AGNIESZKA 

(zdecydowanie) Nie. Jest dobrze. 

WOJNICKI 

To jest dobrze? (pokazując wyświe//acz) 

A la dziura z lewe1? 

AGNIESZKA 

To mie1sce po mamie. (całując ojca w poli

czek) Ale damy radę .. . No Io pa .. 

WOJNICKI 

Poczekaj, podrzucę cię ... 

AGNIESZKA 

Nie, nie trzeba ... Poradzę sobie ... Chcę 1esz

cze skoczyć do apteki ... (WOJNICKI spogląda 

na AGN/ESZKf zdziwiony) Noga m1 się 

obtarta, plaster muszę kupić ... Nie pojadę na 

wycieczkę z obtartą przecież ... Pa, laluś ... 

AGNIESZKA całuje WOJNICKIEGO w poli

czek i znika za bramą. WOJNICKI zauważa 

nagle publiczność zgromadzoną w lea/rze. 

Podchodzi bliżej i zaczyna mówić bezpo

średnio do widowni. Światło wówczas gaśnie 
na scenie 1 oświella tylko WOJNICKIEGO. 

Scena 'ł 

Tyl sceny pogrąża się w ciemności. Z przodu, 

oświe//ony punk/owo, siei WOJNICKI . 

WOJNICKI 

To nie jest tak, że rozpieszc zam swoją 

córkę ... Po prostu nie chcę być taki jak mó1 

01ciec... Mój ojciec wywoływał we mnie 

sprzeczne odczucia. Kochałem go bardzo 

mocno, i równie mocno się go bałem. 

Awanturował się o wszystko - że matka 

wyda1e za dużo pieniędzy, że wylałem 

sobie zupę owocową na koszulę tuż przed 

wizytą u ciotki, 1 że Rosjanie zmasakrowali 

Budapeszt. Ws zystkie te przypadki były 

dla niego jednakowe - nie umiał rozróżnić 

spraw błahych od istotnych, a w furii od razu 

osiągał apogeum. Potrafił też być szalenie 

niesprawiedliwy, więc matka często przez 

niego płakała. Ale kiedy raz. próbując ją 

pociesz yć, powiedziałem, że „ta ta jest głu

pi" , krzyknęła ostro, że nie mam prawa tak 

mówić i że nic nie rozumiem . Ale jak mogłem 

zrozumieć, kiedy miałem wtedy sześć lal. 

Kiedy mój ojciec miał siedemnaście łat, jego 

ojciec. a mót dziadek. został powieszony 

przez Niemców. To była publiczna egze

kucja, razem z dziadkiem powieszono leż 

brata mojego ojca, czyli mojego wujka, wów

czas dziewiętnastoletniego chłopaka oraz 

ośmiu innych ludzi. Opowiadają, że dziadek 

błagał oficera kierującego eg z ekucją, żeby 

go powie s ił jako pierwszego. Klęczał przed 

nim i płakał. że nie chce patrzeć na śmierć 

syna. Ale Niemiec śmiał się tylko, po czym 

najpierw kazał powiesić właśnie mojego 

wujka. Tam, gdzie ich za bilo. jest teraz 

pomnik. Rzadko lam jeżdżę . 

Świallo ponownie rozjaśnia scenę. 

Scena 5 

W lym samym momencie przez bramę wcho

dzi KAMIL. Niemal zderzają się ze sobą. 

WOJNICKI 

Dzień dobry' Nie ma go w domu. 

KAMIL 

(zaskoczony) Słucham? 

WOJNICKI 

Pan Tomek właśnie wyszedł. Minęliście się 

panowie. 

KAMIL 

Wiem .. . (zmieszany) Ja tylko .. Przyniosłem 

zaproszenia na ślub . Tomek mnie prosiL 

WOJNICKI 

(uradowany) Świetnie' Dostanę jedno?__. 

(widząc zdumione spojrzenie KAMILA) Pan 

Tomek m1 przed chwilą obiecał. .. 

KAMIL 

Ale ... Bo wszystkie ... Bo są popakowane .. Nie 

bardzo mogę sam otwierać .. Nie wypada, 

pan rozumie .. . 

WOJNICKI 

Oczywiście, oczywiście, nie pomyślałem ... 

Proszę pozdrowić pannę młodą .. 

KAMIL 

Pozdrowię ... 

WOJNICKI 

Aha, 1eszcze jedno ... Gdybyście potrzebowa

li fotografa na ślub, to ja chętnie ... 

KAMIL 

(zdumiony) Pan? 

WOJNICKI 

No„. 

KAMIL 

Myślałem, że pan nie robi .. . zwykłych zdjęć ... 

WOJNICKI 

Właśnie rzuciłem pracę ... Mam już dość 

niezwykłyc h zdjęć ... Więc proszę spytać 

państwa młodych .„ Może się zgodzą.„ 

KAMIL 

Jestem pewien, że lak ... Do widzenia ... 

WOJNICKI 

Miłego dnia życzę ... (KAMIL odwraca się 

i idzie do windy WOJNICKI zwraca się do 

widowni) 

Niezwykłe zdjęcia prze ś ladują mnie od 

dziecka„. Jedno z nich, z egzekucji mojego 

dziadka, opublikowano w książce o zbrod

niach wojennych. Była u nas w domu 

i odkąd pamiętam , zawsze ją oglądałem, 

traktując jak część rod zinn ego albumu. 

„ Mamo, a który to dziadek?" „Ten pierwszy 

z prawe1." „A wujek?" „Ten obok." Wpatry

wałem się w nich godzinami, wiszących ze 

skrępowanymi z tyłu rękami 1 śmiesznie 

przekrzywionymi główkami, i wyobrażałem 

sobie, że jednak jakimś cudem się nie udusi

li. I że wkrótce się pojawią, zabiorą mnie do 

wesołego miasteczka, kupią walę cukrową 

albo pańską skórkę , a polem mama zrobi 

rosół, a oni , ściskając się 1 głośno śmie1ąc, 

upiją się z Iatą i będą śpiewać piosenki , co 

to mama mówi , że nie wypada. 

Porywczość ojca tłumaczy nieco fakt, że po 

śmierci dziadka, trafił do konspiracji, do 

oddziałów wykonujących wyroki śmierci . 

Nigdy nic o tym nie mówił, ale raz jeden 

obudziłem się w nocy i podsłuchałem roz 

mowę rodziców. Ojciec mówił, że nie może 

sp ać, bo śnią mu się nogi. Sądząc. że chodzi 

o kobiece nogi , mama już zamierzała si ę 

obrazić . ale ojciec zaprzeczył i opowiedział, 

jak Io pewnego razu wykonywali wyrok na 

jednym folksdojczu - właścicielu mleczarni 

Pr zyszli, odczytali, że „w imieniu AK" 

i lak dalej, a poniewaz nie chcieli robić we 

wsi huku po nocy, postanowili go utopić 

w wielkiej kadzi z maś lanką. Mleczarz był 

gruby i silny, więc strasznie się bronił. Kiedy 

go wreszcie dopadli , cali zziajani, obiecywał 

pieniądze za darowanie życia. Ale oni 

wiedzieli, ile osób wcześniej wsypał, więc 

go związ ali i wrzucili do lej kadzi. Kiedy 

odchodzili , ojciec się obejrzał i zobaczył wy

stają ce z kadzi wierzgające nogi. I właśnie le 

nogi mu się śniły. 

Tej nocy nie tylko ojciec nie mógł spać. Nie 



mogłem i ja. Byłem stra sznie dumny, że mój 

lalu ś z robił tyle rzeczy dla Polski. 

ł w i edziałem , że kiedy będę sta rszy, on mi 

Io wszystko opowie - i o lej kadzi, i o innych 

bohaterskich czynach, których mogłem się 

tylko domyślać. Al e nie opowiedział 

W pół roku późnie1 - miałem wówczas sie

dem lal - ojciec s i ę wyprowadził. Okazało 

się, że od dawna spotyka się z inną kobietą . 

Matka zabroni ła mu się ze mną kontakto

wać. I trzeba przyznać, nie narzucał się ... 

(wychodzi przez bramę) 

Scena 6 

TERESA ogląda telewizję jednocześnie się 

gimnastykując. Z telew1Zora dobiega aksa

mitny glos lektora z TV-marketu. 

GŁOS 

(z telewizora) Ma sz nadwagę, łysienie 

plackowate, bó le kręgos łupa, celulil1s, wra

stające paznokcie, r ozs tępy, liszaje i kami eń 

na zębach, a nie masz jeszcze eleklryczne1 

kraj aln icy do klusek i makaronu? Nie zwle

ka j i zamów JU Z teraz' Tylko w naszym tele

wizyjnym markecie - kra1alnice do k lusek 

1 makaronu w trzech kolorach: z łotym, cza r

nym i yellow bahama' Sto dziewięćdziesiąt 

dziewięć zlotych plus koszty wysyłki' Złóż 

zamówienie już dziś, a otrzym asz feromono · 

wą wkładkę pod prześcieradło gratis' 

TERESA cafy czas się gimnastykuje. W tym 

samym czasie widać mieszkanie STEFANIA 

KA, który slucha muzyki z radia 1 trzyma 

s lu chawkę telefoniczną. Kiedy muzyka cich 

nie, rozmawia z dziennikarzem radiowym, 

któ rego słychać z offu 

PREZENTER 

(off - z radia ) Ciągle jeszcze trwa nasz 

konkurs, w którym wygrać można tysiąc 

pięćset złotyc h ... Przypominam pytanie: 

„Jaki kompozy tor ma najbardz1e1 jazzowe 

na zwisko?" Ni e 1esl Io ani Luis Armstrong, 

ani Mi c h a ł Wiśniewski, choć te nazwiska 

pod ają państwo najczęściej ... O, zdaje 

się , że mamy kolejnego słuc hacza ... Halo, 

halo ... Dzień dobry, czy znasz prawid łową 

odpowiedź?.. 

STEFANIAK 

Gesualdo ... Carlo Gesualdo .. Nie był Io kom · 

pozytor jazzowy, bo żył czterysta lal temu, 

ale nazwisko Gesualdo brzmi na1bardziej 

jazzowo ... 

PREZENTER 

(off) Brawo' U nas w redakcji Io nazwisko 

znał tylko jeden facet. .. Ten, który układa 

konkursy ... (śmieje się) A skąd ty je znałeś , 

człowieku? 

STEFANIAK 

A, lubi ę czy tać ... Zawsze Io i owo s i ę zapa

mięta ... 

PREZENTER 

(off- zaniepokojony) Twój głos wyda1e mi 

s i ę znajomy ... Jak się nazywas z? 

STEFANIAK 

Stefaniak ... Konrad Stefaniak ... 

PREZENTER 

(off) Tak właśnie myślałem ... Ni e wyłącza1 

się. musimy uzgodnić przekaz anie nagrody ... 

A wy w tym czasie posłuc ha jcie naszego 

na1nowszego hitu ... 

W radiu słychać piosenkę. Rozmowa toczy 

się nadal. 

PREZENTER 

(off) S ł uchaj , mówilem c1 1uż, żebyś tak 

często nie dzwonił .. To jest konkurs dla 

wszystkich ... 

STEFANIAK 

(rozzloszczonyJ No właśnie' Dla mnie l eż ' 

PREZENTER 

(off) R óżni ludzie mają zgadywa ć ... 

STEFANIAK 

Ale oni nie znają odpowiedzi ' 

PREZENTER 
(off) I co z tego' To nie jest twoje p rywatne 

radio' Rozumiesz? .. Masz lu więcej nie 

dzwonić' 

STEFANIAK 

To t eż nie iest two1e prywatne radio' Jesteś 

w nim tylko głosem' Beze mnie ... i bez tak ich 

jak ja ... twoje istnienie nie ma sensu .. A sko -

ro, jak się właśnie okazuje, dzwonię tylko ja 

- bo innych na1wyrażniej gówno obchodzi 

to. co robisz' - więc wniosek narzuca się 

sam: Io ja ci nadaję sens' Jes li przest a nę 

dzwonić, ty przestaniesz istnieć' Tak trudno 

Io po1ąć, ba ranie? ' 

Wściekły STEFANIAK wylącza telefon. Cios 

PREZENTERA słycha ć teraz tylko w radiu. 

PREZENTER 

(off) A więc nasz konkurs wygrał Konrad 

z Warszawy' Gratu lu1emy1 .. 

STEFANIAK 

(w stronę radia) Pan Konrad' Pan Konrad ' 

PREZENTER 

(ofn Nagrodę. czyli koszulkę z logo naszej 

stac ji, p rzeslemy pocztą ... 

Scena 7 

KAMIL i DOMINIKA siedzą w m1eszkan1u 

i patrzą na siebie. 

DOMINIKA 

Że wyjeżdzasz. Io już nieodwracalne? 

KAMIL 

A twój ś lub? Odwracalny czy nie7 

DOMINIKA 

Nie. 

KAMIL 

Mój wyjazd również .. Co to za sprawa? ... 

DOMINIKA 

Sprawa? 

KAMIL 

Przez telefon mówiłaś, że masz do mnie 

sprawę ... 

DOMINIKA 

Napijesz się herbaty? 

KAMIL 

Nie. Co Io za sprawa? 

DOMINIKA 

Właśnie la. Chciałam się z tobą napić 

herbaty. 

KAMIL 

Odbiło ci7 Mogła ś pić ze mną herbatę 

codzienni e' Hekto litry wręcz herbaty' Do 

wyrzygania' 

DOMINIKA 

(ch lodno) Dzwoni łam , bo c~cę cię prosić, 

żebyś zrezygnował z bycia świadkiem na 

moim ś l ubie' 

KAMIL 

Je s t eś nienormal na? Przecież Io 1a nie 

chc i a łem być tym pieprzonym świadkiem' 

Zmusilaś mnie, ni e pamiętasz? 

DOMINIKA 

Przemyślałam Io. Miałeś wtedy rację . Ni e 

powinnam cię była namawiać. 

KAMIL 

Wyjdę na idiotę' 

DOMINIKA 

To 1est dla cieb ie najwazniejsze7 

KAMIL 

Co ja powiem Tomkowi? „Słuchaj, przyja· 

c1elu, nie mogę być świadkiem, bo od roku 

pieprzę ci narzeczoną?'" 

DOMINIKA 

Cos w tym stylu .. Chcesz tej herbaty? 

KAMIL 

Nie' 

DOMINIKA 

Trudno, nap i ję się sama. 

KAMIL i DOMINIKA patrzą na siebie z niechęcią. 

Św1a llo gaśnie. Mieszkanie pogrąża się wciemnośo. 

Scena 8 

GOŁĄB wchodzi na drabinę. Usilu1e ściągnąć 

bialo-czerwoną {lagę. Ale la zaklinowała się 

w uchwycie i mimo iż GOŁĄB czerwienieje 

z wysiłku, me daje się wyciągnąć. Przez bramę 

wchodzi KREHOWIECKI. Staje i przygląda się 

wysilkom GOŁĘBIA. 

KREHOWIECKł 

Iz kresowym akcentem) Przepraszam pana. 

1a do państwa Nowaków ... 

GOŁĄB 

Znowu? Był pan tu przedwczoraj i wczoraj ... 

Mówiłe m, że wyjechali .. 

KREHOWIECKI 

Ja myślał, ze moze wrócili już ... 



GOŁĄB 

Długi weekend 1est, mówiłem przecież' 

KREHOWIECKI 

(zm artwiony) Ach ta k .. A może ja by tu mógł 

poczekać?... 

GOŁĄB 

(stanowczo) Lokatorzy nie życzą sob ie, żeby 

im się obcy po posesji kręcili „ 

KREHOWIECKI 

Ale 1a nie jestem obcy„. Dano mi tu kwaterę„ . 

U państwa Nowaków„. (wyciągaJąc jakiś 

dokument) Tu mam zaproszenie „. 

GOŁĄB 

Nic mi o tym nie w iadomo' (schodząc 

z drabiny) Jakieś zasady m usz ą być.„ Proszę 

opuścić teren posesji.„ No, no' Prędziutko' 

Rus zamy s ię' Ru sz amy! To jest porządna 

kamienica - bez domokrążców„. 

KREHOWIECKI 

(cicho) Ju ż, już„ . Przepraszam„ . 

KREHOW/[CKJ wychodzi przez bramę, 

a GOŁĄB go uważnie obserwuje. Kiedy KRE

HOWIECKJ znika, GOŁĄB ponownie wchodzi 

na drabinę 1 usiłuje ściągnąć biało -czerwoną 

flagę. Przygląda mu się MARTA, która właśnie 

weszła przez bramę i u siad/a na la wce. MAR

TA je kabanosa wyciągniętego z siatki 

1 jednocześnie pali papierosa. 

MARTA 
,,J eszcze Polska nie zginęła „. " , za pomniał 

pan?... Ta k łatwo wyrwać się nie da„. Prędzej 

pan zawa łu dostanie' 

GOŁĄB 

(pod nosem) Następna mądra „ . (głośno) 

Por ządek ro bię' 

MARTA 
To niec h się pan lepi e1 weźmie za mrówki„ 

Patrzeć tylko, jak się zame l d u j ą' 

GOŁĄB 

Pieprzony dzien 1 Wszystko dziś wariu1e„. 

Schodzi z drabiny. Podchodzi do MARTY. 

Wyjmuje z kieszeni coś żółtawo-

brązowego 1ak rzeźba z rogu Jelenia. Podsta

wia MARCIE pod nos. 

Pani patrzy na to. 

MARTA 
(biorąc „coś" do ręki) Co to jest? 

GOŁĄB 

Zęby. Ludzkie zęby. 

MARTA oddaje mu szczękę ze wsfręfem. 

MARTA 
Chce pan, żebym się porzygała? Przec iez ja 

w ciązy 1eslem' 

GOŁĄB 

Jak si ę pani od kiełbachy i faj ek ni e porzyga

ła, to i trupia szczęka nie zaszkodz i. 

MARTA 
(krzywiąc się) Skąd pan ją ma? 

GOŁĄB 

(pokazują c studzienkę) Stąd. Wszystko dziś 

wariuje„ . Woda zaczęła bić przed godz iną 

i wypłukała . Podobno dlatego, że ten nas? 

dom w ogó le na jakimś starym cmenta rzu 

postawiony„ . 

MARTA 
(krzywi się i łapie za brzuch) Pan przestanie, 

bo mnie dzieciak kopie ze strachu„ . 

GOŁĄB 

A mrówki się podpali„. 

MARTA 
Nie lep1e1 gdzieś przenieść? 

GOŁĄB 

A co ja jestem, Gucwinscy, zeby je niańczyć? 

GOŁĄB odwraca się i znika. Wchodzi do 

swo1ego mieszkan ia. MARTA zostaje sama na 

podwórku. Zapa la kolejnego papierosa. Za

ciąga się głęboko. Zamyka oczy, przeciąga się 

na ławeczce odciążając kręgosłup zmęczony 

ciążą, wreszcie zapada w bezruchu łapiąc 

promienie s łońca . Nie zauwa ża, że zza wy 

łomu przygląda się jej rozzłoszczona ANNA 

KRUSZYŃSKA, trzym ają ca również sia tki 

z zakupami. W pewnym momencie ANNA 

pochodzi szyb kim krokiem do MARTY, wyry

wa jej z ust papierosa, ciska nim o ziemię 

i rozgniata go butem. Widok ANNY wywołuje 

w MARCIE niepokój i zalęknienie. 

ANNA 
No i co ty robisz, idiotko?' 

MARTA 
Sied zi mni e pani? 

ANNA 
Mi a łaś nie palić' 

MARTA 

One są s łabe„ . Najsłabsze ze wszystk ich„. 

ANNA siada obok. Stawia własne siatki i bez

ceremonialnie zagląda do siatek MARTY 

ANNA 

Osza l ałaś? Chcesz Io ws zystko jeść? 

MARTA 

(niepewnie) No ... 

ANNA 

(grzebiąc w siatkach) Tłu sz cze „ sztuczne 

barwniki„. koagulanty„. chemia, chemia, 

che mi a„. (prostując si ę) Nie pozwol ę ci na 

to„. (sięgając po swoje s1atk1) To masz jeść „. 

Naturalna, zdrowa żywność„. (podaJąc 

MARCIE swo1e siatki) Bi erz, ma1ąlek na to 

wyda łam„ . 

MARTA 
(zmieszana) Dzięki „ 

ANNA 

t nie truj dziecka ' „ Nie lru1 mi dZ1ecka, do 

ch o lery' 

MARTA 

(cicho - pochylając głowę) Postaram się„. 

ANNA 

Jeszcze miesiąc.. . Musimy Io wytrzymać' „ 

MARTA 
(cicho) Tak, wiem„. 

ANNA dość mechanicznie g łaszcze MARTĘ 

po policzku, zabiera jej siatki i odchodzr. 

Kiedy znika za bramą , MARTA, dotychczas 

wyprostowana, kuli się łapiąc za brzuch 

i zastyga w takiej pozie. 

Scena 9 

Z mieszkania MARII DUNKtEWICZ-GOŁĄB 

rozlega się głośny krzyk. 

JACEK 

(off) Mama! Wody nie ma' 

MARIA 

(off) Tr zeba wcześn iej ws t awać! Wcześnie; 

była ' 

Z 1ednej strony do pomieszczenia wchod21 

JACEK, z namydloną glową. Z drugiej - 1ego 

matka MARIA. 

Pewnie znowu gdz i eś w rura ch lrzasło 1 „. 

Gdybyś wstał rano, ż eby pójść ze mną do 

kościola, Io byś się i wykąpać zdążył.„ 

JACEK 

Bóg za mnre matu ry nie zda' 

Drzwi się otwierają. Wchodzi AGATA 

DUNKIEWłCZ, bardzo zgrabna i efek towna 

dziewczyna. Ubrana jest tylko w majtki 

i obcisłą koszulkę. Ma maseczkę na twarzy 

AGATA 

(do MARII) Mu sisz go zabra ć do szpitala 

i pokazać psychiatrom„. To kretyn ;ak nic... 

(do JACKA) P rzec ież m atu rę masz dopiero za 

dwa la ta 1„. 

JACEK 

A ty wyglądasz jak trup' 

AGATA 

Dl a ciebie kazdy wygląd a jak trup, dok torku' 

JACEK 

Jeszcze się b ędz ies z prosić, zebym c1 sk ro

bankę zrobi ł' 

MARIA 

Jacek' Lekarz, kt óry dopuszcza się aborcji, 

je st mordercą' Nigdy tak nie mów' (do AGA

TY) A ty go nie prowokuj' 

AGATA 

Ja? Faken szil 1 To wy mnie prowokujecie' 

Jedno z wiarą w naukę, a drugie z naukami 

o wierze! Pogadać już nie ma w tym domu 

z kim' 

JACEK 

Nie podoba się, Io idż mieszkać z ojcem ' 

(zaglądają c do lodówki) Pu sta lodówka? 

MARIA 

Nic nie kupiłeś , to pusta' 

JACEK 

Przec 1ez mówię . że spałem, bo s ię uczyłem 

w nocy ' A cz emu ly ni e ku pi łaś , kiedy wraca

łaś z kośc1ofa1 1 

AGATA 

A nie mówiłam' Kośció ł, nauka, żarcie. „ Ko

śc i ół, nauka, żarcie „ Lobolomicy' Mieszkam 

z lobotomikami' 



MARIA 

A ty się nie popisuj tu' Mam ju z dość tego 

twojego czekania na księcia z bajki' 

AGATA 

Książęta Io pedały, mamo' Ja czekam na 

wilka' 

MARIA 

Nie myśl, że będę cię utrzymywać! 

AGATA 

Ja prawie nie jem ... Jacek 1est droższy' 

MARIA 

Przestań• „ . On się przynajmniej uczy' Chce 

być kim ś ' 

AGATA 

Ja nie chcę być kimś' Chcę być sobą' (do 

MARII) Nie spóźnisz się do pracy? 

MARIA spogląda na zegarek i bierze ze sto/u 

torebkę. 

JACEK 
Kiedy wrórnz? 

MARIA 

Mam dyżur całodobowy. Jak zwykle w długi 

weekend wszyscy prysnęli za miasto i cały 

szpital na mo1ej glewie' (w drzwiach) Tylko 

mi się nie pozabijajcie„ . 

AGATA 

Spokojna głowa, mamo.„ 

MARIA wychodzi i zamyka drzwi. 

(AGATA do JACKA) Palant. 

JACEK 
(do AGATY) Cipa. 

AGATA wzrusza ramionami, odwraca się i znika 

za drzwiami. JACEK sięga do torby sto1ącej na 

pod/adze, wyciąga z mej laptopa, rozkłada go 

na stole, włącza i zaczyna coś pisać. 

Scena 10 

ZOFIA patrzy, jak tragarze znoszą meble po 

schodach 1 ustawiają na podwórku. Obok 

niej stoi WERONIKA. Z uwagą wczytu1e się 

w dokument, który trzyma w ręku . 

WERONIKA 

No, przestań się upierać . Podpiszże już' 

ZOFIA 

Nie ... 

WERONIKA 

Nic nie stracisz' Moje mieszkanie jest mniej

sze, ale w lepszym punkcie' Zresztą zawsze 

ci się podobało• 

ZOFIA 

Al e nie bardziej niż moje. 

WERONIKA 

Ty to jesteś 1 „ . Zawsze z t o bą są prob lemy' 

Przecież już się zgodziłaś' Twoje meble spa

kowane' Moje meble spakowane' Zaliczka 

za przeprowadzkę z apłacona' A teraz się 

wycofujesz' 

ZOFIA 

Ni e wycofu1ę się' Możes z tu mieszkać, 

skoro się tak uparłaś, ale niczego nie będę 

podpisywać. .. 

WERONIKA 

Po co ci le trzy poko1e?1 

ZOFIA 

Po to samo, co tobie' 

WERONIKA 

Ja mam wnuczkę' Robię to dla Martynki' 

ZOFIA 

Ona jest narkomanką i nie chce c i ę znać' 

WERONIKA 

Bo mnie nie zna' Zamieszkamy razem, Io 

mnie pokocha' 

ZOFIA 

Ja też cię kocham „. 

WERONIKA 

Łaski nie robisz, jesteśmy siostrami .. (przy

glądając się TRAGARZOM) Żeby m1 nie potłu

kli żyrandola . Pamiętasz, ten kryształowy< 

Co go dostałam od teściowej w dniu ślubu. 

Przynosi mi szczęście . 

ZOFIA 

Akurat w małżeństwie to szczęścia ci nie 

przyniósł. 

WERONIKA 

Ale i tak, miałam go więcej niż ty, kochana.„ 

(podsuwając dokumenty) No, przestań się 

upierać' Podpiszesz?„. 

ZOFIA 

(kiwa odmownie glową) Nie. 

WERONIKA 

Jesteś beznadzie1na. Zawsze byłaś . 

WERONIKA siada wściekla na fole/u. ZOFIA 

idzie z TRAGARZAMI do mieszkania na górf. 

Scena 11 

TERESA wchodzi do poko1u w szlafroku 

i z ręcznikiem na w/osach. Widać, ze wyszla 

wlaśnie spod prysznica. Zapala papierosa, 

bierze pilo/a i ponownie włącza telewizor. 

W tym momencie na ekranie pojawia się 

studio telewizyjne. Obok s1eb1e na fotelach 

siedzą prezes telewizji LESZEK KOST i SEBA· 

STIAN. Naprzeciw - DZIENNIKARZ. 

DZIENNIKARZ 

Wilam w studio laureatów tegorocznych 

Wiktorów - prezesa Telewiz/i Polsk1e1 Lesz

ka Kasta i Sebastiana Drumlaka, zwycięzcę 
trwającego wiele miesięcy reality-show 

„Dom otwarty" Pierwsze pytanie do pana 

prezesa: Czy jest pan za dowolony z oglą

dalności programu, którego w1down1a była 

momentami większa niż podczas wizyt Ojca 
Świętego? 

