
I 
Ai: 

TEATR NARODOWY 

82004 



ARTHUR MILLER 



Death of a Salesman 
przekład 

11 111 11 1111 11 111111111 11111 111 
Joanna Gorczycka 

OBSADA 

Howard Wagner 

1111 111111 11111111111111 111 
Linda 

11111 111111111111 11 111 
Anna Seniuk 

Emilian Kamiński 

·~~111mm~,1 1 1 1 lJ)JU~~![~[[IJW~ 
~Wjjjjj[l)~!!~1~1!~ ii~~L lil'l1 I Ili 1111111111 1111 11111111111111111 

Kinga llgner/ Joanna Kwiatkowska-Zduń 

Kobieta 

1r1111i~11111111 11 1 
111111111111111111111111111111 
Ewa Konstancja Buthak-Rewak/Bożena Stachura 

Jacek Różański 

OQ?. 

• • 
mm11 111111111111111111 111 
Jan Kanty Pawluskiewicz 

~I!~Jl!It11111~111 
r1111m1 11 11 11 
Dorota Kołodyńska 

~~Hl 1111 11111111 
Tomasz Wert 

in'i1U1illff1111111111111111 
Jadwiga Michalska. Anita Trzaskowska 

1nr1°i11rnrr1111111111111111 
Piotr Sadziński. Dariusz Wieczorek 

f iilliif 11 11111111 ~1 11111 
Kazimierz Kutz 

asystent rezysera. 

11111 111 11 lllll lllll ll l'nspiCJent 

Dorota lgnatjew 111111 

ff Iff i 1mff 1 1111111111111111 
Marcin Bociński 

O Qł 



NAZWISKO, IMIĘ L.P GODZ. PRZYJŚCIA GODZ. WYJŚCIA UWAGI PODPIS 

obsada 02 I 

spis tresC1 04 V 
zyciorysy 06 

I 

fragment dramatu 1 20 I Ges1ne Danckwart Chleba naszego powszedmego 
I 

fragment dramatu 2 21 I Deo Loher Przypadek Klary 

22 ! V fragment dramatu 3 Krzysztof Bizio Lament 

fragment dramatu 4 24 Urs Widmer Top Dogs 

I I ---- .:,,___ 
techniki sprzedaży 1 26 !// I 

~,-.....~ 

artykuł 27 I Katarzyna Sadłowska Speqal!Scl od sprzedazy poszuk1wom 

techniki sprzedazy 2 28 

katalog HITY 2004 29 

tekst sztuki 41 Arthur Miller Śm1ert: kom1wo1azera 

-
/ " 

<~ka ) +105 

OQ1 • Ql!i 



o~ 

Universify of Michigan. dziennikarstwo 1 ięz ang1elsk1. 1938 
ważniejsze sztuki: 
Wszyscy m01 synowie (All My Sons. 194 71 
)m1erć kom1wo1azera !Death of a Salesman. 19491 
Czarownice z Salem !The Crucible. 19531 
Widok z mostu IA View tram the Bridge. 19561 
Incydent w Vichy (lnc1denf at Vichy. 19641 
Po upadku (Alfer the Fall. 19641 
Cena (The Pme. 19681 
Coś w rodza1u milośei ISome Kind of Love Story. 19821 
[legia d/a1edne1 pam IElegy For a Lady. 19821 
Strzeż się pamięci IOanger Mem oryl, 19871 
inne: 
, autor słuchowisk. opowiadan. eseiów 
, autor scenariusza do filmu Sklócem z zyc1em (rez John Huston. 19611 
, prezes International PEN (1965-19691 
, długoletni działacz na rzecz ł1kw1daq1 cenzury w kraiach social1sfycznych 
nagrody: 
nagroda Pulitzera za )m1erć kom1wo1azera 
liczne amerykansk1e 1 międzynarodowe nagrody za całokształt fwórczosc1 
oroz poszczególne sztuki 

KAZIMIERZ KUTZ 

wykształcenie : 

Panstwowa Wyższa Szkoła Filmowa w Łodzi - Wydział Rezysern 1953 
reżyser filmów m. in.: 
Krzyz Walecznych. 1958 
Nikt me wola. 1960 
Ludzie z poC1ągu. 1961 
Sól mm1 czarnej. 1969 
Perla w koronie. 1971 
Pac1ork11ednego rózanca. 1979 
)m1erć Jak kromka chleba. 1994 
Zawrócony. 1994 
Pulkowmk Kw1alkowsk1. 1995 
ważniejsze realizacje teatralne: 
Przedstawienie .Hamleta· we wsi Głucha Dolna Breśana. 
Teatr Na Woli w Warszawie 

Kopciuch Głowackiego. Teatr Powszechny w Warszawie 
Kario/eka Rózew1cza. Teatr Narodowy w Warszawie 
Twórcy obrazów Enquista. Stary Teatr w Krakowie 
Spaghe/111 miecz Rózew1cza. Stary Teatr w Krakowie 
Na czworakach Różewicza. Teatr Narodowy w Warszawie 

ważn iejsze realizacje Teatru TV: 
Opowieści Ho/lywoodu Hamptona 
Do piachu Różewicza 
Kolacja na cztery ręce Barza 
Sialm Salvatore 
Antygona w Nowym Jorku Głowackiego 
[migranci Mro zka 

inne: 
wykładowca na Wydziale Rezysern PWST w Krakowie od 1986 
członek Komitetu Kinematograf11 1989-1991 
senator RP od 1997. wicemarszałek Senatu V kadenci1 
nagrody: 
, Fesflwał Polskich Filmów Fabularnych w Gdansku 
Złote Lwy za film Paciorki jednego różanca. 1980 
Złote Lwy za reżyseri ę filmu Zawrócony. 1994 
honorowe wyrózn1enie iury i I nagroda prezydenta Gdyni 
za film )m1erć 1ak kromka chleba. 1994 

, nagroda im Swinarskiego za rezyserię przedsfawien Teatru TV 
Noc Walpurg11 Jerofieiewa 1 Sialm Sal vafore. 1992 

>nagroda specialna za film Zawrócony na Fesflwolu .Prix Europa· w Berlinie. 1994 
> nagroda 1m. Korfantego za całokształt twórczosc1 artystyczne) 

oraz propagowanie kultury ślqsk1eJ w Polsce 1 poza jej gron1cam1. 1995 
> Złota Kaczko dla najlepszego filmu polskiego w 1996 roku IPu/kowmk Kwialkowsk1J 

JAN KANTY PAWLUŚKIEWICZ 

wykształcenie : 

szkoła muzyczna w Nowym Targu 
ł Politechnika Krakowska - Wydział Architektury 

muzyka do spektakli teatralnych lwybórl: I Wanat 1 zakonnica Wifk1ew1cza (rez. Krzysztof Jas1nsk1. Teatr STUi 
~ Bramy ra1u Andrzeiewsk1ego (rez Krzysztof Jas11isk i. Teatr STUi 

Szalona lokomotywa Witkiewicza (reż Krzysztof Jas1nsk1. Teatr STUi 
Na czworakach Rózew1cza lrez Kaz1m1erz Kutz. Teatr Narodowy! 
Damy 1 huzary Fredry lrez Kazimierz Kutz. Stary Teatr) 
Spaghe/11 i miecz Rózew1cza (reż Kazimierz Kutz. Stary Teatr) 
Odchodzi/ mężczyzna od kobiety Zlotnikowa (reż Tomasz Zygadło. Teatr Ateneum) 
muzyka do filmów lwybórl: 
Wodzirej (re z. F ełiks Falki 
Gorączka (reż . Agnieszka Holland) 
Zawrócony (reż Kazimierz Kutz) 
Pułkownik Kwwlkowski (re z Kazimierz Kutz) 
Córy szczęśeia (reż Marta Mes zarosi 
większe formy muzyczne: 
Nieszpory Ludżm1ersk1e 
poemat symfoniczny Harfy Papuszy 
oratorium pt Droga - Zycie - Hi/ość. D Męce i Zmarlwychws/amu Pana 
zbiór piesn1 Ogrody Jozafata 

OQI 



o~ 

inne: 
współpraca z grupą A nawa w łatach 196 7 -1973 
artysto kabaretu P1wnrca pod Boranami 
nagrody: 
FPFF w Gdyni - nagrodo za muzykę do filmu Zawrócony lrez Kaz1m1erz Kutz I. 1994 
nagroda za Nieszpory Ludżm1ersk1e na I Festiwalu Polskiej Twórczosc1 Tełewizy1nej. 1993 
Ludwik - nagroda krakowskiego srodow1ska teatralnego za muzykę do spektaklu 
Spaghe/111 miecz Rózew1cza w Starym Teatrze w Krokowie. 2001 

ANDRZEJ DUDZIŃSKI 

wyksztalcenie: 
studio no Wydziale Architektury Politechniki Gdansk1ej 1966-1968. 
Wydz iałach Architektury Wnętrz 1 Graf1k1 Poństwowe1 Wyzsze1 Szkoły Sztuk 
Pięknych w Gdonsku 1 no Wydziale Grafiki worszowsk1e1 Akodem11 Sztuk Pięknych. 

w pracowni plakatu Henryka Tomaszewskiego 

kariera zawodowa: 
> w czasie studiów zamieszczał swo1e rysunki w m1es1ęczn1ku .Polsko" 

oraz w tygodnrkoch .Szpilki" 1 .Kultura· 
> w lotach 1970-1972 pobyt w Londynie - współpraco z p1smom1 .OZ" .• lnk". 

Jrendz" 1 .Time Out" 
> po powrocie współpraco z p1smom1 polsk1m1 . Szp1łkom1 · 

!postać rozczochranego ptaka Dud1egol. .Literaturą· . • Kulisami". . Pol i tyką" 

> projekty plakatów teatralnych 1 filmowych. 1lustroq1 ks 1 ązkowych. scenograf11 
teatralnych 1 czołówek filmowych. współpraca z radiem 1 telewizją 

> wyslowy w wielu galeriach 
> w 1977 wyjazd no M iędzynarodową Konferenqę Grafików w Aspen. 

Kolorado - pozostaje na em1graq1 w Nowym Jorku 
> współpraca z czasop1smom1 amerykańsk1m1 .The Atlantic Monthly" . .The Boston 

Globe· . • Newsweek" . .The New York Times· .• Playboy" .• Rolling Stone· . • Van1ty 
Fair· . .The Washington Post" 1 .Time· 

>w lotach 1982-1990 wykładał w Porsons School of Design w Nowym Jorku 
> zo1muje się malarstwem. rysunkiem. grafiką prasową 1 fotografią 
ważniejsze wystawy indywidualne: 
1992 Międzynarodowe Centrum Kultury w Krokowie. 
Polski Instytut Kulturalny w Pradze. Espace [aron d' Ache w Genewie 
1996 Ponstwowo Galeria Sztuki 1 Towarzystwo Przyjaciół Sopotu w Sopocie 
1997 Creat1on Gellery w Tok io. Galeria Sztuki Współczesnej w Olsztynie 
1998 Galeria Grafiki i Plakatu w Warszawie. 
F est1wał Gwiazd w M1ędzyzdro1ach. Medico w Dussełdorfle 
1999 Corcoran Galłery w Waszyngtonie. Galeria Miejska w Tarnowie 
2000 Galerio Sztuki w Lublinie. Zamek Ksiązitt Pomorskich w Szczecinie. Instytut 
Polski w Lipsku 
2001 Galerio F otograf11 w Rzeszowie. Panstwowo Galerio Sztuki w Sopocie. Galeria 
Plakatu TCK w Tarnowie. Instytut Polski w Dusseldorf1e. 
Galeria Fotografii we Wrocławiu 
2002 Instytut Polski w Paryzu. Galerio Teatru Witkacego w Zakopanem. 
Galerio Opusy we Wrocławiu 
2003 Instytut Polski w Berlinie 

DOROT KOŁODYŃSKA 

wykształcenie : 

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie - Wydział S'cenogrof11 

ważniejsze realizacje teatralne i telewizyjne: 
> Teatr Studio w Warszawie 

Godzina. w klóre1 mc nie w1edmlismy o sobie nawza1em Handkego 
lreż Zbigniew Brzoza). kostiumy 
H!/oSć na Hadagaskarze Tumn1ego lrez Zbigniew Brzoza). scenograf1G 1 kostiumy 
Amadeus Shoffera lrez. Zbigniew Brzoza). scenograflG 1 kostiumy 
Bal pod Or/em I scen 1 rez Zbigniew Brzozal. kostiumy 

> Teatr Dramatyczny w Warszawie 
Przemiana wg Kafki lrez Zbigniew Brzoza). scenograf1G 1 kostiumy 
Jak wam się podoba Shakespeare' o lrez Piotr C1esłakl. kostiumy 
Rewizor Gogola (reż Andrzej Domałikl. kostiumy 

, Teatr Współczesny w Warszawie 
Adwokat 1 róże Szaniawskiego (rez Zbigniew Zopas1ew1czl. scenografio i kostiumy 
Kwartet Harwooda (reż Zbigniew Zopos1ew1czl. scenografio 1 kostiumy 

> Teatr 1m Jaracza w Łodzi 
Zbrodma z premedytaqq wg Gombrowicza (rez Z Brzozal. scenografio 1 kostiumy 

> Teatr Współczesny we Wrocławiu 
łysa sp1ewaczka Ionesco lrez Feliks Falki. scenografio 1 kostiumy 

, Teatr Wybrzeże w Gdonsku 
Hewa Czechowo lrez Grzegorz W1sniewskil. scenografio 1 kostiumy 

> Teatr Muzyczny Romo w Warszawie 
PIO/rus Pan Barrie (rez Janusz Józefowicz I. kostiumy 
Grease Jacobsa 1 Coseyo lrez Wojciech Kępczynsk1I . kostiumy 
Koty Webbera (reż Wojciech Kępczynskil. kostiumy 

, Teatr Narodowy w Warszawie 
Kurka Wodna Witkacego lrez Jon Englert I. scenografio 1 kostiumy 

, Teatr Tełew1zj1 
Lalek Herberta lrez. Zb1gn1ew Zapos1ew1czl. scenografia 1 kostiumy 
Portugalia Egressy'ego (rez. Zbigniew Brzoza). kostiumy 
Dolkn1ęC1a Mysł1wskiego lrez. Izabella Cyw1ńskal. kostiumy 

nagrody 
Nagrodo im Teresy Roszkowskiej. 2000 

OMASZ WERT 

wykształcenie : 

Palistwowo Wyzszo Szkoła Filmowo Telewizyjna 1 Teatralno w Łodz i 

- Wydział Operatorski 1975 
ważniejsze realizacje filmowe 
operator kamery: 
Kamienne tablice lreż . Ewo 1 [zestaw Petełscyl 
Na srebrnym glab1e lrez . Andrzej Zułowskil 

zdjęcia do filmów: 
Podróz na wschód I reż Stefan Chazb1jew1czl 
Daleka od siebie lrez F ełiks Folki 
Księga w1elk1ch zyczen lrez Sławomir Kryński) 
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Księga wielkich życzeń !reż . Sławomir Kryński) 

Listy milosne lrez Sławomir Kryńsk i) 

Kana/10 !reż Tomasz Wiszniewski) 
Dziecko szczę Sc/a i re z Sławomir Kryński) 
zdjęc ia do spektakli Teatru TV łwybórl : 

EmigranC1 lreż Kaz1m1erz Kutz) 
Antygona w Nowym Jorku lrez. Kaz1m1erz Kutz) 
Wu;aszek Wania lrez. Kazimierz Kutz) 
Naczelny lrez Anna Augustynowicz) 
Ozenek lrez Jerzy Stuhr) 
Paryzanka lrez . Andrzej Łapicki) 
Portret wenecki lrez Agnieszka Lipiec -Wróblewska) 
Szkarfatna litera lrez Maciej Dejczer) 
Top Dogs lrez Filip Zylber) 
ważniej sze reali zacje teatralne łreżyse ria światła) : 

Pieszo Mrozka lrez Kaz1m1erz Kutz. Stary Teatr) 
Beczko prochu Dukov1ca lrez Grazyna Kania. Teatr Wybrzezel 
Car H1kola; Słobodz1anka lrez Rem1g1usz Brzyk, Stary Teatr) 
Dllady M1ck1ew1cza lrez Maoej Soboc1ńsk1. Teatr 1m Słowack1egol 

Dawne czasy Pinlera lrez Agnieszka Lipiec-Wróblewska. Teatr Narodowy) 
Tama O'Connora lrez A L1p1ec -Wróblewsk1ej. Teatr Studio) 
inne: 
członek Stowarzyszenia Filmowców Polskich. oraz Stowarzyszenia Twórców Obrazu 
Filmu Fabularnego STOFF IPS CI od 1977 
nagrody: 
> nagroda za real1ZaCJę sw1alła w spektaklach Płatonow 1 Gdy rozum śpi. 

oraz nagroda za zdjęcia do spektaklu Hodame de Sade na F esilwalu Polskiej 
Twórczosc1 Telewizyjnej. 1993 

, nagroda za Zdjęcia do filmu Podróz na wschód na Fesilwalu Polskich Filmów 
Fabularnych w Gdyni. 1994 

> wyróznienie na Opolskich KonfrontaCJach Teatralnych za rezyserię sw1atła 
w Dziadach M1ck1ew1cza w Teatrze 1m Bogusławskiego w Kaliszu. 2001 

ZBIGNIEW BOGDAŃSKI 

wyksztatcenie: 
Paristwowa Wyzsza Szkoła Teatralna w Warszawie 
- Wydział Aktorski 1954. Wydział Rezyseru 196 7 

o. miejsce pracy: 
{ , aktor w Teatrze Dolnoslqsk1m w Jeleniej Górze 11954-1955) 
~ i Teatrze Polskim w Warszawie 11955-1 9571 
• , rezyser w teatrach Wybrzeze w Gdarisku 11957-19721. 

$tqsk1m w Katowicach 11973-19751. Muzycznym w Gdyni 11976-19781. 
Syrena 11979-198011 W1elk1m w Warszawie 11987-19951 

> dyrektor naczelny 1 artystyczny Teatru Dramatycznego w Gdyni w latach 1981 -1985 
, w Teatrze Narodowym gra goscinnie 
niektóre role teatralne: 
Kirkor w Balladynie Słowackiego lrez Aleksander Bardini) 
H1per-Roboc1arz w Szewcach W1tk1ew1cza lrez Zygmunt Hubnerl 

Marcellus w Hamlecie Shakespeare'a lrez Andrzej Wojdo) 
Grilo w Historii o milosiernej czyli testamencie psa Suassuny lreż Konrad Swinarski) 
Lindsay w Ostatnim dobranoc Armstronga Ardena lrez Tadeusz Mincl 
niektóre realizacje teatralne: 
Indyk Mrożka I Teatr Dramatyczny w Warszawie I 
Tango Mrozka !Teatr $lqski w Katowicach) 
Zemsta Fredry I Teatr M1ejsk1 w Gdyni) 
Damy 1 huzary Fredry !Teatr Zagłębia w Sosnowcu) 
Przedwiośnie Żeromskiego I Teatr Wybrzeże w Gdarisku) 
Historia o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim Mikołaja z W1lkow1ecka I Teatr 

Dramatyczny w Gdyni) 
Wesele Wyspiarisk1ego !Teatr $lqsk1 w Katowicach) 
Poskromienie zlośnicy Shakespeare' a !Teatr Rozmaitosci w Warszawie) 
Księżniczka na opak wywrócona Calderona !Teatr Zagłębia w Sosnowcu) 
Trzy siostry Czechowa !Teatr Zagłębia w Sosnowcu) 
Zemsta nietoperza Straussa !Teatr Wielki w Warszawie) 
nagrody !wybór): 
nagrody na toruriskim Festiwalu Teatrów Polski Północnej 

Nagroda Klubu Krytyki za rezyser1ę Indyka. 1961 
Nagroda .Gazety Pomorskie( za reżyserię Przedwiośnia. 1970 
nagroda za rezyser1ę Historyi o chwalebnym Zmartwychwstan1U Pańskim. 1983 

EWA KONST A CJA BUŁHAK · REWAK 
wykształcen i e: 

Polistwowa Wyższa Szkoło Teatralno w Warszawie - Wydział Aktorski 1995 
miejsce pracy: 
Teatr Polski w Warszawie 1996-1998 
Teatr Narodowy w Warszawie od 1998 roku 
ważniejsze role teatralne: 
Jewdocho w Sędziach Wyspmlisk1ego !reż Jerzy Grzegorzewski) 
Panno Młodo w Weselu Wysp1ansk1ego lrez Jerzy Grzegorzewski) 
Tytanio w Snie nocy teinie; Shokespeore'o !reż Jerzy Grzegorzewski) 
Teatr TV lwybórl: 
Lolo w 81gda idz1e1 Kaden-Bandrowskiego !reż Andrzej Wojdo) 
Doryno w Tartuffe czyli obłudnik Moliere·a lrez Andrzej Seweryn) 
Gisele w Pracowni kraw1eck1ej Grumbergo !reż Wojciech Pszoniaki 
inne: 
role Goplany w Balladynie i Pchły Szachrajki w muzycznych spektaklach w rad iowym 
Studiu im Lutosławskiego !reż . Anna·Seniuk. muz Maciej Matecki) 
recital Ulepiły mnie zdolne anioly 
nagrody: 
, nagrodo 1m Szyfmana. 1996 
, li nagrodo no Festiwalu Piosenki Aktorskiej we Wrocłow1u. 1996 



JÓZEF DURIASZ 

wyks ztałceni e : 

Paristwowa Wyzsza Szkola Teatralna w Warszawie - Wydz1al Aktorski 1958 
praca w teatrach: 
w Warszawie - Teatr Ateneum. Teatr Dramatyczny. Teatr Narodowy, Teatr Na Woli. 
Teatr Polski. Teatr Studio 
w Łodzi - Teatr Nowy 
niektóre role teatralne: 
Ksiądz Marek w Księdzu Marku Slowack1ego lrez Adam Hanuszk1ew1czl 
Ks1qdz Piotr w Dzwdach M1ck1ew1czo !reż Kaz1m1erz Dejmek) 
Porucznik Orson w )m1erc1 porucznika Mrozka lrez Aleksander Bardini) 
Berenger w Nosorozcu Ionesco lrez Bohdan Augustyniak) 
Wernyhora w Weselu Wysp1arisk1ego lrez Jerzy Grzegorzewski) 
niektóre role filmowe: 
Korsak w Długiej nocy lrez Janusz Nos teter) 
M1chot Szem1ot w LoklSle lrez Janusz Majewski) 
Plk Omski w Romansie Teresy Hennert I reż Ignacy Gogolewski) 
Jon Marikowsk1 w Minerzy podniebnych dróg lrez S1erg1ej Kolosow. ZSRR) 
Teatr TV 
Jan w Pierwszym dnw wo/nofo Kruczkowskiego lrez Jan Bratkowski) 
Smugori w UC1ekla m1 przepióreczka Zeromsk1ego lrez Stanislaw Brejdygant) 
W1ll1 w Niemcach Kruczkowskiego lrez Kazimierz Dejmek) 
Spychola w Stawie i chwale lwClszkiew1cza lrez L1d1a Zamkowi 
Teatr Polskiego Radia: 
role w sluchow1skach rezyserowanych przez E Placzka. W Kopalkę. 
J Zelnika. J Owidzkiego. J Kukulę 

JANUSZ GAJOS 

wykształcen i e : 

Paristwowa Wyzsza Szkola Filmowa. Telewizyjna 1 Teatralna w Łodzi 
- Wydziel Aktorski 1965 
miejsce pracy: 
Teatr 1m Jaracza w Łodzi 1965-1970 
Teatr Komedia w Warszawie 1970-1971 
Teatr Polski w Warszawie 1971 -1974 
Teatr Kwadrat w Warszawie 1974-1980 
Teatr Dramatyczny w Warszawie 1980-1984 
Teatr Powszechny w Warszawie 1984-2002 
Teatr Narodowy w Warszawie od 2003 
ważn iejsze role teatralne: 
On w ławeczce Gelmana lrez Maciej Wojtyszko) 
Robert w Nawróconym w Jaffie Hłaski lrez Jan Buchwald) 
monodram Hsza za miasto Arras wg Szczyp1orsk1ego lrez Krzysztof Zaleski) 
Koczkanew w Ożenku Gogola lreż Andrzej Domal1k) 
Carter w S1mpaflco Sheparda lrez Mariusz Grzegorzek) 
ważn iejsze role filmowe: 
Józef M1kula w Hl/10nerze lrez Sylwester Szyszko) 
Dygnitarz w DyrygenC/e lrez Andrzej Wajda) 

M1chal Szmarida w Wahadełku lrez Filip Bajon) 
Kąpielowy w Przesłuchaniu lrez Ryszard Bugajski) 
Laguna w P1/karsk1m pokerze lrez Janusz Zaorski) 
Cenzor w Ucieczce z kina „ Wo/ność" lrez Wojciech Marczewski) 
Bohater w ló/lym szaliku lreż Janusz Morgenstern) 
Czesnik w Zemsc1e lrez Andrzej Wajda) 
Teatr TV !wybór): 
Odon von Horvath w Opow1efoach Hollywoodu Hamptona lrez Kaz1m1erz Kutz) 
Bukar1c -Klaud1usz w Przedstaw1emu "Hamleta" we wsi Głucha Dolna Bresana 

lrez Olga L1p1riska) 
Bimber w Rozmowach przy wycmanw lasu Tyma lreż Stanislaw Tymi 
Mateusz Bigda w Bigda 1dziel Kaden -Bandrowskiego I reż Andrzej Wajdo) 
General w (zwartej siostrze Glowacktego !rez Agnieszko Gliriska) 

nagrody lwybórl: 
>Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdorisku 

nagrodo aktorska za rolę w t1lm1e Hl/10ner.1977 
nagroda za najlepszą rolę męskq w t1lm1e Wahadełko. 1981 
glówna nagroda za rolę męskq w filmach Przesłuchanie 1 UC1eczka z kma 

.Wolnosc". 1990 
, Zloty Ekran min za wybitne kreaqe aktorskie w Teatrze TV Zapomniany dwbel. 

Mgiełka. Przedstaw1eme .Hamleta" we wsi Głucha Dalna. 1986 
, Zlała Kaczka za kreaqę w f1lm1e Przes/uchanie. 1989 oraz dla najlepszego 

polskiego aktora. 1990 
, F el1ks Warszawski za rolę tytulowq w spektaklu Sw1drygajlow. 2000 
> Grand Prix za rolę tyłulowq w spektaklu Teatru TV 81gda 1dz1el na KrQJowym 

F est1walu Teatru PR 1 TV .Dwa Teatry· w Sopocie. 2001 
, Nagroda Ministra Kultury. 2003 

KINGA ILGNE.R 

wykształcenie : 

Akademia Teatralna w Warszawie - Wydz1al Aktorski 1998 
miejsce pracy: 
Teatr Narodowy w Warszawie od 1998 
ważniejsze role teatralne: 
F1c1a w Halce Spmoz1e wg W1tk1ew1cza lrez Jerzy Grzegorzewski) 
Albertynka w Operetce Gombrowicza lrez Jerzy Grzegorzewski) 
Bellałrtx w Kurce Wodnej W1tk1ew1cza lrez Jan Englert) 
Ginewra w Her/inie Slobodzianka lreż Ondrej Spisak) 
ważniejsze role filmowe: 
Renin w W1edżmm1e lrez Marek Brodzki) 

nagrody: 
nagroda publicznosc1 na Łódzkim Festiwalu Szkól Teatralnych za rolę Urszuli 
w przedstaw1en1u dyplomowym W malym dworku. 1998 



EMILI 

wykształcen i e : 

Palistwowa Wyzsza Szkoła Teatralna w Warszawie - Wydział Aktorski 1975 
miejsce pracy: 
Teatr Na Woli w Warszawie 1975-1977 
Teatr Ateneum w Warszawie 1983-2000 
Teatr Narodowy w Warszawie 1977-1983 1od1997 
współpraca z teatrami. Powszechnym. Prochownią. Romą 1 Komed i ą w Warszawie 
ważn i ejs ze role teatralne: 
Alfred w Hężu 1 zome Fredry lrez Adam Hanuszkiewicz) 
Sm1erd1akow w Braciach Karamazow Oosto1ewsk1ego lrez Adam Hanuszk1ew1czl 
Janosik-Swój w Na szkle malowane Brylla lrez. Krystyna Janda) 
Figaro w Szalonym dn1U czy/1 weselu Figara Beaumarchais 
lrez Waldemar Śm 1gos1ew1czl 
Billy Flynn w Chicago Kandem !reż Krzysztof Jasiliski) 
Hufnag1el w Operetce Gombrowicza lrez. Jerzy Grzegorzewski) 
Grzela w Szkole żon Mol1ere·a lrez Jan Englert) 
monodram Konfrabas1s/a Suskinda lrez Robert Glllisk1) 
one-man-show W obrame 1askinwwca 

ważn i ejsze role filmowe: 
Jur w Akq1 pod Arsenalem lrez. Jan Łomn i cki) 

Jerzy Zaw1dzk1 w Sza/efisfwach panny Ewy lrez Kaz1m1erz Tarnasl 
inne: 
wspólscenarzysta Iz Wojciechem Mlynarsk1ml przedstawienia Brel !Teatr Ateneum! 
rezyserm przedstawienia Słodkie m10s/o !Teatr Ateneum! 
nagrody: 
, Grand Prix na torulisk1m Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Jednego Aktora 

za monodram Kanfrabas!Sla 
, nagrody na festiwalach teatrów jednego aktora w Toruniu 1 Wrocławiu 

za monodram N1e1ak1 Piórko 
, wyróżnien i e dla autorskiego słuchowiska Romans 

na Krajowym Festiwalu Teatru PR 1 TV „Dwa Teatry· w Sopocie. 2002 

JOANNA KWIATKOWSKA-ZDUŃ 

wykształcen i e : 

Palistwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie - Wydz i ał Aktorsk i 1998 
miejsce pracy: 
Teatr Narodowy w Warszawie od 1998 
ważniejsze role teatralne: 
w spektaklu Cabare/ Kandem lrez Jerzy Stuhr!. 1993 
Kordelio w Królu Lirze Shakespeare· a lreż Maciej Prus) 
Weronika w Oialogus de Passione !reż Kazimierz Dejmek! 
Waria w Wisnwwym sadm Czechowa lrez Maciej Prus) 

Atessa w wybrałem dzis zaduszne swięla wg Słowack i ego !reż . Janusz Wisniewskil 
Sekretarka w Kartotece lrez Kaz1m1erz Kutz I 
nagrody: 
wyrózn1enie za rolę Moszy w dyplomowych Trzech siostrach Czechowa 
lrez Krystian Lupa! na Łódzkim Festiwalu Szkól Teatralnych. 1998-

WOJCIECH MALAJKAT 

wykształcenie : 

Palistwowa Wyzsza Szkoła Filmowa. Telew1zy1na 1 Teatralna w Łodzi . 

Wydziel Aktorski 1986 
miejsce pracy: 
Teatr Studio w Warszawie 1986-2001 
Teatr Narodowy w Warszawie od 1997 
ważniejsze role teatralne: 
Hamlet w Hamlecie Shakespeare· a lrez Guido de Maori 
Konrad Gustaw w Dziadach-Improwizacjach Mickiewicza lreż Jerzy Grzegorzewskil 
Sir James Gloucester Joyce w H10s/o liczy psie nosy I scen i reż Jerzy 

Grzegorzewski! 
Książę Filip w /wome. księzniczce Burgunda Gombrowicza lrez Ewa Bulhakl 
Pijak w )tubie Gombrowicza lreż Jerzy Grzegorzewskil 
Pan Młody w Weselu Wysp1anskiego lrez Jerzy Grzegorzewski) 
Mistrz F1or w Operetce Gombrowicza lrez Jerzy Grzegorzewski! 
Hamlet -Wysp1alisk1 w Hamlecie Stan isława Wysp1alisk1ego lrez Jerzy 
Grzegorzewski! 
ważniejsze role filmowe: 
Obozow w P1ękne1 n1ezna1ome1 lrez Jerzy Hoffman! 
Jan Malecki w W1e/k1m Tygodn1U lrez Andrzej Wajda! 
Janeczek w Szab/1 od komendanta lrez Jan Jakub Kolski! 
Rzędz1an w Dgmem i mieczem lrez Jerzy Hoffman! 
inne: 
, rezyseria przedstaw1en 

Zagra1to1eszcze raz. Sam Allena w Bałtyckim Teatrze w Koszalinie 120011. 
Klub hipochondryków Wrightt w Teatrze Syrena w Warszawie 120031 

, od 1994 wykladowca PWSFTv1T w Łodz i 

nagrody: 
nagroda 1m Wysp1ansk1ego I stopnia za os 1 ągnięc 1 a aktorskie a szczególnie za rolę 

Hamleta 1 Gustawa Konrada w spektaklu Dz10dy-lmprow1zaqe. 1988 
nagroda 1m Schillera za wybitne os1ągn1ęc1a aktorskie na scenie dramatycznej. 1988 
Nagroda Artystyczna Prezydium Oddz1alu PAN w Łodzi 1 Konferencji Rektorów 
Panstwowych Ucze lni Wyzszych w Łodz i . 2001 



o.!§. 

JACEK RÓŻAŃSKI 

wykształcenie : 

Paristwowa Wyzsza Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi 
- Wydział Aktorski 1970 
miejsce pracy: 
Teatr Polski w Poznaniu 1970-1972 
Teatr 1m Bogusławskiego w Kaliszu 1973-1974 
Teatr Nowy w Poznaniu 1974 -1977 
Teatr Muzyczny w Słupsku 1977 ·1988 
Zespół Janusza Wisniewskiego 1988-1993 
Teatr Rozmmtosc1wWarszawie1995-1996 
Teatr Studio w Warszawie 1997·1999 
Teatr Narodowy w Warszawie od 1999 
ważniejsze role teatralne: 
Hufnog1el w Operetce Gombrowicza lrez Mamj Prus! 
Kirkor w Balladynie Słowackiego lrez . Janusz Wisniewskil 
Obcokrajowiec w Modl!lw1e chorego przed nocą !scen. 1 reż Janusz W1sn1ewskil 
Nos w Weselu Wysp1ariskiego !reż Janusz Nyczakl 
Lekarz w Do Damaszku Strindberga !reż Marcin Jarnuszk1ew1czl 

Jakub, Ojciec Józefa w Szale /ow1enia motyli wg Schulza lrez WoJmch Maryariskil 
Diego w FranCIS Bacon, czyli Rózewicza lrez . Jerzy Grzegorzewski! 
Tejrezjasz w Antygonie Sofoklesa !reż Zbigniew Brzoza! 
Banco w Makbecie Shakespeare' a lrez Andrzej Waldenl 
Baron F1rulet w Operetce Gombrowicza lrez. Jerzy Grzegorzewski! 
Tezeusz w !)nie nocy lelnieJ Shakespeare' a lrez Jerzy Grzegorzewski! 
Król Lear w Learze Shakespeare'a !reż Aleksiej Lel1awskil 
Alonzo w Morzu i zw1erc1adle Audena lrez Jerzy Grzegorzewski! 
Teatr TV lwybórl: 
Manuel de Hojeda w C1emnofo kryją z1em1ę Andrzejewskiego 
lrez Izabella Cywińska! 
Wujek w Julii Lidii Wilk lrez. Krystian Lupa! 

ANNA SENIUK 

wykształcen i e : 

Parisłwowa Wyzsza Szkoła Teatralna w Krakowie - Wydział Aktorski 1964 
miejsce pracy: 
Stary Teatr w Krakowie 1964-1969 
Teatr Ateneum w Warszawie 1969-1977i1991-2003 
Teatr Powszechny w Warszawie 1977-1982 
Teatr Polski w Warszawie 1982-1991 

Teatr Narodowy w Warszawie od 2003 
ważniejsze role teatralne: 
Dziewica w Nie -Boskiej komed11 !rez. Konrad Swinarski! 
Solwerno w Peer GynC1e Ibsena !reż Maciej Prus! 
Nad1ezda w Barbarzyricach Gorkiego lrez_ Aleksander Bardini! 

