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JAGODA HERNIK SPALIŃSKA 

W sobotę Pyton kupił działkę. Może kupił to nie jest dobre słowo, bo ra
czej wymusił kupno. ale nie o to chodzi. Pytonowi zależało akurat na tej 
działce, bo jako dziecko przechodził tam przez płot by zrywać bardzo dobr~ 
jabłka. W prawie każdym miasteczku za PRL-u była w środku miasta taka 
działka, tak zwana czasem w rozmowach rodziców czy dziadków „ta dział
ka", nie wiadomo dlaczego pusta, zarośnięta, nie wiadomo do kogo należąca. 
Nikt zresztą się nad tym nie zastanawiał, a najmniej dzieci, które bardzo ta
kie działki lubiły i zakradały się na nie by zrywać owoce. Dlatego Pyton gdy 
miał się ożenić to zamarzył , że właśnie ta działka z dzieciństwa, której kup
no od ślusarza następnie wymusił, będzie miejscem dzięki któremu stanie 
się porządnym człowiekiem. PostaWl na działce komis samochodowy, aby 
jego dzieci, które zamierzał mieć, na pytanie co robi ich ojciec nie musiały 
odpowiadać „kradnie samochody w Niemczech" tylko „sprzedaje samocho
dy w swoim salorue samochodowym". A dlaczego Pytonowi tak zależało na 
tym, co odpowiedzą jego dzieci na pytanie o ojca i czy będą się go wstydzić 
czy wręcz przeciwnie szanować i podziwiać? Bo Pyton już kochał te swoje 
przyszłe dzieci . 

Podpisali więc papiery w sobotę i Pyton przejął lę ziemię i już miał zacząć 
się cieszyć i szykować do ślubu z Żanet, gdy jeszcze w sobotę coś zaczęło 
w nim płakać. 

Pn.yczyny takiego płaczu są niezliczone, ale w praktyce ograniczają się do 
trzech możliwości: albo za dużo wypił, albo za dużo wziął, albo zwariował. 
Jeśli rhodzi o Pytona była to ta trzecia możliwość - zwariował. Pyton roz
począł bowiem w szybkim tempie proces swojej destrukcji - jako mafioza, 
jako narzeczonego, jako właściciela komisu, jako właściciela działki . Pyton 
te wszystkie znaki siły i powodzenia oddaje na rzecz czegoś. co jest ich prze
ciwieństwem - dla Hany, nie dość, że dziewczynki, to jeszcze małej . b.1:óra na 
dodatek jest Żydówką i od dawna nie żyje. 

Hana owszem ma sŁabe punkty, jako się rzekło jest mała, dziewczyna i Ży
dówka, ale to nieprawda, że nie żyje - żyje w Pytonie, w 7Jemi, którą kupił, 
żyje na wiele sposobów - jak to wędrująca dusza między dwoma światami -
między światem zywych a światem martwych, między światem ilnych doro
słych a światem słabych dzieci, między światem Polaków a światem Żydów. 

Zakopana żywcem na „tej działce" mała Hana stała się bowiem dybukiem. 
wędrującą duszą człowieka, który według żydowskich ludowych wierzeń, 
w wyniku tego, co sam robił za życia, albo co z nim zrobiono - na przykład 
zadano niezasłużenie okrutną śmierć - nie jest w stanie przeJŚĆ do następne-
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go etapu w .cyklu reinkarnacyjnym. Dybuk wchodzi więc w ciało żyjącego 
aby naprawić to, co złego zrobił, albo by dać szansę na zadośćuczynienie 
tym, którzy skrzywdzili jego. Zadośćuczynienie zresztą czysto symboliczne 
- raczej_ ~ho~o.rowan.ie - ~ok?nywane przez rodzinę krzywdziciela, który 
zwykle JUZ me zył. Dokonu1e się wtedy Tikkun czyli naprawa. 

Inaczej niż w chrześcijaństwie w judaizmie egzorcyzm leczy zarówno oso
bę, w kt.órą weszła wędrująca dusza jak i tę duszę. Dusza przestaje błądzić. 
A nosmel dybuka przechodzi do następnego etapu w swym doskonaleniu, 
w .d~ch~dzeniu do prawdy o sobie, w zyskiwaniu świadomości i wiedzy 
o sw1e~1e, który g~ otacza i który jest w nim, bo go ukształtował. Dlatego 
dybuk.i często wybierały na swych nosicieli ludzi, którzy mieli daleko do do
skonałości. 

Czy dlatego Pyton gdy przejął tę zierruę musiał rozkopać grób1 Czy po
wrót _na „tę działkę" obudził w nim pamięć dziecka słyszącego toczone pół
g_ębkiem rozmowy rodziców czy dziadków, rozmowy o czymś. co wydawało 
s1~ dZJec~ Jakąś _straszną bajką albo filmem z telewizji? Czy słowa, k."tórych 
me rozumiało dziecko zrozumiał dorosły? Czy gdy dorosły sobie takie słowa 
przypomni wtedy może w nim coś zacząć płakać? Dlaczego jednak Hana nie 
zapłakała w ślusarzu, dlaczego nie płakała w jego córce? Ale kto to wie? Może 
płakała.' ale oz:u nie odróżnili je1 płaczu od swojego. A może wybrała Pytona, 
bo kupił tę,dZlalkę _z myślą o szczęśliwych dzieciach, które mają godnych sza
cunku OJCOW? Moze tylko ktoś taki mógł jej pomóc przestać błądzić, i tylko 
ona mogła pomóc przest ć błądzić jemu? 
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CE 
Jasny grilluje. Pyton i Skwara jedzq przy stole. 

JASNY 
Jak karkóweczka? 

SKWARA 
Jak karkóweczka. 

JASNY 
Ty, ty, więcej nie dostaniesz. 

SKWARA 
No mówię , że dobra. 

JASNY 
Dobra? To są człowieku delicje! Rozumiesz de-li-cje. 

SKWARA 
Jak szef zrobi jedzonko, to nie ma chuja we wsi. 

JASNY 
Nie podlizuj się . Nie dostaniesz więcej. Ja jestem, kurwa, kucharz z papie
rami Technikum Gastronomiczne im. Mikołaja Kopernika się kłania 

SKWARA 
To raczej astronomiczne chyba? 

JASNY 
Pierdolnij mu Pyton. bo nie chcę brudzić widelca. Pierdolnij mu .. . 

PYTON 
Za każdym razem to samo. Dajcie zjeść. 

JASNY 
o mnie wnerwia. Nie zna się, a się mądrzy. 

SKWARA 
Ja? A co i le mówię? Co ma Kopernik do wiatraka? 

JASNY 
Człowieku! To była szkoła z tradycjami. Wie z czego my się tam uczyli
śmy? 

SKWARA 
ie wiem, gotowania? 

JASNY 
Bucu, nas uczyli na szefów kuchni, czaisz na szefów. 

SKWARA 
To się częściowo zgadza. Bo szef jest szefem, tyle, że ... 
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PYTON 
Możecie się zamknąć przy jedzeniu chociaż? 

JASNY 
Co ty możesz wiedzieć o grillowaniu? Myślisz, że tu chodzi, żeby spalić 
kawał chabaniny? Tak myślisz kmiotku? To jest człowieku proces. Mięso 
trzeba wybrać, żeby nie było stare, żylaste ... 

SKWARA zerka pod stół 
A propos starego i żylastego . . . 

JASNY 
Nawet jak je t młode, trzeba nad nim popracować, w marynacie potrzy
mać, odpowiednio pokroić, to jest dla ciebie Skwara kosmos, kurwa, 
kosmos I 

SKWARA 
A jednak astronomiczne. 

JASNY celuje widelcem w kwarę. 
Jednak ci dziabnę! 

SKWARA 
Dobra, dobra, żartowałem. Zdaję się, że nasze stare i żylaste zaczyna 
dochodzić. 

PYTON 
Co? Sp i. 

SKWARA 
Przeciwnie. Modli się. 

PYTON 
A, znaczy dojrzewa. To zjedzmy jeszcze po kawałeczku. Nie będziemy 
panu Slusarzowi w pacierzu przeszkadzać. 

SKWARA 
Pogadam z nim. co, Pyton? 

PYTON 
Ale o czym? 

SKWARA 
Rozpierdalacie mnie z deka, kurwa, cztery godziny z gościem, w.ryja. 
nie dostał i dlatego je t taki w sobie zamknięty, trzeba p ychologiczme 
podejść, ja się na tym znam. 

PYTON 
Jak myślisz., że walenie po ryju to psychologia, to jesteś w błędzie . 

SKWARA 
Pogadam z nim, co? Włos mu z głowy nie spadnie, dobra? 
Wyciąga spod stołu Ślusarza . 
Chodź pan, rozprostujemy kości. Jak pan będziesz w trumnie, będzie 
w sam raz. 
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Puśćcie mnie, ja nikomu nie powiem, przysięgam. 

SKWARA 
To, że nie powiesz, to ja wiem. Własnoręcznie ci język upierdolę, bo ty 
jesteś debil, lmrwa, ty z ludźmi rozmawiać nie chcesz, ty jesteś chuj, nie 
S!usarz. Koledze naszemu w potrzebie nie chcesz pomóc? 

ŚLUSARZ 
Ja nie chcę? 

SKWARA 
Zamknij się! Jak się rozgadał. Kolega nasz, szanowany i ceniony obywatel 
tego miasta, Pyton tu obecny zamierza ię chajtnąć .. . 

ŚLUSARZ 
Panowie, a co ja mam z tym wspólnego? 

SKWARA 
Stul mordę ośle, daj powiedzieć. No więc chce się ustabilizować, zainwe
stować w samochodowy komis, legalną mieć robotę, do tego wszystkiego 
potrzebna mu jest działka, tórą chce nabyć w uczciwy sposób za pienią
dze. Pan, panie chujek, stajesz na drodze szczęścia mojego przyjaciela i ja 
na to pozwolić nie mogę. Dlatego przy ięgam, że jak za dziesięć minut 
nie podpiszesz się na umowie, jeszcze dziś będziesz w piekle, jasne to jest, 
kun.-.•a jego mać? 

ŚLUSARZ 
Ale, no panowie, ja zaliczkę wziąłem, facet chce stację benzynową sta
wiać, na jak ja mu mogę .. . 

SKWARA 
Zaliczkę zwrócić, klienta przeprosić, działkę Pytonowi sprzedać. Oto trzy 
rzeczy, które bucu zrobisz. Z tym, że kolejność ustalamy taką - teraz pod
pis. potem będziesz się tłumaczył fagasowi, jakby były jakieś problemy, 
telefon do przyjaciela, i o co kaman? Zrozumiałeś pedale? 

SL USA RZ 
Tak. 

SKWARA 
Ok. Dzwońcie po notariusza. 
Ślusarz, zaczyna uciekać. Skwara dogania go. 
Slusarz, kurwa, powiedz, że biegłeś po dlugopis, błagam cię .. . 
Nadchodzi Pyton. Ma ze sobą łopatę. 

PYTON 
No, już! Kop! 

SLUSARZ 
Podpiszę, wszystko podpiszę . . . 

PYTON 
No kop! 
Ślusarz zaczyna kopać. 
Tylko mają być całe. Okoń nie bierze na pocięte rosówki. 

~ffiCtijłłĘQE PIOTR ROWICKI 

SL USA RZ 
Panowie, po co te nerwy, po co nerwy ... 

PYTON 
o dobra, powiem prawdę, działka jak działka. są lepsze, ale ja chcę tą. 

Przez sentyment, rozumiesz pan, panie Tokarz? Ja jestem uczuciowy, 
jako gówniarz przychodziłem tu na jabłka, a propos czemu takie piękne 
drzewka w chuj powycinałeś? Takie papierówki były ... 

ŚLUSARZ 
Antonówki. 

PYTON 
No, mówię przecież. To czego, przeszkadzały ci? o? 

SLUSARZ 
Pomarzły. Wszystkie pomarzły, jak ta zima była. 

PYTON 
Pomarzły. Sam żeś pod pierzyną kulasy wygrzewał, a drzewa pomarzły, 
z ciebie taki gospodarz. Dobra, było minęło. Do· ć fanzo lenia Jak z tym 
notariuszem? 

SKWARA 
Minuta dziesięć . Co ty Pyton z tymi jabłkami, pogięło ię czy jak? Tu całe 
życie takie krzaczory rosły, szlugi żeśmy na przerwach przychodzili jarać. 

PYTON 
Krzaczory. Sam wyglądasz jak krzaczor. Jabłka były jak dynie. O takie' 

JASNY 
Sranie w banie. O czym wy mówicie .. Tu ani drzewek ani krzaczorów 
żadnych nie było. Szopka taka stała, sianko było ... 

SKWARA 
Było sianko, było i ruchanko, dobre co! 

JASNY 
A ten swoje. Koza się pasła. 

PYTON 
Między jabłonkami, też ją pamiętam ... 

SKWARA 
Pyton„. jak dobrze ją pamiętasz? 
Pyton uderza Skwarę w głowę. 
Czego, czego? Pożartować nie można? Hi, hi, panie Gwintownik. nie rób 
pan w gacie, no, życie jest piękne, tylko jaja trzeba mieć, słyszysz pan1 

Jaja! 

9 



Pylon i Żanet. Pyton zapina rozporek. 
Żanet wyciera usta chr,steczkq jednorazową. 

ŻANET 
Swinia. 

PYTON 
Przecież uwielbiasz to. 

ŻANET 
Spierdalaj . 

PYTON 
No, sorry, ale musiałem. f esteś taka piękna. 

ŻANET 
Prosiłam cię. 

PYTON 
Przestań , fajnie było. 

ŻANET 
Jak dla kogo. 

PYTON 
Trochę białka ieszcze nikomu nie zaszkodziło. 

ŻANET 
Gdyby nie to, że„. 

PYTON 
Kotku, ty nie wiesz jak się ja dla ciebie staram, myślisz, że mi potrzebny 
ten komis, to wszystko, myślisz, że tak łatwo było załatwić działkę w cen
trum miasta, ile ja się za tym Slusarzem nachodziłem i tak i siak. 
To wszystko dla ciebie . .. 

ŻANET 
Akurat. 

PYTON 
Żebyś miała jak, jak ... pączek w maśle . Żeby ci niczego nie brakowało. 
Dla naszych dz.ieci, rozumiesz? 

ŻANET 
I dlatego pieprzysz mnie w usta? 

PYTON 
ie wk-urwiaj mnie! Usiłujir ci tylko powiedzieć, że to, że za to, co dla 

ciebie robię , możesz przynajmniej być dla mnie miła. 

ŻANET 
Miła? Mam być miła? 

~ĘCIE PIOIR ROWICKI 

PYTON 
Możesz nie być, jak chcesz. Mi to wszystko nie jest potrzebne, ja mam 
pieniądze, ale ja chcę inaczej, jak się syna zapytają w szkole, gdzie pracuje 
ojciec, żeby nie musiał się tłumaczyć . Kotek, ja c i ę naprawdę bardzo 
kocham. 

ŻANET 
Tak, ja to nawet czuję. I powiem ci jedno, to się skończy. Tak się ze mną 
ożenisz, to będziemy jak mąż z żoną . .. 

PYTON 
To znaczy? 

ŻANET 
Normalnie. 

PYTON 
Ze niby jak? Co? 

ŻANET 
Przekonasz się, jeszcze się przekonasz. 

PYTON 
Mała, nie strasz mnie, ok.? 

ŻANET 
Ja ci tylko mówię. 

PYTON 
Straszysz mnie i to bardzo brzydko z twojej strony. Tyle tylko, że ja się 
nie boję. Niczego się nie boję i nikogo. Nikt mi nie będz.ie mówil co mam 
robić? Słyszysz mnie? 