KOST 

Nie tylko z oglądalnośc1. Dzięki wykorzy· 

staniu w naszym reality-show elementów 

i symboli patriotycznych zrealizowaliśmy 

równi ez, a moze przede wszystkim, założe

nia m1sj1 kulturalnej, takie stoją przed telew1-

zJą publiczną. „ 

DZIENNIKARZ 

Sebastianie, zwyciężyłeś w cuglach zdoby 

wając sympatię naszych telewidzów. Jak 

sobie teraz radzisz z popularnością? 

SEBASTIAN 

Super jest' Byłem ostatnio w teatrze 

1 ludzie „ . jak mnie zobaczyli, Io wsiali i za 

częli klaskat. „ (z dumą) Aż aktorzy musieli 

przerwać przedstawienie' 

DZIENNIKARZ 

No, brawo' 

KOST 

Potęga telewizji' 

DZIENNIKARZ 

A 1akie plany na przyszłość? 

SEBASTIAN 

(z uśmiechem) Pan prezes mi obiecał , ż e 

niedługo wejdę do sejmu' 

KOST 

(nieco zbity z tropu) O ile oczywiście wy bor· 

cy tak zdecydują. „ 

SEBASTIAN 

Chciałbym pracować w kom•Sj• środków 

przekazu.„ Otarłem się już o telewizję, więc 

mam pewne do ś wiadczenie.„ 

DZIENNIKARZ 

(zmieszany) Tak , tak, z pewnością .. A teraz 

krótka przerwa na reklamę. 

TERESA wylącza telewizor. W tym samym 

momencie świat/o gaśnie i „studio lelew1Zyf· 

ne" znika z ekranu. Widać tylko TERESĘ. 

TERESA 

luz ja wam załatwię reklamę ' 

Podchodzi do szafy. Zrzuca szlafrok i zaczyna 

się ubierać W trakoe następnych scen TERESA 

ubierze się elegancko, wysuszy w/osy oraz się 

umaluje. Późnie1 przyniesie z innego pom1esz· 

czenia kamerę na statywie. Będzie N ustawiać 

zastanawiając się, gdzie jest najlepszy kadr. 

W końcu, kiedy już kamera będzie gotowa, TE

RESA przyniesie z innego pomieszczenia sznur 

z pętlą 1 zawiesi go na haku, na którym w1s1 

żyrandol. Włączy też kamerę i weidz1e na siół. 

Scena 12 

DOMINIKA i KAMIL siedzą 1 p1ią herbatę. 

DOMINIKA pokazu1e KAMILOWI plany 

architektoniczne rozfożone na sto le. 

DOMINIKA 

O, zobacz, a tę s cianę się całkiem wyburzy' 

KAMIL 
Którą? 

DOMINIKA 

(pokazując na plan) No tę ' 

KAMIL 

(patrząc w plan) Tę Io znaczy„. (podnosząc 

wzrok 1 pokazując ścianę) .Io znaczy tę, tak? 



DOMINIKA 

N1e1 (przekręcając plan na stole) Ta to 1esl 

tam ta ... (pokazując na śnanę) ... nośna ... Jak· 

by się ją rus zyło, to ca ly dom by nam spad ł 

na leb .. . Mówię o łam tej ścianie ... Działową . 

KAMIL 

A czemu chcesz ią bu r zyć? Będzie z kuchni 

ś mierd z iało' 

DOMINIKA 

Co ty? Wyciąś kupimy, nic nie będzie 

śm ierdziało' Wiesz, ja muszę mieć wielk i 

sa lon ... Ca łe życie :Snieździłam Się w małych 

pokoikach. Mam doSć' 

KAMIL 

(pokazując na pian) A Io? . To takie krzywe? ... 

DOMINIKA 

(z zapałem) To nowa śc iana do łazienki .. 

Z luksferów ... 

KAMIL 

Chcesz mieć prześwitu1ącą l a zienkę 1 Będą 

cię pod:stądać' 

DOMINIKA 

Kto? 

KAM IL patrzy na DOMINIKĘ, a polem opusz· 

cza wzrok. Znowu zagląda do planu. 

KAMIL 

Tu jest do bre miej sce d la psa. 

DOMINIKA 

Nie możemy mieć psa. 

KAMIL 

Czemu? 

DOMIN IKA 

fom ek jes t uczulo ny„. 

KAMIL 

A, no lak ... 

Znowu zapada krótkie milczenie. 

DOMINIKA 

(pokazując pian) A lu, zobacz... lu się lekko 

przesunie, dzięki czemu powiększy się 

pokój dz1ec1ęcy 1 

KAMIL 

(zaskoczony) Pokój dziecięcy? Jaki pokój 

dziecięcy? 

DOMINIKA 

No lu' Właśn ie tu, gdZ1e jesteśmy ' Tu będzie 

pokój dziecięcy' 

KAMIL ponownie milknie. Rozgląda się 

dookoła, jakby nie mógł uwierzyć w Io, co 

us/yszal. W końcu spogląda na DOMINIKĘ. 

Ma bardzo smutny wzrok. 

KAMIL 

Dobrze, że m nie nie będzie, jak s ię zaczną te 

ściany przestawiać „ 

Scena 13 

Przez bramę wchodll AGNIESZKA. Ostroż· 

nie, rozglądając się. Jakby nie chciała. by kto ś 

ją zauważy/. TRAGARZE nie zwracają na nią 

uwagi. AGNIESZKA JUŻ ma wejść po scho· 

dach, kiedy siedząca ciągle na ławce MARTA 

wydaje głośny jęk. AGNIESZKA spogląda 

w jej stronę i widzi, że MARTA 1est skulona. 

Podchodzi do niej. 

AGNIESZKA 

Ni c pani nie jest? (MA RTA unosi głowę 1 z gry

masem spogląda na AGNIESZKĘ, pojękuje) 

Rod zi pani? „. 

MARTA 

Gówno tam rodzi' „ Zatrułam się chyba .. 

Pomożesz mi do1ść do windy? (AGNIESZKA 

polakuje i pomaga MAR CIE wsiać) Weź 

S1alk1.„ 

AGNIESZKA bierze sialki, obejmuje MARTĘ 

i pomaga jej do15ć do windy. Przy windzie 

MARTA łapi e za brzuch 1 pojękuje. 

AGNIESZKA 

(wyslraszona) Na pewno pani ni e rodzi? 

MARTA 

Termin mam za miesiąc.. . Muszę s ię tylko 

poło żyć.„ (n iespodziewanie łapiąc rękę 

AGNIESZKI i przyciskając sobie do brzucha) 

Strasznie kopie, wiesz? „ Tylko „ za co? Za 

co mnie lak kopie, nie wiesz? „ (AGN IESZKA 

nerwowo wyszarpuje rękę) 

AGNIESZKA 

(wystraszona) A skąd mam niby wiedzieć? 

Drzwi windy otwierają Się. AGATA niemal wpa· 

da na AGNIESZKĘ, klóra na jej widok całkowicie 

Się uszlywn1a. Bez słowa podaje MARCIE siatki. 

MARTA wsiada do windy 1 jedzie na górę. 

AGATA 

A ty co tu robisz? 

AGNIESZKA 

(zdeprymowana - usilu1ąc zmieni( lemal) 

Ale pięknie wyglądasz' 

AGATA 

Mam cast ing.„ Jeden fotograf obiecał, ż e 

mnie wkręci do reklamy ... Malce szczena 

opadnie, jak mnie zobaczy na plakatach 

w calym mieście ... Nie mówiąc j uż o m01m 

zdebilałym starym„. (pauza) A ty miałaś być 

chyba na wycieczce, nie? 

AGNIESZKA 

Odwołali .. 

AGATA 

I w róciła ś do domu? „ W taki piękny dzief'l? 

AGNIESZKA 

Muszę się pouczyć ... 

AGATA 

Powariowaliście z tym uczeniem' Garby 

wam wyros ną „ Mó1 zdebi lał y brał le ż si ed zi 

i się uczy.„ 

AGNIESZKA 

(zaskoczona) Jacek jest w domu? 

AGATA 

No„. Ale radzę c1, Aga, lrzyma1 s i ę od niego 

z daleka .„ Faceci w mo1ej rodzinie są gene

tycznie obciążeni głupotą „ Szkoda na nich 

marnować życia. „ 

AGNIESZKA 

Ale on mnie nic nie obchodzi' 

AGATA 

I tak trzymaj' Zostanę gwiazdą, ods tąpię ci 

polowę towarów! Pa' 

AGATA całuje AGNIESZKĘ w policzek. 

AGNIESZKA wjeżdza windą 1 znika w swoim 

mieszkaniu. Kiedy AGATA zbliża się do 

bramy, wychodzi z n1e1 GOŁĄB. 

GOŁĄB 

Cześć, ko cha ni e' 

AGATA 

(m1jaią c go) Cześ ć ' 

GOŁĄB 

Słu cha j, przyszło m1 do gło wy, że może ... 

AGATA 

(zdecydo wan ie) Ni e mam cza su ' 

AGATA chce minąc GOŁĘBIA, ale len staje jej 

na drodze. 

GOŁĄB 

(zdecydowanie) Ni e mów lak do mnie' 

AGATA 

Naprawdę nie mam czasu' Jestem umó

w10na ~ 

GOŁĄB 

Dl a wszystkich masz czas , tylko nie dla mnie' 

Unika sz mnie ' 

AGATA 

(z wyczuwalną ironią) Skąd' Po prostu się 

nie składa ... 

GOŁĄB 

Chcę ty lko porozm awi ać ... 

AGATA 

No Io roz mawiajmy„. 

GOŁĄB jest skonfundowany. Nie wie najwy· 

raźniej, co powiedz1eC. 

GOŁĄB 

Jak„. nauka? 

AGATA 

Jak sprzą tani e? 

GOŁĄB 

Czemu mnie tak traktuje sz? 

AGATA 

Bo mam dobry charakter. Powinnam cię olać, 

ale nie mam se rca „. 

GOŁĄB 

Mówiłem: chcę tylko porozmawiać„ 

AGATA 

Przeciez właśnie rozmawiamy! 

GOŁĄB 

Po tr zeba c1 cze :Soś? 

AGATA 

Na pewno nie ojcowsk iej troski ... 

GOŁĄB 

Pieniędzy? 

AGATA 

Znasz się na życ iu .. (GOŁĄB wyciąga porlfe l, 

a z niego kilka banknolów, daje 1e AGACIE) 

Dzięki „. (uśmiechając się) Takim cię lubię 

- kiedy mnie wyciągasz z nędzy„ . 

GOŁĄB 

(uśmiecha1ąc się) A moze głodna jesteś ? 

Za jrzyj do mnie, rosołek robię „. Pychotka ... 



AGATA 
(kiwając przecząco g łową) Da1 spokój, na 

diecie jestem„. Poza tym mów1lam, ze się 

spieszę .. . 

AGATA mija GOŁĘBIA i wychodzi przez 

bramę. GOŁĄB przez chwilę się 1ej przygląda. 

a potem podchodzi do w1down1. Zwraca się 

bezpośrednio do niej. Świa t/o skupia się na 

GOŁĘBIU, w pozostafych miejscach niknie. 

GOŁĄB 

Wszystko jest nie tak. Nie tak miało być . Co 

tu się dZ1eJe?... Nienawidzę tego burdelu' 

Nienawidzę psów, ich gówien i ich właścic1e 

l11 ... Nienawidzę polityków tamtych, naszych, 

waszych, wszystki ch! Tylko wypalru1ą . 

co by tu jeszcze ukra ść i komu by się dać 

skorumpować' N1enaw1dzę tych, którym 

odda li śmy władzę' Okazali się tacy sami 

1ak my1 ... Nienawidzę rek lam, nap1erdala -

1ących z każde1 strony, wmawiających. że Ja 

- stary, lłusly pierdziel' - mam ciągle szansę. 

by być pięknym, mlodym i alrakcy1nym 1 

Nienawidzę starych bab, garbiących s ię nie 

tyle z troski o 01czy z nę, co pod cięzarem 

rózańców 1 mamroczących: ,,Io oni, oni , oni"' 

Nienawidzę ks1ęzy, wypasionych i wypo 

czętyc h, którzy zza oparów drogich perfum 

pochylają się nad polską biedą' N1enaw1dzę 

n1hil1slów, którzy srają na wszystko robiąc 

z lego cnotę' N1enaw1dzę dorobkiewiczów, 

co sobotę pucu1ących kupione na kredyt 

lanosy' Nienawidzę szczyli, siedzących 

pod blokami, z mózga mi wyczyszczonymi 

przez marihuanę! Ni enawidzę biznesme

nów, z komórami przyspawanymi do uszu, 

mówiących wyłącznie o nowych żag l ach do 

windsur fingu' Nienawidzę ich żon 

i kochanek, ścigających się, która ma lepsze 

cyck i, dłuzsze nogi 1 wydajniejsze solarium' 

Ni enawidzę rolników, leniwych półanalfa

betów, którzy już przeb1era1ą nogami , zeby 

sprzedać swoje spłachetki ziemi obcokra

jowcom, na1chętniej ra zem z córkami' 

Nienawidzę robotn ików, regularnie bloku1ą

cych mi miasto. krzyczących „praca, praca" 

1 śm ierdzących piwem, polem i szczyn ami ' 

N1enaw1dzę pedałó w, którzy wyleżli ze swo

ich pedalskich nor i domagają się szacunku, 

a za chwilę 1 adopq1 dzieci' 

Nienawidzę Rumunów, Żółlków, Rosjan, 

Ukraińców, bo wysyłaią dzieci na żebry, 

wmkają nam do żarcia 1ak1ś pierdzielony 

ryz na ostro, handlują bad ziew iem albo 

kradną nam samochody' Nienawidzę Ame

rykanów, bo rąbią nas w tyłek i każą się przy 

lym uśmiechać' Nienawidzę Francuzów, 

bo nienawidzą Amerykanów' Nienawidzę 

Niemców, bo oni nas nienawidzą' Nienawi 

dzę Polaków, bo ich dobrze znam 1 wiem, 

ze jak mało kto na Io zaslugują ... (po długiej 

pauzie) Nienawidzę, szczer ze nienawidzę, 

ale nie mogę ich pozostawić samym sobie. 

Po prostu nie mogę ... 

Z mroku wylania się ŚCIUBA. 
ŚCIUBA 
Dzień dobry. panie Gołąb . 

GOŁĄB 

DZ1eń dobry. 

ŚCIUBA 
Zapomniałem kluczy. Pan da zapasowe ... 

GOŁĄB 

(podając klucze) Masz ... 

ŚCIUBA 

Dzięki . 

Scena l'ł 

AGNIESZKA rozgląda się, czy nikt 1ej nie 

widzi, podbiega do drzwi mieszkania Marii 

Dunkiewicz-Goląb i naciska na dzwonek. JACEK 

otwiera drzwi. Jest zaskoczony jej widokiem. 

JACEK 
Mialaś być na wycieczce ... 

AGNIESZKA 
(wchodząc do mieszkania) Ale nie 1eslem. 

JACEK 
Muszę się uczyć . 

AGNIESZKA sięga do k1eszen11 wyciąga z nie1 

b1afy kawa lek plastiku. Na wyc1ągniętei dłoni 

pokazuje go JACKOWI 

Co Io? 

AGNIESZKA 

Test. 

JACEK 
Jaki test? 

AGNIESZKA 

Ciążowy. 

JACEK 
(blednąc) Jesteś? 

AGNIESZKA 

Może .. 

JACEK 

Co znaczy może? 

AGNIESZKA 

Nie wiesz, kurwa, co znaczy „może"? 

JACEK 

Wiem, nie wkurwiaj mnie' (wyrywa 

AGNIESZCE /es/ i ogląda go) Tu nic nie 

widać ... 

AGNIESZKA 

Bo jeszcze nie zrobiłam ... Bałam s ię .. Myśla 

łam, że może ... No wiesz, że razem .. 

JACEK 
(odsuwa1ąc od siebie test) Mowy nie ma .. . 

Muszę wkuwać. żeby poprawić średnią .. . 

AGNIESZKA 

Jaką średnią' Mówię ci, daunie jeden, że 

w ciąży jes tem• 

JACEK 
Może ci się tylko wydaje? .. . 

AGNIESZKA 

Co wydaje•? .. Co wydaje•? .. Okres mi się 

spóżnia 1 

JACEK 
Kurde, Ag a, nie krzycz lak .. Sama chcia łaś .. 

AGNIESZKA 

Chcialam 1 ••• Al e nie dziecka' 

Zapada cisza. AGNIESZKA wpatruje się 

w JACKA oczekując jakiejś reakcji. 

JACEK 

Faken szit' I co teraz zrobisz? 

AGNIESZKA 

Jak Io ja? ... Sama sobie tego nie zrobiłam' 

JACEK patrzy na AGNIESZKĘ wystraszony. 

JACEK 

Kiepsko jakoś wyglądasz ... 

AGNIESZKA 
Siku mi się chce ... 

JACEK 
W takim momencie? 

AGNIESZKA 

To akurat dobrze ... Trzeba nasikać na len 

test... Tak jest w instrukcji .. 

JACEK 

I już wszystko wiadomo? 

AGNIESZKA 
Nie od razu ... W instrukcji mówią, że trzeba 

poczekać kilka minut... 

JACEK 
Kilka minulL Długo , cholera• .. 

AGNIESZKA 

I potem ty pójdziesz sprawdzić . . Ja się boję ... 

JACEK 
Tylko że nie wiem, co ... 

AGNIESZKA 
Jak będą dwie niebieskie kreseczki, Io 

znaczy, że dziecko ... 

JACEK 
Faken szil' ... (pokazując dłonie) Aż mi się 

ręce spociły .. . 

AGNIESZKA 

(pokazując dłonie) A mnie iak .. Zobacz ... 

Scena 15 

W mieszkaniu STEFANIAKA słychać dzwonek 

telefonu. Nikt nie podnosi. Telefon dzwoni 

i dzwoni. W końcu STEFANIAK wjeżdża do 

pokoju z wąskiego przedpokoju. Podjeżdża 

do telefonu . 

STEFANIAK 
Jak to dlugo? .. Po prostu byłem w łazience ... 

Nie, myłem ręce , ty ordynarny kaleko ... 

Co? .. Chyba cię pogięło, ja się nigdy nie 

poddaję ... (podjeżdża do stolika, na którym 

stoi szachownica z rozłożoną partią . Przez 

chwilkę przygląda się rozstawieniu figur) 

Goniec na c7 ... Co, wymiękasz? ... Kombinuj, 

kombinuJ ... (pauza) Nie, nie będzie mnie 

na rehabilitacji ... Tak, znowu• ... (oschle) 

Co Kasia, co Kasia71 ••• Myślę, że gówno ją 



obchodzi, czy będę chodzit.„ (poprawia się) 

czy będę jeźd zi ł na reh abi litację ... Zresztą 

ty też ją gówno obchodzisz'„. Wszyscy ją 

gówno obchodzimy'„. (pauza) Odwal się' 

Kończy rozmowę. Na jego twarzy maluje się 

tłumiona wściek łość. 

Scena 16 

Tym czasem TRAGARZE zesz li z ostatnimi me

blami Zofii. ZOFIA pokazuje, gdzie je ustawie 

na podwórku. Z okna swojego mieszkania 

wychyla się GOŁĄB. Trzym a w ręku chochlę. 

Przygląda się wszystkiemu z ironicznym 

wyrazem twarzy 

GOŁĄB 

Sporo bibelotów 1ak na jedną st aruszkę„. 

ZOFIA 

Pani e Goląb, czy już do końca, od ostatniej 

mojej ch wili w tym domu, musi pan zos tać 

chamem? 

GOŁĄB 

(rozzłoszczony) No, no' Kto tu jest chamem? 

To nie ja panią z mieszkania wysiudafem, 

tyl ko pani wtasna siostra rodzona' 

ZOFIA 

Nikt mnie nie wysiudał' Zamieni łyśmy się' 

GOŁĄB 

Dobra, dobra' Ja tam swoje wiem' „ 

ZOFIA 

Co pan lam może niby wiedzieć?... 

GOŁĄB 

Na przykład to, że podpisać to pani umowy 

nie podpisała„. (ironicznie) Siostrzana miłość 

siostrza ną miłośc ią, ale jak wchodzą 

w grę pieniądze, sentymenty się kończą. nie?„. 

ZOFIA 

(wściekła) Pan nic nie rozumie' 

ZOFIA podchodzi do WERONIKI, energicz

nie wyciąga jej z ręki dokument, kładzie go 

na szafie, którą ciągle trzymają TRAGARZE, 

podpisuje i oddaje WERON ICE WERONIKA 

przygląda się temu w zdumieniu. 

WERONIKA 
(do ZOFII) Dziękuję„. Zobaczysz, nie pożałujesz... 

ZOFIA 
Ty też nic nie rozumiesz „ Nikt z was nic nie 

rozumie ... 

ZOFIA odwraca się i wybiega przez bramę. 

W tym momencie wchodzi przez bramę 

JANYST z walizką. Zaskoczony przygląda się 

meblom. GOŁĄB go zauważa, błyskawicznie 

wyskakuje z domu i natychmiast jesl przy nim . 

JANYST 
(ziry/owany) Co to za burdel?' Ruch jak na 

Marszałkow skiej' (przycią,gając do siebie 

GOŁĘBIA i pokazując mu walizkę - zduszo

nym szeplem) Wiesz, co tu jest w środ ku7?7 

Wi ększy skarb niż Bursztynowa Komnata'„ 

GOŁĄB 

Wiem, wiem ... Ale jest przeprowadzka 

właś n ie„. 

JANYST 
A w tej wa li zce jest władza absolutna' Nad 

całym tym pieprzonym gra1dołem 1 „ . Na 

ch olerę nam widownia7 1 

GOŁĄB 

To stare babsko, demencja, ledwo co kuma„ 

A w mojej piwn icy spokojnie jak w grobie„. 

W lym momencie z piwnicy słychać donośny 

męski krzyk. Właściwie ryk . To BALON. 

Wszyscy stają bez ruchu zdumieni. Porazony 

JANYSTspogląda na GOŁĘB IA, len jesl nie 

mniej zdumiony Z piwnicy wyskakuje 

BALON. Ma podwinięly ręka w i igłę ze strzy

kawką wbi lą w rękę. 

BALON 

(krzyczy z całych sil) Je stem nieśmiertelny' 

Jestem nieśmiertelny ' 

Za BALONEM wyskakuje ŚCIUBA, diler 

narko tykowy. Usifu1e go uciszyc i wyciągnąć 
mu strzykawkę z ręki. Wyciąga ją 1 chowa za 

siebie. 

ŚCIUBA 
Za mknij mordę, debilu' 

BALON siada na środku podwórka. 

JANYST 
(porażony-do GOŁĘBIA) Co to, kurwa, jest?' 

GOŁĄB jesl równie zaskoczony. Zdumiony 

nie wie, co powiedzieć. 

BALON 

(w narkotycznym uniesieniu) Śmi e rć mnie 

nie dosięgnie' Śmi e rć mnie nie dosięgnie' 
JANYST 

Spokojnie jak w grobi e? ' A ten co? 1 Zombi? 
GOŁĄB 

Pierwszy raz ich widzę' (do ŚC/UBYJ Zjeż 
d ż ać mi stąd' 

ŚCIUBA podbiega do BALONA, usiłuje go 

podnieść, ale ma kłopoty. GOŁĄB wciska 

JANYSTOWI chochlę w rękę, podbiega do 

ŚCIUBY i mu pomaga. Łapią BALONA i usiłują 
go wyprowadzić za bramę. co nie jes/ łatwe, 

bo BALON siania się 1 co chwilę usiluje się 

położyć na podwórku. JANYST przygląda 
się temu z uwagą , ale w pewnym momencie 

przestaje, bo zauwaza, że w miejscu, gdzie 

stoi, obłażą go mrówki. S/awia walizkę i rap 

/ownie próbu1e je s lrząsnąć z nóg chochlą . 

(GOŁĄB szeptem do ŚCIUBY) Ty kretynie' 

Pozwoliłem ci trzymać ten twój bajze l 

w mojej piwnicy, ale nie żebyś mi tu, kurwa, 

supermarke t otwierał ' 

BALON 

(gło śno) Supermarket' Superstarketi 

ŚCIUBA 

(do BALONA) Zam knij ryj, pokemonie' (do 

GOŁĘBIA) Nie wiem, co mu odbiło' Zawsze 

był spokojny.„ 

GOŁĄB 

(do ŚCIUBY) Masz się dziś wynieść z calym 

tym świńslwem! Mam jui tego doSć' 

ŚCIUBA 
A umowa? 

GOŁĄB 

Nie ma JUŻ żadnej umowy' Przesrałeś sobie' 
BALON 

(głośno - zrywając się na równe nogi) Matrix' 

Je steśmy wszyscy w Mat rix1e 1 (zauważa 

JAN YSTA, podskakuje do niego) )a cię znam 

z telewi zji „. Zapowiadasz pogodę, praw-

da? ... 

GOŁĄB 

(do ŚC/UBY) Zabiera j stąd tego śmiecia' 
ŚCIUBA łapie BALONA i silą wyprowadza za 

bram ę. 

(GOŁĄB do JANYS TA bagalelizująco) Ech , ci 

studenci„ 

JANYST patrzy na GOŁĘBIA porażony. GOŁĄB 

zabiera mu chochlę 1 podnosi z ziemi 

walizkę. 

Wszystko jest pod kontro lą„. Zajmę się 

nimi, ob iecuję„. (uśmiechając się) A moze 

ws tąpisz do mnie? Rosół robię'„. Z wiejskiej 

kurki ... Pychotka„ . 

JANYST 

Nie wkurwiaj mnie, mam posied zenie ko 

misji' (spoglądając na zegarek) I lak jestem 

spóźniony„. 

JANYST wybiega. GOŁĄB pros/uje się i za

uważa wpatrujących się w niego WERONIKĘ 

i TRAGARZY 

GOŁĄB 

(ostro) A wy co7 Długo te bambetle będą tu 

sterczeć? 

WERON IKA odwraca się i każe TRAGARZOM 

wnosić rzeczy po schodach. 

Scena 17 

KAMIL i DOMINIKA całują się bardzo 

namięlnie. Nagle dzwom lelefon slacjonarny. 

KAMIL odskakuje od DOMINIKI. Ma wyraź

nie wystraszoną minę. 

KAMIL 

Tomek7 ' 

DOMINIKA 

(pewnym gło sem) Nie, niemożliwe„. (milk

nie, przygląda się dzwoniącemu telefonowi, 

po czym dodaje już mmej pewnie) Zawsze 

dzwoni raczej na komórę„. (telefon dzwoni) 

KAMIL 

(pokazując palcem telefon) Odbierz•„. 

DOMINIKA 

(przez moment się waha, a potem podnosi 

słuchawkę, niepewnie) Słucham„. 

Chwilę słucha, a polem gestem daje KAMILOWI 

zna ć, że Io nie Tomek dzwoni. KAMIL oddycha 

z ulgą, sięga po kubek z herbatą i dopija. 

W tym samym momencie DOMINIKA odwraca 

się plecami i zaczyna rozmowę przez lelefon. 



Nie ... Nie ... Spokojnie ... Czytałam gazelę ... 

Jasne, że możemy pogadać .. 

KAMIL podchodzi do DOMINIKI. Obejmuje 

ją od tylu i zaczyna ca/ować w szyję. DOMI

NIKA delikatnie się odsuwa, nie przeslając 

rozmawiać przez telefon. 

(do słuchawki) Tak ... (pauza) Tak ... (pauza) 

.. No właśnie (pauza)„ 

DOMINIKA gestem pokazuje KAMILOWI, 

zeby przestal ją ca/ować. KAMIL odbiera to 

jednak jako zachętę do flirtu. Uśmiecha się 

i nadal caf uje DOMINIKĘ. Jego ręce zaczyna

ją bfądzić po ciele dziewczyny. 

(do słuchawki) No dokładnie• ... Dokładnie• .. 

To samo mówię od początku ... Nie może być 

slrogonoffa o pierwszej w nocy, zwłaszcza 

po ciastach„ . (pauza) No właśnie ... A poza 

tym barszczyk ma być czysty„. Z paszteci

kami najwyże1 „ Żadnych uszek' Niech nic 

w nim nie pływa, bo to przy jedzeniu tylko 

plamy na ubraniu robi 1 .. 