Podstolina w lemscie Fredry lrez Zygmunt HLibnerl 

ważniejsze ro le filmowe: 
Antonina w 81leC1e powrotnym lrez Ewa 1 Czesław Pełelscyl 
Julcia w Pannach z Wilka !reż AnrzeJ Wa1dal 
Handzia w Konop1elce irez Witold Leszczynskil 
Teatr TV !wybór): 
Agaf10 w Dzenku Gogola lrez Ewa Bonackal 
Zona w Ich czworo Zapolskiej lrez Tomasz Zygadło! 
Dulska w Moralnofo pani Dulskiej Zapolsk1e1 !reż Tomasz Zygadlo) 

inne: 
rezyser10 spektakli muzycznych w radiowym Studiu 1m Lutosławskiego 

Balladyna Słowackiego, Pchla Szachra1ka Brzechwy, 
Nie-Bosko symfonlD wg Kras1riskiego, Mys/1 rózne wg Kras1ck1ego 

profesor warszawskiej Akadem11 Teatralnej 
nagrody: 
, Kal1sk1e Spałkanm Teatralne - Nagroda Główna za rolę Karoliny David 

w Nocy lrybad, 1977 
, Opolskie Konfrontacje Teatralne 

nagroda za rolę Podstoliny w lemfoe. 1979 
nagroda za rolę Zefiry, zony Putyfara. w lywoC1e Józefo wg Mikołaja Rejo, 1986 

Nagroda Publ1cznosc1 za rolę Szambelanowe1 w Panu Jow1G/sk1m Fredry. 1998 
, Nagroda 1m Zelwerowicza za tytułową rolę w MoralnosCI pani Dulskiej 

w Teatrze TV, 1992 
, W1elk1 Splendor. nagroda Teatru Polskiego Radm, 1997 
, Złoty Mikrofon za kreaqe aktorskie w Teatrze PR oraz adoptaqę 1 rezyser1ę 

spektakli radiowych Balladyna 1 Pchla Szachrajka, 2000 

BOŻEN A" S-T ACHURA 

wykształcen i e : 

Paristwowa Wyzsza Szkoła Teatralna w Krakowie - Wydział Aktorski 1999 
miejsce pracy: 
Teatr Narodowy w Warszawie od 1999 
ważn i ejsze role teatralne: 
w Burzy !reż Rudo lf Z1ołol 
Kasia w Weselu Wysp1arisk1ego lrez Jerzy Grzegorzewski! 
Dziewczyna w Na czworakach Różewicza lrez Kaz1m1erz Kutz! 
Rewolucjonistka w Nie-Bosk1e1 komedii Kras1risk1ego lrez Jerzy Grzegorzewski! 
ważn iejsze role fi lmowe: 
Solange w Chopm - pragnieme m1lofo lrez Jerzy Antczaki 
Teatr TV: 
Gemmy w Lordzie Jimie wg Conrada lrez Loco Adamiki 



KATARZYNA T ARACIŃSKA-BADURA 

wykształcen i e : 

Akademia Teatralna w Warszawie - Wydział Aktorski 1998 
miejsce pracy: 
Teatr Narodowy w Warszawie od 1998 
ważniejsze role teatralne: 
Dz1nia w Halce Spinol/e !scen. 1 rez Jerzy Grzegorzewskil 
Barlicka-Listowska w wybrałem dzis zaduszne sw1ęfo wg Słowackiego 
lrez Janus z W1sn1ewsk1) 
Kelnerka w Kartotece Rózew1cza lrez Kaz1m1erz Kutz) 
Marysia w Weselu Wyspiańskiego !reż . Jerzy Grzegorzewsk i) 
Waria w W1sn1owym sadzie Czechowa lrez Maciej Prus) 
role w Osia/mm Łubiensk1ego lrez Tadeusz Bradecki) 

ZBIGNIEW ZAMACHOWSKI 

wyksztalcenie: 
Panstwowa Wyższa Szkoła Filmowa. Telewizyjna 1 Teatralna w Łodzi 
- Wydział Aktorski. 1985 
miejsce pracy: 
Teatr Studio w Warszawie 1985 -2001 
Teatr Narodowy w Warszawie od 1997 
ważniejsze role teatralne: 
Szalony Tomek w Miasto liczy psie nosy lrez Jerzy Grzegorzewski) 
Iwan Wojnicki w Wujaszku Wani Czechowa !reż Jerzy Grzegorzewski) 
Ojciec w )tubie Gombrowicza lrez Jerzy Grzegorzewski) 
Bohater w Kor/o/ece Różewicza lrez Kaz1m1erz Kutz) 
Poeto w Weselu Wysp1ansk1ego lrez Jerzy Grzegorzewski) 
ważn i ejsze role filmowe: 
Rysiek Kalont w W1elk1e; ma;ówce lrez Krzysztof Rogulski) 
Artur Janicki w Dekalogu X lrez. Krzysztof K1eslowskil 
Asystent cenzora w Ucieczce z kma .Wolnost"lrez Wojciech Marczewski) 
Korol Karol w Bwlym !reż Krzysztof K1eslowskil 
Tomasz Siwek w Zawróconym lreż Kazimierz Kutz) 
Wolodyjowsk1 w Ogniem 1 mieczem lrez Jerzy Hottmanl 
Edzia w Cze se. Tereska lrez Robert Glińsk1l 
Ks Skorodeck1 w Prymas Trzy lala z tysiąca !reż Teresa Kotlarczyki 
Jasiek w Zmruz oczy lrez Andrzej Jakimowski! 
Matuszek w Zurku lrez Ryszard Brylski! 
Teatr TV lwybórl 
M1chol Płatonow w Plalonaw1e Czechowa lrez Andrzej Oomal1kl 
Mozart w Amadeuszu Shaffera lrez. Maciej Wojtyszko) 
XX w [migrantach Mrozka lrez Kaz1m1erz Kutz! 

inne: 
reżyseria przedstawienia Z aby w Teatrze Narodowym 120021 
nagrody: 
, Nagroda 1m Cybulskiego za role w filmach Dotknięci. Zabij mnie glino. Ludożerca. 

Zad w1elk1ego wieloryba. oraz filmach cyklu Dekalog. 1989 
, Nagroda 1m Wysp1ańsk1ego I stopnia za os1qgnięc1a aktorskie w teatrze. filmie 

1 na estradzie. 1989 
, nominaqa do Felixa !Europejskiej Nagrody Filmowej) w kategorii drugoplanowa rola 
męska za rolę w filmie Ucieczka z kma .Wolnosc· 

, Nagroda im. Zelwerowicza za rolę Wojnickiego w Wu;aszku Wani 
i rolę tytulowq w Plalonowie. 1993 

, nagroda za rolę w filmie Zawrócony na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych 
w Gdańsku. 1994 

, Orzeł - Polska Nagroda Filmowa za najlepszą rolę męskq w filmie CzeSć. Teresko. 2002 
, Zlata Kaczka - nagroda czytelników m1es1ęczn1ka film" dla najlepszego polskiego 

aktora w 1993 1 2001 roku 

ll//#/1/fff dH/1/JU 
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ŚMIERĆ KOMIWOJAŻERA 

Dzieje się w mieszkaniu Willy'ego Lomana, 
na podwórku domu, w którym mieszka, 
i w rozmaitych miejscach Nowego Jorku 
i Bostonu naszych czasów, 
do których Willy przyjeżdża . 

AKT PIERWSZY 

Słychać melodię na {/ecie, lekka i subtelna 
przywodzi na myśl trawę, drzewa i rozległe 
przestrzenie. Kurtyna podnosi się. 

Przed nami dom komiwojażera . Spoza domu 
i z obu stron wyłaniają się przygniatające, 

kanciaste kontury kamienic. Tylko odblask 
granatowego nieba pada na dom i prosce
nium; otaczająca przestrzeń zaznacza się 
gniewnym, pomarańczowym jarzeniem. 
W miarę jak światło rozjaśnia się, spostrzega
my ciężkie sklepienia kamienic czynszowych, 
stłoczonych wokół małego, zdawałoby się, 

kruchego domostwa. Jakby z majaku sennego 
jest to miejsce, z majaku jednak, który tkwi 
w rzeczywistości. Istotnie, kuchnia pośrodku 

sceny wydaje się dość realna, jest w niej siół 
kuchenny, trzy krzesła i lodówka. 
Jednak żadnych innych urządzeń. 
W głębi kuchni zawieszone kotarą wejście 
do saloniku. Po prawej stronie kuchni, 
nieco powyżej poziomu pod/ogi, pokój sypial
ny. Stoi tam tylko metalowe łóżko 
i twarde krzesło. Na półce nad łóżkiem 
widzimy srebrny puchar - odznakę uzyskaną 

w zwycięskim wyczynie sportowym. Okno 
wychodzi na czynszową kamienicę stojącą 
obok. Na piętrze w głębi sypialnia chłopców, 

w lej chwili zaledwie widoczna. Dostrzegamy 
w mroku dwa łóżka, a w głębi okno w dachu. 
(Facjatka ta znajduje się nad niewidocznym 
za kuchnią salonikiem.) Po lewej kręte schody 
łączą facjatkę z kuchnią . W tle, za domem, 
widać mniej lub bardziej wyrainie zarys ka
mienic. Dach domu narysowany grubą kreską . 

Poszerzone proscenium schodzi 
aż ponad orkiestrę. Ten przedni plan służy 
jako podwórko-ogródek oraz markuje miejsce 
scen wyimaginowanych przez Willy Lomana 
i scen rzeczywistych, rozgrywających się 
w mieście. Gdy akcja toczy się w teraźniejszości, 

Q!!?. 

aktorzy respektują umowne linie zaznacza
jące ściany i wchodzą do domu jedynie przez 
drzwi z lewej; natomiast w scenach 
z przeszłości granice te przestają istnieć 
i postacie wchodzą i wychodzą . poprzez" 
ściany na proscenium. 
Z prawej wchodzi Willy Loman, komiwojażer. 
Dźwiga dwie duże walizki z próbkami towaru. 
Flet ciągle gra. Willy słyszy muzykę, 
ale nie reaguje na nią. Ma ponad sześćdziesiąt 
lat, ubrany zwyczajnie. Kiedy tak idzie przez 
scenę do drzwi domu, widać, jak bardzo jest 
zmęczony. Otwiera drzwi z klucza, wchodzi 
do kuchni, z wyrazem ulgi odstawia ciężar. 
Dotyka obolałych dłoni. Coś jakby westchnie
nie wyrywa mu się z ust: „ O Boże, o Boże ... " 
Zamyka za sobą drzwi i uchylając kotarę 
wychodzi z walizkami do saloniku. Linda, 
jego żona, poruszyła się na łóżku 
z prawej. Wstaje, wkłada szlafrok, słucha. 
Najczęściej wydaje się pogodna. Potrafi tłumić 
wszelkie urazy spowodowane zachowaniem 
się Willy'ego. Bo ona go nie tylko kocha - po
dziwia go, jak gdyby właśnie jego zmienne 
usposobienie, porywczość, jego przyciężkie 
marzenia i drobne okrucieństwa przypomi· 
nały jej o istnieniu tych gwałtownych tęsknot, 

które ich łączą. a których ona nie potrafi ani 
wyrazić, ani urzeczywistnić. 
LINDA słysząc, że Willy jest w pobliżu sypial
nego, wola zaniepokojona 
Willy' 
WILLY 
Tak, tak, to ja. Wróciłem . 

LINDA 
Dlaczego? Co się stało? (chwila ciszy) Czy coś 
się stało, Willy? 
WILLY 
Nie, nic się nie stało. 
LINDA 
Chyba nie rozbiłeś wozu? 
WILLY z lekką irytacją 
Powi edziałem przecież wyraźnie, że nic się 
nie stało. Nie słyszałaś? 
LINDA 
Źle się czujesz? 
WILLY 
Jestem śmiertelnie zmęczony. 

Muzyka {/etu cichnie i ginie. Willy siada przy 
niej na łóżku, osowiały. 

Nie dałem rady, Lindo. Po prostu nie dałem 
rady. 
LINDA bardzo ostrożnie, taktownie 
Gdzie byłeś przez cały tydzień? Wyglądasz 
strasznie. 
WILLY 
Dojechałem trochę poza Yonkers. Zatrzyma
łem s i ę na filiżankę kawy. Może to ta kawa. 
LINDA 
Ale co? 
WILLY po chwili 
Nagle nie mogłem dalej prowadzić wozu. 
Ciągle zjeżdżałem w bok, rozumiesz? 
LI N DA pocieszająco 
Ea, to pewno znowu kierownica. Mam wraże
nie, że Angelo nie zna się na studebakerach. 
WILLY 
Nie, to moja wina. Moja. Słuchaj , nagle zdaję 
sobie sprawę, że jadę sto na godzinę 
i że nie pamiętam , co się działo przez ostat

nich pięć minut. Jakbym ... jakbym ... 
nie mógł się skoncentrowa ć. 

LINDA 
Może to przez okulary? W rezultacie nie 
kupiłeś nowych szkieł. 

WILLY 
Nie, widzę doskonale. W drodze powrotnej 
jechałem piętnaście na godzinę . 

Niemal cztery godziny z Yonkers. 
LI N DA z rezygnacją 
Cóż, musisz odpocząć, Willy, tak dalej być 
nie może. 

WILLY 
Przecież dopiero co wróciłem z Florydy. 
LINDA 
Ale twój umysł nie wypoczął. Twój umysł 
ciągle nadmiernie pracuje, 
a chodzi wła ś nie o umysł. kochanie. 
WILLY 
Pojadę jutro rano. Może jutro będę się czuł 
lepiej. 
Linda zdejmuje mu buty. 
Te przeklęte wkładki wykończą mnie. 
LINDA 
Weź aspirynę . Przynieść ci aspirynę? 
Uspokoi cię. 

WILLY ciągle jeszcze zdziwiony 
Jadę, rozumiesz? I świetnie się czuję. 

Nawet przyglądam się krajobrazowi. 
Możesz sobie wyobrazić, obserwuję kra jo-

braz, który przecież co tydzień oglądam . 

Ale lam jest lak p i ęknie, Lindo. Drzewa 
takie rozrośnięte, słońce takie gorące. 
Uchyliłem przednią szybę, żeby mnie owie
wało ciepłe powietrze. A lu nagle zjeżdżam 
z drogi. Powiadam ci, zupełnie zapomniałem, 
że prowadzę wóz. Gdybym był skręcił 
w drugą stronę. poza biały pas, mogłem kogoś 
zabić . Jadę dalej, a za pięć minut 
znowu mi się cos majaczy i prawie że ... 
(przyciska dwoma palcami gałki oczu) 
Takie mam myśli , takie dziwne myśli. 
LINDA 
Willy, kochanie, pomów z nimi jeszcze raz. 
Nie wiem, dlaczego nie miałbyś pracować 
na miejscu. w Nowym Jorku. 
WILLY 
Oni mnie nie potrzebują w Nowym Jorku. 
Jestem człowiekiem Nowej Anglii. 
Jestem niezbędny w Nowej Anglii. 
LINDA 
Ale masz sześćdziesiąt lat. Nie mogą 
od ciebie żądać , abyś ciągle jeszcze jeździł 
co tydzień . 

WILLY 
Muszę zadepeszować do Portland. 
Miałem być jutro o dziesiątej rano u Browna 
i Morrisona, żeby im pokazać próbki. 
Psiakrew, mógłbym im wetknąć towar! 
Zaczyna wkładać marynarkę. 

LI N DA zabierając mu marynarkę 
Powinieneś jutro pójść do biura, do Howarda, 
i powiedzieć mu, że po prostu musisz 
pracować w Nowym Jorku. Jesteś zbyt uległy, 

kochanie. 
WILLY 
Gdyby stary Wagner żył, prowadziłbym mu 
dziś cen t ralę . Stary to był król i chłop 
z charakterem. Ale len jego syn, ten Howard, 
nie docenia mnie. Kiedy po raz pierwszy 
pojechałem na północ , firma Wagner w ogóle 
nie wiedziała, gdzie leży Nowa Anglia! 
LINDA 
Czemu nie powiesz tego wszystkiego Howar
dowi, kochanie? 
WILLY pokrzepiony na duchu 
Powiem, stanowczo powiem. Jest w domu 
ser? 
LINDA 
Zaraz ci zrobię kanapkę. 



WILLY 
Nie, idź spać. Wezmę sobie mleka. 
Zaraz przyjdę. Chłopcy w domu? 
LINDA 
Śpią. Happy zabrał dzisiaj Biffa na randkę . 
WILLY z zainteresowaniem 
Tak? 
LINDA 
To było takie przyjemne, kiedy się razem 
golili, jeden stał za drugim w łazience . 

I kiedy razem wyszli. Nie czujesz? Cały dom 
pachnie wodą po goleniu. 

WILLY 
Pomyśl tylko. Pracujesz całe życie, 
żeby spłacić dom. I kiedy wreszcie jest już twój 
na własność, nie ma w nim kto mieszkać. 

LINDA 
No cóż, kochanie, w życiu ciągle ktoś odcho
dzi. Zawsze tak jest. 
WILLY 
Nie, nie, są ludzie - są ludzie, którzy do cze
goś dochodzą. Czy Biff mówił coś, 
kiedy rano wyjechałem? 
LINDA 
Nie trzeba było go krylykować, Willy, 
i to kiedy ledwie zdążył wysiąść z pociągu. 
Nie powinieneś się irytować na niego. 

WILLY 
A kiedyż, u diabła, zirytowałem się? 
Po prostu zapytałem, czy dobrze zarabia. 
To ma być krytyka? 
LINDA 
Ależ, kochanie, jakże on ma dobrze zarabiać? 
WILLY stroskany i zagniewany 
Coś go nurtuje. Miewa teraz ciągle humory. 
Czy tłumaczył się po moim wyjeździe? 

LINDA 
Był zgnębiony, Willy. Wiesz, jak cię podziwia. 
Myślę, że kiedy zrozumie, czego mu potrzeba, 
obu wam będzie lżej i przestaniecie się kłócić . 

WILLY 
Na farmie ma to zrozumieć? Czy to jest życie? 
Robotnik rolny? Początkowo, kiedy był młodszy, 
myślałem sobie, no cóż, młody chłopak, 
niech się powłóczy, niech spróbuje różnych 
zawodów. Ale minęło już przeszło dziesięć 
lat, a on wciąż jeszcze nie zarabia nawet 
trzydziestu pięciu dolarów tygodniowo. 
LINDA 
Zaczyna już rozumieć, Willy. 

WILLY 
Jeżeli do trzydziestego czwartego roku życia 
nie zrozumiał, czego mu potrzeba, 
to już jest wstyd' 
LINDA 

Ciszej! 
WILLY 
Bo jest leniem, psiakrew! 
LINDA 
Willy, proszę! 
WILLY 
Biff jest leniwym włóczykijem! 

LINDA 
Śpią już . Lepiej weź sobie coś do zjedzenia. 
No, idź już . 

WILLY 
Po co wrócił do domu? Chciałbym wiedzieć , 

co go sprowadza do domu? 

LINDA 
Nie wiem. Zdaje mi się, że wciąż jest jakiś 
zagubiony, Willy. Bardzo zagubiony. 
WILLY 
Biff Loman zagubiony! W największym kraju 
świata młody człowiek, który ma tyle ... 
osobistego uroku, zagubiony. I taki dobry 
pracownik. Jedno można o nim powiedzieć : 

nigdy nie był leniwy. 

LINDA 

Nigdy. 
WILLY ze współczuciem , stanowczo 
Rano z nim porozmawiam. Szczerze sobie 
pogadamy. Znajdę mu pracę . W handlu. 
Mógłby zrobić karierę w krótkim czasie. 
Mój Boże! Pamiętasz, jak w szkole przepadali 
za nim koledzy? A kiedy się tylko do któregoś 
uśmiechnął, promienieli szczęściem. 
A jak szedł ulicą ... 
Pogrąża się we wspomnieniach. 
LINDA usiłując wyrwać go z zamyślenia 
Willy, kochanie, kupiłam dziś nowy gatunek 
sera. Amerykański "bity" ser. 

WILLY 
Czemu kupujesz ser amerykański , 

kiedy ja lubię szwajcarski? 

LINDA 
Na odmianę. Myślałam , że będziesz zado

wolony ... 
WILLY 
Nie chcę odmiany. Lubię ser szwajcarski. 
Dlaczego mi się zawsze sprzeciwiasz? 

LINDA z uśmiechem, który pokrywa przykrość 
Myślałam , że ci zrobię niespodziankę. 
WILLY 
O Boże, czemu nie otworzysz tu okna? 
LINDA z bezgraniczną cierpłiwofrią 
Wszystkie okna są otwarte, kochanie. 
WILLY 
Jakby nas zamknęli w pudle. Cegły i okna, 
okna i cegły. 

LINDA 

Powinniśmy byli kupić sąsiednią działkę. 
WILLY 

Samochody wzdłuż całej ulicy. Nigdzie ani krzty 
świeżego powietrza. Trawa nie chce już 
rosnąć. Ani jednej marchewki nie można 
wyhodować w ogródku. Powinna wyjść jakaś 
ustawa przeciw kamienicom czynszowym. 
Pamiętasz te dwa piękne wiązy, lam? 
Zawieszaliśmy na nich z Biffem huśtawkę. 
LINDA 
Tak jakby się mieszkało milion mil poza 
miastem. 
WILLY 
Powinni byli zaaresztować budowniczego za to, 
że je ściął. Zdewastowali całą okolicę. 
(pogrążony w myślach) Coraz częściej myślę 
o tamtych czasach, Lindo. O tej porze roku 
mieliśmy bez i glicynie. A polem peonie rozkwi
tały i żonkile. Jaki zapach był w tym pokoju! 
LINDA 
Tak, ale mimo wszystko ludzie muszą gdzieś 
mieszkać. 

WILLY 
To nie to. Teraz jest więcej ludzi . 
LINDA 
Nie myślę, żeby było więcej ludzi. Myślę ... 
WILLY 
Jest więcej ludzi! I to właśnie niszczy kraj. 
Przyrost ludności nie do opanowania. 
Konkurencja, że można zwariować. Czujesz 
smród z tamtej kamienicy. 
A ten z drugiej strony ... Co to takiego .bity" 
ser? Przy ostatnich słowach Lomana Biff i Happy 
unoszą się w łóżkach i słuchają . 

LINDA 
Zejdź do kuchni i spróbuj. A zachowuj się 
cicho. 
WILLY zwraca się do Lindy, przepraszając 
Nie martw się o mnie, serce. 

BIFF 
Co się stało? 
HAPPY 
Słuchaj! 

LINDA 
Za dużo masz trosk na głowie. 
WILLY 

Jesteś moją podporą i moją pociechą, Lindo. 
LINDA 
Postaraj się uspokoić, kochanie. Robisz z igły 
widły. 

WILLY 

Nie będę się już z nim kłócił. 
Jeżeli chce wrócić do Teksasu, niech wraca. 
LINDA 

Na pewno coś dla siebie znajdzie. 
WILLY 
Masz rację. Są ludzie, którzy dopiero w póź
niejszych latach nabierają rozpędu. 
Jak Tomasz Edison chyba. Albo B. F. Goodrich. 
Jeden z nich by głuchy. (idzie w stronę drzwi 
sypialni) Stawiam na Biffa. 
LINDA 
I, Willy, jeżeli w niedzielę będzie ciepło, 
pojedziemy na wieś. Podniesiemy przednią 
szybę, zabierzemy ze sobą jedzenie. 
WILLY 

Nieslety, w nowych wozach przednie szyby 
się nie podnoszą. 
LINDA 

Ale przecież dziś podniosłeś ją. 
WILLY 

Ja? Skądże. (nagle zatrzymuje się) 
Czy to nie dziwne? Czy to nie zdumiewające ... 
Przerywa zaskoczony i przerażony. 
Z oddali dochodzi gra na {lecie. 
LINDA 
Co, najdroższy? 
WILLY 
To niesłychane. 

LINDA 

Co, kochanie? 
WILLY 
Myślę o chevrolecie. (chwila pauzy) 
Dz i ewięćset dwudziesty ósmy ... 
kiedy miałem tę czerwoną chevroletkę ... 
(urywa) Czy to nie zabawne? Przysiągłbym , 

że dziś jechałem tą chevroletką. 

LINDA 
To nieważne. Coś ci ją musiało przypomnieć. 

Q!li 
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WILLY 
Niesłychane. Pamiętasz tamte czasy? 
Jak Biff zawsze polerował wóz? 
Kiedy go sprzedawałem, 
nie chcieli w firmie wierzyć, że zrobił osiem
dziesiąt tysięcy mil. (potrząsa głową) 
Hm ... (do Lindy) Śpij spokojnie, zaraz wracam. 
Wychodzi z sypialni. 
HAPPY do Biffa 
Jezu, może on znowu rozwalił wóz! 
LINDA wołając do Willy'ego 
Uważaj na schodach, kochanie! 
Ser jest na środkowej półce. 
Odwraca się, idzie w kierunku łóżka, 
bierze jego marynarkę i wychodzi z sypialni. 
Światło podniosło się na pokój chłopców. 
Niewidoczny już Willy mówi do siebie: 
. Osiemdziesiąt tysięcy mil", i śmieje się. 

Biff wychodzi z łóżka, przesuwa się ku przo
dowi i stoi nasłuchując. 
Biff jest o dwa lata starszy od swego brata 
Happy'ego. Jest dobrze zbudowany, 
ale ostatnio zabiedzony i mniej pewny siebie. 
Gorzej mu się powiodło, a przecież marzenia 
jego są i śmielsze, i trudniejsze niż marzenia 
brata. Happy jest wysoki, atletyczny. 
Zmysłowość emanuje z niego, jakby to było 
dodatkowe ubarwienie czy zapach, co odkry
ło już wiele kobiet. I on nie znalazł sobie 
w świecie właściwego miejsca. Jednak nigdy 
nie pozwolił uznać się za pokonanego, toteż 
stal się bardziej gruboskórny i, 
mimo pozornego zadowolenia z siebie, 
bardziej zagubiony niż brat. 
HAPPY wychodząc z łóżka 
Jeżeli tak dalej pójdzie, zab iorą mu prawo 
jazdy. Wiesz, Biff, zaczynam się o niego 
niepokoić. 

BIFF 
Traci wzrok. 
HAPPY 
Nie. Jeździłem z nim. Widzi zupełnie dobrze. 
Po prostu nie może skupić uwagi na prowa
dzeniu. 
W zeszłym tygodniu jechałem z nim przez 
miasto. Zatrzymuje się na zielone światło, 
a na czerwone rusza. 
Śmieje się. 
BIFF 
Może nie rozróżnia kolorów. 

o~ 

HAPPY 
Ojciec? W całej firmie najlepsze oko 
na kolory. Dobrze o tym wiesz. 
BI FF siadając na lóż ku 
Idę spać . 

HAPPY 
Biff, jeszcze jesteś zły na ojca? 
BIFF 
Porządny chłop z niego. 
WILLY pod nimi w saloniku 
A tak, proszę ja was, osiemdziesiąt tysięcy mil 
- osiemdziesiąt dwa tysiące! 
BIFF 
Pal isz? 
HAPPY podając mu paczkę papierosów 
Chcesz? 
BIFF biorąc papierosa 
Wystarczy, że poczuję papierosa, 
już nie zasnę. 

WILLY 
Ale harówa, co? 
HAPPY wzruszony 
Zabawne, Biff, prawda? Że tak tu znowu 
razem śpimy? Nasze stare łóżka . (klepie łóżko 
serdecznie) Czegośmy w tych łóżkach nie 
obgadali' Całe nasze życie. 
BIFF 
Aha. Kupa marzeń i planów. 
HAPPY śmiejąc się niskim, męskim śmiechem 
Z pięć setek bab chciałoby wiedzieć, 
o czym się mówiło w tym pokoju. 
Śmieją się obaj cicho. 
BIFF 
Pamiętasz grubą Betsy, jakże jej było - no, jak się, 
do diabła , nazywała ta z ulicy Bushwick? 
HAPPY przygładzając sobie włosy 
Ta z owczarkiem? 
BIFF 
O, właś nie . Ja cię wprowadziłem, pamiętasz? 
HAPPY 
Aha, mój pierwszy raz ... chyba. Co za świnia, 
brachu' (śmieje się, niemal wulgarnie) 
Nauczyłeś mnie wszystkiego, 
co wiem o kobietach. Nie zapominaj o tym. 
BIFF 
Na pewno już nie pam iętasz , jaki byłeś nie
śmiały. Szczególnie z dziewczynami. 
HAPPY 
Och, wciąż taki jestem, Biff. 

BIFF 
Nie zawracaj głowy. 
HAPPY 
Tylko że nie pokazuję po sobie, to wszystko. 
Teraz chyba się zrobiłem mniej nieśmiały, 

a ty bardziej. Co się stało, Biff? 
Gdzie twój dawny humor, pewność siebie? 
Szturcha Biffa w kolano. Biff wstaje i niespo
kojnie chodzi po pokoju. 
Co ci jest? 
BIFF 
Czemu się ojciec ciągle ze mnie wyśmiewa? 
HAPPY 
On się nie wyśmiewa z ciebie, on ... 
BIFF 
Cokolwiek powiem, zaraz uśmieszek 
na twarzy. Nie można do niego podejść. 

HAPPY 
Chce, żebyś zrobił karierę. O to chodzi, Biff. 
Już od dawna chciałem z tobą pomówić o 
ojcu. Coś ... się z nim dzieje. 
On gada do siebie. 
BIFF 
Zauważyłem to dziś rano. 
Ale on zawsze mamrotał do siebie. 
HAPPY 
Nigdy do tego stopnia. To się zrobiło takie 

krępujące, że go wysłałem na Florydę. 
I coś ci powiem, najczęściej przemawia 
do ciebie. 
BIFF 
A co o mnie mówi? 
HAPPY 
Nie mogę wykapować. 

BIFF 
Co on o mnie mówi? 
HAPPY 
Mam wrażenie, że ponieważ nie znalazłeś 
sobie nic na stałe, że do pewnego stopnia 
wisisz jeszcze w powietrzu ... 
BIFF 
Są także i inne sprawy, które go trapią, Happy. 
HAPPY 
O co chodzi? 
BIFF 
Nieważne, tylko to nie zwalaj wszystkiego 
na mnie. 
HAPPY 
Ja uważam, że gdybyś tylko coś zaczął ... 
to jest ... czy widzisz tam dla siebie 

jakąś przyszłość? 

BIFF 
Słuchaj , Hap, nie wiem, co to w ogóle znaczy 
przyszłość. Nie wiem, czego mam chcieć. 

HAPPY 
Nie rozumiem. 
BIFF 
No więc sześć czy siedem lat po szkole 
starałem się coś z siebie zrobić. Urzędnik 
spedycyjny, sprzedawca, takie czy inne 
zajęcie. Ale to jest parszywe życie . Ta kolejka 
podziemna co rano latem, kiedy już jest żar. 
Całe życie strawić na spisywaniu towarów 
albo na rozmowach telefonicznych, 
albo na sprzedawaniu czy kupowaniu. 
Mordować się przez pięćdziesiąt tygodni 
w roku dla dwóch tygodni urlopu, 
gdy jedynym marzeniem jest zrzucić koszulę 
i być pod gołym niebem. I ten ciągły wyścig, 

żeby prześcignąć tego drugiego. A jednak. .. 
tak się buduje przyszłość . 

HAPPY 
Więc naprawdę dobrze się czujesz na farmie? 
Jesteś zadowolony? 
BIFF coraz bardziej podniecony 
Happy, miałem już dwadzieścia czy trzydzie
ści różnych zajęć od czasu, kiedy wyjechałem 

z domu przed wojną, i wszystko kończy się 
tak samo. Dopiero ostatnio zdałem sobie 
z tego sprawę. W Nebrasce, gdzie pilnowałem 
bydła , i w Dakocie, i w Arizonie, 
a teraz w Teksasie. Dlatego chyba powróciłem 
do domu, że zdałem sobie z tego sprawę. 
Ta farma, na której pracuję, teraz tam jest 
wiosna, wiesz? Mają około piętnastu małych 
źrebaków. Trudno o coś bardziej wzruszają
cego czy ... piękniejszego jak widok klaczy 
i małego źrebaka . I tam jest teraz nie za gorąco, 
wiesz? W Teksasie jest teraz świeżo i jest wiosna. 
Kiedy wiosna przychodzi tam, gdzie akurat 
jestem, nagle zdaję sobie sprawę, o mój Boże, 

ja przecież do niczego w ten sposób nie dojdę! 
Cóż ja, u diabła, robię zajmując się końmi 
za dwadzieścia osiem dolarów tygodniowo' 
Mam już trzydzieści cztery lata i powinienem 
myśleć o przyszłości. Wtedy na gwałt wracam 
do domu. A jak już tu jestem, nie wiem, 
co mam ze sobą robić. (po chwili) Zawsze so
bie mówiłem, że nie mogę zmarnować życia. 
A za każdym razem, jak tu wracam, 
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wiem, że nic innego nie robię, tylko marnuję 
życie. 

HAPPY 
Jesteś poeta, wiesz Biff? Jesteś - jeste ś 

idealista! 
BIFF 
Nie, wszystko mi się okropnie pokręciło. 

Może trzeba się ożenić? 
Może w coś wleźć na dobre? Może o to chodzi. 
Jestem jak szczeniak. Nieżonaty, nie mam 
żadnego interesu, po prostu jestem ... jestem 
jak szczeniak. A ty jesteś zadowolony, Hap? 
Tobie s i ę powiodło, prawda? 
Jesteś zadowolony? 
HAPPY 
Do diabła, nie! 
BIFF 
Dlaczego? Dobrze zarabiasz, prawda? 
HAPPY chodzi, roznosi go energia, 
jest bardzo przekonywający 
Jedyne, co mi teraz zostało, to czekać, 

aż umrze kierownik handlowy. Więc, po
wiedzmy, że będę kierownikiem handlowym. 
To mój dobry przyjaciel. Wybudował sobie 
wspaniały pałac na Long Island. Pomieszkał 
w nim dwa miesiące i sprzedał go. 
Teraz buduje drugi. Gdy tylko jest skończony, 
przestaje już go cieszyć . I wiem, że ze mną 
byłoby tak samo. Nie wiem, u diabła, 

po co pracuję. Czasem siedzę w mieszkan iu 
zupełnie sam i myślę o czynszu, który płacę. 

Co za wariactwo. A jednak tego właśnie chciałem . 

Własne mieszkanie, wóz i moc kobiet. 
A mimo to, psiakrew, czuję się samotny. 
BIFF entuzjastycznie 
Słuchaj, pojedź razem ze mną na Zachód. 
HAPPY 
Ty i ja-tak? 
BIFF 
No. Może udałoby się kup ić ranczo. Hodować 
bydło . Popracować fizycznie. Chłopy takie jak 
ty i ja powinni pracować pod gołym niebem. 
HAPPY nagle zapala się do projektu 
Bracia Loman, co? 
BIFF z dużą serdecznością 
No. Bylibyśmy sławni w całej okolicy. 
HAPPY zachwycony 
Biff, to jest to, o czym marzę . Czasem wprosi 
mam ochotę zedrzeć z siebie ubranie 
na środku sklepu i zboksować lego cholernego 

Q!ill 

kierownika handlowego. Rozumiesz, 
w całym tym sklepie mógłbym zwyciężyć 
każdego w boksie, w bieganiu, 
w podnoszeniu ciężarów, a muszę słuchać 
rozkazów tych byle jakich psubratów, prosta
ków. Aż cholera mnie bierze. 
BIFF 
Mówię ci, stary, gdybyś ty był ze mną, 
byłbym tam szczęśliwy. 

