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z Ingmarem Villqistem 
rozmawia Remigiusz Grzela 

, 
otworzyc 

drzwi 

Najpierw napisał pan „Kompozycję w słoń
cu". Co wspólnego mają obie jednoak
tówki? 

Tytuł może oddawać konfigurację emocjona l ną 
bohaterów. Kompozycja - czyli przedstawienie 
zależności i ich pochodnych. W „Kompozycji 
w słońcu" opisałem historię związku siostry 
i brata , starych ludzi, którzy wychowują 

w ukryciu przed światem dwoje własnych dzieci. 
„Kompozycja w błękicie" to opowieść o walce 
o wolność. Alke, młoda kobieta mieszka ze swoją 
starą matką w maleńkim mieszkaniu i za wszelką 
cenę próbuje znaleźć dla siebie skrawek 
wolności. Obie historie łączy fatum z przeszłości, 
ale też odium społeczne. Tytuł jest określeniem 
wymyślonej przeze mnie sytuacji. Trochę jak 
w przypadku martwej natury na obrazie 
- patrzymy na nią, a później w naszej wyobraźni 
możliwe są różne jej warianty. 

Mówił pan zawsze, że stoi po stronie 
tolerancji dla swoich bohaterów. W tym 
wypadku chyba nie jest łatwo o tolerancję 
dla starej kobiety, która doprowadza córkę 
do ostatecznej próby? 



„Kompozycja w błękicie" jak i wiele wcześ
niejszych jednoaktówek, ma źródło w moich 
doświadczeniach osobistych. Taką relację oglą
dałem w swoim dzieciństwie. Taka relacja istniała 
m i ędzy moją babką i matką. Zawsze zasta
nawiałem się, dlaczego człowiek, który ma 
wszelkie możliwości, aby być wolnym, nie potrafi 
z nich skorzystać. Dlaczego woli budować wokół 
siebie fosy, mury i przeszkody? Sam zamurowuje 
drzwi i okna w mieszkaniu, żeby tkwić w sytuacji, 
która go od wolności odgrodzi. Pewnie rob i to 
w strachu przed wyborem wolności. 

Mam wrażenie, że pana bohaterowie, nie 
tylko tego tekstu, w ogóle uciekają od 
wolności. 

Boją się JeJ, bo wolność to możliwość 
podejmowania decyzji i odpowiedzialność za ich 
konsekwencje. O wiele wygodniej uwikłać się 

w relacje za l eżności i obarczać ją winami za 
wszystkie faktyczne i wyimaginowane cierpienia. 
W konstruowaniu tej historii istotne wydały mi s i ę 

ukryte powody, które doprowadziły te kobiety do 
matni, w jakiej się znalazły. Tak, jakby 
potrzebowały wzajemnej manipulacji, polega
jącej na drobnym ustępowaniu, a za chwileczkę 
anektowaniu całego obszaru należącego do 
drugiej. Nieustanna wojna na wyniszczenie, 
w której na chw i lę dajemy odetchnąć drugiej 
osobie, żeby doszła do siebie, zebrała siły, po to, 
by dalej ją eksterminować i zawłaszczać. Tutaj 
nasuwa się najważniejsze pytanie: Dlaczego nie 
można po prostu otworzyć drzwi i wyjść z takiego 
mieszkania? 
Jeżeli zniszczymy tę drugą osobę, to wtedy 
pozostaniemy sami ze sobą. Co wtedy? To 
właściwie charakterystyczna relacja dla wszel 
kiego rodzaju związków - męża i żony, dziecka 
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i ojca, nauczyciela i ucznia. Wahadło chodzi 
w jedną i drugą stronę, ale silniejszy pilnuje, żeby 
waga cały czas wychylała się równo. 

Co dokładnie zapamiętał pan z obserwacji 
pana mamy i pana babki? 

U mamy zapamiętałem silną, ukrytą potrzebę 

zdobycia s i ę na wolność, wyjścia z domu . 
A j ednak mama nigdy nie umiała się na to 
zdobyć . Dopiero po śmierci babki zaczęła 
mozolnie, powol i budować swoją przestrzeń 
wo l ności - a była j uż osobą w mocno średn im 
wieku. Obserwowałem, jakie to trudne. Od 
najmłodszych lat obserwowałem obsesyjną, 

wolnościową postawę, która istniała na przekór 
temu, co oglądałem. To nauczyło mnie, że za 
wszelką cenę - kalecząc się i błądząc, ponosząc 
porażk i - trzeba budować własny obszar 
wolnościowy, tak w sferze osobistej, choćby 
konsekwencje były okrutne, jak i w sferze 
zawodowej - co j est równie trudne. 

Używa pan języka, który słyszał w domu? 

Tak, niektórych słów, określeń, których używała 
moja babka. 

W pewnym momencie, na chwilę, wojnę 
kobiet przerywa mężczyzna, Jano, przyja
ciel Ałke. Dlaczego nie przychodzi, żeby 
uratować jedną z nich? 

Kiedy pojawia się Jano, wydaje nam się, że mogą 
z Alke budować związek - lepiej lub gorzej, ale 
samodzielnie, bez starej kobiety. Wystarczy 
jedno spotkanie przy stole, by sytuacja jeszcze 
bardziej się skomplikowała. 

7 



8 

Zaczyna się bezsiła i zapętlenie we własną 

niemoc. Obie kobiety wzajemnie się wyko
rzystują. Cierp i ą, ale nie dają tego po sobie 
poznać, prezentują cały repertuar zachowań 
manipulacyjnych od miłości po nienaw1sc, 
zachowań typowych. Tak naprawdę wzajemnie 
hodują swoją zależność. Kiedy więc pojawia się 
mężczyzna, który mógłby po prostu zabrać 
młodą kobietę, nie robi tego, tylko wmani
pulowuje się w tę historię. Dlaczego? 

Dla rozwoju dramatu powinien pojawić się 
kontrapunkt, który ustawiłby tę historię 
w innej sytuacji. Dlaczego pan z niego nie 
skorzystał? 

Nie umiem na to odpowiedzieć . Postacie moich 
jednoaktówek zawsze są inne. Może bardziej 
wrażliwe, bardziej uczuciowe, ufne, naiwne? 
Proszę zwrócić uwagę, ze noszą w sobie defekt 
społeczny, a nie jednostkę chorobową. 

Jano jest taką postacią, choc pozornie 
wydaje się być niepełnosprawny intelek
tualnie.„ 

Ale okazuje się, że pięknie opowiada o swoim 
uczuciu do Alke, że potrafi żartować z matką przy 
kolacji, opowiadać dowcipy, rozumie kalambury, 
które ona opowiada, sam tworzy równie zabawne 
figury stylistyczne. Jednak w momencie, 
w którym matka zgadza się na ich związek, 

zgadza, bo musi tak zrobić - córka niejako tę 
postawę wymusiła, ani Alke ani Jano nie potrafią 
podjąć decyzji o wyjściu z mieszkania . Zostają 
w nim, wbrew sobie, wbrew własnemu 

przekonaniu. Owszem, ograniczają jeszcze 
bardziej swoje skrawki wolności, ale mają dach 
nad głową, utrzymanie, pozorne bezpie
czeństwo. 
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To jest ten defekt społeczny, o którym pan 
wspomniał? 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiill Takich historii jest mnóstwo - ciągle słyszymy, że 
żona żyje z mężem, od którego nie może się 
wyprowadzić. Często nie tylko dlatego, że nie ma 
mieszkania, ale dlatego, że ma wytatuowany 
w mózgu regulamin i zasady chorej zależności. 
Trudno jest rozpocząć samodzielne emocjonalnie 
życie. Tak samo jak w rodzinach alkoholików. 
Żona nie potrafi opuścić alkoholika, bo jest 
przyzwyczajona do upokorzeń, do strachu - to 
jest dla niej sytuacja normalna. Jeżeli decyduje 
się na następny związek, to często z kimś bardzo 
podobnym. Takjak z hubą na drzewie, zjadają się 
równocześnie dając sobie siłę i soki do dalszej 
wzajemnej eksterminacji. To są historie będące 
pochodną silnego kontekstu społecznego. Bardzo 
mi zależało, żeby moi bohaterowie nie byli 
postaciami jednowymiarowymi . Chciałem, żeby 
i czytelnik i widz zobaczyli w nich pełną panoramę 
uczuć - również miłość, tkliwość, czułość, żart 
i faktyczną bliskość. 

Kiedy zaczynałem czytać „Kompozycję 
w błękicie", miałem wrażenie, że pójdzie 
w stronę „Sonaty jesiennej" Bergmana ... 
ale uświadomiłem sobie, że w pana jedno
aktówce, w opisanej w niej rodzinie nie ma 
ani ofiar ani katów. 

Nie ma, bo nie może ich być w takiej figurze 
emocjonalnej. Jeśli ktoś nam się wydaje ofiarą, 
to sam podkłada głowę na pieniek. Podkłada, bo 
tak jest ukształtowany. Stąd podkreślam 
rodowód społeczny. Nie mogę myśleć źle ani 
o starej kobiecie, ani o jej córce, ani o Jano. 
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Zauważyłem na jednej z prób, że na 
egzemplarzu sztuki jedna z aktorek 
napisała: „To jest prawdziwe, to jest 
piękne, tak było, tak jest i tak będzie". 

Większość z nas zna takie historie z własnego 
doświadczenia. W przypadku mojej jednoak
tówki, matka, która w okrutny sposób obchodzi 
się ze swoją córką, budzi współczucie, litość 
i pytanie, skąd się to wzięło i do czego to zmierza. 
Zachowuje się okrutnie, ale po chwil i ma 
poczucie winy, przyznaje się do niej, żebrze 

o wybaczenie. I znów okazuje bliskość, nawet 
j eśli robi to nieporadnie. Stara kobieta chce 
pomóc swojej córce w wyjściu na wolność. To się 
nie udaje. To może wydać się karykaturalne . Jej 
słowa znaczą, co innego niż w ich zamierzeniu, 
ale wciąż wa lczy o wolność dla córki , stara się być 
racjonalna , wręcz wypycha ją z domu, kiedy 
pojawia się mężczyzna. Ale historia tej trójki 
poszła już za daleko. Już nie ma wyjścia. 

Kiedy wyjechał pan z Ellmit, w którym 
rozgrywała się większość pana jedno
aktówek i gdzie jest dzisiaj doktor 
Gerdmann? 

Gdzie bym nie uciekł , zawsze okazuje się, że 

trafiłem w sam środek Ellmit. W tej chwili 
mieszkam i pracuję nad morzem, czasami 
spaceruję nocą po plaży i wiem, że wszystkie 
postaci z moich wczesnych sztuk, czułyby się tam 
jak u siebie. Taki żart losu. 

Tylko szpitala nie ma na plaży. 

Ten szpital każdy ma w głowie. 
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z Ingmarem Villqistem 
rozmawia Remigiusz Grzela 

Nie chce pan wracać w swoich tekstach ani 
do tego miejsca ani do doktora Gerdmanna? 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Tu po~a~ która pajawia~ się w ~żnych je
dnoaktówkach, bardzo idealistyczna, stająca 
zawsze po stronie bohaterów, którym było 
trudniej, chyba poniosła porażkę . A może 

zrozumiała, że nie da się naprawić życia i pomóc 
innym, jeśli oni sami nie będą mieli potrzeby 
i determinacji do tego? Ale tak naprawdę 

Gerdmann jest w moich wszystkich jedno
aktówkach, t ylko nie bierze już w ni ch 
bezpośredniego udziału. 
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Został pan dyrektorem Teatru Miejskiego 
im. Witolda Gombrowicza w Gdyni. Jakie są 
pana plany? 

Myślę, że przed nami bardzo długa i trudna 
droga, żeby teatr, którym kieruję stał się jednym 
z ważnych, ciekawych elementów topografi i 
teatralnej w Polsce. 
Zastanawiając się nad nowym profilem teatru, 
który jest mały, kameralny i na samym końcu 
Polski, uświadomiłem sobie, że muszę znaleźć 
form ułę osobności. Postanowiłem, że będziemy 
wystawiać najważniejsze - z mojego punktu 
widzenia - teksty dwudziestowiecznej drama
turgii polskiej, europejskiej i światowej, również 
adaptacje powieśc i , które kształtowały arty
styczną świadomość mojego pokolenia. Do ich 
realizacj i staram się zapraszać reżyserów 

różnych pokoleń, których cen ię ale których cha
rakterystyczną cechą jest przede wszystkim 
um i ejętność i świadomość wagi pracy z aktorem. 
Chciałbym, żeby w ten sposób zespół aktorski 
bezustannie poszerzał swój warsztat artystycz
ny. Jestem idealistą - tak jak dr Gerdmann . 
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Kogo więc będzie pan wystawiał w naj
bliższym czasie? 

To Harold Pinter, Franz Kafka, Georg Buchner, 
Eugene Ionesco, Marcel Proust, James Joyce, 
Max Frisch , Edward Albee, Albert Camus ... 
Tak dłu go, jak będzie mi dane kierować tym 
teatrem, będę realizował taki właśnie program. 

Inaczej patrzy się na teatr z perspektywy 
dyrektora? 

Całkowicie. Już ki lka dni zajmowania tego 
stanowiska uświadamia, jak w istocie wygląda 
obszar ludzkich emocji zwany teatrem. Roz
suwają się chmury nad tym pejzażem i kiedy się 
wyłania faktyczny obszar, powoli ale konse
kwentnie go poznajemy. Przede wszystk im trze
ba szybko pogodzić się z tym, że wygląda on 
inaczej, niż sobie wyobrażaliśmy i zabrać się do 
pracy. 

Nie lubi pan, kiedy inni reżyserzy biorą na 
warsztat pana teksty? 

To nie jest tak . Są to bardzo specyficzne teksty, 
kameralne, których zrealizowanie wymaga 
długiej i żmudnej pracy z aktorem - ich 
inscenizacje opierają się, w dużej m ierze na 
kreacj i aktora. Ci eszę się, jeśli mam moż l iwość 
reżyserowania swoich jednoaktówek. Lubię 

pracę z aktorem . Jest mi dobrze ze swoimi 
tekstami. 

Którą ze swoich sztuk najmniej pan lubi? 

Piszę bardzo długo, nie mogę skończyć, wydaje 
mi się, że potrzebuję roku, dwóch, aby nadać 
tekstowi właściwą formę. Później, w pracy na 

scenie skracam, nawet o połowę, zmieniam. Nie 
mam litośc i dla własnego tekstu na scenie. Pisze 
się do czytania, scena wymaga innych środków 
obrazowania. Każdy z dramatów jest jak dziecko. 
Każdy bym poprawiał, każdy bym zmieniał. Są 
fragmenty, które są przegadane, w których 
uwodzi lekkość budowania narracji, czy dialogu. 

Więc który z tekstów najmniej pan lubi? 

[bardzo długa pauza] 

W takim razie zapytam inaczej: Która ze 
sztuk najbardziej pana boli? 

„Bez tytułu" 1
• Dzisiaj uważam , że nie powinno 

się przekraczać w sztuce pewnych granic, bo się 
za to płaci za dużą cenę . Dla artysty jest kuszące, 
aby naruszać granice emocjonalnego tabu, ale 
dzisiaj jestem ostrożny. Tak, ta sztuka naj 
bardziej mnie boli, odchorowałem ją i rzadko 
o niej myślę. Jest po prostu w tomie moich 
dramatów. Jednak z punktu widzenia czysto 
warsztatowego mogę powiedzieć, że lepiej nie 
uda mi się nigdy napisać na podobny temat. 
Zawsze, kiedy myślę o swoim tekście, przy
pomina mi się, co towarzyszyło jego powsta
waniu - pogoda, pomieszczenie, Jakieś spot
kania , samopoczucie, kolory, zapachy. Tutaj nie 
pamiętam kompletnie nic, nawet nie pamiętam, 
gdzie pisałem. Pamiętam tylko swój stan po 
napisaniu tego tekstu - myśl, że nie pow inienem 
tego robić. 

1„Bez tytułu", j ednoaktówka opublikowana w tomie I ngmara Vil lqista „Noc 
Helvera ; Beztlenowce : jednoaktówki", Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2001; 
dramat został zreal izowany przez Łukasza Barczyka w Teatrze TVP pod tytu 
łem „ 51 m inut" (2003) - to opow i eść o matce towarzyszącej umierającemu 
na zakaźną chorobę synowi. 
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KOMPOZYCJA 
W BŁĘKICIE 

obsada: 
STARA KOBIETA 

Ewa Szykulska 
ALKE 

Dorota Lulka 
JANO 

Marcin Troński 

reżyseria 

Ingmar Villqist 
scenografi a i kostiumy 

Marcel Sławiński , Katarzyna Sobańska 
reżyseria św i ateł 

Piotr Rybkowski, Andrzej Król 
charakteryzacja 

Agata Kaczuba-Jasiówka 
opracowanie muzyczne 
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Ewa Zatońska-Skrzecz 

inspicjent 

Beata Nieśmiałek 
sufler 

Maria Skowronek 

Prapremiera 28 marca 2009 



E a Szykulska 

Absolwentka PWST w Warszawie. Debiuto
wała na scenie Teatru Studio w 1973 roku. 
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Ważniejsze role filmowe: "Zjazd rodzinny" 
(1968 , Węgry), "Człow i ek z M-3" (1969), 
"Hydrozagadka" (1970), "Dziewczyny do wzięcia" 
(1972), "Potop" (1974), "Kariera Nikodema Dyzmy" 
(1979), "Vabank" {1980) i "Vabank II Riposta" 
(1984), "Jan Serce" (1981), "Seksmisja" (1984), 
"Kroniki domowe" (1997), "Dotknij mnie" (2003). 

Była związana z warszawskimi teatrami: 
Studio i Syrena, występowała także w teatrach: 
Na Woli, Rozmaitości, Stara Prochownia oraz 
Teatrze Współczesnym we Wrocławiu i Scenie Na 
Piętrze w Poznan iu. W ostatnich sezonach zagrała 
m.in. w spektaklach "Miss HIV" (Teatr Polonia) oraz 
"Bomba" (Teatr Na Wo li) w reż. Macieja Kowa lew
skiego, „Zamarznięta" w reż . Pawła Sali (Teatr Wy
twórnia), „Antygona w Nowym Jorku" w reż. 
Zbigniewa Lesienia (Teatr Dramatyczny im . Alek
sandra Węgierki w Biatymstoku) - Ewa Szykulska 
wróciła do roli Anity po trzynastu latach, wcześniej 
zagrała ją, również w reż . Lesienia , we Wro
cławskim Teatrze Współczesnym), „Maestro" w reż. 
Anny Smolar w Laboratorium Dramatu . 

Zagrała wiele ról w Teatrze TVP, m.in . 
Mariannę w „Świętoszku" Moliera w reż. Zygmunta 
Hubnera, Luzzi w „Pierwszym dniu wolności" 
Kruczkowskiego w reż. Jana Bratkowskiego, Betty 
w „Karierze Artura Ui" Brechta w reż . Jerzego Gruzy, 
Wandę we „Wszyscy zostali napadnięci" Iredyń 
skiego w reż . Zbigniewa Rebzdy, Marię w „Daczy" 
Iredyńskiego w reż. Tomasza Zygadły, Pan ią 

Vaugham w „Mrocznych zaułkach na kępie 
Kimballa" Aikena w reż . Barbary Sass, Annę 

w „Ustach Micka Jaggera" Nowakowskiego w reż. 
Michała Kwiecińskiego . 

Otrzymała nagrodę Ministra Kultury i Sztuki 
II stopnia za wybitne kreacje filmowe i teatralne, 
Srebrny Krzyż Zasługi oraz "Kryształowy Granat" 
dla naj lepszej aktorki komediowej na VIII Festiwalu 
Filmów Komediowych w Lubomierzu, a także Quest 
Europe - Wielki Ukłon - nagroda honorowa za 
"wszystko piękne, czym sycić i poić mogła się dusza 
widza " - Zielona Góra 2008 
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Dorota Lulka 

Absolwentka Studium Aktorskiego przy 
Teatrze Wybrzeże w Gdańsku, ukończyła kurs dla 
dz iennikarzy i prezenterów TVP. Występowała 
w teatrach: Wybrzeże w Gdańsku (1980, 1982-85), 
Muzycznym im. Danuty Baduszkowej w Gdyni 
(1981-82), Nowym w Poznaniu (1987-94) i Sceny 
Na Piętrze w Poznaniu (1995). Od 1999 roku 
aktorka Teatru Miejskiego im. W. Gombrowicza 
w Gdyn i. 

Role filmowe i telewizyjne: Natasza 
- „Fałszywa moneta", J. Gąsiorowski, Matka Ofelii 
- „Ofelia", A. Maleszka, Matka Ofelii - „Ofelia na 
wakacjach", A. Maleszka, Echo - „Ram-dam 
gadające lustro", J. Moszkowicz, Dorota Lulka 
- „Uśmiech kota czyli 7 piosenek D. Lulki (recital)", 
J. Wernio, Dorota Lulka - „Słodkie lata 60-te 
(recital)", J. Wernio. 
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Ważniejsze nagrody i wyróżnienia : 2008 - Me
dal Civitas e Mari „Tym którzy odważnie rea l izują ma
rzenia " - nadany przez Prezydenta Miasta Gdyni z oka
zj i Jubi leuszu 30- lecia Pracy Artystycznej. 

Za tytułową rolę „Piaf" P. Gems w reżyse6 i 

J . Szurmieja na scenie Teatru Miejskiego im. W. Gom
browicza w Gdyn i otrzymała: Sztorm Roku 2005 
w plebiscycie czytelników „Gazety Wyborczej'', 
Teatra lną Nagrodę Ma rszałka Województwa Pomor
skiego za rok 2005 {w tym samym roku ta sama 
nagroda za rolę Krystyny w „Pannie Julii" A. Strind
berga w Teatrze Miejskim im. W. Gombrowicza 
w Gdyni), Galion Gdyński - Nagrodę Prezydenta 
Miasta Gdyni. 