żANET 
Ta. Pogadaj sobie. a zdrowie. 
Wychodzi . 

PYTON 
Mała szantażystka. Siubem mnie będzie terroryzować, no, kurwa! Tego 
mi jeszcze brakowało. 
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Wchodzi Jasny i Skwara . 

SKWARA 
No stary, co ty tak się guzdrzesz? 

JASNY 
Cicho. Dwa słowa . . . 

PYTON 
Bez wygłupów! 

JASNY 
Żegnamy dziś naszego przyjaciela. Odchodzi od nas. Płaczmy, bo umarł 
Pyton, narodzi! się Piotr. Patrzcie, już mu niosą kapcie, słyszycie oto 
wręczają mu pilota, szeleści poranna gazeta, kawa do łóżka. Pytonie, 
wiele razy pokazywałeś, że jesteś twardy. Pamiętam, jak pod Sochacze
wem natknęliśmy się na patrol psów, niejednemu pot ciekł po jajach, ale 
nie tobie. W twoich oczach nigdy nie widziałem strachu. Płaczcie, oto 
żegnamy dziś mężczyznę, był z nami, w chwilach dobrych i złych, był jak 
trzeba, pił gdy piliśmy, gdy szliśmy na kurwy, szedł z nami, gdy dostawa
liśmy wpierdol, pierwszy nadstawiał policzka. Pyton, kurwa, będzie nam 
ciebie brakować. 
Jasny całuje Pytona w czoło, po ojcowsku. Pyton wychodzi. 

SKWARA 
No i jak? 

JASNY 
O co ci chodzi? 

SKWARA 
Był Pyton, nie ma Pytona. 

JASNY 
A ciebie swędzi, żeby i.ająć jego miejsce. 

SKWARA 
Może nie zasłużyłem. Co? Najgorsza robota, cały czas ja. Wpierdol ko
muś spuścić ja. Stójkowy ja! Jak kasą dzielisz, to ja na końcu. Szefuniu, 
zrozum, Pyton nie będzie z nami robił . Ktoś musi przejąć jego dolę. 

JASNY 
Mało ci? Możesz sobie cwelu dorobić. 

SKWARA 
Przy czym? 

JASNY 
Przy wykładaniu towaru. 

SKWARA 
Jakiego towaru? 

JASNY 
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W Biedronce. Trzy zeta na godzinę. pasi? 

SKWARA 
Ja mówię powain.ie. 

JASNY 
A ja żartuję. 

SKWARA 
To znaczy? 

JASNY 
Bo to jest trzy zeta brutto. 

SKWARA 
Kurwa. Szef mnie rozpierdala. 

JASNY 
Ty sam się rozpierdalasz.. Zejdź mi z oczu! Sprawdź lepiej czy Pyton 
umył uszy. 
Skwara odchodzi. Po chwili wraca. 
Już? Gotowy< Jakieś problemy? Może mam go kopnąć w dupę na odwagę? 

SKWARA 
To nie to. On jest jakiś dziwny. On jest naprawdę jakiś dziwny. 

JASNY 
Dziwny nie dziwny, ma być ślub. Co jest? 

SKWARA 
Nie wiem. Kurwa, nie wiem. Tak jakoś inaczej wygląda. Jak nie on. 

JASNY 
Bo mu szkod . Przejdzie mu. Skwara, wei się chajtnij to zobaczysz., to jest 
człowieku trauma. 
Wychodzi. 

SKWARA 
Normalnie mu odJebało mu. Może brał jakieś dragi, co? 
Wraca Jasny. 

JASNY 
Gdzie Żanet? Co? Przyprowadź ją, szybko. 

SKWARA 
Nie pali się. No już idę. idę . . . 
Wychodzi . 

JASNY 
Kurwa! 
Skwara wraca z Żanet, wchodzi Pyton. 
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PYTON 

Duszno ... 

ŻANET 
Co brałeś? Tyle chyba możesz dla mnie zrobić, co brałeś? 

PYTON 
ie. 

ŻANET 
Co? 

PYTON 
Nie zdążyłem dopić piwa. 

ŻANET 
Gdzie ono jest? 

PYTON 
Nie wiem. 

ŻANET 
Moż.e coś ci doleli? Wiesz, dla jaj. Ty, co Ly mu zrobiłeś? 

JASNY 
Ja? Weź się ode mnie odczep! 

ŻANET 
I co się tak głupio śmiejesz? To w twoim stylu. Co mu dałeś' Musiale' 
dzisiaj, właśnie dzisiaj! 

SKWARA 
Dziewczyno uspokój się. Nic mu nie dawaliśmy. 

ŻANET 
Z tobą nie gadam, nie wcinaj się! 

JASNY 
Dziewczyno, weź się ode mnie odwal. Pyton powiedz jej, żeby nie wyska
kiwała do mnie z tapami. Słyszysz mnie, ty? 

PYTON 
Zostaw ich . 

ŻANET 
Jeszcze ich broń' A wódkę? Piłeś? 

PYTON 
ie piłem. 

ŻANET 
Chuchnij! 

SKWARA 
Jak mÓ\.\i, że nie pił, to nie pit. 

ŻANET 
Może ci dosypali coś do papierosów? 
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PYTON 
Mówiłem ci, że rzuciłem. 

ŻANET 
Wiele rzeczy mi mówiłeś. 

PYTON 
Wiem. Proszę cię, przestań, po co to przesłuchanie, ja pierdolę, 
co się ze mną dzieje .. . 

ŻANET 
Co się dzieje? 

PYTON 
Nie wiem, kunva, tu w środku coś płacze ... 

ŻANET 
Nie rozumiem. 

PYTON 
Aj rozumiem? Kurwa! 

ŻANET 
Uspokój się . 

PYTON 
Jestem spokojny. 

ŻANET 
To nerwy. 

PYTON 
Nie wiem. 

ŻANET 
A wy czego Lu stoicie' No, czego? Radochę macie? Niezłe jaja? 
Wynoście się, to mój ślub. Słyszycie? Mój! 

SKWARA 
A Pytona to niby nie? 

JASNY 
Nie dyskutuj z nią. W ogóle ię nie odzywaj! 

SKWARA 
Chodź stąd! 

JASNY 
Nie, nie możemy tak zostawić przyjaciela .. „ co lepiej ci? 

PYTON 
Nie wiem. Nic nie wiem. 

ŻANET 
Nie możesz powiedzieć mi tego inaczej' Po prostu, jak facet. Kurwa, 
narobiłeś w majtki? Boisz się ślubu? Czego się boisz? Co? Powiedz? 
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PYTON 

Żanet. . . 

ŻANET 
Zostaw mnie. Odjebało ci, naprawdę ci odjebało. Czy ty słyszysz w ogóle, 
co mówisz? Może jesteś w ciąży. co? Powiedz, nie mdli cię, co? Może 
czujesz zgagę, kurwa, ty się zacznij leczyć na głowę, a jak się wyleczysz, 
lo do mnie zadzwoń, może znajdę chwilę, żeby c· powiedzieć, co o tobie 
myślę, cześć . .. 
Wybiega. 

PYTON 
Żanet! 

SKWARA 
Pierwsza kłótnia małżeńska? Spoko, stary, baby to chuje. Nie bój nic, 
koledzy o Lobie nie zapomną. 

PYTON 
O czym ty mówisz? 

JASNY 
Nie ma takiej moiliwości, stary .. . 

SKWARA 
Baba to powinna być do wyra i do garów, się im teraz we łbach poprzew
racało i za rządzenia się biorą. Czytałem ... 

JASNY 
No co ty? Sarn? Nie bałeś się? 

SKWARA 
Powaga! Jak boga kocham, czytałem, że kobieta, to ma o połowę mózgu 
mniej niż facet i to jest prawda, weźmy takiego Nobla, kobieta jak go do 
stanie, to jest przypadek jeden na tysiąc, zdarzają się wyjątki. la jakiej tam 
Skłodkowska ... No, ja wiedziałem, że ty po wczorajszym jesteś niedopity, 
ale żeby aż tak .. . 

PYTON 
Skwara co mi jest? Kurwa co mi jest? Skwara! 

SKWARA 
Szczerze? 

PYTON 
Ja pierdolę . Co to jest! Dżizus! 

SKWARA 
Jak nie jesteś niedopity, to znaczy, że j esteś niedojebany. 

PYTON 
Spierdalaj! 

JASNY 
To co? Chajtasz się wreszcie czy nie? 

~ ffil\UłłĘClf PIOTR ROWICKI 

SKWARA 
Szkoda, żeby się wódka zmarnowała ... 

JASNY 
Czekaj, a może ty, może ty się nocy poślubnej speniałeś? Jest cykorek? 
Co? Ja mogę, w razie czego .. . 

SKWARA 
Szef ci wytłumaczy co i jak. 

PYTON 
Kurwa, zejdźcie mi z oczu! 

SKWARA 
Dobra, dobra . .. 

JASNY 
Daj mu spokój, idziemy. 

SKWARA 
Nie to nie, sami się najebiemy, nie szefie? Jakby co to będziemy u Łysego. 
Jasny i Skwara wychodzą. 

SE 
Pyton i Lekarz. 

LEKARZ 
O, widzę jakieś zmartwionko, może jakoś zarad:z.imy, grunt to s i ę od 
razu nie poddawać. Ży 1e trwa chwilunię i nie ma się czym przejmować, 
szybko zleci, raz, dwa . . . no co tam chłopcze dolega? 

PYTON 
Nie wiem. Nie wiem, co mi dolega. 

LEKARZ 
Czasem tak bywa, ale nie załamywać się. Ja jestem od tego, żeby powie
dzieć, ja mam doświadczenie, ja czterdzieści lat choróbska wypędzam. 
Jakieś bóle. może serducho? 

PYTON 
Nic. 

LEKARZ 
Jakaś kontuzja. żołądek, papieroski na czczo, ssie albo mdli, co? 

PYTON 
To nie to. Tu w środku . . . 
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LEKARZ 

Gdzie? 

PYTON 
Tu. 

LEKARZ 
Boli? 

PYTON 
Płacze. 

LEKARZ 
Co robi? 

PYTON 
Płacze. 

LEKARZ 
Hm, ciekawe, coś wam płacze, bardzo ciekawe, a jak? 

PYTON 
A ja wiem jak? Płacze. 

LEKARZ 
Dobrze. A od kiedy? 

PYTON 
Od kilku dni. 

LEKARZ 
Dokładnie. 

PYTON 
Od soboty. 

LEKARZ 
Płacze od soboty. A w nocy? 

PYTON 
Też. 

LEKARZ 
To znaczy, że pan nie śpi? 

PYTON 
Trochę śpię, ale mnie budzi. 

LEKARZ 
Budzi. Hm, czy to jest głos znajomy .. . 

PYTON 
ie wiem. Skąd ja mogę wiedzieć. 

LEKARZ 
Hm„.kto ma wiedzieć? 

PYTON 
To jest dosyć ciche, czasami tylko jak krzyk, nie wiem ... 

LEKARZ 
Tak. I co dalej, coś jeszcze? 

PYTON 
To mało? 

LEKARZ 
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Trudno coś na podstawie takich objawów„.No więc twierdzi pan, ie coś 
albo ktoś panu w środku płacze i co? 

PYTON 
Jak to? To pan się mnie pyta. Niech mi pan to zlikwiduje, ja nie chcę. 
To jakaś cholerna, nie wiem, psychoza .. . 

LEKARZ 
Zaraz psychoza. Spokojnie. Owszem, mogę pana skierować do specjali
sty, ale terminy są trzymiesięczne, może sam jakoś spróbuję. To coś tylko 
płacze? 

PYTON 
Tylko? To jest we mnie. Nie wiem, jak to powiedzieć. Jakby coś w środku. 

LEKARZ 
Objawy są dziwne. Muszę zadać to pytanie. Czy nadużywał lub nadużywa 
pan alkoholu? 

PYTON 
T le co wszyscy .. . 

LEKARZ 
No wie pan, w naszym kraju, to bardzo enigmatyczna odpowiedź, bo ja 
przyznam się należę do AA. I powiem panu, bardzo mi pomogli. Wyjście 
ze swoim nałogiem do innych, powoduje, że nasz problem, staje się od 
razu mniejszy. Przestałem się lego wstydzić, mogę powiedzieć - tak pi
łem, Lak leżałem w rynsztoku, Lak, ale man1 t za sobą, wyszedłem, ty też 
to możesz. Wracając do istoty sprawy: czy jakieś inne środki odurzające, 
mam na myśli narkotyki, stosuje pan lub stosował w przeszłości? 

PYTON 
Zdarzyła się sporadycznie „trawa': przy okazji. 

LEKARZ 
Czy w sobotę również? 

PYTON 
W sobotę nie. 

LEKARZ 
Hm, nie. Dobrze. Przepiszę panu to. Multiwitamina i dodatkowo ma
gnez. Proszę zażywać przez dwa tygodnie. Powinno przejść. 

PYTON 
A jak nie? 

LEKARZ 
Wtedy będziemy się martwić. 
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Pyton i Ksiqdz. 

KSIĄDZ 

Ty Pytlakowski to j esteś z gatunku tych, co się trzy raz spowiadają : do 
pierwszej komunii, do ślubu i na śmierć. Już ty mi tych swoich grzechów 
nie opowiadaj, znają je wszyscy na pamięć . Ja do ciebie mam tylko Jedną 
prośbę Pytlakowski. żebyś ty nie śmiał ręki na żonę podnosić, bo cię 
w niedziele na sumie wyklnę. słyszysz? 

PYTON 
Proszę księdza . .. 

KSIĄDZ 

No co tam, pokutę chcesz? 

PYTON 
To nie tak. 

KSIĄDZ 

A jak? 

PYTON 
Bo ja. bo mnie .. . , bo we mnie chyba jest . .. diabeł. 

KSIĄDZ 
Pewnie, że jest. 

PYTON 
Ja go słyszę . .. 

KSIĄDZ 

Diabeł kusL Od tego jest, żeby kusił. Jezusa też kusil 

PYTON 
On płacze. 

KSIĄDZ 
Płacze? 

PYTON 
Jakoś tak dziwnie płacze. 

KSIĄDZ 

Diabeł może się w różne osoby zmieniać i różnymi głosami mówić, 
nie trzeba słuchać, pacierz zmówić, nowennę do św. Teresy odprawić, 
za grzechy żałować, prosić ludzi o przebaczenie. 

PYTON 
I to ma mi pomóc? 

KSIĄDZ 

Pewnie, a co myślałeś? 

PYTON 
Taaa.„ 

KSIĄDZ 

Cóż ci mogę poradzić. Pomodlę się do Michała Archanioła i do aryi. 

PYTON 
Ale co to jest? 

KSIĄDZ 
Pan doświadcza nas na różne sposoby. 

PYTON 
Doświadcza? 

KSIĄDZ 
Wybiera owce, na których mu najbardziej zależy i zsyła na nich cierpie· 
rue. To wyróżnienie, dowód miłości i troski, o twoją zbłąkaną duszę . . . 

PYTON 
Ale ja nie chcę! Rozumie ksiądz? W dupie mam takie wyróżnienie. Może 
je sobie ksiądz wziąć. A co? Nie chce księżulo daru Bożego? 

KSIĄDZ 
Co ja mogę. przeciei nie zmienię ustaleń stwórcy, tak być musL Módl się 
i zekaj na zmilowanie. Popatrz na swoje życie i pomyśl, czy było takie 
jak powinno być. czy nie krzywdziłeś innych, czy nie obrażałeś Jezusa 
swoimi czynami. 

PYTON 
Ja nie rozumiem, co do tego ma jakiś tam Jezus. Dobra, jestem grzeszni· 
kiem, chcę się wyspowiadać, chcę wszystko powiedzieć, ksiądz przecież 
może dać mi rozgrzeszenie . .. 