DOMINIC[ coraz trudniej jest rozmawiać, bo 

ca/ujący ją KAMIL prawie się na niej kfadzie. 

(do KAMILA) Ej, przeslań 1 .. 

DOMINIKA milknie nagle, bo zorientowała 

się, że osoba po drugiej s/ronie musiafa Io 

usłyszeć. KAMIL sprawia wrażenie rozbawio

nego zakłopotaniem dziewczyny. 

(do słuchawki} Nie, koleżanka jest u mnie ... 

(pauza} Nie skąd ... Z psem przyszła, Io on lak 

strasznie dokazuje.„ Szczeniak jeszcze„. 

KAMIL niemal „pęka" ze śmiechu. Porówna 

nie do psa niezwykle go rozbawiło. 

W czasie dalszej rozmowy DOMINIKI łazi na 

czworakach, obwąchuje sprzęty, udaje, że 1e 

obsikuje - wszystko, by rozbawić DOMINIKĘ . 

KAMIL nie dostrzega, że DOMINIKA prawie 

wcale nie zwraca na niego uwagi 

i daje się coraz bardziej wciągając się 

w rozmowę telefoniczną . 

(do słuchawki} Tak, widziałam len katalof .. 

Cudne są.„ Tobie się podobała la w beiu? Ta 

powłóczysta, o podniesionej talii ze stanicz 

kiem w stylu empire?„. (lekko się krzywiąc) 

No, owszem, ale Io nie mój styl„. No, wies z, 

wszędzie piszą, że suknia musi się łączyć 

z temperamentem .. (pauza} Ja bym wolała tę 

taftową bordo ... Tę z asymetrycznymi cięcia

mi i dużym dekoltem„ . (śmiejąc się} Wiem, 

wiem, żartowałam . „ On jest tak zazdrosny, 

że nawet na księdza patrzyłby nieufnie ... 

KAMIL zaczyna się przysłuchiwać rozmowie 

i rozbawienie szybko mu mija. Zamiera 

w jakiejś „psiej" pozie na podfodze i słucha 

z rosnącym zdumieniem i gniewem. 

(do sfuchawki} Welon? Nie wiem jeszcze„. 

Naprawdę uważasz, że jest konieczny? ... 

A co powiesz o lej satynowej ekrieL No, jak 

nie wiesz której, mamo ... 

Na sfowo „mamo" twarz KAMILA tężeje ze 

złości. KAMIL wstaje z podłogi i rozgląda się. 

Wychodzi z pomieszczenia. 

(do sfuchawk1J Tej takiej niemal ascetycznej. 

o prostym kroju, ze spódnicą o lekko posze

rzonym, trapezowym dole ... No, no.„ la 

z delikatnym trenem, dokładnie„. Ona ma 

taki cudny gorsecik z delikatniutkimi koron

kami i haftami ... (z zachwytem} A le żakardy• „. 

Przeplatane subtelnie złotą nitką ... no. bajka' 

KAMIL wraca z wielkimi nożycami. Bez 

wahania podchodzi do telefonu i przecina 

kabel. Zdumiona DOMINIKA zostaje w poło

wie zdania ze słuchawką z odcięlym kablem. 

Odbiło ci?• 

KAMIL 

(wściekły) Chyba lobie' Co Io, kurwa, ma 

być' Dzień zmartwychwstania?' (parodiu 

jąc DOMINIKĘ) „No, jak nie wiesz której, 

mamo" ... (z jeszcze większą przesadą) 

„Mamo" ... (wściekły) Przecież twoja matka 

nie ż yje od czterech lat' Masz linię specjalną 

z zaświatami?... 

DOMINIKA 

Wiesz dobrze, klo to byL 

KAMIL 

Pewnie, ie wiem ... To matka mojego 

najlepszego kumpla' Znam ją ... (pokazując 

wzrost dZ1ecka} „.od lakiego1 ... (z naciskiem) 

I dlatego z całą pewnością wiem, że to nie 

twoja matka' 

DOMINIKA 

(rozzfoszczona} Ale będzie 1 .. 

KAMIL 

I w tym 1esl, kurwa, cały problem' Chcesz 

mieć wszystko naraz: mnie, Tomka, jego 

matkę' Tak się nie da"' 

DOMINIKA 

Próbu1ę normalnie żyć' 

KAMIL 

Normalnie?' „ . Jak Io sobie wyobrażasz?' 

Noc poślubna z Tomkiem, a przedślubna 

ze mną?! 
DOMINIKA 

(krzycząc} Przeslańll' Próbuję tylko być 
szczęśliwa• ... 

KAMIL wbija wzrok w DOMINIKĘ, jakby 

chciał przeniknąć 1ej myśli. Uspokaja się. 

KAMIL 

Wiesz , czasami siedzę wieczorem w domu 

i zastanawiam się, co właśnie robicie.„ Może 

jecie kolację? Może idziecie do kina albo„. 

(ciszej} albo do łóżka?... (DOMINIKA usifuje 

profes/ować, ale KAMIL nie dopuszcza jej do 

głosu} Nie, nie ... Pozwól mi skończyć, pozwól 

mi, proszę, skończyć„. Mówisz, że chcesz być 

szczęśl iwa?„. Przecież ja dałbym ci więcej 

niż ktokolwiek na ś wiecie• .. . Wielbiłbym cię, 

szanował, pielęgnował, zabawiał, troszczył 

się, bronił „. 

DOMINIKA 

Proszę cię, przesiań'„. Nie mów' Nie mów 

w1ęcej 1 .. . 

KAMIL 

Kiedy tu przychodzę, staję na klatce schodo

we11 waham się : zapukać czy nie?... Czasami 

godzinę lak sloję, mi1ają mnie sąsiedzi i pa

trzą dziwnie ... I jeśli w końcu pukam, to tylko 

dlatego, że jest we mnie wlaśrne cholerna 

nadzieja, że zdarzy się cud ... Jasna i czysta .. 

A potem, kiedy ju ż lu 1eslem, Io łapię się na 

tym, że Io co przed przy1 ściem było dla mnie 

tak jasne i czyste, wcale takie nie jest... 

I ogarnia mnie chaos „. I gniecie wielki 

ciężar ... I wszystko traci sens ... 

DOMINIKA 

(płacząc} Pros z ę cię, kochanie ... 

KAMIL 

I wtedy marzę już tylko, żeby niebo spadło 

nam na łeb i pogrzebało na dobre .. . Żeby 

już wreszcie nie było co zbierać ... Żeby juz 

nie bylo ważne, kto tu kogo krzywdzi , klo lu 

kogo kocha, ani co się komu należy„ . 

DOMINIKA 

(z rozpaczą} Ale co 1a mam zrobić, Kamil? Ja 

kocham was obu„. 

KAMIL i DOMINIKA patrzą na siebie świado

mi, że znależli się w pułapce bez wyjścia. 

Scena 18 

TERESA w różnych miejscach poko1u uslawia 

kamerę wideo i spogląda przez wizjer, 

czy zfapala właściwy kadr. Ciągle nie 1est 

zadowolona . Wreszcie - tworząc dziwaczną 

konstrukcję z książek - uznaje, że kadr ją 

satysfakcjonuje. Włącza kamerę, a potem 

błyskawicznie wdrapuje się na stół. Staje 

pod zyrandolem. Przez chwilę „ustawia się" 

do obiektywu, a potem zaczyna mówić. 

TERESA 

Kochani telewidzowie' Padliśmy wszyscy 

ofiarą wielkie/ manipulacji' Ja i wy' Chcę, że 

byście wiedzieli, że jestem uczciwa i wszyst

ko rob1lam dla was' Wszystko wam chciałam 

ofiarować' Mój spontan, moją urodę , mo,ą ... 

kurwa.„ prawdę' (zaczyna płakać} A oni 

Io skłamali' To, co wam pokazywali, Io nie 

byłam ja! „. Wszystko zmontowane. wszystko 

nie lak• „. (pfacze} To nie ja'··· Oni mi kazali 

lak się zachowywać, że niby widowisko 

wymaga„ . Dlatego głosowaliście, żeby mnie 

usunąć' „. Bo nie wiecie, jaka jestem napraw· 

dę„. (uspokajając się gwa//ownie, zakłada 

sobie na 1fowę pęllę) Ale ja pokażę wam, 

jaka jestem „ Pokażę wam, jak wygląda mój 

„Dom otwarty" •„. Prawdziwy reality-show• ... 

(milknie 1 przygląda się kamerze) Kurwa, no 

i bateria siadła ... Niech Io szlag. (zde1muje 

pętlę z szyi, schodzi ze stołu, ściąga kamerę 

ze statywu 1 wychodzi z nią z pomieszczenia 

szukać ba ten i} 



Scena 19 

GOŁĄB stoi na drabinie i sza mocze się 

z biało-czerwoną flagą, której nie może 

wyc1ą9nąć, bo się zaklinowała. Odwraca się 

i mówi do publiczności. 

GOŁĄB 

W 19~~. kiedy miałem pięć lal, przyszli 

Rosjanie. U nas w domu zakwaterował się 

Major. Wysoki taki, krótko oslrzyiony ... 

Dosiał jedną izbę, myśmy s ię przenieśli 

wszyscy - lata, mama, 1a i czworo rodzeń· 

siwa - do kuchni. Miał piękny mundur - lak 

m1 się w każdym razie wledy zdawało. I pas. 

I pistolet . Czasami wołał do mnie „Kajetan, 

id'i sjuda"'. sadzał mnie na kolanach 

i czyścił przy mnie ten pistole!. Rozkładał, 

dłubał wyciorem, przecierał szmateczką 

- wszystko wolno i w skupieniu. Patrzyłem 

i ogarniał mnie wtedy dziwny błogoslan. jak 

u fryzjera, kiedy cię długo i wolno czesze. 

Myślę, ie chyba dłalego mnie ogarniał, bo 

czułem się bezpiecznie przy kimś, kto się 

na wszyslk1m zna. Zresztą wszyscy czuliśmy 

się przy Majorze bezpiecznie - dzięki temu, 

że mieszkał u nas, nikł z radzieckich nas nie 

ruszał. zwłaszcza mojej najstarszej siostr y. 

I wszyscy we wsi nam zazdrościli naszego 

Majora, bo bezpiecznie to rzeczywiście nie 

było. Zazdrościli , ie ważny i że kulturalny. 

Bo był bardzo kulturalny, choć po prawdzie 

Io nas okropnie zawszył ... 

Z mroku wylania się WOJNICKI, który 

przygląda się GOŁĘBIOWI, a potem zwraca 

się do widowni. 

WOJNICKI 

Cham' Tępe . ciemne, prymitywne byd lę ' 

Tyle razy upa dał, że już dawno powinno go 

nie być , a mimo Io wslaje, otrzepuje się 

i udaje, wszystko jest w porządku ... 

Mieszka! u nas w kamienicy profesor 

Dunkiewicz. archeolog, wdowiec. Miał córkę 

Marysię - sześć lal mlodszą ode mnie, więc 

nigdy nie zwracałem na nią uwagi . Kiedy 

przesiałem się ukrywać, przyjechałem do 

domu i zobaczyłem śliczną dziewczynę. 

Zacząłem ją zagadywać, próbowałem 

się umawiać, ale - chociaż bylem prawie 

pewien, że się jej podobam - nie zgodziła 

się na spotkanie, mówiąc. że ma narzeczo

nego. Wkrótce w11ęl1 ślub, a zaraz polem 

wyjechali. Próbowałem wypytywać profe

sora Dunkiewicza, ale nie był zbył wylewny. 

Dopiero pani Zofia mi powiedziała, że do 

Grec1i, gdzie mąż Marysi, czyli właśnie 

Gołąb, zesłał allache ambasady. „Wiesz 

Karolku, klo d ziś zostaje allache ambasa· 

dy?" - mrugała do mnie znacząco pani Zofia. 

Każdy wiedział ... 

Dlaczego Marysia Dunkiewicz wyszła za 

ubeka? Ta myśl nie dawała m1 spoko ju 

Dopiero po latach, od niej samej się dowie· 

działem . Sian wojenny wpędził ją w polężną 

depre sję, klóra ciągnęła się latami. Po czwar· 

lym roku rzuciła studia medyczne 

i nic nie robiła. Powtarzała tylko. że tu nie 

ma zadnej przyszłości i że mu si wyjechać. 

I wtedy, jak diabeł z pudelka, pojawił się Go· 

łąb. Ponieważ miał zostać attache w Grecji, 

kłoś polecił mu pro fesora Dunkiewicza. kló· 

ry spędzi ł tam wiele lal na wykopaliskach, 

żeby mu nieco o tym kraju opowiedział . Ma

rysia postanowiła działać - czując , że każdy 

kolejny miesiąc w pogrążonej w beznadziei 

Pol sce ją zabija, uznała, ze wy1 edzi e do Gre· 

cp jako żona allache kul tura lnego, a polem 

ucieknie. Ale to o kazało się lrudnie1sze niż 

można by przypuszczać . 

W Alenach Gołąb pilnował Marysi bez prze

rwy, kazał ją śledzić swoim ludziom. 

Z ucieczki nic nie wyszło, co więcej Marysia 

dwukrotnie zas z ła w ciążę, rod ząc Agatę, 

a polem Jacka. Znowu wpadła w depresję 

Jej 01ciec, wykorzystując swo1e wieloletnie 

zna1omości, załatwił jej możliwość dokoń

czenia medycyny w Grecji . To ją uralowalo ... 

Kiedy w 1989 roku Gołąb i Marysia wracali 

do Polski, ich małżeństwo faktycznie nie 

1slnialo. W rok później Gołębia wyrzucono 

z dyplomacji wyciągając współpracę z tai · 

nymi służbam i. Marysia wystąpiła o rozwód. 

Gołąb długo nie chciał się wyprowadzi ć , 

a kiedy już Io z ro bil, okazało się , i:e 

przeniósł się do służbowego mieszkania 

na parlerze' Zdumionej eks-żonie. jak i nie 

mniej zdumionym pozostałym mieszkańcom 

domu oznajmił, i:e zatrudnił s ię 1ako dozor· 

ca. Wkrótce poczuliśmy, jak przykre jesl Io 

jego cieciowanie. 

A Marysia poszła w rel igijny odjazd 

i za mknęła się w sobie. Prawie w ogóle nie 

da się już z nią porozmawiać ... 

Przez bramę wchodzi KREHOWIECKI. Roz· 

gląda się . Widać, że czegoś szuka. GOŁĄB go 

zauważa. Schodzi z drabiny. Podchodzi do 

KREHOWIECKIEGO. 

GOŁĄB 

Czy pan nie rozumie po polsku?' Zabroniłem 
się lu szwendać chyba, lak? 

KREHOWIECKI 

Owszem .. (nieśmiało) Al e ja prośbę uprzej 
mą mam ... 

GOŁĄB 

Co znowu? ... 

KREHOWIECKI 

Czy mógłbym skorzys tać z loaleiy? 

GOŁĄB patrzy na KREHOW/ECKIEGO zimno, 

a polem niespodziewanie wybucha . 

GOŁĄB 

Co to - Monar jest? Juz mi stąd 1 •• • Już' 

Widząc wściekłość GOŁĘBIA KREHOWIEC· 

KI cofa się wystraszony i wychodzi przez 

bramę. GOŁĄB spogląda za nim, wzrusza 

ramionami i mówi do siebie. 

Co za dzień pieprzony ... 

GOŁĄB wchodzi na drabinę. Łapie ze złością 

drzew1ec flagi i z cale1 siły pociąga . Ku jego 

zdumi eniu flaga wyskakuje z umocowania. 

(do siebie) No, wreszcie ... 

GOŁĄB schodzi z drabiny trzymając flagę. 

Przez bramę wchodzi WOJNICKI. Zauważa 

GOŁĘBIA z flagą w ręku . Podchodzi do niego. 

WOJNICKI 

(do GOŁfBIA) Co pan robi? 

GOŁĄB 

(nie patrząc na WOJNICKIEGO) Porządek. 
WOJNICKI 

(lekko zirytowany) Porządek Io pan robił, jak 

pan byl w esbecji ... Tu ma pan tylko sprzą

tać ... Czemu pan ściągnął lę flagę? 
GOŁĄB 

(zły) Czep się pan kogo innego' Mówię , i:e 

porządek robię' Po święcie ' 

WOJNICKI 

Święto jesl dopiero jutro' 
GOŁĄB 

Tak? Ciekawe .. A po mo1emu było wczoraj, 
niesle l y' 

WOJNICKI 

Panie Gołąb, niech mnie pan nie wkurza' 
Święto jesl julro1 

GOŁĄB 

Ja lam zawsze widziałem flagi lyłko na 

pierwsz ego maja .. 

WOJNICKI 

Ale Io było za komuny' 

GOŁĄB 

Iz uśmiechem) A leraz Io niby co jesi? ... 

W tym momencie słuchać straszny huk. 

Pojawia się pe/no dymu. Dom wali się 

z łoskotem. 

Al-IT 2 

Scena l 

Z rozjaśnienia Słychać muzykę. Kiedy św1a· 

tlo się zapala, rozświetlając scenę, zauwa

żamy dom zam ien iony w ruinę. Za domem 

puJsuje niebieskie świa t/o z samochodów 

strażackich. Niektóre piętra są pozawalane. 

Widać powyginane stropy. W mieszka niach 

porozrzucane meble. Schody zerwane. Win· 

da wisząca tuż nad parterem. Na podwórku 

nieco gruzu, klóry się osypał ze ścian . Na 

podwórku wielkie poruszenie - trwa akqa 

ratownicza: strażacy wyprowadzają miesz · 

kańców, krzątanina, wszyscy biegają 

w różne strony. Na scenie stoi ekipa telewi 

zyjna: dziennikarka SYLWIA RATAJ, OPERA

TOR, DŹWIĘKOWIEC oraz szef s trażaków 



MARCIN FLISAK. OPERATOR filmuje SYLWlf 

Obraz z kamery po1awia się na ekranie. 

SYLWIA 
(do kamery} Dzień dobry, wita państwa Syl· 

wia Rataj . Znajdu1emy się w samym centrum 

miasta, przed trzypiętrową kamienicą, 

a właściwie tym, co z niej zostało. Dziś 

w samo południe stary dom, zbudowany 

jeszcze w początkach poprzedniego stule · 

cia, konkretnie .. (zaglądając do notatek}. 

w 1918 roku ... runą! z niewiadomych jak do

tąd powodów. To największa tragedia tego 

typu od wielu lat. Jest ze mną k1eru1ący akcją 

ratunkową kapitan Marcin Flisak. Podstawo· 

we pytanie: czy są ofiary śmiertelne? 

FLISAK 

Jak dotąd nie 

SYLWIA 
Jak przebiega akcja? 

FLISAK 
Bardzo sprawnie. Dużo osób zostało już ewa

kuowanych ... Przeszukujemy jednak zawalone 

miejsca. także po to, by ratować dobytek ofiar ... 

i wyniesiemy, co się da uratować ... A potem, 

niestety, rozbierzemy budynek, bo najprawdo· 

podobni ei nie nadaje się już do zamieszkania ... 

SYLWIA 
Czy przyczyną zawalenia się byl wybuch gazu? 

FLISAK 
Ni e ... Raczej nie ... Zniszczenia świadczą, że 

nie był Io wybuch . Raczej jakiś niezrozumia

ły rozpad ... 

SYLWIA 
A zamach terrorystyczny? 

FLISAK 
Nie, leż nie ... Nikt nie słyszał żadnej eks· 

plozji ... ~wiadkowie mówią, że przed osu

nięciem kamienica zaczęła ... to określenie 

często s ię powtarza .. dZlwnie jęczeć ' 

SYLWIA 
Co zaczęla7 

FLISAK 
(zakłopotany) No, sami mieszkańcy lak Io 

określają ... Że już wcześniej dom jęczał ... 
Powtarzają się la kie określenia jak „jęczał", 

„zawod zi!", „trzeszcza!", a nawet „plakat" ... 

SYLWIA 
Nie rozumiem: jak dom może plakać? 1 

FLISAK 
No właśnie .. . Też tego nie rozumiem .. 

Nagle rozlega się przeraźliwy krzyk kobiety. 

FLISAK przerywa. Wszyscy nasłuchują. Jest 

chwila ciszy, a potem rozlega się kolejny 

krzyk - jeszcze głośniejszy. Zaraz potem da 

się wyróżnić z krzyku słowa. 

MARTA 

Auuuuu' Wyciągnijcie mnie stąd' Nie po

zwólcie mi tu zdechnąć' .. 

FLISAK i SYLWIA przerywają . Roiglądają 

się zaniepokojeni. Do FLISAKA podbiega 

STRAŻAK 1. 

FLISAK 
Co lam się znowu dzieje? 

STRAŻAK l 
Ta kobieta zatrzaśnięta w windzie zaczęla 

rodzić' 

Scena 2 

STEFANIAK leży, kolo niego przewrócony 

wózek i rozsypane szachy. Do pomieszczenia 

wpadają STRAŻACY 2 i J. 

STRAŻAK 2 

(za skoczony} Co pan lu robi? 

STEFANIAK 

Slepu1ę . 

STRAŻACY podnoszą wózek i sadzają na 
nim STEFANIAKA. 

STRAŻAK 2 

(dźwigając z trudem} Czemu żeś pan nie 

krzyczał? 

STEFANIAK 

Bo nie bolalo. 

STRAŻAK 2 
Dziwak z pana. (przez krótkofalówkę} Mam 

tego inwalidę' (do STRAŻAKA 3) No. tr zy 

cztery' 

STRAZACY podnoszą wózek. 

STEFANIAK 

Szachy' Weźcie moje szachy' I telefon' 

(pokazując} Tam upadł ... 

STRAZAK 2 patrzy na STEFANIAKA wściekle, 

stawia wózek, a potem pochyla się i zbiera 

szachy rozsypane na podłodze. Daje STE

FANIAKOWI razem z telefonem . STRAŻACY 

2 i 3 wynoszą STEFANIAKA, który w tym 

momenoe zaczyna rozmowę przez telefon, 

układając jednocześnie figury na szachowni· 

cy. Pod koniec rozmowy STEFANIAK jest już 

na podwórku. 

Cześć, Robercik, to ja ... Nie dzwonilem wcze

śniej, bo mi się figury rozsypały ... A nie, nic. .. 

Zahaczyłem o stolik ... Tak, tak, juz wszystko 

w porządku ... Mój ruch to hetman na d5 

i szach ... (pauza) ... Co znaczy spodziewałeś 

się?.. Jakbyś się spodziewa!, fiucie, to byś 

do tego nie dopuśc i ! ... (pauza} Co?... Nie, nie 

oglądam telewizji ... Gdzie się rozpieprzył? 

Na moim osiedlu? ... Nie, nie słyszałem .. 

(zdumione spojrzenia STRAZAKÓW} Nie, 

nie mogę ci również zdać osobistej relacji .. 

(rozglądając się) Po prostu nie bardzo 

mogę teraz wyjść z mieszkania ... Czekam 

na kogoś ... (śmiejąc się} Nie powiem ci, 

nie ma mowy ... (pauza) Całuję cię w twoje 

wstrętne inwalidzkie sutki ... I rusz łbem , 

bo zaraz umoczysz calą partię ... Pa ... (do 

STRAŻAKÓW} Tu mnie panowie wstawicie, 

lu będzie doskonale ... 

STRAŻACY stawiają STEFANIAKA 1 odchodzą . 
STEFANIAK dojeżdża do stolika, który stoi 

już na podwórku i stawia na nim szachow· 

nicę. Zauważa leżące pod stolikiem czasopi· 

smo - schyla się po nie, a polem zatapia 

w lekturze, jakby nic się nie st a/o. 

Scena 3 

FLISAK nachyla się i zagląda do windy. MAR· 

TY nie widać, słychać tylko jej głos . 

FLISAK 

(do MARTY} Nic pan i nie jest?' 

MARTA 

(zaskoczona} Czy mi nic nie jest? .. Ja rodzę"' 

Auuu, nie wytrzymam' Boli' Zróbcie coś, do 

cholery' 

FLISAK 

Musimy c zekać na lekarza' 

MARTA 

(ostro) Może ty możesz czekać, ja nie' Wycią 

gni1cie mnie stąd' Cholera' Nie pozwólcie mi 

zdechnąć' 

FLISAK 

Jeszcze tylko chwilka ... Lekarz już jedzie' .. 

(odchodzi na kilka kroków do STRAŻAKA 1) 

Dlaczego ona lam jeszcze siedzi' Wyciągni1 · 

cie 1ą. na miłość boską' 

STRAŻAK 1 

Próbowaliśmy, ale brzuch za duży' A ciąć 

palnikami trochę strach' Tam jednak może 

być gaz' Nie ma rady - musi rodzić 

w windzie! 

FLISAK 

(rozglądając się} Gdzie Io cholerne pogolow1e?1 

STRAŻAK l 

Jak to gdzie? Poza miastem' Jest początek 

maja - caly kra1 wziął sobie wolne' 

FLISAK 

Pieprzony polski weekend' ... Żeby to jama 

zawaliła' (pokazując ruiny} Wyciągnęliśc ie 

już wszy stkich? 

STRAŻAK l 

Prawie wszystkich' Do niektórych ciężko 

dotrzeć - tam się wszystko w kazde1 chwili 

moze zawali ć ' 

Z windy znowu dochodzi krzyk MARTY 

FLISAK ponownie dobiega do windy. 

MARTA 

Nie pozwólci e mi tu zdechnąć' Lekarza' 

FLISAK 

Jedzie. jedzie' Za sekundę będzie' 

MARTA 

Już to sio razy slys z ałam' Ratujcie mnie' 

Ratujcie mnie, do cholery' 

FLISAK 

Wszystko jest pod kontrolą' Proszę się nie 

denerwować' 

MARTA krzyczy coraz głośniej. Na scenę 

wpada JANYST Patrzy na zgliszcza z przera· 

żeniem. Podbiega do niego FLISAK. 

Pan jest lekarzem? 



JANYST 
(zdumiony) Coś pan zwariowal7 

JANYSTomija FLISAKA i dobiega do GOŁĘ

BIA, którego odciąga na bok. FLISAK wraca 

pod windę. 

ZOFIA 
(do FLISAKA) Nie ma rady' Pan musi przy1ąć 

poród' 

FLISAK 
(zdumiony) Czy pani oszalała'' Jestem 

strażakiem, nie położnikiem' 

ZOFIA 
Ja bym to zrobiła, ale 1estem za stara' 

FLISAK 
Niech mi pani wierzy, ja wszystko: z ognia 

wyciągnąć - s koczę, topielców z mułu i to 

takich co leż ą drugi sezon - też wyciągnę, 

ra z nawet z eskrobywałem kolegę, jak 

propan -butan trachnął w fabryce, klórąśmy 

gasili. Ale porodu nie odbiorę' Za nic' 

ZOFIA 
Co za pokolenie' „. W powstaniu byś się 

chłopcze nie przydał' (rozglądając się - do 

WOJNICKIEGO) Ty odbierzesz Io dziecko' 

WOJNICKI 
Ja?' Przecież ja nie umiem' 

ZOFIA 
Ja też nie umiałam' Ale cię odebrałam! Jesteś 

to winien temu domowi' 

MARTA 
(z windy) Aaaaa 1 Już nie mogę' 

ZOFIA 
(do MARTY) Przyj! Przyj mocno i oddychaj 

regularnie' (do WOJNICKIEGO- zdecydowa

nie) Właż tam i ratuj ją' Powiem ci, co masz 

robić' (WOJNICKI patrzy na ZOFIĘ przez 

chwilę, ale widząc jej determinację, kiwa 

potakująco głową i wsuwa się do wnętrza 

windy.) Nie! Nie tak1 •.. 1ak nie damy rady' 

(do MARTY) Wstań, dziecko. nie leż' MuSlsz 

kucać' ... Jak przy sikaniu' .. Łatwiej ci będzie 

przeć' „ (do WOJNICKIEGO) A ty, Karol, pod

nieś ją i przytrzymaj„. Sama nie da rady.„ (do 

MARTY) A ty nogi jak na1szerzej„. I przyj'„ 

Dziecko samo wyskoczy' 

MARTA 

Ale„. 