Pozostałe ważniejsze nagrody: tytuł najlep
szej aktorki I X Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nie
przyj emnych w Łodz i za rolę Jesiennej Dziewczyny 
i Bidul i w spektaklu „ Niespodziewany koniec lata" 
J. Przybory i J . Wassowskiego, reż . W. Śmigasiewicz, 
Teatr Miejski im. W. Gombrowicza w Gdyni, Najpo
pu larniejsza aktorka Sceny Letniej (2003), Nagroda 
Prezydenta Miasta Gdyni za piosenki z Kabaretu 
Starszych Panów, przyznana z okazji Międzyna

rodowego Dnia Teatru (2000) , Nagroda dla młodego 
twórcy radiowego, za s łuchowisko Fedrerico Garcia 
Lorca - kierunek śmierć, Festiwal Słuchow i sk Polskie
go Radia w Bolimowie ( 1997), Biały bez - nagroda dla 
najpopularniejszej aktorki Poznania (1993) , Nagroda 
główna - Fest iwal Piosenki Aktorskiej we Wrocław i u 

( 1989), Nagroda za główną ro l ę kobiecą - rolę Doryny 
w spektaklu „Tartuffe" Moliera, Festiwa l klasyki 
w Opol u (1989), Medal Młodej Sztuki za rolę 

Szansonistki w spektaklu „ Decadance" J. Satanow
skiego i Panny Młodej w „Weselu" S. Wyspiańskiego 
(1 988). W Teatrze Miejskim w Gdyni zagrała m.in . 
Małgorzatę w „Woyzecku", Martę i Panią Luckerniddle 
w „Świętej Joannie Szlachtuzów", Trudi w „ Kompozycj i 
w słońcu", Żonę Santin iego w „ Plotce", Hortensję 
w „Zorbie", Emi l ię w „Niebezpiecznych zw i ązkach", 

Krystynę w „Pannie Juli i" i wielokrotn ie nagradzaną 
tytułowąrolę„Piaf" P. Gems. 



M rcin Trońsk· 

Absolwent PWST w Warszawie. Debiut 
sceniczny - 1977. Był związany z teatrami 
Współczesnym i Dramatycznym w Warszawie . 
Zagrał blisko sto ról w filmach kinowych, 
telewizyjnych i serialach. 
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Ważniejsze filmy: „Szpital przemienienia" 
w reż. Edwarda Żebrowskiego, „Człowiek z żelaza" 
w reż. Andrzeja Wajdy, „ Pensja pan i Latter" w reż. 

Stanisława Różewicza, „Baryton" w reż. Janusza 
Zaorskiego, „O-bi O-ba . Koniec cywilizacj i" w reż. 

Piotra Szulkina, „Jezioro Bodeńskie" w reż . Janusza 
Zaorskiego, „Maskarada" w reż . Janusza Kijowskiego, 
„And The Violins Stopped Playing" w reż. Alexandra 
Ramat1, „Kornblumenblau" w reż . Leszka Wosiewicza, 
„Oszołomienie" w reż. Jerzego Sztwiertni, „Po włas

nym pogrzebie" i „Urodzony po raz trzeci" w reż. 

Stanisława Jędryki, „Stan strachu" w reż. Janusza 
Kijowskiego, „Żelazną ręką" Ryszarda Bera, „Eminent 
Domain" w reż . Johna Irvina, „Femina" w reż. Piotra 
Szulkina, „Havet Stiger" w reż. Oddvara Einarsona, 
„ Seszele" w reż . Bogusława Lindy, „ Koniec gry" w reż. 
Fel iksa Falka, „Wielka wsypa" w reż. Jana Łomnickiego, 
„Balanga" w reż. Łukasza Wylężałka, „ Ubu Kró l" w reż . 
Piotra Szu lkina, „Pełną parą" w reż . Leszka Wosie-
wicza. 

Wybrane role teatralne: Antonio w „Wieczorze 
Trzech Króli" w reż . Macieja Englerta (Teatr Współ
czesny, Warszawa) , Victor w „Życiu prywatnym" Co
warda w reż. Romualda Szejda (Teatr Scena Pre
zentacje) Otello i Pierwszy Sekretarz Ambasady 
w „Ambasadorze" Mrożka w reż . Erwina Axera (Teatr 
Współczesny, Warszawa), Baptista Minola w „Pos
kromieniu złośnicy" w reż. Krzysztofa Warlikowskiego, 
Tafijczyk w „ Powrocie Odysa" Wyspiańskiego w reż. 
Krystiana Lupy, Antonio w „Szach mat" Vittorio w reż . 

Adama Ferencego, Weinflaschenstopselfabrikant 
w „Ausloschung - Wymazywaniu" Bernharda w reż . 

Krystiana Lupy (wszystkie Teatr Dramatyczny, War
szawa), Mick Dowd w „Czaszce z Connemary" McDo
nagha w reż. Bartłomieja Wyszomirskiego (Teatr im. 
Jaracza w Olsztynie), Peer Gynt w „Peer Gyncie. 
Szkicach z dramatu Henryka Ibsena" w reż. Pawła 

Miśkiewicza (Teatr Dramatyczny, Warszawa), Azolan 
w „ Niebezpiecznych związkach" Hamptona w reż. 

Bartłomieja Wyszomirskiego (Teatr Komedia, War
szawa). 

Zagrał blisko 80 ról w spektaklach Teatru TV. 
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Marcel Sławiński 

Scenograf. Absolwent Akademi i Sztuk Pięknych w Krakowie Wydział 
w Katowicach (grafika, malarstwo, rysunek) oraz Akademia Sztuk 
Pięknych w Krakowie Wydz i ał Scenografii m.in. w pracown iach prof. 
A. K. Majewskiego oraz prof. J. Skarżyńskiego i Pawła Dobrzyckiego. 
Obecnie wykładowca na ASP w Katowicach r ASP w Warszawie na 
wydziale scenografi i . 
Współpracował z wieloma teatram i (m .in . Teatr W ielk i - Opera Na ro
dowa w Warszawie , Opera Bałtycka, Opera Śląsk? w Bytom iu, Opera 
Wrocławska, Teatr Wielki w Poznaniu , Teatr Sląski im . S. Wys 
piańskiego w Katowicach, Teatr Rozmaitości w Warszawie, Teatr 
Słowackiego w Krakowie, Teatr Polski w Bie l sku-Białej, Teatr Polonia 
w Warszawie, Kino-Teatr BaJka w Warszawie, Teatr Muzyczny Capitol 
we Wrocławiu, Teatr Rozrywki w Chorzowie, Gliwicki Teatr Muzyczny) . 
Jest autorem scenografii do spektak li teatralnych , operowych i musi 
calowych, m. in . Bash N. LaBute 'a (reż. G. Jarzyna) , Miłość i Las 
F. Rotha (reż . M. Ratyński), Darkroom wg R. Jeger (reż . P. Wojcieszek ), 
Czarodziejski flet W. A. Mozarta, Rigoletto G. Verdiego, Halka 
S. Moniuszki (reż. M. Weiss-Grzesiński) , Henryk VI (reż . K. Kolberge r) , 
Badania terenowe nad ukraińskim seksem o. Zabużko (reż . M. Szu
mowska), Mleczarnia J. Rykały ( reż. J. Rykała), Ragtime (reż. M. Sar
tova), Łucja szalona (reż. M. Piekarz), Napis ( reż. W. Patlewicz), 
Czarodziejka z Harlemu ( reż. I. Vi llqist), 

Ukończyła Akademię Sztuk Piękn ych w Krakowie Wydz i ał w Katowicach 
- D~p lom z wyróżnieniem i meda lem 1991 (mala rst wo i grafika, grafika 
pro]ektowa) . Stypendystka Ministra Ku ltury i Sztuki . Brała udział 

w wie.lu wystawach malarskich w kraju i za granicą. Od 1993 zajmuj e 
się głownie scenog rafią. Ważniejsze realizacje: 
Teatr TVP: „St ygmatyczka ", reż. Wojciech Nowak - nagroda za 
scenogra fi ę na fest iwalu „Dwa teatry " w Sopocie, „Trelemorele", 
„ ~oto pl astiko n ", „ Martwa Kró lewna", „ Duże i małe" - wszystkie w reż. 
Piotra Ła zarki ewi cza, „ Przypadek Klary ", „ Courage mojej Matki" - oba 
w reż . Magdaleny Łazark iew i cz, „Pokój saren ", reż. Lech Majewski 
„ Dobrze", reż . Tomasz Man 
Tea t r : Realizacje Piotra Łazarkiewicza, m .in . : „Metoda" J. Galcerana 
(Teatr Komedia, Warszawa ) „Czarny punkt " A. Dziurawca (Teatr 
W itkacego'. ::;akopane), „ 3x2 " T. Mana (Teatr ProchOffnia, Warszawa), 
„ Panna Julia A. Stri ndberga (Tea tr Miejski w Gdyni , Teatr im. w Sie
maszkowej , Rzeszów, Teatr Nowy, WarszawaL „Kartoteka" T. Róże 
w_lcza (Teatr Miejski w Gdyni, Teatr im . C.K. Norwida, Jelen ia Góra) 
„ Sm ieci" .K . Bizio (Teatr Współczesny, Szczecin), „Norway.today:, 
I. Bauers1my (Teatr Po lski, Bi elsko - B i ała, Teatr Stara Prochoffnia, 
Warszawa ) 
Reali zacje Magdaleny Łazark iew i cz : „Dzi ka Kaczka" H. Ibsena (Teatr 
1m J . Słowackiego , Kraków), „Szklana ko lekcja " wg T. Wil liams'a (Teatr 
Nowy Praga), o~e~y „ Pajace" i „ Cavalleria Rusticana" P. Mascagniego 
(~ea t~ ~relkr, Łodz), „Dowcip" M. Edson (Teatr Studio, Warszawa ) . 
Rowniez: „Mała Steinberg" L. Hal l (Teatr Stud io, Warszawa), reż. 

Krystyna Janda 
Film : Lech a Majewskiego : „Młyn i Krzyż" wg Breugla, „ Ange lus" 
- . nagroda Złote Lwy w Gdyni , nominacja za scenog raf i ę „ ORŁY 2002"; 
Pio tra Łazark iew i cza 11 0_ 1_ 0", Magdaleny Łazarkiewicz „Na koniec 
świata", Agn ieszki Hol land, Magdaleny Łazarkiewicz i Kasi Adamik 
„ Ekipa", Kas i Adamik „Boisko bezdomnych", Urszuli Urbaniak 
„Torowisko" - nagroda ZŁOTE LWY za debiut, nagroda za scenografię 
r kreacJę obrazu na Festiwalu młodego kina , Koszalin 

atarzyna Sobanska 
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Piotr Rybkowski 

Scenograf. Reżyser świateł. 

Związany z berl i ńskim teatrem Hebbel i projektam i 
międzynarodowymi j ak „ JAPAN NOW". W Po lsce był 

autorem scenografii i reżyserem świateł do spektaklu 
„Opherapholia" zespołu Pogodno w Teatrze Muzycz
nym Capitol we Wrocławiu , a także reżyserem świateł 
do spektakli w Teatrze Na Wol i w Warszawie „Wyśc i g 
spermy" w reż. Macieja Kowalewskiego, „Ostatni Żyd 
w Europie " w reż. Olg i Chajdas, „Oczy Brigitte Bardot" 
w reż. Macieja Kowa lewskiego, „2084" w reż. M i chała 

Siegoczyńskiego (koprodukcja z Teatrem im. Kocha 
nowskiego w Radom iu) oraz „Obywatela M - Historyja " 
w reż. Macieja Kowalewsk iego w Teatrze Drama
tycznym w Płocku . Jest auto rem scenografi i do 
spektakli „Obywatela M - Historyja " oraz „ Oczy Brigitte 
Bardot" w reż . Macieja Kowalewsk iego . 
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Dyrektor naczel ny 1 artys tyczny 
Maciej Kowalewski 

Zastępca dyrektora 
Artur Jan usiak 

Główny księgowy 

El żb i eta Mączko 

Zastępca głównego księgowego 

Lucyna Boćkow ska 
Księgowa 

E l żb ieta Maj ewska 

Kierownik literacki 
Rem igi usz Grzela 

Kierownik muzyczny 
Bartosz Dziedzic 

Asystent dyrektora 
OlgaChajdas 

Sekretariat/ Specjalista ds. kadr 
Ewa Szczepańska 

Koordynator pracy artystycznej 
Jo lanta Zmitrowicz 

Pu bl ic Relations, promocja 
1 marketing 
Justyna Wodzisławska 
Blanka Zawada 

Biuro obsługi widzów 
Anna Czechowska 
Marta Wielecka 
Katarzyna Wietrzycka 
Kasa biletowa 
Barbara Łopu s i ńska 
Grażyna Reczu lska 

Inspicjent 
Beata Jakubowska-Nieśm i ałek 

Kierown ik Techn iczny 
Bogusław Lorenc 

Kierown ik sekcji elektra-akustyczne] 
Andrzej Król 
Elektryk - oświetleniowiec 

Andrzej Lubańsk i 
Robert Nowak 
Adam Ki l iański 
Akustyk 
Ewa Zatońska - Skrzecz 
Andrzej Skowrońsk i 
Multimedia 
Kacper Jan Urban 
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Brygadier sceny 
Wojciech Reczulski 
Rekwizytor 
Andrzej Łopusińsk i 
Maszynista sceny 
Rafał Kwiatkowski 
Paweł Łopusiński 
Piotr Zmitrowicz 
Witold Zmltrowicz 
Ślusarz 
Jacek Stegenko 
Tapicer 
Franciszek Mierzejewski 
Kierownik pracowni krawieckiej 
Małgorzata Dąb rowska 
Krawcowa - garderobiana 
Teresa Maliszewska 
Kierowca - goniec 
Andrzej Matusiewicz 

Specjalista ds. promocji >. 
Paweł Barsk i u Charakteryzatorki 

Aneta Brzozowska ·-Teresa Chm ielewska c Domin ika Dylewska 

~ Kamila Gass 
Agata Kaczuba-Jas1ówka 

Karolina Kordas o Ewa Kowalewska 
Ali na Koso ian u Magda Mazur 

Anna Soczówka co Garderobiane 
Halina Motyczyńska L... 

Alicja Zarzycka c.. Suflerki ........ 
Wioletta Bąk 

'0 Maria Skowronek 
Oświetleniowiec c.. Dawid Adrian Witek 

Akustycy Cf) Jacek Alka 
Michał Mioduszewski s Obsługa widowni 

Janina Jaworska 



Ingmar Vi lqist 
KOMPOZVOA W BŁĘKICIE 
Teatr Na Woli 2009 _ ___ _ 



Scena to wnętrze dużego pokoju w komunalnym mieszkaniu, 
w czteropiętrowym budynku z nie otynkowanej cegły, w robotniczej 
dzielnicy dużego, przemysłowego miasta. 

Ściany pokoju pomalowane są na niebiesko, dodatkowo 
pokryte są białym wzorem naniesionym malarskim wałkiem. W lewym 
rogu ściany na wprost widowni pokoju piec z błękitnych kafli, obok 
pieca fotel, dalej drzwi wejściowe do pokoju. Przy lewej ścianie, bliżej 
widowni, oszklony kredens, na szklanych półkach ciasno ustawione 
obok siebie fragmenty kompletów porcelany, fajansu, szkła z różnych 
epok. 

Za oszklonym kredensem duży stary tapczan przykryty 
włochatą narzutą. Przy kanapie mały stolik, na blacie stolika dziesiątki 
buteleczek z lekarstwami, pudełkami z maścią, plastrami, bandażami. 
Przy ścianie, po prawej stronie, długi potężny, niski kredens. Na blacie 
kredensu leżą sterty albumów w płóciennej oprawie, roczniki 
czasopism, tekturowe teczki. 

Za kredensem szafka wypełniona książkami, na niej telewizor. 
Za szafką z telewizorem wysokie półki wypełnione książkami. Na 
środku pokoju duży, niski stół, przy stole dwa stare fotele. Na podłodze 
wytarty, niebieski dywan. Na ścianach pokoju wiszą jeden obok 
drugiego różnych formatów obrazy, reprodukcje, fotografie. Dwa 
spośród wszystkich są największe; wiszący nad niskim kredensem 
duży oleodruk przedstawiający wnętrze lasu rozświetlonego słońcem 
wpadającym przez konary wysokich drzew i zawieszony nad 
tapczanem oprawiony w złote ramy, oleod ru k ukazujący powracającą 
z polowania grupę myśliwych z trofeami. 
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SCENA PIERWSZA 

Rok 1966. Wieczór. Otwarte drzwi do przedpokoju, słychać grające 
radio w kuchni . W pokoju na tapczanie siedzi STARA KOBI ETA, patrzy 
w ekran włączoneg o telewizora, masuje z grymasem bólu na twarzy 
ko lano i biodro. 

GŁOS tel ewizyjnego LEKTORA (off) 
.. . Kiedy my, proszę państwa , zastanawiamy się, czy w ogóie wyjść 
z domu w taką pogodę, na drugiej półku li ... 

STARA KOBIETA 
(w stronę kuchn i) 
Chodź' . „ Chodź szybko li' . „ No, chodźże! 

GŁOS t elewizyjnego LEKTORA (off) 
... W stolicy świ atowej zabawy, tańca, młodości i m i łości, w Rio de 
Janeiro rozpoczyna się właśni e ... 

STARA KOBIETA 
(w stronę ku chn i) 
Co ty tam robisz '?„. Chodź szybko I 

Do pokoj u wchodzi czterdzi estoletnia ALKE, rękawy sukienki ma 
podwi n i ęte, wyciera w ściereczkę dłonie oklejone wyrabianym właśnie 
ciastem. 

ALKE 
Czego m ama t ak k rzyczy? 

GŁOS t elew izyjn ego LEKTORA (off) 
Karn awał w Rio de Janeiro, to n ajwiększa we współczesnym świecie 
za bawa. Kolorowy tłum przebierańców sunie przez cztery dni i noce„. 

STARA KOBI ETA 
Nie widz isz !? ... Brazylia! 

ALKE uśmiecha się, siada na oparciu fot ela przy piecu, patrzy w ekran 
telewizo ra 

STARA KOBI ETA 
Wołam cię i wołam ... 
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ALKE 
Nie słyszałam ... 

GŁOS telewizyjnego LEKTORA (off) 
Pozostawiam pa ń stwa z tym bogactwem strojów, ko lorów i egzotyki ... 
Posłuchajmy i popatrzmy, j ak m i eszkań cy Rio zapam i ętują s ię 

w tańcu ... Ale nie zapominajmy, że tuż obok rozta ńczonych tłumów 
rozciągają się dzielnice biedoty, bezdomnych, głodnych i ch orych 
pozostawionych swemu tragicznem u losowi, na który skazani są 
mieszkańcy, nawet najbardziej egzotycznych metropoli i kapita listycz
nego świata .. . Do zobaczenia za tydzień w programie "Z kamerą po 
nieznanych ląda ch i kontynentach" ... 

STARA KOBIETA 
Wołam cię i wołam, że pokazują Brazy li ę , to ty . .. 

ALKE 
Przepraszam ... 
(wyciera mąkę z rąk ) 

STARA KOBIETA 
(masuje nogę) 
Ale mnie dzisiaj biodro boli ... A t y co jakaś taka dzisiaj? ... Ty si ę Alke 
nie martw„. Mów ię ci, ty się nie m artw„. Nie musisz chodzić do tej 
głupiej huty.„ Możesz w domu p racować„. I tak zrobimy, mówię ci .. . 
Podpiszemy umowę ze spółd ziel ni ą ... Wi esz ty ile można za robi ć na 
składani u długopisów, al bo na sklejaniu pud ełek do henny? Będziesz t u 
sobie siedzieć w cieple i w spokoju i s kładać dłu go p i sy .. . Po co ci ta 
huta? Jeszcze jak na hali byłaś, to ... (macha ręką) ... jakoś tam było. 

Ale w tym laboratorium, to ... 

ALKE 
Muszę się tego nauczyć, zapam iętać .. . 

STARA KOBI ETA 
Ta k zapam iętujesz , że znowu ci ten in żynie r dokucza.„ 

ALKE 
Chce mnie nauczyć ... 

STARA KO BI ETA 
Post awili c i ę przy zmywa rce ... Zn aleź l i sobie naiwną .. . Co to za praca? 
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ALKE 
Mnie się podoba w laboratorium, mamo ... To dobra praca, czysta ... 
Wie mama j ak tam jest czysto? I takie wie lkie okna ... I oni wszyscy 
w białych fartuchach chodzą ... (śmieje się). A inżynier to ma zawsze 
zawiązaną pod kołnierzem koszuli taką. .. 

STARA KOBIETA 
Muszkę? ... 

ALKE 
l\Jo ... I cicho tam tak jest ... Czas tak szybko leci, lubię tam być mamo ... 

STARA KOBIETA 
Ciągle palce masz poplamione kwasami ... 

ALKE 
(ogląda opuszki palców) 
Na żółto to plami kwas azotowy ... Ale szybko schodzi ... A inne to żr~ 
ale trzeba uważać ... Ja uważam, bardzo uważam mamo ... Wiem już, że 
inaczeJ trzeba myć kolby, inaczej menzurki i probówki ... Najgorzej te 
wielkie ... Ja uważam, ale czasem jedna kropelka kwasu skapnie 
z probówki i o ... (pokazuje) już palec jest żółty. A inżynier się czasem 
śmieje i mówi - „O, Alke znowu sobie paznokcie na żółto pomalowała, 
chyba na zabawę się nam wybiera" ... Ale to zejdzie przecież ... 

STARA KOBIETA 
Jak on mógł cię dać do takiej roboty? ... 

ALKE 
Ja lubię tę pracę ... I pamiętam już prawie wszystko ... 

STARA KOBIETA 
Tak pamiętasz, że ciągle z huty zaryczana wracasz. Ile to już razy 
zwalniać cię chcieli? ... I rację maj~ że cię na komisję wysyłają. 

Dostałabyś trzecią grupę, albo nawet może i drugą i w domu byś sobie 
pracowała, w cieple, w spokoju ... Jak mnie dzisiaj nogi bolą ... Całą noc 
nie spałam ... Wołałam do ciebie, ale ty spałaś, albo udawałaś .. . 

ALKE 
Co mama znowu? 