KSIĄDZ 
Rozgrzeszenie to nie wszystko. 

PYTON 
To co mam zrobić? 

KSIĄDZ 
Ludziom zadośćuczynić. 

PYTON 
To znaczy? 

KSIĄDZ 

Bóg dał przykazanie - Nie kradnij . Dał? 

PYTON 
No i ... 

KSIĄDZ 
To nie znaczy tylko Lyłe. To znaczy dużo więcej. jak ukradłeś, to oddaj. 
przeproś. 

PYTON 
Na biednych rue padło. 
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KSlĄDZ 

Co tam mówisz? 

PYTON 
Nic, nic. Proszę, błagam, zrobię wszystko, niech ksiądz mi to zabierze, 
ja już dłużej nie wytrzymam, ja wszystko oddam, niech tylko ksiądz mi 
pomoże . .. 

KSIĄDZ 

Słyszę w lwoich słowach szczery żal i skruchę, no cóż, spróbować zawsze 
można, tylko nikomu o tym nie mów, ludzie zaraz będą gadać, to niepo
trzebne. 

PYTON 
O czym mam nie mówić? Że co? 

KSIĄDZ 

To, co się tu będzie działo zachowaj dła siebie. Tylko tyle. 

PYTON 
Ale co? 

KSIĄDZ 

Wszystko. Wszystko synu. Jest warunek, musisz zamówić mszę. No 
i złożyć ofiarę na kościół. 

PYTON 
A o to chodzi. Jasne, jasne, się ksiądz nic krępuje. Jakieś urzędowe stawki, 
czy co łaska? 

KSlĄDZ 

Słuchaj Pytlakowski! 

PYTON 
No dobra! 

KSlĄDZ 
Ja do ciebie z sercem, pomóc, a ty .. . 

PYTON 
To ile? 

KSlĄDZ 

Trzy tysiące . 

PYTON 
Tanio jak barszcz. Ale co to ma być, czary jakieś, odczynianie? Co? 

KSlĄDZ 
Módl się. Masz się modlić i o niczym nie myśleć. 

PYTON 
Płatne z góry? Czy przelew? 

PYTON 
Będzie? 

Ksiqdz przygotowuje się do egzorcyzmów. Wyjmuje z torby księgi, zakłada 
odpowiednią stułę. 

KSIĄDZ 
Sancte Michael Archangele, 
defende nos in praelio, 
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contra nequjtiam et insidias diaboli esto praesidium. 
Imperet illi Deus, supplices deprecamur: tuque, 
Princeps militiae caelestis, Satanam aliosque spiritus 
malignos, qui ad perwtionem arumarum pervagantur in mundo, 
wvina virtute, in infernum detrude. Amen. 
Skrapia Pytona wodtJ. Znów czyta. 
Omnipotens et mitissime Deus, rcspice propitius ad preces nostras: et 
libera corda nostra de malarum tentationibus cogitationum; ut Sancti 
Spiritus dignum fieri habitaculum mereamur. Per Domfaum„. in unitate 
ejusdem Spiritus Sancti... 
Secreta. Has tibi, Domine, offerimus oblationes pro salute nostra: qu
atenus animas nostras ab immundis cogitationibus purges, illaesasque 
custodias, et Sancti Spiritus gratia illurninare digneris. Per Dominum ... in 
unitate eiusdern Spiritus Sanct1..." 
Kładzie ręce na głowie Pytona. 
Przez Ducha Swiętego nakazuję ci diable odejdź od tego człowieka, który 
przez chrzest s tał się świątynią Bożą-

HANA 
Nejn! Marne ikh vil nish! 1 

KSIĄDZ 

Co mówisz? 

PYTON 
Dziwnie się czuję. Słabo mi. 

KSlĄDZ 
Módl się ze mną. "Ojcze Nasz, któryś jest. .. " 

PYTON 
W niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje .. _ 

KSIĄDZ 
Nie przestawaj, módl się. Wzywam cię w imię Jezusa Chryslusa, opuść 
ciało tego nieszczęśnika! 

HANA 
Nejn! Marne, nejn! 1 

KSIĄDZ 
Nie słuchaj, módł się, nk nie słuchaj! 
A cunctis nos, quaesumus, Domine, mentis et corporis defende periculis: 
et, intercedente beata et gloriosa semper Virgine Dei Genitrice Maria, 
cum beato Joseph, beatis Apostolis tuis Petro et Paulo, atque beato N. et 
omnibus Sanctis, salutem nobis tribue benignus et pacem ; ut, destruc
tis adversitatibus et erroribus universis, Ecclesia tua secura tibi serviat 
libertate. Per eumdem Dominurn„.Secreta. Exaudi nos, Deus, salutaris 
noster: ut, per huius sacramenti virtutem, a cunctis nos mentis et corpo
ris liostibus tuearis ; gratiam tribuens in praesenti, et gloriam in futuro. 
Per Dominum.„ 
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HANA 

Marne! Der satn! 1 

KSIĄDZ 
Powiedz mi . .. 

PYTON 
Tak? 

KSIĄDZ 

Jesteś Żydem? 

PYTON 
Kim? 

KSIĄDZ 
Żydem . 

PYTON 
Nie. A dlaczego? 

KSIĄDZ 
Dlaczego pytam? Te słowa. 

PYTON 
Jakie słowa? 

KSIĄDZ 
Te, które krzyczałeś, to nie po poi ku. 

PYTON 
Jak to? Kie po polsku? Ja nie znam ... 

KSIĄDZ 

Wiem . To nie ma znaczenia. Duch przez ciebie przemówił 

PYTON 
Duch? 

KSIĄDZ 

}a w każdym razie umywam ręce, wypędzam tylko zle duchy. A ten, 
wygląda na to, że diabłem nie jest. 

PYTON 
To co, wszystko na darmo, modlitwy, litanie. wszystko o kant dupy 
potłuc? 

KSIĄDZ 
Muszę się niestety z tobą zgodzić. 

PYTON 
Swielnie. Tylko . . . co ja mam, co ja mam zrobić? Ksiądz z nim rozmawiał? 
A może lo po tej ... łacinie zrozumie, może jakoś trzeba inaczej, wytłuma-
czyć mu, żeby sobie poszedł. 

KSIĄDZ 

Ba, żeby to było takie proste. Powiem ci prywatnie. 

PYTON 
No. 

KSIĄDZ 
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Żydzi wierzą. że dusza zmarłego, która nie może zaznać spokoju, może 
przylgnąć do ciała żyjącego. 

PYTON 
Że niby do mnie? 

KSIĄDZ 
A to jak ci już powiedziałem, nie moja rzecz, może spróbuj u nich ... 

PYTON 
U kogo? 

KSIĄDZ 
U naszych starszych braci w wierze. 

PYTON 
A jaśniej? 

KSIĄDZ 
U Żydów. Mają swoich egzorcystów. 

PYTON 
Nie jestem Żydem. 

KSIĄDZ 
Ten duch jest. Prawdopodobnie. Rozumiesz? 

PYTON 
Nie. 

KSIĄDZ 
Nie szkodzi. Będę się za ciebie modlił. 
Wychodzi. 
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Pyton sam. 

PYTON 
Powiem ci tylko, że zły adres sobie wybraleś bardzo zły. Ja nie jestem 
dobrym miejscem dla duchów. Żadnych . Ruskich , polskich czy murzyń 
skich. Zrozumiano? Zostaw mnie! Ja chcę normalnie żyć.. Wszystko mi 
się rozwaliło. Wszystko, styszysz, przez ciebie. 

HANA 
Marne, marne! 

PYTON 
Jui, jui, spokojnie. fui nie będę, nie będę już krzyczeć. Słyszysz? Jestem 
spokojny, w ogóle nie krzyczę, dobrze, jui dobrze, już . .. To moja wina. 
ślub odwolany, to nic, można przełożyć, ale kto zechce wariata? Kumple 
się ze mnie nabijają, mówią że jestem czubem i że mnie trzeba w kaftan. 
Z domu nie mogę wyjść , nic nie mogę. słyszysz? I dlaczego ty do mnie 
właśnie, co? Dlaczego do mnie się przyczepiłeś? Dlaczego? W Skwarę nie 
mogłeś wejść? 

HANA 
Hana. Marne. Pan Stasio. 

PYTON 
Spokojnie, tylko nie krzycz. Wszystko dobrze. fui, j uż. Co ty powiedzia
łaś? Pan Stasio? 

Pyton, Siusarz i Córka Slusarza 

PYTON 
Luz, spokojnie. 

ŚLUSARZ 
Ja, ja ... 

PYTON 
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Wszystko jest w porządku. Dwa słowa przyszedłem zamienić. Na osob
ności .. . 

SLUSARZ 
Nie zgadzam się. nie chcę, ja was znam, dwa słowa. a potem znów będę 
ze szpadlem l atał po ogródku, tutaj możemy to załatwić, przy córce, ja 
nie mam żadnych przed nią tajemnic . .. 

CÓRKA SLUSARZA 
To jest karalne proszę pana, co pan sobie myśli , rozbój w biały dzie1i . 
Ojciec jest chory. nie powiedz mu, że jesteś chory! 

PYTON 
Przychodzę tylko o coś zapytać. 

CÓRKA SLUSARZA 
Zapytać nie zapytać, tu nie ma nic do pytania. Tu jest prywatny dom 
i tu się nie wchodzi bez pytania, jak do obory, a pan może dziennikarz, 
bo n ie wygląda, tatuś przez pana do lekarza musiał pójść. W nerwicę go 
wpędziliście, bandziory, żeby tak uczciwego człowieka , za co? Pytam się 
za co? Co on komu zrobił? 

ŚLUSARZ 
Przestań, nagadasz się niepotrzebnie. Może o coś innego się rozchodzi .. . 

CÓRKA ŚLUSARZA 
A tyś co się taki zrobił chętny, mówiłeś, że cię palpitacje brały. Już cię 
serce nie boli? 

ŚLUSARZ 
Pan pyta, ja nic nie wiem ... 

PYTON 
Źle zrobiłem, że kupiłem tę działkę .. . 

ŚLUSARZ 
Teraz mi to pan mówisz, a mnie Niegowski sądem straszy, mówi, że się 
z umowy nie wywiązałem .. . 

CÓRKA ŚLUSARZA 
Jezus Maryja, po sądach się ciągać, za jaką karę! Jak żyję w sądzie nie 
byłam . A le raz, weź . .. 
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PYTON 

Bardzo źle zrobiłem, ale widocznie tak miało być. 

ŚLUSARZ 
Teraz to musi, bo co zrobisz panie, kijem Wisły nie zawrócisz, co się 
stało, to się nie odstanie ... 

CÓR.KA ŚLUSARZA 
Wszystko jest tam zapisane. 

PYTON 
Panie Slusarz, niech mi pan powie szczerze . .. 

ŚLUSARZ 
Pewnie, że szczerze, z ludimi tylko szczerze . .. 

PYTON 
Ta działka ... 

ŚLUSARZ 
No, coś z nią nie tak? 

PYTON 
Skąd ją pan ma? 

ŚLUSARZ 
Coś w papierach się nie zgadza? Nie to niemożliwe. Pewnie w gminie 
jakiś bałagan. ja to wyjaśnię . . . 

CÓRKA ŚLUSARZA 
Siedzą te cholery, tyłki im się porozpłaszczały na tych fotelach, jak 
flądrom, kawkę piją. palą jak kotlownie, a pójdziesz sprawę załatwić., to 
mówią, że są zajęte, że to nie ich rejon. A miotłę tak.im i na uJicę - niech 
zamiatają, najpierw im kijów na goły tyłek, a potem na ulicę, przynaj
mniej czysto by było. 

PYTON 

Skąd pan ma działkę? 

ŚLUSARZ 
Normalnie, po ojcu. 

PYTON 

A ojciec? 

SLUSARZ 
Panie, skąd ja mam to wiedzieć? 

PYTON 
Zadam takie pytanie, może dziwne, ale zadam, pana ojciec miał na imię 

Stanisław, Stasio, co? 

SLUSARZ 
Też mi dziwne pytanie. A co w tym dziwnego? 

PYTON 
W tym nic. I pan tu podczas wojny mieszkał, tu na tej działce? 

ŚLUSARZ 29 
Co pan książkę piszesz? Wojna była dawno. 

CÓRKA ŚLUSARZA 
W gazecie pisali, że znów będzie. Za dobrze się powodziło. Robić się nie 
chciało, tylko rozwalić się przed telewizorem, komputery powymyślali, 
cholery inne, a Pan Bóg na wszystko patrzy, jak to mówią nierychliwy, 
ale swoją cierpliwość ma. Dobrze ojciec mówił, po co komu starą wojnę 
wspominać, jak nowa może być . 

ŚLUSARZ 
Prze tań pleść! 

CÓRKA ŚLUSARZA 
O pleść, zaraz pleść . To już powiedzieć nic nie można, sama słyszałam, 
jak mówili, że będzie wojna, tak mówili. Na dwójce chyba. Że wojna 
będzie. I co zrobisz, jak tak powiedzieli. Jakby nie mówili. to bym nie 
gadała, bo i po co. 

PYTON 
Może pan uciszyć córkę? 

CÓRKA ŚLUSARZA 
Przyciszyć, to tatuś se może radio, jakby je miał. Teraz radia nie opła
ca się k'llpować, jak telewizor jest to po co' Dwie opłaty, a w telewizji 
wszystko powiedzą, a jak nie powiedzą to samemu można zobaczyć. 

PYTON 
Dobra, zapytam wprost, czy pana ojciec w czasie wojny ukrywał Żydów? 

ŚLUSARZ 
Kogo? 

CÓRKA ŚLUSARZA 
Co pan. Co pan tutaj! My jesteśmy porządni ludzie ... 

SLUSARZ 
J ·ich Żydów? 

PYTON 
Normalnych. 

ŚLUSARZ 
A co, ludzie panu nagadali? Pewnie, ie ich okradł, co? Że się na ich krwi 
dorobil Panie. a co to pana obchodzi. ludzie zawsze będą gadać. Pan 
masz komis i pan handluj, co się pan takimi głupotami zajmujesz. 

CÓRKA SLUSARZA 
To jest oszczerstwo jakieś . O Jezu! 

ŚLUSARZ 
Ja tam nie wiem, ja jestem uczciwy człowiek, ja po cudze nie sięgam, ja 
przykazania znam, ja do kościoła co niedziela, przyjdzie taki i będzie 
wypominał. O co panu chodzi? 

PYTON 
O nic. 
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ŚLUSARZ 

ie wiem, co mnie to moie obchodzić. Mn.ie pan w to nie mieszaj . Było 
czy nie było, jaka różnica. 

CÓRKA ŚLUSARZA 
Czekaj, tato, a może ona teraz przyjechata, może chce podziękować, 
słyszałam, że przyjeżdżają z Izraela, medale dają .. . 

ŚLUSARZ 
Mi medale na co? Jak przyjechała, przecleż ją . .. 

PYTON 
No .. „ co ją? 

ŚLUSARZ 
Ja nic nie mówiłem, panie odcz.ep się pan ode mnie. 

CÓRKA ŚLUSARZA 
Tatuś nic takiego nie powiedział. 

PYTON 
Może i przyjechała. Może chce spotkać swoich dobrodz.iejów odwiedzić, 
podziękować .. . 

CÓRKA ŚLUSARZA 
Rekompensaty, znaczy odszkodowania, za to przeLrzymyv,ranie . .. trochę 
by się gotówki przydało, komplet do pokoju chciałam kupić. 

ŚLUSARZ 
Głupia jesteś? Ja wszystko widziałem. 

PYTON 
Co? 