HAPPY rozentuzjazmowany 
Widzisz, Biff, wszyscy naokoło są tacy fałszy 

wi, że ciągle obniżam swoje ideały ... 
BIFF 
Dziecko, we dwóch bronilibyśmy jeden 
drugiego i miel i byśmy komu zaufać. 
HAPPY 
Gdybym był pod bokiem ... 
BIFF 
Happy, rzecz w tym, że nas nie nauczyli, 
jak być chytrym na forsę. Tego nie potrafię. 

HAPPY 
Ani ja. 
BIFF 
Więc jedźmy! 

HAPPY 
No dobrze, a ile tam można zarobić? 
BIFF 
Więc popatrz na swojego przyjaciela. 
Buduje pałac i nie może w nim spokojnie 
us iedzieć. 

HAPPY 
Aha. Ale kiedy wchodzi do sklepu - klękajcie, 

narody - oto pięćdz i esiąt dwa tysiące dola
rów rocznie wkracza przez drzwi obrotowe. 
A ja mam więcej w małym placu 
n i ż on w głowie. 

BIFF 
Aha, tylko że przed chwilą mówiłeś ... 
HAPPY 
Muszę pokazać paru nadętym ważniakom 
w tej firmie, że Happy Loman coś potrafi . 
Chcę móc wejść do sklepu lak, jak on wcho
dzi. Potem pojadę z tobą, Biff. 
Jeszcze będziemy razem, daję ci słowo. 
Słuchaj, a te dwie, któreśmy mieli dziś wie
czór. Czy nie wspaniałe babki? 
BIFF 
Aha, aha. Już od lat takich nie miałem. 
HAPPY 
Mam takie, ile razy mi się zechce, Biff. 

Gdy tylko ogarnia mnie zniechęcenie. 

Najgorsze, że po pewnym czasie człowiek 
zabiera się do tego jak do kręgli. Kładę jedną 
po drugiej i to już nie robi żadnego wrażen ia . 
A ty co, dużo kosisz? 
BIFF 
Nii. Chciałbym znaleźć dziewczynę - poważ

ną. Żeby w niej coś było. 
HAPPY 
Ja też o tym marzę. 

BIFF 
Nie zawracaj głowy. Nigdy byś nie wracał 
do domu. 
HAPPY 
Wracałbym. Żeby to był ktoś z charakterem, 
żeby się potrafiła postawić. Jak mama, wiesz? 
Nazwiesz mnie takim synem, jak ci coś po
wiem. Ta mała Charlotka, z którą byłem dziś 
wieczór, za pięć tygodni wychodzi za mąż. 

Przymierza nowy kapelusz. 
BIFF 
Nie bujaj . 
HAPPY 
No. Facet będzie kiedyś wiceprezesem 
naszego przedsiębiorstwa . Nie wiem, co za czort 
we mnie siedzi, może ja mam po prostu zbyt 
rozwinięly zmysł współzawodniclwa czy co, 
ale zabrałem się do niej i wziąłem ją, 
a co gorsze, nie mogę się jej pozbyć. I on jest 
już trzecim dyrektorem, którego tak urzą

dzam. Czy to nie parszywe usposobienie? 
A już szczyl wszystkiego, że jeszcze chodzę 
na ich śluby. (oburzony, ale śmieje się) 
To tak samo - że niby nie mam brać łapówek. 

Od czasu do czasu fabrykanci dają mi pa
pierek studolarowy, żeby do nich skierować 
zamówienie. Wiesz, jaki jestem uczciwy, 
ale Io nie tak jak z tą dziewczyną. Nienawidzę 

siebie za to. Bo ja wcale nie chcę tej dziew
czyny, a jednak korzystam z okazji i. .. 
mam z tego frajdę. 

BIFF 
Chodźmy spać. 

HAPPY 
No i nic nie postanowiliśmy, widzisz! 
BIFF 
Przyszło mi coś do głowy, może spróbuję. 
HAPPY 
Co takiego? 

BIFF 
Pamiętasz Billa Olivera? 
HAPPY 
No, Oliver zrobił się wielki . Chcesz znowu 
u niego pracować? 
BIFF 
Nie, ale kiedy odchodziłem, coś mi powie
dział. Położył mi rękę na ramieniu 
i powiedział: „Biff, jeżeli kiedyś będziesz 
czegoś potrzebował, przyjdź do mnie." 
HAPPY 
Pamiętam . Niezła myśl. 

BIFF 
Chyba pójdę z nim pogadać. Gdybym dosiał 
dziesięć albo nawet siedem, osiem tysięcy 
dolarów, mógłbym kupić p i ękne ranczo. 
HAPPY 
Na pewno ci pomoże. Bo on cię bardzo cenił, 
Biff. Zresztą tak jak wszyscy. Lubią cię, Biff. 
Dlatego mówię, wróć tu, będziemy razem 
mieszkać w moim mieszkaniu. I mówię ci , 
jakiego tylko kota zechcesz ... 
BIFF 
Nie. Mając ranczo, mógłbym pracować tak, 
jak lubię, i jednak coś znaczyć. 

Tylko pytanie, czy Oliver wciąż jeszcze myś li , 

że ukradłem to pudło piłek do koszykówki . 
HAPPY 
E, na pewno dawno o tym zapomniał. 
To już prawie dziesięć lat. Jesteś przewrażli 

wiony. W każdym razie przecież cię 
jednak nie wylał. 

BIFF 
Ale chyba miał zamiar. Chyba dlatego sam 
odszedłem . Nigdy nie byłem pewny, 
czy wiedział, czy nie. Chociaż wiem, 
że bardzo mnie cenił. Byłem jedynym, 
któremu powierzał zamykanie 
wszystkiego na noc. 
WILLY z dołu 
Biff, czy chcesz umyć silnik? 
HAPPY 
Cicho ... 
Biff spogląda na Happy'ego, który nasłuchuje 
i patrzy w dół. Willy mamrocze w saloniku. 
Słyszałeś? 

Słuchają. Willy śmieje się ciepło. 
BI FF którego ogarnia gniew 
Czy on nie wie, że mama to słyszy? 

oj2 
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WILLY 
Tylko nie pobrudź sobie swetra, Biff. 

Twarz Biffa zmienia się, jakby go coś boleśnie 
dotknęło. 

HAPPY 
Czy to nie okropne? Nie wyjeżdżaj już, proszę 

cię. Znajdziesz tu pracę. Musisz tu pozostać . 

Nie wiem, co z nim robić . To się staje coraz 

bardziej krępujące. 

WILLY 

Ale się ciaćkasz z wozem. 

BIFF 
A mama to wszystko słyszy. 

WILLY 
Nie bujasz, Biff, masz randkę? To świetnie. 

HAPPY 
Śpijmy już, ale pogadaj z nim rano, dobrze? 

BI FF ociągając się wchodzi do łóżka 
A ona w domu! Niech to! 

HAPPY włażąc do łóżka 
Chciałbym, żebyś z nim pogadał jak należy. 

Światło oświetlające ich pokój przygasa. 
BIFF do siebie, w łóżku 
Ten samolubny, głupi ... 

HAPPY 
Cicho, Biff, ś ij. 

wiatłO skierowane 1111 /Kjallę 
jui od dłuższej ch111lll, mimo że bntdll 
jeszcze nie sliotla,11 nianawy; poslllt 
Willy'efO ledlOie !Mloana na niższym planie 
ID nie olloiellonej ltudini. Willy o"'1lerl 
lod6wlę, Hflłda donie/ i IDYimuje bulel1tt 
mleka. Kamiemce czyn.0111t1 znllra/4. 
a cały dom i Jelootocnnle polrtyu1e sit llUmi. 
W miarę poia1Dlanła lir lilti slychat ~ 
WILLY 
Bądt ostrożny z dz1ewczt11ml, Biff. 
ja ci to mówię. Nic im nie przyrzekli~ 
Żadnych obietnic. Bo dziewcztla, rozumiesz, 
wierzą we WSZysłlco. co im powiesz, 
a ty jesleł Jeszcze bardzo młod~ Biff, ze mło
dy, żeby poważnie myłlef o dziewcqtadl. 
~wlalło olwiellaPła kuchttlr 111:rmamia "'· 
Willy, gadajęc. umyka lod6talcv. 
Poddiod:rl do stołu na przodzie sce111. 
Na/e111a mleka do szldanlri. Jesl c:ałlcoalic:ie 
pogrążony 11111J11lach. Ufmledla sit lekJtio. 
O wiele za młody, Biff. Teraz musisz solidnie 
myślet o l1llluce. A kiedy już stllnlesz 
na nofl, to dla takiego chłopca jelc ty znajdzie 
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się moc dziewczyn. fulmlecha ar ~nie 
do lraałe. kt6lw lłol,,,.., stolel NapfłWdt 
dmwayny pt;q zadtlbleł flmieje sitJ To 
~cbtapcn,maa~powodze
nle. (łlopniOllO Wllb' 118aJN "'4llllt. 
poprzez icłalr1 Jturhnl do lłOfol rzeczyt8ilde 
itM/dułł• flt•SClfte lefO fioł-"*"" 
fit do~ tlOl'llłllfńl!i l'8ftlJOl01J ~ 
sit dziwiłem. czemu łllk starann1łl glenlllfta 
w6L Hal Nie zllflOllllnald1ło~ Wł. 
chłopcy. Kapsle ~lrdt4-Happy, 
do uyb wef .... łllk_jlłl najlalwiej. 
Biff, pokaż mu, Jak to sit l9bll WldzlR, 
Happy! Zfnlet je. Zr6b łelltz podutzeczlit. 
Tak, o tak, dab11 robola.Jut cl ldżie i.,tej. 
19pPJ,f.zelląmłl/e tit. lda:l'fllł IUY,,..,,. z.,,,.,._ nuffpllłe paftąJru ~ Biff, 
pieiwsnnea,jak~nU.11 dlMlt 
czasu,pnJlnientYłt duqpl.a naddom-. 
lol• .... te podaas burzy zllllaie lit i"""" 
w dach.~ d powiem. Wefrnlemy linkt. 
podwiążemy pl;tt, a polem wleziemy 
na drzewo z piłą I odpilufemy M-
tlk tylko skończycie z ww.em, Io pnyjdtde 
lulaj. Mam die was. chłopak~ niespodzi.nłlt. 
HAPnnallllłil 
A co masz, latał 
WILLY 
Nie. Najpierw shot\ada. ~jde, 
nifdy nie zostawiał nledolumczoneJ roboty. 
(pelntcna .~dn..,..., Biff, w Atbeny 
widziałem wapanial)' hamH. Myłlc, 
że lak tam btdt naSl4Pn)'• mem. 
to fO lcupif. Zawlellmy to lllitdzy lyml dwo
ma ~ami. To dopie10btdzlel 
Pobu)K lit pod tyllli ~do liche, 
to dopiero będzłe-
li/fi ffłppyjaJID trrłodzi chłoJiq ~sit 
od slllln,K Ilu ld6fe/ "'6mif Wiiiy. ffllM1 niesie 
ama1y I 111ilderlio lf --..-ININfrH. 
na Jrldlym Q11SZ11a /lffl duła lit«a •s•. 
Niesie pilfłf /IOint. 
llPF IOłlru:• U lalli&' ID lrlenmlfunmo
chodu 
Noc:o, lałku, zawodew&T 
WILLY 
Prima. Prima fObola, chłupeld. To "' lll:tyWlł 
znibione. Biff. 
HAPPY 
Tato, a fdzie lffspocłzlankaT 

WILD' 
W wmle, na tylnym siedzeniu. 
HAPn 
Dolwa 1łlU8! 
~ .... 
A • ka ł8kiefo, tatusiu? PQwłedz. CXlkupiłełł 
WłJ.LY lmieJ4c Ilf, •fakuJeto po babersliV 
1.0bllczysz. cal, CD chclałeln. Ubył fllłał. 
... odurt.ac:a sit i iditif llJ sWnf,,,.,. 
Ce'° tal!łego. Happy! 
.....,„SQ!nł 

Gntaka.boksersb. „ 
Oth.iato! .... 
Z pądplśeai Hmefo Gene Tunn11111 
~lllbtfjanio,.cftUUlif~ ...... 
.o.-i slc;atł wiedzllłel. te ~Y Me 
...... bobersqt 
Włll.Y 
"- łlO Ale ma nic lepszefO dowyrablallla 
.-1\eksu. 
llAPPrlrladltle Ilf na wcnelr J,...,,,, llOfłllli 
Czy uuwatyłe§. że thudnt? 
WIU.Y do lłappy'eltl 
~ tesC także skakanka. ..... 
WłckWń lllOją ~ pilliff 
WILLY °"4daJłc pillrf 
5lr4d wziąłał nCJWll piłktł .... 
Trenw kazał mi twiczyt podawanie. 
Wł1LY 
Ad! Wr. r „ c1 1t pilkt. co! .... 
~"' J11sobiezszatn1. 
'*ie Ilf lajemntczo. 
WIUY ""'*sit z lej lrntdridy ruem 
żąnetfl 

Mit musisz ją zwl6ciŁ 
llAPff 
MHileln cl.ie mu sit to nie spodolia. 

•4' 
Prńdlłk oddam. 
WMLYli'dłfnu/flC liłdtnif, do Happj'ejO 
IWnłlt. łe Jriec:ły twicZy, musi uiywat przepi· 
.-ej pilld, no nłe?I (do •J 

T-pewno dę pochwali za przedsitbior· 
czośtl 

"" Och. stale mnie chwali za przedfitblotaofŁ 
WW.V 
Bo.cit lubi, Biff. Gdyby kto Inny wdlłł „-... 
bylaby awanlura. No, 1 cojellcn..,.. 
chłop('fT co lłychat? 

"" Gdzie byW tym razem. tatusiu'ł O l'lftY, 
alełnly śit lfłSknili za...,._ 
WIUY~ otac:qdtfopcdtl 
rem/Onami łlaiem~na....,pndcl 
proscM/u1'ł 

StfSlmiliłcle tle, m? .... 
Jeszcze jak. Brak nam debie było przez at; 
CZlll • 

Wlu.Y 
Aft! PoWJem Włlll ulnt. ~ 
l'JlhDnikomu pary z• Przyjdzie dmleĄ. 
lcłedy btdt rnlałwłltny IRlem I nlfdYjut nie 
będę musiałwyjeżdźat z demu. 
KMPr 
Jak wuj ChatJe, CD'ł 
WIU.Y 
Wlekszy nit wuja! Bo Charley nie jesł lubiany. 
No, łubi.t to. ale nlna bardzo. „„ 
A lym razem fdzle byW. latusiut 
WILLY 
No wite 1ek wyruszyłem, to pojechałem 
na P6łnoc. do Providence. Pol!nałem sit 
z burmistrzem. 

"" Z burmistrzem miasta Providencel 
WILLY 
Siedział w hallu hotelowym. 
BIFF 
Codpowiedzlal'ł 
WILLY 
Powiedział: .Dzień dobry!• Aja powiedzia
łem: .Ma pan pitkne miasto. burmislnu. • 
To polem zaprosił mftle na kawf. 
A potem poJechałem dp Waterlluą 
Wałerbury Io pitfcne miatto.MaR tam wlelłcl 
zepr ratuszowy. Słynny HIS z~ 
Sprzedałem tam u niezł11.,. 
Polem do Bostonu. Boston jal\olebq rewo
lucji. Pitkne miasto. I do jeucze paru Innych 
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miast w stanie Massachusetts. 
potem do Portland i do Bangor 
i prosto do domu. 
BIFF 
O rany, chciałbym czasem z Io~ pojechat, 
lato. 
Wlu.Y 
No Io latem pojedziemy. 
llFF 
Słowo? 
WIUY 
Ty, Happy i ja. Pokażt wam wszystkie miasta. 
W Ameryce jest pełno pitknych miast 
i wspaniałych, wybitnych ludzi. I oni mnie 
znają. chłopcy, znają mnie jak Nowa Angha 
dłufa i szeroka. Najwspanialsi ludzie. 
A kiedy was lam, chłopaki, zawlozt. 
otworzą sit przed nami wszystkie drzwi. 
Bo wiecie, chłopcy, co jak co, ale przyjaciół 
Io ja mam. Most zostawić wóz 
na każdej ulicy w całej Nowej Anflii i gliny 
btdą fo slrzefły, jakby Io byt ich własny. 
Jedziemy lałem, co? 
llFF i HAPPY razem 
Aha! Sit wie! 
WILLY 
Zabierzemy majtki k~ielowe. 
HAPPY 
Będziemy nosić lwoje walizki, tato. 
WILLY 
To dopiero btdzie widok! Ja chodzę po skle
pach Boslonu, a wy, chłopaki, nosicie za mn11 
moje walizki. Co za sensacja! 
Biff biep tu i lam ćwicz4c podawanie piłki. 
Masz tremt przed meczem, Bilł'ł 
llFF 
Przejdzie mi, jeżeli ty tam btdziesz. 
WIUY 
Co mówią o lobie w szkole, 
od kiedy jesteś kapilaniem drużyny? 
HAPPY 
Dziewczyny otaczaj, !IO na pauzach 
całą gromad,. 
llFF biorąc re/ff Willy'e'° 
W lt sobott. talku, w lę sobotę_. tylko dla ciebie, 
przedrę sit. żeby zrobić .lrójkt"· 
HAPPY 
Przecież masz podawać piłkę. 
BIFF 
Jeden raz zegram dla tatka. 

Uważaj na mnie, lato, jak zdejmt hełm, 
znaczy, że sit przebi1am. I wtedy patrz, 
jak przerwt llnit obrony. 
WIUY całuje Bi/fa 
Zobaczysz. opowiem to w Bostonie. 
Wchod.ri Bemanl UJ lmjflcidt spodenlładł. 
Jest młodsl:y od li/fa. Chłopak~ 
lo1alny i ufrOsbny. 
IElllARD 
Biff, fdzle ly łazlszł Miałeś sit dziC ie mn, 
uczył. 

WIUY 
Patrzcie no, Bernard! Coś ly dził laki skwaszo
ny, Bernard? 
BERNARD 
Powinien się uczyt. wujku Wilły. W przyszłym 
~lu ma etzamin. 
HAPPY drocz.te Się, olaęca Bernarda Ul lidłlro 
Chodt. Bernard. poboksujemy się! 
BERNARD 
Biff. (ucieka od Happy'qo) Słuchaj. Biff! 
hn Blrnbaum powiedział, że jeżeli nie 
zaczniesz sit uczyt matmy, zetnie cit 
I nie dostaniesz matury. Sam Io słyszałem! 
WIUY 
lepiej poucz się z nim, Biff. ldf już. 
BERNARD 
Naprawdę słyszałem. 

BIFF 
Ale, lalo, nie widziałeś jeszcze moich teni
sówek! 
Podnosi nOff, żeby Wiiiy obejrzał. 
WILLY 
Ho, ho, wspaniale wymalowane! 
BERNARD przeciera/4c okulary 
To, że sobie wymalował na tenisówkach 
uniwersytet w Whfinii, nie znaczy jeszcze, 
że mu dadzą maturę, wuju Willy! 
WIUY gniewnie 
Co ty gadasz? Zelnll fD, skoro może mieć 
stypendia do trzech uniwersytetów?! 
BERNAllD 
Ale ja słyszałem.11k pan Birnbaum_. 
WIUY 
Nie bitdf lakll piłą, Bernard! (do syn6111) 
Cóż za wymoczek. 
BERNARD 
Okey, czekam na ciebie w domu, Biff. 
Bernard wychodzi. Lomanowie się łmiej.t. 

WIUY 
Nie bardzo lubią Bernarda, prawda? 
BIFF 
Lubią fD, ale nie za bardzo. 
NAPPY 
Właśnie, talku. 
WILLY 
Tak sobie myślałem. Bernard, rozumiecie. 
może dostac! w szkole najlepsze stopnie, 
ale kiedy wejdzie w świat biznesu, to wy go, 
rozumiecie, pltć razy przefOnlcle. 
DlatefC> dziękujt Bofu, że obaj wyglądacie 
jak Adonisy. Bo w świecie biznesu 
lylko człowiek, który ma postawę, 
który budzi osobistą sympalit. tylko laki robi 
kariert. Jeśli cię lubią. niczego ci nie btdzie 
brakowało. Watcie mnie na przykład. 
Nifdy nie muszt czekać w kolejce 
do nabywcy .• Willy Loman przyjechał!" 
Tylko tyle im trzeba powiedzieć 
I już wchodzę. 
BIFF 
Zrobiłeś ich na szaro, lato? 
WIUY 
Wykończyłem ich w Providence. W Bostonie 
same trupy! 
HAPPY leży na plecach I pedałuje 
Zauważyłeś, że chudnę, lato? 
Wchodzi Linda sprzed laty. Wslitżka UJe 

włosach. Niesie kosz z bielizm1. 
LINDA ene11kznie i młodzieńczo 
Jak się masz, kochanie! 
WILLY 
._dobry, maleńka! 
LINDA 
Jak Sił spisuje chevroletka? 
WILLY 
Lindo, chevroletka jest najlepszym samocho
dem, jaki kiedykolwiek wyprodukowano. 
(do chłopcdlll) Od kiedy Io pozwalacie, 
żeby matka dtwigała bieliznę po schodach? 
BIFF 
No, bierz, stary! 
HAPPY 
Dokąd, mamo? 
UNDA 
Rozwlekle wszystko na sznurze. A ty, Biff, 
lepiej zejdf do kolegów. W piwnicy pełno 
chłopców. Nie wiedzą, co maj11 rabie!. 

BIFF 
Ach, jak tato wrócił do domu, to oni mogą 
poczekać. 

WIUY łmieje sif zadowolony 
Lepiej zejdf i powiedz im, co maj11 robić. 
BIFF 
Chyba im każę zamieść kotłownit. 
WIUY 
świetnie, Biff. 
BIFF przechodzi przez linię many od kuchni, 
idzie do drzwi to głębi scet1y i woła 
Chłopaki! Zamiećcie kotłownię! 

Zaraz do was zejdt! 
GtOSY 
Dobrze! Okey, Biff! 
BIFF 
George, Sam i Frank, chodtcie no do ogródka. 
Rozwieszamy bieliznę. Happy, bietiem! 
Wynoszą kosz. 
UNDA 
Jak oni fO słuchają! 
WILLY 
Bo go wyszkoliłem, wyszkoliłem. Mówit ci, 
zamówień tysiące i tysiące, lylko że musiałem 
już wracać do domu. 
LINDA 
Cała nasza dzielnica będzie na meczu. 
Sprzedałeś coś? 
WILLY 
Pitćset grosów w Providence i siedemset 
wBoslonie. 
LINDA 
Niemożliwe! Czeka~ wezmę ołówek. (myciiflil 
z kieszeni fartucha ołówek i kawałek papieru) 
To lwoje komisowe wyniosłoby._ dwieście -
o mój Boże! Dwieście dwanaście dolarów! 
WILLY 
No, jeszcze nie przeliczałem, ale_ 
LINDA 
To znaczy ile? 
WILLY 
No więc - zrobiłem ze sto osiemdzieslitl 
grosów w Providence. 
Może nie - lak mniej więcej - of61nie biorąc 
dwieście grosów z całej podróży. 
LINDA bez lllćlhania 
Dwieście grosów. To będzie._ 
Lrczy. 
WILLY 
Rzecz w lym, że lrzy sklepy w Bostonie 

o~ 
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były na wpół zamknięte ze względu 
na remanenl lnaaej byłbym pobił wszystkie 
rekordy. 
LINDA 
No więc to daje siedemdziesiąt dolarów 
i coś tam .• Bardzo dobrze. 
WILLY 
Ile jesteśmy winni? 
LINDA 
No więc. na pierwszego - szesnaście dolarów 
za lodówkę •. 
WILLY 
Dlaczego szesnaście? 
LINDA 
Bo zepsuł się pas od wentylatora. 
To dolar i osiemdziesilłt centów. 
WILLY 
Ale przecież jest nowiuteńka. 

LINDA 
No więc. sprzedawca powiedział, 
że to tak zawsze. Dopóki się nie dotrze, 
rozumiesz? 
Przekraczają linię lciany, wchodz11 do kuchni. 
WILLY 
Mam nadz1eię, że nas nie nabrali z tą 
lodówką. 

LINDA 
Najbardziej rozreklamowana ze wszystkich. 
WILLY 
Wiem, jest doskonała. Co jeszcze? 
LINDA 
No więc, dziewięt sześćdziesiąt za pralkę. 

A za odkurzacz trzeba zapładt na p1ętn1ste
!IO trzy i pół dolara. Poza tym dach - zostało ci 
do zapłacenia dwadziekia jeden dolarów. 
WILLY 
Ale chyba już nie przecieka? 
LINDA 
Nie, zrobili bardzo porz,dnie. I jesteś winien 
Frankowi za gaźnik. 
WILLY 
Nie zapłacę dziadowi. PfZeklęty chevrolet! 
Powinni zabronlt fabrykowania tych wozów. 
LINDA 
No wite. winien mu jesteś trzy i pół dolara. 
I jeszcze tam różne drobiazgi, to na pięt· 
nastego trzeba będzie zapłacił około stu 
dwudziestu dolarów. 
WILLY 
Sio dwadziełcia dolarów! Cholera.1eźeli spra-

Q2!! 

wy się nie poprawią, nie wiem, 
jak z tego wybrnę. 

UNDA 
No więc. w przyszłym tygodniu lepiej a się 
powiedzie. 
WILLY 
Och, w przyszłym tygodniu wykończę ich 
Pojadę do Hartford. Bardzo mnie lubiil 
w Hartford. Wiesz, Lindo, rzecz w tym, 
że ludzie jakoś nie bardzo za mnil przepa
dają. 
Przechodz11 na proscenium. 
LINDA 
Nie blfdź niem,dry. 
WILLY 
Spostrzegam to, kiedy wchodzę. 
Jakby łmiali się ze mnie. 
UNDA 
Dlaczego? Dlaaego mieliby się z ciebie 
śmiat? Głupstwa pleciesz. 
Willy podchodzi na kra/ sceny. Linda idzie 
do kuchni i zaczyna cefOIDlć pończochy. 

WILLY 
Nie wiem z jakiego powodu, ale lekceważą 
mnie. Nie zauważałil wcale. 
UNDA 
Ależ doskonale sobie dajesz radę, kochanie. 
Zarabiasz siedemdziesiąt do stu dolarów 
tygodniowo. 
WILLY 
Za to muszę pracować dziesięt do dwunastu 
godzin dziennie. Inni.. sam nie wiem_ 
łatwiej im to przychodzi. Nie wiem dlaczego 
- nie mogę się powstrzymać - za duzo 
gadam. 
Człowiek powinien wyłuszczył się w paru 
słowach. To ma Charley. Mało mówi, 
i szanu1ą fo. 
UNDA 
Nie mówisz za dużo, po prostu jesleł wesoły. 

WILLY z ufmiechfłm 
No, uważam, co, u diabł„ życie jest krótkie, 
parę kawałów. (do siebie} Za dużo kawałów! 
1Hm1ech znika. 
UNDA 
Czemu? Jesteł_ 
WILLY 
Jestem gruby. \Yyflłtdam- bardzo łmiesznle, 
Lindo. Nie mówHem d, ale przed Gwlazdkłl 
tak się zderzyło, ze poszedłem do F. H. Sle-

wartsa. Był tam jeden znajomy sprzedawca, 
kiedy miałem właśnie wejśt do nabywcy. 
usłyszałem, jak powiedział coś o - morsach. 
I Ja •. ja dałem mu w pysk. Nie potrafię scho
wać takich uwag do kieszeni. Nie potrafię, 
i tyle. Ale oni śmieją się ze mnie. Wiem o tym. 
UMM 
Kochany_ 
WILLY 
Muszę coś z tym zrobić. Wiem, że musze coś 
z tym zroblt. Może me dołt elegancko się 
ubieram. 
UMM 
Willy, kochany. jesteś najpifkniejszym męż· 
czyznil na świecie-
WILLY 
Ach nie, Lindo. 
UNDA 
Dla mnie jesteś. (krótka pauza} 
Najpitkniejszym. 
Z ciemnołci dochodzi fmiech Kobiety. 
Willy nie odwraca się 111 lamfł slronę. 
ale fmiech ITIDll przez cał4 lcweslię Undy. 
A chłopcy, Willy. Mało kto jest tak uwielbiany 
przez swoje dzieci jak ty. 
Od lewej strony domu dochodzi jakby przy
głuszona kolaflł muzylra. 
Widat zarys Kobiety. Ubiera sit. 
WILLY z wielkim uauciem 
Jesteś najlepszą z żon, Lindo; jesteś przyja
cielem, wiesz o tym? W drodze_ kiedy jestem 
w drodze, mam czasem ochotę chwycił cit 
i zacałował na śmiert. 
~iech /flSI banko flolny. Wiiiy Idzie ku 
lelllej, gdzie 111 coraz mocniejszym ł1111etle stoi 
fmlej,,ca się Kobiela. Wyszła spoza llotary 
i 10klada ltapelusz przed .Ius/rem". 
Bo taki się czuję samotny - szaególnle 
kiedy interesy mi me idil i kiedy nie mam 
z kim pog11dat. Wydaje mi się. że już więcej 
nigdy nic nie sprzedam, że nie zarobię n1 was 
ani na żaden własny interes n1 przyszłoeć 
dla chłopców. 
l'rzn wszystkie jego /noestie fm/ech Kobiely 
slopmo1110 cichnie. Kobieta mizdrzy sit 
pned .1us1mr1·. 
Tyle bym chciał zrobił dla_ 
KOllETA 
Mnie? To nie ty mnie, WiHy. to ja ciebie 
zaczepiłam. 

WILLY zadowolony 
Zaczepiłaś mnie? 
KOBIETA IDYfląda zupełnie pnyzlDOłcie, 
jest 111 jego wieku 
Pewnie, że tak. Siedziałam przy biurku i dzień 
po dniu przyglądałam sit tym wszystkim 
sprzedawcom. Ale ty masz tyle poczucia 
humoru i lak się świetnie razem bawimy, 
prawda? 
WILLY 
Aha, aha. (bierze H 111 ramiona} 
Czy musisz już iśt? 
KOBIETA 
Juzdruga_ 
WILLY 
Nie, chodt! 
04fniej4. 
KOBIETA 
Mote siostry będą zgorszone. 
Kiedy znowu przyjedziesz? 
WILLY 
Mniej więcej za dwa tygodnie. 
Przyjdziesz wtedy do mnie? 
KOSI ETA 
Na pewno. Jasne. Zawsze sit z tobą uśmiejf. 

To mi dobrze robi. 
(kiska jego ramię. całuje fO} 

Uważam, że jesteś wspaniałym mężayzną. 

WILLY 
Zaczepiłaś mnie, co? 
KOllETA 
Jasne. Bo 1esteł bardzo miły. 
I straszny kawal1rz. 
WILLY 
No to się zobaaymy, kiedy mów przy1adę 
do Bostonu. 
KOBIETA 
Wpuszczę cię od razu do nabywców. 
WILLY dając jej ldapsa 111 tyła 
Tyłek od góry. 
KOBIETA łd ldep/e"' delikatnie I lm1eje Sił 
przez ciebie zaśmieję się na łmierć, Willy. 
wrJly chtoyta H nllfle i całuje JUNtłlo11111le. 
Na śmiert. I dziękUJł ZI pończochy. 
Strasznie lubię miet dużo pończoch. 
No to dobranoc. 
WIUY 
Uważaj, żeby ci się pory nie zatkały. 
KOllETA 
Och, WUly! 

o~ 
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Wybwdlaln*dteni.Z~ .(mledi.a mit* 
sit llil/edł Lliłe:(;,;.KoWtft lłiltrft IO dirtft
flOfdatlt. ~łlllłldlłllf 
tW/alfłll ę ~JMpopmdnlo**1 

ptZJłtalt~---
jedllMhe~ 
UlłM 

Tak.~~~ 
Nlemnz,.,.....~t.e.,.. 
WILU' idllelru ~ •lflielsca. 
fdtl•lrfa .._.,,,_.,,. deinnoU 
Jad to~ Uftdlt,Ja-
UllM 
Nie1n1Rml(ftfe~ lmchenł& 
ldzied....,łt$~111t... 
WIUYspos~~ 
Co ly t'ObiaT 
UllM 
Ceru)ł ~ 1llkle "drQfle
WILLY.rablnjJs~ 
w moimdomvnle btcbltu _.... 
poi\aodt! Mesz jewytzueiiłl 
Linde Jdadl'lt~dolddzeni. 
lllUWID~ 
Gdzież on jeStłJdeli lit nie bt*le uczył_ 
WILLY k1J1e Iii plfllCetlłum banbropod 
Dasz mu fciUacilrt. 
IDllAID 
Zawsze mu~ ełe nie lllOft na •tz•mlnie 
pellstwowym. Molllłilymnłe 11 ...... 
WILLY 
Gdzie on sit~f.edrt ł 111-., 9k6rt. 
zedrę z nlelo słr6l1I 
UNDA 
I niech lepiej odda ftplllll. Wł~ 
to nieładnie. 
WIUY 
Biff! Gdzież Oli )ellT 

DleczefOon~IObieblener 
UMM 
Jest zbyt brulllnJ 14~ lMllJ. 
Wszystkie maiki fe sit boJł, 
WILLY 
Złoił mu sk6rłl 
llRNAID 
Prowadzi wóz bez,_ judJI 
Slych«t lmiech ~ 
WILLY 
Cłchobądi! 

o~ 

a skollczył na kopalniach diamentów! 
HAPPY 
Do diabła, chciałbym sit raz dowiedziK, 
jak on Io zrobił. 
WILLY 
żadna tajemnica! Wiedział, czeto chce. 
poszedł po to i wziął. l'owfdrował do dżul'llll 
i wrócił mając dwadzieCcia jeden lat. 
I był już bofaty. Świat jest jak OSI!'$ 
nie otworzysz jej, jeżeli btcfzieu spał. 
HAPPY 
Talku, rn6wiłem już, że cl dam renfł z własnej 
kieszeni. 
WILLY 
Dasz mi rentt z własnej kieszeni zarabllMc 
marne siedemdziesi" dolarów łyfodnlowo. 
A twoje kobiety, a tw6j w6z, a twoje mieszka.. 
nie! I ty ml dasz rentę? Chryste Panie, 
nie mottem dzij wyjechat poze Yonkem 
Gdzie wy jestełcie, fdzle jestełcie. 
przyjaciele?! lasy płoną! 
Nie mott już prowadzić wozu. 
W dTZ111iach ukazał sit Charle;y. Jesl Io duży 
m1żczyzna, mówi powoli I lakoniczni-. 
jnl ban:lzo Of*IOlllllllY· We llllZ)'Słkim. 
co mdtol, I tObmD temu, co m6all, 
jesl wspdłczude. a leraz la/rże duq nlepoł6/. 
Włoiyl szła/rok ml piłalllf. l'lłllllf! pantofle l'łlt 
~· Wchodzi do kuchni. 
CHARLIY 
Wszystko w porządku? 
HAPPY 
Tak. Chart~ w porqdku_ 
WILLY 
Abo co? 
CIWILIY 
Usłyszatem jakieł hałasy. M~m, 
ie coC sit słlło. Czy nie mGina by c:o« ZIObit 
z tymi łcianemlt KiedJ sit u Wiii kichnie. 
u mnie wlW zrywa kapelulZ8. 
llAPPJ 
P6jdzlem1 już do Wka, tatku. No. chodt. 
Charley daje mu ZMk. żeb,, "'YfZedł. 
WILLY 
ld:ł sam. nie jestem Zl!lłCZOftY. 
HAPPY do Wfłly'eic> 
Ale nie denerwuj się, dobrze? 
~. 
WILLY 
Czemu jeszcze nie Cpisz? 