STARA KOBIETA 
Człowiek mógłby tu zdechnąć ... Przecież wiem, kiedy śpisz, a kiedy nie. 
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Najlepiej głowę kołdrą zakryć, a drugi człowiek niech zdycha ... Podaj 
mi maść ... Albo nie ... Daj mi te tabletki ... Wezmę trzy na raz, albo 
pomoże, albo niech ... No i czego mi się tak przypatrujesz Alke? ... Ja 
dobrze wiem, czemu cię do tej przeklętej huty ciągnie ... Tylko ty 
uważaj, bo ja wszystko wiem ... Ale mnie biodro boli ... Ja wszystko 
wiem ... Łazi taki za tob~ łazi ... Albo to wiesz, kto to taki? ... Co ty tam 
możesz wiedzieć ... A oni zawsze łażą za taką, szwendają się, choćbyś 
i sto lat miała, to będą łazić za tobą, bo ty nic nie wiesz ... A potem to 
tylko bieda z tego, bieda ... Ale mnie kolano boli ... A ty, co dzisiaj taka, 
co? ... Jakaś dziwna jesteś ... Pokaż mi się ... Boli cię co? 

ALKE 
Nic mi nie jest mamo ... 

STARA KOBIETA 
To czemu ręce za siebie chowasz? 

ALKE 
Nie chowam ... 

STARA KOBIETA 
Pokaż mi zaraz ręce i ... Co to jest? 

ALKE 
Mąka ... 

STARA KOBIETA 
Co ty wyprawiasz? 

ALKE 
A tak ... Piekę sernik ... 

STARA KOBIETA 
Sernik? ... Dzisiaj? ... Po co? 

ALKE 
Był w naszym sklepie świeży ser ... Kupiłam ... I ta k ... 

STARA KOBIETA 
Sernik? ... Co to święta? ... Muszę iść do kuchni ... 

ALKE 
Ale mamo ... 
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STARA KOBIETA 
( chce wsta ć z tapczanu) 
M uszę zobaczyć co t ym tam wyprawiasz ... Sernik ... Teraz ... Mam tam 
wszystko w szafkach poukładane ... 

ALKE 
Niech mama da spokój ... 

STARA KOBIETA 
Ty mi tam wszystko poprzewra casz. . . Nie doszuka m się niczego 
potem ... 

ALKE 
Niech mama n ie wstaje ... 

STARA KOBIETA 
J aką mąkę wzięłaś' · ·· Co to za ser? ... Na pewno źle nastawisz 
piekarn ik . .. Co to w ogóle za pomysł z t ym sern ikiem? ... 
(wstaje nieporadn ie z tapczan u) 
Chcę iść do kuchn i ... 

ALKE 
Nie mogę po prostu upiec serni ka ' 

STARA KOBIETA 
A kto będzie j eść/ 

ALKE 
My. 

STARA KOBI ETA 
I co7„. Zjem y całą b l a ch ę cia sta7 .. . Na święta s i ę piecze . Kto to będzie 
jeść? .. . Dla kogo to7 

ALKE 
(cicho) My. 

STARA KOBIETA 
I dzis iaj , właśn ie dzisiaj chcesz piec sernik ' ... Po co7„ . Co to za 
sukienka? 

ALKE 
Ta ka sta ra „. 
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STARA KO BIETA 
Wcale nie. Wiem co masz w szafie. 

ALKE 
Kupiłam ją .. . Trochę przerobiłam ... 

STARA KOBIETA 
Źle zakładki są wszyte ... 

ALKE 
Poprawię jeszcze ... 

STARA KOBIETA 
Byłaś u fryzj era „ . 

ALKE 
Wcale nie. 

STARA KO BIETA 
Byłaś ... Tleniłaś si ę ... 

ALKE 
Trochę rozja śniłam sama ... 

STARA KOBIETA 
I się wyma lowałaś . . . Co to się dzieje' . .. I paznokcie ... 
(masuje biodro) 
Jak j a się dzisiaj ź le czuję 

ALKE 
Brała mama lekarstwa? 

STARA KO BI ETA 
Daj mi spokój . 

ALKE 
Trzeba brać . Może zało żę mam ie nowy opatrunek .. . 

STARA KOBIETA 
Daj ty mi spokój„. I wyłącz telewizo r„. Tak mnie g łowa strasznie boll. . . 

ALKE 
Zaraz będ z ie dzien nik . . . 

37 



STARA KOBIETA 
I co tam ciekawego?.„ Bolszewicka zaraza„. Czego ty tak nade mną 
stoisz7 ... Czego się tak patrzysz?„ . Nie masz nic do zrobienia? 

ALKE 
Robię„. 

STARA KOBIETA 
Po co to ciast o? ... Dla kogo? „. Ty coś chcesz ... Chcę wstać, pomóż mi ... 

ALKE 
Niech mam a l eży„. 

STARA KOBI ETA 
Jestem w swoim własnym domu i chcę wstać' „. Sama wstanę„. Nie 
pomagaj mi! 

ALKE 
Co mama ch ce ... 

STARA KOBIETA 
Chcę iść do kredensu . . . 
(wstaje z tapczanu i opierając się o stół, fotele przy stole podchodzi 
k redensu przy prawej ścianie, otwiera drzwi kredensu) 
Gdzie jest biały obrus? 

ALKE 
W kuchni „. 

STARA KOBIETA 
Po co 11 „. Oddawaj goi 

ALKE 
Chcę go wyprasować ... 

STARA KOBIETA 
Ja tu mam wszystko czyste, wykrochmalone i wyprasowane!. „ U mnie 
nic nie jest brudne „ . Ja po świętach wszystko wyprałam i wypraso
wałam„. Chcę iść do kuchni„. I nie szarp mnie' 

ALKE 
(miękko) Przecież nie szarpię„. Umyłam tam podłogę, jeszcze się 

mama przewróci. Ślisko . .. 
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STARA KOBIETA 
Co to za porządki ty mi tutaj robisz!?„. Kto ma tu przyjść7 

ALKE 
Nikt. 

STARA KOBIETA 
Co się z tobą dzieje? 

ALKE 
(siada na fotelu obok pieca, patrzy w ekran telewizora) 
Obejrzyjmy dziennik ... 

STARA KOBIETA 
(podchodzi do telewizora, wyłącza) 
Już wczoraj wieczorem byłaś jakaś dziwna„ . Kąpałaś się. 

ALKE 
To źle? 

STARA KOBIETA 
Ale tak długo. Woda leciała i leciała. Piec huczał. Po co tyle wody ma 
lecieć? „. Potem wycinałaś sobie skórki w palcach .. . I pięty ścierałaś . 

Przecież wiem. I do rana prawie nie spałaś„. Udawałaś, że śpisz, a do 
mnie wstać ani razu nie chciałaś. 

ALKE 
Co mama opowiada.„ 

STARA KOBIETA 
A zawsze zasypiasz ledwie głowę przyłożysz do poduszki. Rano 
biegałaś po mieszkaniu „. 

ALKE 
Spieszyłam się ... 

STARA KOBIETA 
Maść na nogę mi się skończyła, ale ani słuchać nawet nie chciałaś, tylko 
pognałaś do tej huty ... 

ALKE 
Przepraszam . Jutro wykupię . 
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STARA KOBIETA 
Już mam, j u ż mam. Sąsiadka kupiła „. Człowiek by tu zdechł„ . 

ALKE 
No i po co mama tak mówi? 

STARA KOBIETA 
Jak słyszałam dzisiaj twoje kroki na schodach, jak wracałaś z pracy, to 
już wiedziałam , że jesteś jakaś dziwna„. I o wpół do piątej wróciłaś, 
a nie o wpół do czwartej „. 

ALKE 
Przepraszam mamo ... 

STARA KOBIETA 
(szybko) Czekałam z obiadem.„ Cały dzień stałam przy k uchni. Po to 
się gotuj e, żeby zjeść świeże ... 

ALKE 
Przecież zj adłam ... 

STARA KOBI ETA 
Ja nie muszę gotować. Mogą mi z baru mlecznego przynieść byle co. 
Kosztuje grosze, a mnie wystarczy„. Szkoda pieniędzy, szkoda gazu. 
Ja mogę nie jeść. A ty masz w hucie stołówki, t o proszę bardzo tam się 
stołować ... 

ALKE 
Już się nie będę spóźniać ... 

STARA KOBI ETA 
Przych odź sobie k iedy chcesz, ale to nie hotel. Dom to nie jest hotel. 
Ja nic nie muszę mówić, a i ta k wszystko widzę i słyszę. I wiem. Jak się 
komuś nie podoba, to fora ze dwora. A j ak komuś nie smakuje moje 
gotowanie, to proszę do resta uracji. Tam za szk lankę herbaty zapłacisz 
majątek . 

(ALKE wstaje z fo tela) 
A ty gdzie idziesz! 

ALKE 
Do kuchni mamo„. Może serni k.„ 

40 

STARA KOBIETA 
(chce wstać z tapczanu) 
O, nie, nie, nie ... Idę z tobą ... Tam nie będzie ża dneg o pi eczenia, 
gotowania, szurania garn kami, bałaganienia i przetrząsa ni a szafek „. 

ALKE 
To dobrze już! „. Powyrzucam to wszystko ... 
(wychodzi z pokoju do kuchni) 

STARA KOBIETA 
Krzyczeć to sobie może ktoś, ale na kogo innego! W pracy, w hucie to 
p roszę sobie krzyczeć, ale nie tutaj, w domu. A wyrzucać to sobie 
bardzo proszę swoje rzeczy ... To jeszcze jest moje mieszkan ie, mam 
książeczkę i to ja płacę za czynsz, za światło, za gaz . Hola, hola 
z wyrzucaniem, hola, hola„. (wstaje z tapczan u, podchodz i do fotela 
przy piecu, opiera się o Joręcz fotela) Słyszysz m nie l?„ . Al ke !? ... 
Słyszysz17. „ Al kei „. Co ty tam robisz!7„. Nic m i tam n ie ruszaj I 

ALKE wraca do pokoju , w r·ęka ch t rzyma wyprasowany, poskład any 
w kostkę biały obrus, siada na fotelu przy stole. 

STARA KOBIETA 
Daj, schowam obrus do kredensu„. No, daj .. . Co ty t ak jakoś dziwn ie 
wyg lądasz7. „ Chora jesteś7 

ALKE 
(wolno, cicho) Mamo„. Ja chciałam ci powiedzieć„. Że dzisiaj 
wieczorem ... 

STARA KOBIETA 
(wraca do tapczanu , siada, zaczyna rozwijać bandaże , którymi ma 
owinięte nogi ) 
Co ty tam mówisz? 

ALKE 
Mówię, że .. Już nic ... 

STARA KOBIETA 
(mocno) Mów głośno i wyraźn ie„. Zawsze mów głośno i wyraźn i e „ . 

ALKE 
Mówiłam, że dzisiaj. „ 



STARA KOBIETA 
Boże, jak mnie boli„. Muszę wysmarować maścią całe nogi i biodro„. 

ALKE 
Że dzisiaJ zaprosiłam ... 

STARA KOgIETA 
To dobra maść ... 
(bierze pudełko z maścią z blatu małego stolika stojącego przy 
tapczanie) 
Domowa robota, a nie świństwo z apteki.„ Trochę ostro pachnie, ale 
pomaga„. 
(wciera maść w nogi) 
Bardzo pomaga .. . 

ALKE 
Zaprosiłam„. 

STARA KOBIETA 
Najpierw piecze, że się można wściec„. (smaruje nogi, biodro) 
A potem robi się ciepło i ulga.„ To jest bardzo dobra maść. 

ALKE 
On potem zaraz sobie pójdzie .. . 

STARA KOBIETA 
(odrzuca narzutę z tapczanu, wchodzi pod kołdrę) Przysuń mi stół do 
tapczanu„. 

ALKE 
(wstaje z fotela, przysuwa stół do tapczanu) 
Mamo, on przyjdzie tylko na chwilkę i zaraz sobie pójdzie ... 

STARA KOBIETA 
(ogląda buteleczki z lekarstwami stojące na blacie małego stolika) 
Co ja tutaj właściwie mam? „. To jest do niczego.„ To złodziejstwo„. 
To jakaś bolszewicka maść dla bydląt, a nie dla ludzi„. Alke, podaj mi 
karton z lekarstwami„. 

ALKE 
On tylko wejdzie, przywita się i zaraz wyjdzie ... 
(wyciąga spod tapczanu pudełko po butach wypełnione lekarstwami, 
kładzie obok STAREJ KOBIETY) 
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STARA KOBIETA 
(ogląda lekarstwa w pudełku po butach) 
Żeby coś z tego pomagało .. . 
(wyjmuje buteleczki z lekarstwami z pudełka i ustawia je po kolei, 
dokładnie obok siebie na blacie dużego stołu) 
Muszę wiedzieć co tu mam, co mi pomaga, a co nie . .. Schowaj obrus do 
kredensu ... 

ALKE 
(chowa biały obrus do kredensu) 
No, to się chociaż tylko przywita ... 

STARA KOBIETA 
Albo daj mi ten obrus „ . Jutro wypiorę i wygotuję„. Bo jeszcze jakaś 
zaraza wlezie mi tu po obcych.„ I oddam ten obrus do magla, jak na 
gorąco wyprasują w parze, to każde świństwo zdechnie od tego„. Weź, 
wrzuć ten obrus do brudów„. 
(chce wstać z tapczanu) To sama wrzucę. „ Albo psom oddam „. 

ALKE 
Co mama opowiada'? Przecież tego obrusa nikt„. 
(wyjmuje obrus z kredensu) 
Ja go prasowałam „. 

STARA KOBIETA 
I proszę mi tu zgasić światło' 

ALKE 
On przyjdzie o dziewiątej, na chwilkę, na sekundkę„. 

STARA KOBIETA 
(wystawia nogi na kołdrę) 
Ja się dzisiaj ba rdzo źle czuję 1 ••• Proszę mi tu zgasić światło! ... Ja płace 
za prąd ... Już jest późno, bardzo późno i chcę spać ... 

ALKE 
Dlaczego mama tak robi'„. Dlaczego'„. Czy ja nie mogę„. 

STARA KOBIETA 
Idź otwórz drzwi na klatkę schodową ... 

ALKE 
Po co' 
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STARA KOBIETA 
Idź , mówię ci r 

ALKE 
Co mama chce zrobić7 

STARA KOBIETA 
Pani Kovat sch 11 1„. Pani Kovatsch r ! ! ... Niech pani do m nie przyjdzie I 11 

ALKE 
Mamo, cicho, proszę„. 

STARA KOBIETA 
Pani sąsiadko I li 

ALKE 
Czem u m ama krzyczy7„. Niech się mama uspoko i„ . Czego mama 
chce7 

STARA KOBI ETA 
Herbaty. Szk lan ki herbaty. 

ALKE 
To przeci eż ja p rzyniosę. 

STARA KOBIETA 
Proszę cię tylko, żebyś otworzyła drzwi z mieszkan ia ... Chcę poprosić 
pan i ą Kovatsch, żeby mi przyniosła szk la n kę herbaty, bo chcę popić 
lekarstwa, a potem chcę iść spać . Możesz to dla mnie zrobić7„. Czy to 
tak dużo?„ . Jestem stara i chora i nie mogę zeżreć tych tabletek na 
sucho„ . 

ALKE wychodzi z pokoju, zaraz wraca ze szklanką wody, podaje STAREJ 
KOBIECIE. 

STARA KOBIETA 
(upija łyczek) 

Pewnie z kra nu nalałaś „. 
(pop ij a tabletki wodą) 
Mnie niczyja łaska nie jest do ni czego potrzebna„. Zgaś mi tu światło.„ 

ALKE 
(mi ęk ko) Mamo, mamusiu „. On tylko si ę przywi ta i pójdzie sobie. 

STARA KOBIETA 
(m ocn o) A on czego chce7 

ALKE 
Przyw itać się i pójść sobie„. 

STARA KOBI ETA 
Jak ktoś chce się z k imś wita ć, to niech idzie do restauracj i. 

ALKE 
Ale t am strasznie drogo. 

STARA KOBIETA 
A pewni e. 

ALKE 
To pomyśl ała m, że on może przyj ść tutaj„ . Do nas„. Poznać mamę, 
p rzywita ć się i za raz i ść „. Bo on s ię będ z i e bardzo sp ieszyć„. 

STARA KOBI ETA 
Ja tam nikogo nie muszę p oznawać. 

ALKE 
Tyl ko wejdzi e na ch wile czkę „. 

STARA KOBIETA 
(powtarza ) 
„ Na chwi leczkę ... " I dlatego war iujesz już dwa dn i . .. 

ALKE 
Ja n ic nie robię ... 

STARA KOBIETA 
Nawet m i szk lank i wody nie chcesz pod ać . 

ALKE 
(miękko) 

Mamo„. 

STARA KOBIETA 
Wszystko do góry nogam i powywracałaś ... Stroisz się, tapirujesz, 
farbujesz „ . Jak jaka „ . Jak ty wyglądasz7„. Spójrz do lustra.„ I j eszcze 
ten sernik„ . Pi ekła ś ty kiedyś sernik? 
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ALKE 
(cicho) Nie ... Nigdy ... 

STARA KOBI ETA 
Ano właśnie . To trzeba umieć. Tego się trzeba na uczyć. Z niczego nie 
ma nic. Najłatw i ej narobić bałaganu, szumu„. J uż , zaraz, sern ik będę 
piekła ... Słomiany zapał. .. Tylko bałagan w ku ch ni .. . Niech każdy robi 
to, co um ie. 

ALKE 
(ug odowo) 
Ja wiem mamo, wiem ... 

STARA KOBIETA 
(mocno) To i dobrze. 

ALKE 
Przeprasza m m amo, przepraszam ... 
(chce p rzytu l ić STARĄ KOBI ETĘ) 

No, niech się mama nie gniewa ... 

STARA KOBIETA 
(odtrąca ALKE) I jeszcze to' 

ALKE 
Co, mamo' 

STARA KOBIETA 
(odwraca od ALKE głowę) 

Ze szwem założyłaś, j ak j aka ... Fuj' ... Rzygać można ... 

ALKE 
Czego mama znowu chce!? 

STARA KO BIETA 
Ty się upiłaś' „. Pijana jesteś'. „ I nie tym ordynarnym tonem do mnie 
proszę' 

ALKE 
Co ja ta k iego zro biłam? 

STARA KOBIETA 
Kurwę z siebie zrobiła ś ! 1 ! 
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ALKE 
Tak nie wolno mówić' 

STARA KOBIETA 
A wolno' 

ALKE 
Tocoja mam„. 

STARA KOBIETA 
Oprzytomnij'··· Wytrzeźwiej'· · · I nikogo mi tu p roszę do domu nie 
sprowadzać! „. Słyszysz'-)··· Upije się taki chło p .. . Pijane ta ki e 
byczysko i pewnie myśli tylko gdzie by dupsko złożyć . .. A t aka głupia 
się natapiruje, utleni i już leci z gołym tyłkiem za ta kim . .. Fuj' 

ALKE 
Dlaczego mama ta k . .. 

STARA KOBIETA 
Bo wiem j ak j est. Zwali się pijany na ciebie i kto potem bękarta będzie 
chować . Kto?' Bo ja na pewno nie. Na pewno nie .. . Wtedy t o na ulicę 
bardzo proszę, na ulicę z bękartami .. . 

ALKE 
Ja tu mieszkam'·.. Dwadzieścia lat pracuję.. . I mogę chyba raz 
zaprosić.„ Nigdy tutaj nie zapraszałam nikogo ... 

STARA KOBIETA 
Cisza nocna jest! ... Cisza ! Wisi regulamin na k latce, to proszę sobie 
przeczytać' ... Takie chamskie awantury to p roszę sobie urządzać 
u siebie, ale nie tu. I p roszę mi tu zgas ić światło z łas ki swojej . 
Dobranoc. 
(nakrywa się kołdrą) 

ALKE 
(podu•odzi do tapczanu, chce usiąść obok STAREJ KOBIETY, ale ta 
od pycha ją mocno) 
Mamo ... 
(klęka przy tapczanie) 

STARA KOBIETA 
Fuj! „. Jakie świństwo„. 
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ALKE 
(m iękko ) Ta k nie możn a ... 

STARA KOBIETA 
Takim i tan imi perfumami, to wiesz, kto się oblewa ... 

ALKE 
( m i ękko) Mamusiu ... 

STARA KOBIETA 
Otwórz okno, albo zawołaj pa nią Kovatsch niech otworzy . .. Trzeba tu 
wywietrzyć, bo ten smród aż dusi .. . 

ALKE 
(g łaszcze STARA KOBIETĘ po ram ieniu) 
Dobrze ju ż, dobrze ... Nikt tu nie będ z i e przychodzić „. 

STARA KOBIETA 
Proszę sobie iść do restauracji ... 

ALKE 
(śmieje si ę) 

Tam z każdego zedrą skórę .. . Zejdę tylko na dół i powiem m u, żeby 
sobie poszedł ... 

STARA KOBIETA 
Będz i esz pod k latką wystawać po nocy ... 

ALKE 
Jeszcze n ie ma d ziewi ątej.„ 

STARA KOBIETA 
Id ź , idź ... Ja drzwi zamykam, świ atło gaszę. Ty stój ta m . 

ALKE 
Ty lko zejdę i powiem, żeby szedł . „ Nawet na chodn ik nie wejdę. 
Tak wypada. 

STARA KOBI ETA 
(powtarza) 
„Wypad a ... " Przylazł pij any ch am - niech idzie cha m tam, gdzie p i ł. 

Zobaczy drzwi zatrzaśn i ęte, t o pój dzie p ić gdzie indziej. 
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ALKE 
( mię kko, z uśm i echem ) 

On n ie pije m amo .. . W ogóle nie pije ... Nienawi dzi pij aków, no„. Nie 
może się tak ma ma złościć ... Tak nie woln o„. Jeszcze si ę mama mi t u 
rozch oruje ... No„. To nie był mąd ry pomysł z tym przychodzeniem 
tutaj .„ Dałam się zag a dać ... Ale j u ż dobrze , dobrze ... Tylko zejdę na 
dół i mu powiem .„ 

STARA KOBI ETA 
(mocno ) Ja drzwi zamykam na k l uczt 

ALKE 
I zaraz jestem z powro tem. Dobrze7 .„ No, niech si ę mama zgodzi „. 