ZOFIA 
Nie martw się, on zdąży je złapać' „ fy masz 

przeć' „ . Rozumiesz?•„. Jak się skurcz znowu 

pojawi, przyj, ile sił'„. A w przerwach od 

dycha1!. .. Głęboko i z przepony'„. No, Karol, 

pomóż 1ej' 

WOJNICKI 
No, już' Oddychaj'„ Oddychaj głęboko'.„ 
z windy dobiega głośny oddech przemiesza

ny z jękami 

Scena 'ł 

JANYST jest roztrzęsiony. Tłumaczy coś 

GOŁĘBIOWI 

JANYST 
Musisz wyciągnąć le teczki' 

GOŁĄB 

Jak ty to sobie wyobrażasz?... Przecież Io się 

może w każdej chwili zawalić„. 

JANYST 
Nic dziwnego, ze PRL upadł, skoro tacy jak ty 

strzegli w nim porządku' „. 

GOŁĄB 

Upadł, bo tacy jak ty nim rządzili „ 

JANYST 
Masz raqę' Jestem skonczonym idiotą' .. Jak 

mogłem zaufać dozorcy71.„ 

GOŁĄB 

Potrzebowałeś miejsca, którego nikt się nie 

domyśli' Już nie pamiętasz71„. Poza tym nie 

jestem zwykłym dozorcą ... Gdybym cię nie 

krył, do dziś bym pracował jako oficer„ . Za 

to ty byłbyś nikim, a nie, kurwa, posłem na 

sejm' „ 

JANYST 
Obiecałem, że cię stąd wyciągnę, obiecałem 

tak?' Miałeś tylko przechować przez kilka 

dni te papiery' 

GOŁĄB 

Na miłość boską' A skąd mogłem przypusz

c z ać, że się ten pieprzony dom dziś zawali?' 

JANYST 

Czy ty wiesz, co się stanie, 1ak oni wyciągną 

spod gruzów te dokumenty?• Tam są kwity 

na wszystkich' 

JANYST milknie, bo za u waza. że podchodzi 

do niego SYLWIA. 

SYLWIA 

Przepraszam, poseł Janyst< „ Mogę parę stów' 

JANYST 
Oczywiście.„ 

Slaje naprzeciw kamery. Na ekranach poja

wia się jego twarz. 

Zwracam się do Was jako posel, reprezentant 

lej ziemi . I jako jej syn. Dorobek wielu pokoleń, 

wzniesiony z popiołów dom polski, uległ 

ruinie„. Nie chcę składać obietnic. Przed nami 

trudny okres. Po Io, by jutro mogło być lepiej, 

dziś trzeba uznać twarde realia i zrozumieć 

konieczność wyrzeczeń„ . Musimy je ponieść, 

także„. a może przede wszystkim„. dla przy

sztych pokoleń„. 

Dalsze sfowa JANYSTA zagłusza przeraźliwy 

krzyk MARTY, który cichnie Zaraz za nim poja

wia się płacz noworodka. 

Scena 5 

AGNIESZKA odzyskuje przytomność. W1dZ1 

nad sobą pochyloną twarz JACKA. W miesz

kaniu jest straszny bałagan - tysiące leżących 

na sobie przedmiotów. 

JACEK 
Agniecha 1 ... Dżizus 1 .„ Myślałem, że już po 

tobie 1 ... 

AGNIESZKA spogląda na JACKA nieco 

oszofomiona . 

AGNIESZKA 
No i co z tym wynikiem< 

JACEK 

(zaskoczony) Z 1akim wynikiem' 

AGNIESZKA 

No, jak Io z jakim< Z testem, ty daunie' 

JACEK 
Jakim, kurde, testem< Dom się rozpieprzył, 

a ty mi o teście' „ 

AGNIESZKA 

Pieprzyć dom' .. Jak 1estem w ciąży, to 

rozpieprzył się cały świat „ Musimy go 

odnaleźć'.„ 

JACEK 

Faken sz1t 1. Rozejrzy1 się tylko' Co za bur

del1.„ Ściana na podłodze, a sufit na ścianie' 
AGNIESZKA podnosi z ziemi fotografię 

z ramkach . 

AGNIESZKA 

(chłodno) A to kto? 

JACEK 
{zdziwiony) No, jak Io kto< Sąsiadka z góry. 

fa laska w ciąży„. No, przecież wiesz... 

AGNIESZKA 

(ostro) Trzymasz jej zd1ęc1a w domu? 

JACEK 

Odbiło ci< 

AGNIESZKA 

To co to tu robi? 

JACEK 

To samo, co połowa jej mieszkania' Nie 

zauważyłaś, że mi się pokój przemeblował' „ 

To dlatego nigdzie nie widać tego twojego 

pieprzonego kawałka plastiku' 

AGNIESZKA 

To jest teraz i twój pieprzony kawałek 

plasllku 1 (AGNIESZKA podnosi koleiną 

fotografię w ramce) Kolejna urocza fotka „ Co 

za kicz... To chyba ten gostek, z którym ona 

ma dziecko, prawda< 

JACEK 
No.„ (AGNIESZKA tłucze szybkę w ramce, JA

CEK zirytowany) Co robisz?' Malo tu szkla7 1 

AGNIESZKA 

Takie przymuły jak len zawsze piszą dedy

kacje na odwrocie„. (odwraca fotografię) 

A nie mówilamL {czyta) „Mojej slodk1e1 

Martusi - z miłością, której termin ważności 

nigdy się nie skończy "„ . No, sranie w banie„. 

(do JACKA) Jakoś dawno go nie widziałam, 

a ty? .„ 

JACEK 

Podobno mieszka za granicą„. Był tu jakieś 

dwa miechy temu ... Strasznie się któcili„. Aż 

musiałem walić w sufit, bo nie szło się uczyć„. 



AGNIESZKA 

Sądzisz, że się jeszcze kochają? 

JACEK 
Błagam, Aga1 .•• A co mnie to obchodzi?1„ . 

AGNIESZKA 
(slukaiąc w zdjęcie) Ile oni mogą mieć lat?... 

JACEK 
No, nie wiem, starzy nie są.„ Ze dwadzie ścia 

pięć„. 

AGNIESZKA 
(patrząc na zdjęcie) Ciekawe, czy się 

koc ha1ąL 

JACEK 
A skąd ja mogę wie dz ieć? 

AGNIESZKA 
Jesteście sąsiadami „. 

JACEK spogląda na AGNIESZKĘ. Bierze od 

niej fotografię. Przygląda się iej. 

JACEK 
Kiedyś nie moglem spać.„ Było strasznie go

rąco „ . W zesz lym roku, w lecie, pamiętas z?„ . 

Więc l eżę „. Okno na oścież ... I nagle slyszę, 

jak ona zaczyna pojękiwać.„ najpierw cicho, 

a potem coraz głośniej i glośniej, wiesz„. 

takie zawodzenie„ . Bylem pewien, że się 

kochają, ale okaz a ło s i ę, że mi a ła jakąś de· 

p re sję czy chuj w ie co.„ (parska śmiechem) 

„.Aż karetka przyjec hala .. 

AGNIESZKA 

Od bilo ci? 

JACEK 
No co? „. 

AGNIESZKA 
Jak to co, daunieL Nie mówiłam o pieprze· 

niu' Czy ty znasz tylko jedno znaczenie 

s łowa „koc hać"? 

JACEK 
Znowu się czepiasz, tak? 

JACEK odwraca się . 

!I 

Scena 6 

Wchodzą BALON i KIKI, również narko

manka . KIKI iest roztrzęsiona, bo jest „na 

głodzie". BALON patrzy na nią z miną trium · 

fatora . KIKI ma ze sobą plecaczek. 

BALON 
Ile sz li Zyd zi do ziemi ob iecane j? . . Czter

dzieści lat, czy coś takiego„. Pamiętasz? 

KIKI 
(zaskoczona) Balon, nie chrzań' Miałeś mi 

coś pokaza ć ' 

BALON 
Spoko!„ A jak spiep rzali z Egiptu, to co s ię 

stało?... Pamiętasz?.„ (z uśmiechem) Morze 

się , kurwa, rozstąpiło' 

KIKI 
Nie chrz ań , mówię ci 1„. Co to ma być? Pie· 

przona lekcja religii? 

BALON 
Żebyś wiedziała' „. Pieprzona lekcja relig ii, 

która mówi, że Bóg grzejących też istnieje' 

(KIKI patrzy na BALONA jak na wariata) To 
nasza ziemia obiecana' 

Oczom zdumione/ KIKI ukazuie się znisz

czony dom . STRAŻACY uwijają się przy nim, 

powoli też przesuwają się bohaterowie. KIKI 

spogląda na BALONA wściekle. 

KIKI 
Boże , co za idiotka ze mnie.„ Zawsze wierzę 

facetom i zawsze wychodzę na tym ja k 

kretynka „. 

BALON 
Pr zes ia ń ' Bylem tu , zanim dupnęło ' Tam 

w piwnicy, w walizce, Ściuba trzyma tyle 

towaru, co Ali Baba skarbów' To znaczy trzy 

mał , bo go zasypało' Tam jest nasz raj , Kiki' 

KIKI 
Ale jak chcesz się dostać do tego raju, oś l e?„ . 

BALON 
(z uśmiechem) Patrz i ucz się„. (podchodzi 

do ZOFI /, z tylu, trochę za nim, trzyma się 

KIKI, BALON uśmiechając się) Dz ień dobry„. 

ZOFIA 
Znowu ly?.„ Nie zawracaj głowy, synku' „ Tu 

s i ę st raszne rzeczy dziej ą' „. 

BALON 
Ja właśnie w tej sprawie .. Chcę pomagać „ . 

ZOFIA 
(za skoczona) Pomagać?... Owszem, chętnie„ . 

Każda pomoc się przyda.„ 

BALON 

Na pocz ątek za j ą ł bym s i ę mrówkami .. Wszy 

scy tu b iegają i b i egają . „ I zaraz zadepczą te 

b iedne małe stworzonka„. To sobie pomy

ślałem , że ktoś s ię musi tym zająć „. 

ZOFIA spogląda na BALONA z niedowie

rzaniem. Przerzuca t eż za skoczony wzrok 

na KIKI. Ponieważ oboie ma1ą śmie rtelnie 

poważne miny, ZOFIA czuje się zbita 

z pantałyku . 

ZOFIA 

Kpisz ze mnie?... 

BALON 

Nie skąd „. Przyprowadz iłem koleżan kę „ Też 

chce pomagać „. 

ZOFIA spogląda na KIKI . KIKI ma strasznie 

smulną minę. Potwierdza ruchem glowy, że 

chce pomagać. 

KIKI 

(cicho) Mój kolega .. Na sz kolega Mieszkał 

tu„. Zasypalo go pewno„. Biedne małe mró

weczki „. Przynajmniej je chcemy ocalić„. 

ZOFIA patrzy na nich zdumiona. a potem 

macha zrezygnowana ręką i odchodzi. 

Ściemnienie. 

Scena 7 

W ciemności widać, jak ktoś zapala papie

rosa . To GOŁĄB. Najp ierw słychać jego glos, 

dopiero późn iej św1a tlo wylawia GOŁĘBIA 

z mroku. GOŁĄB mówi w stronę widowni. 

GOŁĄB 

Major pożegnał się i wyiechał zimą, ale pod 

koniec następnego lata niespodziewanie 

wrócił . Miał jeszcze piękniejszy mundur 

- polski . Zapytał ojca, czy zostałby jego 

kierowcą . Ojciec s i ę zdz iw i ł , bo przecież 

nigdy nie prowadził auta i w ogóle jec h ał 

nim może z pięć razy w życiu , ale Major po

wiedział, że to żaden problem - takie czasy, 

że ważniejsze, by ki erowca był zaufanym 

człowiekiem niż, żeby umiał prowadzić. 

Tym ojca przekonał„. Ni eco póżniej Major 

- ciągle mówili śmy na niego Major, chociaż 

był już genera lem - ożen ił się z moją siostrą . 

Wtedy mój ojc iec przestał być kierowcą , 

a został dyrektorem zaopatrzenia . Utył 

strasznie, bo pracę m i ał już siedzącą . Prze

nieś li śmy s i ę do Warszawy. No, nie do samej. 

Pod Wa rszawę„. Do naszego osiedla jecha lo 

się drogą wylożoną czerwonym i cegłami „ 

Dom mieliśmy niew1elk1, ale gustowny. Żeby 

s ię do niego dos iać, trzeba było przejechać 

obok domów pracowników ambasady 

radziec ki ej „ . A trzy ulice dalej mieszkał wla 

śnie Bierut... Boże, jak tam było pięknie„. 

Nagle świa t Io się zapala. Widać ek ipę telewi 

zyjną , która stoi przed GOŁĘBIEM. 

SYLWIA 

To co? Możem y ju ż ? 

GOŁĄB 

(gasząc papierosa) Najpiękniejsze wspo

mnienie z dz iec iństwa? 

SYLWIA 

Najpięknie1sz e. „ Najbardziej niezwykłe„ . 

Moż e magiczne nawet... 

GOŁĄB 

Magiczne, powiada pani „ . No, pamiętam 

jedno takie„. 

SYLWIA 

Niech pan opowie„. Kon iecznie' Akcja' 

SYLWIA daje GOŁĘBIOWI znak, by zacząl 

mówić. 

GOŁĄB 

Rzuca lem finką w lesie „ Całkiem dobrze mi 

s zło, prawie zawsze wbijała się w drzewo„. 

Nagl e, jak spod ziemi, wyrośli przede mną 

wielcy facec i i mi ją zabrali„. (zniechęcony) 

Naprawdę , chce pani, żebym to opowia

d a ł?... 

SYLWIA 

Koniecznie' Co z tą finką? Czemu panu ją 

zabral i? 

GOŁĄB 

Ze względów bezpieczeństwa „ Okazało się , 

że to Bierut wybrał się na spacer, żeby prze

myśleć parę spraw i w łaśnie tamtędy akurat 

przec h odził. A to byli jego ochroniarze „. 

Bierut ka z ał mnie puścić, uśmiechną! się 

nawet, a ja - ze zawsze byłem śmialy 



i rozmowny - z miejsca go zapylałem: 

„Czym się pan właściw i e zajmuje. bo w szko 

le kazano nam napisać wypracowanie, co 

robi prezydent?" . On się znowu uśmiechnął. 

ka zal oddać mi finkę, a potem usiadł ze mną 

na mchu i długo, dlugo tł umaczył... Spis alem 

to wszystko i następnego dnia dostalem 

dwóję ... 

Scena 8 

Dzwoni telefon. STEFANIAK odbiera. 

STEFANIAK 

No i co?„. Tyle czasu zaję lo ci. fiucie. żeby 

Io z siebie wydusić? „. No, wyksztuś to 

wreszcie' „. Chcę Io us łyszeć„ . No„. Pod-da-ję 

s ię „. Jeszcze raz, śmia ło„ . (śmieje się, ale jego 

twarz ze śmiechu przechodzi w z/ość} Mówi 

Iem ci, ze nie idę na rehabilitację, bo jestem 

zajęty'„. (pauza) P rze stań c iągle mówi ć 

o Kasi'„. Kompletnie skre t yniałeś? „. Ona ma 

cię w dupie'„ . (pauza) Owszem, mnie też. 

ale mnie Io gówno obchodzi , bo t eż mam ją 

wdupie 1 

STEFANIAK wylącza telefon. Z wścieklości 

rozsypuje Mury na szachownicy 

Scena 9 

DO FLISAKA podbiega STRAŻAK 1. 

STRAŻAK l 

Panie kapitanie' Panie kapitanie' 

FLISAK 
Co się tak drzesz? Stało się coś? 

STRAŻAK l 

(potakując) No' Ko ści że ś my znaleźli „. 

FLISAK 

Jaki e kości? 

STRAŻAK l 
Przeciez nie do gran ia „ Ludzkie„. 

FLISAK 
Matko Boska, jeszcze m1 lu tylko morderstwa 

brakowa lo „ Dzwoń po policj ę, zwali my to 

na nich„. 

STRAŻNIK l 

Nie wiem. czy to lykną .. Z pierwszego oglą

du te kości wygląd ają na stare„. 

FLISAK 

To pu śćcie chociaż tego psa, którego przy

sta li „ . Niech szuka, może co wywęszy„. 

STRAŻAK l 
(skonsternowany) Tylko że z psem wystąpiły 

okre ślone trudności„ 

FLISAK 

Co ty mi lu p ieprzysz' Jakie „okreś lone 

tru dności "„. 

STRAŻAK l 
No, tak powiedzieli ci z poli cji. „ 

FLISAK 
Po polsku i krótko: jest pies czy go nie ma? 

STRAŻAK l 

Jest... Tylko w Lublinie„. 

FLISAK 

(zdumiony) Gdzie? 

STRAŻAK l 
(llumacząc się) No bo w calym kraju są tylko 

dwa takie psy„. A jeden jest dziś na festynie 

policyjnym w Lublinie„. Tam przyjechal 

premier, roz umre pan ... 

FLISAK 

To dawajcie drugiego' 

STRAŻAK l 

Tylko że się wł a śnie oszczenił... 

FLISAK 

(calkowic1e zdumiony) Pies? 

STRAŻAK l 

(niepewn ie) No bo Io suka jest. . 

Za bramą rozlega się dźwięk syreny karetki 

ratunkowej. Przez bramę wpada MARIA 

ubrana w biały kitel lekarski. Na widok domu 

staje jak wryta . Podbiega do FLISAKA 

i STRAZAKA 1. 

MARIA 

Na miło ść boską' Co lu się stale? 

FLISAK 

Czemu tak d łu go? 

MARtA 
Sama 1estem na cały szpital' (wystra szona) 

Moje dzieci' Gdz ie są mo1e dzieci?' 

FLISAK 

Nie wiem' Nie wiem, pro szę pani' Ja tu je

stem od ratowania, nie od pi lnowani a dzieci' 

Z mroku wylania się WOJNICKI. Jest 

niezwykle poruszony. Sta1e w oddaleniu od 

wszys tkich , sądząc, ze go nie widać. 

WOJNICKI 
I le Ty masz lai? Wydoro ślej wres zcie'„ 

(pauza) Milczysz? ... Nie dziwię się„. No bo co 

tu powied zieć?„. „Przepraszam ?" „. Trochę 

mało„. (mi lknie) Zawsze mnie przerażało, że 

możesz być dobrocią„. Bo je ś li Ty jesteś do· 

bry, to ja jestem bardzo dobry„. A to znaczy, 

że dobroć jest gówno wart a„. 

(z nadzieją) Nie jesteś dob ry, prawda?„. To 
cecha przedszkolanek, a Tyś jest przecież 

Stworzycielem „. (ze zdziwieniem) Mój Boże, 

Ty jesteś po prostu niezdolny' Prz e rosło C i ę. 

b iedaku'„. (klęka i zaczyna się modlić) Panie' 

Panie wszechmogący, który w nieświadomo 

ści swojej s tworzyłeś niebo, z iem ię, bezmiar 

wód, gwiazdy, ptactwo, ryby morskie, 

bydle, niewiastę i mężczyznę, a polem 

się zupełnie z tym wszystkim pogubiłeś' 

Chcę byś wiedzia ł , że mnie t eż nie wyszło„ . 

Wszystko, co ja tworzyłem, pok ryło się rdz ą, 

zbutwi ało , zgnilo i obróciło w ruinę„. Ale nie 

chcę już dłuż ej udawać, że potrafię ... I Tobie 

radzę to samo ... Odpuść sobie, jako i ja 

sobie odpuszczam„. To uspokaja i zde jmuje 

c i ężar, zaufaj m1. Boże„ . Mój Boże specjalneJ 

tro ski „ 

WOJNICKI wstaje i dopiero teraz zau waza, 

że przygląda mu się MARIA . 

MARIA 

Karol ' Gdzie moje dzieci?• 

WOJNICKI 

To jest chlopczyk' 

MARIA 

Karol , na miłość boską' Widziałeś gdzieś 

moje dzieci? 

WOJNICKI 

Sam go odebrałem . wiesz '? 

MARIA 

(glośno) Mówię coś do ciebie' Gdzie jest 

moja rodzina? 

WOJNICKI 

Udziela wywiadów telewizji' 

MARIA 

Jacek?' 

WOJNICKI 

Nie. mąż ' 

MARIA 
On nie jest moj ą rodziną' On nie jest moją 

rodziną' 

WOJNICKI 

Twoich dzieci nie byto w domu w chwili 

katastrofy' Podobnie, jak mojej Agnie szki „ 

Ciągle jesteśmy cholernymi szczęściarzami, 

Marysiu „ 

Scena 10 

JACEK i AGNIESZKA siedzą bezradnie 

w mieszkaniu MARTY. 

AGNIESZKA 
(cicho) Siku mi się chce„. 

JACEK 
Co ty z tym sikani em? 

AGNIESZKA 

Boję się ... 

JACEK przygląda się AGNIESZCE w milczeniu. 

JACEK 
Mi też chce się sikać „. (po chwili milczenia) 

Trzeba by stąd w końcu WYJŚĆ „ TwóJ ojciec 

pewno um iera z niepokoJU„. 

AGNIESZKA 

Myśli, że jestem na wycieczce .. A poza tym 

nie sądzę„. 

JACEK 
Przecież on cię uwielbia„ . 

AGNIESZKA 

Bo musi„. Ale gdyby nie musiał... Wiesz, że 

on mnie nie chc1al „. 

JACEK 

(zaskoczony) Piep rzysz' 

AGNIESZKA 
Poważnie„. Nie chcia ł dzieci w ogóle, bo 

uwazal, że nie powinny srę rodzić w kraju , 

w którym rodziców można internować , 

aresztować lub zmu s ić do wyjazdu . 



ANNA 

Czego pan chce? 

GOŁĄB 

Pomóc pani „. Wiem, czego pani pragnie 

i wiem, jak Io osiągnąć ... 

ANNA 

Jak?. 

GOŁĄB 

(stanowczo) Proszę zadzwonić do męża. 

Scena 12 

Na scenę wpada GRABOWSKI. Biegnie 

w kierunku domu. Przy taśmie zagradzające i 

drogę do wieżowca STRAŻACY 1 i 2 chcą go 

zatrzymać. 

GRABOWSKI 

Tam jest moje mieszkanie'„. 

STRAŻAK 1 
Zabronione' Ściana może się w każdej chwili 

zawalić! 

GRABOWSKI 

Pieprzyć ścianę' Tam jesl moja narzeczona' 

GRABOWSKI wyrywa się, przeskakuje przez 

taśmę, wskakuje na zniszczone schody 

i wspina się nich. Wszyscy na podwórku Io 

obserwują . 

SYLWIA 
(do OPERATORA) Leć za nim' 

OPERATOR, a za nim DŻWIĘKOWIEC ruszają 

za GRABOWSKIM. 

Scena 13 

GRABOWSKI wpada do swo1ego mieszkania. 

Zaraz za nim do mieszkania wpadają /ez 

OPERATOR z DŹWIĘKOWCEM. Wszystko 

widzimy dz1ęk1 włączonej kamerze. (Cały 

czas słychać przy tym wydawane przez 

słuchawkę - lekki metaliczny podźwięk 

- polecenia Sylwii, na przykład „dojedź do 

ręki" albo „złap mi twarz faceta", „przytrzy

maj ten grymas", „doskocz do twarzy"„.) 

GRABOWSKI zauważa DOMINIKĘ i leżącego 

na niej nieżywego KAMILA, przygniecionego 

fragmentem ceglanej ściany Widok nagiego 

KAMILA leżącego na DOMINICE 

i przygniecionego że/betonowym sufitem, 

robi na GRABOWSKIM oraz ekipie telewizyj 

nej wstrząsające wrażenie. Wszystko widać 

na ekranie. Spojrzenia DOMINIKI 

i GRABOWSKIEGO krzyżują się. GRABOWSKI 

podchodzi do łóżka. Bez słowa, powoli, 

ogląda DOMINIKĘ i leżące na niej ciało 

KAMILA, jak rzeźbę. Sprawia wrażenie, jakby 

nie by/o w nim emocji, jedynie ciekawość. 

Niekiedy przysuwa się blisko, próbując do· 

strzec 1ak1ś interesujący go detal, czasami się 

odsuwa, by lepie/ „ z/apać" perspektywę. Ani 

razu nie spogląda przy tym na DOMINIKĘ. 

DOMINIKA obserwuje GRABOWSKIEGO bez 

słowa . „Pozwala" narzeczonemu analizować 

szokujący obraz, 1aki widzi. GRABOWSKI 

ujmuje rękę KAMILA Podnosi ją i opuszcza . 

Ręka opada bezwladnie. GRABOWSKI 

orientuje się, że jego przyjaciel 1esl mar/wy 

DOMINIKA wyciąga rękę do GRABOWSKIE· 

GO, ale ten calkowicie ignoru1e ten gest . 

GRABOWSKI wyciąga z /arby zaproszenia 

ślubne. Rozrywa opakowanie. Wy sypuje 

zaproszenia na DOMINIKĘ i martwego 

KAMILA DOMINIKA zamyka oczy Nie pada 

ani jedno s łowo. GRABOWSKI wychodzi . 

DOMINIKA otwiera oczy i widzi OPERATORA. 

który skierował kamerę prosto na jej twarz. 

Zoom przybliża i przybliża twarz 

dziewczyny. 

DOMINIKA 
(pros/o w kamerę) Wyłącz' 

GŁOS SYLWII 
Nie wylącza1' Dojedź do oka' Czy placze„. 

Chcę zobaczyć, czy płacze„ . 

OPERATOR nie wyłącza kamery, ale przestaje 

„do1eżdżać" Widać, że nie wie, co zrobić. 

DOMINIKA 
(stanowczo) Wytącz' 

GŁOS SYLWII 

(stanowczo) Nie wyłączaj' 

Kamera gaśnie. Zapada absolutna ciemność. 

Scena l'ł 

Zapala się świa tło oświetlające WOJNICKIE

GO, który mówi do widowni. 

WOJNICKI 

Owego pamiętnego ranka pod wieżami 

World Trade Center znalaztem się całkiem 

przypadkiem. W Nowym Jorku wylądo

waliśmy ra zem z mtodym dziennikarzem 

z redakcji poprzedniego dnia - mieliśmy 

robić wywiady z Grossem i Grynbergiem 

- pisarzami nominowanymi do Nagrody 

Nike. Gross wyznaczył term in na Il września 

rano, ale wieczorem zadzwonit. by prze· 

sunąć rozmowę na popoludnie. Nawet się 

ucieszyliśmy - była okazja do zwiedzenia 

Nowego Jorku. Wczesnym rankiem wyna1ę

liśmy samochód, a polem długo kłóciliśmy 

się, co zwiedzać najpierw: Statuę Wolności 

czy wieże Centrum Światowego. Mimo 

mo1ego sprzeciwu stanęło na Statui. Kiedy 

pomykaliśmy po Manhattanie rozglądając 

się na wszystkie strony. dostrzegliśmy nagle 

dym. „Skąd len dym?" „Pewnie z fabryk" 

- uznaliśmy jadąc dalą Dopiero po chwili 

dotarto do nas: „Do cholery, fabryki na Man

hallanie1?" Zawróciliśmy. Kiedy wyszliśmy 

z samochodu, pierwsza wieża już plonęla . 

Wyciągnąłem aparat. W tym momencie sa

molot uderzył w drugą wiez ę. Nie widziatem 

go, bo nadleciał z przeciwległej strony. Tylko 

ogień, a polem dym . Pełno dymu. 

A polem pierwsza wieża runęta. Nie mogłem 

utrzymać aparatu, lak się trząsłem„. 