CHARLIY siada}4C przy llole. 
naprzeci11J Willy'eic> 
Nie maflem usnllł- Milłem lfaft. 
WILLY 
Bo nie umiesz j.U.. 
CHARLIY 
Jem ustami. 
WILLY 
Jestu nieuk. Trzeba rozumlet Sit 
na witaminach i łefO rudzlju l'ZealiCh 
CHARLIY 
Może zaframy. Io cit trochf zmtCZY. 
WILLY z Ullhanlem 
Dobra. Masz kartJ? 
CHARLIY "'YJmuitc 18llt r łrieaenl 
lak. fdzieC je tu mam. Wifc c:oz łJlnl .n.
minami? 
WILLY rmdafllc kalf1 
Wzmacniają ltlokl. To jest chemiL 
CIWILIY 
Aha, tylko fdzie man ltloKI w zfillibeł 
WILLY 
Co ty fadasz? Co ty o tym wlazł 
CHARLIY 
Nie obrażaj się. 
WILLY 
Nie m6w o rzeczach. o których nie lllllZ 

zieloneto pojtcia. 
Grajt to mllczeniu. 
CHARLIY 
Słctd sit wziąłeł w domu? 
WIUY 
Wóz mi sit zepsuł. 
CHARLIY 
01 (po chtolll} Chciałbym przejechK Ilf 
do KaUfomii. 
WILLY 
Co ty powiesz! 
CHAILIY 
Dał cl posadę? 
WILLY 
Mlfll posadt. rn6wlłem d jut pn:ecifł. 
(po chwiłf} Po jaldeto diabla pniponutlllil ml 
poaadtT 
CHARLIY 
Nie obrażaj sit
WILLY 
To nie obraia1 mnie. 
CHARLIY 
To wszystko nie ma sensu. 
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Przecież nie musisz tale Zyt. 
WILLY 
Mam dobrą posach:. (po chwili) 
Czemu tu ciUle przyłazisz? 
CIWILEY 
Chcesz, żebym sobie poszedł? 
WILLY po chwili, niepewnie 
Nie mott lefO zrozumieŁ Znowu powraca 
do Teksasu. Po jalclefO diabla? 
CHAllLEY 
Niech jedzie. 
WILLY 
Nic mu nie mOft dat, Charley, 
jestem spłukany. Spłukany. 

CIWILEY 
Nie umrze z fłodu. żaden z nich nie umiera. 
Nie przejmu1 sit nim. 
WILLY 
To czym mam sit przejmowatl 
CIWILEY 
Za bardzo to sobie bierzesz do serca. 
Do cholery z tym wszystkim. Jak sobie posłał, 
tik sit i wyśpi. 

WILLY 
Łatwo ci mówit. 
CIWILEY 
Weile mi nie łatwo m6wiŁ 
WILLY 
Widziałeś. jaki sufit zrobHem w saloniku? 
CHARLEY 
Aha. To sit nazywa robota. 
Wprost nie wiedzialbym, jak sit do lefO 
zabrat. J1k ty to robisz? 
WILLY 
Nie wszystko ci jedno? 
CHARLEY 
No dobrze, ale powiedz. 
WILLY 
Chcesz zrobit nowy sufit? 
CHAlłLIY 

Jakże bym mótf zrobit nowy sufit! 
WILLY 
To po diabła mi zawr1aisz fłowt? 
CHARLEY 
Znowu sit obr1ż.au. 
WILLY 
Mtżczyzna. który nie polrlfl sobie dat rady 
z narzędziami, nie jest rnttczyzną. 
Jesteś obrzydliwą nlezda,..! 

o~ 

CHARLEY 
Will , nie na a" mnie niezda..--. 
Spoza prawego rogu domu wchodzi 
na proscenium Wuj Ben z walizką i paraso· 
Iem. Jest to flegmatyczny mężczyzna około 
sześćdziesiątki, wąsaty, przyzwyczajony do 
tego, żeby go słuchano. Jest bardzo pewny 
siebie. Czuje się w nim podróżnika 
po dalekich krajach. Wchodzi w chwili, 
gdy Willy mówi. 
WILLY 
Czuję s ię coraz bardziej zmęczony, Ben. 

Muzyka - motyw Bena - zaczyna grać. 

Ben roz I da si dokoła. 

CHARLEY 
Doskonale. fralmy dalei; będzie ci się lepiej 
s ało. Nazwałeś mnie Benem? 
Ben spogląda na swój zegarek. 
WILLY 

Zabawne, przez chwilę myślałem, 

że jesteś moim bratem Benem. 

BEN 
Mam tylko parę minut czasu. 
Chodzi rozglądając się na wszystkie strony. 
Willy i Charley frBi4 da j. 
CIWILEY 
Nlfdy nie dał znał o sobie, co? 
Od 18ml czasu. 
WILLY 
Linda ci nie mówiła? Przed paroma tygo

dniami dostal iśmy list od jego żony z Afryki. 

Umarł. 

CHAllLEY 
Co ty mówisz? 
IEM lmie;.c się do siebie 
A wite to jest Brooklyn, 18k! 
CllAaLEY 
Może d a>ł zapisał. jakl9' pieniądze? 
WILLY 
Nil, miał siedmiu synów. Żebym był wtedy 
sko ałzte ne·oka ··-
BEN 
Śpieszę się na pociąg, Williamie. Mam obej
rzeć kilka działek na Alasce. 

WILLY 
Aha, aha, żebym był wtedy pojechał z nim 

na Alaskę, wszystko oszłoby inaczej. 

CHARLEY 
Nie gadaL zam~ lam na śmiert. 

WILLY 
Co ty pleciesz? 
BEN 
Na Alasce możliwości są ogromne, Williamie. 

Dziwię się, żeś tam nie pojechał. 

WILLY 

Aha, ogromne. 

CHAllLEY 
Co? 
WILLY 
Jedyny człowiek, który wiedział, 
co i jak trzeba robiŁ 
CHARLEY 
Kto1 
BEN 
Jak twoja rodzina? 
WILLY biorąc/ewę 

Doskonale. Doskonale. 

sz. 

Czy matka jest z wami? 
WILLY 

Nie, dawno ' uż umarła . 

CHARLEY 

BEN 
O, szkoda. To była wspaniała kobieta, 

ta nasza matka. 

BEN 
Miałem nadzieję, że zobaczę staruszkę. 

CHARLEY 
Kto umarł? 
IEM 
Miałeś jakieł wiadomości od ojca. co? 
WILLY zdenenD01D11ny 
Co Io ma znaayt: "Kto umarł"? 
CHARLEY bierze lelOf 
O aym ty fadasz? 
BEN spogląda1ąc na zegarek 
Williamie, jest już wpół do dziewiątej. 

WlilY1a cącopanowa c OUIY 
chwyta gnielllnie Charleya za 'łlrf 
To moja lewa! 
CHARLEY 
To ja wyszedłem z asa. 
WILLY 
Jeżeli nie umiesz grat, nie dam ci sit ogrywał. 

CHARLEY wsta;.t 
Na litość boską. to był mó· as. 
WILLY 
Mam już tego dość! Mam tego dość! 

BEN 
Kiedy matka umarła? 

WILLY 

Już dawno. 
Nigdy nie umiałeś grat w liarty. 
CHAllLEY zabiera lrarty i idz~ do drzwi 
W porządku! Na przyszły raz przyniost tallt 
z pi,cioma asami. 
WILLY 
Nie mam zwyaaju grać w ten sposób. 
CHARLEY zwraca;.c sif do nieao 
Wstydziłbyś sit. 
WILLY 
Co ty powiesz? 
CHARLEY 
To ci powiem! 
Wychodzi. 
WILLY zatrzaslru;.c za nim drzwi 

l.ciemnialc• 
BEN gdy Willy podchodzi do niego przekra
czając linię ściany kuchennej 
A więc ty jesteś William. 

WILLY ściskając mu rękę 
Ben. Tak długo na ciebie czekałem! 

Jak to się robi? W jaki sposób do tego 
doszedłeś? 

BEN 
Dużo by trzeba opowiadał. 
Linda wchodzi na proscenium, jalr za daiD
nych aas6UI, niesie lrosz z bielizną. 
UNDA 

WILLY zniecierpliwiony odciąga od niej Bena 
Gdzie jest ojciec? Nie pojechałeś za nim? 
Opowiedz, jak wyruszyłeś w świat. 

BEN 
No więc nie wiem, ile pamiętasz. 

WILLY 
Cóż, byłem wtedy maleńki , 

miałem trzy czy cztery lata ... 
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BEN 
Trzy lata i jedenaście miesięcy. 

WILLY 

Co za pamięć, Ben' 

BEN 
Mam wiele przedsiębiorstw, Williamie, 

i nie prowadzę żadnych ksiąg. 

WILLY 
Pamiętam, siedzialem pod wozem, 

to było - w Nebrasce, zdaje się? 

BEN 
Południowa Dakota, a ja ci dałem bukiecik 

polnych kwiatów. 

WILLY 
Widzę cię, jak odchodzisz drogą ginącą 

wdali. 
BEN śmiejąc się 
Miałem zamiar odnaleźć ojca na Alasce. 

WILLY 

Gdzie on jest? 

BEN 
W owym czasie, Williamie, miałem bardzo slabe 

pojęcie o geografii. Po paru dniach spostrzegłem, 

że idę prościutko na południe, i tak zamiast 

na Alaskę - zawędrowałem do Afryki. 

LINDA 
DoAf ki! 
WILLY 
Złote Wybrzeże! 

BEN 
Główn i e kopalnie diamentów. 

WILLY 
Kopalnie diamentów! 

BEN 
Tak, mój drogi. Mam jednak tylko parę minut 

czasu„. 

WILLY 

Nie! 

Cmopcy! Cmopcyl 
WChocfzt Biff i Happy jlłlro młodzi chłopcy. 
Posłuchajcie no. To test wasz wuj Ben, wielki 
człowiek! Opowiedz chłopcom. Ben! 
IEM 
A wiec, chłopcy, kiedy mlłlłem lat siedemna
kie. powtdrowałem do d:tuntli. 
a kiedy miałem dwadziełcla jeden. wysze
dłem z niej. (fmiffit sif} 
I, mój Boże. byłem już bot"Y: 
WILLY do chlopcdw 
Teraz rozumiecie, o czym wam zawsze opo· 

02Q 

wiadełem? Najwspanialsze rzeczy mOft sit 
przydarzył! 

IEM sp0f/4(iaiłc na zefiru 
Muszt byt w Xetchikan w przyszly wtorek. 
WILLY 
Nie, Benie! Proszt. opowiedz o ojcu. 
Chct. żeby moi chłopcy to usłyszeli. 
Chct. żeby wiedzieli, z jakiefO pnia pocho
dz11. Pamitliim tylko mticzyznt z duią brodą. 
siedzimy przy otriisku. ja u mamy na kola· 
nach, i była j1~ przejmuillC• muzyka. 
IEM 
Jeta flet. Grał na flecie. 
WILLY 
Aha. flel MISZ racjtl 
Sf1chat nowy todzaj muzyki: wysoki, 
skocznylon. 
BEN 
Ojciec był wielkim człowiekiem 

i miał nieposkromione serce. Na przykład: 
ładuje w Bostonie rodzinę na wóz i gna za
przęg przez cały kontynent, przez Ohio, 

Indianę, Michigan, Il l inois 
i wszystkie zachodnie Stany. Zatrzymujemy się 

w różnych miastach i sprzedajemy flety, 
które w drodze zrobił. Ojciec był wielkim 

wyna l azcą. Byle czym i z byle czego potrafił 

zrobić więcej w ciągu tygodnia, 
niż taki jak ty zrobi przez cale życie. 

WILLY 
Właśnie tak wychowuję ich, Benie. 
Trochę szorstcy, ale przez wszystkich lubiani. 

IEN 
Tak? (do Bl/faJ No, uderz mnie. (kkpi4 sit 
po tołtdJcu) Jak potrafisz, najmocnlet. 
llFF 
O, nie, proszt wuJa. 
IEM paybłet'1i4C poq boliRnt 
Chodt. zbliż sic tylko do mnie! 
$miejeslf. 
WILLY 
No dale~ Biff! N1prz6dl Pokaż mul 
llFF 
Okay! 
Ski.W dłonie IO Pitki I usta•il Ilf. 
UNIA do Wllly'eta 
l'o CD ma sic bit, kodtlłlla! 
IEM bolcruje Ilf 
Dobrze. dobrze. chłDpcze! 

WILLY 
No i co, Benie? 
HAPPY 
l.eWll to, lewą. Biff! 
UHM 
Po CD sit bijecie? 
IEM 
Doskonale! 
Nefie doskakuje podslawiaRC Bi/foroi noff, 
paffwraca 10 i staje nad nim m1erqc 
w ielO oczy parasolem. 
UllDA 
Biff, uważaj! 
llFF 
Orany! 
IElł lclfflJiłc IO po kolanie 
Z obcym nifdy nie walcz uczciwie, chłopcze. 
Nifdy sit nie wydostaniesz z dżuntli 
w ten sposób. (klska14C ~ lindy} 
Miło mi było poznał cit, Lindo. 
Jestem zaszczymny. 
UNDA sucho, cofając rflr~ prnsll'lszona 
Szczttllwej podróży. 
Hll do Willy'e.fO 
No i powodzenia w twojej_ 
co ty włakiwie robisz? 
WILLY 
Sprzedaję. 

IEM 
Tak.Noto_ 
źeana wszyslkich podnłffsiont rflrt. 
WILLY 
Nie, Ben, nie chciałbym, żebyś myłlał_ 
(bieae Bena pod ramit, żeby mu pokazał) 
To jest Brooklyn, wiem, ale i my tu też polujemy. 
IEll 
Naprawd9? 
WILLY 
Zapewniam cit. Tu s11 i wtie. i króliki, i_ 
dlateta się tu przeprowadziłem. 
Wiesz, Biff potrafi w jedne! chwili Zflłbat 
katde z lych drzew! Chłopcy! Skoczcie 
na budowt tej nowej kamienicy i przyniekie 
p11chu. Zantz przebudujemy cały frontowy 
pnek! Popatrz, llenł 
llFF 
Już sit .obi! No. Happy. bietiem! 
HAPPY' .yb/efa/flc za B~m 
straciłem na wadze, tato, zauważyłeł? 
Wchodzi Charlq ro pumpach. zanim jeszcu 

chłopcy wybifffll. 
CllARLEY 
Słuchaj, jeżeli oni jeszcze raz ukradną coł 
z budowy, dozorca zawoła policjanta• 
UNDAdo Wllly't'fO 
Nie pozwól, ieby Biff_ 
Ben łm/eje sit głolno. 
WILLY 
Trzeba ci byio widziet, ile oni poznosili desek 
w zeszłym tytodniu. Najmniej tuzin dech 
szełt na dziesltt. za nie wiem ile forsy. 
CHARLEY 
SłuchaL jeżeli ten dozorca... 
WILLY 
Zrobiłem rm awanturę jak diabli, rozumiesz. 
Ale wychowałem dwóch nieustraszonych 
śmiałków. 

CHARLEY 
Willy, Witzienia są pełne nieustraszonych 
śmiałków. 
IEM lrlepie Willy'fffO po ramieniu, 
nalmlffllllilfC sit z Charleya 
Giełda też, mój przyjacielu• 
WILLY lmłlJłc sił razem z Benem 
Gdzieś ty podział notawki od spodnlf 
CHARLEY 
żona mi kupiła te spodnie. 
WILLY 
No wite spraw sobie jeszcze kij do tolfa 
i możesz iłt do domu przespat lit. 
(do Bena} Wielki sportowiec! Do sp61ki 
z synem Bernardem nie potrafill wbił 
1edneto f#Ofdzia! 
IERMARD wpada 
Dozorca toni Biffa! 
WILLY gniffWnie 
Cicho bądt! Nic nie ukradł! 
UNDA pm!ratona, biegniff leu leroej 
Gdzie on iest? Biff, kochanie! 
Wybiffgl. 
WILLY odchodzi ZI 11'4 lcu lewej, 
ocldala/łt: Sit od Bena 
Nic się ni. siało. O CD chodzi? 
IEM 
Chłopak z nerwem. wspanllleł 
WILLY łmłeJłc sit 
Nerwy z żelaza ma tan Biff! 
CHARLEY 
Nie wiem, to to jest. Mój 1prud8wca pow1dcił 
z Nowej Antlli zmordowany na łmlert 
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Wyłcot\czyll fO. 
WIUY 
Trzeba mlet konlakty. Ch~ tak jak fa. 

l'owUne -~ CHAIH.IYhanlatlle 
Bardzo mnie Io diUJ Wllty. Przyjdt do mnie 
p6fnlej, Io sobie pof'alny. 
Oddasz IRI tnJC:ht ł)'Ch twoich pilnltdzy 
zdo\ytydl w Portland. 
WILLY Zlllt8Clłjfc sit do Bena 
Zastój w hlfldlu. zupełnie zabójczy. 
O kle mnie to nie 
BEN 
Jak będę wracał od Afryki, po drodze wstąpię 
do was. 
WILLY prosząco 
Nie mógłbyś zostać parę dni? Brak mi właśnie 
kogoś takiego jak ty, Ben, dlatego że ja mam 
tutaj dobrą pozycję, ale ... widzisz ... ojciec 
wyjechał, kiedy byłem zupełnie mały, więc 
nigdy nie miałem okazji porozmawiać z nim 
i wciąż mi się wydaje ... czuję się tak jakoś ... 
nieustabilizowany. 
BEN 
Spóźnię się na pociąg. 
Stoją po przeciwległych stronach sceny. 
WILLY 
Ben, moi chłopcy ... nie moglibyśmy pomówić? 

Oni, widzisz, skoczyliby za mną 
w piekło, ale ja ... 
BEN 
Williamie, pierwszorzędnie sobie radzisz 
z chłopcami. Nieprzeciętne, męskie chłopaki! 
WILLY chłonie jego słowa 
Och, Benie, jak się cieszę. że to mówisz. 
Dlatego że czasem boję się, czy ja ich nie uczę 
niewłaściwych rzeczy ... Ben, czego ja ich mam 

uczyć? 

BEN nadając dużą wagę każdemu słowu, 
a jest w nich jakaś wyzywająca nikczemność 
Williamie, powędrowałem do dżungli, 
kiedy miałem siedemnaście lat. A kiedy z niej 
wyszedłem, miałem dwadzieścia jeden. 
I, mój Boże, byłem już bogaty. 
Odchodzi poza ciemny róg domu. 
WILLY 
Był bogaty! To jest właśnie to, 
co chcę im wpoić! Wejść w głąb dżungli. 
Miałem rację! Miałem rację! Miałem rac " ę! 

~na już nie ma, a e Willjl IDd4ż jeszae 

do nlefo mdlol. Oo 1rudUll UJChodzl Linde 
111n«neJlłoszulll~ ~Ilf 
zubJłcWllfy'"" ldriedo rllml.,.. 
coych, .,.,.,..~'°' /łodthodzl 
do nlefa z INel "'1liQI. ~ póą na nłf. 
LlllM 
Willy, kodllnie, Włllył 
WILLY 
Miałem rKił! 
LlllM 
Czy jut wzi.tfl sobie serał 
Willy nie jesf ID tlanfe odpolllledzlet 
Jest jvł bardzo p6łno, kochanie. Cbodi spał, 
dobrze? 
WILLY ,,.itqc ID""' 

Możfll sobie lrarłl skttdt. kiedy chat z łefO 
Ofródka zobaczył fWlazcft. 
UllDA 
Idziesz już? 
WILLY 
Co sit stało z tym futerałem z brylantem 
na Zt!fllfek'ł l'amlętaszT Kiedy len wr6cił 
z Afryki, dlł mi przecież futerał z brylantem 
nazefetek. 
UNDA 
Zastawiłeł fa, kochanie, dwanałcie czy 
trzynakle lat temu. biby było na lmrespon
dencyjny kurs radiolechniany dla Biffa. 
WILLY 
O niny, ale Io był pitkny futerał. PneJdt sit 
ITOch,. 
UNDA 
Przecież jesteł w ninn~h pantoftach. 
WILLY Idzie leu lelOef, 
diąc pnejlł MOlioło domu 
Miałem nicitl Młllłeml (m61Ditc na l!1p6I 
do Undy odchodzi ldlN/4C 1'°"'4J 
Co za człowiek. To był ktoł, z kim warto było 
rozmawlat. Miałem nicjtl 
UNDAIDOła 
Przecież jestff w ran~ pllllloflach. WIHy. 
Willy już plilłllie odsndł, /decti Ilf! ID piżamie 
schodzi po schodach I lllChodzj do lcuchn/. 
llFF 
Co on tam robi? 
UllDA 
Cicho! 
llFf 
Boże drOfi, mamo, ile Io już czasu tiwa? 

UMM 

ClaeL --~ „ 
Co sit Z Ol• cblt!le. U ~T 
PllM 
.Rlinom.tpzefcbfe. ..... „flO.W,lftnl "1łmY co& ... 

l!*mc5i~GłoiiiM*~ 
... ienicnieda•it~-·~ . 
,,.,,,,, «hofM f,,.. ... tfop.lńlildl. 
lWft 

~-ni·~ łębyfadałtR~mmo. 
łRIM 

łłD-tccpri:Jclllldjeq~-~ 
siad. {nY!lcW I,.,.,,. "/iolRe .... .,,.,,,_ ..,..,.. ... 
ł.ilczefO ml o tym nlfcly ............ 
łNlllO? 

UlfN 
lłli mi.tul-do deble,..,,_. ftly 
lliieę.nleMłlmlwQ]llfłldretu. ..., 
le.fdzlam.Ale wiesz, ••aaso w.s 
~.rem. W1UZcłlybaołpl,G!,Nruala>ł 
UDA 
Wi.m. lcochanle. wiem. Ale on tale lubl 
~l~t.ibychodai lllftłsobie 
mylet, łe btdzle lepief. •n 
Ne chyba nie )est tiki prz•-aasł 
UHA 
Jest 11111 najtor%8~ kiedy wracasz do.._ „„ 
Kiedy )li wracam do doMut 
UłlDl 
f(jedy lllpiqesz.ie ~dWe si. 
ufmiecha, zatzyna mctwito prz,ulold 
i jett po plQlłu nacłżwyczajny. " palem, 
lin bliższy Jest d%iei\ twojefO przriazdu 
tym bardziej I.ił denerwuje; • kit4y tut tv 
jesteł, kł6ci "'z tobt i zac:howule słt. 
fallby lił na ciebl•'Ffewlł. 
MYłlt. ze .iMoł nie petnfi lit~ na Io, 
W., 11, przed~ wy.pd&Cztmu wy 
jettełcie dla siebie tacy okropni? Czemu? 

··~ ,...fetletn olrrapny. ... 
UllM 
li4Wleotworzysz~~ 
liMdt. ..., 
Nlewłłlmdłłlczefo.ł'o........,„ 
8*lllltMĄllll!lllł,. 
UMM 
:;ri.wna lłałeł 
Nie'l"lern.. Chq słt ron)mt......_ 
lałil• 5' meillwoikl. 
UllM. 
• prztdeł nie mołest pmez illftłJdłłlt 
~ .... 
~ni• ll!Ofełlt o nic~ 
Nłelllelftlitblllć~ 
UlłU 
• czławłek nie jestpłakiem, lddry~ 
I p;zyt.łule z wnnn.. .... 
'JWajewłoly..~Jel~ 
twafewłołybeRlzo~ 
UNIA 
Och,. były Jtłł siwe, kiedy rob1W •111t
Po pmstll ~je t.rbowlt. 

"" No to fe znowu ftrbui.Ja nie c:hq. 
taby ""I kumpel~ lłilro. 
l.llnll«INI lft. 
LlllM 
,_kł jdeł dzieciMy. Wydlfe d .... 
u maiesz wyjlcbat na rok L 
Musisz wrazcłe rnn~ 
ie pewnllfO dnia zapukuz dołJICh .... 
I lu ... obą ludzie_ .... 
Co ty wyfldujml Nie ..... nawellZ„,..._ 
~ lat. lllilllMillu. 
LlllM 
Ąofclecł „„,,,...,.,. 
o nim teł myflmm. 
HAPPY 
On podziwi• lllłt
Ulłlli\ 
Biff, lmchanie, jeżeli nie muz dla 111*.._ 
Io I dla mnie nie możesz lllitt setQ. 
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llFF 
MOfę,mamo. 

LINDA 
Nie. Nie możesz przyjeżdżać tylko do mnie, 
bo I• Jeta kocham. 
(surowo. powslnymui4c łzy) 
Jest dla mnie najdroź"' 1stolil na świecie 
i nie pozwolę, zeby przez kogokolwiek auł 
się niepotrzebny, zniechęcony i smutny. 
Musisz się teraz zdecydował, kochanie, 
nie ma już innej drofi. Albo on jest twoim 
ojcem i będziesz go szanował jak ojca, 
albo nie wolno d lu przyjeżdżać. 
Wiem, że nie jest łatwy we współżyciu, 
nikt lefO nie wie lepiej ode mnie, ale_ 
WILLY od le1111j, tmiejąc Sił 
Hop, hop, Biffo! 
BIFF wstaje, żeby pójtł do ojca 
Co się, u diabła, z nim dzieie? 
Happy go zatrzymuje. 
LINDA 
Nie, nie chodź do niego. 
BIFF 
Przestań go usprawiedliwiat. Zawsze lobą 
pomialllł. Nifdy nie miał dla ciebie ani krzly 
szacunku. 
HAPPY' 
Zawsze szanował_ 
llFF 
A cóż ty, u diabła, o tym wiesz? 
HAPPY' nachmunony 
Tylko go nie nazywaj warialem! 
BIFF 
Człowiek bez charakteru. Charley by lefo 
nie zrobił. W każdym razie nie we własnym 
domu. Wyrzygiwał. tutaj te twory swojej 
chorej wyobrafni. 
HAPPY 
Charley nigdy nie musiał lak walayć jak on. 
llFF 
Są ludzie, którym się gorzej wiedzie niż 
WUly'emu I.omanowi. Wierzde mi, 
widziałem takich. 
LINDA 
To sobie wet Charleya za ojca, Biff. TefO nie 
moiesz uczynił, prawda? Nie mówię, że jest 
wielkim ałowiekiem. Willy I.oman nifdy 
dużo nie zarabiał. Nie pisano o nim w gue
tach. Nie jest nadzwyczajnym ałowiekiem. 
Ale jest człowiekiem i spot~ka fo straszliwe 

o~ 

nieszczęście. To trzeba wziilć pod uwagę. 
Nie rzucimy fo do dołu jak starego psa. 
Tym człowiekiem trzeba, trzeba się wreszcie 
zajilć. Nazwałeś go wariatem.-
BI FF 
Nie chciałem przez Io powiedziet ... 
LINDA 
Nie. Są ludzie, którzy uważają. że stracił ... 
równowagę. Ale nie trzeba wiele rozumu, 
żeby wiedziet, co mu dolega. Jest wyaer· 
pany. 
HAPPY 
Właśnie 

LINDA 
Mały człowiek może być równie wyczerpany 
jak wielki człowiek. W marcu upływa 
trzydziesty szósty rok jego pracy da firmy. 
Zdobył dla ich znaku handlowego 
najzupełniej nieznane tereny, a oni mu 
na stare lata zabierają pensję. 
HAPPY oburzony 
Nie wiedziałem o tym, mamo. 
LINDA 
Nigdy o to nie zapytałeś, mój drogi' 
Teraz, kiedy kto inny daje wam pieniądze 
na wydatki, nie przejmujecie się nim. 
HAPPY 
Ależ dałem ci pieniądze na„. 
LINDA 
Boże Narodzenie, pięćdziesiąt dolarów! 
Reperacja centralnego ogrzewania kosztowa
ła dziewięćdziesiąt siedem i pół. 

Od pięciu tygodni jest tylko na procencie, 
jak początkujący, nikomu nie znany nowicjusz! 
BIFF 
Niewdzięczne łotry! 

LINDA 
Czyż są gorsi od jego własnych synów? 
Kiedy przynosił zamówienie, kiedy był młody, 
mile go przyjmowali. Ale teraz jego slarzy 
przyjaciele, starzy nabywcy, którzy go tak 
lubili i zawsze dawali jakieś zamówienie. 
nawet gdy było krucho, poumierali 
albo poszli na emeryturę. Dawniej udawało 
mu się jednego dnia odwiedzić w Bostonie 
sześciu czy siedmiu klientów. Teraz wyciąga 
walizki z wozu i wsławia je z powrotem, 
i znowu je wyciąga. Jest wyczerpany. Zamiast 
chodzić z Iowa rem - gada. Jedzie siedemset 
mil, a kiedy już dojedzie, nikt go nie zna, 

nikt go nie wiła. O czym może myśleć czło
wiek, który wraca do domu, jedzie siedemset 
mil, a nie zarobił ani centa? Dlaczego nie ma 

adać do siebie? Dlaczeg.;;.o?.:..· ------
Kiedy musi chodzić do Charleya i pożyaać 
pięćdziesiąt dolarów tygodniowo, i udawać 
przede mną. że Io jefo pensja? Jak długo 
może Io jeszcze trwać? Jak długo? Teraz wie-
cie, na co czekam, kiedy tu siedzę. I wy mó· 
wicie, że jest bez charakteru! Człowiek, który 
każdy dzień swojefo życia przepracował dla 
was! Kiedy dosianie za to medal? W nafrodę 
mając sześćdziesiąt lrzy lata konstatuje, że 
synowie, których kocha nad życie ... jeden to 
babiarz i łobuz. 
HAPPY 
Mamo! 
LINDA 
No cóż, laki jesteś, mój syneaku! (do Biffa) 

A ty. Co się stało? Tak bardzo go kochałeś! 
Byliście takimi przyjaciółmi! Jak ly z nim co 
wieczór rozmawiałeś przez telefon! 
A on jak tęsknił, żeby wrócić do domu, 
do was! 
BIFF 
Dobrze, mamo. Będę tu mieszkał w moim 
pokoju i wezmę posadę. Będę się trzymał 
od nie!fo z daleka, i już. 
LINDA 
Nie, Biff. Nie możesz tu mieszkać i ciuJe się 
z nim kłócil 
BIFF 
Nie zapominaj, że wyrzucił mnie z le!fo domu. 
LINDA 
Dlaae!fo to zrobił? Ni!fdy mi nie powiedziałeś 
dlaczeio. 
BIFF 
Bo ja wiem, że jesl zakłamany, a on nie lubi 
mieć pod bokiem kogoś, kto o tym wie. 
LINDA 
Dlaczefo zakłamany? Kogo okłamuje? 
Co to znaczy? 
BIFF 
Po prostu nie zwalajcie wszystkiefo na mnie. 
To s11 sprawy między mną a nim - tyle tylko 
powiem. Od dzisiaj włąaam się. Będzie miał 
połowę moich zarobków. On się pozbiera. 
Idę spal 
Kieruje sił ku schodom. 

LINDA 
Nie pozbiera się. 
BIFF ze schodów, odwracając się ku niej, 
włciekły 

Nienawidzę le!fo miasta, a zoslaję tu. 
Więc czefo jeszcze chcesz? 
ONDA 
Biff, on umiera. 
Happy odwraca się ku niej przestraszony. 
BIFF po chwili 
Jak to umiera? 
LINDA 
Usiłował popełnić samobójstwo. 
BI FF przerażony 
Co? 
LINDA 
Żyje z dnia na dzień . 
BIFF 
Nie rozumiem, co to znaczy? 
LINDA 
Pamiętasz , pisałam ci, że znowu rozbił wóz. 
W lutym. 
BIFF 
No? 
LINDA 
Przyszedł urzędnik ubezpieczeniowy. 
Powiedział, że mają dowody. 
Że wszystkie te wypadki w ostatnim roku nie 
były„. nie były ... wypadkami. 
HAPPY 
Skąd oni mogą to wiedzieć? To kłamstwo. 
LINDA 
Podobno jakaś kobieta ... 
Zaczerpnęła powietrza. 
BIFF ostro, choć opanowany 
Co za kobieta? 
LI N DA równocze1nie 
„. ta kobieta„ (po chwili) Co? 
BIFF 
Nic. Mów. 
LINDA 
Co chciałeś powiedzieć? 
BIFF 
Nic. Po prostu powiedziałem: co za kobieta? 
HAPPY 
Więc co z nią? 
LINDA 
No więc okazuje się, że szła drogą i widziała 
jego wóz. Powiedziała. że wcale nie jechał 
szybko i że go nie zarzuciło. Powiedziała, 
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ie kiedy był na tym mostku, umyślnie wjechał 
na barierę, a uratował się dlatego, 
ie woda była bardzo płytka . 

BIFF 
Ach nie. Prawdopodobnie znowu zasnął. 

LINDA 

Nie myślę, żeby zasnął. 
BIFF 
Dlaczego nie? 
LINDA 

W zeszłym miesiącu ... (mówi z wielkim 
trudem) Och, moje dzieci, jak ciężko jest 
powiedzieć laką rzecz. Dla was Io jest po 
prostu głupi stary, ale mówię wam, jest w nim 
więcej dobrego niż w wielu innych ludziach. 
(szlocha, wyciera oczy) Szukałam przepa
lonego korka. Światło zgasło, więc poszłam 
do piwnicy i za szafą z korkami - po prostu 
wypadła - była rurka gumowa. 
HAPPY 
Nie bujasz? 
LINDA 
Na jednym końcu gwint. Od razu zrozumia
łam. I rzeczywiście u spodu grzejnika 
do wody na rurze gazowej dodane jakby 
kolanko. 
HAPPY wściekły 
Ten ... wariat. 
BIFF 
Kazałaś to zdjąć? 
LINDA 
Ja ... wstydziłam się. Jakże mogłam mu o tym 
powiedzieć? Codziennie schodzę i zabieram 
tę rurkę. Ale kiedy wraca do domu, odkładam 
ja na dawne miejsce. Nie mogłabym go prze
cież tak upokorzyć. Nie wiem, co robić. 

Żyje z dnia na dzień , chłopcy. Mówię wam, 
znam każdą jego myśl. To brzmi staroświecko 
i głupio, ale mówię wam, oddal wam całe 
swoje życie, a wy odwrócil iście s ię od niego. 
(zgięła się wpół na krześle i płacze chowając 
twarz w dłoniach) Biff, przysięgam na Boga, 
Biff, jego życie jest w twoich rękach . 

HAPPY do Biffa 
Jak ci s ię podoba ten stary głupiec? 
BIFF całuje ją 
No już przesłań , przesłań . Już postanowione. 
zawiniłem. Wiem o tym, mamusiu. 
Ale już zostanę, przysięgam ci . I będę się 
starał. (klęka przed nią przejęty, 
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w poczuciu winy) 
Tylko że widzisz, mamo, ja się nie nadaję 
do handlu. Nie żebym nie chciał się starać. 
Postaram się i uda mi się. 
HAPPY 
Na pewno ci się uda. Rzecz w tym, że w pracy 
nigdy nie starałeś się przypodobać ludziom. 
BIFF 
Wiem, ja ... 
HAPPY 
Pamiętasz, kiedy pracowałeś u Harrisona? 
Bob Harrison mówił, że sprawujesz się 
pierwszorzędnie, aż nagle coś ci strzela 
do głowy i robisz głupstwo, jak z tym wygwiz
dywanie piosenek w windzie, 
niczym jaki aktor. 
BIFF napastliwe do Happy'ego 
No Io co? Lubię sobie czasem pogwizdać 
HAPPY 
Nie wynosi się na odpowiedzialne stanowi
sko faceta, który gwiżdże w windzie. 
LINDA 

Ale już nie kłóćcie się teraz o to. 
HAPPY 
Albo jak nagle w środku dnia 
zamiast pracować poszedłeś sobie popływać. 
BIFF coraz bardziej oburzony 
A ty nie wymigujesz się od pracy? 
Nigdy nie wagarujesz? Latem, jak jest ładnie? 
HAPPY 
Pewnie, ale się asekuruję. 
LINDA 
Chłopcy! 