To będzie chwil ka „. Tyl ko na momencik ... Dobrze, mamo„. 

STARA KOBIETA 
(od rzuca kołd rę , siada na t apczan ie, chce wstać) 

Odsuń się' 

ALKE 
Niech ma ma n ie wstaje .. . 

STARA KOBIETA 
(wstaje) 
Odsuń się , mów i ęr 

ALKE 
Co mama chce7 

STARA KO BIETA 
(idzie wolno w stronę drzw i) 
I dę do pani Kovatsch. 

ALKE 
Po co? 

STARA KO BIETA 
Niech dzwoni na pogotowie . 

ALKE 
Źte się ma ma czuj e7„. Co s i ę stało? .„ Przecież powiedziałam, że nikt tu 
nie ... 
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STARA KOBI ETA 
Niech pa ni Kovatsch zaraz dzwoni po pogotowie I 

ALKE 
Ale po co !? 

STARA KOBIETA 
Żeby tu przyjechali i ciebie zabrali' „. Bo ty całkiem już zwariowałaś I 
Bo cały wieczór gadasz od rzeczy i robisz i chcesz zrobić talkie rzeczy, że 
strach. Ja się ciebie boję. Zostaw mnie' Nie wiadomo co ci do głowy 
strzel i. Nie takich pomylonych widziałam ja k ty, nie takich„. I nie szarp 
mnie I 
(dochodzi do drzwi) 
Pani Kovatsch' !! „. Pani Kovatsch !! I. . . Niech pani tu przyjdzie do 
mnie11 1„ . Pa ni Kovatsch!I! 

ALKE 
Niech mama nie krzyczy po nocy! 

STARA KOBIETA 
Nie szarp, powiedziałam„. Pani Kovatsch111 

ALKE 
(chwyta STARĄ KOBIETĘ za ramiona i odciąga od drzwi pokoju) 
Niech mama przestanie ... 

STARA KOBIETA 
(wyrywa się ALKE) 
Na pomoc! 1 !. „ Pani Kovatsch ! „. 
(do ALKE) 
Puść mnie I Jesteś pijana 1„ . Pani Kovatsch 1 !! 

ALKE 
Niech mama przestanie! 
(ciągnie z wysiłkiem STARĄ KOBIETĘ przez pokój i sadza na tapczanie) 
Niech mama przestanie, proszę„. 

STARA KOBIETA 
(krzywi się z bólu) 
Moje biodro„. Nogi„. Co ty mi zrobiłaś„. Moje biodro„. 

ALKE 
Nie chciałam„. Przepraszam.„ 
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STARA KOBIETA 
Niech mi ktoś pomoże„. l\Jiech mi ktoś pomoże„. l\Jiech mi ktoś 
pomoże„. Ty byś chciała żebym już zdechła. Już byś mnie pochowała. 

Wiem. 

ALKE 
Co mama opowiada„. 
(siada na tapczanie, chce objąć STARĄ KOBIETĘ) 

STARA KOBIETA 
(odtrąca silnie ALKE i uderza ja raz po raz kułakiem w ramię) 
Wynoś mi sięl„. Wynoś'„. Na ulicę ! „ . Do bramy!.„ Pod latarnię!„. 

Wynoś się, ty zarazo zatracona! ... 

ALKE powoli wstaje z tapczanu, stoi bez ruchu przed STARĄ KOBIETĄ. 

STARA KOBIETA 
Idź tam, gdzie cię ciągnie! „. Wynoś się I „. On ju ż t am czeka, węszy„. 
Mówię ci, wynoś mi się stąd I 1 ! „. Boże jak mnie teraz biodro bo li. „ Coś 
ty mi zrobiła„. Pani sąsiadko ' „ . Pan i Kovatsch ! „. Pani Kovatsch' ... Pani 
Kovatsch 1!1 

ALKE 
(zaczyna cicho, potem w górę) 
Niech mama przestanie„. Niech mama przestanie.„ Niech mama 
przestanie . . . Niech m ama przestanie! „. 
(zasłania dłońmi uszy) 
Cicho„. Cicho„. Cicho! „. Cicho!„. Cichol „ Cicho!'! 
Cichol„. Cicho!„. Cichol. „ Cicho1„. Cicho•„. Cichol.„ Cichol„. 
CICHOOOOOOOOOO t I 111 ! 

STARA KOBIETA 
(chce schować się pod kołdrę) 
Wariatka, wariatka, wariatka„. Pijana„. pijana „ . pijana„. pijana„. 
pijana ... pijana ... pijana ... 

ALKE 
(zrywa kołdrę ze STRAEJ KO BIETY, rzuca kołdrę na podłogę, tupie 
z całej siły) 
Nigdzie nie id ę ! !! „. Nie id ę ' ! ! 

(zrywa z siebie sukienkę, staje na sukience i ciągnie z całej siły drąc ją 
na kawałki) 
Nigdzie nie idę '!! „ . 
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(ściąga z nóg buty, pończochy ch ce je też podrzeć, ale nylon się t emu 
nie poddaj e, rzu ca pończocham i w STARĄ KOBIETĘ) 

Nigdzie nie id ę. „ Nie id ę „. Nie i dę „. Nie i dę „. O, niech mama pat rzy„. 
(pluj e kilka razy na dłonie i zaczyn a gwa łtownie ścierać tu sz z rz ęs, 
puder w twarzy, szmi nkę z ust) 
O, widzi mama, widz i? ... 
(rozmazuje tusz, puder, szminkę na całej t warzy) 
NIGDZIE NIE IDĘ! 11!! 1 
NIE IDĘ I 
(wyciera usmarowane d łon i e o ha l kę) 

Teraz dobrze?„ „ Teraz dobrze . 

STARA KOBIETA 
(chce si ę podn ieść z t apcza nu ) 
Al ke„. 

ALKE 
(ba rdzo spokojni e) Teraz jest dobrze„. 
(podnosi pończochy z pod łogi ) 
A teraz, wie mama co zrob i ę? 

STARA KOBIETA 
Al ke.„ 

ALKE 
(u śm iecha si ę , spokojna, pogodna) 
A teraz, wie ma ma co? 
(zw iązuje ob ie pończochy, idzie do drzwi pokoju, odwraca się 

w drzwiach) 
A teraz to j a s i ę powi eszę . 

I będzie dobrze. 
(wychodzi z pokoju, zamyka za sobą drzw i) 

STARA KOBI ETA 
Alke! ! I 
(wstaje gwałtownie z t apczanu, idzie do drzwi pokoju ) 
Pani Kovatschll' . „ 
(otwiera d rzw i pokoju ) 
Pa ni Kovatsch '! ' 
(wychodzi do przedpokoju) (off) 
Pani Kovat sch111.„ Pani Kovatsch!! ' 

Śc iemnien ie. 
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SCENA DRUGA 

Miesi ąc później. Wieczór. ALKE siedzi na fote lu dosu n iętym do stołu 
pośrodku pokoju , w szla fro ku, w białej bl uzce z wysokim kołnierzem 
zapiętym pod szyją. Patrzy na włączony telewizor. Na bl ac ie stołu 
niebieska serweta, na niej dwa ta,Jerzyki , dwie fi liżank i , dzbanek 
z kawą. W pokoju nieład; nie posłane od dawna łóżko STAREJ KOBI ETY, 
buteleczki z lekarstwam i l eżą wokół łóżka , części garderoby STAREJ 
KOBIETY leżą na krześle, na blacie kredensu obok nie umytych talerzy, 
sztućców. Otwierają się drzwi, do pokoju wchodzi STARA KOBIETA, 
w rękach trzyma talerz, na którym leżą kawałk i różnych ciast , pod 
pachą przytrzym uje trzy różowe goźdz i ki o długich łodygach . STARA 
KOBIETA stawia talerz z ciastkam i na stole przed ALKE, siada na swoim 
miejscu na t apczanie, kła dzie obok siebie goździ k i. 

STARA KOBIETA 
Ale mnie dzisiaj biodro boli „. I co tam w telewizji? ... Lepiej wyłączyć„. 
Albo n ie, nie ... Oglądaj sob ie, oglądaj „. Pewnie, pewnie„. Czasem 
ciekawe rzeczy ... Ze św i ata, cieka we . ... Og l ądaj.„ 

ALKE 
(chce wstać z fotela) 
Wyłączę ... 

STARA KOBIETA 
Siedź sobie, siedź spokojnie„. Oglądaj . . . I ta k tam nic nie ma.„ Al e 
oglądaj, ogl ądaj sobie„. Lepiej ja ką książkę poczytać„. Ale og l ądaj 
sobie„. Może nalej esz kawę?. „ Św ieżą zrob iłam.„ 

ALKE 
Dziękuj ę ... 

STARA KOBIETA 
To sama n a lej ę „. 

ALKE bierze dzbanek, nalewa kawę do fi li ża nki STAREJ KOBIETY. 

STARA KOBIETA 
Dzię kuję, dz i ękuję.„ Ale pachnie„. Prawd ziwa, prawdziwa kawa .„ 
Św ieżo zm ielona jeszcze„. Tak, tak„. A ty co?.„ Nie nalejesz sobie?„. 
O, jaka dobra kawa„. W restauracji za taką kawę to majątek t rzeba 
dać„. No, to trzeba iść do restauracj i na kawę, jak ktoś chce 
w kulturalnym towarzystwie p ić kawę. „ 
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ALKE 
Ja teraz dziękuję za kawę, mamo .. . Naprawdę „. Może potem się 

napiję„. Jestem j eszcze zmęczona„ . 

STARA KOBIETA 
Pewnie, pewnie„. Musisz odpoczywać„. Odpoczywaj, odpoczywaj 
sobie„ . Tylko spokój, tylko spokój„. Dobra ta kawa, świeża„. Jak 
pachnie ... 

ALKE 
Pójdę s i ę położyć, mamo ... 

STARA KOBIETA 
(podaj e ALKE goździk i ) 

To dla ci eb ie.„ Na przywitanie „. Ode mnie i pani Kovatsch„. Bez 
wstążki i dekoracji, ale po co ta m komu takie dodatki „. Zawracanie 
głowy .. . Kwiaty, to kwiaty . . . Podobają ci się7 

ALKE 
Tak, dzię kuj ę „. 

STARA KOBIETA 
Powąchaj„ . No, powąchaj sobie. „ To ode mnie i pani Kovatsch „. Pani 
Kovatsch kup iła dzisiaj. „ I te ciastka też kupiła „ . I dała kawę zmielić. „ 
Ładne są ta kie goźdz i ki, ładne „ . Ale mnie dzisiaj biodro boli„. A ty 
co? ... Zmęczona j esteś7„. Ja też jestem zmęczona „. Całą noc nie 
spałam, tak mnie biodro i nogi bolały ... 

ALKE 
Brała mama lekarstwa? 

STARA KOBIETA 
Brałam , brałam„. Ale jak c i ę nie było, to zużyło się „. A, tam takie 
lekarstwa ... Dla świń dobre, nie dla ludzi . .. 

ALKE 
Jutro pójdę po recepty i wykupię .„ 

STARA KOBIETA 
Nie, nie . „ Ty leż sobie, leż„ . Wypoczywaj„. Na co lekarstwa takiej 
starej „. Ty sobie odpoczywaj , leż „ . Musisz dużo leżeć teraz„. Jak mnie 
boli biodro .. . 
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ALKE 
(chce wstać z fotela) 
Toja posprzątam tutaj trochę ... 

STARA KOBIETA 
Nie, nie „. Kawy się napij „. Świeżo zmielona, ciasta zjedz sobie, pan i 
Kovatasch kupiła„. Dla ciebie kupiła, dla ciebie ja k wrócisz. „ Że byś 
sobie zjadła„. Kwiaty daj do wody„. Nie trzeba sprzątać, nie trzeba„. 
Ja tu sprzątałam„. A jak ty myślisz, że nie7„. Nikt w brudzie żyć tutaj 
nie będzie„. A w twoim łóżku pościel zmieniłam .„ Pani Kovatsch mi· 
pomagała ... Możesz się zaraz kłaść i leżeć do woli ... 

ALKE 
Ja tylko tak pow iedziałam„. Długo mnie nie było, to posprzątam „ . 

STARA KOBIETA 
Pewnie, pewnie u innych na salonach to czysto, pewnie„. To trzeba na 
te salony iść„. Trzeba iść tam gdzie czysto, bardzo proszę„. 

ALKE 
Powiedziałam tylko„ . 

STARA KOBIETA 
Tu nigdy brudu nie było ... Ktoś tu sprzątał, ja k ty w pracy siedziałaś 
i Bóg wie gdzie„. Nie, nie ja nic nie mówię„. Ty odpoczywaj, 
odpoczywaj„. Spokój musisz mieć teraz, spokój„. Ale tu brudu nikt nie 
znajdzie„. Ciasta spróbuj, ciasta„. Świeże „. Makowca weź, albo to 
z jagodami„. 

ALKE 
Ja zaraz pójdę do siebie, tylko sobie jeszcze chw i l kę posied zę .„ Bardzo 
ładne te kwiaty, dziękuję ... 

STARA KOBIETA 
A siedź sobie, siedź ile chcesz. „ Mówiła mi pani Kovatsch, że teraz to 
tylko tobie spokój jest potrzebny„. Nikt ci tu spokoju zabierać nie 
będzie„. I nigdy nie zabierał„. 

ALKE 
Ja wiem mamo„ . 

STARA KOBIETA 
M ieszkałaś tu sobie w spokoju.„ Swoje lata masz, to wiesz j ak było „ . 

55 



ALKE 
Dobrze było , dobrze m amo. 

STARA KOBIETA 
No, to wiesz. 

ALKE 
Wiem, mamo. 

STARA KOBIETA 
Jak d ługo mogłam , to wszystko robiłam. W brudzie nie żyła ś , g łodna 

nie c hodziłaś .. . I wszystko m i ałaś, co trzeba. 

ALKE 
Tak, mamo. 

STARA KOBIETA 
Mogłaś i ść na swoje ... Proszę bardzo, nikt cię tutaj nie trzymał na siłę.„ 
I nie trzyma . .. A m nie by kto zawsze sz k l ankę wody podał z łask i„. 

A jeść to by le co mogę . .. M ogłaś iść na swoje„. Ile ty masz lat';> . „ Ja 
wiem i t y wiesz . N i emało już, niem ało „. Ale żyjesz tu„. To żyj, 

m ieszkaj .. . Ale po co ta k ie ... Po co takie rzeczy wyprawiać? „. Pan i 
Kov3 tsch pow i edz iała mi, że„. 

ALKE 
Mamo, mamusiu„. Nie mów j u ż .„ Nie mów ... Ja sobie jeszcze chwilkę 
pos i edzę z to bą t utaj i pójdę do siebie. 

STARA KOBIETA 
„ Do siebie".„ Pewnie, pewnie „. Ale u mnie jeszcze m ieszkasz, 
u mnie „. To mieszkaj sobie, ja ci nic nie mów i ę „. Ja ci nic nie 
wypom inam .„ Ale ta k ich r-zeczy robić nie wolno było. 

ALKE 
Ja w iem , przepraszam, mamo„. M uszę tylko od począć i wszyst ko 
będzie dobrze . .. Będzie jak było zobaczysz ... Byłam wtedy zmęczona ... 
To był zły dzień ... Ale j u ż dobrze, tera z j uż będ z ie dobrze. 

STARA KOBI ETA 
Pani Kovatsch założyła ci w oknie w pokoiku św ieżą firankę, j a s ną. „ 
I poście l m asz świeżą .. . 

ALKE 
Dziękuję mam o i pani Kovatsch też p od ziękuję, ale troszkę późn iej . 
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STARA KOBIETA 
Długo cię nie było. 

ALKE 
Szybko zleciało. 

STARA KOBIETA 
Co oni tutaj o tobie mówili ... 

ALKE 
Kto? 

STARA KOBIETA 
A te chamy z kla tk i. schodowej.„ Pani Kovatsch wszystko mi 
powtórzyła ... 

ALKE 
Niech m ama tego nie słucha. 

STARA KOBIETA 
Ja nie słuchałam, ale pani Kovatsch m i opowiadała. 

ALKE 
Wszystko będzie ju ż dobrze, m am o. 

STARA KOBIETA 
Mówili, że jesteś pomylona, bo t u ze mną siedzisz latam i ... 

ALKE 
Głupoty mówią. 

STARA KOBIETA 
że świata i ludzi nie oglądasz, że w komórce śp i s z na materacu, 
że chłopa nigdy nie miałaś i ci się w głowie pomieszało. 

ALKE 
Plotą byle co. 

STARA KOBIETA 
Że wszystk ich od ciebie odgon i łam i młodość st rac i łaś i życia nie użyłaś 
i że nic nie widziałaś i nic nie w iesz, że cię uwiązałam , jak psa 
i zdechniesz tutaj jak pies. Tak mów ią . 
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ALKE 
Bo to chamy są. 

STARA KOBIETA 
A pewnie, pewnie. Ale tak pani Kovatsch mówiła. A chamy, to oni są, oj, 
są, ja to wiem dobrze. 

ALKE 
Nie będziemy nikogo słuchać. Teraz weźmie mama lekarstwa, 
nasmaruję mamie nogi i biodro tą zieloną maścią i położę się dobrze? 
Wyśpię się, j ut ro będziemy sobie siedzieć tutaj razem, zrobimy obiad ... 

STARA KOBIETA 
Pani Kovatsch przyjdzie„. 

ALKE 
Tak, przyjdzie ... Podziękuję jej za kwiaty, zrobimy sobie kawy, może 
zjem trochę tego pysznego ciasta ... 

STARA KOBIETA 
Pani Kovatsch kupiła„. 

ALKE 
Będzie nam dobrze, spokojnie ... 

STARA KOBIETA 
Że w komórce śpisz mówią„. Jaka to komórka' „. To pokoik. Nie wiedzą 
chamy, co to komórka„. Jak byłaś malutka, to w tym pokoiku stało 
twoje łóżeczko„. Myśmy tu spali i blisko do ciebie mieli„. 

ALKE 
Ja wiem, mamo ... 

STARA KOBIETA 
No, a po tym wszystkim, to gdzie miałaś spać„. W pokoiku. Małe 
mieszkanie to i pokoje małe ... Komórkę wymyślili ... 

ALKE 
Tak sobie gadają, nam tutaj dobrze, mamo. Dziękuję za kwiatki, kawę, 
ciastka ... Jutro na pewno skosztuję i kawy się napijemy ... A teraz pójdę 
się już położyć na chwilkę, dobrze7 Potem wstanę i nasmarujemy 
mamie nogi„. 
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STARA KOBIETA 
Długo cię nie było„. A ja nie mogłam cię tam odwiedzić, ani nic 
zanieść„. Pani Kovatsch mówiła, że tam wcale nie ma wizyt„. Tylko 
można stać pod oknam i i pomachać sobie ... Ale ja z moimi nogami to 
bym tam nie ustała długo ... 

ALKE 
(wstaje powoli z fotela, siada obok STAREJ KOBIETY na tapczanie, 
o bej mu je ją) 
No, mamo ... Już dobrze ... Dobrze, tak? ... 
(przytula się do STAREJ KOBIETY) 
Już nic się nie będzie działo złego, tak' 

STARA KOBIETA 
Ajak w nocy płakałaś, to wstawaliśmy i nosiliśmy cię na zmianę„. 

ALKE 
Przecież wiem. 

STARA KOBIETA 
A rano wyłaziłaś z łóżeczka i przybiegałaś do nas. „ Wskakiwałaś na ten 
tapczan, kładłaś się między nami ... 

ALKE 
Pamiętam, pamiętam to dobrze. 

STARA KOBIETA 
Nie tak to wszystko miało być Alke, nie ta k„. 

ALKE 
(tuli, głaszcze STARĄ KOBIETĘ) 
Dobrze już mamo, dobrze już„. 

STARA KOBIETA 
Nie tak to miało być córeńko ... 

ALKE 
Dobrze mi tutaj jest z mamą„. Lubię tu być„. No, bo gdzie indziej„. 
Dobrze mi tutaj„. 

STARA KOBIETA 
Masz swoje lata, wiem ... Może ty byś innego życia i świata chciała? 
Salonów, restauracji, zabaw' 
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ALKE 
Nie, mamo, po co komu takie coś' Tam tylko pieniądze się wydaje po 
nic. Straszn ie tam drogo. 

STARA KOBIETA 
A pewnie, że drogo. 

ALKE 
Ja lubię t utaj z mamą. Dobrze nam tu, spokojnie . .. Nikogo nam tutaj 
nie potrzeba . . . A jak jesteśmy same, razem to i wszystko dobrze 
będzie . .. 
(wyjmuj e z pudełka stojącego przy tapczanie pudełko z maścią) 
Mama da, t o t eraz nasmaruję mamie nogi ... 

STARA KOBIETA 
Dobrze, Alke .. . Bo ja już nie wiem co robić z tymi nogami . .. 

ALKE 
Tylko teraz n iech mnie mama mocno przytuli, dobrze? 

STARA KOBI ETA 
(obejmuje ALKE) 
Chodź do mnie, chodź córeczko „. Ty się na mnie nie gniewaj , nie 
gniewaj si ę j u ż ... Ja wiem, że nie tak to miało być wszystko ... 

ALKE 
(zaczyna wcierać ostrożnie maść w nog i STAREJ KOBIETY) 
Dobrze jest , mamo. 
Niech się mama nie rusza. 

STARA KOBIETA 
O, już czuje ulgę. „ Dobra ta maść, dobra .. . Trzeba będzie więcej 
ku pić ... 