ŚLUSARZ 
Co? Co? Gówno! ie nie powiem! 

PYTON wyciąga pistolet i przykłada go do skro11i Siusarza. 
Co pan widziałeś' 

ŚLUSARZ 
Powiem, weź to, weź pan lo, powiem. Ale nie chciałbyś pan tego usłyszeć, 
jak Boga kocham, nie chciał. 

PYTON 
Nol 
ŚLUSARZ 
Ojciec mój to był dobroci człowiek, każdemu pomógł, za darmo, jak to 

po sąsiedzku. Czy Żyd czy Cygan czy Niemiec. Dla niego człowiek, to był 
człowiek. 

PYTON 
!„ . 

ŚLUSARZ 
Była wojna. 

PYTON 
Dalej! 

ŚLUSARZ 
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Niemiec to z.a byle co, kula w łeb, porządek musiał być, jakby się dowie
dzieli, że ojciec przetrzymuje, to spaliliby całe miasteczko. Z początku 
było cicho. Ale potem„. 

PYTON 
Co? 

ŚLUSARZ 
Rozeszło się. Ludzie się dowiedzieli. 

PYTON 
To znaczy? 

ŚLUSARZ 
Jak to między sąsiadami, nic się nie ukryje. Ojcu kazali Żydów wydać. na 
policję zawieźć albo do lasu. Nie chciał. No to przyszli. Siłą z.abrali. 

PYTON 
Jak miala na imię dziewczynka? 

ŚLUSARZ 
Nie pamiętam. jakoś tak, Hanecz.ka ją wołali albo Hana, co to ma teraz za 
znaczenie, to ni.komu i:ycia ni wróci. 

PYTON 
Jak zginęli? 

SLUSARZ 
Panie, po co to panu? 

PYTON 
Pytam . .. 

ŚLUSARZ 
Jak kociaki. 

PYTON 
Jak co? 

ŚLUSARZ 
Jak się kotka okoci, to się jej przychówek likwiduje. do dołu i spokój. 

PYTON 
Zakopali je? 

ŚLUSARZ 
Zakopali. 

PYTON 
Zywcem1 

ŚLUSARZ 
Panie, inne były czasy, nie to co teraz. nie do pomyślenia, mój Boże, nie 
do pomyślenia . 
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PYTON 
Pański ojciec je zakopał? 

ŚLUSARZ 
Stali nad nim, z siekierami, albo ty, albo one, stali nad nim wszyscy, cala 
ulica, stali, sąsiedzi, panie, całe miasteczko, pana dziadek ... też tam był, 
ja go dobrze pamiętam , słowa nie powiedzieli, mój Boże„. 

PYTON 
Jak, jak mój dziadek? Mój dziadek je zakopał? Żywcem w ziemi? Kła
mjesz! Kłamiesz łajzo! 
Wychodzi. 

Pyton/Hana i Ksigdz. 

KSIĄDZ 
Pytlakowski, co ty tutaj robisz? 

PYTON 
Proszę księdza .. . ja, ja wszystko wiem. Tutaj, tu w czasie wojny. _ Może 
mnje ksiądz posłuchać? 
Tyle razy z dziadkiem chodziliśmy po tej działce. ie wiem, ile mogłem 
mieć lat „.pięć, sześć. Dziadek mniejeszcze na barana nosił. Wszystko mi 
pokazywał . 
O nich nigdy słowa nie powiedział. Nigdy. Mysia!, że jestem za mały. Że 
nic bym nie zrozumiał. A może jego lam nie było, może naprawdę o ni
czym nie wiedział . Niemożliwe. 
Teraz by mi powiedział . Wytłumaczyłby mi. On mj wszystko potrafił 
wytłumaczyć. Wolałem go od ojca. Nigdy nie słyszałem żeby się na 
kogoś zdenerwował. Nie potrafił kłamać. Wolał milczeć ruż powiedzieć 
kłamstwo. 
Najspokojruejszy człowiek jakiego znałem. 
On rue mógł takich rzeczy robić. Człowiek się tak nie zmienia. Nie tak. 

KSIĄDZ 
Co ty wygadujesz? 

ro ~ĘCIE PIOTR ROWICKI 

PYTON 
Dziadek był ponądnym gościem. On nie mógł tak z dnia na dzień . Ja 
widziałem w życiu sporo, może nawet za dużo, ale ... przez myśl mj rue 
przeszło, że taki ktoś ... 
Słyszy mnie ksiądz? 
Mój dziadek miałby być mordercą? Jak? 

KSIĄDZ 
Zostaw go w spokoju. 
Spójrz tutaj. Rozejrzyj się. Taki nieużytek w środku miasta. Truba to 
jakoś, gospodarską ręką. ogarnąć. W przyszłość patrzeć. 
Ja nawet myślałem. Ty się chłopak tu pobuduj. Miejsce dobre, na dole 
sobie sklep otworzysz a i staw kolo domu można, krasnala można, traw
nik, żeby to do ludzi było podobne. Tylko ty się chłopaku nie oglądaj na 
innych, tu trzeba rękawy podwinąć i się brać do roboty, no. Ja ci muszę 
mówić takie rzeczy? Sarn dobrze wiesz od czego zacząć . Jak chodz~ po 
parafii, jak patrzę na niektóre podwórka, no Sodoma i Gomora! Tak 
jakby ludzie żyli tu za karę. Kto wam tak powiedział? Ludzie. To nie 
jest zesłanie, to rue Sybir, to wasz podwórko, weź za miotłę. weź płot 
wyrównaj, na kogo ty czekasz? Tak Pytlakowski, człowieka poznaje się po 
podwórku, jaki kram, rozumiesz mnie, wiem, że jesteś bystry i sobie po
radzisz. Tylko przestań się martwić tym co było, masz przed sobą życie, 
całe życie! No leć przed ołtarz, klęknij, zmów pacierz a potem po cement. 
Wszystko się jakoś ułoży. Dobry cement to podstawa. 

PYTON 
Mam do końca życia tu mieszkać? 

KSIĄDZ 
To można przecież jakoś inaczej. Jak ci to miejsce nie odpowiada. nikt cię 
silą rue będzie zmuszał. 
Ja sobie tak teraz pomyślałem: środek miasta, centrum prawie, taka 
lokalizacja. szkoda żeby się zmarnowało, grzech, jakby tu postawić dom 
parafialny. dla sierot albo dla chorych. Siostry by się sprowadziło. Co? 
Pomyśl. 
Ile to ma metrów? 
Tu będzie ze dwieście . . . wiesz ja bym to wziął. .. dla parafii. Skoro twier
dzisz, że ta ziemia jest przeklęta, trudno, my byśmy ją sobie poświęcili 
w imię Boże. Jakoś się chyba dogadamy. Co? 
To będzie najlepsze rozwiązartie. I z pożytkiem dla ludzi. 

PYTON 
Poświęcili? 

KSIĄDZ 
Pewnie. Ile to roboty. 

PYTON 
Oddawaj forsę! 

KSIĄDZ 
To pół chociaż. Nie mówię, że całą . Kawałek. Po co ci tyle ziemi? Myśla 
łem, że nie chcesz. 
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PYTON wyciąga broń 

Pieniądze! 

KSIĄDZ 

Nie zastraszysz mnie! Mogę ci dać. Mogę ci dać. Ale ci nie dam. To są 
pieniądze parafialne. Wspólnoty. Proszę bardzo. Idź teraz do każdego, 
pięć tysięcy dusz i powiedz, oddav.raj kasę, dach przecieka, oddawaj kasę, 
schody trzeba robić, oddawaj kasę. Ta tych pieniędzy nie mam! Zabij 
mnie, jeśli chcesz. 

PYTON 
Pieniądze! 

KSIĄDZ 

Na dach pieniądze! Na dach pieniądze! 

HANA 
Nejn! Nejn! Tajwl! Marne tajwł! 1 

Pyton przykłada lufę księdzu. 

KSIĄDZ 

Zabij! No zabij! 

A 9. 
Pyton/Hana i Lekarz. 

HANA 
Marne ikh vil nish ! 

LEKARZ 
Hmmm, co my tu mamy. 

HANA 
Marne ikh vil nish! Marne tajwł! 

LEKARZ 
W obcych ... mówi .. . językach ... ta . .. no. Pamiętam . Multiwitamina 
i dodatkowo magnez. Wszystko jest zapisane, w notesie służbowym. 
Panie Pytlakowski, więc nie mamy poprawy. Dobrze. To znaczy, niedo
brze. Przypuszczałem, że tak się może to skończyć. Ale to nic, zaraz coś 
podziałamy, pomyślimy i podziałamy. Spokojnie. 

HANA 
Taj wł. 

LEKARZ 
Taj wł? 

HANA 
Taj wł . 

LEKARZ 
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Tajwł. Nie znam. I co dalej płacze? o dobra, mniejsza o szczegóły. Może 
by panu coś mocniejszego. Ok. Może być. Pytanie jest inne, czy to zadzia
ła i na co zadziała? Taki xanax, to jest tylko pięć liter, jedno bazgrnięcie, 
pieczątka i proszę bardzo jest spokój, syntetyczny, chemiczny, ale spokój. 
Bo żeby problem zobaczyć, to trzeba się z nim zmierzyć, stawić czoła. 
Nieważne, uzałcinić się można, bardzo łatwo, a po drugie to im mocniej
szy lek, tym większe prawdopodobieństwo skutków ubocznych. I mogę 
ci człowieku wymienić całą litanię, ale to bez sensu, bo każdy organizm 
działa inaczej i ja ci nie powiem teraz, czy po prochach wyłysiejesz, 
zostaniesz impotentem, czy będziesz mieć marskość wątroby. Może być 
ślinotok, zaparcia, zaburzenia serca, do wyboru do koloru, co chcesz! 
Ks iądz do mnie dzwoni i mówi, że taki problem. No problem. Ta mogę 
zadzwonić, ale przecież jestem człowiekiem. Ta agresja to jest do opa
nowania, co? Dzwonić . Karetki, pasy, kaftany, ci pielęgmarze, powiem 
wpros t: są to prostaki. Zaraz z łapami. Można to inaczej rozegrać. 
Słyszałem trochę, słyszałem . Ksiądz mi coś tam mówił. Ty się tym n ie za; 
muj, to jest historia, dawne dzieje, są u nas ci, historycy, im za to pienią
dze płacą. oni niech się w tym babrzą, ty pomyśl o sobie. Bo przecież nie 
o zamierzchle czasy chodzi, tylko o tu i o teraz, o ciebie, dobrze mówię? 
Powiem ci tak. Ciekawi mnie to. Każdy ma jakieś swoje . . . Weźmy mnie. 
Siedemset trzydzieści cztery dni, osiem godzin i szesnaście minut bez 
wódy. Dziwnie się czuję. Zmarnowałem tyle czasu. I co jest z tą dziew
czynką? Odzywa się? Halo? Panie Pytlakowski jest pan tam? Napije się 
pan ze mną wódki? 
Wyci9ga butelkę. polewa. 
Skończyłem z AA. Twoje zdrowie. Siup. A ty po ojcach też nie ;esteś 
Żydem? Sorry mnie to nie interesuje, ale wiesz to rzuca jakieś światło. 
Rozumiesz, żeby się jakoś do tego dokopać dlaczego ona, ta Żydówka, no 
z tobą a nie dajmy na ten przykład ze mną. To jest esencja, całej sprawy. 
Przypadek, film taki był. Ale w życiu przypadków nie ma. Ja Lo muszę 
mędrca szkiełkiem i tym . .. okiem ... na drugą nóżkę. Zaraz podziała-
my, jeszcze po lufie. Nie ma zagryzki, powiedz mi, kiedy to się odzywa, 
chodzi o konkretny moment. Co? Może trzeba ciebie wnerwić, co? Ej ty, 
pedale, co jest z tobą, no, rusz dupę. na zwierzenia ci się zebrało, ksiądz 
nie pomógł to do lekarza? Rozpędź się i walnij głową w drzewo, mówię, 
ci świetnie działa. no matole, ty gamoniu, debilu, uderz mnie, dawaj! Ty 
żydowski pachołku, d Izraela! on! Bo cię zaraz .. . 

PYTON 
Uff. Teraz mi przeszło. Myślałem, że już nie odpuści. 

LEKARZ 
Nic nie rozumiem. Jak boga kocham, nic nie rozumiem. Głupi jestem. 
Napij się ze mną Pytlakowski, jak Polak z Polakiem. 
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PYTON 

Czrowieku pomóż mi j akoś, nie wiem, obudź, uśpij, nie mogę wytrzymać. 

LEKA.RZ 
Pij! Uspokój się, siadaj, no siadaj już dobrze, w porządl'U? Uaaa. Nieźle 
powiem ci, nieźle. Nie zazdroszczę ci chłopie. Powiem ci, ja tego proble
mu bez litra się nie podejmuję. Schizofrenia mnie interesuje, od dawna, 
to bardzo pasjonująca choroba, niepoznana, rozumie z. rozszczepienie 
umysłu, emocje, motywacja, no wszystko, wszystko. Żeby się coś działo, 
rozumiesz? Mnie ten cholerny grajdół kiedyś wykończy, baby z nadżerką, 
dlłop na krajzedze się przeciął. drugi na motorze i wszystkim pomóż 
i wszystkich wylecz a czy ja jestem Hipokrates? Czy ja jestem, ten, jak 
mu, Judym? Nie. Ja też jestem chory, ja też potrzebuję pomocy, czy ja 
wyglądam na debila? Telefon, z gminy, telefon z plebanii, telefon z policj i. 
Tu każdy coś ode mnie chce. Twoi koledzy, bachory ze szkoły, panny 
z dzieckiem, panny bez dziecka! 
Do tego trzeba mieć skórę słonia, ja się na to nie pisałem, napijmy się, 
ja się sześć lat uczyłem nie po to, żeby się cholernym starym dziadom 
wysługiwać. No powiedz, czy ja się po to sześć lat uczyłem? Nie po to! 
Wszyscy są jednakowi, zieloni, czerwoni, czarni, razem jak się zmiesza 
wychodzi brązowe gówno i to jest mój kraj, rozumiesz, i ja go kocham, 
przez cały dyżur zaciskam zęby i jak mi ksiądz dzwoni, że Żydzi przyszli 
po swoje i że trzeba sprawę klepnąć, po karetkę zadzwonić, to ja wysłu
cham, ale czy ja muszę być chujem? 
Nie panie Pytlakowski, bo ja pana szanuję za to, że pan coś sobą repre
zentujesz. Pan może masz schizofrenię, może pana męczy zmora, ale 
dzięki temu pan widzisz jasno, ;akby się panu laser włączył i oświetlił 
to całe omszałe bajoro. Przejrzałeś na oczy i widzisz więcej, zobaczyłeś 
przyjacielu jak na dłoni, nasze zbrodnie przydomowe, kiszone dzieci 
w beczce po kapuście, córki rżnięte przez ojców, prezesików, dyrektorzy
ny, proboszczulków, sędzików. 
Bęc dobrej nocki! Karaluchy pod poduchy! 
Nie będzie żadnej dobrej nocki, nikt nie będzie spał, póki s ię całego 
miasta nie przekopie, buldożery niech tu przyjadą, odkopie się dorobek 
wielu pokoleń, wzniesiony z popiołów kurwidołek. Awanturnikom trzeba 
skrępować ręce, zabrać z butów sznurówki zanim się powieszą. Obywa
telki i obywatele! Prrrr i ho hooo! Napij się ze mną Pytlakowski, ty i ja, 
no zdrowie, do dna, do ostatniej kropli, my dwaj rozumiesz mnie' Tylko 
my dwaj, jesteśmy kroplą w strumieniu dziejów, ale nic to. ie damy po
grześć wiary i pokażemy wszystkim. że nie jesteśmy gówno warci! To co, 
ja zamykam budę i pójdziemy, wezmiemy trzy czwarte i powalczymy, co 
Piotruś? Czekaj, lepiej ty tu posiedź, ja mam u siostry świeżutki spirytus, 
minuta pięć. 
Lekarz wybiega.. 