HAPPY 
Jeżeli się ulatniam, to szef może dzwonić 
pod każdy numer, gdzie powiedziałem, 
że będę, i wszędzie przysięgną, 

że właśnie wyszedłem . Powiem ci coś, 
chociaż przykro mi to mówić, ale w naszej 
branży, Biff, masz opin i ę stukniętego . 

BI FF wściekły 

Niech szlag trafi branżę! 
HAPPY 
W porządku, niech trafi' Wspan iale, 
ale się asekuruj. 
LINDA 

Hap! Hap1 

BIFF 
Nie zależy mi na ich op inii! Wyśmiewali się 
z ojca przez całe lata, a wiesz dlaczego? 

Bo my nie pasujemy do tego miasta, 
to dom wariatów' My powinniśmy mieszać 
cement pod gołym niebem albo być cieślami . 

Cieśla ma prawo gwizdać' 
Wchodzi Willy przez drzwi wejściowe 
po lewej. 
WILLY 
Nawet już wasz dziadek był czyś lepszym 
niż cieślą. 

Chwila ciszy, obserwują go. 
Czy ty nigdy nie przestaniesz być dzieckiem?! 
Bernard nie gwiżdże w windzie, 
zapewniam cię. 

BIFF starając się wprowadzić żartobliwy 
nastrój 
Aha, za Io ty, tato, owszem. 

WILLY 
Nigdy w życiu nie gwizdałem w windzie! 
I któż to w naszej branży uważa mnie 

za wariata? 
BIFF 
Nie w tym sensie mówiłem, łato. Nie róbmy 
z tego teraz wielkich historii, dobrze? 

WILLY 
Wracaj sobie na zachód! Bądź cieślą, 
cowboyem i baw się tam dobrze! 

LINDA 
Willy, on właśnie mówił... 
WILLY 
Słyszałem , co mówił! 
HAPPY starając się uspokoić Willy' ego 
No, tato, dosyć już ... 
WILLY mówi przerywając Happy'emu 
Śmieją się ze mnie, tak? To pojedź do Bostonu, 
wstąp do Filene'a, do Huba, do Slallery'ego. 
Krzyknij nazwisko Willy Lomana i zobaczysz, 
co się stanie! Wielka figura! 
BIFF 
Dobra, lalo. 
WILLY 

Wielka! 
BIFF 
Dobra! 
WILLY 
Dlaczego ciągle mi ubliżasz? 

BIFF 
Nie powiedziałem przecież ani słowa . 

(do Lindy) Czy powiedziałem choć słowo? 

LINDA 
Nic nie mówił, Willy. 

WILLY idąc do drzwi saloniku 
Dobrze już, dobranoc, dobranoc. 

LINDA 
Willy, kochanie, on właśnie postanowił... 
WILLY do Biffa 
Jeżeli jutro ci się znudzi obijanie po kątach, 
to pomaluj sufit, który zrobiłem w saloniku. 

BIFF 
Wychodzę wcześnie rano. 
HAPPY 
On chce s ię zobaczyć z Billem Oliverem, tato. 
WILLY zaciekawiony 
Z Oliverem, po co? 
BI FF za rezerwą, ale starając się dotrzymać 

słowa danego matce 
Zawsze mówił, że stawia na mnie. 
Chciałbym założyć interes, może mu s ię 

przypomnę . 

LINDA 
Czy to nie nadzwyczajne? 

WILLY 
Nie przerywaj. Co w tym nadzwyczajnego? 
Znajdzie się w Nowym Jorku pięćdziesięciu 
ludzi, którzy postawią na Biffa. (do Biffa) 
Artykuły sportowe? 
BIFF 
Chyba. Trochę się na tym znam i. .. 
WILLY 
On się trochę na tym zna' Na Boga! O 
artykułach sportowych wiesz więcej niż sam 

Spalding. Ile ci daje? 
BIFF 
Nie wiem. Jeszcze z nim nawet nie rozmawia

łem , ale ... 
WILLY 
To o czym ta mowa? 
BIFF irytując się 
Przecież tyko powiedziałem, 

że pójdę do ni ego. 
WILLY odwracając się 
I znowu sprzedajesz skórę na niedźwiedziu . 

BIFF idąc ku schodom 
Do diabła , idę spać! 

WILLY woła za nim 
Nie klnij w tym domu' 
BIFF odwracając się 
Od kiedy to jesteś taki świętoszek? 
HAPPY starając się powstrzymać ich 
Chwi leczkę ... 

Qfil. 
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WILLY 
Jak ś miesz tak do mnie mówić! 
Nie zniosę tego• 
HAPPY chwytając Biffa, krzyczy 
Poczeka j chwil ę' Mam pomysł. Pomysł wykonalny. 
Chodź tu, Biff, omówimy to teraz, 
pomówmy wreszcie rozsądnie w tym domu. 
Kiedy ostatnio bylem na Florydzie, 
wpadł mi do głowy świetny pomysł 
sprzeda ży artykułów sportowych. 
W tej chwili mi się Io przypomniało. 
Ty i ja, Biff, otw ieramy własny interes. 
„Bracia Loman." Trenujemy przez parę 
tygodni i robimy parę pokazów, rozumiesz? 
WILLY 
Tak, to jest pomysł. 

HAPPY 
Poczekaj . Tworzymy dwie drużyny koszy
kówki , dwie dru żyny piłki wodnej i gramy 
przeciw sobie. Taka reklama warta jest milion 
dolarów. Dwaj bracia, rozumiesz? Bracia 
Loman. Pokaz w „ Palmach Królewskich" -
we wszystkich hotelach. Na proporczykach 
nad ringiem i na boiskach koszykówki 
transparenty „ Bracia Loman". Synku, dopiero 
byśmy zaczęli sprzedawać artykuły sportowe. 

WILLY 
Pomysł za milion dolarów' 
LINDA 

Wspaniały' 

BIFF 
Jeś li o mnie chodzi , jestem w bardzo dobrej 
formie. 
HAPPY 
Cudowny pomysł i w dodatku Io wcale nie 
byłaby praca w handlu. Gralibyśmy w piłkę 
znowu ... 
BIFF entuzjastycznie 
Aha, Io by„. 
WILLY 
Milion dolarów! 
HAPPY 
I nie znudziłoby ci s i ę , Biff. Znowu pracowa
liby śmy w rodzinie. Odzyskalibyśmy dawny 
honor i koleżeństwo , a gdybyś miał ochotę 
popływać albo się urwać, no Io byś po prostu 
poszedł i popływał bez obawy, że cię tymcza
sem wyprzedzi w pracy jakiś pierwszy lepszy 
sprytny mydłek. 
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WILLY 
Podbilibyście świat! Wy, chłopaki , mogliby
ście razem dosłownie podb ić cały cywilizo
wany świat. 
BIFF 
Pójdę do Olivera jutro. Hap, gdyby nam się 
udało to zrobić„. 

LINDA 
Może Io początek czegoś„. 

WILLY bardzo rozentuzjazmowany do Lindy 
Wciąż przerywasz! (do Biffa) 
Ale kiedy pójdziesz do Olivera, nie wkładaj 
sportowej marynarki do innych spodni. 
BIFF 
Nie, ja„. 
WILLY 
Ciemny garnitur i mów możliwie jak najmniej, 
i żadnych dowcipów. 
BIFF 
On naprawdę mnie lubił. Zawsze mnie lubił. 

LINDA 
Strasznie cię lubił. 

WILLY do Lindy 
Przestaniesz wreszcie' (do Biffa) wejdziesz 
bardzo poważnie. Nie starasz się 
przecież o posadkę dla smarkacza. 

Tu wchodzą w grę pieniądze. Bądź spokojny, 
grzeczny i poważny. Wszyscy lubią kawalarzy, 
ale pieniędzy nikt im nie pożycza 
HAPPY 
Ja leż spróbuję dostać jakąś forsę, Biff. 
Na pewno mi się uda. 
WILLY 
Widzę przed wami wielką przyszłość, 

moje dzieci . Myślę, że skończyły się wasze 
kłopoty. Ale, pamiętajcie, zaczynajcie 
z rozmachem, to i skończycie z rozmachem. 
Żądaj piętnastu . Ile masz zamiar poprosić? 
BIFF 
O rany, nie wiem„. 
WILLY 
Nie mów . o rany": „O rany" to wyrażenie 
szczeniaków. Mężczyzna, który przychodzi 
po piętna ście tysięcy dolarów, 
nie mówi . o rany "! 
BIFF 
Myślę, ze maksimum dziesięć. 

WILLY 
Nie bądź taki skromny. Zawsze za nisko 
zaczynałeś. Wejdź śmiejąc się głośno. Nie 

miej strapionej miny. I żeby wprowadzić 
dobry nastrój, zacznij od jakichś paru zabaw
nych kawałów. Nie chodzi o Io, co powiesz, 
ale jak powiesz, bo kiedy się jest kimś , 

Io się zawsze wygrywa. 
LINDA 
Oliver miało nim zawsze jak najlepsze 
zdanie„. 
WILLY 
Czy pozwolisz mi mówić? 
BIFF 
Nie wrzeszcz na nią, tato, dobrze? 
WILLY rozgniewany 
Przerwała mi, prawda? 
BIFF 
Powtarzam, nie podoba mi się, 
że ciągle na nią wrzeszczysz, wiesz! 
WILLY 
Od kiedy rządzisz w tym domu? 
LINDA 
Willy ... 
WILLY 
Nie broń go ciągle, psiakrew! 
BI FF wściekły 
A ty na nią nie wrzeszcz! 
WILLY nagle zreflektował się 
i jest pe/en poczucia winy 
Pozdrów ode mnie Billa Olivera. 
Może mnie jeszcze pamięta . 

Wychodzi przez drzwi do saloniku. 
LINDA ściszonym głosem 

Po coś znowu zaczynał? 
Biff odwraca się. 

Widziałeś , jaki się stał miły, 

kiedy zaczęliście planować. 

(podchodzi do Biffa) 
Pójdź do niego i powiedz mu dobranoc. 
Niech nie idzie spać w takim nastroju. 
HAPPY 
Chodź, Biff. Rozruszamy starego. 
LINDA 
Proszę cię, kochanie. Powiedz mu tylko 
dobranoc. Tak mu niewiele potrzeba 
do szczęścia. Chodź . (wychodzi przez drzwi 
do saloniku, wołając stamtąd ku górze) 
Willy, twoja pidżama wisi w łazience . 

HAPPY patrząc w kierunku, 
w którym odeszła Linda 
Co za kobieta. Nie ma takiej drugiej na świecie, 
prawda, Biff? 

BIFF 
On nie ma pensji . Mój Boże, jest na procencie! 

HAPPY 
Mówmy szczerze, ostatecznie nie jest nad
zwyczajnym sprzedawcą. 

Ale trzeba przyznać, że potrafi być bardzo miły. 

BIFF nagle 
Pożycz mi dziesięć dolarów. Muszę sobie 
kup i ć parę nowych krawatów. 
HAPPY 
Zaprowadzę cię do znajomego sklepu. 
Mają piękne rzeczy. I włóż jutro moją koszulę 

w paski. 
BIFF 
Jak ona posiwiała . mama strasznie się posta
rzała. O rany, pójdę jutro do Oliviera 
i coś z niego wyduszę„. 

HAPPY 
Chodź na górę. Powiedz Io Iacie. 
Rozkręcimy go. Chodź . 

BI FF zapala się 
Wiesz, z dziesięcioma tysiącami , człowieku! 

HAPPY wychodząc z Biffem do saloniku 
Tak trzeba gadać , Biff. Po raz pierwszy widzę, 

że ci nareszcie powraca wiara w siebie. 
(rozmowa dochodzi z saloniku i wycisza się) 
Musisz ze mną zamieszkać, Maty, 
i jakąkolw iek cizię zechcesz, 
powiedz tylko słowo.„ 

Ostatniej kwestii prawie już nie słychać. 
Idą po schodach do sypialni rodziców. 
LINDA wchodzi do sypialni, mówi do 
Willy' ego, który jest w łazience, poprawiając 
jego łóżko 
Czy mógłbyś naprawić prysznic? Ciągle kapie. 
WILLY z łazienki 
Nagle wszystko zaczyna się rozpadać . 

Hydraulicy, psiakrew, powinno się ich podać 
do sądu . Ledwie to założyłem i już.„ 

Przechodzi w mamrotanie. 
LINDA 
Zastanawiam się , czy Ol ivier będz ie go 
pamiętał, jak myślisz? 
WILLY w pidżamie, wychodzi z łazienki 
Czy go będz i e pamiętał? Co się z tobą dzieje, 
zwariowałaś? Gdyby został u Oliviera, byłby 
już dziś u szczytu! Niech go tylko zobaczy. 
Nie masz pojęcia , jak dziś wygląda przeciętny 
facet. Dzisiaj przec i ętny młody człowiek 

(wchodząc do łóżka) to zero. Najlepsze, 
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co mógłby zrobić, to to, żeby się tak włóczył 
po świecie. 

Biff i Happy wchodzą do sypialni. 
Chwila ciszy. Willy urywa patrząc na Biffa. 
Jestem bardzo zadowolony, chłopcze. 
HAPPY 
Chciał ci powiedzieć dobranoc! 
WILLY do Biffa 
Tak. Znokautuj Oliviera, chłopcze. 
Co mi chciałeś powiedzieć? 
BIFF 
Tylko żebyś był dobrej myśli, tato. Dobranoc. 
Odwraca się, żeby wyjść. 
WILLY nie mogąc się powstrzymać 
A jakby podczas waszej rozmowy coś spadło 
z biurka ... jakaś paczuszka albo co ... 
nie podnoś jej. Od tego są woźni. 
LINDA 
Przygotuję porządne śniadanie. 

WILLY 
Może pozwolisz, że skończę. (do Biffa) 
Powiedz mu, że prowadziłeś interesy 
na zachodzie. Nic nie mów o pracy na farmie. 
BIFF 
Dobrze, tato. 
LINDA 
Myślę, że wszystko ... 
WILLY mówi dalej, jakby jej nie słyszał 
I nie sprzedawaj się za tanio. Nie mniej 
niż piętnaście tysięcy dolarów. 
BIFF nie mogąc już dłużej wytrzymać 
Okey. Dobranoc, mamusiu. 
Wychodzi. 
WILLY 
Masz w sobie zadatek na wielkiego człowieka, 
Biff. Pamiętaj, masz wszelkie szanse, 
żeby być naprawdę wielkim człowiekiem . 

Kładzie się wyczerpany. Biff wyszedł. 

LI N DA wołając za nim 
Śpij dobrze, kochany. 
HAPPY odchodząc 
To ci chciałem powiedzieć . 

WILLY 
Tylko tak dalej. 
Happy wychodzi. 
Mój Boże ... pamiętasz mecz w Ebbets Fields? 
Mistrzostwo miasta? 
LINDA 
Odpocznij . Pośpiewać ci? 

o~ 

WILLY 
Taak ... Pośpiewaj mi. 
Linda zaczyna nucić cichą kołysankę. 

Kiedy weszła jego drużyna, byt najwyższy, 
pamiętasz? 

LINDA 
Tak, i cały złoty. 
Biff wchodzi do ciemnej kuchni, 
bierze papierosa i wychodzi z domu. 

111t1 u proscenium w 
Pali peplerosa 11.,,.tnony ID noc. 
WILLY 
Jak młody b6f, Herkules - cm w 1y111 ftldniu. 
I słońce, cify w sloAcu. Pamiłłau. 
jak mi pomKhał 11qł Juź z boiska, 
chociaż były tam reprnentacje lrzech 
coUese'6w. I wszysc;y nabywcy. 
których sprowadziłem. I okrzylcl, 
kiedy wyszedl: 1.otMn, lall!MI, LamM! 
Mój Boże, btdzie jeszcze włełlci. 
Taka twiazda, taka wspaniałll tw!az• nie 
może naprawdt ztasnąt! 
$unatło slrierotNtlfl,,. Mlly'efO pn,)'fUa. 
Grzejnik ~omy uczyna flł ian,t prq 
schod11eh, pnduńecllJfC przu lcllny lcudntł. 
Nieb/a~ ~ 
LI N DA nieśmiało 
Willy, kochanie, czego on chce od ciebie? 
WILLY 
Tak, jestem zmęczony. Nie rozmawiajmy 
już więcej. 

Biff powraca wolno do kuchni. Zatrzymuje się, 
patrzy na grzejnik. 
LINDA 
Czy poprosisz Howarda, żeby ci dal pracę 
w Nowym Jorku? 
WILLY 
Z samego rana. Wszystko będzie dobrze. 
Biff sięga poza grzejnik i wyciąga gumową 
rurkę. Jest przerażony. 
Zwraca się kierunku pokoju 
Willy' ego jeszcze lekko oświetlonego, 
z którego dochodzi smutne i monotonne 
nucenie Lindy. 
WILLY patrząc przez okno na światło 
księżyca . 

O rany, patrz, jak księżyc płynie między 
domami. 
Biff okręca sobie rurkę wokoło dłoni 
i szybko idzie na górę. 

Kurtyna 

AKT DRUGI 

Słychać pogodną, wesołą muzykę. 

Po jej wyciszeniu kurtyna się podnosi. 
Willy w kamizelce, 
trzymając kapelusz na kolanach, 
siedzi w kuchni przy stole i pije kawę. 

Linda raz po raz dolewa mu do filiżanki. 
WILLY 
Wspaniała kawa. Starczy za całe śniadanie. 
LINDA 
A może ugotować ci jajka? 
WILLY 
Nie. Odetchnij chwilę. 
LINDA 
Kochanie, wyglądasz taki wypoczęty. 
WILLY 
Spałem jak zabity. Pierwszy raz od miesięcy. 
Wyobrażasz sobie, w zwykły wtorek spać 
do dziesiątej rano! Chłopcy za to wyszli 
wcześnie, co? 
LINDA 
O ósmej już ich nie było . 

WILLY 
Doskonale! 
LINDA 
Taka byłam szczęśliwa widząc, jak wychodzą 
razem. Wprost nie mogę się nacieszyć zapa
chem ich wody po goleniu! 
WILLY uśmiechając się 
Mmm. 
LINDA 
Biff był jak odmieniony. Po prostu widać było, 
że wierzy w zwycięstwo. Nie mógł się docze
kać lej wizyty u Olivera. 
WILLY 
On jest na drodze do wielkich zmian. Nie ma 
wątpliwości, że niektórzy ludzie muszą dłużej 
dojrzewać.Jak się ubrał? 

LINDA 
Granatowe ubranie. Tak w nim ładnie wyglą
da. Można go wziąć w tym ubraniu ... 
za nie wiem kogo! 
Willy wstaje od stołu. Linda podaje mu 
marynarkę. 

WILLY 
Nie ma wątpliwości. W ogóle nie ma wątpliwości. 
O rany, wracając dziś wieczorem kupię 
trochę nasion. 
LI N DA śmiejąc się 
Świetnie. Tylko że lam słońce nie dochodzi. 
Już nic nie chce rosnąć. 
WILLY 
Czekaj, moja mata, ani się obejrzysz, jak kupi
my sobie coś na wsi i będę hodował jarzyny, 
kilka kur ... 
LINDA 
Na pewno, kochanie. 
Willy nie włożył marynarki. Odszedł. Linda 
idzie za nim 
WILLY 
Pożenią się i przyjadą na weekend. 
Zbuduję maty domek dla gości. 
Mam przecież tyle doskonałych narzędzi , 

że potrzeba będzie tylko trochę budulca 
i spokojna głowa. 

LI N DA radośnie 
Przyszyłam podszewkę ... 
WILLY 
Trzeba by wybudować dwa domki, 
żeby obaj mogli przyjeżdżać. Czy zdecydo
wał, o jaką sumę ma prosić Olivera? 
LINDA wkładając nań marynarkę 
Nie mówił, ale myślę, że dziesięć do piętnastu 
tysięcy. Pomówisz dziś z Howardem? 
WILLY 
Aha. Wyłożę mu to wyraźnie i po prostu. 
Musi mnie zwolnić od podróżowania . 

LINDA 
I, Willy, nie zapomnij poprosić go o małą 
zaliczkę, bo trzeba zapłacić premię 
ubezpieczeniową. To jest teraz okres tolerancji. 
WILLY 
To będzie sto? ... 
LINDA 
Sto osiem, sześćdziesiąt osiem. 
Bo znów nam trochę brakuje. 
WILLY 
Dlaczego? 
LINDA 
Bo musiałeś naprawić silnik w wozie ... 
WILLY 
Ten przeklęty studebaker! 
LINDA 
I masz jeszcze jedną ratę za lodówkę ... 
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WILLY 
Przecież znowu się popsuła! 
LINDA 
No cóż, kochanie, jest już zużyta. 
WILLY 
Mówiłem ci, że trzeba kupić coś, 
co ma porządną reklamę. Charley kupił 
„General Electric", ma już ją dwadzieścia lat 
i wciąż działa, a to bydlak agent! 
LINDA 
Ależ, Willy„. 
WILLY 
Kto słyszał o lodówkach Hastingsa? Chciał
bym raz w życiu mieć coś na własność, zanim 
się popsuje. Stale ścigam się ze śmietnikiem. 
Ledwie spłaciłem samochód, 
już jest na ostatnich nogach. Lodówka pożera 
pasy jak zwariowana. Oni to sobie 
wyliczają. Tak wyliczają, że kiedy wreszcie 
spłacisz jakąś rzecz, już jest do niczego. 
LIN DA zapinając mu marynarkę, 
którą on ci~le rozpina 
Wszystkiego razem dwieście dolarów 
by nam wystarczyło, kochanie. 
I to już z ostatnią ratą hipoteki. 
Po tej racie, Willy, dom należy do nas. 

WILLY 
Po dwudziestu pięciu latach. 
LINDA 
Biff miał dziewięć lat, kiedyśmy go kupili. 

WILLY 
Ale to niemała rzecz dwadzieścia pięć lat 

płacić raty. 
LINDA 
To wyczyn. 
WILLY 
Ile cementu, drewna wpakowałem w ten dom, 
ile razy go reperowałem. 
Nie znajdziesz w nim już ani jednej szparki. 
LINDA 
Wysłużył się nam. 
WILLY 
Komu się wysłużył? Przyjdzie obcy, wprowa
dzi się, i tyle. Ach, gdyby Biff chciał wziąć ten 
dom, założyć rodzinę„ . (idzie do wyjścia) 

Do widzenia, już późno . 

LINDA nagle sobie przypomniała 
Ach, zapomniałam! 
Masz się z nimi spotkać na obiedzie. 

WILLY 
Ja? 
LINDA 
W restauracji franka na Czterdziestej Ósmej 
ulicy przy Szóstej Alei . 

WILLY 
Naprawdę?! A ty? 
LINDA 
Nie, tylko wy w trójkę. Mają ci postawić 
wspaniały obiad' 
WILLY 
Niemożliwe' Czyj to był pomysł? 
LINDA 
Biff przyszedł do mnie dziś rano i mówi: 
"Powiedz tacie, że chcemy mu postawić 
wspaniały obiad." Masz tam być o szóstej. 
Ty i twoi synowie pójdziecie razem na obiad. 
WILLY 
O, do licha. To dopiero coś' Muszę nabrać 
Howarda na forsę, moja mała . 

Dostanę zaliczkę i powrócę do domu 
z posadą w Nowym Jorku. 
Psiakrew, teraz tego dokonam. 
LINDA 
Brawo, Willy, głowa do góry! 
WILLY 
I już nigdy w życiu nie będę musiał prowadzić 
samochodu. 
LINDA 
Wszystko się zmieni, Willy, czuję, 
że się wszystko zmieni. 

WILLY 
Nie ulega kwestii. Do widzenia, już późno. 
Znowu ma zamiar wyjść. 
LINDA biegnie do kuchni po leżącą na stole 
chustkę do nosa 
Wziąłeś okulary? 
WILLY obmacuje kieszenie 
Aha, aha, mam. 
LINDA podając chustkę do nosa 
I chustkę do nosa. 
WILLY 
Aha, chustka. 
LINDA 

I sacharynę? 
WILLY 
Aha, sacharyna. 
LINDA 
Uważaj na schodach w kolejce podziemnej. 
Całuje go, trzymając w ręku jedwabną 

pończochę. Willy zauważył to. 
WILLY 
Czy nie przestaniesz cerować pończoch? 
Przynajmniej jak jestem w domu. 
To mi działa na nerwy. Nie do wytrzymania. 
Proszę cię! 

Linda idąc za Willym przez proscenium 
przed domem ukrywa pończochę w ręku. 
LINDA 
Pamiętaj. W restauracji franka. 
WILLY przechodząc przez proscenium 
Może buraki by się tu utrzymały. 
li N DA śmieje się 
Tyle razy próbowałeś. 
WILLY 
Aha. Nie męcz się dziś za bardzo. 
Znika za prawym rogiem domu. 
LINDA 

Uważaj na siebie! 
Gdy Willy odchodzi, Linda macha mu 
na pożegnanie ręką. Nagle dzwoni telefon. 
Linda przebiega przez scenę do kuchni 
i podnosi słuchawkę. 
LINDA 

Halo? O, Biff! Tak się cieszę, żeś zadzwoni!, 
ja właśnie„. Tak się cieszę, żeś zadzwonił, 
ja właśnie„. Tak, oczywiście, właśnie mu 
powiedziałam. Tak, przyjdzie tam na obiad 
na szóstą, nie zapomniałam. Słuchaj strasznie 
chciałam ci powiedzieć . Wiesz, 
la rurka gumowa, którą podłączył do grzejni
ka gazowego? Wreszcie zdecydowałam się 
pójść dziś rano do piwnicy i wyrzucić ją. Ale 
nie ma jej. Rozumiesz? Sam ją zabrał, nie ma 
jej tam' (słucha) Kiedy? Ach, to ty ją wziąłeś. 
Nie, nic„. tylko miałam nadzieję, że on sam ją 
zabrał. O, nie martwię się, kochanie, 
bo dziś rano wyszedł w takim świetnym 
humorze, zupełnie jak za dawnych czasów. 
Już się nie boję. Czy widziałeś się z panem 
Oliverem? No więc czekaj na niego dalej. 
I zrób na nim dobre wrażenie, kochanie. 
A nie spoć się za bardzo, zanim się z nim 
zobaczysz. I dobrze się bawcie z ojcem. 
On też może mieć wspaniałe nowiny!„. 
Właśnie, właśnie, posadę w Nowym Jorku. 
I bądźcie dla niego dobrzy dziś wieczór, 
kochanie. Okażcie mu serce. Bo on jest jak 
mała łódeczka szukająca przystani. (drży ze 
smutku i z radości) Och, to wspaniałe, Biff, 

uratujesz mu życie. Dziękuję, kochanie. 
A kiedy przyjdzie do restauracji, obejmij go. 
Uśmiechnij się do niego. Tak, mój chłopcze„. 
Do widzenia, kochanie. Nie zapomniałeś 
wziąć ze sobą grzebienia? No to dobrze. 
Do widzenia, Biff, kochanie. 
W trakcie tej rozmowy Howard Wagner, 
mężczyzna trzydziestosześcioletni, wsuwa 
mały stolik 
na kółkach do maszyny. Na stoliku stoi prze
nośny magnetofon. Podłącza go do kontaktu. 
Jest po lewej stronie proscenium. 
W miarę jak światło padające na Lindę przy
gasa - rozjaśnia się na Howardzie. Howard 
jest bardzo przejętymagnetofonem i zaledwie 
przez ramię rzuca okiem na wchodzącego 
Willy' ego. 
WILLY 
Pst... pst... 
HOWARD 

Jak się masz, Willy, wejdź. 
WILLY 
Chciałbym z tobą chwilę pogadać, Howard. 
HOWARD 

Przepraszam, ale musisz poczekać. 
Za chwilę ci służę. 
WILLY 
Co to jest? 
HOWARD 

Nigdy tego nie widziałeś? Magnetofon. 
WILLY 
Aha. Czy moglibyśmy porozmawiać? 
HOWARD 

Nagrywa różne rzeczy. Wczoraj mi go dostar
czono. Zwariowałem na jego punkcie. 
Najciekawszy aparat, jaki w życiu widziałem. 
Całą noc przy nim siedziałem. 
WILLY 
A co się z nim robi? 
HOWARD 

Kupiłem go do dyktowania, ale można z nim 
robić, co się chce. Posłuchaj tylko. Miałem go 
w domu wczoraj wieczorem. Posłuchaj, 
co nagrałem. Najpierw moja córka. Słyszysz? 
(włącza aparaturę, słychać gwizdanie popu
larnej piosenki) 
Posłuchaj, jak ta mała gwiżdże. 
WILLY 
Jakby tu była, no nie? 
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HOWARD 
Ma siedem lat. Słyszysz, jaki ton? 
WILLY 
No, no. Chciałem cię prosić o uprzejmość„. 

Gwizdanie się urywa i słychać głos córki 
Howarda: „ Teraz ty, tatusiu." 
HOWARD 
Szaleje za mną. (znowu gwizdanie) 
Teraz to ja. Dobre, co? 
Mruga na Willy'ego. 
WILLY 
Bardzo ładnie gwiżdżesz. 
Gwizdanie się urywa, przez chwilę trwa 
milczenie. 
HOWARD 
Cicho! Słuchaj, teraz to mój syn. 
GŁOS SYNA 
Stolicą Alabamy jest Montgomery; 
stolicą Arizony jest Phoenix; stolicą Arkansasu 
jest Little Rock; stolicą Kalifornii 
jest Sacramento„. itd„ itd. 
HOWARD podnosząc pięć palców w górę 
Ma pięć lat, Willy! 
WILLY 
Będzie kiedyś spikerem! 
GŁOS SYNA w dalszym ciągu 
Stolicą„. 

HOWARD 
W porządku alfabetycznym, rozumiesz? 
Aparatura nagle milknie. 
Poczekaj. To służąca zaczepiła nagle o sznur 
i wyrwała go z kontaktu. 
WILLY 
To jest naprawdę„. 

HOWARD 
Cicho, na litość boską! 
GŁOS SYNA 
Już jest dziewiąta godzina. Bulova pilnuje 
godziny. Więc muszę iść spać. 
WILLY 
To jest naprawdę„. 
HOWARD 
Chwileczkę! Teraz moja żona. 
Czekają. 

GŁOS HOWARDA 
No powiedz coś. (cisza) No, mówże wreszcie' 
GŁOS ŻONY 
Nie wiem, co mam powiedzieć 
GŁOS HOWARDA 
Cokolwiek - aparat nagrywa. 

GŁOS ŻONY nie!miało, pokonana 
Halo. (cisza) Ach, Howardzie, 
nie mogę do tego mówić„. 
HOWARD zatrzymuje aparat 
To była moja żona. 
WILLY 
Naprawdę nadzwyczajny aparat. 
Czy moglibyśmy„. 
HOWARD 
Coś ci powiem, Willy. Odstawiam mój aparat 
fotograficzny, moja laubzegę i całą resztę 
moich hobby. To jest najwspanialszy relaks, 
jaki kiedykolwiek miałem. 
WILLY 
Chyba też kupię sobie taki. 
HOWARD 
Pewnie, kosztuje tylko sto pięćdziesiąt dola
rów. Nie można się bez tego obejść. 
Wyobraźmy sobie, że chcesz posłuchać Jacka 
Benny'ego, rozumiesz? Ale nie możesz 
być o tej porze w domu. Każesz więc służącej, 
żeby nastawiła radio, kiedy idzie Jack Benny, 
a ten tu automatycznie wszystko nagra 
z odbiornika. 
WILLY 
A kiedy wracasz do domu, to„. 

HOWARD 
Możesz wrócić do domu o północy, o pierw
szej, kiedy chcesz, bierzesz sobie coca colę, 
siadasz, włączasz kontakt i masz w środku 
nocy program Jacka Benny' ego. 
WILLY 
Stanowczo sobie kupię taki. Jestem bardzo 
często w drodze i nieraz myślałem sobie, 
ile ja tracę ciekawych audycji. 
HOWARD 
Nie masz radia w samochodzie? 
WILLY 
Nawet mam, ale kto by myślał o otworzeniu 
go? 
HOWARD 
Ale, ale. Czy ty nie miałeś być dziś 
w Bostonie? 
WILLY 
O tym właśnie chciałem pomówić, 

Howardzie. Masz chwilę czasu? 
Bierze sobie krzesło zza kulis. 
HOWARD 
Co się stało? Co ty tu robisz? 

WILLY 
No więc„. 
HOWARD 
Mam nadzieję, 
że nie rozwaliłeś znowu wozu? 
WILLY 
Ach, nie. Nie„. 
HOWARD 
Psiakość; zląkłem się. O cóż więc chodzi? 
WILLY 
No więc, jeśli mam być szczery, Howardzie, 
doszedłem do wniosku, 

że ja już bym nie chciał więcej jeździć. 
HOWARD 
Nie chcesz jeździć? No to co będziesz robił? 
WILLY 
Pamiętasz, jak zrobiłeś przyjęcie na Boże 
Narodzenie, obiecałeś, że się postarasz 
wymyślić coś dla mnie w mieście. 

HOWARD 
W mojej firmie? 
WILLY 
No, tak. 
HOWARD 
Aha, aha. Przypomniałem sobie teraz. 
No, ale nic dla ciebie nie wymyśliłem, Willy. 
WILLY 
Słuchaj, Howard, moje chłopaki są już dorosłe. 

Ja niewiele teraz potrzebuję. Gdybym mógł 
przynieść do domu - no, jakieś sześćdziesiąt 
pięć dolarów tygodniowo, 
mógłbym wytrzymać. 

HOWARD 
No, ale widzisz, Willy„. 
WILLY 
Powiem ci dlaczego, Howard. 
Mówiąc szczerze, lak tylko między nami, 
wiesz - jestem troszeczkę przemęczony. 
HOWARD 
No, to mogę zrozumieć, Willy. Ale ty jesteś 
człowiekiem do wyjazdów. A nasze interesy 
wymagają wyjazdów. Tu na miejscu mamy 
najwyżej jakieś pól tuzina sprzedawców. 
WILLY 
Bóg mi świadkiem, Howard, że nigdy nikogo 
nie prosiłem o względy. Ale byłem już w firmie, 
kiedy twój ojciec przynosił cię tu na rękach. 
HOWARD 
Wiem o tym, Willy, ale„. 

WILLY 
Twój ojciec, Panie, świeć nad jego duszą, 
przyszedł do mnie tego dnia, kiedy się uro
dziłeś, i pytał, jak mi się podoba imię Howard. 
HOWARD 
Doceniam to, Willy, ale tu zupełnie nic dla ciebie 
nie mam. Gdybym tylko miał jakieś wolne 
miejsce, zaraz bym cię tam wetknął, ale nic, 
absolutnie nic nie ma. Szuka zapalniczki, 
Willy wziął ją i podaje, chwila milczenia. 
WILLY ogarnia go gniew 
Howard, ja się utrzymam za pięćdziesiąt 
dolarów tygodniowo. 
HOWARD 
Ale co ty tu chcesz robić, stary? 
WILLY 
Słuchaj, nie chodzi przecież o to, czy ja potra
fię sprzedawać, prawda? 
HOWARD 
Nie, ale to jest biznes, stary, i każdy musi 
zarobić na swoją pensję. 
W/ LLY w rozpaczy 
Pozwól, że ci coś opowiem, Howardzie. 
HOWARD 
Bo przecież zgodzisz się, że biznes to biznes. 
WILLY rozgniewany 
Oczywiście, że biznes to biznes, ale posłu
chaj mnie chwilę. Ty tego nie rozumiesz. 
Kiedy bylem młodym chłopcem, miałem 
osiemnaście lat, dziewiętnaście - już jeździ

łem. Zastanawiałem się wtedy, 
czy jest jakaś przyszłość dla mnie w zawodzie 
komiwojażera . Bo w tym czasie ciągnęło mnie 
na Alaskę. Wiesz, wtedy na Alasce w jednym 
miesiącu trafiono na trzy żyły złota 
i bardzo mnie korciło tam pojechać. 
Można by powiedzieć - jak na wycieczkę. 
HOWARD niemal bez zainteresowania 
Naprawdę? 