ALKE 
Jak przyjemnie pachnie .. . Ta k ie d uże pudełko ku pię ... 
(smaruje maścią nogi STAREJ KOBIETY) 
Jak tam sobie leżałam . . . To najpierw nic nie myślałam ... Nic, a nic ... 
Potem, jak już mi pozwoli li s i edzieć na łóżku, to wid zia ła m, ile w moj ej 
sal i jest tak ich naprawdę nieszczęśli wych ludzi ... Nawet mama nie wie, 
co s i ę ludziom przytrafi a . .. Aż strach ... I jak oni nie wiedzą, co z tymi 
swoim i stracham i zrob ić, to głupoty robią ... Tak . .. I sobie krzywdę 
robią, zamiast się z tym i strachami rozprawić . . . Na prawdę ... A już 
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wiem, że t rze ba się cieszyć, że się jest zdrowym, że można pracować 
i nie myśleć tyl ko w kółko o sobie, ale o innych zadbać„. Tak jak ja 
o mamę ... A mama o mnie„. O innych trzeba myśleć i nie wolno być 
samolubnym ... A ja j uż nie będę samolubna, zobaczy mama .. . Gdzie 
tam o jaki mś świecie myśleć, po co' .. . Trzeba być dobrym tu taj , dla 
bliskich trzeba być dobrym, a nie o głupotach myśleć .. . Ale ta maść 
rozg rzewa ręce .. . Niech się mama teraz na boku położy, to teraz biodro 
ma mie nasmaruję ... O, tak ... I zaraz przestanie boleć . .. 

STARA KOBIETA 
Grzeje ta maść jak piec .. . Ty jesteś dobra dziewczyn a, Al ke, ale to nie 
tak miało być wszystko, ja p rzecież wiem .. . Tyl ko ja nie wiedz iała m 
ja k .. . I dalej n ie wiem ... 

ALKE 
Ja to się cieszę, że już jestem w domu z mamą ... Już mi jest wesoło, już 

mi zmęczenie m ija.„ Ja nie lubię być sama, al bo gdzie indziej, 
a z mamą to lubię być ... No, na prawdę lubię .. . A głupich ludzi, to niech 
mama ni e słucha. Nie ma po co. Gadaj ą, a nic nie wiedzą ... Niech się 
mama teraz na drugim boku położy„. 

STARA KO BIETA 
Pani Kovatsch mówiła, że oni mówili, że j ak ci tego chłopa 

p rzepędziłam ... 

ALKE 
A, tam ta kie gadanie ... 

STARA KOBI ETA 
To ty dlatego to zrob iła ś ... 

ALKE 
Niech się mama nie rusza ... 

STARA KOBIETA 
Dlatego to zrob iłaś' 

ALKE 
Ale skąd. Zmęczona byłam, zły to czas był i tyl e. 

STARA KOBI ETA 
No właśnie . Pani Kovatsch mówiła , że oni mówili, że on za tobą był 
bard zo . 
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ALKE 
A oni skąd to mogą wiedzieć/ 

STARA KO BIETA 
Pan i Kovatsch mówi , że oni tutaj w domu, w naszej klatce, to wszystko 
wiedzą i słyszą co my mówimy i w ogóle i z okien patrzą, kto wchodzi, 
kto wychodzi, kto pod kl a tką całe noce wystaje .. . Tak mówi . . . Że on t ak i 
inny był „ . Dlaczego inny7„. Co?„. Czego innego chciał niż tamci ?„. 
A niby czego takiego? 

ALKE 
Nie wiem , mamo, nie wiem „. Ja już nie myślę o tym. I tak już nigdy nie 
będzie. Zobaczy mama. 

STARA KOBIETA 
Ja wiem, Alke, wiem „ . Ale ciekawi mnie, dlaczego tak mówi pani 
Kovatsch, że oni tak mówią . .. Że pod kl atką wystawał całe noce .. . 
W okna nasze patrzył ... Pijany musiał być, nieprzytomny ... Że po 
ludziach w naszym domu chodził, wypytywał gdzie cię wtedy zabrali. 
Wypytywał, ciekawy taki ... Kto to jest, że tak i ciekawy ... 

ALKE 
Nie wiem, mamo, nie wiem .. . To już daleko ode mnie, da leko . .. 

STARA KOBIETA 
Ale ty też wted y czekałaś na niego j ak na jakie objawienie ... 

ALKE 
(miękko ) Niech już mama o tym nie mówi„. 

STARA KOBIETA 
Nic już nie mówię, n ic„. Spokój musisz mi eć, spokój .. . Dobrze, że 
wtedy do nas nie przyszedł, bo jeszcze by nas okradł, albo wydusił„. 
Nic, nic już nie mówię . . . Ty m usisz m ieć spokój , przec i eż wiem .. . 

ALKE 
(wolno, cicho ) 
On by nam niczego złego nie z robił „ . Ani mamie, ani mnie „ . 

STARA KOBIETA 
Już nie smaruj ... Dziękuję . „ Ale mnie ta maść rozgrzała „ . Dobrze 
teraz, dobrze. „ Albo to wiadomo, co by zrob ił„ . Pijany, to pij any„. Nie 
będę si ę na razie przykrywa ć, bo ca ła j estem rozgrzana„. 
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ALKE 
(wkłada pudełko z maścią do kartonu) 
On nigdy nie pił, nawet nie powąchał kiel iszka„. Nie woln o mu„. 
On jest inny, bardzo inny.„ I nigdy nie palił papierosów.„ I brzydkich 
słów nie mówił„. 

STARA KOBIETA 
Albo to wiadomo7 . .. Z pijakami nigdy nic nie wiesz ... 

ALKE 
On jest taki inny„. Nie mówmy już o tym. Mnie s ię wcale nie chce o tym 
mówić„. Jednak j estem zmęczona „. A myślałam , że j u ż nie„. Ale te 
goździki główki pospuszczały, muszę je do wody ... Zan iosę ciasto do 
kuchni, bo powysycha do jutra.„ 

STARA KOBIETA 
Wiesz, co Alke7„ . Połóż si ę koło mnie„. Połóż si ę ... Tak j ak k i edyś„. 

Pamiętasz7 . . . Jak nie mogłaś spać, albo bałaś s ię spać sa ma w pokoiku, 
to kładłaś s ię przy mnie i spokojnie zasypiałaś . . . No, Al ke połóż się obok 
mnie„ . 

ALKE 
Ale nogi mamę bolą i biodro . .. 

STARA KOBIETA 
Już nie„. Dobrze mnie wysmarowałaś.„ Już r 1e boli„. Posunę się do 
ściany, a ty od pokoju się połóż ... Wygod nie ci będz i e, zobaczysz ... 
Dobrze tak będzie ... 

AL: .. E 
( kładzie się obok STAREJ KOBIETY) 
To trochę poleżę, ale potem pójdę do swojego pokoi ku, dobrze7 

STARA KOBIETA 
Leż sobie tutaj , leż Alke ... 
(przykrywa ALKE kołdrą) 

ALKE 
(od rzuca kołdrę) Gorąco tutaj ... 

STARA KOBIETA 
To od tej maści . „ Leż sobie spokojnie, l eż„ . Tutaj nie ma żad nych 

strachów ani nic. „ Za śn ij sobie, zaśnij„. 
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ALKE 
Dobrze, mamo .. . To poleżę sobie tutaj . .. Dobrze już jest, spokojnie ... 
Ita k jużzawsze będzie„ . Dobrze mi ja k j esteś blisko „. 

STARA KOBIETA 
Pewnie, że dobrze .. . Nikt ci nic złego nie zrobi . .. Czekaj, poprawię 
ci poduszkę „. No, połóż się wygodnie, tak ... Zaraz zgasimy światło ... 
Odpoczywaj sob ie, odpoczywaj ... A on tu przylazł, wiesz? 

ALKE 
Kto, mamo? 

STARA KOBIETA 
Ten pijak„ . Okryj sobie chociaż nogi kołdrą, bo jednak ciągnie od 
przedpokoju ... Nie, nie bój się nie wlazł do mieszkania, nie 
wp uściłam . . . 

ALKE 
Przyszedł t utaj? 

STARA KOBIETA 
Na drugi dz ie ń, jak cię zabrali ... Pani Kovatsch mówiła, że sąsiedzi 

pokazali mu gdzie jest nasze mieszkanie, bo rozpytywał„. Dobijał s i ę , 

w drzwi p i ęściami walił„. To otworzyła m, bo na burdy to ja, wiesz, nie 
pozwalam nikom u ... 

ALKE 
Czego chciał? 

STARA KOBIETA 
Okryj się, okryj „. W nocy może być chłodno ... A chciał. Chci ał wiedzieć 

gdzie cię zabrali. To podniosłam szlafrok i m u pokazałam ... To po co 
przyszed ł. .. A jak wył potem, skamlał ... A ja mu nic nie powiedz i ałam 

tylko - „Poszedł won '" . .. Ale nie chciał iść zaraza .. . Taki był zajadły ... 
Ułóż się wygodnie Alke, ułóż„. 

ALKE 
Coś mówił? 

STARA KOBIETA 
Nic. Tyl ko wył jak opętany - „Gdzie Alke'? „. Gdzie jest Al ke '?" 
Nogę wstaw i ł w próg drzwi i wrzeszczał „ Gdzie jest Al ke !?"„ . No, to mu 
naplułam w tę czerwoną gębę pija n ą i powiedz iałam . .. 

ALKE 
(siada na tapczanie, gładz i STARĄ KOBIETĘ po ramieniu , po głowie ) 

Co mu mama powiedziała? 

STARA KOBIETA 
Połóż się, Al ke ... Nie wstawaj, odpoczywaj .. . Coś m nie znowu rw ie 
w kolanie .. . Powiedz iałam mu „Won'" ... Ja nie z takimi pij akami 
dawałam sobie radę ... 

ALKE 
Nie wolno kłamać dzieci, p rzecież mama wie . .. Co m u mama 
powied ziała? ... 

STARA KOBIETA 
Ale mnie teraz biodro rozbolało ... Połóż si ę przy mnie, to może zasnę.„ 

I może przestanie boleć ... 

ALKE 
Zaraz się położę mamo ... 
(gładzi STARĄ KOBIETĘ po plecach) 
Zaraz się położę ... Wiesz, pomyś lałam sobie, że mogłybyśmy zawsze 
spać razem .. . Tak by było dobrze ... 

STARA KOBIETA 
Pewnie, że tak by było naj lepiej „ . Ty sobie t ego wszystkiego nie b ierz 
do głowy, co ja gadam „. 

ALKE 
Nic do głowy już mojej nie wezmę mamo„. Dobrze mi z to bą i to 
najważniejsze„. Tylko powiedz mi j eszcze, bo zaraz si ę położymy, 

okryj em y kołdrą, zaśn i emy ... Co ty mu pow i edz i ałaś? 

STARA KOBIETA 
Chcę już spać . Dobra noc. 

ALKE 
No, powiedz mi mamusiu. . . Kochana , naju kochańsza mam usiu , 
mamul ko ... Powiedz m i„. 

STARA KOBIETA 
(podnosi s i ę łok ciu, mocno, szybko, agresyw nie) 
Powied ziałam mu - „ Poszedł ty won, zarazo ! 1 ! „ . Alke powies iła si ę 

przez ciebie pijaku, bo za nią łaz i sz I"... Tak m u powiedziałam 
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i strzeli łam drzwiami. A on tam skowyczał na korytarzu Jak wściekły 
pies. A ja do pokoju, telewizor na cały karpentel włączyłam i mógł sobie 
wyć i wył- tak potem mów iła pani Kovatsch. 
(odwraca się do ściany, plecami do ALKE) 
A teraz dobranoc wszystkim. Jak kto chce spać, to proszę spać. A jak 
kto chce bantować po nocach, to proszę bardzo do restauracji. 
Dobranoc. 

ALKE 
Tak mu powiedz iałaś„. 

STARA KOBI ETA 
(mocno) Dobranoc wszystkim . 

ALKE 
(wyjmuje poduszkę spod głowy STAREJ KO BIETY, kładzie poduszkę na 
ko lanach, obejmuje poduszkę ramionami) 
Pow i edziała mama, że to przez niego. 

STARA KOBI ETA 
Ja mogę spać bez poduszki. Tak jest zdrowo na biodro. Proszę bardzo 
brać sobie podu szkę. Al lbo się wszyscy kładą i śp ią, albo urzędują po 
nocach. Ale wtedy 'to proszę bardzo do lokalu, do restauracji po nocach 
wysiadywać. 

ALKE 
Przez niego„. 
(bierze pod uszkę, wtula się w poduszkę, potem obraca się w stronę 
STAREJ KOBIETY i jednym ruchem in a !kłada jej poduszkę na twarz, 
przytrzymuje rękami, kładzie się całym ciałem na poduszce. STARA 
KOBIETA chce zerwać poduszkę z twarzy, ale nie ma tyle siły, chce 
odtrącić ALKE, odrzuca kołdrę nogam i, Jej ruchy są coraz sła bsze. ALKE 
zdejmuje poduszkę z twarzy STAREJ KOBIETY) 

STARA KOBIETA łapie z wysiłk iem powi etrze, siada na tapczanie, 
trzyma się kurczowo szlafroka ALKE. 

ALKE 
(przytula mocno STARĄ KOBIETĘ) 
Pójdę do swojego poko iku, mamo ... 
(wstaje) 
M uszę jednak jeszcze dużo odpoczywać . . . Wezmę z sobą ciastko ... 
(wyłącza telewizor) 
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Może zgłodnieję w nocy„. I wstawię kwiat!< do wody. „ ZaśniJ teraz 
spokojnie, mamo„. 
(gasi światło w pokoju) 
Ja k cię będzie boleć biodro, to mnie zawołaj ... 
(idzie do drzwi pokoju) 
Bardzo cię kocham m amo, wiesz? ... I dziękuję ci za ciastka i goźd z i k i ... 
Śpij spokojnie . „ Dobranoc, mamo. 

SCE NA TRZECIA 

Wieczór. Miesiąc pozn1eJ. W pokoju, na stole stoi bukiet kwiatów 
w nieb ieskim wazonie, obok wazonu otwarta butel ka wina, dwa 
kieliszki. Włączony telewizor. Na tapczanie przykrytym niebieską, 

włochatą narzutą leży ALKE i JANO - pięćdz i es ięcio k il kuletni 

mężczyzna w garniturze. ALKE i JANO całują się, przytulają, coś szepcą 
do siebie, śmieją się. JANO rozpina b luzkę ALKE, ALKE odtrąca jego 
rękę i śmiejąc się zrywa się z tapcza nu i staje za stołem. 

ALKE 
(zapinając guziki bluzki) 
Co to, to nie Jano' 

JANO 
O odź tu do mnie, Al kei 

ALKE 
Wybij to sobie z głowy ... Jeszcze czego. 

JANO 
(sia da na tapczanie) 
No, chod ź „. Posiedź przy mnie tyl ko„. 

ALKE 
Za szybkie masz ręce Jano. 

JANO 
Pewni e, że szybkie ... Pewnie ... W sam raz dla takiej kob iety ja k ty, 
Al ke .. . Popatrz jakie to silne ręce .. . Widzisz' „. 
( pokazuje jej dłon ie, ściąga marynarkę, napręża bi ceps) 
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ALKE 
Przestań„. 

JANO 
Al e zobacz ... Dotknij .. . Twa rde jak nie wiem co ... 

ALKE 
Załóż marynarkę . 

JANO 
Po co? .. „ Ciepło tu u was. „ 
co? .. „ Ciepło tu u was„. 

ALKE 
Bo tak trzeba ... 
(podchod zi do JANO, dotyka j ego bicepsa) 
No, twarde ... Silny jesteś, Ja no . .. 

JANO 
(obej mujej ą, podnosi) 
Pewn ie, że si lny„ . Jano jest silny i wszyscy na wydziale o tym dobrze 
wiedzą, a j ak trzeba nosić wlewki na wózek, to majster zawsze woła 
- „Jano! li Uwiń się z tymi wlewkami raz-dwa' "„. Wtedy biorę jedną 
wlewke pod j edną pachę ... Drugą wlewke pod d rugą pachę ... I na 
wózek. A inni to po dwóch jedną wlewke targają przez pół hal i, 
a jeszcze od poczywają po drodze.„ Jano jest bardzo silny i nie pozwoli 
Alke zrobić żadn ej krzywdy ... Zresztą kto by tam zadzierał z Jano. 

ALKE 
Jano, postaw mnie na ,podłodze„. INo, a teraz załóż marynarkę„. 

I us iądźmy przy stole„. 

JANO 
Ty się nie martw, Alke„. 

ALKE 
Po coś ty p rzyniósł to wino? 

JANO 
Wi no musi być w ważny dzie ń „. Tak majst er mówi . 

ALKE 
Ale po coś otw i erał? 
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JANO 
Niech stoi otwarte . Ni kt p ić na siłę nie musi . A zam knięte wino na sto le, 
to jak nieboszczyk na katafal ku - t ak też majster mówi . Niech sto i. 

ALKE 
(śmieje się) 

Co ty się tak na mnie patrzysz Jano, co7 

JANO 
Tak patrzę . Nie inaczej. 

ALKE 
Głuptas jesteś . 

JANO 
Pewnie, że jestem. Ale ty, Al ke teraz śm i ej esz się , oczy masz j asne 
i mówisz do mnie i mówisz ... Jak taka jesteś, t o mogę być głuptas . 

ALKE 
Do ciebie mam j asne oczy Jano, t y lko do ciebie„ . 

JANO 
Chodź już tu do mnie ... 

ALKE 
Nie, nie Jano, nie mów tak, nawet tak nie myśl .. . 

JANO 
Sama dzisiaj jesteś . Nie ma t u nikogo. 

ALKE 
U prosiłam pa ni ą Kovatsch, żeby wzięła mamę do siebie na wieczór„. 

JANO 
Mądrze zrobiłaś, Alke. 

ALKE 
Mama ostatni raz z domu wychodziła jak ja z hali do laborat ori um się 
p rzenosiłam „ . Kiedy to było„. To wtedy wyszła po mnie i czekała pod 
hutą„. Poszłyśmy na ru rki z kremem ... Takie wie lkie, chrupiące.„ 

JANO 
Ty masz j uż swoje lata , Alke . .. Masz swoje lata. 
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ALKE 
Co ty mówisz? 

JANO 
Czas, czas już na ciebie.„ 

ALKE 
Co ty mówisz, Jano?! 

JANO 
Ty dobrze wiesz. 

ALKE 
Nie wiem . A ty nie jesteś dziś miły Jano . 

JANO 
M i ły - niem i ły, a każdy swoją drogę przejść m usi. I ty też . Tak to dalej 
być nie może. 
(podchodzi do ALKE, obejmuje ją) 
Czas na ci ebie. Najwyższy czas . 

ALKE 
Puść mnie . . . 

JANO 
Nie puszczę. Silny jestem. I dwadzieścia takich jak ty podniosę. Nie 
wyrywaj się , bo nigdzie mi nie uciekniesz. 

ALKE 
( śm ieje się ) 
Wiem, wiem„. Ale nie ściskaj mn ie tak mocno ... 
(dotyka jego k ieszeni marynarki, wyczuwa coś pod pa lcami) 
Co tam masz? Pokaż . 

JANO 
E, nic. .. 

ALKE 
Pokaż zaraz . 

JANO 
(wyjmuje z kieszeni marynarki zaw i n iątko w celofanie, podaje je ALKE) 
To dla ciebie ... 
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ALKE 
(rozwija pakunek) 
Co to jest7 

JANO 
Widzisz przecież„ . Załóż.. . 

ALKE 
(wyjmuje z celofanu nylonowe pończochy) 
Po co„. Po co 1'11i to dajesz? 

JANO 
Załóż„. 

ALKE 
Nie chcę tego .. . 

JANO 
Załóż mówię ci 1 

ALKE 
Teraz' „ „ To odwróć się „. Albo wyjdź do przedpokoju, tylko po cichu .. . 

JANO 
Ja, Alke, nigdzie wychodzić nie będę. I głowy od ciebie odwracać też nie 
będę. Teraz ja na ciebie będę już patrzeć . Zakładaj pończochy. 

Pończochy są po to, żeby je kobiety na nogach nos iły . Za kładaj. 

ALKE 
(siada na krześ l e, podnosi sukienkę, zakłada jedną pończochę, drugą, 
na kłada pantofle, wstaje) 
Ze szwem kupiłeś„. 

JANO 
Ze szwem. 

ALKE 
(wygładza sukienkę) 

Ty się tak nie uśmiechaj, Jano. 

JANO 
A będę się uśm i echać . 
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ALKE 
Ma ma za raz wróci od pani Kovatsch ... Zosta w mn ie ... Ale ty jesteś 
silny. „ Nie śc i s kaj mnie t ak„ . Zabierz rękę ... Zabierz .. . To te pończochy 
tak ci si spodobały, nie ja ... 

JANO 
Głup i a jesteś , Al ke ... 

ALKE 
Pewn o sobie myślisz o młodych dziewczynach w pończochach 

z czarnym szwem, co ? 

JANO 
Pewnie, że myś l ę„. 

(bierze ALKE na ręce , podchodzi do tapczanu, kładz ie na tapczanie 
ALKE, kładz i e się obok niej, gładzi ja, dłon ią po pończochach) 
Pasują ci .. . 

ALKE 
Jano .. . Tu mama śpi ... 

JANO 
A, czemu nie tu?„. Wygodny t apcza n.„ Szeroki„ . Leż, Alke spokoj
nie„ . Przy szedł twój czas, to nie zawracaj go... No, połóż się 

wygodnie . .. 

ALKE 
Zgaś św iatło , Ja no ... 

JANO 
Nie t rzeba ... 
Tu ty lko ty i j a ... 

ALKE 
Zostaw .. . 

JANO 
Cicho, Alke, cicho ... Jano wie , co chce zrob i ć i zrob i to ... Nie na ciebie 
pierwszą przyszedł czas „. 

ALKE 
Nie ści s kaj mnie tak ... Pomniesz sobie garni t ur ... I żebyś pończoch nie 
podarł... Szorstkie masz dłonie , Jano . . . 

72 

JANO 
A ty gładka jesteś, miękka , ciepła ... 

ALKE 
Mój Jano, mój ... Dobry, koch any, tylko mój ... Tylko mój ... 

JANO 
Leż teraz sobie spokojnie, Alke ... Leż . .. Widzisz? . .. I po wszystk im . .. 
A tak się bałaś ...... Było czego? 