Pyton/Hana i Żanet. 

ŻANET 
Co słychać? 

PYTON 
W porządku. 

ŻANET 
Jasne. 

PYTON 
A u ciebie? 

ŻANET 
Też. 

PYTON 
To dobrze. 

ŻANET 
No. Pójdę już . 

PYTON 
!di. 

ŻANET 
Nie idziesz ze mną? 

PYTON 
Gdzie? 

ŻANET 
Nie wiem. Gdzieś. 

PYTON 
Raczej nie. 

ŻANET 
Nie. to nie. 

PYTON 
Po co ty w ogóle przyszłaś? 

ŻANET 
Tak. 

PYTON 
Ach tak. 

ŻANET 
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Właśnie tak. Ksiądz ze mną rozmawiał ... 
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PYTON 

To klecha! 

ŻANET 
Wiesz, co powiedział? 

PYTON 
Wali mnie to! Żałosny naciągacz. Rozumiesz? Forsę wyciąga. Za nic. 
Pierdoli jakieś farmazony nad uchem, kasę tylko wyciąga. Wszyscy 
są tacy sami . Wszyscy. Po co w góle do niego poszłaś? Co? Co to cię 
obchodzi? 

ŻANET 
Ty mnie obchodzisz. Z tym ślubem to możemy poczekać. Możemy wyje
chać i. . . później, bo ja, bo my, jakbyśmy ją adoptowali. 

PYTON 
Co ty mówisz? Jak adoptowali? Kogo? 

ŻANET 
Tą dziewczynkę. Ja czytałam w internecie. Był taki przypadek. Wszystko 
jest opisane. I że dopiero, jak się dziecko urodzi, to dybuk w niego wej
dzie i cię uwolni. aprawdę. Przysięgam. Wpisz obie w Google. 

PYTON 
Jezus! Bredzisz? 

ŻANET 
Kocham cię. 
Żanet próbu;e rozpiqć spodnie Pytonowi. 

HANA 
Nejn! Ikh shrek zikh! s 

ŻANET 
Piotrek! Co ci? 

HANA 
Nejn! 

ŻANET 
Jesteś chory! Potrzebujesz pomocy. 

HANA 
ejn! Marne! Nejn! 

Pyton mierzy do Żanet . 

Pyton/Hana, Żanet, Skwara i Jasny. 

JASNY 
Żanet! Zostaw nas .. . 
Znnet wychodzi. 

SKWARA 
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Sie ma Pytonik. Sorry. Zaraz sobie pogruchacie, my tylko na chwilę, 
nie szefie? 

JASNY 
Żle się dzieje w państwie rumuńskim . 

SKWARA 
Ja to nawet okulary sobie przyciemniane kupiłem . Podróby, 
ale jednak Versacze. 

JASNY 
Zamknij się Skwara. Powtarzam, źle się dzieje w państwie rumuńskim. 
Nie tak to miało być. Księdza nachodzić w biały dzień, do własnego 
gniazda chcesz robić? Co ci ksiądz zrobił, co? Ty się sobą zajmij. Lubię 
cię . Kiedyś nawet bardzo. ie chcesz żebym teraz przestał, co? 
Byłeś naszym kolegą. towarzyszem, naszych doli i niedoli. 

SKWARA 
„Na dobre i na złe': ,W słońcu i w deszczu", „Klan". „Złotopolscy" ... 
Jasny uderza Skwarę w głowę. 
No czego! Zażartować nie można? 

JASNY 
Ale tak nie można. Latać z bronią po własnych śmieciach . Trzeba znać 
umiar. Przecież tutejsza policja może i owszem do niczego się nie nadaje, 
jest skorumpowana, ale i oni mogą kiedyś nie wytrzymać. Rozbój w biały 
dzień . Wymuszenia? Szantaże? Kto cię tego nauczył? Więcej tal'tu. 

HANA 
Her oif!' 

SKWARA 
Dziewięć dziewięćdziesiąt za te okulary. Chcesz Pyton? Mam tny sztuki. 

HANA 
Enge, Benge 
Stupe, Cenge -
Hop! 7 

JASNY 
Nie przyszliśmy tu na żarty. Sprawa jest poważna. 

SKWARA 
Smiertelnie. 
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HANA 

Arce, Barce, 
Gołe Szwarce! 
Hop! 1 

JASNY 
I nie chodzi o jakieś lam stare dzieje. Ja się tym nie zajmuję. Mi chodzi 
o tu i teraz. Do rzeczy. Dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają. e 
przypominam, że to miał być interes fifty-fifty. Wyłożyłem gotówkę na 
komis i co? W dupie mam takie interesy. Ale ok. Jeszcze się to wszystko 
da odkręcić. Ja może rochę st racę, trudno. Załatwmy to jakoś. Pyton, 
przyszliśmy tu do ciebie po prośbie. 

SKWARA 
Misjonarze tacy. 

JASNY 
Wiem co chcę powiedzieć. Przyszliśmy do ciebie, bo nam ciebie żal. To 
pierwsze. Druga sprawa, to jest to, że musimy się za ciebie wstydzić. Nie 
dalej jak wczoraj pyta mnie jeden, czy mnie też nawiedziła zmora. To 
się musi skończyć. Chcemy to zalatwić elegancko, bez nerwów. między 
nami. Co ty na to? 

HANA 
Ejmele, Rejmele, 
Bejgele, Fejgele -
Hop!' 

SKWARA 
Że co? 

JASNY 
Giwera! 
Skwara i /runy obezwładniają Pytona. Zabierają mu pistolet i biją. 

SKWARA 
Teraz pogadamy na seno. 

JASNY 
I żebyś wiedział. Chcemy ci pomóc. Zrobi s ię tak. Klient kupi od ciebie 
działkę . starczy ci na domek, tylko jeden warunek, minimum trzysta 
kilometrów stąd. Posłuchaj, jesteś naszym kumplem. Gdybyś nie był , 
nie rozmawialibyśmy z tobą, nie tak. Więc nie rób z siebie debila tylko 
powiedz czy w to wchodzisz. Właściwie to je t pytanie, na które nie 
oczekuję odpowiedzL 

SKWARA 
Retoryczne czyli. 

SKWARA 
Jasny, czemu on cały czas pierdolił do nas po niemiecku? 

JASNY 
Jego sprawa. Mnie to w ogóle nie interesuje. Może nawet braiJem nada
wać, byle zrozumiał. Niech raz na zawsze skończy z tymi głupotami. 

1 
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SKWARA 
Zostaw go. On sobie to przemyśli. Zostanie sam, przyjdziemy jutro. On 
do jutra zmądrzeje, ja go znam! 

JASNY 
O wątpię .. . 
Skwara i /runy wychodzą. 

SCENA 12. 
Pyton/Hana i Córka Slusarza. 

CÓRKA SLUSARZA 
Dzień dobry. 
Ja przepraszam, ja się wtedy tak wystraszyłam. 
Ma pan kanapkę. Nie wolno na głodny żołądek pić. Potem to wrzody. 
Z baleronem. Pan zje. 
Wojna była. Rozumie pan? To była wojna i ?ana by nie ~Ył? i mni~ b~ nie 
było, jakby było inaczej. Myślał pan o tym, Jak by było rue zyć, myslał. 
Trudno. 
Ludzie tak gadają, mówią, że dom na ich złocie postawiony. Ja na to ich 
złoto sram! Ja mam żylaki i ręce do samej ziemi. trzy operacje przeszłam, 
wszystko sami, nikt nam w życiu nie pomógł. nikt, żadna władza, _a o 
do tego ma wojna, my dawno po wojnie urodzeni'. ~o my t~m moze~y 
wiedzieć, pan będziesz ludzi słuchał .. to pan zgłup1eiesz. N1e<:hyan ie. 
To się da wszystko naprawić. Dziewczyna wróo, ślub. Na kos.ciach rue 
można siedzieć. Na cmentarzu. Ja sobie tak pomyślałam. Moze by po
mnik. Ja znam taniego kamieniarza, można się dogadać. 
Ślub weźmiecie, dzieci się urodzą, można przyjść w niedzielę, kwiaty 
złożyć, znicz zapalić, jak się należy. . . 
Niech pan je. Pan sobie tak nie może z brać tego do 1eb1e. To trzeba 
razem. W końcu wszyscy tu żyjemy, tyle lat. 
Tylko Len ślub, jakos z dziewczyną się d~gadać. ~jlepiej to ?cl.razu 
dzieciaka zrobić ... jednego, potem drugiego. Kobieta ma zaięc1e. a facet 
spokój. To co dać panu numer do tego kamieniarza? 
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PYTON 

Pomnik? 

CÓRKA ŚLUSARZA 
No, żeby ludzie pamiętali, że to były straszne czasy i że to była wojna, 
wtedy będzie panu lżej . Pan myśli, że mi łatwo jest? 
Co się pan tak na mnie patrzy? Pan chce żyć w brudzie, w piachu i bru
dzie. Może by pan spróbował żyć normalnie. Stało się i koniec. Postawi 
się pomnik i będzie się pamiętać. Małe dziecko, trudno, ale wojna jest 
wojna, albo ty albo on. Może tu na środku, żeby ładnie było. No. Jakieś 
ptaki nie wiem? Tak żeby skrzydła, tak rozłożone do, do lotu. Łabędzie? 
I napis. Tu poległy bohaterską śmiercią z rąk hitlerowskich oprawców .. . 

PYTON 
Łopatami je zatłukli. Polacy! 

CÓRKA ŚLUSARZA 
Z lufą przy głowie, pod pistoletem, to się nie liczy. 

PYTON 
Nie Liczy się. Tam był mój dziadek. Cała ulica. 

CÓRKA ŚLUSARZA 
Gówno. SS! Pokaż mi takiego, co powie: proszę bardzo zastrzelcie mnie, 
no takie to proste jest? 

PYTON 
Nie było by tego. Nie było. Żeby jeden powiedział . Zastrzel mnie! f eden. 

CÓRKA ŚLUSARZA 
Każdy chce żyć. 

PYTON 
Ja nie chcę. 

CÓRKA ŚLUSARZA 
To się powieś czlowitl."U, się posprząta i będzie spokój. Ty nie chcesz czło
wieku żyć normalnie. 

HANA 
Ek.ite Pekite 
Cukite Me -
Hop! 

CÓRKA ŚLUSARZA 
Proszę? 

HANA 
Ci a floj hot a pupik1 Ci a floj hot a pupik? 1D 

CÓRKA ŚLUSARZA 
Ludzie wariat, zwariował, wariat! 
Wybiega. 

CENA 13. 
Pyton/Hana i Nauczyciel. 

NAuczycIEL 
Dzień dobry. 
To ja może, mnie pamiętasz. „ Uczyłem cię, chyba, tak mi się zdaje, jesteś 
tutejszy. musiałem cię uczyć, ZPT ... Poproszono mnie, żeby ci pomóc. 
Nic na siłę, ale myślę, że możemy porozmawiać. 
Dziewczyna najpierw przyszła, ale się nie zgodziłem . Potem przyszła z ta
kimi, jak, jak .. . Oni chcieli mnie pobić. Zgodziłem się. Ten jeden z nich 
powiedział, że to jest sprawa dla takiego Żyda jak ja. Ja nie rozumiem, co 
to miałoby znaczyć. 
Owszem jesteś żydem. A właściwie to nie. To znaczy częściowo. Spolsz
czonym. Jestem przyjacielem, przyszedłem, żeby pomóc. 
Ja się po wojnie tu sprowadziłem, za żoną, ja nic rue wiem, właściwie co 
ty chcesz wiedzieć. 
To było tak dawno. Co tu gadać. Co to były za czasy. Ach, mój Boże. 
Szmatys kolorzys. 11 

HANA 
Szojn! Szmatys! u 

NAUCZYCIEL 
A ty chłopcze skąd znasz jidysz? 

PYTON 
Ja? A znam? Pierwsze słyszę. 

NAuczyc1EL 
Meszuge koph . u 

HANA 
Meszuge koph! Meszugine! Bitte! Dertseyl mir a mayse! tj 

NAuczyc1EL 
Lang lang tsurik hot a keynig getrofn in vald a zeyer sher1e meydl mit 
shvartse hor. der nomen fu keynig iz geven Mordkhe . .. 

HANA 
Jo, Mordkhe! Chała! Mecyje! 
Bierze chnłę. 
Mit rozhinkes? li 

NAUCZYCIEL 
On rozhinkes. 17 

HANA śpiewa 
Unter Yidele's vigele„. 
Shteyt a klor ayse tzigele 
Dos tz.igele is geforn handlen 
Dos vet zayn dayn baruf, 
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Rozhinkes mit mandlen 
Shlof zhe Yidele, shlof. 
A lelu, lelu, lelu .. . 
A lei u, lelu, lelu ... 18 

Pyton kruszy chałę i rozsypuje jq. 

SC 
Wszyscy. 

LEKARZ wchodzi pijany z lopatq. 
Piotruś kopać? Trzeba kopać Piotrunia! Kopać! Do samego rana. nie ma 
zmiłuj, zaraz będą łopaty, wszyscy będą kopać . 

NAUCZYCIEL 
Oszalał. On potrzebuje pomocy. On mi tu każe jakieś bajki, jakieś pio
senki, a ja za cholerę nie mogę sobie nic przypomnieć. 

LEKARZ 
Przypomni się wszystko. trzeba odkopać. To jest lekarstwo, łopata ro
zumiesz, tylko łopata. Raz. przy razie. Wszyscy. Gdzie są łopaty? Więcej 
łopat! Kopmy, trzeba sięgać do głębi, kopiec się z tego usypie, postument 
albo basen i szkołę pod wezwaniem, kąpielisko, termy, sztuczne ł abędzie . 
Będzie cisza i spokój. A potem przyjdzie maj i zrobi się zielono, to się 
wszystko na wierzch wyciągnie i światu wybebeszy. Patrzcie chamy! Oto 
co my mamy w naszej ziemi. Piotruś weź łopatę. Łopata cię wyleczy. Kop! 
Jakie my skarby tu chowamy w naszej świętej ziemi. Jakie perły, brylan
ty .. . kurwa! 
Pyton zaczyna kopać. 

NAUCZYCIEL 
Co tu się dzieje? 

LEKARZ 
To terapia. To nasze uzdrowienie. Wykopiemy uzdrowisko. Będzie woda, 
chleb i wódka. Wszyscy muszą kopać. Niech ni1."1: nie stoi! Weżcie łopaty. 
Ludzie, pomóżcie, razem! W górę, w dół, raz, dwa. 
Spokojnie powoli, wszystko się wykopie. 
Schodzą się lud.zie z miasteczka. Ksiądz. Slusarz z córkq. Żanet. Na koniec 
Skwara i Jasny. 

CÓRKA SLUSARZA 
Co oni robią, Swięta Matko! 

SL USA RZ 
Dól kopią. 

LEKARZ 

ffiZltlłłĘOE PIOTR ROWICKI 

To nie dół? To wygląda jak dół? A to nasze uzdrowisko, nasz zdrój! 

KSIĄDZ 
Jezus! 

CÓRKA SLUSARZA 
Co on gada? 

SLUSARZ 
Dół kopią. 

ŻANET 
Piotrek! Zostaw to. Chodź do domu. Piotrek. 

JASNY do Pytona 
Kop! 

SKWARA 
Ja tam tego radia, nie słucham , u babki nastawione cały dzień, kiedyś 
mówili , że ci. . . , że oni, że to są tułacze. 