WILLY 
Tak. Mój ojciec przez wiele lat żył na Alasce. 
To był człowiek, który lubił przygody. 
Nasza rodzina ma samodzielność we krwi. 
Miałem ochotę pojechać razem z moim 
starszym bratem, żeby odnaleźć ojca 
i może osiąść z nim na Północy. I.j uż prawie 
zdecydowałem się wyjechać, kiedy spotkałem 
u Parkera pewnego komiwojażera. Nazywał 
się Dave Singlem an. Miał osiemdziesiąt cztery 
lata i jeździł po trzydziestu Stanach z towarem. 

o~ 
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Otóż siary Dave pracował tak: szedł 
do swojego pokoju, rozumiesz, nakładał 
zielone, aksamitne ranne pantofle -
nigdy tego nie zapomnę - brał słuchawkę 

telefoniczną, dzwonił do nabywców 
i w osiemdziesiątym czwartym roku życia 
zarab i ał na życie nie wychodząc z pokoju. 
Więc kiedy to zobaczyłem, zrozumiałem, 
że sprzedawanie to najwspanialsza kariera, 
jaką sobie można wymarzyć . No bo cóż może 
być lepszego, jak w osiemdziesiątym czwar
tym roku życia móc sobie pojechać 
do dwudziestu czy trzydziestu różnych miast, 
wziąć do ręki słuchawkę ... wszyscy cię lubią, 
pamiętają o tobie, pomagają ci ... I wiesz, 
kiedy umarł, a umarł śmiercią komiwojażera, 
w swoich zielonych, aksamitnych pantoflach, 
w przedziale dla palących, jadąc z Nowego 
Jorku, przez New Haven i Hartford do Bostonu 
- kiedy umarł, setki komiwojażerów 
i klientów poszło na jego pogrzeb. 
Przez wiele miesięcy było potem smutno 

w pociągach. 
Wstaje. Howard nie spojrzał na niego. 
W tamtych czasach komiwojażer był kimś, 

Howardzie. Zdobywał szacunek, 
istniała solidarność i poczucie wdzięczności. 
Dziś wszystko Io są tuzinkowi faceci . 
Nie ma się okazji, żeby wykorzystać przyja
cielskie stosunki, nie ma się okazji, 
żeby być kimś. Rozumiesz, co chcę powie

dzieć? Nie znają mnie już. 

HOWARD odchodząc na prawo 
O to wła ś nie chodzi , Willy. 

WILLY 
Gdybym miał czterdzieści dolarów tygodniowo 
- nie potrzebuję więcej niż czterdzieści 

dolarów, Howard. 
HOWARD 
Stary, z kamienia krwi nie utoczę, ja ... 

WILLY zrozpaczony 
Howardzie, tego roku, kiedy Al Smith dostał 
nominację, twój ojciec przyszedł do mnie i. .. 

HOWARD odchodząc 
Muszę przyjąć paru klientów, siary. 
WILLY zatrzymując go 
Mówię o twoim ojcu! Tu przy tym biurku 
przyrzekał mi różne rzeczy' Nie powinieneś 
mi mówić, że czekają klienci - ja strawiłem 
w tej firmie trzydzieści cztery lata swojego 

o~ 

życia , a teraz nie mam na zapłacenie raty 
ubezpieczeniowej. Człowiek nie jest poma
rańczą, którą zjesz, a skórkę wyrzucisz! 
(po chwili) Słuchaj teraz uważnie: 

Twój ojciec. .. w roku 1928 miałem wspaniały 
rok. Przeciętnie miałem sio siedemdziesiąt 
dolarów tygodniowo komisowego. 

HOWARD zirytowany 
Ależ, Willy, nigdy nie miałeś przeciętnie ... 

WILLY uderza ręką w biurko 
Miałem przeciętn i e sio siedemdziesiąt 
dolarów tygodniowo w roku 19281 

I lwój ojciec przyszedł do mnie -
a raczej ja lu byłem w biurze, lu przy tym 
biurku - i położył mi rękę na ramieniu ... 

HOWARD wstając 
Musisz mi wybaczyć, Willy, czeka mnie parę 
osób. Opanuj się. (wychodząc) Wrócę za chwilę. 
Kiedy wyszedł, światło skierowane na krzesło 
Howarda staje się bardzo mocne 
i jakieś niezwykłe. 

WILLY 
Mam się opanować! A cóż ja mu, do licha, 
powiedziałem? Mój Boże, ryczałem na niego! 
Jak mogłem' (przerywa, patrzy w światło, 
które zalewa krzesło, ożywiając je niemal, 
zbliża się do tego krzesła i staje po drugiej 
stronie biurka) Frank, Frank, czy nie parn i ę · 
tasz, co mi wtedy powiedziałeś? Jak położyłeś 
rękę na moim ramieniu i, Frank. .. 
Opiera się o biurko i w chwili gdy wymawia 
imię Franka, niechcący zaczepia o wyłączn i k 
elektryczny, który uruchamia magnetofon. 

Słychać ... 
SYN HOWARDA 
... Stanu Nowy Jork jest Albany, stolicą Ohio 
jest Cincinnatti; stolicą Rhode Island jest... itd. 
WILLY odskakuje przerażony i wola 

Howard! Howard! Howard' 
HOWARD wpada 
Co się stało? 
WILLY wskazując na aparat, który przez nos 

i dziecinnie wymienia w dalszym ciągu 
stolice Stanów 
Wyłącz go! Wyłącz go! 
HOWARD wyciągając kontakt 
Słuchaj, Willy ... 
WILLY przyciskając palcami gaiki oczu 
Muszę s i ę napić kawy. Napiję się kawy ... 
Willy zamierza wyjść. Howard go zatrzymuje. 

HOWARD zwijając sznur elektryczny 
od aparatu 
Słuchaj , Willy ... 
WILLY 
Pojadę do Bostonu. 
HOWARD 
Nie dla naszej firmy, Willy. 

WILLY 
Dlaczego nie mogę jechać? 

HOWARD 
Nie chcę, żebyś był naszym przedstawicielem. 
Już dawno miałem ci zamiar Io powiedzieć. 

WILLY 
Howard, ty mnie wylewasz? 
HOWARD 
Myślę, że potrzebny ci porządny, długi odpo

czynek, Willy. 
WILLY 
Howardzie ... 
HOWARD 
A kiedy s i ę będziesz lepiej czuł, pokaż się, 

to zobaczę, co się da zrobić. 

WILLY 
Ależ ja muszę zarabiać, Howardzie, 

nie jestem w sian ie ... 
HOWARD 
A gdzie są twoi synowie? Dlaczego synowie 

ci nie pomogą? 
WILLY 
Oni w lej chwili mają na oku wielki interes. 

HOWARD 
Nie czas teraz na fałszywą dumę, Willy. 
Idź do swoich synów i powiedz im, 
że jesteś przemęczony. 

Masz dwóch dorosłych synów, prawda? 

WILLY 
Ależ oczywiście, oczywiście, ale tymczasem ... 

HOWARD 
No więc załatwione, co? 
WILLY 
Dobrze, jutro pojadę do Bostonu. 
HOWARD 
Nie, nie. 
WILLY 
Ależ ja nie mogę iść na utrzymanie synów, 

nie jestem kaleką! 
HOWARD 
Słuchaj, stary, jestem dziś bardzo zajęty. 

WILLY chwytając Howarda za ramię 
Howard, musisz mi pozwolić jechać 

do Bostonu. 
HOWARD twardo, opanowany 
Czeka na mnie dziś kolejka ludzi. Usiądź, 
odpocznij pięć minut, opanuj się, 

a polem idź do domu, dobrze? Potrzebny 
mi jest len pokój . (ma odejść, zawraca, 
bo przypomniał sobie aparat, zaczyna pchać 
przed sobą stół przytrzymując magnetofon) 
Aha, i jeszcze jedno. Kiedy będziesz miał 
wolną chwilę w tym tygodniu, wpadnij, 
żeby oddać próbki. A jak będziesz się lepiej czuł, 
Willy, wtedy wróć do mnie, pogadamy. 
I opanuj się, stary, obok jest pełno ludzi . 
Howard wychodzi, odepchnąwszy stół 
w lewo. Willy patrzy przed siebie wyczerpany. 
Znowu słychać muzykę - motyw Bena 
- początkowo odległa, przybliża się coraz 
bardziej. Gdy Willy zaczyna mówić, Ben wcho
dzi z prawej. Niesie walizkę i parasol. 
WILLY 
Och, Ben, j akieś to zrobił? Jak to się robi? 
Czyżbyś załatwił wszystkie sprawy na Alasce? 

BEN 
To nie trwa długo, jeżeli wiesz, co chcesz 
zrobić. Zwykła krótka podróż służbowa . 

Za godzinę mam statek. Przyszedłem się 

pożegnać. 

WILLY 
Ben, muszę z tobą porozmawiać . 

BEN spoglądając na zegarek 
Nie mam czasu, Williamie. 
WILLY przechodząc przez proscenium 
do Bena 
Ben, nic mi nie wychodzi . Nie w iem, co robić. 

BEN 
Więc słuchaj, William. Kupiłem na Alasce lasy 
na wyrąb i potrzebuję kogoś, kto by się lam 

zajął moimi sprawami. 
WILLY 
Mój Boże, lasy! Ja i moi chłopcy 
na tych wielkich obszarach! 

BEN 
Masz cały nowy kontynent za progiem, 
William. Rzuć miasta, gdzie lak dużo gadania, 
terminów spłaty rat i procesów. Zaciśnij 
pięści, a będziesz tam sobie mógł wywalczyć 

fortunę. 

WILLY 
Tak, tak! Linda. Linda! 
Wchodzi dawna Linda, z koszem od biallzny. 
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LINDA 
O, wróciłeś? 
BEN 
Mam niewiele czasu. 
WILLY 
Nie, poczekaj! Linda, on mi proponuje wyjazd 
na Alaskę. 
LINDA 
Przecież masz ... (do Bena} Ma tu piękną 
posadę. 

WILLY 
Ale na Alasce, moja mała, mói!bym_ 
LINDA 
To, co tu zarabiasz, całkiem wystarczy. 
BEN do Lirn:ly 
Wystarczy na co? 
LINDA boi się Bena i jest na niego włdelda 
Daj spokój z tym gadaniem! Wystarczy, 
żeby być szczęśliwym tu na miejscu, teraz. 
(do męża, podczas ady Ben się łmieje} 
Dlaczego każdy ma zdobywać świat? 
Lubią cię tu, chłopcy cię kochają i przyjdzie 
dzień._ (do Bena} Przecież siary Wagner 
powiedział mu parę dni temu, że jeżeli dalej 
będzie mu szło tak dobrze, to wejdzie 
do firmy jako wspólnik, prawda, Willy? 
WILLY 
Pewnie, pewnie. Ja coś razem z firmą buduję, 
Ben, a jeżeli człowiek coś buduje, 
jest chyba na dobrej drodze, no nie? 
BEN 
A co ty budujesz? Dotknij tego ręką. 

Gdzie to jest? 
WILLY niepewny 
To prawda, Lindo, nie ma nic. 
LINDA 
Dlaczego? (do Bena} Jest jeden, 
który ma osiemdziesiąt cztery lala„. 
WILLY 
Prawda, Ben, to jest prawda. Kiedy patrzę 
na tego człowieka, mówię sobie, 
że nie ma się czym martwić. 
BEN 
Ba! 
WILLY 
Naprawdę, Ben. Nic więcej nie robi, 
tylko jedzie do jakiegoś miasta, nakręca 
numer telefonu i w ten sposób zarabia. 
A wiesz dlaczego? 
BEN biorąc walizkę 

01§. 

Muszę już iść. 

WILLY zatrzymuje Bena 
Popatrz na tego chłopca! 
Wchodzi Biff z emblematem swojej szkoły 
na swetrze, niesie walizkę. Happy niesie jeao 
ochraniacze-naramienniki, złotawy hełm 
i spodenki footballolllf!. 
Nie ma grosza przy duszy, a trzy wielkie 
uniwersytety zabiegają o niego, a potem 
to już chyba może sięgnął po gwiazdkę 
z nieba. Bo nieważne jest, co robisz, Ben, 
ale kogo znasz i jak się uśmiechasz. 
Trzeba mieć kontakty, kontakty, Ben. 
Całe bogactwo Alaski widzi się przy lunchu 
w hotelu .Commodore". I to jest w tym naszym 
kraju cudowne, cudowne, że człowiek może 
dojśt do brylantów tylko dlatego, 
że jest lubiany. (zwracając się do Biffa) 
I dlatego właśnie ważne jest, 
że kiedy wyjdziesz dziś na boisko, 
tysiące ludzi będzie wiwatowało i uwielbiało 
ciebie. (do Bena, który znowu zabiera się 
do odejścia) I, Ben. kiedy on wejdzie 
do jakiegoś biura, jego imię będzie dzwoniło 
jak dzwon i wszystkie drzwi staną 
przed nim otworem. Widziałem to, Ben, 
widziałem tysiące razy. Tego nie możesz 
dotknął. jakbyś dotykał drewna, ale tak jest! 
BĘN 

Do widzenia, Williamie. 
WILLY 
Ben, czy mam rację? Powiedz, że mam rację! 
Ceni sobie two·e rad . 
BEN 
Za twoim progiem leży nowy kontynent, 
Williamie. Mól!łbyś go opuścić bogaty, bogaty. 
Wychodzi. 
WILLY 
Tułaj to osiągniemy, Ben! Słyszysz mnie? 
Osiągniemy to tutaj! 
Wpada młody Bernard. Słyszymy wesoły 
motyw chłopców. 
BERNARD 
O rety, bałem się, że już pojechałeś! 
WILLY 
Dlaczego? Która fodzina? 
BERNARD 
Już wpół do drugiej! 
WILLY 
No to chodźcie wszyscy! Wysiadka na stadionie 

w Ebbets Field! Gdzie proporczyki? 
Blefnie poprzez kiam: kuchenn4 
i przez kuchnię do saloniltu. 
LINDAdoBi/1a 
Spakowałeł czystą bieliznę? 
llFF zbierając się 
Jedżmyjuź! 

BERNARD 
Ja btdt niósł twój hełm, dobrze? 
HAPPY 
Nie, ja niosę hełm. 
BERNARD 
Biff, przyrzekłeś mi. 
HAPPY 
Ja niosę hełm. 
BERNARD 
No to jak ja się dostanę do szatni? 
LINDA 
Niech on niesie naramienniki. 
Wlrłada w kuchni palto i kapelusz. 
BERNARD 
Mogę, Biff? Bo ja wszyslkim powiedziałem, 
ze będę w szatni. 
HAPPY 
Na stadionie w Ebbets Field sportowcy siedzą 
w domku klubowym. 
IERNARD 
Właśnie chciałem powiedzieć w domku 
klubowym, Biff. 
HAPPY 
Biff! 
llFF wspaniałomyłlnie, po krótkiej pauzi~ 
Daj mu naramienniki. 
HAPPY daJ4c Bernardowi naramienniki 
Tylko nie oddalaj się od nas. 
Wbiega Willy z proporczykami. 
WILLY rozdai4c je 
Kiedy Biff wejdzie na boisko, macie wszyscy 
machał proporczykami. 
Happy i Bernard coybiefaj4. 
Jesteś golów, Mały? 
Muzyka wycisza się. 
llFF 
Golów, tato. Każdy muskuł j8$1 golów. 
WILLY słoj/ł( na skraju proscenium 
Zda1esz sobie sprawę, ile od tego zależy? 
llFF 
Tak, tato. 
WIUY dotyka}łc JelO musltułdw 
Dziś po południu wracasz do domu 

jako kapitan Mistrzowskiej Międzyszkolnej 
Drużyny Miasta Nowy Jork. 
BIFF 
Tak, tato. A ty pamiętaj, staruszku, 
że jak zdejmę helm, to ta bramka jest dl1 ciebie. 
WIUY 
Chodfmyl 
1Clerui4c się do wyjlda, Willy otoczyl rami.
niem Biffa. Wchodzi Charley io pump«h, 
jak za dawnych czasów. 
Nie btdę miał dla ciebie miejsca, Charley. 
CHARLEY 
Miejsca? Po co? 
WIUY 
Wwozie. 
CHARLEY 
Jedziecie na spacer? Chciałem z to~ zaf'lł 
w karty. 
WIUY iokielrl)' 
W karty? (nledowierzai4coJ 
Nie wiesz, co dziś za dzień? 
LINDA 
Och, on wie, Willy. Droczy się z tobą. 
WILLY 
Więc bez głupich żartów. 
CHARLEY 
Nie, Lindo, 1 co się dzieje? 
LINDA 
Mecz w Ebbets Field. 
CHARLIY 
Baseball w taką pogodę? 
WILLY 
Nie pdaj z nim. Chodżcie, chodtcie. 
Wypycha ich. 
CHARLIY 
Zaczekaj, nie słyszałeś o tym? 
WILLY 
O czym? 
CHARLEY 
Nie słuchasz radia? Stadion w Ebbets Field 
wyleciał w powietrze. 
WILLY 
ldi do diabla! 
Charley łmieje się, Willy roypydia ich. 
Choclicie, choclicie! Spófnimy sit. 
CHARLEY do wychodz4cydi 
Strzelaj w bramkę, Biff, strzelaj w bramkę! 
WILLY roychodzi ostatni I ZIDfllCB sif do 
Charleya 
Głupi dowcip. To jest najważniejszy dzień 
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w jego życiu. 
CIWILEY 
Willy. kiedy ty wyclorołlejesz? 
WILLY 
Ach, tak. Bpie d łyso po meczu, Charley. 
Ten sit Cmieje, kto sit łmieje ostatni. 
Biff zostanie drvpm Red Grallfe'em. 
DwadzieCda plfł lysitą rocznie. 
CHARLEY przekomarz1i4 c sit 
Naprawdę? 

WILLY 
Zobaczysz. 
CHARLEY 
No Io przepraszam, Willy. 
Ale powiedz mi Jedno. 
WILLY 
Co? 
CHARLEY 
Kto to jest Red Grallfe? 
WILLY 
Na kolana. Na kolana, psiakrew. 
Chlrłey łmieJłC sit polr%'9 fłow4 
i odchodzi ro 1111114 lcu/isę. Willy idzie za nim. 
Muzyka rołnie aż do szalonego napifda, 
lcl6re brzmi jak dno/na.A cóż ty. u diabła, 
m~lisz, że jestń lepszy nii wszyscy 
naokoło? Nie wszystko wiesz. 
ty wielki, !!łupi meuku- Na kolana! 
Po praraej sln>n/e proscenium zapala sit 
łtoiallo i pach na mały stolilr to poczekalni 
biura Charlqa. Slydt.t odfłosy ruchu 
ulia,...o. Bemetd, jut domsły, siedzi 
poalllizdu/4C- f>rzy nim,_. rakiel tenisotoych, 
a na podłodze mały neseser. 
WILLY za Sa!llf 

Dlaczego odchodzisz? Nie odchodt! 
Jeżeli masz mi CDł do powiedzenia, 
powiedz mi to w oczy. Wiem, ie się ze mme 
naśmiewasz za moimi plecami. Ale zobaczysz 
po meczu! Ten się Cmieje, kto sit łmieje 
ostatni. Bmnkal Bramka! Osiemdziesiąt 
lysitą ludzi! Bramka! Zrobił "trójkę"! 
Pn>sto na bramkęl 
Bematd jest spolrojnym. polNŻnym, 
ale pewnym łiebie młodym alotiHeldem. 
Głos Wiłly'ego dochodzi z lłfbJ sceny 
po pl8111ej. lemani spuszcu llOfl ze stołu 
i sluche. Wchodzi Jenny, sełrrełarlra jego oja. 
JENNY zmarflDlona 
Bernard proszo dt, wyjdt do hallu. 

o~ 

IEllNARD 
Co Io za hałas? Klo to laki? 
JENNY 
hn I.oman. Włdnie wyszedł z windy. 
IERllARD 111Staje 
Z kim lit We kf6d? 
JIMNY 
Z nikim. Jest zupełnie sam. Już nie mOft 
sobie z nim dat rady. a twój ojciec po każdej 
jego wl~e jesl zupełnie wyt11cony 
z r6wnowatt Mam kupę listów do napisania, 
które twój ojciec ma podpisat. Czeka na nie. 
Porozmawiasz z Lemanem? 
WILLY toehodztc 
Bramka! bram_ (111idzi JennyJ Jenny. Jenny, 
jak to milo dt spotkał znowu. 
Jak się czujesz? Pracujesz? 
Cnolłiwa jak zawsze? 
JlllNY 
Doskon1łe. A pan jak sit czuje? 
WILLY 
Ostatnio nie bardzo, Jenny. Cha, cha! 
Jest zdzitoiony sposlnefaifc rakiety. 
IEllllARD 
Dzień dobry, wuju Willy. 
WILLY zaslcoczony 
Bernard! Palrzde, kofo lu widzę! 
Podchodzi szybko. skrępowany, 
a mimo to wita fO serdecznie. 
llRNARD 
Dzień ~cieszę się, że cię widzę. 

WILLY 
Co tu robisz? 
llllllARD 
Nic, wpeclłem. żeby zobaczyt się z papą. 

Chciałam !dzieł pneczekat do odjazdu 
pociUU. zaraz j1dę do Waszynitonu. 
WILLY 
Ojciec jftlł 
lllllWID 
Tak, jest w biurze z buchalte ... m. 
Proszt. usi.ft 
WILLY sMch/łc 
A po C1D jedziesz do Waszynttonuł 
IUllARD 
J1dt na rozprawt~ 
WILLY 
Ad! takt ltoSkuuJłc na raldety} 
Będzinz tam trał w tenisa? 
llRllARD 

Zatrzymuję sit u przyjaciela, który ma kort. 
WILLY 
Nlprawdęł Własny kort tenisowy. 
Nie byle jaki dom. 
llRllARD 
Tak, bardzo mili ludzie. Papa mi mówił, 
że Biff przyjechał. 
WILLY z iadosnym ufm/echem 
Aha, przyjechał Biff. Planuje wielki interes, 
Bernardzie. 
llllNARD 
A t0 l1ff robił 
WILLY 
No, miał r6żne bardzo powabie interesy na 
Zachodzie. Ale post1nowił się lu osiedlil 
Poważne interesy. Idziemy razem na obiad. 
Zdaje się, te urodził się wam syn? 
IEllllAllD 
Tak, Io nasz drufi. 
WILLY 
Dwóch chłopców! Patrzcie no! 
llllNARD 
A CD konkretnie Biff robi? 
WILLY 
Wiesz, Bill Oliver - wielki facet od artykułów 
sportowych - bardzo chce, żeby Biff 
u niego pracował. Zawezwał fO z Zachodu. 
Międzymiastowe telefony. carte blanche, 
specjalne dostawy. Twoi przyjaciele mają 
swój własny kort tenisowy? 
llRllARD 
Wuju Willy. czy jeszcze ciillle pracujesz 
w lej samej firmie co dawniej? 
WILLY po chwili 
Ja_ strasznie jestem rad, że cl lak pitknie 
idzie, Bernardzie. Strasznie rad. 
To bardzo budujące, kiedy młody człowiek 
naprawdę_ naprawdt-· 
To wytląda bardzo Interesująco dla Biffa_ 
bardzo. (urytoa} Bernardzie_ 
Jest fair zdene11DOUH1ny, że ZllOlllU uiy1111. 
llRllARD 
Słucham. Willy. 
WILLY mtfle bardzo mały i osamotniony 
Od czego ... od czeto Io zależy? 

llllNARD 
Co od czego zależy? 
WILLY 
Jak... jak tyś Io zrobił? 

Dlaczego jemu sit nie udało? 
lt:RNARD 
Skąd ja Io mott wiedziet, Willy? 
WILLY z111ierzając sii;. zrozpaczony 
ByłeC jego przyjacielem. Przyjacielem z 
lal dziecinnych. Jest w tym coś, czego nie 
rozumiem. JefO życie się skończyło po meczu 
w Ebbels Field. Od siedemnasłefO roku życia 
nie zdarzyło mu sit nic dobrego. 
BERNARD 
Niczego się nifdy nie uczył. 
WILLY 
Ależ lak. tak. Po szkole przeszedł bardzo 
wiele kursów korespondencyjnych. 
Radiotechnika, lelewizja. Bóf wiec.o jeszcze. 
I nifdy do niczego nie doszedł. 
llllllARD zdejmu/łc olculary 
Wuju Willy. czy chcesz porozm1Wlat szczerze? 
WILLY wstaje, patrzy mu 111 oczy 
Uważam cit ZI bardzo inlellgenlnefO ałowieka, 
Bernardzie. Bardzo cenit twoje rady. 
IERNAllD 
Do diabła z radami, Willy? Nie mótfbym ci 
niczeto doradzll Ale jest jedna rzecz, 
o która zawsze chciałem zapylat. Kiedy miał 
zdawać maturę i nauczyciel m1lem1tyki kią! to
WILLY 
Ach, len psubral zrujnował mu życie. 
IERllARD 
Tak, tylko że wystarczyło zapisał się na letnie 
kursy i powtórzył materiał. 

WILLY 
Słusznie, słusznie. 

llRllARD 
Czy mu zabroniłeł zapisał sit na letnie kursy? 
WILLY 
Ja? Błafałem to. żeby sit zapisał. 
Klzałem mu sit zapisał! 
IERNAllD 
No Io dlaczego lego nie zrobił? 
WILLY 
Dlaczeto? DlaczefO! To pytanie, Bernardzie, 
wlecze sit za mnil od pifłnastu lal jlk zmora. 
Dostał dw6jt i jakby dostał młotkiem 
po głowie, położył się i po prostu umarł! 
IEllNARD 
Spokojnie, starvszku. 
WILLY 
Muszę z tobą pofadal Nie mam nlkOfO, 
z kim mótfbym p<>iadat, Bernardzie. 
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Bernardzie, czy Io była moja wina? 
Rozumiesz, ci4ife mi łwidNje w ~e, 
że może ja sit do leto przyczyniłem. 
A leraz nic mu nie lllGft dat. 
BERNARD 
Nie przejmuj sit tak bardzo. 
WILLY 
Dlaaego się zniechtcil! Co sit stało? 
Byłri jeta przyjacielem. 
BERNARD 
Willy. pamiętam, to było w czerwcu. 
Ogłosili nisze wyniki. Obi.at mlltmt
WILLY 
TenpsubraL 
HRllARD 
Nie, to sit nie wtedy słało; Biff sit lłramlle 
~ciekł i, pamifłam, chciał sit zaplset 
na letnie kursy. 
WILLY zdziłlliony 
Tak? 
BERNARD 
Zupełnie tym nie był ztnfbiony. 
Ale polem znllm,.i z oczu prawie na mies~. 
Mnie sit zdawało, że pojechlł 
do Nowej Anglii odwiedzie! ciebie, WIRy. 
Czy wledy z tobą rozmawiałł 
Willy patrzy ptMd siebie IO mllaeniu. 
Willy? 
WILLY baldzo nieprzyjazny 
Aha. przyjechał do Bollonu. No Io co? 
llRNARD 
To. że zaraz fdy wr6dL nigdy leto nie zapo
mm:.- Io dla mnie ci1151le tajemnica. 
Podziwiałem Biffa, chodaź mnie zawsze 
wykorzyslyweł. UwielblałerR to, WlllJ, wlesz'l 
Więc kiedy po lym mi~ powr6dł, 
wziął swoje tenls6wki, pamittnz, te tema6wld. 
na których był nadNk .U11iwenylet 
w Wirfinii"l Taki był z nich dumny. 
nosił je codziennie. Zabrał je do piwnicy 
i spalił w piecu. BHlłmy się na plfłci. 
Chybi z p6ł godziny. We dw6J"' 
w piwnicy laliłmy sit i płakali przez cały aas. 
Częslo sobie myślt, to bardzo dziwne, 
bo ja wtedy wiedziałem, że on n.,ie 
ze wszystkil!fO w życiu zrezyfnoWał. 
Co sit stało w Bostonie, Willy1 
Willy patrzy na nlefa /U na inlnlz& 
Mówię o tym, ponieważ sam IM!e prosiłeś. 

WILLYzgnl-
Nlc sit nie stliło. Co to znaczy .m s1, stido"'ł 
Co !Ra jedno do .... T 
llBNAllD 
Ale nie Irytuj sit. 
WILLY 
Do czeto zmlenau:f ChceR wszysdio l'Walif 
na mnie! Jełełi chłapaknlllle ~ 
to mop wineT 
HRIWID 
Dobra. Wiiiy. dobrze.. nie Irytuj lit. 
WILLY 
Wite nie m6w do lllllie w len sposób. 
C6ż to ma ZMc;zJt .m sit~ 
Wdlodzl Chlf'lę.Jest IO padlłoszulicu 
I nle$ie bldel!f urliiMJ. 
CllARl.IY 
Hola. spótnia •ił na pociU. 
Madła butellrł. 
HllłłA8D 
Tale, idt. (bierze bułelhtl DzitkuJc. papo. 
(zabiera raki-'1 I neseser} Do widzenia, WI~ 
Nie przejmuj się. Znasz powiedzenie: 
• Wszystko dobre, CO Sit dobrzt1-" 
WILLY 
Tak, wierzt w to. 
IUłWłD 

Ale aasem. Wiily, lepitJ lesl po prostu odeJ•t. 
WIUY 
Odejłtl 
BERNARD 
Tale, odejśł 
WILLY 
Ale jeźell nie można odeiłtl 
lllllAID po ktdfllim mlkzenlu 
Wtedy. myłlt. jest '-:Izo ctfiko. 
l"'*'4c rtkłJ Do \'llldzenla. Willy. 
WILLY lcisb/4C mu""' 
Do Mdzenla, chłopcn. 
CHARLIY Afad4c ,,,..,,. rutlenlulematda 
Jak d lit podoba ten IUły1 PNW1dzl dzlł 
IOlPf8Włprzed ~T~ 
lllllAID prolesłuJllc 
Papo! 
WIU.Ymurze~złlólem, 
• jedneł z radoKif 
Nie! Pmd Nai-ytszym Trybunałem! 
llRURD 
MutZt już leciet. Do widzenia, lłlluslu. 

CURLEY 
PolcU Im. co potrafisz. 
łcmeld IJlyChodz/. 
WIU.Y podczas gdy Charlq uryjmuje ,.....,. 
Przec1 JQjwyźszym Trybunałem! I__.. o tylłl nie wspomniał! 
C1W1LEY UJy/lłada/ąc f*ni4dze na blurlio 
"8jwał.niejsze - nie gadat. a robił 
WIU.Y 
I fl p nił pouaałeś, co ma roblt, piawda? 
llłjdy sit nim nie zajmowałe4. 
CIWILIY 
(ale moje szaęłc:ie. że ja sit nlfdy nlQym 
nleze)mawałem. Tu Sł plen„tt. 
Plftdziesi4l dolarów. Buchalter na mnie 
Qlb. 
WILLY 
Cłtarley, słuchaj- (z wielldm lrudemJ 
llllllZt żaplacif ratt ubezpieczeniową. 
Gdybył m6tf- polrzeba mi sto plttdzles~ 
dolarów. 
Chełfly nie odpowiada, słoi bez rucłtu . 
M6tlbYm wziąt z bilnku. ale Linda by sit 
dowiedziała. a ja_ 
CMILEY 
Usilldf. WiHy. 
WILLY Idąc po krzesło 
PamitlaL że ja sobie wszystko notuJt. Zwrócę 
co do grosza. 
.stada. 
CllARLIY 
l'Dlluchaj mnie, Willy. 
WILLY 
etą. że~ wiedział. że j1 oceniam... 
CHARLIY siadai4c na siole 
Willy. co ty wypmviasz'ł Co sit. u diabla, 
dzieje w twojej Słowie' 
WILLY 
Dlacnto? le po prostu_ 
CIWIUY 
o-tem cl praq. Możesz doslat piętdzie
lillł dolar6w tyfodnlowo. I nie btdziesz 
musiał Jętdzit. 
WILLY 
Mampraq. 
CłlAIUY 
Ili wynefrodzenia? C6ż to za praca, 
PfKI baz pieniędzy. (wstaje} Wite słuchaj. 
stary. co za dużo. to niezdrowo. 

Nie jestem źaden tenlusz, Ile wiem, 
kiedy sit mnie obraża. 
WILLY 
Obraża! 

CHARLIY 
Dlaczeto nie chcesz u mnie pracowatl 
WIUY 
OG> ci chodzi? Mam praq. 
CIWILIY 
No to czemu tu przyłazisz GO ly~t 
WILLY lllSleje 
No wite. jeżeli nie chcesz. żebym tu przy
chodził-
CIWILEY 
Dejtdpraq. 
wtLLY 
Nie chq twojej zasmarkanej pracy. 
CHARLIY 
Kiedy. u diabla, wydoroślejesz? 
WILLY lllłcieldy 
Ty stary durniu, jeżeli jeszae raz 
tak ml powiesz. dostaniesz ode mnie! 
Że~ był nie wiem jak wielki! 
Goldto sif bit. Pauz1. 
CHAlłLIY pełen dobtt>Ci. podchodzi do niejO 
Ile potrzebujesz, Willy? 
WILLY 
Charley, jeslem skończony. 
Nie wiem, co roblf. Włałnie mnie wylali. 
CHARLEY 
Howard cit wylał? 
WILLY 
Ten zasmarkaniec. Pomył! tylko! Ja mu dałem 
imię. Ja go nazwałem Howardem. 
CHARUY 
Willy. kiedy wreszcie zrozumiesz. że le rzeczy 
nic nie znaa11? Dałeł mu imit. ale lato nie 
można sprzedaŁ Na lym świecie lyllco to sit 
liczy. co sit nadaje na sprzedaż. Zabawne, 
ie właśnie~ który jesłfi sprzedawcą. 
nie wiesz łato· 
WILLY 
Chyba uwsze starałem się myłlet inaczej. 
Zawsze ml sit wydawało, że jeieli kto6 robi 
dobre wrażenie i jest lubi.ny, to nie
CHARLIY 
A dlaczefo by cit wszyscy mieli lubifł 
Kto lubił J. P. Morfanał Czy on robił dobre 
wraienie'ł W łafni tureckiej wytl11dałby 
jlk rzetnik. Ale kiedy miał przy sobie sw6j 
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portfel, wtedy wszyscy bardzo go lubili. 
Posłuchaj, Willy. wiem, że mnie nie lubisz, 
i trudno powiedziet, żebym ja ciebie kochał, 
ale dam ci praq, dlatefo że_ bo tak mi sit 
podoba, powiedzmy. Cóż ty na to? 
WILLY 
JL. ja nie mOft u ciebie pracował, Charley. 
CHARLEY 
O CD chodzi? Przez zazdro4t czy co. u licha? 
WILLY 
Nie moft u ciebie pracował, to wszystko. 
Nie pytaj mnie dlaczefO. 
CHARLEY wkiełdy, wyjmuje pien'4dze 
Przez całe życie zazdrokiłeł mi, ty tlupl 
idioto! Masz, zapłat lt swoją ratt ubezpie
czeni~. 