ALKE 
Głupia byłam„. Strasznie głupia, Jano . .. 

JANO kładzie się na plecach obok ALKE, zapala papierosa . 

ALKE 
Nie pa l tutaj . . . 

JANO 
Cicho, Alke, ci cho bądź teraz .. . Leż obok mnie i cicho bądź ... 

ALKE 
Ty szukałeś m nie wtedy„. Potem. „ Pani Kovatsch mówiła, że i tutaj 
przyszedłeś „. 

JANO 
Pewnie, że przyszedłem. 

Alr.E 
I że ona cię wpuścić nie chciała, to n ogę w próg wstawi łeś . 

JANO 
Wyrwałbym wam te drzwi z zaw iasami„ . Jakbym ty lko chc iał.„ Głup ia 

stara.„ Brzuch mi obwi sły, pomarszczony pokazała „. Jakbym ja s i ę 

miał wystraszyć tak iej kosmatej szpetoty„ . Też mi coś . 

ALKE 
I ja k ci ona powiedz i ała, że ja . .. Że ja to zrobiłam, bo ty za mną ła z i sz ... 

JANO 
P l otła stara byle co. 
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ALKE 
To ty krzyczałeś na nią i nie bałeś się jej . . . 

JANO 
Jest tu się bać czego. Też mi co . 

ALKE 
A jak jej dziś pani Kovatsch powiedziała - „Przyjdzie pani do mnie, pani 
Mario, na wieczór, pooglądamy sobie telewizję, ciasta pojemy, niech 
sobie dziewczyn a odetchnie trochę, myśli pozbiera, ogarnie się" ... 
To ona nic nawet n ie powiedziała tylko zaraz poszła do pani Kovatsch. 

JANO 
I niech siedzi tam na zatracenie. 

ALKE 
A może ty głodny jesteś Jano? 

JANO 
A pewnie, żE. ~estem . 

ALKE 
(wstaje z tapczanu, poprawia sukienkę, poprawia szew na pończosze) 
To ja pójdę do kuchni i zaraz coś przygotuję.„ A ty już lepiej wstań, 
Jano i usiądź sobie przy stole, na telewizor popatrz ... I nie pal już, bo 
duszno ... Ja ci zaraz jeść zrobię, najesz się Jano, zobaczysz ... 

JANO 
(wstaje, zdejmuje marynarkę, wiesza ją na oparciu fotela, siada na 
fotelu, zapala następnego papierosa) 
Pewnie, że się najem„. Idź, Alke, sport pooglądam .. . 

ALKE 
Specjalnie poprosiłam dzisiaj pa nią Kovatsch, żeby mi kupiła coś na 
kolację dla ciebie ... No i wystała ... Kiełbasę mam, ser taki tłusty 

zagraniczny . . . 

JANO 
Idź już wreszcie Alke, bo się teraz jeść już chce. 

ALKE 
Idę , Jano, idę„. 
(ALKE wychodzi z pokoju do kuchni , zostawia drzwi z pokoju otwarte) 
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ALKE 
(głos) 

Co oglądasz, Jano11 

JANO 
Sport i 

ALKE 
(głos) I co tam11 

JANO 
Nic ' Głodny jestem mówię cil 

ALKE 
(głos) Zaraz będzie 1 

Słychać otwierane drzwi do mieszkania. 

STARA KOBIETA 
(głos z przedpokoju) 
Dziękuję pani Kovatsch i dobranoc! 

Do pokoju wchodzi STARA KOBIETA, na staromodny ża k iet ma 
narzuconą błękitną chustę, zatrzymuje si ę w drzwiach , patrzy na 
siedzącego w fotelu, palącego papierosa JAN O, patrzy na pomiętą 

na rzutę na tapczanie, na bute lkę wina stole. Podchodzi do oszk lonej 
szafki z porce l aną, otwiera drzwiczki, wyjmuje z półki małą szklaną 
popielniczkę, stawia na stole przed pa lącym pap ierosa JANO. 

STARA KOBIETA 
Dobry w ieczór panu . 
(podchodzi do tapcza nu, si ada na t apczcm ie) 

JANO 
(w stronę kuchni) 
Alke !.„ Chodźjuż1. Pokazujążużell 

ALKE 
(głos) Już na kładam 1 

Do pokoj u wchodzi ALKE, na tacy niesie talerz z ugotowaną kiełbasą, 
słoik m usztardy, ch leb, masło, szkl a nkę z herbatą, sztućce , se rwetki. 
Zatrzym uj e się w progu. 
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ALKE 
Dobry wieczór mamo ... 
(do JANO) I co z t ym żużlem? 

JANO 
Teraz biegi pokazuj ą ... 

ALKE 
(stawia tacę przed JANO) 
Smacznego, Jano. Może mama też coś zje? 

STARA KOBIETA 
Jadłam u pani Kovatsch. 
(zaczyna pokasływać) 

ALKE 
Otworzę okno „. Wywietrzę trochę „. 

JANO 
Dobra k i ełbasa „ . Gorąca „ . Tylko cukru przynieś „. 

ALKE idzie do kuchni , po ch wil i wraca z cu k i ernicą i małym taboretem . 
Stawia cu kiernicę na stole, siada na tabo recie obok JANO, patrzy 
z uwagąja k on je . 

ALKE 
Smakuje ci Jano? 

JANO 
Lubię dużo muszta rdy ... 

ALKE 
(do STAREJ KOBI ETY) 
Jak było u pani Kovatsch? 

STARA KOBI ETA 
Pogad ałyśmy, powspo min ały„. To dobra sąsiad ka ... Dobrze jest mieć 
bliskich ludzi koło siebie ... Na n ią zawsze możn a li czyć ... Pozd rawia cię, 
Alke . .. 

ALKE 
Dzi ękuj ę . 

b 

STARA KOBIETA 
Pytała j ak się czujesz? 

ALKE 
Dobrze s i ę czuję. 

STARA KOBI ETA 
No, ta k, t ak„ . 

ALKE 
Naprawdę dobrze s ię j uż cz uję„. 

JANO 
Alke jest już zd rowa . 

STARA KOBIETA 
Aha, Alke .. . By li dziś przed południem z tych zw iązków zawodowych, 
odwiedzają chorych na zwolnieniach ... Ale cieb ie nie było , to nie 
wiedziałam co pow i edzieć„. Coś zapisali tam sobie w zeszytach .„ 

JANO 
Gd zieś t y była, co? 

ALKE 
(do JANO) 
Mówiłam ci, u pani Kovatsch „. 

JANO 
(odkłada sztu ćce, wyci era usta serwetką) 
No, tak mówiłaś „. Dobrą kolację zrobiłaś Alke. „ 

STARA KOBIETA 
(ostrożnie) 

Jak ktoś choruje, to leży domu„. Ja nie wiem , nie wiem„ . Ale oni tak 
mówili i zapisywa li „. 

JANO 
Al ke j est zdrowa „. 
( obej muje j~ całuj e w pol iczek) 
Daj mi Jeszcze herbaty Al ke „. 

ALKE 
Może mamie też p rzyni osę? ... I sobie? Napijem y się razem, dobrze? 
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STARA KOBIETA 
A, wiesz ... P rzynieś . .. Chętnie się napiję z wami . .. 
(ALKE zabiera tacę, wychodzi do kuchni) 

STARA KOBIETA 
(do JANO) Bardzo się martwię o Alke. 

JANO 
(w stronę ku ch ni ) 
Alke 1. „ Chodź ! .. . Po kazują pogodę' „. I góry! 

STARA KOBIETA 
Cieszę s i ę , że pan się nią tak pięknie opiekuje. 

JANO 
Pewnie, że się opiekuję . 

STARA KOBI ETA 
To dobrze, to dobrze .. . Ale mnie dzisiaj biodro boli . .. 

JANO 
Trzeba kocią maści ą wysmarować, to zaraz przejdzie. 

STARA KOBIETA 
Tak pan mówi? 

JANO 
Ja nie „ pan " .. . Jano . .. Wszyscy tak mówią ... A kocia maść najlepsza . 
Jak mnie ramiona rwą od noszenia wlewek , to sobie na noc wsmaruję 

nawet dwa pudełeczka „. Pali potem jak żywym ogniem, ale rano jak 
ręką odjął „ . Koci a maść najlepsza . 

STARA KOBIETA 
Co pan powiel „. Przepraszam - Jano „ . A gdzie taką maść kupić 

można? 

JANO 
Na targu „ . Bo gdzie?„. Chi ńska kocia maść, w takich małych 

pudełeczkach ... 

STARA KOBIETA 
Nie wiedziałam o takiej cud ow nej maśc i „ . A popatrz tylko, ile tu 
lekarstw„. A myś lisz, że mi pomagają? Wcale. 
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JANO 
Tylko kocia maść . 

STARA KOBIETA 
Posłuchaj, Jano„. A nie mógłbyś ty mi kupić kilka takich p udełeczek tej 
maści na targu? 

JANO 
Pewnie, że mogę. 

STARA KOBIETA 
Dam ci pieniądze„ . Trzymaj. „ 
(podaje mu ban knot) 

JANO 
(ogląda banknot) 
Aż tyle?„ . Za t o, to można cały karton kupić.„ 

STARA KOBIETA 
To kup karton „ . A za re sztę dla siebie kup, jak cię będą ramiona boleć „ . 

JANO 
Pewnie, że kupię. Bolą mnie czasem i plecy, że znieść nie mogę „ . 

STARA KOBIETA 
Ja wiem, co to ból„ . Oj, wiem „ . Ja cię rozu m iem, Jano„. A gdzie ciebie 
boli, pokaż mi„. 

JANO 
Ramiona i tu za szyją . .. 

STARA KOBIETA 
Ale pokaż mi dokła d nie . .. 

JANO 
(wstaje, podnosi ramiona) 
O, jak tak zrobię ... 
(schylla się) 
I ta k„. To od podnoszenia wlewek „ . A jak się wyprostuję, to kola 
czerwone w oczach latają . . . 

STARA KO BIETA 
Teraz też7 „. Teraz też ci latają? 

79 



JANO 
(mruga oczam i) 
No, takie czerwone płatki ... Zaraz przejdzie .. . 

STARA KOBIETA 
Usiądź sobie , Jano, usiądź .. . Ty, Jano mądry jesteś .. . Z tą maścią, to 
mądrze mi doradziłeś ... Przepraszam, że wtedy na ciebie w sieni 
nakrzyczałam . „ Ale o Alke się martwiłam„. I mnie nerwy .. . 

JANO 
(w słowo, mocno) 
Nerwy zjadają człowieka. 

STARA KOBI ETA 
Ale ty jesteś mądry, Jano . 

JAN O 
Jestem mądry. 

STARA KOBIETA 
Dużo wiesz o świecie, o ludziach ... 

JANO 
Wiem. Nieraz majster m nie woła na hali i mówi -„Powiedz nam to, albo 
tamto, Jano" Śmiechu jest potem kupa ... Lubi mnie majster. Czasem 
mówi .. . 

(do pokoju wchodzi ALKE, niesie tacę z trzema szk lanka mi herbaty, 
stawia na stole, siada na taborec ie, podaje szk lankę STAREJ KOBIECIE, 
stawia szklankę przed JANO, bierze swoją szklankę, grzeje o nią 

dłonie) 

ALKE 
O czym tak rozmawiacie? 

STARA KOBI ETA 
Rozmawiamy sobie . .. Powiedz Jano, o co cię majster pyta7 

JANO 
A, o różne ta kie ... Fajne są chłopy na wydziale ... 

STARA KOBIETA 
Jano jest mądry. 
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ALKE 
(przytula s i ę do JANO) 
Dobry jest, kochany . .. 

JANO 
(uwalnia się z objęcia) 
Pewnie, że jestem mądry. A nie „głuptas" żaden .„ 

STARA KOBEITA 
Jano mi kupi chińskiej , kociej maści ... 

ALKE 
Ta k? 

JANO 
(pokazuje ALKE banknot) 
Cały ka rton kup i ę . .. 

STARA KOBI ETA 
(do ALKE) 
Dałam Jano pieniądzę . .. Jano można wi erzyć ... 

ALKE 
Mnie mama nigdy nie dała tyle ... 

JANO 
(do ALKE) Bo ty głupia jesteś, Al ke i 

ALKE 
Jano! „. Co ty? .. . Nie wo lno tak mówić .. . 

JANO 
Głu pia jesteś, że o kociej maści nie wiedziałaś . A Jano j est mądry i wie i 

STARA KOBIETA 
(do ALKE ) Po prostu nie wiedziała ś . .. A Jano wie takie rzeczy, prawda 
Jano? 

JANO 
(zapala papierosa) Pewnie. 

ALKE 
Nie pa l tutaj, Jano. 

81 



STARA KOBIETA 
Pal, Jano, pal sobie „. Ja bardzo lubię zapach tyton iu„ . Prawdziwi 
mężczyźni dużo palą ... Pal sobie . .. 

ALKE 
Mamo . . . 

STARA KOBIETA 
Wiesz, Jano.. . Mój mąż, a tata Alke, zawsze po ob iedzie zapalał 
cygaretkę .. . 

JANO 
Cygaretkę7 

STARA KOBIETA 
No. „ 

ALKE 
(cicho) Tata .. . Tata przecież n ie palił . .. Zawsze tak mówiłaś . . . 

STARA KOBI ETA 
Bardzo dużo palił . Tak jak ty, Jano.„ Lubię zapach dymu ... To takie 
męsk i e ... A czasem zapalał drugą, albo i nawet trzecią. Jak chciał. 

JANO 
Ja też chcę. (zapala drugiego papierosa ) 

ALKE 
Jano, przestańl 

JANO 
A potem jeszcze zapalę .. . 

STARA KOBIETA 
Niech sobie pali, no co' 

ALKE 
Niech mama tak nie rob i ... 

STARA KOBIETA 
Gośc i a masz A!ke „ . Wiesz, Jano ... Cieszę s ię, że przyszedłeś „. Że cię 
wreszcie poznałam bliżej. .. Alke mi nic o tobie nie chciała 

opowiedzieć . .. 
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JANO 
Dlaczego7 

STARA KOBIETA 
(w słowo) 
Nie wiem „. Ale ja sobie myślałam - jaki to jest ten pan Jano7 I pytałam 
Alke nie raz - 11 Powiedz mi Alke, kto to jest ten przystojny mężczyzna, 
co pod naszym domem spaceruje . Taki elegancki, zadbany, inte l1igen
tny" .. . Bardzo byłam ciekawa . Ale Alke nic mi nie chciała o tobie 
powiedzieć. 

ALKE 
Nieprawda, Jano, to nieprawda ... 

JANO 
Dlaczego nie chciałaś o mnie opowiadać, Alke? 

STARA KOBIETA 
No i teraz sama się przekonałam . 

JANO 
Że, co? 

STARA KOBIETA 
Że Jano to jest prawdziwy mężczyzna. Będę już spokojna o Alke. 

ALKE 
Niech mama da mu wreszcie spokój I 

STARA KOBIETA 
Ja, Alkejestem grzeczna, bo gościa mamy w domu. To ważny gość. 

JANO 
Zwyczajny. 

STARA KOBIETA 
O, nie, nie ... Nie taki zwyczajny. Specjalny. I dlatego.„ 

ALKE 
(ugodowo) 
Niech mama przestanie„. Wiesz co, Jano, późno już„. Chodź, 

pójdziemy ... 
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STARA KOBI ETA 
(śmieje s i ę) 

Zaraz, za raz ... A dlaczego ty, Alke gościa z mojego dom u wypraszasz? 

JANO 
No, nie jest to ładn ie Alke, nie jest. 

STARA KOBIETA 
I dlatego ... Bo to wyjątkowy dzień ... Napiję się z wam i wina. 

JANO 
No, okazja Jest . To prawda. 

ALKE 
(g ła szcze JANO po ramieniu) 
Jest póź no ... Jano, chodź ... 

STARA KOBIETA 
Gość w dom - Bóg w dom. 

JANO 
Ame n. 

STARA KOBI ETA 
Mądrze powi edziane. 

JANO 
Pewnie . No, to ... 
(bierze butelkę , wstaje, nalewa STAREJ KOBI ECIE do kieliszka , nalewa 
do drugiego k iel iszka ... ) 
Proszę panią ba rdzo. 

STARA KO BIETA 
Dziękuję ci bardzo .... Ale ty jesteś kulturalny, Jano. A ty' 

ALKE 
Jano w og óle nie pij e, ma m o. 

JANO 
Prawda. 

STARA KOBI ETA 
Kul t ura lni ludzie mogą wypić kiel iszek wina. 
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JANO 
Prawda. Ja jestem kulturalny„. 
(dopija haustem herbatę ze szklanki , nalewa wino do swojej szklanki) 

ALKE 
Nie tyle, Jano ... 

STARA KO BI ETA 
(unosi kieliszek) 
No, to wasze zdrowie ... Moj e . .. Dzieci ... 

JANO wypija duszkiem całą szkla nkę , krztusi s ię , kasz le. 

STARA KOBIETA 
Nie do tej dzi urki poszło, Jano ... 

ALKE 
Jano, co ty7 
( k lep ie JANO po ka rku ) 
Co t y? 

JANO 
(odch rząkuje) 

Nie do t ej. Słodlkie. 

(unosi szk l ankę) 

Na szczęśc ie. 

(do ALKE) A ty, co7 ... Nie wypijesz7 

STARA KOBIETA 
Mocne leka rstwa jej zapisali. Jakby wypiła, to Bóg wie, co by jej do 
głowy jeszcze przyszło ... Albo lekarstwa, albo wino. 

JANO 
Racj a. Albo ta k, albo tak. 

STARA KO BI ETA 
Dobre wi no ku piłeś, Jano. 

JANO 
Słodkie . Grzeje 
( śm iej e s ię) 

Jak kocia maść ... Ale w brzuchu. 
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ALKE 
Jano nigdy n ie pił ... 
(do JAN O) Chodź Jano, odprowadzę cię na tramwaj ... 

STARA KO BI ETA 
Spotka l i śmy się wreszcie, siedzimy sobie, rozmawiamy, tak miło jest, 
a t y wyrzucasz Ja no, Alke ... 

JANO 
Nie jest to ła d ni e. 

STARA KOBI ETA 
(up ij a z kie li szka, wącha wino w kieliszku) 
Ale zapach . .. 

JANO 
Owocowy ... 
(zapala pa pierosa) 

ALKE 
(cicho, bezra dnie) 
Przestańci e .. . 

STARA KOBIETA 
No i j ak Jano? 

JANO 
Do głowy idzie, w nogi .. . Maj ster mówi, że ja k kto nie ma głowy, to mu 
t y lko w nogi idzie„. 

STARA KOBIETA 
Ty m asz głowę , Jano ... 

JANO 
(uderza si ę kuła kiem w głowę) 
A pewnie, że mam. 

STARA KOBIETA 
A ja ma m coś dla specjalnie dla ciebie ... Pop rosiłam pan ią Kovatsch 
i ku piła .. . 

JANO 
Co ta k iego / 
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STARA KOBIETA 
(wstaje z tapczanu, podchodzi do kredensu, otwiera drzwi i wyciąga 
duże pudełko czekoladek, zostawia drzwi do kredensu otwarte) 
Pomadki. 

JANO 
(śmieje się) 

Pomadki? ... Co to ja wargi mam sobie malować7 ... Słyszałaś Al kei 

STARA KOBIETA 
(otwiera pudełko, stawia przed JANO) 
Takie czekoladki . .. Zobacz ... 

JANO 
(ogląda czekoladki w pudełku) Ale dużo ... 

STARA KOBIETA 
Likierowe ... Poczęstuj się ... To dla ciebie ... 

JANO 
(chce wziąć jedną czekoladę i już w kłada do ust, ale odkłada ja 
ostrożnie do pudełka, wstaje, bierze pudełko z czekoladkami i podaje 
STAREJ KOBIECIE kłaniając się) 
Proszę panią bardzo ... 

STARA KOBIETA 
Och, dziękuję Jano ... 
Ty jesteś prawdziwym dżentelmenem ... 
Dziękuję ... 

JANO 
(do ALKE, podsuwaj.ej p udełko, ale zaraz chowa za plecy, śm ieje s ię ) 
A ty nie możesz Alke, bo te czeka ... Bo te pomadki sąz likierem . .. 

STARA KOBIETA 
Tak, Jano, ta k ... 

JANO 
A likier szkodzi na lekarstwa, a lekarstwa sz kodzą na li kier ... 

STARA KOBIETA 
Brawo, Jano, brawo ... 
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ALKE 
(prosi) Niech m ama da mu spokój ... 

JANO 
Ty się, Alkenie upieraj. Jak nie wolno, to nie wolno . I kropka. 

STARA KOBIETA 
Ma racj ę Jano, Alke .. . Nie wolno. 

JANO 
(patrzy w głąb kredensu przez otwarte drzwi) 
A co tam jest t ak.iego? 

STARA KO BIETA 
Wyciągnij, Jano, wyciągn ij . .. 

ALKE 
(podchodzi do kredensu, wyjm uje dużą butelk ę domowego wina) 
Skąd m ama t o ma7 

JANO 
Pokaż mi „. 

STARA KOBIETA 
Pan i Kovatsch m i podarowała .. . Domowe, sama rob iła ... Owocowe, 
takiejak lubisz, Jano . . . 

ALKE 
(chowa butelkę za plecy, idzie szybko w stro nę drzwi) 
Wyleję to do zlewu .. . 

STARA KOBIETA 
Och , och , och. „ U sieb ie proszę wylewa ć coś do zlewu, u sieb ie.„ 

JANO 
(zrywa si ę z fote la, wyszarpuje ALKE butelkę , stawia mocno na stole ) 
U siebie proszę coś wylewać ' 

ALKE 
Jano' 

JANO 
U siebie . . . 
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(otwiera butel kę , nalewa do kiel iszka STAREJ KOBIECIE, kłania się) 

Bardzo proszę, może pani napije się wina7 

STARA KOBIETA 
Bardzo ci dziękuję Jano, nalej teraz sobie, proszę ... 

JANO 
Dziękuję pani .. . 
(nalewa sobie pełną szklan kę , chce s ię napić) 

ALKE chce wyrwać JANO szkl a n kę, szarpią przez chwilę . 