JASNY 
No, ciułacz. Udają biednych. W Nowym forku te drapacze, to czyje? 

CÓRKA SLUSARZA 
Dwa im spalili. Widziałam w telewizji. 

SKWARA 
Co to jest. Dwa. 

SLUSARZ 
To był zamach . 

JASNY 
Jaki zamach. Ustawione wszystko. Chodziło o odszkodowania. 

SKWARA 
Nie ma na świecie sprawiedliwości. 

CÓRKA SLUSARZA 
Żeby u nas przynajmniej była. 

KSIĄDZ 

Bóg dopomoże. 

SKWARA 
I oni z tych wieżowców wyjechali, to znaczy tego 11 żaden do rohoty nie 
przyszedl. Wszyscy na chorobowe poszli. I tak jest zawsze. Oni są zawsze 
najlepiej poinformowani. Nic im nie zaszkodzi. Ani wojna, ani samolot, 
ani nic. 
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ŚLUSARZ 

Gadanie. 

SKWARA 
Ambasadorzy, konsule, adwokaci, wszystko. ie do ruszenia. 

JASNY 
I w rządzie. Najwięcej. 

SKWARA 
A teraz jeszcze wracają. Z Arabami się złapali , to ich tamci wygonili. Po 
polskie obywatelstwa wracają. Dwieście ty ięcy ludzi. 

JASNY 
Po domy. Piąta kolumna. 

SKWARA 
Tylko patrzeć. 

CÓRKA ŚLUSARZA 
Tu i tak ciasno. 

SKWARA 
Za jedną spaloną stodołę chcą sześćdziesiąt pi~ć miliardów. 

CÓRKA ŚLUSARZA 
Czego? 

SKWARA 
Odszkodowania. 

CÓRKA ŚLUSARZA 
Jezu jak głęboko! 

KSIĄDZ 
Niech j uż przestanie. 

ŻANET 
Piotrek! 
Zostawcie go! Dlaczego go nie zostawicie? Dajcie mu spokój. Jemu nic 
nie jesL On tylko potrzebuje spokoju. 
Idźcie stąd . 
Piotrek chodź ze mną, do domu, połóż łopatę i chodź. 
Przestań, proszę. 

KSIĄDZ 
iech on przestanie. 

LEKARZ 
Słyszycie, coś jest. Dokopał się, coś jest, dokopał się' 

PYTON 
Ojcze Nasz któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo 
Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi, chleba naszego po
wszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpusz
czamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale zbaw nas 
ode Złego ... 

HANA 
Marne, ikh shrek zikh! Mamełe! JJ 

JASNY celu1e w Pytona. 
Amen. 

KONIEC 

1 Nie, mamo, nie che~! 

l Nie. mamo, ni~! 

' Mamo, diabeł ! 

1 Diabeł 

s Nic! Boje il~! 

' pn.est :ui ! 

. ~ flllttillłĘCIE PIOTR ROWICKI 

r Dnraęa wyllaanka, Szolem Alejchem, ,Chanuke-Gcl(. w: .Dos 11dysu "vrt. Leicnbuch 

far der jidiszer szui" str. 183 - 184, Arbetcr Ring, ew York. 1947. 

'J.w. 

' J.w. 

• Czy pchła ma pępek? 

u Szmary kolorowe! 

11 Cudownie! Sunary! 

u Szalona głowa ! 

w Stalona głowa! Wamt! Pro 1ę! Opowi~dz mi baJkę! 

is Dawno, dawno Lnnu pewien król spotkał w le 1e śhcm~ czarnowłosą duewczM. a len 

król nazywał się MordechaJ. 

•Tak! Mordechaj! hala! Pycha! Z rodzynkami! 

u Bez rodzynek. 

•Abraham Goldfadcn .• Rodzynki i migdały" przeklad Jerzy Ficowski: 

U kołyski twojej 
Złota kóz.ka stoi. 
Spr:.edawa/11 dzrtń c.aly 

I rodzynki 1 migdal)\ 
I.fig dUZQ i rodzynkó>1: 
Ż<U)oS 11~n~I już. mÓJ synk1L 
Luli. luli, luli ... 

Luli, luli, lulr. .. 
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DYBUK (hebr. dibbuk, czepiający się, przylegający) . „naga dusza': zmora, duch 
w folklone Dusza zmarłego. która nie może zaznać spoczynku czy też, 
wśród zwolenników kabały, reinkarnacji z powodu popełnionych grze
chów i szuka osoby żyjącej aby wtargnąć w jej ciało. 

Wiara w dybuki rozpowszechniła się wśród żydów, zwłaszcza środkowo
europejskich, poczynając od XVI wieku. Podatnymi na opanowanie przez 
dybuka były osoby grzeszne. Szczególną aktywność „nagie dusze" przejawia
ły w noc w święta Jom Kipur (Dzień Pojednan ia, Sądny Dzieó.). 

Opanowując daną osobę dybuk powodował zmianę jej osobowości, prze
mawiał jej ustam i ale swoim głosem . Należało wówczas znaleźć baal szema 
aby odprawił egzorcyzmy, dzięki którym dybuk opuszczał ciało przez mały 
palec u nogi. Aby dybuk znalazł spokój i nie opanował kolejnej osoby trze 
ba go było przy egzorcyzmach namówić do wyjawienia swojej tożsamości 
i przeprowadzić tikun (naprawę) poprzez poczęstunek wiernych alkoholem 
przez rodzinę ujawnionego dybuka Osoby cierpiące na choroby umysłowe 
lub nerwowe uważano często za nawiedzone przez dybuka i leczono je po
przez egzorcyzmy. Szczególny rodzaj dybuka opanowywał niektóre kobiety. 
Nie był on duszą zmarłego lecz demonem, który zynił z opanowanej za
rownicę. Pomimo wzajemnej izolacji współżyjących środowisk, żydowskie 
opowieści o dybukach miały wpływ na ludowe wierzenia chrześcijan. 

Do zaznajomienia nieżydowskiego świata z dybukami przyczyruł się Szy
mon Anski (właśc. Szymon Zeinwel Rapaport), który napisał około 19 16 
roku w jidysz dramat Der Dyb buk, przetłumaczony na kilka języków, w tym 
w 1921 roku na polski. Uważana za jeden z lepszych utworów w języku ji
dysz sztuka gości na scenach nie tylko żydowskich teatrów do dzisiaj. 
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LUDZIE PRZYLGNl~CIA 
STANISŁAW RUDNY (1930] 
Absolwent Studium Aktorskiego przy Teatrze Sląskim 
w Katowicach z 1953 roku. W latach 1951-1972 należał 
do zespołu Teatru Sląskiego w Katowicach, na deskach 
którego zagrał ponad 70 ról. w tym między innymi: Cze
sława w „Odludkach i poecie" (A. Fredro, reż. R. Zawi
stowski), Cbaumette'a i Pana II w „Smierci Dantona» (G. 
Buchner, reż. J. Wyszomirski). Aleksasa w „Antoniuszu 
i Kleopatrze" (W Shakespeare, reż. J. Krasowski), Strzał

kę w „Skąpcu" (Moliere, reż. E. Żytecki), f unmycgo Wyskrobka w „Operze za 
trzy grosze" (B. Brecht, reż . J. Biczycki), Haberlina we „Franku V" (F. Durren
matt, reż. ]. Jarocki), Staszka w „Weselu" (S. Wyspiański, reż. J. Gruda). Jacka 
Brzechajko w „Bziku tropikalnym" (S.I. Witkiewicz, reż. R. Sobolewski), Si
monsona w „Zmartwychwstaniu" (L. Tołstoj, reż. L. Zamkow) i Wyrobnika 
w „Srnierci na gruszy" (W. Wandurski, reż. J. Szajna). Od 1972 roku należy do 
zespołu warszawskiego Teatru Studio, w którym zagrał ponad 50 ról. między 
innymi w spektaklach Józefa Szajny (ro.in. Sajetana w ,;witkacym" wg S.I. Wit
kiewicza, Mnicha w „Cervantesie" J. Szajny i Pokutnika w „Dante" wg „Boskiej 
komedii" D. Alighieri), Lidii Zamkow (Pabla w „Komu bije dzwon" E. He
mingwaya i Urzędniczka w „Snie" F. Dostojewskiego), Jerzego Grzegorzew
skiego (m.in. Szewca w „Pułapce" T. Różewicza, w "Powolnych ciemnieniach 
malowideF, „Tak zwanej ludzkości w obłędzie" i Kardynała w „Miasto liczy 
psie nosy" J. Grzegorzewskiego), Zbigniewa Brzozy (ro.in. Koryfeusza w „An
tygonie" Sofoklesa, Rittera w „Miłości na Madagaskarze" P. Turrini i Hrabie
go von Stracka w „AmadeusieD P. Shaffera) i Piotra Cieplaka (Kłapouchego 
w „Kubusiu P." A.A. Milne i w „Takiej balladzie" P. Cieplaka). Grał gościnnie 
tak.że na scenach innych teatrów, między innymi warszawskich: Dramatyczne-
go, Powszechnego, Polonii i Szwedzka 2/4. . „ . 

Ma na swoim koncie także role w spek-taklach Teatru TelewlZJ1. m.l.Il. 
w spektaklach Lid.ii Zamkow (min. Danila w „Diable" L. Tołstoja, Chachał 
w „Dokumencie lirycznym" i Pustobajka w „Letnikach" M. Gorkiego), Ja
nusza Majewskiego (m.in. Joe w „Kłopocie wdowy" A. Shaffera i Komornik 
w „I Bogu dzięki!" M. Komara) oraz Piotra Cieślaka (m.in . Lekarz w „Prze
budzeniu wiosny" F. Wedekinda) Grał także w filmach (m.in. w „Yesterday" 
R. Piwowarskiego, „Korczaku" A. Wajdy, „Tato" M. Slesickiego i „Statystach" 
M. Kwiecińskiego) oraz serialach (m.in. w ,,Domu" i „Pensjonacie pod Różą"). 
Otrzymał kilka nagród, w tym między innymi za rolę w spektaklu „Bam" D. 
Charmsa w reż. O. Korsunovasa w Teatrze Studio w Warszawie na XXXIX 
Kaliskich Spotkaniach Teatralnych (Kalisz, 1999); za rolę Beli KrekAcsa 
w przedstawieniu „Geza-dzieciak" J. Haya w rei. Z. Brzozy~ Teatne S.tu~~ 
w Warszawie na VI Festiwalu Dramaturgii Współczesne} .,Rzeczywistosc 
przedstawiona" (Zabrze, 2006) oraz nagrodę za rolę drugoplanową za rolę Jo
zuego Carvila w słuchowisku „Jutro" w reżyserii Julii Wernio na VUI Festiwalu 
Teatru Telewizji Polskiej i Polskiego Radia „Dwa Teatry" (Sopot, 2008). W La
boratorium Dramatu zagrał Opiekuna Łajki w spel1:aklu „Cukier Stanik" Zyty 
Rudzkiej w reżyserii Gabriela Gietzkiego oraz w czytaniu dramatu „Sunia" 
Roberto Cossy w reżyserii Krzysztofa Rekowskiego. 
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• LEON CHAREWICZ (1951 ) 

Absolwent łódzkiej PWSFTviT z 1974 roku. Debiutował 
12.I I.1974 r. rolą Służącego w „Weselu Figara" P. tle Be
aumarchais w reż . B. Korzeniewskiego w Teatrze Nowym 
w Łodzi, do którego zespołu należał od 1974 do 1979 roku 
i w którym między innymi Złodziejaszka w „Operetce" 
(W Gombrowicz, reż. K Dejmek). Studenta w „Garbu
sie" (S. Mrożek, reż. K. Dejmek) i Jana w „Dialogus de 
Passione" (Anonim, reż. K. Dejmek). Od 1979 do 1989 

roku należał do zespołu łódzkiego Teatru im. Jaracza. Zagrał tu między innymi 
Księgowego Józefa w „Trans-Atlantyku" (W Gombrowicz, reż. M. Grabowski), 
Pana Młodego w „Weselu" (SL Wyspiański, reż. B. Hussak.owski), Kwintusa 
w „Tytusie Andronikusie" (W Shakespeare, reż. M . Prus}, Janusza w „Panu Jo
wialskim" (A. Fredro, reż. T. Bradecki), Podsiekalnikowa w „Samobójcy" (K 
Erdman, reż. M. Kochańczyk) i Biskupa w „Obywatelu Pekosiewkzu" (T. Sło
bod.zianek, reż. M. Grabowski) . Na warszawskich scenach zadebiutował w Te
atrze Polskim, do którego zespołu należał w latach 1989 - 1994 i w którym 
zagrał między innymi Tartutfe'a w „Swiętoszln1" (Moliere, reż. J. Bratkowski) 
i Don Adriana w „Stracone zachody miłości" (W Shakespeare, reż. M. Prus). 

Od 1994 do 1997 roku był członkiem zespołu Teatru Dramatycznego 
w Warszawie. na deskach którego zagrał między innymi Ulissesa w „Ma
gii grzechu" (P. De la Barca Calderon, reż. T. Słobodzianek), Dymogackiego 
w „Szkarłatnej wyspie" (M Bułhakow, reż. P. Cieślak), Piszczyka w .:Wiśnio
wym sadzie" (A. Czechow, reż. L. Hejfcc) i Gremia w „Poskromieniu złośni 
cy" (W Shakespeare, reż.. K. Warlikowski). Od 1998 roku należy do zespołu 
warszawskiego Teatru Współczesnego, w którym zagrał między innymi Mau
rycego Osipowicza Monachowa w „Barbarzyńcach" (M. Gorki, reż. A. Gliń 
ska), Rzeźnika w „Bambini di Praga" (B. Hrabal, reż. A. Glińska), Kaszuba we 
„Wniebowstąpieniu" (T. Konwicki, reż. M. Englert), Gawryłę w „Waszej Eks
celencji" (F. Dostojewski, reż:. I. Cywińska) oraz rolę tytułową w „Tereminie" 
(P. Zelenka, rei. A. Tyszkiewicz). Aktor grał także gościnnie między innymi 
w Teatrze STU w Krakowie (m_in. Łuka w „33 omdleniach (Niedźwiedź)" wg 
A. Czechowa w rei_ Z. Zapasiewicza), warszawskim Teatrze na Woli (m. in. 
Brack w „Hedda Gabler" H. Ibsena w reż . B. Sass) i gdańskim Teatrze Wy
brzeże (Prisypkin w „Snie plus1..-wy" T. Słobodzianka w rei. O. Spisaka). Zagrał 
także liczne role w Teatrze Telewizji, między innymi w „Człowieku z budki 
suflera" T. Rittnera w reż. J. Bratkowskiego, „Zaproszeniu na egzekucję" V. Na
bokova w reż.. W Fok.ina, „Proroku Ilji" i „Carze Mikołaju" T. Słobod21anka 
w reż. autora, „Urodzinach mistrza" Z. Książka w reż. M. Meszaros, „Barze 
Swiat" B. Hrabala w reż. I. Cywińskiej i w „Gezie - dzieciaku" J. Haya w reż. 
Z. Brzozy. Ma na swoim koncie także role filmowe (m. in. w „Bez grzechu" 
Wiktora Skrzyneckiego, „Słodko-gorzkim" Władysława Pasikowskiego, „Kro
nikach domowych" Leszka Wosiewicza i „Katyniu" Andrzeja Wajdy) oraz 
w serialach telewizyjnych (m.in. „Przeprowadzki~ „Plebania~ „Dwie strony 
medalu" i „Ekipa"). 