W1rłada pienl.edze do reki Willy'ego. 
WILLY 
Wszystko sobie doktldnie notuje. 
CHARLEY 
Muszt jeszcze popl'lcowat. Uważaj na siebie 
i zapłat Io ubezpieczenie. 
WILLY odchodz11c Ilu prawej 
Zabawne, co? Po tym, jak sie człowiek 
wyjeżdził samochodami, pociąrami, 
po tych rozmaitych spotkaniach handlowych, 
po tylu latach w końcu wlccej jest wart 
jako umarły niż jako żywy. 
CHARLEY 
Willy, nikt nic nie jest wart jako umarły. 
(po chwili) Slyszałeł. CD powiedziałem? 
Willy stoi cicho, ~ony w mył/ach. 
Willy! 
WILLY 
Przeprał za mnie Bernarda, 
kiedy fO zobaczysz. Nie miałem Z1miaru sit 
z nim sprzecza!!. Jest wspaniałym chłopcem. 
Oni wszyscy 111 wspaniałymi chłopcami 
i zajd11 wysoko .• wszyscy. Przyjdzie dzień, 
kiedy wszyscy l'lzem btd11 trali w tenisa. 
Życz mi powodzenia, Charley, 
miał sit dził zobaczyt z Billem Oliverem. 
CHARLEY 
Powodzenia. 
WILLY niemal płlCZlfC 
Charley, jesteł jedynym przyjacielem, 
jakiefo mam. Czy to nie zdumiewające? 
Wychodzi. 
CHARLEY 
O Boże! 

o~ 

Charley patrzy za nim prnz chwile. 
po czym ..,dtodzl. Wszysllrie lalialłll „Slllf. 
Hafie slychat wrzasldiwll muzyq i za elaa· 
nem po prawej zapala sif C%enDOtle IUliaHo. 
Wchodzi Stanley. młody lielner. niesit stdł, 
za nim Happy nłetle dm lazesła. 
STANLEY łłnlia/łc 1161 
Dzltkujt panu, panie l.Dman. Już duł sobie 
l'ldt. 
Odwraca sif, zabiera lazesła Happy'eja 
i ustaw/a je przy ńolt. 
HAPPY tozflllf/aillc sit 
No, Io już lepiej. 
STANLEY 
Pewnie, lam w tłówneJ sali jest pan w 11mym 
Wdku lll'lszneto twaru. Ile razy robi pan 
przyjf(ie, panie l.o!Mn, proszt mnie 
uprzedził. Przytotuił panu stół tu w llłtbi 
Pan wie, jest wiele ludzi, co nie lubi.1, 
ieby bylo Zlcisznie. Bo jak już tdzieł ~ho
dz11. to lubill. żeby sit coł działo. 
Maja po dziurki w nosie lefO siedzenia 
w domu bez towarzystwa. Ale ja pana znam, 
pan nie z takich. Rozumiemy sit. 
HAPPY siadai4c 
No a jak ci sit powodzi, Stanley? 
STANLEY 
Pieskie życie. Żałuit. że podczas wojny nie 
wzitli mnie do wojska. Mótfbym już nie tyt. 
HAPPY 
Mój bl'll wrócił. 
STANLEY 
A.le! WrócilT Z Zachodu? 
HAPPY 
"IWI. Ma wielkie stada, len mój brat. wite staraj 
się mu dotodziŁ I mój ojciec leż przyjdzie. 
STANLEY 
A.le! T11de pana ojdecł 
HAPPY 
Made jakieł porqdne homary? 
STANLEY 
Wspaniałe, na sto dwa. 
HAPPY 
żebyiłlpy~ 
STANLEY 
W porzlldeczku. Ode mnie pan karaluch6w 
nie dosianie. 
Happy lmłeje rłt. 
A jakle• winko?~ przyjtcie bylo z bi;em. 

HAPPY 
Nie. Pamietasz len przepis, który pnywlo
złem z zatranicy? Z szampilrem. 
STANLEY 
No pewnie, jeszcze jak. Jeszcze jest gdzieł 
przyszpilony w kuchni. A.le to btdzie koszto
wał dolara ZI kielicha. 
HAPPY 
Może byt. 
STANLEY 
Na loterii pan wyfrał czy co? 
HAPPY 
Nie, btdzie dził mała uroczystołŁ Mój brat 
jesL chyba mu sit dził udał dobry interes. 
Chyba założymy interes. 
STANLEY 
Wspaniale! Tak zawsze najlepiej. Interes 
w rodzinie_ rozumie pan, to zawsze najlepiej. 
MAPPY 
I ja tak uważam. 
SJMLEY 
Io o co chodzi? Kloł ukr.dnie? 
Zostaje w rodzinie. Rozumie pan, (ciszej) 
jak ten lu w barze. Szef zupełnie wariuje, 
że mu cląfle jakoł z kasy wycieka. 
a.tle wkładasz, a wyjąt nie możesz. 
HAPPY nagle podnosi lłovit 
Sz_sz... 

nAllUY 
Co1 
HAPPY 
z-iylM. ie nie patrzałem ani na prawo, 
ani na lewo. prawda? 
ITAllLEY 
Zgadza lit. 
HAPPY 
I mam łel'lz oczy zamknittef 
STANLEY 
A.le o CD.-

HAPPY 
Sam cymes wchodzi. 
STANLEY zrmumiał, rwfłp-. 
Nie,nie1111-
lahynHljlr sif. Wchodzi młoda ltobiela 
bojelo ufnna, IO {ulrze. Siada przy S4fiednint 

r1o1i1tu. Obej IDOdzt za "" oczami. 
ITAllUY 
Ra11y Julek! Skąd pan wiedzlałł 
HAPPY 
Mam w sobie radar czy co. 

(palrz4c na jej pro/i/) Oooooo. Stanley! 
STANLEY 
Coł dla pana, panie Loman. 
HAPPY 
Patrz na le usta. O mój Boże! A le fały! 
STANLEY 
Rety. ale pan ma szczt'cie. panie Loman. 
HAPPY 
Zajmij sit ni11. 
STANLEY podchodzi do ~j stolika 
Czy podał pani karte? 
DZIEWCZTNA 
Czekam jeszcze na kQfQł, ale chciała m •. 
HAPPY 

Czemu nie podasz.„ Przepraszam. pani wyba· 
czy? Handluję szampanem i chciałbym. żeby 
pani spróbowała moją markę. Przynieś pani 
szampana. Stanley 
DZIEWCZYNA 
To bardzo uprzejmie z pana strony. 
HAPPY 
Proszę bardzo, i tak firma płaci . 

Śmieje się. 
DZIEWCZYNA 
Piękny towar do sprzedania, prawda? 
HAPPY 

Och, powszednieje. Handel jest handlem. 
wie pani? 
DZIEWCZYNA 
Może i tak. 
HAPPY 

A pani nie sprzedaje czegoś przypadkiem? 
DZIEWCZYNA 
Nie, nie sprzedaję. 

HAPPY 
Proszę się nie obrażać za komplement 
od nieznajomego. ale pani powinna pozować 
do zdjęć na okładki magazynów. 
DZIEWCZYNA patrząc na niego zalotnie 
Właśnie to rob ię . 

Wchodzi Stanley z kieliszkiem szampana. 
HAPPY 

Czy nie mówiłem. Stanley? To dziewczyna 
z okładki. 

STANLEY 
Od razu widać. od razu. 
HAPPY 
A do jakich pism? 
DZIEWCZYNA 

Najróżniejszych . (bierze wino) Dziękuję. 

o~ 
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HAPPY 
A wie pani, co mówią we Francji? 

„Szampan to wino pięknej cery." Halo, Biff! 
Wszedł Biff i siada przy Happym. 
BIFF 
Dobry wieczór, stary. Przepraszam 

za spóźnienie. 
HAPPY 
Dopiero przyszedłem. Przepraszam ... 
panno? ... 

DZIEWCZYNA 
Forsythe. 
HAPPY 
Panno Forsythe, to jest mój brat. 
BIFF 
Jest ojciec? 
HAPPY 
Na imię mu Biff. Może pani o nim słyszała? 

Wspaniały football ista. 
DZIEWCZYNA 
Naprawdę? Jaka drużyna? 
HAPPY 
Interesuje się pani footballem? 

DZIEWCZYNA 
Nie, niestety. 

HAPPY 
Biff gra w obronie New York Gianls. 

DZIEWCZYNA 
To pięknie. 
Pije. 
HAPPY 
Na zdrowie. 

DZIEWCZYNA 
Za nasze szczęśliwe spotkanie! 

HAPPY 
Tak mi na imię. Happy- czyli szczęśliwy. 

Naprawdę nazywam się Harold, 

ale w Wyższej Szkole Oficerskiej 

nazywali mnie Happy. 
DZIEWCZYNA teraz naprawdę pod wrażeniem 
O! Cieszę się, że pana poznałam . 

Odwraca się do niego profilem. 
BIFF 
Czy ojciec nie przyjdzie? 

HAPPY 
Chcesz ją? 

BIFF 
Nie uda mi się. 

HAPPY 
Pamiętam czasy, kiedy taka myśl by ci nie 

o~ 

przeszła przez głowę. Gdzie twoja dawna 

pewność siebie, Biff? 
BIFF 
Byłem u Olivera ... 
HAPPY 
Poczekaj. Musisz odzyskać pewność siebie. 
Chcesz ją? To taka, do której się dzwoni. 

BIFF 
Niemożliwe! 

Odwraca się, żeby zobaczyć Dziewczynę. 
HAPPY 
Mówię ci! Uważaj. 
(odwraca się ku Dziewczynie) Maleńka? 
Ona zwraca się do niego. 
Czy pani jest bardzo zajęta? 

DZIEWCZYNA 
Właściwie czekam .. ale mogłabym zatelefo
nować. 

HAPPY 
Zrób to, maleńka. I może masz jakąś przyja

ciółkę. Posiedzimy tu jeszcze trochę. 
Biff Io jeden z najlepszych football istów 

w kraju. 
DZIEWCZYNA wstając 
Naprawdę, bardzo mi miło poznać panów. 
HAPPY 
Proszę szybko wracać . 

DZIEWCZYNA 
Postaram się. 

HAPPY 
To za mało. Bardzo się postaraj, maleńka. 
Dziewczyna wychodzi. Stanley idzie za nią 
kiwając głową, pełen podziwu dla jej pięknośd. 
No, czy to nieokropne? Taka śliczna dziewczyna? 
Widzisz, dlatego nie mogę się ożenić. 
Nie ma jednej przyzwoitej kobiety na tysiąc. 

Cały Nowy Jork jest pełen takich, staruszku! 
BIFF 
Hap, posłuchaj ... 

HAPPY 
Powiedziałem ci, że to taka, 
do której się dzwoni. 
BI FF dziwnie zdenerwowany 
Przestań już, dobrze? Chcę ci coś powiedzieć. 

HAPPY 
Byłeś u Olivera? 

BIFF 
Czy byłem! Posłuchaj, muszę powiedzieć ojcu 
parę rzeczy i chcę, żebyś mi pomógł. 

HAPPY 

Co mu chcesz powiedzieć? Pożyczy ci forsę? 

BIFF 
Zwariowałeś? Już zupełnie rozum 
postradałeś czy co? 

HAPPY 
Dlaczego? Co się stało? 

BIFF nerwowo 
Zrobiłem dziś okropna rzecz, Hap. 
To był najdziwaczniejszy dzień w moim życiu. 

Jestem zupełnie wykończony, wierz mi. 

HAPPY 
To znaczy, że cię nie chciał przyjąć? 

BIFF 
Czekałem na niego sześć godzin, rozumiesz? 
Przez cały dzień. Ciągle posyłałem moje 

nazwisko. Chciałem nawet poderwać jego 
sekretarkę, żeby mi pomogła dosiać się do 

niego, ale szkoda gadać. 

HAPPY 
Bo nie masz w sobie tej dawnej pewności 

siebie, Biff. Pamiętał cię, prawda? 
BIFF przerywa Happy'emu gestem. 
Wreszcie około piątej wychodzi . 

Nie pamiętał ani mnie, ani w ogóle nic. Hap, 
poczułem się jak idiota! 

HAPPY 
Powiedziałeś mu o moim florydzkim 

pomyśle? 

BIFF 
Wyszedł. Rozmawiałem z nim przez minutę. 

Tak się wściekłem, że gotów tam byłem 
porozwalać wszystko. Skąd, u diabła, przyszło 

mi do głowy, że byłem u niego sprzedawcą? 
Sam uwierzyłem, że byłem u niego sprzedawcą! 

A on tylko raz spojrzał na mnie i - zrozumiałem, 

jakim bzdurnym kłamstwem było całe moje 

życie! Przez piętnaście lat bredziliśmy 
jak we śnie. Byłem tylko spedytorem. 

HAPPY 
No i co zrobiłeś? 
BIFF z wielkim napięciem, zdumiony. 

No więc wyszedł, rozumiesz. I sekretarka 
wyszła. Byłem sam w poczekalni. Nie wiem, 

co mnie napadło, Hap. Nagle widzę, 

że jestem w jego gabinecie ... boazeria 
na ścianach i w ogóle. Nie umiem tego wytłu
maczyć. Ja ... Hap, wziąłem jego wieczne pióro. 

HAPPY 
O, nagła krew! Złapał cię!? 

BIFF 
Uciekłem. Leciałem przez wszystkie jede

naście pięter w dól. Uciekałem, uciekałem, 

uciekałem. 

HAPPY 
To było strasznie głupie ... po coś to zrobił? 

BIFF w męce 
Nie wiem. Po prostu ... chcialem coś wziąć, 

sam nie wiem. Musisz mi pomóc, Hap. 
Opowiem o tym ojcu. 

HAPPY 
Zwariowałeś? Po co? 

BIFF 
Happy, on musi zrozumieć, że nie jestem 

człowiekiem, któremu się pożycza takie 

pieniądze. 

Jemu się wydaje, że ja przez te wszystkie lata 
robiłem mu na złość, i to go gryzie. 

HAPPY 
Właśnie. Powiedz mu coś miłego. 

BIFF 
Nie mogę. 
HAPPY 
Powiedz mu, że się umówiłeś z Oliverem 

na jutro na lunch. 

BIFF 
A co zrobię jutro? 

HAPPY 
Jutro wyjdziesz z domu rano, a wrócisz wie
czorem i powiesz, że Olivier się zastanawia. 

Niech się tak pozastanawia przez parę tygodni 

i stopniowo cala sprawa rozejdzie się 
po kościach, i nikomu się krzywda nie stanie. 

BIFF 
Ale w ten sposób nigdy się to nie skończy. 

HAPPY 
Ojciec jest najszczęśliwszy wtedy, 
kiedy oczekuje czegoś dobrego. 

Wchodzi Willy. 
Jak się masz, kumpel? 
WILLY 
O rany, nie byłem tu od lat. 
Stanley wszedł za Willym. Podaje mu krzesło. 
Ma zamiar odejść, ale Happy go zatrzymuje. 
Stanley! 
Stanley zostaje, czekając na zamówienie 
BIFF podchodzi do Willy' ego z dużym poczu
ciem winy, mówi jak do chorego 
Siadaj, tato. Chcesz się napić? 
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WILLY 
Bardzo chętnie. 

BIFF 
No to się urżnijmy. 

WILLY 
Wyglądasz zmartwiony. 
BIFF 
N-nie. (do Stanleya) Szkocką dla wszystkich. 
Niech będą duże. 
STANLEY 
Trzy duże, robi się . 

Wychodzi . 
WILLY 
Wypiłeś już parę, prawda? 
BIFF 
Tylko parę, tak. 
WILLY 
No i jak poszło, chłopcze? (kiwa głową 
z uśmiechem) Wszystko poszło dobrze? 
BIFF zaczerpnął powietrza, wyciąga rękę 
i bierze rękę Willy' ego. 
Staruszku ... 
Uśmiecha się odważnie, 

Willy uśmiecha się także. 
Ale mi się dzisiaj przydarzyło. 

HAPPY 
Nadzwyczajnie, tato. 

WILLY 
Naprawdę? Co takiego? 
BIFF wzniośle, trochę pod wpływem 
alkoholu, jakby bujał w obłokach 
Opowiem ci wszystko od początku do końca. 

To był dziwny dzień. (cisza, rozgląda się, 

opanowuje z całych sil, ale głos wciąż mu się 
lamie, oddech ma przyśpieszony) 
Musiałem dosyć długo na niego czekać ... i. .. 
WILLY 
Na Olivera? 
BIFF 
Aha, na Olivera. Jeśli już mamy trzymać się 
faktów, to przez cały dzień . I wiele faktów, 
tato, faktów z mego życia stanęło mi przed 
oczami. Kto powiedział, kto to powiedział, 
że byłem sprzedawcą u Olivera? 
WILLY 
Przecież byłeś. 

BIFF 
Nie, tato, bytem tylko spedytorem. 
WILLY 
No, to prawie, że ... 

o~ 

BIFF zdecydowanie 
Tato, nie wiem, kto pierwszy to powiedział, 

ale ja nigdy nie byłem sprzedawcą 
u Billa Olivera. 
WILLY 
O czym ty gadasz? 
BIFF 
Chciałbym , żebyśmy się dziś trzymali faktów, 
tato. Niedaleko zajdz iemy bajerując się. 

Byłem tylko spedytorem. 
WILLY rozgniewany 
Dobrze, a teraz posłuchaj mnie ... 
BIFF 
Dlaczego mi nie dasz skończyć? 
WILLY 
Nie jestem ciekaw twoich wspomnień 
ani żadnych tego rodzaju bzdur, 
dlatego że lasy płoną, chłopcy, rozumiecie? 
Naokoło huczy pożar! Wylano mnie dziś. 
BIFF zaskoczony 
Jak mogli? 
WILLY 
Wylali mnie. Dlatego chcę usłyszeć coś 
pomyślnego, żebym mógł to opowiedzieć 
waszej matce, 
bo ta kobieta czeka i ta kobieta cierpi. 
A szczerze mówiąc, już nic nie potrafię 
wymyślić, Biff. Więc daj mi spokój z kazaniem 
na temat faktów i poglądów, to mnie nie inte
resuje. t co mi masz do powiedzenia? 
Stanley przynosi trzy kieliszki whisky. 
Czekają, aż odejdzie. 
Rozmawiałeś z Oliverem? 
BIFF 
O Jezu, tato! 
WILLY 
Wcale tam nie poszedłeś? 
HAPPY 
Oczywiście, że poszedł. 

BIFF 
Poszedłem . Ja ... rozmawiałem z nim. 
Jak mogli cię wylać? 
WILLY zsuwając się na sam róg krzesła 
t jak on cię przyjął? 
BIFF 
Nawet na procent nie dadzą ci pracować? 
WILLY 
Wylali . (wracając do swojego) Więc powiedz 
mi, przyjął cię serdecznie? 

HAPPY 
Oczywiście, tato, oczywiście 
BIFF poddaje się 
No więc, to było jakby ... 
WILLY 
Nawet się zastanawiałem, czy aby cię będzie 
pamiętał. (do Happy' ego) Wyobrażasz sobie, 
człowiek nie widzi go przez dziesięć 
czy dwanaście lat i przyjmuje go serdecznie. 
HAPPY 
No i słusznie. 
BIFF starając się powrócić do punktu wyjścia 
Tato. Posłuchaj ... 
WILLY 
A zdajesz sobie sprawę, dlaczego cię 
pamiętał? Bo wtedy, dawniej, zrobiłeś na nim 
wielkie wrażenie. 

BIFF 
Pomówmy spokojnie i zajmijmy się faktami, 
dobrze? 
WILLY jakby mu Biff przerwa/ 
No więc jak to byto? Pierwszorzędna 
wiadomość, Biff. Czy za prosit cię do swojego 
gabinetu, czy rozmawialiście w poczekalni? 
BIFF 
Wyszedł, rozumiesz? 
WILLY uśmiechając się radośnie 
Co powiedział? Założę się, że objął cię ... 
BIFF 
Więc on ... 
WILLY 
Wspaniały człowiek. (do Happy 'ego) 
Bardzo trudno się do niego dostać, wiesz? 
HAPPY przytakując 
O, wiem. 
WILLY do Biffa 
To z nim się napiłeś? 
BIFF 
Aha, poczęstował mnie ... nie, nie! 
HAPPY przerywając 
Opowiedział mu o swoim florydzkim pomyśle . 

WILLY 
Nie przerywaj . (do Biffa) A jak mu się podobał 
ten florydzki pomysł? 
BIFF 
Tato, czy mi pozwolisz wreszcie wytłumaczyć? 
WILLY 
Odkąd tu przyszedłem, czekam, 
że mi wytłumaczysz. Jakże to było? 
Zaprosił cię do swojego gabinetu i co? 

BIFF 
Więc. .. mówiłem . A ... a on słuchał, rozumiesz? 
WILLY 
Znany jest z tego, że umie słuchać. 

No i jaką ci dał odpowiedź? 
BIFF 
Odpowiedział ... (urywa nagle, wściekły) 
Tato, nie dajesz mi mówić o tym, 
o czym chcę mówić' 
WILLY rozgniewany, oskarżając 
Nie widziałeś się z nim, prawda? 
BIFF 
Widziałem się! 

WILLY 
Obraziłeś go czy co? Ty go obraziłeś, tak? 
BIFF 
Słuchajcie, czy dacie mi spokój, czy dacie mi 
wreszcie spokój? 
HAPPY 
Do diabła! 
WILLY 
Powiedz mi, co się stało? 
BIFF do Happy'ego 
Nie mogę z nim rozmawiać. 

Rarlefetifllltyfbql;ild, Clmielłanl~ 
Blde~cb'lo~ł'•lłllll,Y ,„...,,,,..,...., Mtłladd...,„ 
~dtloplecl ....... 
IUllAllD~ 
l'.w lamlnł 1'11111-lł 
HAPPY 
Powiedz mu co się stało! 
BIFF do Happy'ego 
Przestań gadać i daj mi święty spokój! 

WIU: 
Nie, nie! Mulilłlłoc:aywiliedlfiłtPldil 
i lllllematylli. „„ 
Jakiej IMłemałJldłC.ely ........ 
llllUllD 
Pini l.onlan! Pini Llnlnł 
OilMIUnda ...... „ 
WIUY~ 
~~ ... „ ...... „„ 
UłflClhi'i .... 
lllllllAllD 
Pani I.oman! 
WILLY dcieldy 

Q!l2 
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Gdfbył RleobWlllllemllyli,~ jllicblł 
nl'ilarmtllalf „ 
Mowttcłllalllllitt4111PO•lł••4•11t • 
•tr•"ł I „ ..... illl,,. -fM'l.oNł! BIFF 
Czekałem sześć godzin ... 
HAPPY 
O czym, u diabła, gadasz? 
BIFF 
Ciągle prosiłem, żeby mnie zameldowali, 
ale nie chciał mnie przyjąć. Więc wreszcie, 

kied . 

BIFF przy stole, znowu go słychać, 
trzyma w ręku złote wieczne pióro 
... więc skończony jestem u Olivera, rozu
miesz? Czy ty mnie słuchasz? 

w 

HAPPY 
To było strasznie głupie, Biff. 

02Q 

Takie pióro warte jest... 
WILLY po raz pierwszy spostrzega pióro 
Wziąłeś pióro Olivera? 
BI FF słabnąc 
Tato, przed chwilą ci wytłumaczyłem. 

WILLY 
Ukradłeś pióro Billa Olivera? 
BIFF 
Właściwie nie ukradłem go! 
Właśnie to ci przed chwilą tłumaczyłem! 
HAPPY 
Miał je w ręku i właśnie w tym momencie 
Oliver wszedł, a on lak się przestraszył, 
że wsadził je do kieszeni. 
WILLY 
O Boże, Biff! 
BIFF 
Zu ełnie nie miałem zamiaru te o robić, tato! -1\J portlllllli ,.... ,,5llbdlsh """"'· dallry 
wl9Cdd. ..... ,,,..,, 
~fłilłillli'*-1 ..., __ ..._.. 
1'111e.mtltalo'ł 
WIM/&HWlltilłft ... 
llOl 1łlll'Olllllll 
Teleten do,_.,,..'--' 
Wfta 

BIFF 
(przerażony, klęka przed Willym) Tatusiu, 
teraz już mi się powiedzie, powiedzie mi się. 
Willy usiłuje wstać, Biff przytrzymuje 
go na krześle. 
Usiądź, proszę. 

WILLY 
Nie, nie nadajesz się do niczego, 

nie nadajesz się' 
BIFF 
Nadaję się, tato. Znajdę coś innego, 
rozumiesz? Niczym się nie martw. 
(bierze twarz Willy'ego w obie dłonie) 
Powiedz coś, lato. 

Pllnłt811illłeilpt11..._ 
Cty .... ..., .... f'l\UT 
WIU.Yudul4c~/8łł1Jcłrdll~ 
,.,..,Mllllłli• "*-* 
Nie, nie, nie! 

HAPPY 
Rozbije coś na stole. Tato! 
WILLY 
Nie, nie ... 
BI FF zrozpaczony, stojąc nad Willym 
Tato, słuchaj. Posłuchaj mnie. Powiem ci coś 
dobrego. Oliver rozmawiał ze swoim wspólni
kiem o naszym florydzkim pomyśle. Słuchasz 

mnie? Rozmawiał ... mówił ze wspólnikiem 
i polem przyszedł do mnie ... Zobaczysz, 
że mi się powiedzie. Słyszysz mnie? 
Tato, posłuchaj mnie, powiedział, 

że chodzi tylko o wysokość sumy! 
WILLY 
Więc jednak ... dosiałeś? 
HAPPY 
Wspaniale mu pójdzie, tato! 
WILLY usiłując wstać 
Więc dostałeś, lak? Dostałeś, dostałeś! 
BIFF w rozterce, podtrzymując Willy'ego 
Nie, nie. Posłuchaj, papciu. Zaprosili mnie 
na jutro na lunch. Mówię ci to, papciu, żebyś 
wiedział, że jednak jeszcze poi rafię wywrzeć 
odpowiednie wrażenie. I jeszcze mi się 
na pewno coś uda, ale jutro nie mogę lam pójść, 
rozumiesz? 
WILLY 
Dlaczego nie? Po prostu ... 
BIFF 
Chodzi o pióro, papo! 
WILLY 
Oddasz mu je i powiesz, że wziąłeś 
przez pomyłkę! 
HAPPY 
Pewnie, idź z nim jutro na lunch! 
BIFF 
Nie mogę przecież powiedzieć ... 
WILLY 
Rozwiązywałeś krzyżówkę i przypadkowo 
użyłeś jego pióra! 
BIFF 
Słuchaj, staruszku, dawniej to były piłki, a teraz 
przyjdę do niego z jego własnym piórem? 
Od razu wszystko staje się jasne. 
Nie mogę do niego pójść! 
Poszukam cze oś inne o. 

GlGliOlłCi 
Goniec do pana I.omami! 
WI 
Czy nie chcesz do niczego dojść? 

BIFF 
Tato, nie mogę do niego wrócić. 
WILLY 
Naprawdę Io ty nie chcesz do niczego dojść 
i tym się zasłaniasz. 

BIFF wpada w gniew, bo Willy nie widzi 
jego dobrej woli 
Wiesz, że nie o to chodzi! Myślisz, że po tym, 
co zrobiłem, było mi łatwo pójść do niego? 
Nawet parą koni nie zaciągnęlibyście 
mnie do Billa Olivera. 
WILLY 
No Io po co poszedłeś? 
BIFF 
Po co poszedłem? Po co poszedłem! 
Więc popatrz na siebie! Popatrz, 
co si z ciebie zrobiło! 

WILLY 
Biff, musisz jutro pójść na ten lunch, bo 
inaczej ... 
BIFF 
Nie mogę. Nie umówił się ze mną! 
HAPPY 
Biff, na litość ... 
WILLY 
Mścisz się na mnie? 

BIFF 
Psiakrew! Nie o Io chodzi! 
WILLY uderza Biffa. zataczając się chce 
odejść od stołu 

draniu! Mścisz si na mnie! 

BIFF 
Nic ze mnie nie będzie! Nie widzisz, jaki 

Dobra, możemy się przysiąść. To jest Letta. 

BI FF nie zważając na Willy' ego 
Dobry wieczór pani. Proszę usiąść. 
Czego się napijecie? 
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PANNA FORSYTHE 
Letta nie będzie pewnie mogla zbyt długo 

zostać. 

LETTA 
Jutro muszę bardzo wcześnie wstać. 
Jestem sędzią przysięgłym. Strasznie jestem 
podniecona! Zasiadaliście kiedy jako sędziowie 

przysięgli? 

BIFF 
Nie, ale zasiadałem przed nimi. 
Dziewczyny się śmieją. 
To jest mój ojciec. 

LETTA 
Jaki słodki. Niech an z nami siądzie, apciu. 

HAPPY 
Posldf Blłf. 
BIFF podchodząc do ojca 
Chodź, stary, upijemy się. Zobaczymy, kto 
pierwszy będzie leżał pod stołem. 
A zresztą niech diabli porwą! Chodź, siadaj, 

staruszku. 
Na ostatnie zaproszenie Biffa Willy ma zamiar 
usiąść. 

KOlllTA teru Fi' nelefeJtc 
Willy. ay Wl'llZCie otworzylZ drzwlt 
Głos Koble'1~ Wl.freJO. 

BIFF 
No, dokąd idziesz? 

WILLY 
Olw6rz drzwi. 
llff 
Drzwi? 
WILLY 
Do toalety ... drzwi. .. gdzie są drzwi? 
BI FF prowadząc go na lewo 
Idź prosto do końca. 
Willy idzie ku lewej. 
KOllETA 
WiUy, Will~ czy wreszcie wstaniesz, 
wstaniesz. wstaniesz, wslanleszł 

11111 
LETTA 
Wiecie, to bardzo ładnie, żeście zabrali 
ze sobą waszego tatę. 

PANNA FORSYTHE 
Och, nie jest przecież naprawdę waszym 

ojcem' 
BIFF wciąż jeszcze po lewej, odwraca się 
ku niej niechętnie 

Ql!f 

Panno Forsylhe, przeszedł koło pani król. 
Wspaniały, smutny król. Zapracowany, 
niedoceniony król. Kumpel, rozumie pani? 
Dobry towarzysz. Oddany swoim chłopcom . 

LETTA 
Bardzo to miłe. 

HAPPY 
No, panienki, jaki program? Tracimy czas . 
No, Biff. Narada. Dokąd chciałybyście pójść? 

BIFF 
Dlaczego mu nie pomożesz? 

HAPPY 
Ja? 
BIFF 
On ciebie nic nie obchodzi, Hap? 

HAPPY 
Co ty gadasz? Klo, jeżeli nie ja ... 

BIFF 
On c i ę nic a nic nie obchodzi, psiakrew. 
Wyjmuje z kieszeni rurkę, kładzie ją przed 
Happym na stole. 
Patrz, co znalazłem w piwnicy. Na litość boską, 

jak możesz pozwolić, żeby to tak dalej szło? 

HAPPY 
Ja? To ja wyjeżdżam? Ja uciekam i. .. 

BIFF 
Aha. Ale on ciebie nic nie obchodzi. 
Ty mógłbyś mu pomóc, ja nie! Czy nie rozu
miesz, co mówię? On się zabije, 
nie wiesz o tym? 
HAPPY 
Czy ja nie wiem! Ja! 
BIFF 
Hap, pomóż mu! Pomóż i, cholera ... 
mnie pomóż, mnie! Nie mogę patrzeć na Io, 
jak on wygląda . 

Tak wzruszony, że niemal płacze, szybko 
znika w głębi na prawo. 
HAPPY ruszając za nim 
Dokąd lecisz? 
PANNA FORSYTHE 
Czemu się tak wścieka? 
HAPPY 
Chodźcie, panienki, dogonimy go. 
PANNA FORSYTHE kiedy Happy z lekka 
popycha ją ku wyjściu 
Nie podoba mi się. Ależ ma chara kierek. 

HAPPY 
Jest zdenerwowany. Przejdzie mu. 

WILLY po 1-e;, 1111 tle łmiflchu Kobiety 
i 

LETTA 
Czy nie powiecie waszemu ojcu ... 
HAPPY 
Nie jest moim ojcem. Taki sobie znajomy. 
Chodźcie, dog-onimy Biffa. I słuchaj, laluniu, 
zabawimy się dziś . Stanley, rachunek. Halo, 
Stanley' 
Wychodzą. Stanley patrzy w lewo. 
STANLEY oburzony, woła za Happym. 
Panie Leman, panie Leman' 
Stanley bierze krzesło i wychodzi za nimi. 
Słychać pukanie za sceną, z lewej. Wchodzi 
kobieta. Śmieje się. Za nią Willy. Kobieta jest 
w czarnej bieli inie. Willy zapina koszulę. 
Dialog na tle wulgarnej, zmysłowej muzyki. 
WILLY 
Przestań się śmiać. No, rzestań · uż. 

KOlllTA 
Nie otworzysz dnwlf Obudz! cliły hotel 
WILLY 
Nles 
KOBIETA 
Napij się jeszcze łyk, słoneczko, 

i niem śl tak ciąg,~le;..o;..;.so;..b;..i,;,e.;.... _____ _ 

WIUY 
bardzo samoln . 

KOBIETA 
Wiesz, że mnie uwiodłeś , Willy? Od teraz, 
kiedy przyjdziesz do biura, wchodź prosto 
do nabywcy. Żadnego czekania przy moim 
biurku, Willy. Uwiodłeś mnie! 
WILLY 
To ładnie, że tak mówisz. 
KOBIETA 
O rany, ciągle tylko myślisz o sobie. 
Czemu jesteś laki smutny? Jesteś najsmutniej
szym, najbardziej zapatrzonym 
w siebie mężczyzną, jakiego w życiu huśtałam . 

Śmieje się. On ją ca luje. 
E, wracajmy z powrotem, komiwojażerku . 

Co za głupota ubierać się w środku nocy. 
Słychać stukanie. 
Czy otworzysz wreszcie drzwi? 
WILLY 
Pukają przez pomyłkę nie do łych drzwi. 
KOBIETA 
Na pewno do nas pukał. I słyszał, jak tu roz
mawialiśmy. Może w hotelu wybuchł pożar. 

WILLY coraz bardziej przestraszony 
Na pewno pomyłka . 

KOBIETA 
No Io powiedz, żeby sobie poszedł! 
WILLY 
Tam nie ma nikogo. 
KOBIETA 
Działa mi to na nerwy, Willy. Tam za drzwiami 
ktoś stoi. Działa mi to na nerwy' 
WILLY odpychając ją od siebie 
Dobrze, więc wejdź do łazienki i nie wychodź 
siam ląd . Zdaje mi się, że tu w Massachusetts 
jest jakieś prawo co do tych rzeczy. Więc nie 
wyłaź . Może to ten nowy pracownik 
z portierni. Wyglądał antypatycznie. 
Więc nie wychodź. Na pewno pomyłka, 
a nie żaden pożar. 

Znowu słychać pukanie. Willy odsuwa się 
od Kobiety, która znika za kulisami. 
Światło reflektora posuwa się wraz z Willym, 
który staje naprzeciw Biffa sprzed lat. 
Chłopak trzyma w ręku walizkę. 

Podchodzi do ojca. Muzyka milknie. 
BIFF 
Czemu nie otwierałeś? 
WILLY 
Biff? Skąd się wziąłeś w Bostonie? 
BIFF 
Dlaczego mi nie otwierałeś? Stukam już 
od pięciu minut. Telefonowałem do ciebie ... 
WILLY 
Dopiero co usłyszałem . Siedziałem w łazien
ce, a te drzwi były zamknięte. 
Czy w domu s ię coś stało? 

BIFF 
Tato, sprawiłem ci zawód. 
WILLY 
Co to znaczy? 
BIFF 
Tato ... 
WILLY 
Biff, o co chodzi? (otacza go ramieniem) 
Chodź, zejdziemy na dół, napijesz się kakao. 
BIFF 
Tato, oblałem matmę. 
WILLY 
Chyba nie na egzaminie końcowym? 
BIFF 
Na końcowym. Mam za mało punktów, 
żeby dostać maturę. 
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WILLY 
To znaczy, że Bernard nie dał ci ściągaczki? 