STARA KOBIETA 
Takie szarpaczki, to u siebie w domu bard zo p roszę, ale nie u mnie . .. 

JANO nie chce puścić szklanki, ALKE popycha go i wi no ze szklanki 
wylewa się na marynarkę JANO. 

STARA KOBIETA 
Taka piękna marynarka„. Szkoda . 

JANO 
(ści era plamę dłonią) 

Ale plama będzie. 

ALKE 
To przez mamę ' 

STARA KOBIETA 
(ci e pło, spokojnie) 
Tylko proszę mi tu nie podnosić głosu„. Jak k toś s i ę ź l e czuje, to bardzo 
proszę odpoczywać, spać, czy nie wi em co, ty lko kulturalnie, 
ku lt uralnie ba rdzo proszę .. . 

JAN O 
(ogląda uważni e plamę ) 

Kłopot . .. Kłopot . . . 

ALKE 
Daj, Ja no .. . 
(wyciera ścierecz ką plamę na marynarce JANO) 
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JANO 
Na zmarnowanie ... Na zmarnowanie .. . 

STARA KOBIETA 
Zdejmij maryn arkę, Jano „. Wyczyścimy to ... 

JANO 
(odpycha ALKE , zdejmuje marynarkę, podaje STAREJ KOBIECIE) 
Ale jak? 

STARA KOBIETA 
(siada wygodnie na tapczanie, rozkłada marynarkę na kolanach) 
Podaj mi to pudełko Jano . .. O, dzięk uję .. . 
(wyjmuje z p udełka z lekarstwami małą buteleczkę) 
Widzisz „ . To jest taki specyf ik„. Usiądź tu przy mnie„. 
(JANO siada obok STAREJ KOBIETY) 
Będziesz lepiej widzieć ... Nalewa się trochę specyfiku na plamę ... 
Tak„. I s i ę t rze„. Tylko mocno„. O, tak„. Chcesz potrzeć trochę? 

JANO 
Pewnie „. 
(trze plamę) 

STARA KOBIETA 
Widzisz jak schodzi? ... 
(obejmuje JANO ramieniem) 
No, trzyj, trzyj„ . 

JANO 
(do ALKE) Widzisz Alke, jak schodzi? 

ALKE 
(cicho, mocno) Przestańciejuż.„.Przestańcie„. 

JANO 
(trze mocno plamę) Ale schodzi' 

STARA KOBIETA 
A powiedz mi, Jano, jak ty sobie wszystko wyobrażasz?„ . Ja ciekawa 
jestem. 

JAN O 
Ale co? 
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STARA KOBIETA 
Jak to teraz będzie z wami? Z tobą i Alke. 

ALKE 
(cicho) Czego mama chce? 

STARA KOBIETA 
Ciekawa jestem, to pytam . 

ALKE 
Nic nie musisz mówić Jano. 

JANO 
Ale co? 

STARA KOBIETA 
(nalewa wino do szklanki JANO) 
Masz, wypij sobie Jano ... 
(podaje mu szklankę) 
Zmęczyłeś się tym tarc iem . .. 

JANO 
(bierze szklankę, wypija duszkiem) 
No, trochę się zmęczyłem .. . 

STARA KOBIETA 
To co z wami będzie, Jano? 

JANO 
Plamę muszę zetrzeć „ . Tym specyfikiem muszę zetrzeć. Taki specyfik , 
to jak kocia maść, tylko że na pla my. „ 

STARA KOBIETA 
Ajakie ty masz zamiary wobec Alke, Jano? 

ALKE 
Mamo! 

JANO 
Mam za m iary. 

STARA KOBIETA 
Jesteś mądrym, silnym mężczyzną Jano. 
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JANO 
Nie dam Al ke krzywdy zrobić. Jeszcze co. Zabiorę ją ... Pewnie, że 
zabiorę. 

STARA KOBIETA 
Czekaj, jeszcze podleje ci specyfiku ... Trzyj, trzyj ... A gdzie ty ją 
zabierzesz , Jano I 

JANO 
Ze mną będzie . 

ALKE 
Jano, musisz już iść .. . Jutro rano do pracy idziesz. 

STARA KO BI ETA 
Ale gdzie wy będziecie mieszka ć , Jano i 

JANO 
W naszym hotelu, przy hucie „. 

STARA KOBIETA 
W twoim pokoju. 

JANO 
W moim. Mam swój pokój przy portiern i, każdy chłop tam ma. A przy 
portiern i dobrze, radio t am gra, t elefon, do umywal ni blisko, a port ier 
daje mi posied zieć przy centra lce, to i tel efon odbiorę jak dzwoni, albo 
i nie . Bo po dziesiątej, to już jest cisza nocna i ani mru-mru . Tak m usi 
być . 

STARA KOBI ETA 
A Alke gdzie będz i e / 

JANO 
W moim pokoju. Łóżko wąskie„. To się materac wst aw i, albo co ... I na 
porti ern i razem posiedzimy . .. Wodę można zg rzać na grzałkach na 
p ięt rze .„ Herbatę zgrzać„. Dobrze t am j est. 

STARA KOBIETA 
Ale ty chcesz na kocią ła pę z Alke tam mieszkać? 

JANO 
(myś li) Kocią„. Kocią maść pani na ta rgu kupię „. Cały karton kup i ę.„ 
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STARA KOBIETA 
(patrzy na ALKE) 
Ładne pończochy Alke kupiłeś, Jano ... Taki prezent t o się narzeczonej 
kupuje. Wiedziałeś o tymi 

JANO 
Nie. Ale kupiłem. Na targu. 

STARA KOBIETA 
W takich pończochach, to teraz Alke wygląda ja k prawdziwa dama. 

JANO 
Pewnie. 

ALKE 
Chodź Jano, już masz czystą marynarkę ... Chodź . .. 

STARA KOBIETA 
A mów,iłeś ty już komuś Jano, że chcesz z Alke w swoim pokoju w hotelu 
mieszkać/ 

JANO 
Nie. A po co? 

STARA KOBIETA 
Ja kże to taki Majstrowi nie mówiłeś/ 

JANO 
Majst rowi/ Mog ę powiedzieć. Majstrowi mogę. 

STARA KOBIETA 
I co m u pow iesz I 

ALKE 
(chce podnieść JANO z tapczanu) 
Mów i ę ci, że ju ż czas iść .„ No, chodź że Jano„. Wstawaj „. 

JANO 
(odpycha Alke) Powiem mu.„ Powiem„ . Majster lubi j ak mu 
opow iadam „. Inni też ... Śmiechu jest wtedy ku pa.„ 

STARA KOBIETA 
A co lubisz naj ba rdziej opowiadać, Jano? 
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JANO 
Wszystko . 

ALKE 
Niech m u mama da spokój . „ Po co takie? „. On zmęczony jest, jutro 
rano wstać musi. .. Śmiechy sobie marna z Jano robi„. 

STARA KOBIETA 
Rozm awiamy sobie z Jano„ . Z Jano można porozmawiać jak 
z dorosłym . .. Tak Jano? 

JANO 
Pewnie. 

STARA KO BI ETA 
(do ALKE) Wiem , wiem ... Ty odpoczywać musisz ... To odpoczywaj .. . 
A my sobie z Jano rozmawiamy jak dorośli, tak Jano? 

JANO 
Nie inaczej . 

STARA KOBIETA 
A co ostatnio majstrowi opowiadałeś, Jano? 

JANO 
Jak się „ szóstka" z „ dziewiątką" strzasnęły przy dworcu .. . Ale było . . . 

STARA KOBIETA 
(gładzi go po rami en iu , po głowie) 
To opowiedz ... 

JANO 
(szybko, dynamicznie, gestykulując ) 

No, to było... „ Szóstka" jech ała od Katow ic, a „dziewiątka " od 
Świętochłowic ... 
(wstaje z tapczanu, pokazuje) 
Ludzi pełno, ścisk, zaduch „ . I na m ijance, przy dworcu . . . 
(mocno ) A wagonami tak chybotało„. (pokazuje) 
Na jedną, na drugą stron ę ludzie o okna się obij ali starzy młodz i pisk 
krzyk zaduch bo tam torowisko przy dworcu wyrobione ... 

STARA KOBIETA 
Co ty powiesz? ... Coś podobnego? 
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JANO 
(szybko, głośno, przesadnie) Ta k. „ Tory krzywe i za pad nięte, to 
wagony tak się kołyszą ,i ta „szóstka" jedzie, jedzie, j edzie i nagle 
GRUCH!! ! „ . Wyskoczyła z szyn„. Jezus Maria! . .. I po bru ku kołam i 

jedzie .. . Iskry takie leciały . . . A z przeciwka jedzie „dz i ewiątka " .. . 
No i j ak się nie strzasnęły .. . Huk, krzyk, pisk . .. Wagony się powywalały, 

druty pozrywane, okna powybijane, ludzie przez okna wyłaz ili , 

poobijani, pokrwawieni, zab itych to chyba dz i esi ęci u było„. Krzyki, 
wrzaski, lamenty„. Tłum z ca łego dworca wal ił og lądać„ . Milicji s i ę 
nazjeżdżało, ludzi tam było . .. Ta k imi wielkimi ciężarówkam i rozci ągali 
te wagony ... Całe były zakleszczone . .. Ludzie się pchali, deptali .. . 

ALKE 
(chce objąć gesty ku lującego JANO) 
Już, już Ja no, spokojnie .. . 

JANO 
(wyrywa się ALKE) 
To ja stałem na przystanku przy dworcu .. . 

STARA KOBIETA 
To dobrze widziałeś wszystko, tak? 

JANO 
(mocno, gestyku lując) 

Pewnie . I idę do tych wagonów poprzewraca nych, 
(śmieje się) 

patrzeć jak stare baby wyłażą przez okna w posza rpanych kiecach, ale 
tłum był taki, że nawet ja się nie mogłem przec i snąć .. . Ale j a nic, cisnę 
się na cham a, każdy ma prawo zobaczyć„. A tu m nie jedna ta ka stara 
baba za kurtkę chwyta i ryczy - „Gdzie s ię ryj esz !?" A ja jej na to 
- „Ty s ię ryjesz stara babo' ! !. „ Ślepa jesteś' ?... Mam prawo pa trzeć li! " 
Jak ryknąłem jej w gębę, to się a ż cofnęła i inni też si ę rozstąpili„. 
O, t ak blisko wagonu stałem .. . 
(coraz szybciej) Tak blisko . .. Mi licjanci ganiali kółko i strażacy, trzy 
pogotowia przyjechały, krwi na ulicy pełno było , lekarze prosili żeby 
ludzie się rozeszli, ale gdzie tam taki tłum ruszyć, to jeden lekarz mówi 
do m nie żebym pomógł miejsce zrobić przy wagonie, to ja zaparłem się 
i r rrrrryms ! ! ! 
(jeszcze szybciej) Zacząłem ludzi pchać, to si ę poprzewracal i.„ 
(pokazuje) 
Nogami się ponakrywali ... To j a znowu pchałem .„ I znowu„. I znowu„ . 
I znowu ... 
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ALKE 
(przytul a JAN O, głaszcze, tuli, sadza go na fotelu) 
Już, Jano, już .. . usiądź sobie, zaraz pójdziemy ... 

STARA KOBI ETA 
Ale mi a łeś p rzygodę, Jano .. . Zazdroszczę ci. 

JANO 
(zmęczony, zdyszany) 
Wszystkich odpychałem, takjak doktor kazał. 

STARA KOBIETA 
Może jeszcze coś nam opowiesz Jano, co' 

JANO 
Mogę„. Tyl ko o czym? 

STARA KOBIETA 
A coś śm iesznego ci się p rzydarzyło, Jano ostatnio? Powiedz, 
pośmiejemy się razem„. 

JANO 
(śmieje się) 

Ja k kota zjadłem. 

ALKE 
(szarpie JANO za marynarkę, chce go wypchnąć z pokoju) 
Co ty opowiadasz, co!' 
Co ty wymyślaszl7 . .. Nie wolno takich głupstw wygadywać I „. 
Co ty wyprawiasz Janol7 
Nie wolno tak . .. 

s-ARA KOBIETA 
(nalewa do szklanki JANO wino) 
Żywego? 

JANO 
(opiera się wypychającej do z pokoju ALKE) 
Gdzie tam. Ja nie wiedziałem, że to kocur. Chłopy mnie zawołały 
w hotelu „. Nie szarp m nie, Alke. „ Chłopy mnie zawołały i mówią 
-„Chodź do nas do pokoj u, bo m am y gulasz - jeszcze gorący i" 
No to poszedłem„. I pół garn ka zja dłem„. 
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STARA KOBIETA 
Smakowało ci' 

JANO 
Gorące, tłuste ... (wypij a wino ze szklanki) 
A potem powiedzieli, że to był kocur. Dachowiec taki . Śm i ech u było, że 
brzuch bolał. Ale nic nie powiem, sam e tłuste kawałk i były i sos . „ 

STARA KOBIETA 
Wiesz, Jano ... Myślę, że będziesz dobrym mężem dla Alke . Wiem teraz, 
że mogę być spokojna. 

JANO 
Faj ne są te chłopy, porządne. Ale majster naj lepszy. Ludzki. 

STARA KOBIETA 
Musimy pomyśleć o śl u b i e, o weselu, t rzeba wszyst ko przyg otować . „ 
Kogo byś chci ał za prosić na swoje wesele, Jano' 

JANO 
Gości „ . Majstra ... 

STARA KOBIETA 
A ty w koście l e chciałbyś ślub brać, czy tylko w urzęd zie' Wiesz jakie są 
teraz czasy. 

JANO 
Każdy ma swój czas .. . 
(śmieje się, wstaje podchodzi do ALKE) 
I na Alke też jej czas p rzyszedł „ . Dzisiaj przyszedł „ . 

( k l ę ka przed siedząca na krze śle ALKE, ściska J ą, całuje ) 
Przyszedł czas na Alke, przyszedł ... 

STARA KOBIETA 
To t rzeba będzie d a ć na zapowi edzi, k up i ć Alke s u kni ę , ty garni t ur 
piękny masz Jano ... No, a potem ś lub ... Kiedy chcesz s i ę żen i ć Jano' 

JANO 
(coraz gwa łtow n i ej obejm uje ALKE) 
I jeszcze przyjdzie czas . .. Nie raz, nie raz.„ 

STARA KOBI ETA 
Trzeba się żenić. A m ieszka ć możecie t utaj. 
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JANO 
Pewnie, że t utaj. 

STARA KOBIETA 
Alke musi wypoczywać, dużo wypoczywać„ . Nie wiadomo, kiedy wróci 
do huty„ . To może ja kąś chałupniczą pracę w domu, tutaj robić „ . 

JANO 
Ja będę pracować ... 

STARA KOBIETA 
Można w domu jakie pudełka kleić, albo długopisy skręcać ... 

JANO 
(rozpina ALKE bluzkę) 
Dobra taka praca, czysta ... 

STARA KOBIETA 
A ty, Jano możesz na targu dorabiać„. Silny jesteś, mądry.„ No, to wy 
teraz jesteście prawdziwi narzeczeni, tak? 

JANO 
Pewnie . 

STARA KOBIETA 
To ty, Jano, teraz moim synem jesteś , tak7 

JANO 
(wtula się w znieruchomiałąALKE ) 

Jestem. 

STARA KOBIETA 
Moje dzieci. „ Alke i Jano„. Razem sobie tutaj w trójkę będz iemy. „ 

Dobrze nam tutaj będzie, wesoło „. Ale mnie znów nogi i biodro 
rozbolało, wiesz Jano7 

ALKE wstaje, idzie do stołu, zbiera szklanki butelkę kieliszki na tacę 
wychodzi z pokoju . ' ' ' 

JANO klęczy przed krzesłem na którym siedziała ALKE, opiera głowę 
o siedzisko, coś mruczy pod nosem, śmieje się cichu tko. 

STARA KOBIETA wstaje z tapczanu, śoiąga włochatą narzutę, popraw ia 
pościel , ściąga serwetę ze stołu, bierze pudełko z czekoladkami, 

98 

serwetę i idzie do kredensu, wkłada na półkę kredensu serwetę, na nią 
kładzie pudełko z czekoladkami, zamyka drzwi kredensu. Opiera się 
cięż ko o kredens i patrzy na klęczącego przed krzesłem JANO. JANO 
powoli wstaje, zdejmuje maryna rkę , podchodzi do STAREJ KOBIETY 
obejmuje ją. 

STARA KOBIETA 
(z całej siły odtrąca JANO) 
Poszedł won, bydlęciu! 

(chwyta go za koszulę i popycha na tapczan. JANO przewraca się na 
tapczan, leży w bezruchu na plecach. STARA KOBIETA nakrywa go 
kołdrą. Podnosi z podłogi pudełko z lekarstwam i, patrzy na l eżącego 

JANO) 
Obyś t u zdechł, bydlęciu ... Obyś zdechł . .. 
(Do pokoju wchodzi ALKE, patrzy na leżącego na tapczan ie JANO, 
podchodzi do STAREJ KOBIETY) 

ALKE 
Mamo„. 

STARA KOBI ETA 
No, co7 „ . Odpocznij sobie teraz, odpocznij„. Wa m tu będzie dobrze 
z Jano, wyg od nie„. Tylko wywietrz na noc„. Ja dzisiaj będę spać 

w twoim pokoiku„. DobranocAike.„ 
(wychodzi z pokoju, za n y ka za sobą drzwi ) 

ALKE patrzy długo na zamknięte drzwi do pokoj u, podnosi z podłogi 
włochatą narzutę, otula się ni ą, gasi św iatło , siada na fote lu przy 
tapczanie, wpatruje się w m igoczący ekran telewi zora, powoli ściąga 
z nóg pończochy, w kłada w nie dłoń, rozchyla palce, patrzy na nylon 
w świet l e ekranu telewizo ra, powoli zw i ązuje obie pończochy mocnym 
węzłem. 

Ściemnienie 

SCENA CZWARTA 

Miesiąc późni ej. STARA KOBIETA siedzi na tapczanie, wokół niej leżą 
pootwierane albumy ze zdjęciam i. Przeg l ąda jeden z nich uważnie, 

zerkając, co ja kiś czas, na ekran włączonego telewizora. JANO siedzi na 
podłodze przed tapczanem , trzym a na kolanach pudełko wypełnione 
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częściami długopisów, uważnie wsad za do oprawki wkład, nakłada 
na niego sp rężyn kę i zakręca obsadkę . Tak złożony długopis wkłada 
do drugiego pudełka. 

STARA KOBIETA 
No i co, Jano7 „ . Ile długopisów dzisiaj złożyłeś7 

JANO 
(skład ając kolej ny długopis) 
Ze sto ... Chyba tak ... 

STARA KOBIETA 
Musisz uważn ie liczyć, bo ci nie przyjmą w spółd zi eln i .. . 

JANO 
Liczę, l iczę „ . Ty lko kark boli, bo ciągle w dół patrzę ... 

STARA KOBIETA 
Wol ałbyś wlewki dalej nosić w huc1e7 

JANO 
Wlewki 7 „ , Po dwie nosiłem „. 

STARA KOBI ETA 
Czystą masz t eraz pracę, spokojną ... Jak urzędn ik. „ 

JANO 
(składając kolej ne długop i s) 

Pewnie ... Tyl ko bym coś zja d ł . „ 

STARA KOBIETA 
Ale m nie dzisiaj nogi i biodro boli. „ 

JANO 
To ja pójdę po kocią maść na targ . .. 

STARA KOBIETA 
A kto długop isy złoży7 ... Pójdziesz znowu na cały d z ień i cię pan i Ko
vatsch będz i e szukać Bóg wie gdzie ... Jutro masz oddać długopisy, tak7 

JANO 
Oddam , odda m ... Tylko m nie oczy bolą, bo sp rężyn k i małe „. 
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STARA KOBIETA 
Masz . . . 
(podaje mu swoje okulary, JANO zakłada oku lary, na kłada sprężyn kę 

na wkład) 
Lepiej teraz7 

JANO 
(przygląda się sp rężynce przez okulary) 
Ale te sp rężyn k i wiel kie„. 

STARA KOBIETA 
Teraz więcej długopisów złożysz , t ak7 

JANO 
Pewnie. 

STARA KOBIETA 
Teraz za siebie i za Al ke musisz skła dać, w iesz? 

JANO 
Wiem , t yl ko ... 

STARA KOBIETA 
Nie narzekaj, Jano, mężczyznąjesteś „ . Podaj m i maść .. . Tę w zie lonej 
buteleczce ... 
(zaczyna smarować nogę) 

JANO 
(skła da kolejny długopis) 
W hucie.„ Na stołówce, to po dwa talerze zupy dawa li, albo i trzy ... 
A chleby pokrojone w koszach l eżały .. . 

STARA KOBIETA 
Z kotów tam dam zupę robi li „. Albo jeszcze gorzej ... Ale ty wszystko 
zeżresz Jano, jest tak? 

JANO 
(śmieje się) 

Ta kie to nie ... 

STARA KOBIETA 
Dobrze, że m nie posłu chałeś i się zwoln iłeś z tej huty, wiesz? 
Pójdziesz t eraz na kom isję i może nawet drugą, albo i p i erwszą gru pę 
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dostaniesz„ . Tylko musisz im opowiedzieć Jak kota żarłeś „. To ci ja k nic 
pierwszą grupę dadzą. I będzie ci teraz listonosz tutaj, do domu 
pieniądze przy n osić. 

JANO 
Tutaj? 

STARA KOBIETA 
A pewnie . Ty sob ie siedzi sz j ak pan, ja k u rzęd ni k w cieple, a listonosz 
do drzwi puka i pyta - „Czy mogę pa nu Jano uprzejm ie dać jego 
pien i ądze?" I bach, wypłaca ci do ręki pieniąż k i. Twoje pien:iążki. A za 
miesiąc znowu rentę ci przy nosi i jeszcze się kłania. 

JANO 
Kłania mi się .. . 

STARA KOBIETA 
Bo ty teraz pan jesteś, u rzędnik. Tyl ko nie chwal się nikomu, 
że dłu gop i sy skręcasz, bo listonosz nie przyj dzie. 