W 1988 na XIV Opolskich Konfrontacjach Teatralnych otrzymał wyróżnie
nie za rolę Pana Młodego w „Weselu" S. Wyspiańskiego w reż. B. Hussakow
sk.iego w Teatrze im. Jaracza w Łodzi. Za rolę Pułkownika w „Norymberdze" 
W Tomczyka w reż. A. Glińskiej w Teatrze Narodowym w Warszawie otrzymał 
nagrodę główną na VI Festiwalu Dramaturgii Współczesnej „Rzeczywistość 
przedstawiona" w Zabrzu (2006). W LD brał udział w czytaniu „Stworzenia 
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świata''/ „Osmędeuszy" / .:Wypraw krzyżowych" Mirona Białoszewskiego w re
żyserii Tadeusza Slobodzianka oraz w czytaniu „Szkoda, ze jest nierządnicą" 
Johna Forda w reżyserii Bogny Podbielskiej. 

IZABELA DABROWSKI [ 1966] 
Absolwentka Wydziału Lalkarstwa w Białymstoku, stu
diowała leż na warsztatach wokalnych Fundacji Muzyka 
Kresów. Zadebiutowała rolą Ziarenka w „Turlajgroszku" 
Piotra Tomaszu.ka i Tadeusza Słobodzianka w gdańskim 
Teatrze Lalki i Aktora „Miniatura" (oraz w Teatrze TV). 
Ze Slobodziankiem pracowała tam także w „Czerwonym 
Kapturku" Jana Brzechwy oraz w „Magii grzechu" Pedro 
Calderona de la Barki (Teatr Dramatyczny w Warsza
wie). Grała także w „Po.,.,'l"ocie z raju" Adama B. Krzybo

la w reż. K. Wierzbiańskiego w warszawskim Teatrze na Woli oraz w ,:Wojnie 
na trzecim piętrze" Pavla Kohouta w reż . Pawła Aignera w Teatrze Montow
n ia w Warszawie. W Teatrze TV występowała m.in. w sztukach Słobodzianka 
(„Prorok Ilja~ „Car Mikołaj") i Marka Pruchniewskiego („Pielgrzymi~ „Łucja 
i jej dzieci"), a także w spektaklach w reżyserii Izabeli Cywińskiej ( „Piękno'; 
,W poszukiwaniu zgubionego buta", „Drzewo·: „Aż chce się żyć") . 

Ma na swoim koncie także role filmowe, m.io. we „Wszystkich pieniądzach 
świata" Andrzeja Kotkowskiego, filmie „Ubu Król" Piotra Szulkina i ,Wszyst
ko będzie dobrze" Tomasza Wis-J.Iliewskiego. Grała także w serialach, m.in. 
w „Bożej podszewce", „Twarzach i maskach", „Stacyjce" i „Plebanii". W LD 
wcieliła się w postacie Sio try Lukrecji w spektaklu „Agata szuka pracy" Dany 
Łukasińskiej (reż. Krzysztof Rekowski), Fi.fi w „Kowalu Malambo" Tadeusza 
Słobodzianka (reż . Ondrej Spiśak). Za rolę Fi.fi otrzymała wyróżnienie na 
XIIl Ogólnopolskim Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej 
w 2007 roku. W LD brała również ud.ział w czytaniu „Dulle Griet" Stanisława 
Grochowiaka w reżyserii Giovannyego Castellanos Cabarique i „Zapachu cze
kolady'" Radosława Paczochy w reżyserii Anny Wieczur-Bluszcz. 

tłARIUSZ DRtzEK [1972] 
Absolwent PWST we Wrocławiu. Związany kolejno 
z olsztyńskim Teatrem im. Jaracza, wrocławskimi teatra
mi Polskim i K2, Teatrem Roma w Warszawie i Operetką 
Wrocławską. W swojej karierze ma role m.in. w „Fanta
zym" Juliusza Słowackiego (reż. Maciej Prus, Teatr im. Ja
racza w Olsztynie), „Balladach morderców" Nicka Cave
'a (reż. ferzy Bielunas, Teatr K2 we Wrocławiu), „Historii 
PRL według Mrożka" (rei. Jerzy Jarocki, Teatr Polski we 

Wrocławiu) , „Snie nocy letniej" Shakespeare'a (reż. Rudolf Zioło, Teatr Pol
ski we Wrocławiu). „Grease" Jima Jacobsa i Warrena Caseya (reż. Wojciech 
Kępczyński, Teatr Roma w Warszawie), „lJhcy Szarlatanów ' Konstantego I. 
Gałczyi'iskiego (reż. Jerzy Satanowski, Teatr Na Woli w Warszawie), ,West Side 
Story" Leonarda Bernsteina (reż_ Wojciech Kościelniak, Operetka Wrocław
ska) i „Samotnym zachodz.ie" Martina McDonagha (reż . Bartłomiej Wyszo
mirski, Teatr im. Jaracza w Olsztynie) . Zagrał również mln. Stanisława Retro 
w „Pawiu królowej. Operze praskiej" Doroty Masłowskiej w reż. Jacka Papisa 
w Teatrze Wytwórnia w Warszawie oraz w ,,Widzialnej ciemności" Williama 
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Goldinga w rei. Marka Kality w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. Ma na 
swoim koncie również role w Teatrze Tdewizj i, m.in. w ,Wizycie starszej pani" 
F. Durrenmatta w reż . W Krzystka i „Miłości" O. Tokarczuk w reż. F. Zylbera. 
WystępowaJ także w serialach tdewizyjnych, m.in. „Na dobre i na złe~ „Kry
minalnych" i „Egzaminie z życia~ 

W 1997 roku otrzymał I nagrodę na XV Festiwalu Szkól Teatralnych w Ło
dzi za rolę Fircyka w przedstawieniu „Fircyk w zalotach" Franciszka Zabłoc 
kiego w reżyserii Krzysztofa Kulińskiego (PWST Wrocław) oraz II nagrodę na 
XVIII Przeglądzie Piosenki Ah.1:orskiej we Wrocławi\L W LD gra Prawie męża 
w „Absyncie" Magdy Fertacz w reżyserii Aldony Figury, Sw. Piotra, Pipo i Gra
cza II w ,.Malambo" Tadeusza Słobodzianka w reżyserii Ondreja Spisa.ka i Go
wena w „Merlinie. Innej histońi" Tadeusza Słobodzianka w reżyserii Ondreja 
Spisa.ka. Brał również udział w czytaniach sztuk „Jan i Maria. Sztuka o miłości" 
Tomasza Gromadki w reżyserii Anny Trojanowskiej oraz „Potępionego za nie
wiarę" Tirso de Moliny w reżyserii Krzysztofa Rekowskiego. 

AlDOHA FIGURA [1972] 
Reżyser z dyplomem krakowskiej PWST oraz Instytutu 
Anglistyki UW. W teatrze zadebiutowała już w wieku 20 
lat - jako asystent reżysera w musicalu „Tuła z Holender''. 
Pierwszą jej samodzielną reżyserią były „Szelmostwa 
Skapena" Moliera w Teatrze Jeleniogórskim w 2000 roku. 
Od lej pory zrealizowała siedem kolejnych przed tawień, 
m.in. „Zazdrość" Esther Vilar w Teatrze Nowym w Łodzi 
i „Monologi waginy" Eve Ensi er w gdańskim Teatrze Wy

brzeże. Brała udział w warsz.tatach teatralnych w Irlandii i Niemczech, a także 
w festiwalach: wrocławskiej Euro Dramie oraz Fringe Festival w Edynburgu. 

W LD wyreżyserowała „Kantatę na cz.tery skrzydła" Roberta Bruttera, 
„Tiramisu" Joanny Owsianko, „Absynt" Magdy Fertacz, „Gardenię" Elżbiety 
Chowaniec. Była też drugim reżyserem w „Kowalu Malarnbo" i „Merlinie. In
nej historii" Tadeusza Słobodzianka. Reżyserowała także czytania „Bólu" Jana 
Stępnia, „Obcego króla" Cyryla Cyberskiego, „Tomasza" Pawła Żołnowskiego 
i „Hymnów wedyjskich': 

ANDRZEJ KONOPKA [1969) 
Absolwent krakowskiej PWST. Zadebiutował na deskach 
Starego Teatru w spektaklu „Biesy albo Mały Plutarch" 
według Fiodora Dostojewskiego (reż. Ludwik Flaszen). 
Później był m.in. Zbyszkiem Dulskim w „Moralności 
pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej (reż. Stanisław Swider, 
Teatr im. Solskiego w Tarnowie) i Skrzypkiem w „Rzeź
ni" Sławomira Mrożka (reż.. Remigiusz Brzyk, Teatr im. 

Słowackiego w Krakowie). Najważniejsze role zagrał na deskach łódzkiego Te
atru 'owego: Charytona w „Proroku lłji" Tadeusza Słobodzianka (reż. Miko
łaj Grabowski), Eddiego w „Zamęcie albo Hurlyburly" Davida Rabe'a {reż. Ja
cek Orłowski), Babby Bobby w „Kalece Inishmaan" Martina McDonagha (reż. 
Remigiusz Brzyk), Edmunda w „Królu Learz.e" Shakespeare'a (rei. Mikołaj 
Grabowski), Onego I w „Beztlenowcach" Ingmara Villqista (reż. Lukasz Kos), 
Botanika w „Snie pluskwy" Słobodzianka (reż. Kazimierz Dejmek), Laerte
sa w „Hamlecie" Shakespeare'a (reż. Kazimierz Dejmek). Zagrał także m.in. 
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w „Czerwonych nosach" Petera Barnesa w reż. Małgol"7Aty Bogajewskiej 
w Teatrze Jeleniogórskim, Sylwka w „Weź, przestań" Jana Klaty w reż. 
autora w Teatrze Rozmaitości w Warszawie, Autora w „Prze(d)stawie
niu" Tankreda Dorsta i Ursuli Ehler w reż . Agaty Dudy-Gracz w war
szawskim Teatrze Studio, Grafa Czubinin-Zaletajewa w „Nadobnisiach 
i Koczkodanach" Stanisława Ignacego Witkiewicza w rei. Łukasza Kosa 
w Teatrze Powszechnym w Warszawie i Artura Ui w „Karierze Artura 
Ui" Bertolda Brechta w reż. Wojtka Klemma w Teatrze Jeleniogórskim. 

Grał także w Teatrze TV (m.in. w „Matce Courage i jej dzieciach" 
Bertolda Brechta w reż. Laco Adamika i „Historii" Witolda Gombrowi
cza w reż. Hortsa Leszczuka), w filmach (m.in. w „Dużym zwierzęciu" 
Jerzego Stuhra, „Teraz ja" Anny Jadowskiej i „Trójce do W"lięcia" Bar
tosza Konopki) oraz serialach telewizyjnych (m.in. w „Pitbullu" i „Na 
Wspólnej") . 

W 1997 roku na XV Festiwalu Szkól Teatralnych w Łodzi otrzymał 
wyróżnienie za rolę Szambelana w „Iwonie, księżniczce Burgunda" W 
Gombrowicza w reż. Jana Peszka. 

W LD wystąpił w głównej roli w „Koronacji" Marka Mod ze.lew kiego 
w reżyserii Łukasza Kosa, jako Menadżer w „Agata szuka pracy" Dany 
Łukasińskiej w reżyserii Krzysztofa Rekowskiego, Mister Ble w „Szaj
bie" Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk w reżyserii Anny Trojanowskiej. 

LESZEK UC OTA [1977] 
Absolwent warszawskiej AT. Zadebiutował rolą 

Tezeusza we „Snie nocy letniej" Williama Shake
speare'a (reż. Jan Englert). Od 2002 do 2006 roku 
należał do zespołu Teatru Polskiego w Poznaniu, 
gdzie wystąpił m.in. w „Roberto Zucco" Bernar
da-Marie Koltesa (reż. Paweł Wodziński), „Ter
roryzmie" Olega i Władimira Priesniakow (reż. 
Paweł Łysak), „Biesach" Fiodora Dostojewskiego" 

(reż. Marek Fiedor), „Portugalii" Zoltana Egressyego i „Starym Franka 
He.mera" Janasa Haya (reż. Iwona Kempa), a także w głównych rolach 
w „Opowieściach o zwyczajnym szaleństwie'' Petra Ze.lenki (reż. Paweł 
Szkotak) i „Płatonowie i innych" Antoniego Czechowa (reż. Piotr Krusz
czyński) . Zagrał również rn.in.: Kandoma w „We:L, przestań" Jana Klaty 
w reż. autora w warszawskim Teatrze Rozmaitości, w „Pomroczności 
jasnej" Davida Lindsay-Abaire'a w reż.. Piotra owaka w Teatrze Mon
townia w Warszawie oraz Mateo w „Mężczyznach na skraju załamania 
nerwowego" Anny Burzyńskiej w reż.. Piotra Łazarkiewicza w Teatrze 
Bajka w Warszawie. 

Ma także doświadczenie filmowe i telewizyjne (m.in. „Przedwiośnie" 
Filipa Bajona, serial „Na Wspólnej"). Laureat stypendiwn Miasta Po
znania dla wyróżniających się mlodych twórców (2004). W LD wcielał 
się w rolę Twardego w spektaklu „Agata szuka pracy" Dany Łukasiń
skiej (reż. Krzysztof Rekowski). Zagrał również Artura w „Merlinie. In
nej bistoru" Tadeusza Słobodzianka w reżyserii Ondreja Spisaka.. Brał 
także udział w czytaniu „Innego miasta" Łukasza Pawłowskiego w re
żyserii Krzysztofa Jaworskiego i „Ziny" Julii Holewińskiej w reżyserii 
Aldony Figury. 
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DAMIAN tUKAWSKI [1985] 
Absolwent warszawskiej Akademii Teatralnej z 2008 roku. 
Zagrał gościnnie Gastona, Ottona i Profesora Affensch
malza w „Przebudzeniu wiosny" F. Wedekinda w reżyserii 
H. Kaut-Howson w Teatrze Powszechnym w Warszawie. 
Wcielił się również w rolę Marka Czarneckiego w spe1.'1aklu 
„Oskarżeni. Śmierć sierż.anta Karosa" S. Kuźnika w reżyserii 
autora w Teatrze Telewizji. Zagrał także w filmie „Różyczka" J. Kidawy-Błoń
skiego oraz w serialach telewizyjnych, między innymi w: „Brzyduli", ,,Bar
wach szczęścia" i „Czasie honoru''.W Laboratorium Dramatu zagrał Percewala 
w „Merlinie. Innej historii" Tadeusza Słobodzianka w reżyserii Ondreja Spi
saka. Wziął udział w czytaniu „Przypadków chłopca ( arodziny Kryszny)" 
Bhasy w reżyserii A. Figury. 

ROBERT T. MAJEWSKI [1976] 
Absolwent PWSFTviT w Łodzi z 2001 roku. W spekta
klu dyplomowym zagrał Mozarta w „Amadeuszun Petera 
Shaffera w reżyserii Waldemara Zawadzińskiego. W latach 
2001-2005 należał do zespołu Teatru Tarodowego w War
szawie, gdzie stworzył kreacje m.i.n. w „Śnie nocy letniej" 
Sheak.speare'a w reżyserii Jerzego Grzegorzewskiego, "Ża
bach" Arystofanesa w reżyserii Zbigniewa Zamachowskie

go, „2 maja" Andrzeja Saramonowicza w reżyserii Agnieszki Glińskiej, „Happy 
End" Bertolta Brechta i Kurta Weilla w reżyserii Tadeusza Bradeckiego, "Po
duszycielu" Marliaa McDonagha w reżyserii Agnieszki Glińskiej. Zagrał takie 
Okeja w „Bitwie pod Grunwaldem" Tadeusza Borowskiego w reżyserii Marka 
Fiedora w Teatrze Studio w Warszawie. Ma na swoim koncie także role w se
rialach, m.in. w „Kryminalnych" i „Pitbullu''. Laureat nagród na XIX Festiwalu 
Szkół Teatralnych w Łodzi: nagrody dyrek'tora Teatru Narodowego w Warsza
wie za role: tytułową w „Amadeuszu" i Pana Młodego w przedstawieniu „We
sele - sceny wybrane" według Wyspiańskiego. 