Robitem l eż zd1ęcia strażakom, którzy 

lam pojechali. Zaraz polem nie żyli. Kiedy 

zawaliła się druga wie ż a , ludzie wpadli w 

panikę . A ja?„. Ja nie balem się wcale - myśl, 

że mogę umrzeć gdzieś poza Polską wydata 

mi się lak absurdalna, że w jednej chwili 

przepędzila strach. Zaraz polem znaleźliśmy 

się w Central Parku . Miałem wrażenie, że 

Io sen - lam, kilkaset metrów dalej, niebo 

zasnute byto żałobnym szalem czarn~:;(o 

dymu, a lu - w piaskownicach - bawiły się 

roześmiane dzieci . 

Zrobilem lego dnia pełno zd1ęć - płacz, 

kurz, si rach. zniszczenie, śmierć„. Doslalem 

za nie nagrody, o jakich fotograf może ty lko 

zamarzyć . Ale cały czas myślę , że popetni 

lem bląd . Z pewnością największy w mojej 

karierze.„ Manhallan tamtego dnia Io nie 

tylko zgliszcza i śmierć„. To także le dzieci 

bawiące się słodko w Ceni rai Parku, roze· 

śmiane i ufne, że maiki zawsze je obronią „. 

Ktoś, klo dzie sięć przecznic dalej również 

umierał, ale zwyczajnie, ze starości. „ Ktoś, 

klo się właśnie rodzit.. I ktoś, klo się w kimś 

zakochiwaL„ To kwiaty„. Kobiety porozbiera 

ne z gorąca „. Gdybym miał wtedy lę jasność' 

Że wlaśnie Io trzeba byto fotografować! „. Nie 

śmierć i zniszczenie, ale życie i I rwanie! ... 

Bo zycie będzie trwać, niezależnie od tego, 

jak wiele domów się nam jeszcze rozpad 

nie„. Także bez nas„. Także po nas„. 

Z ciemności wylania się ZOFIA Podchodzi 

do WOJNICKIEGO Siada ciężko na krześle 

obok WOJNICKIEGO 

ZOFIA 
To straszne „ Przecież oni mieli zaraz brać 

ś lub .„ 

WOJNICKI 

Ślub w maju przynosi pecha „ I jak lu nie 

wierzyć w zabobony? 

ZOFIA 

Nie mów tak, Karol. „ To do ciebie nie pasuje„ 

WOJNICKI 
I co pani teraz zrobi, pani Zofio? 

ZOFIA 

Raczej co zrobi moja siostra. Ja mam miesz

kanie - przecież zamieniła się ze mną „. 

WOJNICKI 

(zaskoczony) Chce pani?„ 

ZOFIA 

(wchodząc mu w słowo) Nie, skąd' Zarlo

watam1 Nie wiem. naprawdę nie wiem, co 

zrobię ... A ty? 

WOJNICKI 

Może wyjadę „ Mo1a żona chce, by Agniesz · 

ka zamieszkata z nią i jej nowym facetem .. 

Wi ęc może wyjadę„. 



ZOFIA 

Ty? To niemożliwe ... 
WOJNICKI 
Dlaczego niemożliwe?„. 

ZOFIA 

Nie pamiętasz, co powtarzaleś w stanie 

wo jennym? „ Najchęlnie1 bym stąd wyjechal, 

ale ni e mogę, bo m1 zapomniano odciąć 

pępowinę. 

WOJNICKI 

Od dzi ś to już nieaktualne . . Sam ją sobie od

ciąlem, odcinając pępowinę tego maleństwa 

w windzie„ . Spłacił em dług' 

ZOFIA 

Tak ci to ciąży ło? ... 

WOJNICKI 

I to jak' U rodziłem się w tym budynku• 

Przyję ła mnie pani na świat, ale nie odcięła 

pępowiny' Opuścić, wyjechać? To była by 
zdrada! ... Cale zycie tak myś l ałem ... Ale 

dzisia1 między mną a domem kwita ... 

ZOFIA 

(smutno) Zwłaszcza, że go już nie ma ... 

WOJNICKI 

O, nie' On 1es t zawsze' ... Nawet przew róco

ny ... Ale teraz niec h juz inni go podnos zą .. . 

Scena 15 

ANNA siedzi sztywno. Na je1 twarzy maluje 

się pustka. KRUSZYŃSKI chodzi w kółko. 

KRUSZYŃSKI 

Odbiło ci? .. . (krzywiąc się) Jak ty wyglądasz? 

ł cos ty zrobiła z włosami?... (ANNA nie od 

powiada) Dlaczego ch ce sz mni e zniszczyć? 

ANNA 

„Mnie zniszczyć" ... No tak, umiesz myśleć 

łylko o sobie'·· · 

KRUSZYŃSKI 

No, wiesz?I ... Tyle dla ciebi e z ro bi łem• ... 

ANNA 

Zwłaszcza to dziecko, które potem kazałeś 

usunąć~ 

KRUSZYŃSKI 

(krzywiąc się) Boze' To było tak dawno1 .. 

ANNA 

Jestem n iepło dn a ' Jestem teraz niepłodna, 

M1chat1 .. Czas tego nie leczy' 

KRUSZYŃSKI 

(próbując ją pogłaskać) Wi es z, że też 

cierpię ... 

ANNA 

(odsuwając się) Widzialam go ... To ch lop iec ... 

Ona go urodziła w tych ruinach ... 

W windzi e ... 

KRUSZYŃSKI 

Trudno ... ZnajdZ1emy coś __ Ten ginekolog 

mówil, że jest wi ele takich kobiet.. 

ANNA 

(krzycząc) To jest mo1e dziecko' 

KRUSZYŃSKI 

Przesiań się tak drzeć! Tu się dZlennikarze 

kręcą' „. 

ANNA 
W dupie mam dziennikarzy i twoje zasrane 

lęki• .. . Chcę moje dz iecko ' 

KRUSZYŃSKI widzi, ze zdelerminowana 

ANNA gotowa jest na wszystko. Przez chwilę 

oboje patrzą na siebie w milcz en iu. 

KRUSZYŃSKI 
Dobra, będziesz je miała „. Tylko się uspo

kój ... 

ANNA 

(zaskoczona) Slucham? 

KRUSZYŃSKI 

Powiedziałem. że będziesz je miała ... 

ANNA 

(blaga/nie) Zała twi s z to?... 

KRUSZYŃSKI 
Załatwię ... BędZ1esz miała swoje dz iecko ... 

ANNA 

Nasze dZlecko ... 

KRUSZYŃSKI 

Tak. tak ... Nasze dziecko.„ 

Scena 16 

KIKI drzemie. Podbiega do nie/ BALON. Jest 

bardzo podekscytowany. 

BALON 

Nie uwierzysz, co zna l azłem' 

KIKI 

(zrywając się) Masz? ' Mas z to? ' 

BALON 

Chodź' 

BA LON doprowadza KI KI do mie1 sca, gdzie 

STRAŻACY układają rzeczy. Pokazuje jej 

leżące na ziemi obrazy. 

Al e jaja, ni e? 

KIKI 

(przyglądając się obrazom) Ale ż e co? 

BALON 

(podnosząc po kolei poszczególne obrazy) 

No popatrz tylko' 

KIKI 

(krzywiąc się) Balon . kurde, myślałam , ze 

masz ten towar ... Co mni e obchod z ą jaki eś 

gówniane obrazy„. 

BALON 

Ale po patrz tylko' . . To Kossa k!„ I tu Kossak'. 

Tu też Kossak' „. O, a tu? Kossak • __ _ 

KIKI 

No i co z tego? Pewno z 1ak1egoś magazyn u .. 

BALON 

(zn iecierpliwiony) Jakiego tam maga zyn u' To 

są reprodukcje z mieszkań' Każdy z domow

ników lej pieprzonej rudery mial na ścia n i e 

identyczny ob raze k - pieprzonego ula na na 

pieprzonym koniku! 

KIKI 

Może jakiś akwizytor 1m pr zy n iósł „ I kupili 

hurtem„. 

BALON 

A gdzie tam' Z tyłu są dedykacje z datami' 

Każda inna' (podbiega do każdej z repro

dukcji, odwraca ją i czyta) „ Z okaz ji piątej 

rocznicy ilubu " . Albo: „XXV lat Milicji 

1 Słu żby Bezpieczeństwa"„ _ Albo: „Żebyśmy 

tą szablą cięli czerwonego•". „ Albo: „ Mo1ej 

siostrze z miłością"„. Rozumiesz, co za nu

mer' Wszyscy maią to samo, żeby się róznić 

od pozostałych• 

KIKI 

Pojebani 1 acyś .. 

BALON 

No mówię ' I kto tu iest bardziej naćpany • ... 

BALON się śmieje. KIKI zrezygnowana 

macha ręką i ponownie się kładzie. BALON 

og ląda obrazy_ Obserwuje go ukryty w c1en1u 

JANYST 

JANYST 

(głośnym szeptem) Ej' 

BALON zauważa JANYSTA, który przywo/uje 

go gestem. BALON podchodzi. 

BALON 

O, pan od pogody„. 

JANYST 

Widziałem, że węszysz po ruinach• __ _ 

Czem u? 

BALON 

(chichocząc) Bo mam dobry węch „ 

JANYSTlapie BALONA za ubranie 1 zdecydo

.vanie odciąga go kilka kroków. 

JANYST 

(zły) Słuchaj no, gno1ku1 Trzydzieści sekund 

powagi' Tylko tyle od ciebie wymagam' 

Wi ęc al bo się skupisz na te trzydzieści 

sekund, albo cię zatłukę!„. To co - skupisz 

się?• (wystraszony BALON kiwa głową, ze 

będzie poważny) Też mam w lych ruinach 

coi, co trzeba wyciągnąć.„ Więc pomyśla

łem , ze skoro ty i tak się tam wybierasz .. 

Rozu mi esz? 

BALON kiwa głową, że tak. JANYST go pusz

cza i wyciąga rękę. 

Deal? 

BALON 

(podając rękę) Deal. (uśmiecha1ąc się) Zaiste, 

wielka jest siła parlamentaryzmu. 

JANYST 

(uśmiechając się) Widzisz? Do twarzy ci 

z powagą „ . 

Scena 17 

STEFANIAK bierze telefon. wystukuje numer 

Przykłada do ucha. Pojawia się sygnał wolnej 

ł1n11 . W tym momencie traci odwagę . Błyska 

wicznie wyłą cza telefon. Odklada. Ponownie 



wystukuje numer telefonu. Pojawia się 

sygnal wolnej linii. Wreszcie ktoś odbiera . 

STEFANIAK 

(do sluchawki - od razu, nie czekając nawet 

na „halo", na jednym niemal wydechu} 

Muszę ci coś powiedzieć, tylko mi nie 

przerywaj, proszę cię tylko mi nie przery

waj , pamiętasz Stowarzyszenie umarłych 

poetów?.„ Właściwie Io chodzi mi o jedną 

scenę , kiedy Robin Williams.„ len nauczyciel 

znaczy się „ . stawia swoich uczniów przed 

fotografiami wcześniejszych absolwentów 

szkoły„. sprzed siedemdziesięciu, osiem

dziesięciu, siu i więcej lal„ . Jakby chciał 

powiedzieć : popatrzcie na tych chłopców 

lak pełnych nadziei i planów na przyszłość . 

Ich umysły chcą się mierzyć z największą 

nawet tajemnicą, ich serca pragną miłości 

jedynej i nieprzytomnej , w ich oczach skrzy 

się nieśmiertelność , najcudowniejsza ułuda 

młodości . Stoją przed wami w momencie, 

w którym wszystko moze się przytrafić . 

Dziś już nie żyją. Niezależnie od lego, czy 

potrafili cokolwiek zrozumieć lub kogo

kolwiek pokochać . Ich czas przeminął nie 

bacząc, czy potrafili go wykorzystać . Dlatego 

nie marnujcie z życia ani chwili „. „Carpe 

diem '"„ . I Io właśnie ci chciałem powiedzieć, 

Ka siu„. Mimo że ż ycie jest jak wstrętne 

żarcie w podłej knajpie, trzeba wierzyć , że 

między jedną a drugą łyżką lego świń-

stwa przydarzy się kęs, który potwierdzi , 

ż e poczucia smaku nie do s taliśmy przez 

pomyłkę .. . Ja ciągle wierzę ... (pauza) Co? 

(pauza) Jak Io wyszła z psem?... 

STEFANIAK błyskawicznie przerywa połą 

czenie. 

Scena 18 

SYLWIA podchodzi do WOJNICKIEGO, który 

chodzi po podwórku z aparatem fotograficz 

nym i robi zdjęcia. Co chwilę przystaje. Przy

gląda się. Pochyla. Przykłada aparat do oka. 

Przymierza. Już, już ma zrobić zdjęcie i nagle 

rezygnuje. Po jego m1n1e widać. że nie jest 

zadowolony. Przechodzi dalej i ponownie 

po1awia się ten sam mechanizm. WOJNICKI 

sprawia wrażenie, jakby nic poza zdjęciami 

go nie interesowało. Za SYLWIĄ kroczy ekipa 

telewizyjna. 

SYLWIA 

(z wielkim szacunkiem) Panie Karolu. wiem. 

że Io moż e nienailepsza pora, ale chcę 

powiedzieć , że zawsze byłam wielbicielką 

pańskiego talentu i pańskich fotograf i i ... Jest 

pan dla mnie mistrzem„. 

WOJNICKI 

Naprawdę? 

SYLWIA 

(z nadmierną grzecznością) Wie pan, oprócz 

relacji z katastrofy robię taki reportażyk : 

spojrzenie mieszkańców na dom, który 

właśnie stracili. I w związku z tym mam małe 

pytanko o magiczne wspomnienie 

z dzieciństwa. Związane z utraconym do

mem, rzecz jasna „ 

WOJNICKI 

Wie pani, jako dziesięciolatek czułem się 

królem kamienicy. Malka pracowała do póź

na, więc wychowywałem s ię na podwórku. 

To był meksyk, nie Io co teraz' Pijacy, kurwy 

1 menele, którym przydzielono mieszkania 

w naszym domu, całkowicie nim zawładnęli. 

Zasikane kobiety śpiące po wypiciu bełta na 

klatce schodowej, ich mężowie 1 kochan

kowie tłukący się do krwi pod śmietnikiem. 

miliqa rozdarta między pałowaniem meneli 

a przerobieniem ich na kapusiów - lak wy · 

glądały magiczne lala mojego dz1ec1ńslwa „. 

Czy o Io pani chodziło? „. 

SYLWIA 

(zaskoczona) Szczerze mówiąc myślałam 

o bardziej sentymentalnym wspomnieniu„ 

WOJNICKI 

Jeszcze bardziej?„. 

SYLWIA 

Wie pan co? „. To może najpierw coś dla 

newsów zrobimy, okej? (WOJNICKI kiwa 

potakująco głową, SYLWIA błyskawicznie 

ustawia ekipę) W zniszczonym domu 

mieszkał między innymi wybitny reporter 

Karol Wojnicki „ . (do WOJNICKIEGO) Był 

pan świadkiem wielu ludzkich dramatów, 

fotografował pan ofiary wojen, zamachów 

terrorystycznych, katakli zmów„. Dziś sam 

pan siał się ofiarą tragicznego zdarzenia . 

W 1aki sposób wpłynie Io na pańską posta

wę artystyczną? Czy w kolejnych fotore

portażach odnajdziemy ślad dzisiejszych 

przeżyć? 

WOJNICKI 

Kiedy ktoś komuś ukradnie rower. ludzie 

go potępiają„ . Lecz kiedy ukradnie ból, 

rozpacz, cierpienie, chwilę intymną, kiedy 

wydrze najbardz iej osobistą emocję 

i ujawni ku rozrywce milionów innych 

ludzi, dostaje nagrodę „ Pani leż się marzy 

nagroda, prawda? 

SYLWIA 

Nie rozumiem „. 

WOJNICKI 

Bardzo dobrze pani rozumie, hieno„. 

SYLWIA 

(zaskoczona) Słucham? 

WOJNICKI 

No, bo przecież nie jest lu pani z powodu 

dziennikarskiego obowiązku„. 

SYLWIA 

Pan nie ma prawa tak do mnie mówić' 

WOJNICKI 

Nie mam? Iz ironią! PrzeC1eż jestem dla pani 

mistrzem„ 

SYLWIA 

(do OPERATORA} Wyłącz kamerę „ 

OPERATOR 

Ale ... 

SYLWIA 

Wyłącz tę pieprzoną kamerę' (OPERATOR 

wyłącza kamerę, SYLWIA patrzy wściekle na 

WOJNICKIEGO) O co panu chod zi? 

WOJNICKI 

Jeszcze nie wszystko stracone„. 

SYLWIA 

Nie rozumiem .. 

WOJNICKI 

Jeszcze się może pani wycofać„. 

SYLWIA przygląda się WOJNICKIEMU 

z uwagą. 

SYLWIA 

(po długim milczeniu) A więc Io prawda, 

o czym wszyscy mówią : że jest pan skoń 

czony„. 

WOJNICKI 

Jestem„. Ale pani leż „ Tylko o tym nie mówi 

nikt.. 

SYLWIA 

(do ekipy) Idziemy' 

SYLWIA odwraca się. Ekipa telewizyjna rusza 

za nią . 

(do OPERATORA) Włącz kamerę' 

OPERATOR 

Ale kazałaś wyłączyć. „ 

SYLWIA 

Włącz tę pieprzoną ka merę' (OPERA-

TOR włącza kamerę w momencie, kiedy 

ekipa dochodzi do siedzących na krzesłach 

WERONIKI i TERESY, z marszu - zdecydo

wanie) Chciałabym porozmawiać o waszych 

emocjach, odczuciach „ . Jak się odnosicie do 

lego, co się siało? Czy dzisiejszą tragedię da 

się przekuć na jutrzejsze zwycięstwo? Jakie 

macie plany na przyszłość? Co wam dat laki 

wstrząs? I czego najbardziej żałujecie? 

TfRESA i WERONIKA patrzą na SYLWIĘ zdu

mione, jakby nic do nich nie docierało . 

WERONIKA 

Żyrandola' Ja najbardziej żałuję żyrandola. 
SYLWIA 

(lekko zbita z tropu} Nie rozumiem„ . 

WERONIKA 

Byłam do niego przyw i ązana„ . 

SYLWIA spogląda zdumiona na siedzącą 

obok TERESĘ, która ma żyrandol przyczepio

ny do szyi. 

SYLWIA 

Ty, jak widzę „ leż byłaś przywiązana do 

swojego żyrandola„. 

TERESA 

Pewnie, ze byłam „ Wieszałam s ię„. 

SYLWIA 

Co? 



TERESA 
Właśnie się wieszałam, kiedy huknęło .. . Wy

padłam przez okno razem z żyrandol em .. 

WERONIKA 
(smutno) A mój lam zos tał... 

SYLWIA 
(zdumiona) Czy ja dobrze zrozumiałam: 

wieszałaś się na żyrandolu? 

TERESA 
Konkretnie na haku od żyrandola ... 

SYLWIA 
(do DŹWIĘKOWCA} Chyba mamy szczęście„. 

TERESA 

Pewnie, że maci e' A jakie ja mialam 1 .. . Tam, 

gdzie 1esl moje mieszkanie, wszystko się za

waliło' Iz radością} Gdybym się nie wi es zała, 

już bym nie żyła' 

DŹWIĘKOWIEC 
(zdumiony) Czy wies zając się na tym ż y ran 

dolu, chci ała ś się pozbawić życia?' 

TERESA 
Pewnie' A po co innego miałabym Io robi ć .. . 

DŹWIĘKOWIEC 
To czemu się teraz cieszys z, że przeżyłaś? 

TfR[SA spogląda na DŹWIĘKOWCA nie

przyjaźnie. 

TERESA 
Mogę nic nie mówić' 

SYLWIA 
(karcąco - do DŹWIĘKOWCA) Nie mąć 

dziewczynie w głowie' (do ffR[SY} Dlacze

go chciałaś się powiesić? 

TERESA 
(uśmiechaiąc się) Poznajesz mnie? 

SYLWIA przygląda się TfRESIE. 

SYLWIA 
„Dom otwart y", tak? ... Wyrzucili cię z reality

show za uprawianie seksu w wannie' ... 

TERESA 
To nie była wann a ... To było jacuzzi . 

SYLWIA 
I dlatego chciałaś s ię zabić? 

TERESA 
Wła śc iwie Io dla tego, że mnie r z ucił ... 

SYLWIA 
Twój chłopak? 

TERESA 
Jaki lam chłopak ... Prezes ... 

SYLWIA 

Klo? 

TERESA 
No, prezes telew izji. świnia' .. Obiecywa ł. że 

pomoże nagrać płytę, b zykał przez pół roku, 

a polem kopnął w tyłek ... Tak się nie robi ... 

SYLWIA i członkowie ekipy spog lądają po 

sobie znacząco. 

SYLWIA 
(do DŹWIĘKOWCA - uśmiechając się) 

A Wojnicki mówił. że 1eslem skoń c zona ... 

Scena 19 

BALON chodzi po piwnicznych koryta -

rzach . Krąży wśród nieprawdopodobnego 

balaganu - stare rzeczy, potłuczone słoiki 

z przetworami, sa nki, sztuczne choinki, 

zniszczone meble. Przegrzebuje się przez 

ten gąszcz, aż w końcu znajduje walizkę. 

Zadowolony o twiera ją - w frodku są torebki 

z białym proszkiem. Wykonuje triumfalny 

taniec. Przeciska się w inną część korytarza 

- stamtąd wyciąga kolejną walizkę, niemal 

identyczną . Próbuje ją otwo rzyć, ale walizka 

jest zamknięta. Rozgląda się, po czym przeci

ska się przez porozrzucane sprzęty 

1 wychodzi bokiem w piwnicy. Rozg ląda się, 

orientuje, że nikt go nie w idz i i z dwoma 

walizkami usifuje uciec. Kiedy jest już niemal 

poza sceną , staje jak wryty - jakby zauważy/ 

kogoś, kogo publiczność nie widzi. 

JANYST 
(off) Chciałeś uciec? .. (BALON milcz, JANYST 

om To ma być deal? 

BALON 

(cofają c się) Ale ... 

JANYST 
Jesteś niepoważny ... 

Pada strzaf. BALON wywraca się. JANYS T 

podbiega do niego, wyrywa mu jedną 

walizkę. Usiłuje wyrwać drugą, ale BALON 

leży na niej trzymając ją kurczowo. JANYST 

orientuje się , że nie da rady - zabiera jedną 

walizkę i ucieka. 

Scena 20 

BALON podnosi się. Zgięty z bólu idz ie wolno 

ciągnąc za sobą walizkę. Ponownie upada. 

Dobiega do niego KIKI . 

KIKI 

Balon' Co się sla ło7 1 

BALON 

Chciał nam ukraść bi let do raju' 

KIKI 

Coś ci jest?' 

BALON 

(przez zęby) Nie. nic ' Spieprzajmy stąd' 

KIKI 

Nie wier zę 1 ••• Udało ci się' Ty farciarz u' 

BALON 

(krzywiąc się) Zawsze mi się uda1e' Spie

przajmy stąd ' 

BALON z trudem wsta1e i kuśtyka taszczą c 

walizkę. KIKI b iegn ie obok niego lrzymaJąc 

walizkę za drugi koniec. 

KIKI 

Udalo s ię' Kurwa. udało się' Balon' Jesteś .. 

bogiem' 

BALON 

Tak , wiem .. 

Mówiąc le słowa, BALON wywraca się po ra z 

kolejny. 

Scena 21 

GOŁĄB podchodzi do windy. Za nim, dość 

nieśmia ło, skrada się KRUSZYNSKI . GOŁĄB 

ośmiela go gestami. Jednocześnie zagląda 

do windy. 

GOŁĄB 

Jak się czujesz? 

MARTA 

A, Io pan ... A jak mam się czuć ? Straszn ie ... 

GOŁĄB 

W1dzialem lwo1e dziecko.„ Śliczny chlopak .. . 

MARTA 

Nie wie pan, kiedy mnie stąd wyciągną? 

GOŁĄB 

Niedługo, już ni edługo„. Przyprowadziłem 

gościa „. Powin naś z nim porozmawiać „ . 

MARTA 

Nie chcę żadnych gości' 

GOŁĄB 

(sta nowczo) Powinnaś z nim poroz m awiać.„ 

Nad windą pochyla się KRUSZYŃSKI . 

KRUSZYŃSKI 
Witaj .. . lak się czujesz? 

MARTA 

Niech pan stąd idzie' (do GOŁĘBIA) Ni ech 

pan go stąd zabierze' 

GOŁĄB 

Nie bój się .. . Pan prezydent nie zrobi cr nic 

złego ... Chce s i ę dogadać ... 

KRUSZYŃSKI 
(aksamitnym głosem) Nie zrobię ci nic 

z/ego ... Chcę się dogadać. 

MARTA 

Nie oddam dziecka'„ 

KRUSZYŃSKI 

W iem ... Żona ju ż mi mówiła„ . 

MARTA 

(zaczynając płaka ć) Więc co pan lu robi? 

KRUSZYŃSKI 

Odwiedzam cię 1ako prezydent miasta, 

w którym zdarzyła si ę tragiczna kata strofa .. . 

MARTA 

(cicho łkając) Niech pan stąd idzie' 

KRUSZYŃSKI 

I 1ako ofierze wypadku proponuj ę mieszka · 

nie ... Trzy pokoje „ . 

MARTA 

(ciągle płacząc) Dlaczego pan Io robi? 

KRUSZYŃSKI 

W najlepszym punkcie miasta„ 

GOŁĄB 

(nachylając się do windy) Pomyśl - albo 

wracasz z dz1ec1akiem do ruin albo ... 

MARTA 

(p łacząc) Boże 1 .. Dlaczego ja7' ··· Dlaczego 

akurat 1a7... 



GOŁĄB 

Jeszcze się wszyslko u ło ży . . Zobaczysz ... 

Jeszcze się wszystko ułoży ... 

MARTA płacze w windzie. GOŁĄB klepie 

KRUSZYŃSKIEGO po ramieniu, że wszystko 

się ułoży. 

Scena 22 

BALON siedzi skulony, trzyma się za brzuch . 

BALON 

Zimno mi. .. 

KIKI 

(wystraszona) Jezu, ly krwawisz' Kto ci Io 

zrobił? 

BALON 

Pan od pogody .. . 

KIKI 

Jedźmy do sz pitala , Balon, błagam ... 

BALON 

Po co?... Przeciez jestem nieśmiertelny ... 

Oo BALONA 1 KIKI pochodzi WERONIKA. 

BALON ją za uważa . BALON do KIKI . 

Zasloń mnie ... 

WERONIKA przygląda się u ważnie BALO

NOWI i KIKI. Widać, że bardzo chce zacząc 

rozmow ę, ale nie wie, jak . 

WERONIKA 

Coś się siało? 

BALON 

(krzywiąc się) Nie, wszystko w por ządku .. 

WERONIKA 

(do KIKI) Pani jest narkomanką, prawda? 

KIKI 

(zła) Nie. Maklerem giełd owym 

WERONIKA 

Mo1a wnuczka też jest narkomanką. 

KIKI 

(chłodno) Pogral ulować ' Trafny wybór' 

WERONIKA 

Muszę ją odn al eźć' 

KIKI 

(ostro) Ni ech się pani odpieprzy, dobrze' 

(do BALONA) Balon, powinniśmy jechać do 

sz pitala 1 .. 

WERONIKA 

Naprawdę wszystko w porządku? .. Tu 

z nami jest lekarka, mogę zawołać ... 

BALON 

(krzywiąc się) Jak ona się nazywa? 

WERONIKA 

Ta lekarka? 

BALON 

Pani wnuczka. 

WERONIKA 

Martyna Adamczyk. 

KIKI 

Kurwa! 

WERONIKA 

(zaniepokojona) Co? 

KIKI 

Nic. Ni e znam jeJ. 

WERONIKA 

(łapiąc KIKI za rękę) Ty coś wie sz' 

KIKI 

(wyszarpując się) Mówiłam. że jej nie znam' 

BALON 

(krzywiąc się) Obawiam się, że z panią nie 

porozmawia ... 

WERONIKA 

Dlaczego? 

BALON 

Bo jej nie ma. 