BIFF 
Dał ... starał się dać, ale zrobiłem tylko sześć

dziesiąt jeden punktów. 
WILLY 
I nie chcieli ci dodać tych czterech punktów? 

BIFF 
Birnbaum kategorycznie odmówił. 
Błagałem go, tato, ale on nie chce ich dodać. 

Musisz z nim pogadać, jeszcze przed waka
cjami. Bo kiedy on zobaczy, jakim ty jesteś 

człowiekiem, i kiedy z nim pogadasz, wiesz, 

tak po swojemu, na pewno zrobi to dla mnie. 
Jego lekcje wypadały zawsze przed trenin 

giem, rozumiesz„. dużo opuszczałem. 
Pomówisz z nim? Ty mu się spodobasz, tato. 
Wiesz, jak ty potrafisz każdego ugadać. 

WILLY 
Masz rację . Trzeba zaraz wracać do domu. 

BIFF 
Och, tato, świetnie! Przez wzgląd na ciebie 

na pewno zmieni mi punktację' 
WILLY 
Zejdź na dół i powiedz portierowi, 
żeby mi przygotował rachunek. Idź już . 

BIFF 
Się robi, prze pana! A wiesz, dlaczego mnie 

nienawidzi, papciu? Kiedyś spóźnił się 
na lekcję, więc stanąłem przy tablicy 

i zacząłem go naśladować. 

Zrobiłem zeza i sepleniłem . 

WILLY śmieje się 
Tak? A koledzy się śmieli? 

BIFF 
Mało nie pozdychali ze śmiechu. 

WILLY 
Co ty powiesz? No i jak to zrobiłeś? 

BIFF 
Tsydzieści seść do kwadłatu będzie„. 

Willy wybucha śmiechem, Biff za nim. 
A ten włazi! 
Willy śmieje się. 
Kobieta za sceną śmieje się również. 

WILLY bez chwili wahania 
Idź szybko na dół i„. 

BIFF 
Tam ktoś jest? 

WILLY 
Nie, to w pokoju obok. 

o~ 

Kobiela znowu się śmieje. 
BIFF 
Ktoś wlazł do twojej łazienki! 
WILLY 
Nie, Io w pokoju obok„. zrobili sobie bibkę ... 

KOBIETA wchodzi śmiejąc się, mówi sepleniąc 
Cy mogę wejść? Willy, coś jest w wannie 
i się fusa! 
Willy patrzy na Billa, który z przerażeniem, 
z otwartymi ustami patrzy na Kobielę. 
WILLY 
Ach, niechże już pani wraca do siebie. 

Na pewno już skończyli malować. 
Malują jej pokój, więc pozwoliłem jej skorzy

stać z prysznicu u mnie. Niechże pani idzie, 
proszę iść.„ 

Wypychają. 

KOBIETA opierając się 
Ależ ja się muszę ubrać, Willy, przecież nie mogę.„ 

WILLY 
Proszę stąd wyjść! Niechże pani idzie do sie
bie, do siebie„. {nagle decyduje się rozegrać 
sytuację, jakby była zupełnie zwyczajna) 
To jest panna Francis, Biff, jest klientką. 
Malują jej pokój. Proszę, niech pani już idzie, 

panno Francis. 

KOBIETA 
Ale moje ubranie, przecież goła nie wyjdę 

do hallu! 
WILLY wypychając ją za kulisy 
Wynoś się stąd! Idź już! Idź już.„ 

Biff siada powoli na walizce, podczas gdy Willy 
sprzecza się z kobietą za kulisami. 
KOBIETA 
A gdzie moje pończochy? 
Obiecałeś mi pończochy, Willy! 

WILLY 
Nie mam tu pończoch! 

KOBIETA 
Miałeś dla mnie dwa pudełka jedwabnych 

dziewiątek, więc mi je daj' 
WILLY 
Bierz je, tylko idź już sobie! 

KOBIETA wchodzi z pudełkiem pończoch 
Mam nadzieje, że nikogo nie ma w hallu. 
Mam nadzieję! (do Biffa) Grasz w football 

czy baseball? 

BIFF 
Football. 

KOBIETA wściekła i upokorzona 

I ja też, brance. 

Wyrywa Wil/y'emu swoje ubranie i wychodzi. 
WILLY po chwili 
No więc chodźmy już. Pójdę do szkoły jutro 
z samego rana. Wyjmij moje ubranie 
z szafy. Przyniosę walizkę. 

Biff nie rusza się. 

Co się stało? 

Biff siedzi nieruchomo, Izy kapią mu z oczu. 
Ona jest klientką. Kupuje dla firmy J. H. Simmonsa. 
Mieszka po lam tej stronie hallu - malują 
u niej. Chyba sobie nie wyobrażasz„. 
(milczenie, po chwili) Słuchaj, mój mały, 
ona jest po prostu agentką nabywcy. 
Przyjmuje towar w swoim pokoju, 

dlatego tam musi być elegancko„ . 
(chwila ciszy, rozkazująco) 
A więc dobrze, wyjmij moje ubranie. 
Biff nie rusza się. 

Przestań płakać i rób, co ci każę. 
To był rozkaz, Biff! Tak postępujesz, 
kiedy słyszysz mój rozkaz? Jak śmiesz płakać? 
(obejmuje go) Posłuchaj, Biff. kiedy doro

śniesz, zrozumiesz te sprawy. Nie wolno„. nie 

wolno przypisywać tym rzeczom zbyt wielką 
wagę. Jutro z samego rana pogadam 
z Birnbaumem. 

BIFF 
Nie trzeba. 

WILLY przycupnął na ziemi obok Biffa 
Nie potrzeba! On ci musi dodać te brakujące 
punkty. Załatwię to. 
BIFF 
Nie usłucha cię. 
WILLY 
Na pewno usłucha. Te punkty potrzebne 
ci są do uniwerku w Wirginii. 
BIFF 
Nie pójdę na uniwerek. 
WILLY 
Co? Jeżeli on nie zechce dodać ci tych punktów, 
przerobisz przedmiot na letnich kursach. 
Masz całe lato przed„ . 

BI FF wybuchając płaczem 
Tato„. 

WILLY poruszony 
Och, mój chłopcze„ . 
BIFF 
Tato„. 

WILLY 
Ona mnie nic nie obchodzi, Biff. Czułem się 

samotny. Czułem się strasznie samotny. 
BIFF 
Dałeś jej„ . pończochy mamy! 

Znowu zaczyna płakać, wstał, zabiera się 
do wyjścia . 
WILLY chwytając go 
Słyszałeś, co ci kazałem? 
BIFF 
Nie dotykaj mnie, ty„. kłamco! 
WILLY 
Natychmiast mnie za to przeprosisz! 
BIFF 
Ty obłudniku! Mały, nikczemny obłudniku! 
Ty obłudniku! 

Nie może się opanować, odwraca się szybko, 
bierze walizkę i płacząc wychodzi. 
Willy został sam, na podłodze, na kolanach. 
WILLY 
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STANLEY 
Ach, nie. Przecież pan nie musi_ 
WILLY 
I jeszcze_ i jeszcze to. mnie już nie będą 
potrzebne. (po chwili namysłu} 
Nie wie pan, czy jest lu fdzie w pobliżu sklep 
z nasionami? 
STANLEY 
Z nasionami? Chce pan coś zasiat? 
~ odumtea sif do niego tył11m; 
ro lym momenae Stanley wsu11111 mu 
z pov1mtem pieniądze do ldl!SZeni. 
WILLY 
Tak. marchewkę, troszelL 
STANLEY 
W Sz6stej Alei są sklepy, ale może był już za 
p6ino! 
WILLY zaniepokojony 
O. to ja się muszę pośpieszyt. Koniecznie 
muszę kupit lrochę nasion. (ldzi11 na pn1wo} 
koniecznie muszę kupil I to zaraz. Nic nie za
siane. Jeszcze nic nie usadzone. Willy szybko 
ioychodii, ftoialło toyjesa. Stanley idzie na 
pt711110 i palrzy za 111m. Drugi lcelner jut 
od jalriefol czasu pl'%.Yf/tdał sif Willy'emu. 
SfANLEY 
No I czeto się Pflisz? 
Kelnerzablera lnesła i odchodzi w prawo. 
Stanley biarza sldł I także raychodzl. 
łuiialło falnle. Dłufl pnenoa. Slychat fll!I. 
.fioialło, slderouMne na pustą w lej chwili 
lluchnl ·owo nia si 
W drzwiach domu staje Happy, za nim Biff 
Happy ma w ręku duży bukiet róż o długich 
łodygach. Wchodzi do kuchni, rozgląda się. 
Nie widząc Lindy, odwraca się do Biffa, 
który stoi tuż za drzwiami domu i gestem 
wskazuje, że jej nie ma. Zagląda do saloniku 
i zamiera w bezruchu. Linda, nie widać jej 
jeszcze, siedzi i trzyma na kolanach marynar
kę Willy'ego. Wstała i z kamiennym 
spokojem, groina, idzie w kierunku Happy' ego. 
Ten, przestraszony, cofa się do kuchni. 
HAPPY 
O, czemu się nie położyłaś? 
Linda nic nie mówi, lecz nie zmieniając kierunku 
idzie jakby wprost na niego. 
Gdzie tata? Happy ciągle się cofa i teraz Linda 
jest już widoczna w drzwiach saloniku. 
Czy śpi? 
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LINDA 
Gdzieżeście byli? 
HAPPY chcąc wszystko obrócić w żart 
Spotkaliśmy dwie panienki, mamusiu. 
Taaakie dziewczyny. Przynieśliśmy ci kwiaty. 
(podaje bukiet) Postaw je w swoim pokoju. 
Linda uderza kwiaty, tak że padają na ziemię 
pod nogi Biffa. który wszedł już do środka 
i zamknął za sobą drzwi. Matka patrzy 
na niego milcząco. 
HAPPY 
Dlaczego to robisz, mamo? 
Przyniosłem ci kwiaty„. 
LI N DA nie zwracając na niego uwagi, 
gwałtownie do Biffa 
Nie dbasz o to, czy będzie żył, czy umrze? 
HAPPY idąc ku schodom 
Chodź na górę, Biff. 
BIFF do Happy'ego, wyraz obrzydzenia prze
mknął mu po twarzy 
Idź precz' (do Lindy) Co to znaczy, będzie żył 
czy umrze? Nikt tu nie umiera, mila moja. 

LINDA 
Żebym cię więcej nie widziała! Wynoś mi 
się stąd! 

BIFF 
Muszę widzieć się z ojcem. 
LINDA 
Ani mi się waż zbliżać do niego' 

BIFF 
Gdzie on jest? 
Wchodzi do saloniku. Linda idzie za nim. 
LI N DA krzyczy na Biffa 
Zapraszasz go na obiad. 
Cieszy się tym przez cały dzień„. 
Biff pojawia się w sypialnianym pokoju 
rodziców, rozgląda się, wychodzi. 
„ . a później go zostawiasz samego. 
Nie zrobiłbyś tego nikomu obcemu. 

HAPPY 
O co chodzi? Przecież się z nami świetnie 
bawi!. Słuchaj, niech mnie„. 
Linda powraca do kuchni. 
„. szlag trafi na miejscu, 
jeśli go kiedykolwiek opuszczę! 
LINDA 
Wynoś się stąd! 

HAPPY 
Ależ posłuchaj, mamo„. 

LINDA 
Musieliście się dzisiaj łajdaczyć? 
Och, wy i wasze parszywe dziwki! 
Biff powrócił do kuchni 
HAPPY 
Mamo, myśmy tylko łazili za Biff em, 
żeby go jakoś rozruszać' (do Biffa) 
Aleś ty mi nockę urządzi!' 
LINDA 
Wynoście się stąd obaj i więcej nie wracajcie' 
Nie pozwolę go dlużej dręczyć. Idźcie, 
spakujcie rzeczy. (do Biffa) Możesz spać 
w jego mieszkaniu. (pochyla się, 
.źeby podnieść kwiaty, zatrzymuje się) 
I pozbierajcie to. Wy dranie, wy1 

Żeby zaznaczyć protest, Happy odwraca się 
do niej tyłem. Biff podchodzi powoli, 
przyklęka i zbiera kwiaty. Jesteście parą 
bydlaków! Nikt, nikt na świecie nie miałby 
sumienia zostawić tego człowieka 

samego w restauracji' 
BIFF nie patrząc na nią 
Co on ci powiedział? 
LINDA 
Nic mi nie musiał mówić. Był tak upokorzony, 
że ledwo się tu dowlókł. 
HAPPY 
Ależ, mamo, świetnie się z nami bawił... 
BIFF przerywając gwałtownie 
Milcz! 
Bez słowa Happy idzie na górę. 
LINDA 
A ty nawet nie poszedłeś za nim zobaczyć, 
czy się nie poczuł źle. 
BI FF wciąż na ziemi przed Lindą, trzyma kwiaty 
w ręce. Mówi z obrzydzeniem do siebie 
Nie, nie poszedłem. Nie, psiakrew, nie zrobiłem . 

Jak ci się to podoba, co? 
Zostawiłem go bełkocącego w ubikacji. 
LINDA 
Jesteś podlec. Jesteś„. 
BIFF 
Trafitaś! (wstaje i wyrzuca kwiaty do kosza 
na śmieci) Szumowiny - masz je przed oczami! 
LINDA 
Precz stąd! 
BIFF 
Muszę pomówić z ojcem, mamo. 
Gdzie on jest? 

LINDA 
Zabraniam ci iść do niego. 
Wynoś się z tego domu' 
BIFF zupełnie pewny siebie i zdecydowany 
Nie, my sobie utniemy szczerą rozmowę, on i ja. 

LINDA 
Nie będziesz z nim rozmawiał' 
Słychać stukanie spoza domu - z prawej. 
Biff zwraca się w tym kierunku. 
LI N DA nagle prosząco 
Zostaw go, proszę cię. 
BIFF 
Co on tam robi? 
LINDA 
Uprawia ogródek' 
BIFF cicho 
Teraz? O, mój Boże' 
Biff idzie na podwórko, Linda za nim. 
Światło przesuwa się na środek proscenium. 
Willy podchodzi do oświetlonego miejsca. 
Ma w ręku latarkę elektryczną, motykę 
i parę paczek z nasionami. Uderza motyką, 
żeby żelazo dobrze trzymało się drzewca, 
i przechodzi w lewo odmierzając odległość 
stopą. Zbliża latarkę elektryczną do paczki 
z nasionami, żeby odczytać przepis. 
Jest głęboka noc. 
WILLY 

Marchewki co ćwierć cala. Rzędami w odległości 
jednej stopy od siebie. (mierzy) Jedna stopa. 
(kładzie paczkę i mierzy dalej) Buraki. 
(kładzie następną paczkę i znowu mierzy) 
Salata. (czyta instrukcję na paczce i kładzie ją 
na ziemię) Jedna stopa„. Przerywa pracę, 
gdy z prawej pojawia się Ben, który się doń 
zbliża.Cóż za pomysł, no, no! Wspaniały, 
wprost wspaniały! Bo ona cierpi, Ben, ta ko
bieta cierpi . Rozumiesz mnie? Człowiek nie 
może odejść tak, jak przyszedł, Ben, człowiek 
musi do czegoś dojść. Nie można, nie można„. 
Ben idzie ku niemu, jakby miał mu przerwać. 
Rozważ to teraz. Nie śpiesz się z odpowie
dzią. Pamiętaj, to jest pomysł z gwarancją 
na dwadzieścia tysięcy dolarów. Więc ro
zumiesz, Ben, chcę, żebyś ze mną rozważył 
wszystkie za i przeciw. Nie mam z kim poroz
mawiać, Ben, a ta kobieta cierpi, słyszysz? 
BEN stoi spokojnie, zastanawia się 
Na czym polega pomysł? 
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WILLY 
Dwadzieścia tysięcy na stół. Gwarantowane, 
pewne, rozumiesz? 
BEN 
Nie rób z siebie wariata. Mogą nie honorować 
polisy. 
WILLY 
Nie ośmielą się zakwestionować. 

Czyż nie orałem jak koń, żeby zapłacić każdą 
ratę punktualnie co do minuty? 

A teraz by nie wypłacili? Niemożliwe! 
BEN 
Willy, często nazywają to tchórzostwem. 
WILLY 
Dlaczego? Czy to dowód odwagi tkwić tutaj 
do końca życia, wykręcając ciągle zero? 
BEN ulegając 
To też prawda, Will iam. (idzie zastanawiając 
się, zawraca) A dwadzieścia tysięcy to jest coś, 

co można wziąć do ręki. To jest namacalne. 

WILLY już utwierdzony w swoim przekona
niu, mówi z coraz większa mocą 
Och, Ben, dlatego to takie wspaniałe! Przy

świeca mi w ciemnościach jak diament twardy 
i ostry. Mogę tego dotknąć, wziąć do ręki. 

A nie jak„ . jakieś handlowe spotkanie. 

To nie byłoby jeszcze jedno głupie handlowe 

spotkanie, i to właśnie zmienia wszystko, Ben. 

Bo on uważa, że ja sobą nic nie reprezentuję, 

rozumiesz, i dlatego robi mi na złość. 

Ale pogrzeb„ . (wyprostowuje się) Ben, 

ten pogrzeb będzie solidny. Przyjadą 

z różnych stanów: z Maine, Massachusetts. 
Vermont, New Hampshire! Wszyscy starzy 

znajomi, na wozach niecodzienne numery 
rejestracyjne - ten chłopak będzie olśniony, 

Ben, bo on nigdy nie zdawał sobie sprawy, 
że znają mnie na Rhode Island, w Nowym 
Jorku, w New Jersey„. znają mnie, Ben, 

i on Io zobaczy na własne oczy raz na zawsze, 

dowie się, kim jestem. Ben! Ale będzie zasko
czony, ten mój chłopak! 

BEN idąc na skraj ogródka 
Nazwie cię tchórzem. 

WILLY nagle się przeraził 
Nie, Io byłoby straszne. 
BEN 
Tak. I do lego głupcem. 
WILY 
Nie, nie wolno mu, nie pozwolę na to' 

o~ 

Jest załamany i zrozpaczony. 
BEN 
William, on cię znienawidzi. 
Słychać wesoły, muzyczny motyw. 
WILLY 
Och, Ben, co zrobić, żeby powrócić 
do dawnych, wspaniałych czasów? 
Tak nam było wtedy jasno 

w życiu, tyle koleżeństwa; zimą na sankach 

i jego zarumienione policzki. I zawsze jakieś 
dobre nowiny, zawsze coś miłego przed nami. 

Nigdy mi nie pozwolił wnosić walizek do domu 
i to pucowanie, pucowanie małego, czerwone

go samochodu. Dlaczego, dlaczego nie mogę 
mu czegoś ofiarować i zrobić coś. żeby mnie 
nie nienawidził? 
BEN 
Pomyśle o tym. (spogląda na zegarek) 
Mam jeszcze trochę czasu. Niezwykły pomysł, 

ale musisz być pewien, że nie zrobisz z siebie 
idioty.Ben usuwa się w głąb sceny i znika. 
Biff podchodzi z lewej. 
WILLY nagle zdając sobie sprawę z tego, 
że Biff przyszedł, spogląda na niego 
i zdenerwowany zaczyna zbierać paczuszki 
z nasionami. Gdzież, u diabła, są te nasiona? 

(oburzony) Nic tu nie widać' Jakby zamknęli 

w pudle całą tę dzielnicę. 
BIFF 
Ludzie są lu wszędz ie naokoło. 

Czy nie zdajesz sobie z lego sprawy? 
WILLY 
Pracuję, nie zawracaj mi głowy. 

BIFF zabierając Willy'emu motykę 
Przyszedłem się pożegnać, tato. 
Willy patrzy na niego, milczy, niezdolny 
do żadnego ruchu. Już nigdy lu nie wrócę. 
WILLY 
Nie pójdz iesz jutro do Olivera? 
BIFF 
Nie mam wyznaczonego spotkania, tato. 
WILLY 
Objął cię, a ty mówisz, że nie masz wyznaczo
nego spotkan ia?! 
BIFF 
Tato, zrozumże wreszcie, za każdym razem, 

gdy stąd wyjeżdżałem, powodem była jakaś 
awantura. Dziś wreszcie zrozumiałem siebie 
i starałem się wytłumaczyć„ . Ale widocznie 

nie jestem dosyć mądry, żeby to zrozumiale 

wyjaśnić. I do diabła, nie ważne, kto zawinił 
czy takie tam rzeczy. (bierze Willy' ego pod 
rękę) Skończmy z tym, co? Chodź do domu, 

powiemy mamie .Łagodnie ciągnie Willy'ego 
w/ewo. 
WILLY zamiera w bezruchu, z poczuciem 
winy w głosie 
Nie, nie chcę z nią mówić. 

BIFF 
Chodź! 

Ciągnie ojca, ten opiera się. 
WILLY bardzo nerwowo 
Nie, nie, nie chcę z nią mówić! 
BIFF stara się zajrzeć ojcu w twarz, 
jakby miał z niej odczytać odpowiedź 
Dlaczego nie chcesz z nią mówić? 

WILLY bardziej szorstko 
Daj mi spokój, dobrze? 

BIFF 
Co to znaczy, ie nie chcesz z nią mówić? 
Nie chcesz, żeby cię nazwali tchórzem, prawda? 

To nie twoja wina, ale moja. To ja jestem drań. 
A teraz chodźmy do domu! 

Willy opiera się. 

Słyszałeś , co ci powiedziałem? 
Willy wyrywa się i sam szybko idzie do domu, 
Biff za nim. 
LINDA do Wiily'ego 
Pos iałeś już, kochanie? 
BI FF w drzwiach, do Lindy 
No więc, rozmówiliśmy się . 

Wyjeżdżam i nie będę więcej pisać . 

LINDA idzie do Willy'ego, który jest w kuchni 
Myślę, że tak będz i e najlepiej, kochanie. 
Bo nie ma potrzeby wyjaśniać niczego, 

nigdy nie zgodzicie się. 
Willy nie odpowiada. 
BIFF 
A spyta się ktoś, gdzie jestem i co robię, 

nie wiecie i nic was to nie obchodzi. 
W ten sposób przestaniecie się mną trapić, 
zapomnicie i znów wszystko będzie dobrze. 

W porządku? Jasna sytuacja? 
Willy milczy. Biff podchodzi do niego. 
Życz mi szczęścia, staruszku. 
(wyciąga do niego rękę) 
No co? 
LINDA 
Podaj mu rękę, Willy. 
WILLY zwracając się niej, boleśnie dotknięty 

W ogóle nie ma potrzeby wspominać 

o piórze, wiesz? 

BIFF łagodnie 
Nie mam wyznaczonego spotkania, lato. 

WILLY wybuchając 
Uściskał cię!„. 

BIFF 
Tato, i tak nie możesz zrozumieć, jaki jestem, 

więc po co się sprzeczać? Jak natrafię 
na źdźbło nafty, przyślę wam czek. 
A do lego czasu zapomnijcie, że żyję. 

WILLY do Lindy 
Na złość, rozumiesz? 

BIFF 
No, podaj mi rękę, lato. 

WILLY 
Nie podam. 

BIFF 
Miałem nadzieję, że nie w ten sposób się 
rozstaniemy. 

WILLY 
A tymczasem rozstajesz s i ę w ten sposób, 

żegnam . 

Biff patrzy na niego przez chwilę, 
odwraca się ostro i idzie ku schodom 
WILLY zatrzymuje go słowami 
Niech cię piekło pochłonie, jeżeli stąd wyjedziesz! 

BI FF odwracając się 
Więc czego ty ode mnie chcesz? 

WILLY 
Chcę, żebyś wiedział, gdziekolwiek będz i esz, 

w pociągu, w górach czy dol inach, 

dokąd byś nie pojechał, żeby się na mnie 
zemścić, wiedz, że zmarnowałeś życie. 

BIFF 
Nie, nie. 

WILLY 
Mścisz się, mścisz, oto, co cię wykończyło. 
I kiedy będziesz w zupełnej nędzy, przypomnij 

sobie, z jakiego powodu to się stało . 
Kiedy będz i esz gnić przy jakimś nasypie 

kolejowym, przypomnij sobie i nie waż się 

w i n i ć o to mnie! 

BIFF 
Ja nie winię ciebie' 

WILLY 
Ja nie jestem za to odpowiedzialny, słyszysz? 
Happy schodzi po schodach, staje na ostatnim 
stopniu i przygląda się im. 
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BIFF 
To ci właśnie mówię! 
WILLY opadając na krzesło przy stole, tonem 
oskarżenia 

Chcesz mi wsadzić nóż w serce - niech ci się 
nie zdaje, że ja nie wiem, co ty robisz! 
BIFF 
A więc dobrze, szarlatanie. Karty na siół. 

Wyciąga z kieszeni rurkę gumową i kładzie ja 
na stole. 
HAPPY 
Oszalałeś ... 
LINDA 

Biff! 
Przysuwa się, żeby chwycić rurkę, ale Biff 
przytrzymuje ją ręką . 

BIFF 
Zostaw to, nie ruszaj! 
WILLY nie patrząc 
Co to jest? 
BIFF 
Dobrze wiesz, co Io jest, do cholery! 
WILLY osaczony, próbuje wybiegów 
Nigdy tego nie widziałem. 
BIFF 
Widziałeś . To nie myszy zaniosły 
ją do piwnicy. Do czego Io ma niby służyć? 
Ma zrobić z ciebie bohatera? 
Czy leż obudzić moją litość? 
WILLY 
Nie wiem, o czym gadasz. 
BIFF 
Nie mam dla ciebie litości , słyszysz? 

Ani krzty litości. 
WILLY do Lindy 
Widzisz tę złość? 
BIFF 
Nie. Ale ty usłyszysz prawdę - kim ty jesteś! 
I kim ja jestem! 
LINDA 
Dosyć! 

WILLY 
Zemsta! 
HAPPY idąc do Biffa 
Skończ wreszcie! 
BIFF do Happy'ego 
Ten człowiek nie wie, kim jesteśmy. 
Ten człowiek się dowie. Ido Willy' ego) 
Nigdy, ani przez dziesięć minut, 
nie mówiliśmy prawdy w tym domu! 
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HAPPY 
Zawsze mówiliśmy prawdę! 
BIFF napada na niego 
Ty blagierze, czy jesteś zastępcą kierownika? 
Jesteś jednym z dwóch zastępców zastępcy. 
Tak? 
HAPPY 
No, ja jestem prawie ... 
BIFF 
Ty jesteś prawie samą blagą• Wszyscy jeste
śmy! Ale ja mam tego dosyć . (do Wil/y 'ego) 
Więc słuchaj uważnie, Willy, oto jestem ja. 
WILLY 
Znam cię . 

BIFF 
Wiesz, dlaczego nie miałem adresu przez trzy 
miesiące? Ukradłem ubranie w Kansas City 
i siedziałem w więzieniu. (do Lindy, 
która szlocha) Nie płacz . Skończyłem 

już z tym.Linda odwraca się od nich, 
ukryła twarz w dłoniach. 
WILLY 
I Io oczywiście moja wina? 
BIFF 
Od czasów szkolnych wylewali mnie 
za kradzież z każdej porządnej pracy. 
WILLY 
A czyja to wina? 
BIFF 
I nigdy do niczego nie doszedłem, bo ty mnie 
tak napompowałeś wodą sodową, że nie 
mogłem znieść, aby mi ktokolwiek cokolwiek 
nakazał! Oto czyja wina! Słyszysz? 
WILLY 
Słyszę! 

LINDA 

Daj już spokój, Biff! 
BIFF 
Najwyższy czas, żebyś usłyszał! Miałem 
w dwa tygodnie zostać wspaniałym dyrektorem, 
ale ja z tym skończyłem! 
WILLY 
No Io się powieś! Powieś się, żeby się nade 
mną zemścić . 

BIFF 
Nie, nikt się tu nie będzie wieszał, Willy! 
Zbiegłem dziś z jedenastu pięter z piórem 
w ręku . I nagle zatrzymałem się, słyszysz? 

W samym środku biurowca, słyszysz? Zatrzy
małem się w samym środku biurowca 

i nagle zobaczyłem - niebo. Zobaczyłem Io, 
co na tym świecie kocham. Praca, jedzenie 
i wolny czas, żeby posiedzieć i popalić sobie. 
Więc popatrzyłem na pióro i powiedziałem 
sobie: po jaką cholerę ja to usiłuję zwędzić? 
Dlaczego próbuję stać się czymś, czym nie chcę 
być? Co ja tu robię w tym biurze, nędzny, 
żebrzący idiota, kiedy wszystko, 
czego mi trzeba, jest tam, czeka na mnie, 
bylem tylko odważył się sobie powiedzieć, 
czym naprawdę jestem. Czemu nie miałbym 
tego powiedzieć, Willy? 
Chce spojrzeć Willy' emu w twarz, 
ale ten usuwa się i idzie ku lewej. 
WILLY z nienawiścią, grożąc 
Życie przed tobą - bierz je. 
BIFF 
Ojcze, takich jak ja sprzedają po tuzinie 
za grosz i takich jak ty także. 
WILLY zwracając się ku niemu z nieopanowa
nym wybuchem 
Nie jestem z tych, co Io tuzin za grosz. 
Jestem Willy Leman, a ty jesteś Biff Leman! 
Biff rusza na niego, ale Happy blokuje mu drogę. 
Wydaje się, że Biff w furii rzuci się na ojca. 
BIFF 
Nie jestem stworzony, żeby przewodzić 
tłumom, i ty też nie, Willy. Nigdy nie byłeś 
niczym więcej niż zaharowanym komiwojaże
rem i jak każdy komiwojażer wylądowałeś 
na śmietniku . Jestem z tych, co zarabiają dolara 
za godzinę, Willy! Byłem w siedmiu sianach 
i nigdy mi się nie udało podnieść lej stawki. 
Dolar za godzinę! Czy rozumiesz, co chcę po
wiedzieć? Już nigdy nie przywiozę do domu 
żadnych trofeów i ty przestań oczekiwać, 
że przywiozę. 

WILLY wprost do Biffa 
Ty mściwy, złośliwy łobuzie! 
Biff wyrywa się Happy'emu, Willy przerażony 
biegnie na schody, Biff go chwyta. 
BI FF u szczytu wściekłości 
Tato, jestem niczym' Jestem niczym, tato! 
Czy nie możesz tego zrozumieć? 
Już nie mówię tego ze złości. 
Jestem jaki jestem - Io wszystko. 
Furia Biffa już się wyładowała, szlochając 
opiera się o Willy'ego, który gładzi go 
bezmyślnie po twarzy. 
WILLY zdumiony 

Co ty robisz? Co ty robisz? (do Lindy) 
Czemu on płacze? 
BI FF płacze, załamany 
Na litość boską, pozwól mi odejść! Pozbieraj 
te swoje oszukańcze marzenia i spal je, 
zanim się sianie coś złego. (usiłuje się 
opanować, odsuwa się i wchodzi na schody) 
Wyjeżdżam jutro rano. A on, on niech już 
idzie spać . Wyczerpany idzie po schodach 
do swojego pokoju. 
WILLY po długim milczeniu, zdumiony, 
podniesiony na duchu 
Czy to ... nie jest nadzwyczajne? Biff ... mnie lubi! 
LINDA 
On ciebie kocha, Willy! 
HAPPY głęboko wzruszony 
Zawsze cię kochał, lalo. 
WILLY 
Och, Biff (patrząc za nim, oszołomiony) 
Płakał, płakał mi na piersi. 
(wzruszenie odbiera mu na chwile głos; 
potem woła) 
Ten chłopiec ... ten chłopiec będzie wspa
niały! 

Pojawia się Ben w promieniu reflektora, 
tuż u wejścia do kuchni. 
BEN 
Tak, wybije s i ę, kiedy będzie miał oparcie 
w dwudziestu tysiącach dolarów. 
LINDA wyczuwając chaos myśli Willy' ego, 
pełna obawy, ostrożnie 
No to teraz chodź spać, Willy. 
Teraz już wszystko ustalone. 
WILLY z trudem się opanowuje, 
żeby natychmiast nie wybiec z domu 
Tak, pójdziemy spać. Chodźmy. 

Idź spać, Happy. 
BEN 
A na to, żeby pokonać dżunglę, 

trzeba być wspaniałym człowiekiem . 

Słychać muzyczny motyw Bena, 
ale jakby zmieniony. 
Z lirycznego stał się grotny. 
HAPPY otaczając Lindę ramieniem 
Postanowiłem się ożenić, nie zapominaj 
o tym, papciu. Wszystko się teraz u nas zmie
ni. Przed upływem roku będę szefem dz iału . 

Zobaczysz, mamusiu. 
Całuje ją. 

BEN 
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Dżungla jest ciemna, ale pełna diamentów, 
Willy. 
Willy odwraca się słuchając Bena, 
przesuwa się na inne miejsce. 
LINDA 
Bądź dobry. Obaj jesteście dobrymi chłopcami , 

wiec lak też postępujcie - Io wszystko. 
HAPPY 
Dobranoc, papciu. 
Idzie na górę. 
LINDA do Willy'ego 
Chodź, kochanie. 
BEN coraz dobitniej 
Trzeba się wedrzeć w dżunglę, 

aby wyjść z niej z diamentem w ręku . 

WILLY do Lindy, przesuwając się pod ścianą 
kuchni ku drzwiom Chcę się uspokoić . Lindo. 
Posiedzę sobie chwilkę sam. 
li N DA prawie zdradza swój strach 
Chcę, żebyś poszedł już na górę. 

WILLY biorąc ją w ramiona 
Za chwilę, Lindo. Nie zasnąłbym tak od razu . 
Idź już, wyglądasz strasznie zmęczona . 

Całuje ją. 

BEN 
To nie żadne lam spotkanie handlowe. 
Diament jest ostry i twardy. 
WILLY 
Idź już , idź. Zaraz przyjdę. 

LINDA 
Myślę, że to jest jedyne wyjście, Willy. 
WILLY 
Na pewno, lak będzie najlepiej. 
BEN 
Najlepiej' 
WILLY 
Jedyne wyjście . Wszystko będzie„. idź, idź, 

dziecinko, do łóżka . 

Wyglądasz taka zmęczona . 

LINDA 
Przyjdź na górę. 
WILLY 
Za dwie minuty. 
Linda wychodzi do saloniku, następnie 
pojawia się w sypialnym pokoju. 
Willy wychodzi przed drzwi kuchni. 
Kocha mnie. (ze zdumieniem) 
Zawsze mnie kochał. 

Czy Io nie nadzwyczajne? Ben, on mnie 
będzie za Io ubóstwiał' 

BEN z obietnicą w glosie 
Ciemno tam, ale mnóstwo diamentów. 
WILLY 
Wyobrażasz sobie, jaki będzie wspaniały 
z dwudziestoma tysiącami w kieszeni? 
li N DA wołając ze swego pokoju 
Willy, chodź już na górę. 
WILLY wołając w kierunku kuchni 
Tak, lak. Idę, idę. To bardzo sprytne, 
zdajesz sobie z lego sprawę, serce? 
Nawet Ben Io docenia. Muszę już iść dziecinko. 
Do widzenia! 
(idzie do Bena niemal tanecznym krokiem) 
Wyobrażasz sobie? Kiedy przyjdzie poczta, 
znowu Biff prześcign i e Bernarda! 
BEN 
Pod każdym względem wspaniały pomysł. 

WILLY 
Widziałeś , jak płakał na mojej piersi? 
Ach, gdybym go mógł pocałować, Ben! 
BEN 
Już czas, William, już czas! 
WILLY 
Och, Ben, zawsze wiedziałem, 
że, lak czy owak, damy sobie radę, Biff i ja! 
BEN spoglądając na zegarek 
Siatek. Spóźnimy s i ę. 

Powoli odchodzi w ciemność. 
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