Na deskach LD wciela się w postać Janka w „Matce cierpiącej" Tomasza 
Kaczmarka w reży erii Eweliny Pietrowiak. Psa z kulawą nogą w „Absyncie" 
Magdy Fertacz w reżyserii Aldony Figury oraz Keu w „Merlinie. Innej historii" 
Tadeusza Słobodzianka w reżyserii Ondreja Spisaka. Brał udział w czytaniu 
„Hymnów wedyjskich" w reżyserii Aldony Figury. 

KATARZYNA PACIOREK 
Scenogra( Absolwentka architektury wnętrz na ASP 
w Krakowie oraz podyplomowego studium scenografii 
Jest laureatką Stypendium Twórczego Miasta Krakowa. 
Wspólpracuje z teatrami w całej Polsce jako scenograf 
i twórca kostiumów, pracowała m.i.n. z Janem Peszkiem, 
Krystianem Lupą. Pawłem Miśkiewiczem („Rajski ogró
dek - szkice z Różewicza"), uczestniczyła też w realizacji 
„Jak wam się podoba" Szekspira w reżyserii Andrzeja Waj
dy. Z Aldoną Figurą współpracowała przy insceniratjach „Zazdrości" Esther 
Vilar w Teatrze Nowym w Łodzi. W Laboratorium Dramatu przygotował sce
nografię do spektakli w reżyserii Aldony Figury: 'Tiramisu" Joanny Owsianko, 
"Absynt" Magdaleny Fertacz. 

PIOTR ROWICKI [1975] 
Z wykształcenia historyk, autor trzech książek (m. in. „Przed 
górami, przed lasami... czyli bajki dla doro łych" i „Męż
czyzna i bestia"), tekściarz kabaretowy, laureat konkursów 
dramaturgicznych (Festiwal Nowej Dramaturgii. Radom 
Odważny 2005, Windowisko 2005, KonJ..-urs „Ulrike" 2006, 
Konkurs Polskiej Sceny Komediowej 2006, Gdyńska Na
groda Dramaturgiczna 2008, Metafory Rzeczywistości 2008), a także poetyc
kich i prozatorskich. n Przylgniecie" jest jego debiutem dramaturgicznym. 

PRZEMYSŁAW SAD WSKI [1975] 
Absolwent Wydziału Aktorskiego PWSFTviT w Łodzi 
z 1999 roku. Występował na deskach między innymi Teatru 
im. Jaracza w Łodzi (zagrał m.in. Elfa w „Snie nocy letniej" 
W. Shakespeare'a w reż. W. Zawodzi.Ilskiego i Bosmana 
w ,,Burzy" W. Shakespeare'a w reż. z. Brzozy) i Teatru Pol
skiego w Szczecinie (grał Poetę w „Weselu" S. Wyspiańskie
go w reż. J. Józefowicza). Grał także na scenach stołecznych: 

Teatru „Scena Prezentacje" (m.i.n. Jasona w „Japes" S. Gray'a oraz Philippe
'a w „W rodzinnym sosie" A. Jaoui i J.-P. Bacri w reż. R. Szejda). Teatru owego 
Praga (Tony'ego w „Przyjęciu" M. Leigh w reż. K. Zaleskiego), Teatru na Woli 
(Hrabiego Kentu w „Królu Learze" W. Shakespeare'a w reż. A. Konczałow
skiego) oraz Teatru Komedia (Garryego w „Lewych interesach" R. Hawdona 
w reż.]. Bończaka). Ma na woim koncie taicie role filmowe, między innymi w; 
„Pierwszym milionie" Waldemara Dzikiego, „Strefie ciszy" Krzysztofa Langa, 
„Polonaise" Nicole van Kilsdonk, „Siedmiu grzechach popcooltury" Adama 
Bortnowskiego i Domana Nowakowskiego, „Outlanders" Dominica Lees oraz 
„Drodze do raju" Gerwazego Reguły. Grał również w serialach telewizyjnych 
(m.in. w „Fali zbrodni': „Bulionerach': „Determinatorze" i „Londyńczykach"). 
W Laboratorium Dramatu brat udział w czytaniu „Będzie żył .. ~ Janusza Onu
frowicza w reż. Anny Trojanowskiej, „Obcego Króla" Cyryla Cyberskiego 
w reż. Aldony Figury oraz „Ziny" Julii Ho ewińskiej w reż. Aldony Figury. 

ANNA SMOlOWIK [1985] 
Absolwentka Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwe
rowicza w Warszawie (2008). Zadebiutowała w spektaklu 
Harolda Pintera „Lokatorzy" w reż. Waldemara Śmigasie
wicza (2007). Za rolę Lubow w sztuce A. Czechowa }Ni
śniowy sad" w reżyserii Jefgenii Safonowej (2008), otrzy
mała wyróżnienie na :XXVI Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi W 2007 roku 
laureatka trzech nagród w X konkursie „Pamiętajmy o Osieckiej': w tym: U 
nagrody, Nagrody Publiczności i Nagrody Dzienni.karzy. 
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HARCIN SZTABIŃSKI [ 1976) 
Absolwent wrocławskiej PWST. Debiutował rolą 
Lokaja Stanisława w „Operetce" W Gombrowicza 
w reż. Zbigniewa Marka Hassa w Teatrze im.Jaracza 
w Olsztynie (1997). Zagrał w „Balladach morder
ców" N. Cave'a w reż. Jerzego Bielunasa na scenie 
Teatru K-2 we Wrocławiu ( 1998). Był ta.kie Spikerem 
w „Balladzie o Zakaczawiu" Jacka Głomba, Krzyszto
fa Kopki i Macieja Kowalewskiego w reżyserii Wal
demara Krzystka w Teatrze Telewizji. Ma na swoim 

koncie także role filmowe („Jestem" Doroty Kędzier.awskiej) i w serialach 
telewizyjnych (m.in. w „Bożej podszewce II'; „Królach przedmieścia': „Ofi
cerach'; „Odwrócony h" i „Tajemnicy twierdzy szyfrów"). W LD zagrał 
99 groszy w „Szajbie" Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk w reż . Anny Troja
nowskiej, Mordereda w „Merlinie. Innej historii" Tadeusza Słobodzianka 
w reżyserii Ondreja SpiSaka i Władysława Warneńczyka w „Obcym królu" 
Cyryla Cyberskiego w reżyserii Aldony Figury. Brał również udział w czy
taniu „(Nie)ludzkich dzienników" Szymona Bogacza w reżyserii Anny 
Trojanowskiej. 

AGNIESZKA WARCHOLSKA [ 1972 J 
Urodziła się w Ostrowcu Swiętokrzyskim . W 1996 
roku ukończyła warszawską Akademię Teatral
ną. W latach 1996-2002 należała do zespołu Teatru 
Ateneum w Warszawie, na deskach którego zagrała 
między innymi Dziwkę w „Korowodzie" (A. Schnil
zler, reż. A Glińska), Roksanę w "Cyrano de Brege
rac" (E. Rostand, reż. K. Zaleski) i Maję Ochołowską 
w „Opętanych" (W Gombrowicz, reż. A. Pawłowski). 
Aktorka grała także na deskach innych scen, m.in. Teatru Współczesnego 
w Warszawie (Krystyna w ,Wielkanocy" A. Strindberga w reż.. E. Axera) 
i Teatrem Dramatycznym w Wałbrzychu. w którym zagrała Glorię w „Cz:yż 
nie dobija się koni?" H. McCoya w reż. M Kleczewskiej. Zagrała również 
Desdemonę w „Otellu" W Shakespeare'a w reż. A. Olsten w Teatrze Naro 
dowym w Warszawie. ma na swoim koncie także liczne role w Teatrze Tele 
wizji (rn.in. w ,,Pieniądzach innych ludzi" J. Stemera w reż. M. Englerta oraz 
„Bracie Elvisie" M. i M. Szczepańskich w reż. Ł. Wylężalka), filmach (ro.in. 
w „Cwale" K. Zanussiego, „Długu" K Krauze, .Wieży" A. Trzos, „Teraz ja" 
A. Jadowskiej i „Dlaczego nie!" R. Zatorskiego) oraz seńalach telewizyjnych 
(m. in. w „Pierwszym milionie'; „Miasteczku" i „M jak miłość"). W 1998 
roku za rolę Raisy we ,Wniebowstąpieniu" wg A. Rudnickiego w reż. R Ro
wińskiego w Teatrze Telewizji otrzymała wyróżnienie w IV Ogólnopolskim 
Korikursie na Wystawienie Polski.ej Sztuki Współczesnej . Za monodram 
Yita Nuova" B. Hrabala, który również wspólreżyserowała z Jarosławem 
Gajewskim, otrzymała agrodę Dziennikarzy im. Tadeusza Burzyńskiego, 
Laur .Wieczoru Wrocławia'; 1agrodę Polskiego Radia Wrocław i trzy na
grody prywatne na XXXII Międzynarodowych Wrocławskich Spotkaniach 
Teatru Jednego Aktora 1998) oraz Nagrodę Dyrektorów Międzynarodo
wych Festiwali Teatrów Jednego Aktora na XXXVlll Międzynarodowych 
Wrodawskich Spotkaniach Teatru Jednego A\..1:ora (2004). 

~ĘOE PIOTR ROWlCKI 

W LD zagrała Kobietę n w „Gardenii" Elżbiety Chowaniec w reżyserii Al
dony Figury", Sukę w „biedny Ja, Suka i Jej Nowy Koleś" Michała Walczaka 
w reżyserii Piotra TEdrzejasa oraz Ginewrę w „Merlinie. Innej historii" Tade
usza S!obodzianka w reżyserii Ondreja Spisaka. 

ZDZISŁAW WARDEJH [19401 
Absolwent warszawskiej PWST. Karierę aktorską roz
począł w Zielonej Górze na początku lat 60. Potem pra
cowal w Poznaniu, Krakowie, aż w 1968 roku tra.fil do 
Warszawy, gdzie pozostał do dzisiaj. Należał kolejno do 
zespołów teatrów: Narodowego, Ochoty, Nowego i Dra
matycznego, w którym dotąd pracuje. Nigdy jednak nie 
stronił od występów gościnnych. szczególnie w spekta
klach teatrów nieinstytucjonalnych, takich jak poznań

ska Scena na Piętrze czy warszawski Teatr Szwedzka 2/4. Jak dotąd zagrał 
około 130 ról na deskach teatrów w całej Polsce, ponad 80 w Teatrze TV 
i ponad 60 w filmie (nie licząc seriali). Do najważniejszych ról w tym boga
tym repertuarze zaliczyć maż.na: tytułowe postacie w „Męczeństwie i śmierci 
Marata" Petera Weissa (reż . Henryk Tomaszewski. Teatr Polski w Poznaniu, 
1967), „Hamlecieu (reż. Jerzy Wróblewski, Teatr Rozmaitości w Krakowie, 
1967) i „Makbecie" Williama Shakespeare'a (reż. Andrzej Walden, Teatr 
Polski w Bydgoszczy, 1999), „Płatonowie" Antoniego Czechowa (rei. Adam 
Hanuszkiewicz, Teatr Narodowy, 1976), a takie role Trieplcwa w „Czajce" 
Antoniego Czechowa (rez. Tadeusz Minc, Teatr Narodowy, 1970) , Olega 
Bajana w „Pluskwie" Włodzimierza Majakowskiego (reż . Konrad Swinarski, 
Teatr arodowy, 1975), Chlestakowa w „Rewizorze" Mikołaja Gogola (reż. 
Roman Kordziński, Teatr im . Bogusławskiego w Kaliszu, J 983), Sawwy Łu
kicza w „Szkarłatnej wyspie" Michaiła Bułhakowa (reż. Piotr Cieślak, Teatr 
Dramatyczny w Warszawie, 1995), Franka w „Tomaszu Mannie" Jerzego Łu· 
kosza (reż. Aleksander Berlin, Teatr Polski w Bydgoszczy, 1998). W Teatrze 
Telewizji zagrał m.in. w „Ameryce" Franza Kafki w reż . Andrzeja Przybyl
skiego, „Czarnej komedii" Petera Shaffera w reż. Barbary Borys-Danuęckiej, 
„Elżbiecie królowej Anglii" Ferdinanda Brucknera w reż . Laco Adamika 
i „Łamigłówce" Łukasza Wylężałka w reż. autora. Do jego licznych ról filmo
wych należą m.in. role w: „Iluminacji'" Krzysztofa Zanussiego, „Dreszczach" 
Wojciedla Marczewskiego, „Piłkarskim pokerze" Janusza Zaorskiego i film.ie 
„Parę osób, maty czas" Andrzeja Barańskiego. Grał także w serialach, takich 
jak: „W labiryncie", "Ekstradycja" i „Policjanci". 

Zdobywca kilku nagród, ro.in . za rolę Chlestakowa na x.xrn Kaliskich 
Spotkaniach Teatralnych w 1983 roku i Złotej Maski w Bydgoszczy za rolę 
Frarika w 1998 roku. 

W LD z powodzeni.em gra Ojców: w „111" Tomasza Mana w reżyserii 
Redbada Klijnstry, „Absyncie" Magdy Fertacz w reż.yserii Aldony Figury 
i „Matce cierpiącej" Tomasza Kaczmarka w reżyserii Eweliny Pietrowiak. 
Za rolę w „Absyncie" otrzymał nagrodę na 47. Kaliskich Spotkaniach Te
atralnych w 2007 roku. Gra także główną rolę w „Maestrze" Jarosława Abra
mowa-Newerlego w reżyserii Anny Smolar. Brał Lakże udział w czytaniach: 
„Zegarów" Tomasza Łubieńskiego (które również wyreżyserował), „Orfe
usza" Anny Swirszczyńskiej w reż. Aldony Figury oraz „Buni" Roberto Cossy 
w reż. Krzysztofa Rekowskiego. 
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BARTŁOHIEJ W02NIAK (19 s) 
Człowiek orkiestra. Gitarzysta, kompozytor, reży
ser dźwięku i sound designer. Swoją grę na gitarze 
szkoW pod okiem Piotra Lemańskiego i Leszka Po
tasińskiego na Wydziale Muzyki Jazzowej w Pań
stwowej Szkole Muzycznej Il st. im. F. Chopina 
w Warszawie. Studiował także w Prywatnej Szko
le Muzyki Rozrywkowej im. Krzysztofa Komedy 

w Warszawie w klasie Grzegorza Galuszki i Krzysztofa Fetrasia. Brał 
udział w mistrzowskiej klasie gitary Gary Wittnera. 

Absolwent Wydziału Reżyserii Dźwięku Akademii Muzycznej im. 
F. Chopina na kierunku Film i Muzyka Rozrywkowa. Koncertował 
z triem „Media Luna".. Skomponował muzykę m.in . do filmów „Lady 
Domina" i „Wtorek" Michała Gazdy. Jako reżyser dźwięku współpra
cował ro.in.: z Tomaszem Bagińskim przy filmie „Katedra", nominowa
nym do O kara w 2003 w kategorii filmów animowanych, Ewą Piętą 
(„Piechu': „Dziewczyna z plakatu"), Feliksem Falk.iem (Teatr TV „Ra
zem") i Wojciechem Pacyną („Sensacje XX wieku"). W Laboratorium 
Dramatu zają! się oprawą muzyczną do spektakli : „Kowal Malambo" 
Tadeusza Słobodzianka, ~Gardenia" Elżbiety Chowaniec. 
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