KIKI 

(do BALONA) Daj spokó j, Balon' 

WERONIKA 

Jak Io nie ma? 

BALON 

No, w sens ie behawioralnym .. 

KIKI 

(do BALONA) Ani s łowa w1ęce1' 

WERONIKA 

(zaniepokojona) Dlaczego ani s łowa w1ęce1? 

Wy co ś wiecie, tak? ... 

KIKI 

Niech pani go nie słucha! On się źle czuj e, 

nie wie, co mówi .. 

WERONIKA 

Proszę natychmiast mówić' Co jes t z Mar

lynką? ! 

BALON 

(krzywiąc się) Z dec hła w śm ietniku . 

WERONIKA 

(porażona) Co?' 

KIKI 

Balon, przesiań! 

BALON 

(krzywiąc się) Zdechła w śmielniku 1 

WERONIKA 

To nieprawda1 ... 

KIKI 

(do WERONIKI) Właśnie' To nieprawda' 

BALON 

Prawda ... W ostatnią wigilię ... Przygrzała 

w tym pierdzielonym śm i e tniku , us nęła 

i zamarzła. 

WERONIKA 

Pan kłamie' Tak nie bylo' .. 

KIKI 

(do WERONIKI) Niech pani go nie słucha' 

On jest chory' Nie wie, co mówi .. 

BALON 

Wiem bardzo dobrze ... Policja szu kala rodz i

ny, ale nikt się nie zgłosi! .. . 

WERONIKA 

Pan kłam 1e 1 ... Jak pan może lak kłamać' .. . 

Pan ... pan ... (łapiąc oddech) ... pan ś mierd z i' .. 

Jak pan może tak śmierdzieć' .. . 

WERONIKA odwraca się i odchodzi. Kiedy 

Jest po drugiej stronie sceny, traci przytom

ność i osuwa <1ę na ziemi ę. KIKI tego nie 

widzi, bo od ra zu dopada do BALONA. 

KIKI 

Odwaliło ci? Po coś jej powiedział? 

BALON 

Bo klamslwo to grzech, nie pam iętasz?' 

Chcesz trafić do piekła? 

KIKI 

Chcę się z niego wydostać, idioto ' 

BALON 

Uuu, to nie len kierunek ... 

KIKI patrzy na BALONA Zimno, a p o tem bez 

słowa wyszarpuje mu spod głowy walizkę. 

Zanim BALON zdąży zareag ować, KIKI je st 

już kilka kroków od niego. Patrzy na BALONA 

z niechęcią. BALON u si/uje się do niej 

podczołgać, ale nie ma sify. BALON wyraźnie 

przestraszony. 

No, co ty, Kiki ... Nie zostawiaj mnie lu ... (KIKI 

cofa się tylem , ca fy cza s patrzą c na BALONA) 

Nie zoslawiaj mnie ... 

BALON upada. KIKI odwraca się i wybiega 

z walizką. 

Scena 23 

Dzwoni komórka STEFANIAKA. 

STEFANIAK 

(do słuchawki) Słucham, Slefaniak ... (twarz 

STEFANIAKA Się zmienia) Tak, dzwoniłem .. 

(zm ieszany) To byla lwoja mama?... Ma mily 

głos ... Nie wi ed z iałem , że masz psa ... (pauza) 

Dzwoniłem, żeby powiedzieć, że nie mogę 

przyj ść na reh a bilitację ... Coś mi wypadło ... 

(pauza) Świetnie się bawicie? ... (rozglądają c 

się) Ja też niena1gorzej ... (pa uza) Nie mów 

do mnie „Konradku" 1 ... Nie jestem małym 

chlopcem 1 ... (pauza) Jak Io nie rozumiesz?' ... 

(pauza) No, tak, mogłem się tego spodzie

wać ... (cytuje) „ Widz ę, ż e masz jakiś pro

blem" ... Mówis z do mnie jak do paCfenla 1 ... 

(przedrzeźniając KASIĘ) „Ma pan pewien 

problem, sir. To nie hemoroidy, Io kuzyn 

George ... " (pauza) Ni e, nie ironi z uję, jes tem 

śm iert elnie poważny' ... Jeslem poważny, 

jak jeszcze nigdy nie bylem' (pauza) Jak 

moglabyś mi pomóc? ... Pylasz. jak mogłabyś 

mi pomóc?... Pi ep rząc się ze mną"' · ·· (dluga 

pauza) Co? Wcięło cię , nie?... Że len kaleka 

w ogóle śmiał o tym pomyśleć' ... Otóż 

śmiał' ... A co ty myślisz?. .. Ma m jaja jak k ażdy, 

chociaż muszę je wozić na wózku' ... Ale je

stem normalnym facetem' .. Pomyślałaś o tym 

choć przez chwilę? .. Nie1 ... (pauza) Nie, Io ty 

posłuchaj , Kasiu' Zjawi asz s ię w tych swoich 

opiętych slro1ach i tylko kłu1 esz cyckami 

w oczy' I draznisz' ... Drażnisz wszystkim: 

zapachem, głosem, uśmiechem ' „. Al e gówno 

cię obchodzi, co myślę' Co czuję'··· Bo trak

tu1esz mnie jak pacynkę na wózku' ... Hop, 

Jap pileczkę 1 .. . Hop, Jap pileczkę 1 ... Pieprzyć 



piłeczkill' ... Jestem męzczyzn ą 1 .. . Nie chcę 

politowania' ... Chcę miłości 1 ... Jak możesz 

być taka ś lepa' ... Zresz t ą popatrz1„. Popa tr z 

na tych wszystkich chłopaków, którzy 

właśnie teraz z tobą ćwiczą 1 ... Czy myślrsz , 

że rzeczywiście w głowie im podrzucanie 

piłki lekarskiej? Nie. chcą cię rżnąć 1 ... Jak 

1a' .. (nagle się uspokaja 1 kończy ciszej) Tylko 

że ja c ię jeszcze przy tym bardzo kocham' .. 

Rozumiesz? 

STEFAN IA K wy łącza komórkę. Sygnał prze 

rwane1 rozmowy Kuli się i chowa głowę 

w ramionach . 

Scena 2'ł 

WERONIKA odzysku1e przylomnofr. Nad nią 

pochylają się ZOFIA, TERESA, MARIA 

i WOJNICKI, JACEK i AGNIESZKA. 

ZOFIA 

Bogu dzięki' Wera' Już myślałam, że ... 

WERONIKA 

(do ZOFII) Ona nre żyie .. 

ZOFIA 

Klo cr to pow1edzial? 

WERONIKA 

Ten narkoma n' 

ZOFIA 

(wściekła) Nre miał prawa ct leśo mówić 1 ... 

ZOFIA milknie, bo nagle uświadamia sobie, 

że za dużo powiedzia ła . WERONIKA patrzy 

na siostrę przeszywając Ją wzrokiem. ZOFIA 

kurczy się pod tym spo1rzeniem. 

WERONIKA 

Wiedział aś, lak? (ZOFIA milczy, WERONIKA 

dźwiga się z ziemi, MARIA próbuje Ją zatrzy

mać w pozycji lezącej, ale WERONIKA się 

wyszarpu1e) Od kiedy wiedzia ła ś? 

(ZOFIA milczy, natarczywie) Od ki edy?' Od 

początku?' Od początku, lak?1 ... No, odpo

wiedz wreszc i e~~! 

ZOFIA 

(ocho) Tak, od początku. 

WERONIKA wpatruje się w ZOFIF; z wielką 

in tensywnością . WOJNICKI, TERESA i MARIA 

usuwają się dyskretnie. 

WERONIKA 
Odkąd pamiętam, byłaś mi zakałą . 

ZOFIA 

Przestań ' Dość' 

WERONIKA 
Nie' Nie dość 1 ... Wiesz, kiedy się dobrze 

czu ł am? Jak siedziałaś w Rawiczu' Parę lal 

spokoju ' Wreszcie parę lal spokoju' .. 

ZOFIA 
Prze s tań' To bylo piekło' 

WERONIKA 

Najwyra źnie j piekło niektórych bywa dla 

innych rajem' 

ZOFIA 
(łkając) Jak mozesz, Wera ' Ja cię zawsze 

koc hałam 1 ... 

WERONIKA 
Ty nigdy nr kogo nie kochałaś' Zimna Zofia 

- uczucia zawsze pod kontrol ą' Nawet dzie

ci nre miałaś, żeby nie musieć ich kochać ... 

ZOFIA 
(płacząc) Przesiań już' Czemu mi to robisz? ... 

ZOFIA podrywa się 1 ucieka. Mija się z KRE

HOWIECKIM, który u St luje ją zatrzymać. 

KREHOWIECKI 
Jezusie Nazareński . a co lu s i ę stało? 

ZOFIA 
(nie patrząc na niego) Chyba widać .. 

ZOFIA mija KREHOWIECKIEGO, który 

- najwyraźniej wielce zdezorienlowany 

- przygląda Stę rwn1e domu. KREHOWIECKI 

rozg ląda się i zauważa WERONIK!;, która 

siedzi z pochyloną głową. Podchodzi do 

niej. Przygląda Stę WERONICE uważnie - je1 

widok robi na nim ogromne wrazenie. 

KREHOWI ECKI 

Wera? ... 

WERONIKA podnoSt głowę. Na widok 

KREHOWIECKIEGO blednie_ KREHOWIECKI 

podchodzi ktlka kroków i przypatruje jej się 

uważnie. WERONIKA podrywa się, odchodzi 

parę metrów i odwraca tyłem . KREHOWIEC

KI podąża wolno za nią, przyglądając stę je1 

porażony. 

KREHOWIECKI 

Wera . pozna1esz mnie? 

WERONIKA nie odwraca się. 

WERONIKA 

(oschle) Nie. Pierwszy raz pana w i dzę. 

KREHOWI ECKI 

Ja siu Krehow1eck1. .. Mu sisz mnie pamiętać ... 

WERONIKA 

(ciągle tyłem} Pan mnie najwyraźniej z kimś 

myli .. 

KREHOWIECKI 

Ciebie? Ja by ciebie w zyciu z nikim nre 

pomylił ... Milanówek ' Sierpień ·~~-ego' .. 

Musisz pamiętać ... Ja wiem . że Stę zmienił. .. 

Postarzał... Zeszpetniał. .. Aż wstyd s i ę 

pokazywać ... Ale choc1az nazwisko wspo-

mnij sob ie ... Krehowieck i ... Z Milanówka 

po1echaliśmy do mojej ciotki w Rzeszowie ... 

Mieszkałaś u niej .. Na Placu Wolności. .. Pod 

siódm ym ... 

WERONIKA 

(nie patrząc na KREHOWIECKIEGO- z za

mkniętymi oczami) Ile ra zy mam powtarzać' 

Z kimś mnie pan myli' 

KREHOWIECKI 
(obchodząc WERONIKĘ i slaiąc na wprosi 

niej) Weru sia, ja by ciebie z nikim nie 

pomylił. .. Ja twój obraz przez te wszys tkie 

lata w sercu nostł. .. W ciężkich chwi lach sił 

mi dodawał ... 

WERONIKA otwiera oczy i spogląda na KRE

HOWIECKIEGO. Na moment w jej spo1rzeniu 

pojawia się wielka tkliwość, która zaraz 

ustępuje ch łodowi i opanowaniu. 

WERONIKA 

Chcesz wyrównać rachunki? Po to mnie 

odnalazłeś? 

KREHOWIECKI patrzy na WERONIKĘ 

zaskoczony. 

Scena 25 

Na stole stoi TERESA. Za nią w1s1 linka 

przyczepiona do żyrandola. Pod stołem roz 

lokowała się ekipa telewizyjna. OPERATOR 

siara się złapać jak najlepszy kadr, 

a DŹWIĘKOWIEC wygina się, zeby nie było 

widać tyczki. 

TERESA 

Bo nie wiecie, jaka 1estem naprawdę ... 

(zakładając sobie na głowę pęt lę) Ale ja 

pokaże wam. jaka jestem ... Pokażę wam, 1ak 

wyśląda mó1 „Dom otwarty"' .. Prawdzrwy 

reality-show' ... 

SYLWIA 

Stop ' 

OPERATOR wyłącza kamerę. DŹWIĘKOWIEC 

opuszcza tyczkę. TERESA stoi na siole i spo

gląda niepewnie na SYLWIĘ. SYLWIA milczy. 

TERESA 

No i jak? 

SYLWIA 

(niezadowolona) Nie wiem, nie wiem .. . (do 

OPERATORA) Jakoś w tym życ ia nie ma .. . 

TERESA 

Żywiej ma być?... Mo~ę żywiej. 

SYLWIA 

Nre żywiej, tylko ze zycia w tym nie ma. 

Nre czuje s rę, ze się ... ze się naprawdę za 

chwilę się powiemz. .. Ja koś ... Jakoś za duzo 

deklamacji ... Rozumiesz? ... Żeby nie jak 

na akademi i ... Prawdy1 .. Prawdy musi by<' 

więcej ... 

TERESA kiwa potakująco głową . 

OPERATOR 

t jeszcze jedno, Teresa .. Jak mówisz, to pa trz 

w kamerę , a nie na Sylwi ę .. Nas tu nie ma, 

rozumiesz?„. 

TERESA 

Jasne, wa s tu nie ma .. Rozumiem ... 

SYLWIA 

No, to spróbujmy 1eszcze raz .. Kamera' 

DŹWIĘKOWIEC 

Łącz' 

OPERATOR 

Poszła' 

SYLWIA 

AkC)a 1 

TERESA 

Kochani telewidzowie' Padliśmy wszyscy 

ofiarą wielkiej manipulacji' Ja i wy' Chcę, 



żebyście wiedzieli, że 1estem uczciwa 

i wszyslko robiłam dla was' Wszyslko wam 

chciałam ofiarowa ć ' Mój spontan, moją 

urodę, moją „. kurwa„. prawdę' 

SYLWIA 

Slop' 

TERESA 

Jeszcze źle? 

SYLWIA 

Nie, nie.„ Tylko „ Nie wiem, czy le wulgary· 

zmy są potrzebne.„ 

TERESA 

Ale lak mówiłam, jak się wieszałam „ Kazałaś 

słowo w słowo„. 

SYLWIA 

Kazałam, ale wiesz „ Telewidzowie lubią 

ciepłe i mile osoby„. Z ws zys tkich badań 

wynika, że bardziej im ufają„. Więc gdybyś 

w trakcie swojego pramatycznego wyznania 

nie mówiła „kurwa", byłoby znacznie 

lepiej „ Okej? 

TERESA 

Okej ... 

SYLWIA 

(usmiechaiąc się do TERESY) ro co? Spróbu

jemy?... (TERESA potakuie głową) Kamera' 

DŹWl~KOWIEC 

Łącz' 

OPERATOR 

Poszła! 

SYLWIA 

Akcja' 

TERESA 

Kochani telewidzowie' Padliśmy wszyscy 

ofiarą wielkiej manipulacji' Ja i wy! Chcę, 

żebyście wiedzieli, że jestem uczciwa 

i wszyslko robiłam dla was' Wszystko wam 

chciałam ofiarować' Mój spontan, moją 

urodę, moją prawdę' (zaczyna płakać) A oni 

Io skłamali' To, co wam pokazywali, to nie 

byłam 1a1.„ Ws zys lko zmontowane, wszyslko 

nie tak 1„. (plac ze) To nie 1a!.„ Oni mi kazali 

lak się zachowywać, że niby w1dow1Sko 

wymaga„. Dlalego głosowaliście, żeby mnie 

usunąć•.„ Bo nie wiecie, taka jeslem napraw· 

dę„. (uspokaiaiąc się gwałtownie i zakłada 

sobie na głowę pętlę) Ale ja pokaże wam. 

taka jeslem ... Pokażę wam, jak wygląda mój 

„Dom otwarly"' „ Prawdziwy realily-show 1„ 

Światło gaśnie. 

Scena 26 

Z ciemności świat/o wyławia GOŁĘBIA, który 
mówi wprost do widowni. 
GOŁĄB 

Jako młody chłopak jeźd z iłem na obozy i ko

lonie. I zawsze 1Ch żelaznym punkiem było 

zbieranie sionki. Wieziono nas na peg1e

erowskie pola, rozdawano po s łoiku i pusz 

czano w zagony. Zawsze było pełno ś miech u 

- najpierw przez pół dnia ganialiśmy 

dziewczyny wrzucając 1m sionki za bluzki, 

polem kolejne pół dnia rozdeptywaliśmy le 

owady, a dopiero pod wieczór ogarniała nas 

gorączka rywalizacji. Rzucaliśmy się między 

karloflane liście wygarniając robaclwo. kto 

więcej. na wyścigi„ 

Kiedy ro zdeplywanie sionek i wrzucanie ich 

za dekolly mi się nieco znudziły, zacząłem 

im się uważnie przyglądać. Zdziwiło mnie, 

że w momenC1e na1większego zagrożenia le 

głupie robale nie uC1ekały w panice. lylko 

lężały w bezruchu. licząc w lakim samym 

slopniu na wylrzymałoś ć pancerzyka, jak i 

na znużenie napaslnika. Kiedyś posiano· 

wiłem sprawdzić. jak długo sionka może 

lak wylrzymać, ale m1 się znudziło, więc ze 

złości ją rozgniolłem. Ale naslępnego dnia 

poslanowiłem się zmusić do c i erpliwośc i . 

Palrzyłem na sionkę, a ona. udając lrupa, 

leża ła. leżała , leżała „. Miałem wrażenie, 

że ciągnie s ię Io w nieskończoność„. 

Ponieważ obiecałem sobie, że jej nie zabiję , 

od szedłem napić się wody. Kiedy wróciłem 

- trwało Io ledwie chwilę - tej pieprzonej 

sionki już nie było. Jakimś siódmym zmy

słem musiała się zorientować, ze zagrożenie 

znikło„. 

Zaintrygowany zacząłem obserwować inne 

owady - najbardzie1 zdumiały mnie le, 

klóre zwijały się w kulkę i leżały bez ruchu 

udając kamyczek. Ta stralegia robala - jak 

ją nazwałem - zaczęła mnie prawdziwie 

fascynować. Zacząłem czytać wszyslko, co 

o owadach drukowano. I dowied zia łem się 

na przykład , że niektóre kleszcze mogą tak 

trwać zagrzebane w piasku i parę lal - kiedy 

jednak wyczują krew i dogodny moment, 

wygrzebują się i ruszają do alaku„. 

Pamiętam raz !akie zebranie. kiedy powie 

działem, żeby się nie przejmować chwilową 

klęską . „ Nie czas na łzy krokodyle, lrzeba 

wypracować mechanizm przelrwania" - za· 

kończyłem, opowiadając wcz eśniej 

o karaluchach , klóre jako jedyne isloly na 

ziemi mają szansę przeżyć kalaklizm ato· 

mowy. Slraszn1e się na mnie oburzono. „Jak 

można, lowarzyszu Gołąb, porównywać nas 

do karaluchów. One budzą wslręl' " „Budzą 

wslręt leraz - odparowałem - ale po wojnie 

nuklearnej Io one podyklują nowe kryle na 

eslelyczne" Trzeba się uczyć od owadów. 

Od dawna Io powtarzam„. 

Ściemnienie. 

Scena 27 

Słychać dyszenie. Światło się zapala Widać 
KIKI, która - cala się trzęsąc- wysypuje na 
ziemię zawartość swojego plecaka. Nerwo· 
wo rozgrzebuie rzeczy Znajduie strzykawkę 
i gumkę. Nie panuiąc nad sobą przygotowuie 
strzykawkę, podciąga rękaw 1 zaciska gumkę 
na ramieniu . Potem doskaku1e do walizki 
i u si/uje ią otworzyć. Walizka iest zamknięta. 
KIKI wyda1e z siebie ięk rozpaczy, a potem 
rzuca się do rzeczy leżących na ziemi. Szuka 
czegoś nerwowo nieustannie dysząc. 
W końcu znaiduie scyzoryk. Otwiera go. 
Gmera w zamkach od walizki. Nic się nie 
udaie - walizka jest zamknięta. KIKI rzuca 
się na nią. Kopie ją z wściekłości. Płacze i dy
szy Pode i mu je jeszcze iedną próbę. Gmera 
nożem w zamkach, które niespodziewanie 
puszczaią . KIKI wydaie okrzyk triumfu. 

Otwiera walizkę„. i ku swoiemu na1większe
mu zdumieniu zamiast narkotyków zna1duje 
w niei iakieś dokumenty posegregowane 
w teczkach. Całkowicie zaskoczona wyciąga 
je, przegląda, rozrzuca, podnosi walizkę 
i wszystko wysypuie na ziemię. Nic. Ani śla· 
du narkotyków. Kl KI klęka cięzko na ziemi, 
wznosi głowę ku niebu i zaczyna przeraźli 

wie krzyczeć. 

1'11-!T III 

Z roziaśnienia . Scena 1est juz pusta, to zna 
czy nie ma ani śladu po kamienicy Na środ· 
ku natomiast iest gigantyczne śmietnisko-re
kwizy torium. Co pewien czas, w niektórych 
scenach, pojawia się ANNA przejeżdźaiąca 
z wózkiem przez podwórko. Pojawia się 
również MARTA , która sprawia wrażenie, 

jakby coś zmuszało ią do podążania śladami 
ANNY i dziecka. 

Scena l 

Ekipa telewizyina sprząta mieszkanie po 
nagraniu. OPERATOR zwija kable, SYLWIA 
stoi obok niego. Trzyma w ręku kasetę z 
nagraniem. Po przeciwległej stronie sceny 
widać TERESĘ, która macha do SYLWII 
1OPERATORA1ak ma/a dziewczynka . 
SYLWIA i OPERATOR odmachuią iei 
SYLWIA 

(do OPERATORA) Boże, skąd się biorą takie 

idiotki? 

OPERATOR 

My je robimy„. 

SYLWIA spogląda na OPERATORA zdz1w10· 
na. 

SYLWIA 

(podnosząc kasetę do góry) Wiesz. co Io 

1esl?... 

OPERATOR 

Gwarancja lwo1ej kariery7... 



SYLWIA 

Naszej kariery' .. NaszeJ1 .. 

OPERATOR 

Mam nadzieję ... 

SYLWIA 

(dając kasetę OPERATOROWI) Strzeż jej jak 

oka w głowie ... Później się zastanowimy, jaki 

zrobić z nie1 użytek. .. (z uśmiechem) Ech. 

prezes. prezes ... Klo by pomyślał? ... 

Scena 2 

KREHOWIECKI idzie szybkim krokiem zaty

kając uszy. Za nim WERONIKA KREHOWIEC

KI gestami daje znak, że nie chce słuchać. 

KREHOWIECKI 

Nie chcę tego słuchać' 

WERONIKA 

Musisz! 

KREHOWIECKI 

Nie muszę' 

WERONIKA 

Musisz' Całe życie mnie Io dręczyło' Nie 

dawało spać, s1edz1ało na piersiach 1 dusiło' 

KREHOWIECKI 

Jakie Io ma teraz znaczenie7 1 

WERONIKA 

Dla mnie ma' Bo Io ja na ciebie doniosłam"' 

KREHOWIECKI 

Kłamiesz' 

WERONIKA 

Kiedy mieszkałam u lwo1ej ciotki, współpra

cowatam już z nimi .. 

KREHOWIECKI 

Nie chcę tego słuchać' 

WERONIKA 

Zaproponowali dobrą pensję, możliwość 

awansu 1 ... Zgodz1tam się 1 .. 

KREHOWIECKI 

Nie chcę tego słuchać' 

WERONIKA 

Byłam młoda, chciałam żyć, kupować sobie 

ładne sukienki, chodzić do restauracji' 

Po prostu zyć 1 Rozumiesz' .. A wszystko 

wydawalo się takie prosie' ... Do twojej c1olk1 

ciągle jacyś przychodzili' Na milę pachniało 

konspiracją' Zamykali się w salonie' Wystar

czyło przyłożyć ucho do drzwi' 

KREHOWIECKI 

(zrozpaczony) Przestań' Proszę cię przestań' 

WERONIKA 

Przytozyć ucho do drzwi .. Tylko ucho do 

drzwi .. 

KREHOWIECKI 

Dość' To nieprawda' Nieprawda"" 

WERONIKA milknie. Patrzy na KREHOWIEC

KIEGO uwaznie. 

WERONIKA 

Masz rację - nieprawda .. Pod1echali do 

mnie samochodem na ulicy ... Nikt nie 

widział, jak mnie zabierali ... Przez trzy dni 

siedziałam w celi bez światła ... Wszędzie 

szczury jak koty ... A potem mnie bili .. 

Polewali wodą i znowu bili. .. Wiedzieli, że 

mieszkam u twojej ciotki 1 że coś tam się 

dzieje ... Nie chciatam nic powiedzieć, więc 

znowu bili. .. Straszyli, że mnie zabiją, ale 

krzyczałam, ze mi na życiu nie zależy ... Zale

żało mi, ale ja zawzięta jestem, znasz mnie. 

że nie popuszczę ... A polem przyszedł taki 

1eden, wysoki z 1asnymi oczami, powiedział, 

że mają moją siostrę ... Przeżyta obóz, była 

w powstaniu, a polem ją aresztowali razem 

z żołnierzami podziemia ... I że ma wyrok 

śmierci, i tylko ode mnie zależy, czy go 

wykonają ... Nigdy jej nie lubiłam, wiesz ... Bo 

zawsze byla lepsza ode mnie i wszyscy Io 

widzieli .. (KREHOWIECKI spogląda na nią 

w skupieniu) Wypuścili mnie ... Powtarzalam 

sobie, że robię Io dla siostry ... Że jak ją ura-

tu1ę. Io JUŻ na zawsze będę lepsza od niej .. 

Twojej ciotce powiedziałam, że pobito mnie 

za działalność siostry ... Uwierzyła, zresztą 

poniekąd była Io prawda ... Powoli zdobyłam 

1ej zaufanie ... W końcu usłyszałam adres, 

o który 1m chodziło ... A polem dowiedziałam 

się, że ciebie też aresztowal 1. .. Ale słowa do

trzymali - mo1a siostra wyszła z więzienia .. 

Po dziewięciu latach, ale wyszła ... 

Scena 3 

KIK I leży na rzeczach wyniesionych z domu. 

Trzęsie się. Podchodzi do niej ZOFIA. Przy

nosi kubek z zupą. 

ZOFIA 

(podając talerz) Masz, zjedz coś ... 

KIKI 

Nie jestem głodna ... 

ZOFIA 

Cała się trzęsiesz, musisz coś zjeść. .. 

KIKI wyciąga ręce po kubek. ZOFIA podaje 

jej zupę i przez chwilę przygląda się rękom 

KIKI. Delikatnie dotyka dłonią jej przedra

m1en1a po wewnętrznej stronie. Ogląda je. 

Całe pokłute ... Dziewczyno, życie ci niemiłe? 

KIKI 

Mile ... Ale dopiero jak przygrze1ę ... Radzę 

spróbować ... 

ZOFIA nic nie mówi, lylko ponownie wyciąga 

przed siebie kubek z zupą. Tym razem Io 

KIKI niespodziewanie łapie ją za rękę. Przy

trzymuje ją i ogląda. 

A to wkłucie to, co 1est7 

ZOFIA 

To od kroplówki. 

KIKI 

Ta ... od kroplówki .. Każdy tak mówi .. Wow' 

A to7 Jaki dziwny tatuaż' Co Io? 

ZOFIA 

(zdumiona) Nie wiesz? 

KIKI 

A skąd mam wiedzieć? Jakby był skorpion, 

róża wiatrów albo chiński smok, Io bym 

wiedziała ... Ale numer sobie tatuować?... 

ZOFIA 

(zaskoczona) Naprawdę nie wiesz? 

KIKI 

Jakiś wazny telefon. tak? .. Żeby nie zapo

mnieć? 

ZOFIA 

(zdumiona) Tak .. Żeby nie zapomnieć ... 

KIKI zabiera kubek i zaczyna jeść zupę. 

ZOFIA przygląda się jej i po chwili odchodzi. 

Scena'+ 

JACEK i AGNIESZKA siedzą z boku i przyglądają 

się WOJNICKIEMU 1 MARII, którzy o czymś 
rozmawiają po przeciwległej stronie podwórka. 

JACEK 

Nasi starzy fajnie razem wyglądają ... 

AGNIESZKA 

Sądzisz, że oni kiedyś? No, wiesz ... 

JACEK 

Moja matka? Ona się wiecznie modli .. (przy

glądając się MARI I) Ale rzeczywiście fajnie 

wyglądają ... Ciągle niezła laska z lej mojej 

maiki. nie?.. Jak ona mogła wyjść za mojego 

slarego1 ... Przecież Io gnom' 

AGNIESZKA 

Daj spokój ... Chwilami bywa nawet mily. 

JACEK 

Mój ojciec' Nie znasz go .. Wiesz, co on 

wygaduje o twoim ojcu? 

AGNIESZKA 

No? 

JACEK 

Że la ich konspiracja Io przede wszystkim 

picie i ruchanie było ... 

AGNIESZKA patrzy na JACKA w milczeniu. 

Ma tak poważną minę, ze JACEK przez chwilę 

fest przekonany, że się zagalopował. 

AGNIESZKA 

Nie, niemożliwe' .. (po chwili) Przecież ojciec 

nie pije. 

Scena 5 

KREHOWtECKI i WERONIKA nadal rozma

wiają. 

WERONIKA 

Nienawidzisz mnie? 

KREHOWIECKI 

Nie ciebie' Ich! Ty laka sama ofiara, 1ak my 

wszyscy ... 

WERONIKA 

Życie ci zmarnowałam .. 
KREHOWIECKI 

Czy ja wiem? Generalnie rzecz ująwszy, nie 



2 MAJA 

było takie złe ... Może z początku, 1akeśmy 

kolej budowa l i ... Si ł a ludzi wtedy poginęło ... 

Porządnych ludzi ... Ale polem? . . Dało się 

żyć ... Kraj szeroki. .. Przestronny ... Gwiazdy na 

niebie w ielkie jak mandarynki.. 

A i ludzie nie najgorsi „. Biedn i, ale z sercem 

na dłoni ... Żonę zapozna łem - Ni emkę. ale 

dobrą ... U marla pięć lal temu .. . Dzieci mam 

też i wnu ki - wszys tkie w Niemczech żyją ... 

Mówią : „ rato.1edi do nas", ale gdzie mnie 

do Niemiec jechać ... Ja Polak 1estem .. 

WERONIKA 

Dawno wró ci ł eś? 

KREHOWIECKI 

Ja nie wrócił.. . Ty lko na parę dni p rzyjec h ał... 

Pojutrze lecę do siebie, do Kazachstanu ... 

(z dumą) Rząd polski mnie zaprosił, wiesz? ... 

Z okazji J maja order mi dawać mają .. Za Io, 

że Polakiem się osia I. .. 

WERONIKA 

(z przekąsem) D u żo ci z tego pr zysz ło ... 

Order ... Kawał blachy, co nic nie kosztuje ... 

KREHOWIECKI 

Ty lak nie mów ... Zaszczyt Io wie lki .. 

WERONIKA 

Całe życie mnie lak Polska zaszczycała ... 

A teraz daje mi laką emeryt urę, że na dz ie· 

sięć dni nie starcza ... Nie udała nam się la 

Polska, Janie Krehowiecki .. Nie u dala .. 

KREHOWIECKI 

Jakże się nie udała?.. 

WERON IKA 

A teraz Io nawet domu nie mam .. 

KREHOWI ECKI 

Odbuduje się .. . 

WERONIKA 

Nies zczęście .. Jedno wielkie nieszczęście ... 

KREHOWIECKI 

Ja tu od trzech dni jest i samo szczęście wi· 

d z ę ... Ludzie pięk n i, uśmiec h n i ęci, życz l iwi ... 

Wszęd z ie polska mowa. 1ak we śnie ... 

I powietrze lu inne .. Swojskie ... Nawet klót· 

nie się w nim inaczej rozchodzą .. . 

WERONIKA spogląda na KREHOWIECKIEGO. 

Kręci glową z niedow1erzan1em. 

WERONIKA 

Nic się nie zmien1leS... 

KREHOWI ECKI 

Ty leż, Werusia ... Ty leż ... 

Scena 6 

DOMINIKA leży pod kocem. Bada ją MA RIA. 

MARIA 

Powinnaś j echać do szp i ta la ... 

DOMINIKA 

(zdecydowanie) Nie jadę . 

MARIA 

(zdziwiony) Pow i n naś ... 

DOMINIKA 

(zdecydowanie) Ni e jadę . 

Wslaje. Koc, którym by/a przykryta, zsuwa 

się . Dopiero teraz orientuje się, że 1esl naga . 

W nagłym odruchu zawstydzenia zasiania 

się i cze rwie ni Niech m i pan i przyniesie coś 

do ubrania ... 

Glos DOMIN IKI jes t lak bezbronny, że MA · 

RIA kiwa polakująco glową. 

Sce na 7 

TERESA. STEFANIAK i ZOFIA siedzą przy sler· 

cie mebli. TERESA rozwiązu1e krzyzówkę. 

TERESA 
(znad krzyżówki) S ł uchajcie. mam takie 

hasło: „Ojciec Niobe" ... No Io chyba Maksy· 

mi l ian, nie?... Ale się ni e m ieśc i. . 

STEFANIAK 

Czemu Maksymilian? 

TERESA 

No, jak to? ... No, len ksiądz. co go zabi l i 

w Oświęcimiu i co go Ojciec Sw1ęly świętym 

zrobi ł , to jak mia l na i mię? .. Chyba Maksy· 

milian, nie?.„ 

STEFANIAK 

Jezu, dziewczyno, Io by ł 01c1ec Kolbe' 

A 01c1ec Niobe miał na imię Tanta l' Niobe Io 

imię, nie nazw1sko1 ... 

TERESA 

Czyie imię? 

STEFANIAK 

Imię jego córk i wlaśn1e .. Stąd ojciec' Ojciec 

Niobe' 

TERESA krzywi się zdziwiona. 

TERESA 

Porąbana jakaś la krzyżówka .. 

TER ESA da le1 wlep ia nos w krzyżówkę 
ZOFIA 

A co dają za rozwią z anie? ... Może jakieś na· 

czynia? 1 ... Teraz w sam raz by się przydały .. . 

TERESA 

Ja nie gotu1ę ... (oglądając slronę /ylulową) 

Z resztą to i tak siara krzy żówka ... S i ę lu 

walała po podwórku, Io wzięłam . nie? ... 

(krzywiąc się) Ale 1akas porąbana ... 

Scena 8 

AGATA i AGNIESZKA sfoJą przy wielkim 

pudle, z którego wyjmują parówki. 

AGNIESZKA 

Jezu , ile parówek' Wszystkie twoje? 

AGATA 

No ... Przyszłam na len casting, a tam się 

okazało, ze Io kampania rek lamowa lego 

ścierwa „. 

AGNIESZKA 

Ja Io 1e nawet lubię ... 

AGATA 

(oburzona) Przecież Io mięso' Mięsa się 

nie je! 

AGNIESZKA 

(gryząc parówkę) I co z tym castingiem? 

AGATA 

Właśnie mi robili folki, kiedy w radiu podali , 

że nasza chałupa trzasła. To 1a kr zyczę : 

„ Jezu, Io mój dom1", no, bo w iesz ... lrochę 

mnie stuknęło ... a oni pytają. czy chcę w ra

ca ć ... a ja, ze sama nie wiem . a oni , że ... 
AGNIESZKA 

(zniecierpliw1ona) Jezu, Agata, do rzeczy• ... 

AGATA 

Aleś ty niec1erpl1wa 1 No, na tym cas tin gu był 

Irek. Io znaczy przedstawiciel lej firmy, 1 jak 

usłysz al. że 1a to ja, Io powiedzial, że jak s ię 

zgodzę na ses1ę fo togra ficzną , kiedy roz da1ę 

ich parówki mieszkańcom naszego domu, Io 

mi zapła c i ekstra' A ja na Io, ze owszem ... się 

zgodzę ... ale za podwó1ne ekstra' 

I wiesz co: zgodzi l i się' Mam koni raki, chcesz 

zobaczyć? 

AGNIESZKA 

(zaskoczona) I będziesz lu sprzedawać 

żarc i e?! 

AGATA 

Ty głu c ha chyba jesteś' Rozdawać' 

W ramach promo' Dla ofiar domu - parówki 

za darmo' 

AGNIESZKA 

(ciągle zaskoczona) Ale Io mięso' Przed 

chwi l ą mówiłaś, że mięs a się nie je' 

AGATA 

(zniecierpliwiona) Przec1ez 1a go jeść nie 

będę! 

Scena 9 

WOJNICKI s1edz1 i czy/a książkę Podchodzi 

do niego JACEK. SI a je w niepewnej postawie. 

JACEK 

Widział pan moze Agnieszkę? 

WOJNICKI 

(znad książki) Myslalem, że z tobą jest. . 

JACEK 

Mówiła, że do pana idzie. 

WOJNICKI 

Nie dosz ła ... 

JACEK 

Przepraszam ... (JACEK odchodzi, WOJNICKI 

ponownie zaczyna czylać, 1ednak JACEK się 

odwraca} Znał pan ... Znał pan Walęsę? 

WOJNICKI 

(zaskoczony) Słucham? 

JACEK 

No, w tedy, wie pan ... Agnieszka mówiła, ze 

był pan w Stoczni. .. Wtedy w '80-lym .. 

WOJN ICKI 

(znad książki) Owszem , byłem .. 



JACEK 

I że tam pan zaczął fotografować ... 

WOJN ICKI 

To prawda .. 

JACEK 
To musiały byś świetne czasy, nie? 

WOJNICKI jest tak zaskoczony, że przesta1e 

czytać i p o raz pierwszy spogląda na JACKA. 

WOJNICKI 

Kiedy cały dzień spędzasz w kolejce po 

papier toal etowy, to nie są dobre czasy ... 

JACEK 
Nie o tym mówię ... Chodzi mi o to ... No, wie 

pan .. . Teraz. jak się jest młodym, to ... No, 

wie pan, ża dnej myśli, żadnej idei. .. Wyście 

mieli lep iej ... Coś was .. Coś was tworzyło ... 

Mogli ście walczyć ... 

WOJNICK I 
(uśmiechając się) Między innymi po to, 

żebyście wy m1el1 lepiej ... A ty mi mówisz, 

ze macie gorzej .. To pocośmy właściw i e 

walc zy li? 

JACEK 
Ja mówię poważnie , a pan żartuje' 

WOJNICKI 

Niestety, nie ... 

JACEK 
Pan dobrze wie, o czym mówię' Wyście mieli 

Solidarność' My nie mamy nic' .. 

WOJNICKI 
To zróbcie sobie własną ... Kto wam broni? ... 

JACEK patrzy na WOJNICKIEGO bez słowa. 

WOJNICKI zaczyna znowu czytać. JACEK 

odchodzi . Kiedy znika, WOJNICK I odkłada 

książkę i długo za nim patrzy 

Scena 10 

Świat/o wyławia stojących z boku GOŁĘBIA 1 

KRUSZYŃSKIEGO. GOŁĄB jest zupełnie inaczej 

ubrany niż poprzednio - ma elegancki garnitur. 

Z ,ego postawy widać, ze czuje się bardzo pew· 

nie. Wyraźnie spięty jest natomiast KRUSZYŃ· 

SKI. GOŁĄB n~nie go za rękaw, a KRUSZYŃSKI 
się opiera. Widać, że się waha. 

GOŁĄB 

Boże. Michal, weż się w garść 1 ••• 

KRUSZYŃSKI 

A jak oni się dowiedzą? 

GOŁĄB 

Co dowiedzą, co dowiedzą?' Wszyst ko już 

załatwione, papiery adopcyjne podpisane. 

sz lus' A poza tym - co to za wstyd dzieciaka 

przygarnąć? ' Nawet się zas lanawiam, czy by 

tego jakoś do prasy nie puścić - na pewno 

by nam punktów nabiło . Już widzę le tytuły: 

„ Prezydenl z wielkim sercem' " 

KRUSZYŃSKI 

Chyba zglup1ałeś' 

GOŁĄB 

Jak uważasz, moze rzeczywiście troc hę za 

wcześnie .. . Tera z najwaznie1szy 1est dom' 

Ws zyscy na niego patrz ą• ... Dlatego masz 

tam być i troszcz yć się ... Rozumiesz? .. 

Troszczyć się ... Za co kochamy prezydenta 

Starzyńskiego?... 

KRUSZYŃSKI 

Ze dał się zabić ... 

GOŁĄB 

lo też ... Ale przede wszystkim, że s ię 

troszczył, 1ak wszystko dupnęło ... „ Chciałem , 

zeby Warszawa była wielka .. . Wierzyłem , że 

wielka będzie" ... To się pamięta 1 ... Na to, co 

wcześniej , wszyscy kladą lachę' ... I my bę· 

dziemy jak Star zyński' Z małym wyjątkiem .. 

KRUSZYŃSKI 

Nie damy się zabić?. .. 

GOŁĄB 

(z uśmiechem) No' .. Wracasz do formy' 

Idziemy' 

KRUSZYŃSKI 

Nie, nie' Ty pójdż na razie ... W imieniu 

ratusza ... I reprezentuj, 1akby co ... Aha , i pa· 

m1ęta1 : spisz wszystko, żeby nie rozkradl i .. 

Scena 11 

Na stercie rzeczy siedzą MARIA, AGATA, 

JACfK, ffRESA 1 FLISAK, który je parówkę. 

MARIA 

Byłam u wróżki w zeszłym miesiącu ... 

Powiedziała : „Wys trzegać się domu, co na 

cmentarzu słoi" ... Myśla lam wtedy, ze mnie 

w kon ia robi , no bo 1aki dom, jaki cmentarz ... 

No i patrzcie pa ńs two, miesiąc nie mrnąl. .. 
AGATA 

(zdumiona) Jak to byłaś u wróżk1? 1 Przecież 

ly wiecznie w koście l e s1edz1sz' 

MARIA 

Jedno drugiego nie wyklucza . 

JACEK 

N1e?1 Co ty gadasz, mamo? 

FLISAK 

Twoja mama ma rację . A Nostradamus? 

AGATA 

Niech pan da spokó1' . 

FLISAK 

(do MARII) Ile? 

MARIA 
Co ile? 

FLISAK 

Ile bierze za w12ytę? . . fa wrózka ... 

MAR IA 

Sześćd21esiąt 

FLISAK 

Moja lepsza ... Pięć dych. 

JACEK 

Ido FLISAKA ) Pan też do wróżk1? 1 Jezu' 

MARIA 

(do FLISA KAJ To nie włoszczyzna, że lepsza, 

bo tańsza ... 

FLISAK 

Moja lepsza .. 

MARIA 

(patrzy na niego krytycznie) Lepsza, lepsza .. 

Prawdę ma przepowiadać ... Wtedy lepsza ... 
AGATA 

Faken szit... mama ... 1aką prawdę? ... Mam 

kumpla, ktorego dziewczyna jest wrózką ... 

Opowiadał , co to za popelina i 1ak ona 

wciska ludzi om kit. . 

TERESA 

Nie, nie. To może być prawda. 

AGATA 
Co? 

TERESA 

Że się len dom zapadł, bo Io zemsta ... 

FLISAK 

(nagle zainteresowany) Zemsta czyja? 

TERESA 

No, trupów ... Znaczy się zmarłych ... Że im 

grobów nie uszanowano .. . Film kiedyś o tym 

widziałam ... Horror .. 

FLI SAK 

A 1aki lytul? Bo 1a lubię horrory, a tego akurat 

nie ko1arzę ... 

TERESA 

Wylecial mi z ~owy. O cmentarzu indiańskim byi.. 

JACEK 

Co za bzdury' 

MARIA 

Wcale nie bzd ury' U nas się niczego nie sza· 

nuje ... Cmentarzy, lradycp, Boga ... Niczego' 

A polem są tego konsekwencje .. 

JACEK 

(do MARII - z lekką !fonią) Sądzisz, ze twó1 

dobry Bóg mógł w tym maczać palce? 

MARIA 

Ty się lu nie popisuj' Pamiętasz. co byto 

z Sodomą? 

TERESA 

(do MARII) Alei co pani' Nie 1esleśmy prze· 

C1ez jakimiś tam sodomitami' 

JACEK 

(z naciskiem) Sodom1anam11 

TERESA 

(oburzona) Tym bardziej' 

Zapada lekka mza. 
FLISAK 

(do AGATY) Mogę jeszcze 1 edną parówkę? 

Bardzo mi podpasowały ... 

AGATA 

Ja sne ... (sięgatąc do pudla) Nawet dwie ... 

AGATA podaje FLISAKOWI parówki. 

Sce na 12 

Do OPERATORA podbiega podekscytowana 

SYLWIA . Na jej widok OPERATOR o dwraca 

głowę. jakby był zaklopotany. 



SYLWIA 

Słuc haj, juz wymyś li lam. co z nią zrob1ć 1 .. 

OPERATOR 

(spo de /ba) Z czym?... 

SYLWIA 

No, 1ak z czym7 1 Z tą taśm ą ' 

OPERATOR 
Z jak ą taśmą? 

SYLWIA 

!lekko zirytowana) No, jak to z jaką? ' Z l ą, 

którą ci da lam' Po namyś l e doszłam do 

wniosku, że nie będz i emy nikogo naciskać' 

Choć ra z zachowamy się 1ak profesjonaliści' 

OPERATOR 

(zaskoczony) Jak to jak profes1on a l1 śc 1L 

SYLWIA 

No ja k „Jak to"? Tak ich r zeczy nie nalezy 

chować pod dywan' Trzeba je ujawniać' To 
nasz dzi enn ika rski o bowiąze k , ps ia ma ć! 

Zan iesiemy j ą do innej stacji ' Kto w ie, moze 

nawet powiemy, że to ni e o rygin a ł 1 ... (po 

chwi/1 wahania) Choc1az z lym jeszcze się 

waham' ... No, dawaj' Dawaj mi tę taśmę' 

OPERATOR 

Nie mogę .. 

SYLWIA 

(zaskoczona) Nie możesz? Jak Io nie 

mozesz? 

OPERATOR 

Niemam jeJ ... 

SYLWIA 
Nie?• A klo j ą ma717 

KOST 

(off - z ciemności) Ja .. 

W tym momencie z ciemności wylania się 

KOST, t rzymają c w ręce taśmę z nagraniem. 

Na 1ego widok SYLWIA staie z otwartymi ze 

zdu mienia ustami. 

(KOS T pokazując na OPERATORA) Pan 

Czarek był tak zan iepokojony pani dZ1wnym 

zac howaniem, że do mni e zadzwonił. 

R zeczyw i śc ie, z tego co s ł yszę , 1est pani w 

sianie depres11 tak silnej, ze nie ma mowy 

o wykonywaniu obowi ązków służbowych .. 

Proponuję bezterminowy u rlop .. . 

SYLWIA 
(do OP[RATORA) Jak mogłeś? Ty świnio ' 

OPERATOR pochyla głowę i lekko się 

odwraca . 

KOST 
Za mia st kolegę ob raż ać .. całkowici e 

bezpodstawnie.„ powinna mu pani racze1 

podz i ękować .. Kto wie, do czego by doszło, 

gdyby nie jego lroska1 .. . Takich załama ń nie 

można l ekcewazyć„ . 

SYLWIA patrzy na KO STA, potem na OPERA

TORA. 

SYLWIA 

Gno1 e' 

SYLWIA odwraca się i wybiega ze sceny. 

KOST 
(do OPERATORA - z uśmiechem) Nie znudzi 

ło się panu to noszenie kamery? ... 

Scena 13 

WOJNICKI czyta . Energicznym krokiem 

podch odzi do niego JA CEK. 

JACEK 
(g łośno) Wie pan, a mnie si ę marzy ojczyzna 

elektroniczna' „ . 

WOJNICKI 1est tak za skoczony silą głosu 

JACKA , ze błyskaw icznie o dkłada ksią zkę 

1 patrzy na niego ze zdz iwieniem. 

WOJNICKI 
Jak to elektroniczna? Wirtu alne państwo? 

JACEK 
Wirtualne, al e ca lkiem realne 1 legaln e. 

WOJNICKI 

Jak ly to sobi e wyobrażasz? 

JACEK 
Ca ł kiem normalnie ... Są elektroniczne banki , 

elektroniczn e sk lepy, pocz ta, muzea, ca łe 

wręcz świa l y, dlaczego nie mogłoby powstać 

el ekt ron iczne pań stwo? 

WOJNICKI 
Bo nie ma terytorium. 

JACEK 
To historyczny przeżytek, ograniczenie 

z cza sów, kiedy ludzie nie pot rafili si ę ina-

czej zorg ani zować. No bo po co m1 

w ogóle ziem ia? Cz y ja do cholery korzystam 

z tych trzystu dwunastu tysięcy polskich ki

lom etrów kwadratow yc h? Nawe t na wakacje 

j eżdżę za gra nicę„. 

WOJNICKI 

El ektroniczna ojczy zna?„. To mogłoby być 
piękne państwo, nawet lepsze od tego, które 

wy marz ył Platon ... 

JACEK 

Przynależność państwowa by ł aby oczy 

wiście kontrolowana. Ni e może być tak, ż e 

każe nam się poczuwać do wspó lnoty 

z ludżm i, którzy przypadkowo urod zi li się 

na arbi tra ln ie wyznaczonym przez histo

ryczne przypadki terytorium . 

WOJNICKI 

Ostre postawienie sprawy ... 

JACEK 

Jedyne s łu szne' Dość 1u z Polacy sprawił i 

rozc zarowań' Trzeba ich lim itować' 

WOJNICKI 

(z lekką ironią) I konces 1onować' Zeby się 

byl e klo nie za lapał.. 

JACEK 

Właśnie' Elektroniczna Polska Io zbiór ludzi, 

których łącz yłaby świadoma chęć bycia 

razem i 1akość tego, co potrafią zaoferować 

wspó łobywat e l o m. 

WOJNICKI 
Sol i darność w siec i? 

JACEK 

(zadowolony) Niezłe , co? 

Zapada cisza . 

WOJNICKI 

A co z Polską starego typu? 

JACEK 

Ma wirusa ' Długo nie pociąg-nie ... 

Scena l'ł 

TERESA nadal rozw1ązu1e krzyżówkę. Obok 

siedzą STEFANIAK i MARIA. 

TERESA 

A to? (czytając has/o) „Inaczej : przeislocze-

nie"?. Ale że co? Kijanki w ża b ę? Gąsi eni cy 

w motyla?„. Ech, zaws ze tak napiszą, żeby 

człowiek się pogubił. .. W dodatku aż na 

o s iemnaście liter„ . 

STEFANIAK 

T ranssubstanqac1a „ 

TERESA 

Co? 

STEFANIAK 

Transsubstancjacja, czy li przeistoczen ie ... 

Chleba w ciało 1 wina w krew„. 

TERESA 

(rozzłoszczona) A domu w gruzy? 

STEFANIAK 

Nie. nie„. Gruz Io ciągle ta sama subslan

c1a, co dom. Tylko „. jakby to powiedzieć„. 

inaczej uporządkowana„ . 

MARIA 

(z podziwem) Ską d pan to wsz ystko wie? 

STEFANIAK 

(uśmiecha1ąc się) A, wie pani, człowiek cały 

dzień w domu siedzi, to i trochę czy ta ... No 

i w radiu konkursy lubię rozwiązywać„ . 

Nawet sporo wygrywam .. 

MARIA 

(do STEFANIAKA ) Naprawdę? Boze, tyle lal 

mieszkam y obok siebi e i tak niewiele 

o sobie nie wiemy ... 

TERESA 

(odkładając krzyżówkę) A ja lam wolę tele 

wi zję ... Radio mnie nu dzi .. 

Scena 15 

WERONIKA siedzi sama na ławce. Jest za

myślona . Powoli podchodzi do niej ZOFIA 

Sta1e za ławką i przygląda się siost rze. Po 

dłuższym milczeniu odzywa się. 

ZOFIA 

(niepewnie) Ch ci ałabym cię prz eprosić ... 

WERONIKA 

(wstrząsając ra mionam i) O, Jezu, ale mnie 

przestraszy łaś ... 



li 

ZOFIA 

Jestem okropna „ Ciągle mi się wydaje, że 

wiem wszystko najlepiej. I że muszę kontro

lować cały świat, bo się rozpadnie .. 

WERONIKA 

Ktoś musi ... Bo się rzeczywiście rozpadnie .. 

ZOFIA 

Nie kpiJ' Naprawdę jest mi głupio ... Powin

nam ci powiedzieć, że Martyna nie żyJe .. 

WERONIKA 

Kiedy ją ostatnio widziałam ... rok temu 

prawie ... była w strasznym sianie ... Nic do 

niej nie docierało .. To i tak się musiało tak 

skończyć .. 

ZOFIA 

Ale nie miałam prawa tego przed tobą 

ukrywać' Nie miałam prawa robić z tego 

tajemnicy' 

WERONIKA 

Daj spokój, rodziny istnieją wyłącznie dzięki 

nieujawnionym tajemnicom ... Inaczej dawno 

by 51ę rozpadły ... Usiądź ... (zaprasza ZOFIĘ 

ges/em, żeby usiadła kolo mej na ławce, 

ZOFIA siada.) Ja też cię przepraszam ... To 
nieprawda, że nie potrafisz kochać' Powie

działam tak, żeby ci sprawić przykrość' 

I o tym, ze dla wygody nie miałaś dzieci 

- też .. 

ZOFIA kiwa ręką, że nie ma żalu. Jest bardzo 

poruszona. Widać, ze coś się w niej „gotu1e" 

ZOFIA 

W Auschwitz za szlam w ciążę .. 

WERONIKA 

(zaskoczona) Ty7 

ZOFIA 

Boze, po prostu się zakochałam ... Nawet 

w piekle tęskni się za miłością ... Przede 

wszystkim w piekle ... (WERONIKA patrzy 

na ZOFIĘ całkowicie porażona) Kiedy się 

zorientowałam, że jestem ... że będę miała 

dziecko ... postanowiłam za wszelką cenę je 

uratować. Wiedziałam, że lam nie ma szans. 

W1dz1ałam, co się dzieje z dziećmi, które 

rodzą się w obozie. Postanowiłam uciec. 

Nie każdy oczywiście mógł stamtąd uciec. 

Trzeba było mieć ... jak wszędzie ... trzeba 

było mieć „plecy" ... Ja miałam. Zresztą wiesz 

to wszystko, bo ci setki razy opowiadałam .. 

WERONIKA 

Ale mówiłaś, że uciekłaś na rozkaz organi

zacji .. 

ZOFIA 

Tak było .. Nawet oni nie wiedzieli, że 

jestem w ciąży ... Pomyślałam, że najłatwiej 

będzie się ukryć w wielkim mieście, które 

znam i w którym mam przy1ac1ół, kolegów, 

organizację ... 

WERONIKA 

I siostrę ... Tylko w ogóle się do mnie nie 

odezwałaś .. 

ZOFIA 

Nie chciałam cię narażać .. Wiedziałam, że 

mnie będą szukać. .. A poza tym ciebie i tak 

nie było, bo wyjechałaś .. 

WERONIKA 

Dopiero 31 lipca .. 

ZOFIA 

Tego właśnie dnia przyjechałam ... Swoją 

drogą miałam nosa, bo rzeczywiście po 

l sierpnia już nikt mnie w Warszawie nie 

szukał. .. Ale powstanie to nie był dobry 

czas dla brzemiennych kobiet. .. Kiedy mnie 

wyciągnęli z kanału na Sliskiej, niemal się 

cieszyłam, ze mnie zaraz rozslrzela1ą ... Ale 

nie ... A polem był Pruszków, polem znowu 

uciekłam, tym razem z transportu, a polem .. 

(ze Izami w oczach) Nie dałam rady go 

uratować ... (WERONIKA patrzy na ZOFIĘ 

całkowicie wstrząśnięta) Kiedy wyszłam 

z więzienia, już nie chciałam mieć dziecka .. 

Bal am się, że nie zdolam go ochronić, kiedy 

będzie trzeba .. 

Scena 16 

KIKI fezy między rzeczami W tym momencie 

odna1du1e Ją ŚCIUBA. 
ŚCIUBA 

No, wreszcie' Od godziny cię szukam"' 

KIKI się podrywa 1 palrzy na ŚCIUBĘ całko 
wicie zaskoczona. 

KIKI 

Sc1uba7I 

ŚCIUBA 

No, co się tak gapisz? Zbieraj się' 

KIKI 

Balon mówil, że zginąleś' 

ŚCIUBA 
Fatalnie się pomyl il, nieL (pokazuJąc waliz

kę) To twoja? 

KIKI 

Nie. 

ŚCIUBA 

Dobra, przyda się. (zabiera walizkę) No, 

chodźmy z tego syfu' 

KIKI wsta1e i idzie za ŚC/UBĄ, który dźwiga 

walizkę. Przemykają przez podwórko. 

Scena 17 

ZOFIA i WERONIKA siedzą w ciszy Przerywa 

ją WERONIKA 

WERONIKA 

Kiedy siedzialaś w Rawiczu, umieral 01ciec.. 

Boze, jak on zalewał, że się nie może z tobą 

pozegnać ... Prosil, żebym mu do trumny 

włożyła krucyfiks ... taki, maly zloty krzyżyk, 

pamiętasz .. Nigdy go nie zde1mował.. 

ZOFIA 

Pamiętam ... 

WERONIKA 

Ale ja tego nie zrobdam .. Mialam wiele 

powodów, by się czuć mądrze1szą od niego .. 

Nawet po śmierci chciałam mu udowodnić, 

że powinien się ze mną liczyć ... Kupiłam 

rubin i przetopiłam ten krucyfiks na pier

ścionek„. 

ZOFIA 

Pamiętam go. Nigdy go nie zde1mowałaś. 

Co się z nim stało?.. 

WERONIKA 

Martynka mi ukradła .. A teraz się bo1ę .. 

Wiesz, że 1a z Bogiem to nie za bardzo .. „ 

Ale wierzę w sprawiedliwość. .. I że co nie 

zalatwione, do człowieka powróci .. 

ZOFIA 

Fatum? Daj spokój .. 

WERONIKA 

Wiem, co myślisz: „Glupia Werka, cale życie 

księdza goniła, jak z kolędą przychodzi!, 

a na stare lala metafizyku1e"_ Samą mnie 

dziwią te moje myśli ... Ale wydaje mi się, że 

gdybym len krzyżyk włożyła do trumny, to 

rnÓJ syn by nie wyjechał na koniec świata, 

a moja wnuczka ciągle by żyła .. Że Bóg mi ją 
zabrał wtaśnie dlatego .. 

ZOFIA 

Co tez ty pleciesz'-·· Przeciez ona, gdy zaczę

ła brać, miała zaledwie trzynaście lat' Po co 

panu Bogu niewinne dziecko? 

WERONIKA 

No właśnie?... Po co7 ... 

Scena 18 

WOJNICKI czyta ksiązkę 1 jednocześni e ką

tem oka obserwuje GOŁĘ:BIA, który zdejmuje 

marynarkę i kra wal, podwija rękawy 

i zaczyna chodzić z kąta w kąt, przeglądając 
przedmioty, rzucone na środek przez miesz

kańców i strażaków. Co chwilę wy1mu1e 

z kieszeni mały notatnik i ołówek, 

i coś w nim zapisuje. 
GOŁĄB 

Komódka fornirowana orzechem, sztuk 

1eden ... krzesła plastikowe, polamane, sztuk 

dwie ... Fotel z drewna mahoniowego 

z wyplatanym zapieckiem i siedziskiem oraz 

oskrzynien1em płaskorzeźbionym 

w motywy nalural1slyczne, sztuk jeden .. 

radio tranzystorowe Snieżka, sztuk ... (zdzi

wiony) siedem? ... osiem' ... Portret trumienny 

niezidentyfikowanego szlachcica, druga 

połowa XVI I wieku, sztuk 1eden ... Kubki por

celllowe, sztuk dwanaście ... Lalka dz1ec1ęca 

bez rączek ... sztuk jedna .. 

WOJNICKI nie przestaje go obserwować 

znad książki. Uda1e jednak zaczylanego 

i mruczy pólglosem strofy wiersza. Glosy 

GOŁĘBIA i WOJNICKIEGO nakładają się. 

li 



WOJNICKI 
„Domek maly, chata skąpa : 

Polska, swo i, własne Izy, 

Własne trwogi , zbrodnie, sny, 

Własne brudy, podłość, klam; 

Znam, zanadto dobrze znam, 

Polska Io jes l wielka rzecz: 

Podłość odrzucić precz, 

Wypisać św iętą sprawę 

Na tarczy. jako ideę, god ło 

i orle skrzydla przypraw ić , 

Hus arskie skrzydlate szelki 

Założyć, 

A J UŻ ws!anie klóryś w1elk1, 

Już wstanie j a ki ś po lski święty." 

Przerywa czytanie i spog ląda gniewnie na 

GOŁĘBIA . 

M ógłby pan przesiać tak lazićL 

GOŁĄB spogląda na WOJNICKIEGO n1eprzy· 

chyl nie. Nie odzywa, się i ignoruje go. 

Scena 19 

JACEK drzemie na slercie meb/1. Nagle ude

rza go pi /ka koszykowa . Budzi się wystraszo

ny i spogląda na AGNIESZKĘ, która rwcila 

w niego pilką . AGNIESZKA uśmiecha si ę. 

JACEK 
Odwal do ci? (Piłka toczy się do AGNIESZKI, 

która ją łapie i ponownie rzuca w JACKA. Tym 

ra zem JACEK łapie piłkę.) O co ci chodzi? 

AGNIESZKA 

Bóg istni eje. 

JACEK 
Co? 

AGNIESZKA 

li 

Bóg istnieje. Dal mi znak ... 

JACEK 
Calkiem ci od bilo z tego slresu. 

AGNIESZKA 
An i lrochę' Mówię ci. że dal mi znak, że 

istnieje' 

JACEK 
(przyglądając się pilce) Jaki? 

AGNIESZKA 

Dos i ałam okres' 

JACEK 
(porażony) Kiedy? 

AGNIESZKA 

(szczęśliwa) Teraz' Przed chwilą' 

JACEK 
Może ci się wydaje? 

AGNIESZKA 
Co m1 się wydaje, daunie?„. Leci ze mnie 1ak 

z fontanny' 

JACEK 
(szczęśliwy) Pokaz' 

AGNIESZKA 
Odbiło ci? Mam przy wszystkich majty 

śc iągać' 

JACEK patrzy na AGNIESZKĘ z niezwykle ra · 

do sną miną / całuje ją siarczyście w policzek. 

JACEK 
Ni e ma?! 

AGNIESZKA 
(śmiejąc się) Nie ma. 

JACEK 
(krzycząc) Nie ma dziecka1„. Nie ma dziec

ka1„. lwznosząc piłkę do góry) Bóg istniejell' 

Scena 20 

WOJNICKI ponownie usilu1e czytać. Równo

legle GOŁĄB inwentaryzuje. 

WOJNICKI 
„Słysza łeś pewnie, o czym już gadają wszędzie, 

O czym 1a wiadomostki przynosiłem nieraz: 

Teraz czas już powiedzieć wszyslko, czas 

[ju ż teraz' 

Ważne rzeczy, mój bracie' Wojna tuz nad nami' 

Wo1na o Polskę• Bracie' Będziem Polakami' 

Wojna niechybna' Kiedy z pose lstwem 

[l ajemnem 

Tu b iegiem, wo1sk forpocz ty 1u ż sta ły nad 

[Niemnem: 

Napol eon już zbiera armiję ogromną, 

Jak1 e1 człowiek nie widział i dzieje nie pomną; 

Obok Francuzów c1ąsinie polskie wojsko cale, 

Nasz Józef, nasz Dąbrowski, nasze orly bi ale! 

Ju ż są w drodze, na pie rwszy znak Napoleona 

Przejdą Niemen i - bracie' Ojuyzna wskrzeszona'" 

GOŁĄB 

(ponownie inwentaryzuje) Ornat gobelino

wy czarny z wizerunkiem Ukrzyżowanego, 

polowa XV III wieku, szluk jeden„. Komplet 

naczyń kuchennych leflonowych, szluk 

sześć„. Reprodukc1e obrazu Kossaka, szluk 

szesnaście „. Telewizor czarno-biały Rubin 

102, druga po lowa XX wieku, sztuk jeden„ 

Rączki od lalki dziecięcej, sztuk dwie„. 

Manifesl PKWN, sztuk lrzy„. 

Z mroku wylania się JANYST 

JANYST 

Pst1 ... Psi' „. Ej, Goląb ' 

GOŁĄB 

(do JANYSTA) Wypierda laj' (wracając do 

inwentaryzacji) Klęcznik fornirowany z wy

suwanym podnóżkiem, sztuk jeden „ Szafa 

gdańska, dębowa, sz luk jeden„ . 

JANYST cofa się w mrok. 

Scena 21 

Naprzeow AGATY siedzi KOST. który je 

parówkę. Pa trzy AGACIE zalotnie w oczy. 

KOST 
Te pani paróweczki, pani Agato „. Palce 

li zać„ . 

AGATA uśmiecha się do KOSTA milo. Podcho

dzi do nich TERESA . Kiedy zauwaza KOS TA, 

tężeje. Na widok jej KOST uśmiecha się. 

TERESA 

Spóźniłeś się„. (KOST nic nie mówi, tylko 

uśmiecha się do TERESY) Opowiedziałam 1m 

wszystko„. Że nam • manipulowaliście„. Że 

nabieracie ludzi „. Że całe to rea lity-show to 

jedno wie lkie oszustwo' Wszyslko im opo

w1edz 1alam1„. Jak mnie wykorzysta ł eś 

i oszukałeś leż 1 „. Wszyslko• „. Rozumiesz?„. 

KOST 
(do TERESY) Przepraszam, ale jesteśmy 

w lrakcie rozmowy„. 

TERESA 
Z ludźm i trzeba 11ę liczyć„. 

KOST 
„.wi ęc gdyby pani mogla„. 

TERESA 

Z ludźm i tr zeba 11ę li czyć„. 

KOST 

„. byłbym naprawdę zobowiązany„ . 

TERESA patrzy na KOSTA nieprzyja żn1e. KOST 

nieprzerwanie się do nie/ uśmiech a. TERESA 

w końcu odwraca się i odchodzi. KOST 

odprowadza ją wzrokiem, a polem przenosi 

spojrzenie na AGATĘ. Nie przestaje się przy 

tym uśmiechać. 

To na czym skończy l iśmy? 

AGATA 
Że mam talent... 

KOST 

Sam lalenl nie gwarantuje kariery„. 

AGATA 

Mam leż zapal.„ 

KOST 

Wystarczający? 

AGATA 
Spodoba się panu ... 

KOST 

Nie wątpię„. Szukam właśnie kogoś 

z zapa łem„. 

KOSTwpa truje się w AGATĘ intensywnie. 

AGATA wytrzymuje Io spojrzenie i ani na 

chwilę nie spuszcza wzroku. 

Scena 22 

GOŁĄB dalej inwentaryzuje - tak 1akby robił 

przegląd wo1sk. WOJNICKI równolegle czyta, 

s tara1ąc się go zagłuszyć. 

GOŁĄB 

Chorągiew usa rska Króla Jegomości, koni 

dwieście, chorągiew usarska 1ego mił ośc i 

pana Sapiehy, hetmana wie lk iego, koni 

dwieście, chorągiew jego miłości pana 

Pol ubińskiego, pisarza polnego, koni sto 

dwadzieścia, chorągiew jego miłości pana 

Km1c1ca, koni sio dwadzieścia, fre1kompa

nija nadworna jego miłości pana hetmana 

w ielk iego, lud zi dwieście, rejmenl piecho ty 

li 
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tegoz jego m1lości pana hetmana, ludzi 

os iemset, regim ent 1ego milości pan a staro · 

sty ż mudzkiego Hl ebowicza, chorągwi sześć, 

ra1ta ryja jego m iłości pana Niewiarowskiego, 

dragonip jego miłości pana Sakowicza, lejb· 

kompania jego m1łośc1 pana Tyzenhauza ... 

WOJNICKI 

Czyta. 

„Zytem z wami, cierpiałem i pła kalem z wami, 

Nigdy mi, kto szlachetny, nie był obojętny, 

Dzi ś was rzu cam i dale1 id ę w co eń -

!z duchami -

A 1ak gdyby tu szczęście było - idę smętny. 

Lecz wy, coście mni e znali, w podaniach 

!p rze ka żcie, 

Zem dla 01czyzn y stera ł moje lata młode; 

A póki okręt walczył - siedziałem na maszcoe, 

A gdy t onął - z okrętem poszedłem pod wodę ... 

Ale k i edyś - o smętnych losach zadumany 

Mojej biednej ojczyzny - przyzna, klo 

[szl achetn y, 

Ze płaszcz na moim duchu był nie wyzebrany. 

Lecz świe t nościami dawnych moich 

[pr zodków św i etny 

Lecz zaklinam - niec h żyw o nie tracą nadziei 

I przed narodem niosą oświaty kaganiec; 

A kiedy trzeba - na śm i e rć idą po kol ei, 

Jak kamienie przez Boga rzucane na szan iec •„." 

GOŁĄB, klóry skończy/ nieco wcześniej, przy· 

sluchuje się WOJNICKIEMU z niesmakiem. 

GOŁĄB 

Pozer' 

WOJNICKI: 

Szpicel' 

GOŁĄB 

Blazen' 

WOJNICKI 

Sprzedawczyk' 

WOJNICKI wslaJe. Odkłada książkę. Robi 

kilka kroków. GOŁĄB leż robi kr/ka kroków. 

Stają naprzeciw siebie. Wpalrują się w s1eb1e 

z wfrleklością i agresJą . Na scenę wpada 

KREHOWIECKI. }es/ bardzo podekscytowa

ny, bo do klapy ma przypięły order Podbiega 

do WOJNICKIEGO. 

KREHOWI ECKI 

(pokazu1ąc order w klapie) Ni ech pan 

spojrzy' Order mo dali' Za patriotyzm, za 

trwanie, za wiarę w Polskę' - tak premier 

powiedział... 

WOJNICKI 
(nre palrząc na KREHOWIECKIEGO, ty lko na 

GOŁĘBIA) Co oni wiedzą o pa tri o tyzmie' Nie 

wziąłbym od nich nawet pół orderu' 

KREHOWIECKI patrzy na WOJNICKIEGO 

zdziwiony, a polem podbiega do GOŁĘBIA. 

KREHOWIECKI 

I biskup tez był' I orkiestra' I grali Pierwszą 

brygadę' 

GOŁĄB 

(nie patrząc na KREHOWIECKIEGO. tylko na 

WOJNICKIEGO} tle razy mam ci mówić, że to 

nie 1esl miejsce dla przybłędów' Wynocha' 

Wystarczy nam juz lego bu rde lu' 

KREHOWIECKI 
(zaskoczony) Burdelu?. Jaki ego burdelu? 

Robi kilka kroków, slaje na środku, rozgląda 

się, GOŁĄB 1 WOJNICKI nie przeslają mierzyć 

soę wzrokiem. 

P rzecież lu jest lak pięknie' Jedyne takie 

m1e1sce na całej Ziemi„ 

Scena 23 

Przed ŚCIUBĄ otwarta walizka. ŚCIUBA 

wy1muje z nie1teczki 1 przegląda . Obok leży 

KIKI , która właśn ie robi sobie zastrzy k 

heroiny. 

ŚCIUBA 
Ten też był kapusiem?„. W ogó le bym go nie 

podejrzewał. .. (do KIKI) Zobacz „ . (podaje 

KIKI teczkę, ale la jest tak zamroczona, że 

upu szcza t eczkę wcale na nią nie palrząc, 

ŚCIUBA bierze kolejną teczkę.) No nie ... 

I ten ... A zawsze tak chętni e wypowiada się 

na lema t mora ln ośc i .„ I wszystkich poucza. 

co w l aściwe, co nie ... Jebany ... Popatrz .. . 

KIKI bierze teczkę, ale ponownie wypuszcza 

ją z ręki . 

KIKI 

(ciągle zam roczona) Tego akura t nie znam .. 

ŚCIUBA 

Jak możesz go nie znać' Ws zyscy go znają„ . 

KIKI 

Nie wiedz iałam , ze inleresu1esz się pololyką.„ 

ŚCIUBA 

Interesuję się wyłąc z nie gówn1anym1 rzecza· 

m1 „. No i jak? Lepiej? 

KIKI 

(słabym głosem) Lepią . Dużo lepie j ... 

(ŚCIUBA obejmu;e KIKI i próbuie ca/ować, 

KIKI próbuje się wysupłać z jego ob1ęć) 

Śc o uba, przesiań„. Jestem z Balon em„ 

ŚCIUBA 
Przecież on nie żyje• .. 

KIKI 

Jak ni e żyje•„. (wyciągając palec przed siebie) 

5101 ta m' 

KIKI 1es/ lak sugestywna, ze przestraszony 

ŚCIUBA odwraca się gwa //ownie i spogląda 
w miejsce wskazane przez KIKI. Nikogo lam 

niema. 

ŚCIUBA 
Nikogo tam nie ma' 

KIKI 

(z przekonaniem) Jak nie ma' No, popatr z' 

ŚCIUBA 

(wysilając wzrok) No c nie widzę' 

KIKI 

Jeszcze s i ę u śmiecha ' 

ŚCIUBA patrzy przez chwilę przed siebie, 

a potem przenosi wściekły wzrok na KIKI. 

ŚCIUBA 
Pojebało cię całkiem , ty głu p ia padako• .. 

ŚCIUBA wstaje, pakuje /eczki do walizki, 

zamyka ją i odchodzr. KIKI uśmiecha się 

i macha do wyimaginowanego BALONA. 

Scena 2'ł 

GOŁĄB i KRUSZYŃSKI wylaniaJ<! się 

z oemności. KRUSZYŃSKI ciąg le ma niepew · 

ną minę. 

GOŁĄB 

Wiesz, miałem kiedyś takiego zna1omego 

Majora. To był mo bardzo bli sk i cz łowie k , 

lraklowałem go jak wu1ka. I on powiedzia ł 

kiedyś coś, co sobie zapamiętałem : „ Wy, 

Polacy Io się na wielkość zdobywac ie. tylko 

jak was knutem tłuc. Puścić was wo lno, zara z 

się rozleziecie jak świn ie po polu, gr z ebiąc 

ry1ami w błoc i e i Io tak, by inni nie za uważy· 

11, że coś wygrzebaliście. Tacy 1esteście, wy 

Polacy" A ja mu odpowiad ałem: „Wu jku' Nie 

wy Polacy, ale my Polacy" A on machal ręką 

1 mówił : „Tak , lak, my Po lacy„." 

KRUSZYŃSKI palrzy zdumiony na GOŁĘBIA. 

KRUSZYŃSKI 

Po co mi Io mówis z? 

GOŁĄB 

A nie wiem „ Tak mi się 1a koś na wspomnie· 

nia zebrało.„ No, w drogę' Musisz do nich 

przemówić! 

KRUSZYŃSKI 
Muszę? 

GOŁĄB 

Jesteś w końcu prezyden tem ' 

KRUSZYŃSKI 

Ale tylko krótkie przemówienie 1 wracamy' .. 

GOŁĄB 

.„Długie, krótkie - bez znaczeni a! N ajwa ż· 

noejsze, żebyś obiecał pieniądze na nowy 

dom' 

KRUSZYŃSKI 

Przecież miasto ich nie ma ... 

GOŁĄB 

I co z tego, Mi c h a ł 1 ... Wszyscy mają widzieć, 

ze dz1ala my i to natychmiast'.„ A jak obie

camy, zrobi się taka pres1a. ze rząd będzie 

musial pomóc„. Albo Unia Europe1ska ... Prze· 

ciez po coś się l am zapisa li śmy, do cho lery' 

Co, odmówią potrzebującym?... Zre sztą sami 

też coś mu simy wygrzebać z kasy miasta ... 

Na1ważni ejsze to inn ych wyprzed21ć. Bo klo 

pierwszy da1e, ten na1więce1 daje. Stara mą · 

drość, a ciągle aktua lna.„ A w ogóle co ty się 

ma rt w isz, Micha!?' Ja ci len dom odbuduję ' 

KRUSZYŃSKI spogląda na GOŁĘBIA podejrz

liwie. GOŁĄB Io wyczu wa, więc blyskaw rcz-
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2 MA-JA 

nie zmienia lemat uśmiechaiąc się. 

A co u Anny' Kryzys minął ... 

KRUSZYŃSKI 

Tak .. . Właściwie tak. 

GOŁĄB 

(uśmiecha1ąc się) Te, Michał , skoro ona lak 

lubi dz1ec1, to moż e namów ją na jakąś fun

da cię czy jak ... Polska królowa serc .. Ludzie 

Io kocha1ą' 

KRUSZYŃSKI 
Sądmz?... 

GOŁĄB 

(z pewną miną) Pomy ś l o tym .. 

Scena 25 

DOM I N I KA budzi się na ławce, podnosi 

głowę 1 ze zdumieniem zauwaza, ze fezy na 

kolanach narzeczonego - GRABOWSKIEGO 

GRABOWSKI spogląda na DOMINIKĘ - nie 

ma w 1ego twarzy ani niechęci, ani aprobaty. 

Raczej akceptacja. 

GRABOWSKI 

(spokojnie) Wlaściwie to nawet dobrze, że 

walnęło ... Nigdy lu nie chc iałem mies z kać. .. 

(DOMINIKA milczy) To wszystko było takie 

małe ... Klitka nie mieszkanie ... Wiesz. my 

musimy mieć w1elk1 salon ... Doić gnieżdże

nia się przez całe życie w małych poko

ikach ... (DOMINIKA milczy) 

t w iesz, w nowym mieszkaniu powinniśmy 

mieć prześw1tu1ącą łazi e nkę' Cala ściana 

z luksferów, w1esz 1 ... Lubię patrze ć, 1ak się 

kąpiesz! ... (DOMINIKA milczy) I musi być 

miejsce dla psa ... 

DOMINIKA 

Nie możemy mieć psa. Jesteś uczul ony.„ 

GRABOWSKI 

To się odc z ulę „. (DOMINIKA podnosi głowę) 

Odczulę się.„ 

DOMINIKA patrzy GRABOWSKIEMU prosto 

w oczy. Kładzie mu ponownie głowę na kola

nach. GRABOWSKI gładzi ją po włosach. 

Scena 26 

WOJNICKI stoi na środku sceny i mówi 

wprosi do publiczności. 

WOJNICKI 

Polska męczy. Jak smog nad miastem, 

upierd liwy kumpel w pracy czy marsz po 

mulistym dnie rzeki. Polska męczy 

i wpędza w miałkość. Dawniej dawała 1esz

cze szansę na nagły zgon od bohaterskich 

ran, zadanych zdradziecką ręką wroga. Dziś 

pozbawia sil i energii, wypompowując z nas 

krew tysiącam i niewidocznych kanalików. 

które nie wiadomo klo drąży. I zam1en1a 

w anemików, a nie bohaterów. 

Światło gaśnie. 

Scena 27 

Z rozjaśn1en1a. Na scenie wszyscy: WOJNIC

KI, MARIA, AGNIESZKA, JACEK, KREHOWIEC

KI, ZOFIA, WERONIKA. STEFANIAK, FLISAK, 

KIKI, ŚCIUBA. DOMINIKA, GRABOWSKI, 

KOST Jest nawet MARTA, która wpatruje się 

bez przerwy w stojącą z boku ANNĘ, klóra 

z boku jeździ wózkiem w lę i z powrolem 

usypiaJąc dziecko. Ekipa lelewizyjna ins lalu-

1e sprzęt. Ustawia się wokół KRUSZYŃSKIE

GO i GOŁĘBIA stoiących w cen lrum. 

AGATA 

(zauwazając GOŁĘBIA) Cześć tato' 

GOŁĄB 

(zaskoczony) Córeczko, co ly robisz w Jelewizj i7 

AGATA 

To samo, co ty w ratuszu. Ido KRUSZYNSKIE

CO - wyciągając rękę) Agata Goł ąb. milo mi .. 

Jesteśmy gotowi, a pan 7 

KRUSZYŃSKI 

Tak„. Chyba tak 

AGATA 

(zdecydowanie) Oke1. Jo może zrobimy 

tak: wprowadzi ojciec, a potem pan panie 

prezydencie, wygłosi ośw i adczen ie ... Tylko 

błagam, nie za dtw,io. bo muszę 1eszcze 

zdązyć na garden -party u premiera .. . 

GOŁĄB 

(skons ternowany) Ale co mam mówić' 

AGATA 

To co zawsze „. 

GOŁĄB 

Aha„ 

AGATA 

To co' Możemy' (OPrnATOR polaku1eJ To 

już, akcja' 

OPERATOR włącza kamerę 1 ręką daje zna ć 

GOŁĘBIOWI, by zaczynał. 

GOŁĄB 

Jako przed staw1c1el mieszkańców .. a za 

razem gospodarz tak straszliwie doświad 

czonego domu„. chciałbym podziękować 

władzom miasta za troskę, a zwłaszcza 

błyskawiczną pom oc, 1aką nam okazaly„. 

Podziękowania te w imieniu wszystkich 

współlokatorów sk ładam na ręce pana 

prezydenta Michała Kruszyńskiego ... 

OPERATOR zwraca kamerę w stro nę KRU

SZYŃSKIEGO Daje ręką znać, by mówił. 

KRUSZYŃSKI 

Dziękuję„. Nie dla podziękowan , choć są dla 

mnie niezwykle cenne, podjęliśmy tę błyska

wiczną akqę pomocy.„ Ni e dla podziękowań. 

ale dla tych, którzy w jednej chw ili 

z mieszkanców bezpiecznego domu stali się 

mimowolnymi gośćmi ulicy ... Władza, którą 

mam zaszczyt reprezentować, nigdy nie 

zostawi taki ch ludzi na bruku ... Chcę wyrain1e 

podkreś li ć, że każdy„. podkreślam kazdy„. 

mieszkaniec naszego miasta moze czuć się 

pewnym, ze w ch w1l1 lrudnej ... w chwili kryzy

su ... w chwili chwilami tragicz nej ... nie będzie 

osamotniony.„ Dom, k tóry tak wiele dla nas 

wszystkich znaczy, nie zginął, bo zginąć on 

nie moze'··· Jes t naszym wspólnym dobrem, 

naszym wspólnym dzieckiem'.„ Ozna1m1am 

więc u roczyście z całą mocą, ze już wkrótce 

zostanie odbudowany.„ Tak m1 dopomóz Bóg' 

Rozlegają się po1edyncze oklaski, które 

zaraz gasną . Z wózka, który kołysze ANNA 

KRUSZYŃSKA, dobiega coraz głośniejszy 

płacz dziecka . 

li 
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dyrektor techniczny Mirosław Łysik 

głó•iny brygadier sc eny Le ch Orzechowski 

główny oswietleniowiec. Krzys ztof Trzask owski 

główny elektroakustyk Marius z Maszewski 

kierownik pracowni zespo łu dekoracji I g ł ówny mechClf11k Stefan Wójcik 

kierownik zespo łu pracowni kostiumów Anita Trzaskowska 

gł ówny specjal is ta zespo ł u obsług i ur za,dzeń scenicznych Wojciech Hulewicz 

kierownik literacki: Tomasz Kubikowsk1 

kierownik muzyczny Mir os ław Jastrzgbsk1 

kierownik d ziału koordynacji pracy artystycznej Barbara Rusznica 

kierownik działu prom ocji, impresariat. AdrlQna Lewandowska 

redakcja: Maryla Zieliń s ka 

projekt graf iczny Maria Bukowska, Justyna Kosiriska I Studio Temperówka 

www temperowka.pl 
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