JANO 
Nic nie powiem. A kiedy ten listonosz przyjdzie do mnie? 

STARA KOBI ETA 
Zawsze pierwszego, ale najpierw musisz i ść na tę kom isj ę doktorską, 

ale ja ci wszystko powiem co i jak. I będziesz sobie tu żyć j ak pan. 
Będz i esz jeść , pić i sobie te długop isy skręcać , a za to znowu inne 
pi e niądze dostaniesz . Bogacz będziesz, mówi ę ci. 

JANO 
Al ke coś kupię . 

STARA KO BEITA 
Ma wszystko. 

JANO 
Ale jak już do huty nie chodzi, to pie niędzy nie ma. 

STARA KO BI ETA 
Mądrze m ówisz, Jano. A jej najwyżej trzeci ą g ru pę dadzą„. To będą 
grosze, grosze, mówię ci. 
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JANO 
Bieda, bieda będzie. 

STARA KOBIETA 
Dlatego ty musisz d użo długop isów skręcać, Jano ... Bardzo dużo . 

JANO 
Skręcam.„ Jeszcze ciemno dziś było j ak zacząłem. 

STARA KOBIETA 
Ja ci nie pomogę, bo mnie biodro okropnie dziś boli. 

JANO 
A w niedzielę to nad stawy chodz iłem. „ 

STARA KOBI ETA 
Widzisz, ja k masz tu dobrze .. . W niedziele d łu g op isów nie s kręcasz, 
tylko pudełka do henny skl ej asz.„ Czysta praca, spokoj na, cicha„. 
Dobr·ze masz. 

JANO 
( składając kolejny długop is ) 

Nogi w wodzie pomoczyłem, ale w cieniu zawsze siedziałem, bo głowa 
od s łońca bo l ała. „ 

STARA KOBIETA 
A tu masz chłodn o „. I cicho „ . Czekaj .„ 
(wstaje) 
Zaraz kotary zasłonię„. 

JANO 
Jeszcze dzień . „ Jak będz i e ciemno w domu, to Alke będz i e myśl ała , 
że jest noc i znowu nie wstanie. 

STARA KOBIETA 
Niech sobie odpoczywa w pokoiku, musi ona dużo odpoczywać , Jano. 
(idzie do okna) 
Ale mnie dzisiaj nogi bolą ... 

JANO 
(wstaje z podłogi, kład zie pu dełka z dłu gop isam i na st ole) 
Pój dę zobaczyć do Alke. 

103 



STARA KOBIETA 
(zasłania szczelnie okna) 
S i edź t u , mów i ę ci. 

JANO 
Ale ona tam l eży sama w pokoiku. „ 

STARA KOBIETA 
I d łu go p i sów nie skręca„. No, ale musi od poczywać , musi mieć 

spokój „ . Wiesz co, Jano?„. Ty lep iej teraz już tutaj śpij , w pokoju . 
Niech Al ke sobie odpoczywa. Ułożysz s i ę na fotelu, narzutą nakryjesz, 
nogi na fotel położysz .. . Dobrze ci będzie tutaj, wygodnie, wyśpisz 

s i ę . .. I nie będziesz musia ł długopisów chowa ć na noc. . . 

JANO 
O, to dobrze . 

STARA KOBI ETA 
A ja ci ram iona maścią wysmaruję do spania, a te okulary to już noś 
sobie, noś . „ Ile już długop i sów skręciłeś , Jano7 

JANO 
Już praw ie całe pudełko„. Za siebie i za Al ke s kręciłem . 

STARA KOBI ETA 
No, widzisz j aki jesteś mąd ry?„. J a kbyś chciał, to byś dwa razy tyle 
sk ręcił, albo i j eszcze wi ęcej, tak' 

JANO 
Pewnie. 

STARA KOBIETA 
No, jak jest praca , to jest j edze lie. 
(idzie do drzwi) 
Zapakuj długopisy w pudełeczka , a ja pójdę na chwilę do pani 
Kovatsch, a potem ci coś zje ść dam . . . Kociny trochę , bo lub isz, tak 
Jano? 
(wychodzi z pokoj u do kuchn i) 

JANO 
(śmieje się) 

Pewnie, pewnie „ . 
(rozkład a na stole poskładane długopisy, odlicza po d ziesięć i pakuje do 
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mniejszych pudełek , bierze nalepki, smaruje je pędzelkiem maczanym 
w słoiczku z k lejem i nakleja nalepk i na pudełeczkach) Pewnie, że 

l u b ię.„ 

SCENA PIĄTA 

Otwierają się do drzwi do pokoju, w progu staje ALKE, w szlafroku, 
opuch nięta od snu, pod szlafrokiem ma założoną b lu zkę z wysokim 
kołnierzem , przytrzymuje kołnierz bluzki dłonią. 

JANO 
Wstałaś Alke7 . .. Od niedzieli do n iedzieli śpi sz . . . I znowu od niedzieli do 
niedzieli ... 

ALKE 
Gdzie mama7 

JANO 
Poszła do pani Kovatsch na chwil kę. „ A pot em mi jeść zrobi„. Popatrz 
ile długop isów złożyłem „ . Widzisz' „ . Za ciebie też składam „. 
I pudełka sklejam „ . Patrz j ak m i dobrze idzie ... Dwa razy ty le rob ię, bo 
za ciebie też .. . Ale ty odpoczywaj, od poczywaj .. . Musisz odpoczywać .. . 

ALKE podchodzi do okna chce odsło ni ć ko tary 

JANO 
Zostawi ... Pani Maria zasłoniła .„ 

(podchodzi do okna poprawia kotary) 
Ma być zasłonięte . „ Ty sobie odpoczywaj .„ 

ALKE 
Jano, chodźmy stąd ... 

JANO 
A kto długopisy będzi e sk ręcać'. „ Widzisz? .„ Mąd ry jestem . Jak 
pójdziemy, to nic nie będzie . .. 
(rozkłada ręce) 

Nie ma pracy - nie ma jedzen ia . I jeszcze pudeł ka „. Ale odpoczniemy 
w niedzie lę , bo pud ełka do henny ła two s ię klei z tych szab lonów.„ 

ALKE 
Pam iętasz j ak mówiłeś, że nie dasz m i krzywdy zrob i ć? 
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JANO 
Za ciebie długopisy składam .. . i pudełka . Nie masz krzywdy. 

ALKE 
Chciałeś być z Al ke, tak Jano? 

JANO 
I jestem. 

ALKE 
Mój Jano, mój„. Dobry, kochany, mój „ . tylko mój . .. Zostaw te 
pudełka „ . 

JANO 
Czemu? 

ALKE 
Jano, słuchaj m nie.„ I dź szybko t eraz do hotelu i powiedz im, żeby ci 
twój pokój oddali, słyszysz?. „ Pójdziemy tam razem „ . 

JAN O 
Po co? 

ALKE 
Będziemy tam sobie żyć razem, pracować .. . 

JANO 
(pokazuje Jej pudełka z długop isami) 
Ja pracuję„. Patrz ile pudełek poskładałem.„ 

ALKE 
Ty nic nie wiesz, Jano, nic„ . Mój Jano. „ 

JANO 
Ale mnie dzisiaj ramiona bolą ... Ta zielona maść jest do niczego, dla 
bydląt dobra, nie dla ludzi. „ 
(patrzy uważnie na ALKE) 
Jak kto chce gdzie iść, to niech idzie „ . Najlepi ej do restauracji, tylko, że 
tam za szklankę wody majątek trzeba zapłacić. 

ALKE 
Co ty mów isz'? 
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JANO 
Pani Kovatsch kociej maści z targu przyniesie, to zaraz będzi e ulga„. 

ALKE 
Jano, słuchaj mnie! .. -~o idź teraz na targ, a po drodze zajd ź do hotelu 
i powiedz, że tam przyjdziemy, żeby wszystko przyszykowa li .... 

JANO 
Teraz na t argu j uż pusto„. Ale mogę iść„ . Tyl ko nic jeszcze nie 
j adłem„. Jak mi pani Maria jeść da, to potem pójdę. „ 

ALKE 
Teraz i dź„. Pod koniec to różne dobroci za grosze sprzedają„ . Masz tu 
dwa złote„. 
(podaje m u monetę) 

JANO 
Mogę pojść . „ Ale jestem głod ny„. Co tobie, Al ke?„ . 

ALKE 
Nic, nic. „ Usiądę sobie „ . Słaba jeszcze jestem „ . 

JANO 
Ty idź lepiej do swojego pokoiku „ . Musisz odpoczywać „. Ty lepiej nie 
wychodź stamtąd, bo jak pani Maria przyjd zie I powiem jej, że do 
hotelu chcesz iść . „ To wi esz, co będzie „. 

ALKE 
Po co masz jej mówić.„ 

JANO 
No, a j ak inaczej ? Razem t u jesteśmy. 

ALKE 
Jano, mój, Jano„. Coś ty narobił kochany. „ Ty nic nie wiesz„. Nie 
rozumiesz„. 

JANO 
Wiem , że ci trzecią grupę dadzą„. I módl s ię o to, żeby chociaż to dali. „ 
A j a, może i pierwszą dostanę , ty lko muszę im wszystko opow iedzieć „. 
Ale pan i Maria powie m i co i jak.„ Ale co to bą będzie? . „ Ja bez końca za 
ciebie długopisów nie będę składać, ani nikt ... 
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ALKE 
Idźmy stąd Jano, idźmy .. . Ja bym chciała stąd iść ... Z tobą, Jano .. . 

JANO 
Już nie t rzeba okien odsła niać, bo ciemno, widz isz? .„ Popatrz oku lary 
dostałem od pa ni Marii .. . Teraz wszystko widzę wyraź ne i duże . . . 

ALKE 
( kła dzie sob ie ręce JAN O na biodrach, przyciska do siebie jego brzuch) 
Wi esz Jano, co b ędziesz mógł robić, jak stąd pójdziemy?. „ Wiesz„. 
Lubisz j ak Al ke tak ci rob i Jano, tak? „ . Cały czas t ak ci Alke będzie 
rob i ć, cały czas„. Tylko chodź stąd, Jano z Alke ... Pomóż mi.„ Położysz 

s ię na Alke, kiedy będziesz t y lko chc i ał. „ I jeść ci będę rob ić dużo, 

bardzo d użo jeść . „ I nad staw będziemy chodzić .. . Ty wrócisz do huty 
i j a ... Oni zgodzą się . „ No, Ja no .. . Zaraz jak t ylko pójdziemy do 
twojego hotelu , do twoj ego starego pokoju to się położymy i ci Al ke 
będzi e robić t ak j ak lubisz ... No, Jano„. Dobrze ta k? „. Dobrze?„. Nie 
dasz Alke krzywdy zrobić, Jano7 

JANO 
(odsuwa ALKE od siebie, patrzy na nią, powoli zdejmuje okulary) 
Krzywdy żad nej nie masz, bo ja za ciebie długopisy skręcam .. . Ty tak 
Alke, nie mów„. I nie rób tak „ . Ja wiem co ty sobie w głowie 

poskładałaś „ . Że ja za ciebie już na zawsze długopisy będę skręcać, 
a ty będz iesz wycierać się o mnie brzuchem ... 

ALKE 
Zamknij się tyi 1 ! 

JANO 
Lepiej zobacz ile w przedpokoju pudeł z dłu gop isa m i do poskłada n ia 

sto i!? J eść chce każdy l . ... O, nie„. Hola, hola m oja panno.„ Ale mnie 
dzisiaj kark i ramiona bolą . .. Człowiek by tu zdechł, a ani m u nikt 
szklanki wody nie poda „ . Idź ty Alke do swojego pokoiku i odpoczywaj 
sobie lepiej . .. Nawet ci trzeciej grupy nie dadzą bido ty moja, bido .. .. 

ALKE 
Wynoś mi się stąd zaraz!!! „. Wynoś! !! „. Słyszysz! ? .„ Wynoś się' 

JANO 
( szybko jak STARA KOBI ETA) 
Ja k kto chce ryczeć jak jak i pij any, to bardzo proszę w swoim domu, 
albo do rynsztoka bardzo proszę„. A tu nie rynsztok, tyl ko dom ... Jak 

108 

I 

się komu nie podoba, to bardzo proszę do siebie burdy robić, albo do 
restauracji. Tam JUŻ czekają na takich.„ A tu jest dom, tu się je, śpi, 
składa długopisy i pudełka ... Tu kulturalni ludzie mieszkają ... Mnie twój 
brzuch do niczego nie potrzebny, swój czas miałaś Alke„. 

ALKE 
Poszedł mi stąd won! 1 ! 
(szarpie JANO i pcha go w stronę drzwi) 
Wynoś mi się stąd!!! „. Po coś tu przylazł!?. „ Nienawidzę cię. „ Wynoś 
się, wynoś ... Największy głuptak w hucie się do mnie przykleił, łaził, 
skamlał, tę wredną gębę wykrzywiał, to się u l itowałam 1ak nad psem 
parszywym„. A śmiali się ze mnie w hucie, po nogach klepali, jak 
widzieli takiego durnia, jak za mną lezie. „ A ja z litości. „ Z litości, 
słyszysz!?.„ A teraz pluję na ciebie, widzisz!? ... O, tak.„ Piesi„. 
Pies! .. . Tak skamlałeś, tak .. . To wzięłam do domu i przylazł tu i siedzi na 
zatracenie „ . I żre i żre i żre. „ l pozbyć się go nie można . „ Co wyście 
narobili„. Co wyście mi zrobili. „ Co wyście mi zrobili „. 
(słabnie) 

Wynoś się stąd Jano, idź sobie . „ idź sobie póki czas.„ Co?„. Co się tak 
patrzysz na mnie tymi psimi oczami?„ . Ty nie człowiek jesteś , tylko 
pies„. Gdzie ci żreć podrzucą tam leziesz„. Czego się tak we mnie 
wpatrujeszt7 Czemu nie chcesz stąd iść, co?„. Po co tu siedzisz?„. 
Przecież cię tu nikt nie trzyma„. 
(mocno) Ona.„ 
(wybuch) Ona się z ciebie śm1eJe!„. Tak, tak.„ Śmieje się.„ Ona jest 
zła, niedobra , nie lubi cię. „ Opowiada pani Kovatsch i wszystkim na 
klatce, że ty kocinę jadłeś i że głupi jesteś, bo te długopisy za darmo 
składasz dniami i nocami„. I że, cię z huty wyrzucili, bo się bal i, 
że jakiej biedy sobie, albo innym napytasz„. Ona cię kłamie , wymyśliła 
te długopisy, bo na pieniądze jest pazerna, strasznie pazerna„. A ty ani 
grosza nie zobaczysz, ani grosza!„. A jeść ci prawie już wcale nie daje, 
nie jest tak, Jano? ... Śmieje się z ciebie, wyśmiewa, zamknie cię tu i już 
nigdy świata nie zobaczysz tylko będziesz po ciemku te długopisy 
składać„. I będziesz jej maść w biodro wcierać i w nogi„. Codziennie, 
codziennie, codziennie, codziennie, codziennie, codziennie„. 
(cicho) Idź ty stąd Jano ... Uciekaj ... Chociaż ty ... 
(tuli JANO, całuje) 
Mój Jano, mój„ . Dobry, kochany, ja wiem, przecież wiem, że ty dobry 
jesteś, że ty wierzysz, co kto mówi, ale mówię ci ty idź, idź. „ Tam jest 
dobrze, można iść wszędzie, nad staw, gdzie chcesz, na dworzec, na 
skwer, koło kiosku i ludzi tyle, chodzą sobie gdzie chcą, mieszkają 
sami, gadają i śmieją się i młodzi są, rozumiesz Jano, młodzi i zdrowi, 
zdrowi, nic nikogo nie boli, naprawdę. „ A oni tylko śmieją się, 
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opowi adają sobie różne t akie historie, ub ie rają się , w co l u b i ą, głaszczą 
się, l u bi ą się, śm ieją się . . . I d ź stąd , Jano mój kochany, i d ź, rozumiesz 
m nie? 

JANO 
Pewnie, że rozu miem. Ja j estem mądry i silny. Jestem urzędn ikiem . 
( cał uje ALKE w dło ń) 
Jestem dżentelmenem .„ Ja wszyst ko wiem , Alke„ . Wiem. I ty mąd rze 
mówisz. Wiem .„ Ja mam swoje lata i ty też masz swoje „. To powiedz 
Alke. „ Czemu ty do tych Judzi co chodzą gdzie che~ gadaj~ śm ieją się 
i młodzi są i nic ich nie boli nigdy nie poszłaś ? „ . 

ALKE 
(przez śmiech) Bo mnie nog i bo lały!. „ Wiesz, Jano? „ . Nogi mnie 
bolały! 

JANO 
Ale mnie dzisiaj ramion a i ka rk boli„. I ręce„. I nog i troch ę chyba też„. 
Ale tam„ . Pan i Kovatsch kociej maści przyniesie z targu to 
wysmaruję „ . Kocia maść dobra jest .. . Ja tu j eszcze będę miał . .. 

ALKE 
(odpycha JANO, strąca ze stołu p udełka z długopisami , wskakuj e na 
tapczan ) 
Miał '. . . M i ał!. . M i a ł' „. Kocie mięso ża rł ! 
M i ał ! . „.M iał'. „ M iał' .. . Kocie mięso ża rł ! 

W drzw iach pokoju staj e STARA KOBIETA, trzym a w rękach dwa duże 
pudełka , patrzy na podskak uj ącą na tapczanie ALKE, na zbie rającego 
z podłog i pozrzucane pudełka z długo pisam i JANO. 

ALKE 
Miał' .„ Miał!„ . M i ał ' „. Kocie mięso żarł' 

M i ał 1 „. Miał!„. M i a ł! „. Kocie mięso żarł! 

STARA KOBIETA 
( kręc i głową) 

No, no ... Alke, tak nie wolno .„ Złaź mi zaraz z tapczanu .„ No, złaź„ . 

ALKE 
(kiwając s ię na tapczanie) 
Kocinę żarł. „ Koci nę żarł.. . 
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STARA KOBI ETA 
Zejdź , bo m i jeszcze spadniesz.„ Mało kłopotów ? 

JANO 
( p rzeciąga s ię ) 

Wszystkie dłu go pisy na dzisiaj poskła dałem i pudełka też gotowe. 

STARA KOBIETA 
( kładz ie przyn iesione przez siebie kartony na stole) 
Popatrzc ie ty lko, ile długop i sów do poskłada nia p rzyn iosłam od pan i 
Kovatsch„ . Ona sama ze spółdziel n i p rzyta rgała „ . Będzie z tys i ąc, albo 
i dwa „ . 
(ch wyta ALKE za rękę i ści ąga z tapczanu) 
Złaź m i wreszc ie ... Na chwilę cię samej zostawić nie można . „ 

JANO 
Mnie można . 

STARA KOBIETA 
Ciebie tak. Zan i eś te kartony do przedpokoj u .. . 
(JANO wychodzi z kartona mi do przedpokoju) 
Tylko nie pomyl z tym i gotowym i do oddania do spółdzi e l n il Ja zaraz 
jeść wam dam„. 
(wychodzi do kuchni, do pokoj u wraca JANO) 

JANO 
(do ALKE) 
Tych pudeł w przed pokoju pod sam sufi t .. . 

ALKE 
( przedrzeźnia go) 
Pod sam sufi t , pod sam sufit, pod sam sufit, pod sam sufit ... 

JANO 
(m ocno) 
Jak kto chce wygłu py w dom u wyp rawiać, to bardzo proszę do 
restauracj i! Tam za szk lankę wody majątek się płaci! „. Dom to nie 
rynsztok ! I j ak kto nie wie, j ak się w domu zachować, t o bardzo proszę. 
Jest twój pokoik, t o proszę z wygłupam i do pokoiku . Tu j est dom i jest 
cisza nocna. Jak kto potrafi czytać regulamin , to bardzo proszę . Do 
łóżka położę, pasami pozap inam i znowu będzie płacz , krzyk. Albo tak, 
albo tak. Fora ze dwora. Jest cisza nocna to bardzo proszę! 
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ALKE 
(przedrzeźnia go) 
Nie wie, co gada, nie wie, co gada, nie w ie, co gada .. . 

JANO 
(wyjmuje pasek ze szlufek spodni) 
Bo jak wezmę bata i zdz ielę przez grzbiet raz i drugi , to zaraz się 
skończą pijackie burdy ! 

STARA KOBIETA 
( głos z kuchn i) 
Spokój mi tam, spokój„ . Już wam niosę ... Już niosę ... 
(wchodzi do pokoju z talerzem pełnym kromek ch leba posmarowanych 
smalcem) 
No, już spokój, spokój ... Siadajcie spokojnie i jedzcie ... Nie zaczepiaj 
go, Alke .. . 

ALKE 
Nic mu nie rob ię! 

STARA KOBIETA 
Proszę częstować się, jeść„ . I kulturalnie proszę, to nie szynk, żeby 
chamskie awantury mi tutaj wypraw iać ... 

JANO 
Jak kto chce ryczeć, to bardzo proszę na ulicę„. Pyszny ch leb„. 
Ze sma lcem.„ 

STARA KOBIETA 
Jedz, Jano, jedz ... Wiesz, Jano ile byś musiał za taki chleb ze sma lcem 
w restauracji zapłacić? 

JANO 
Majątek! 

STARA KOBIETA 
Właśnie tak, Jano. A ty co, Alke? Nie jesteś głodna7 Spróbuj chociaż, 
bo Jano wszystko pozjada ... Dobrze, że ci smakuje Jano, dobrze. „ 
Dobry to był dzień, pracowity. Napracowałeś się, Jano. Jak Alke już 
dostanie swoją grupę, to też się do pracy Jakoś ustawi, tak Alke? ... 
Dobry to był dzień , dobry... A najważnieJsze, że razem wszyscy 
by l iśmy. „ I tak już będzie, bo nie może być inaczej„. Wiecie co wam 
powiem? Że najważniejsze to być razem, być bl isko i pomagać sob ie. „ 
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Czasem j uż jest tak, że nie jest tak, jak to miało wszystko być .. . 
Tak, Alke, nie patrz tak mnie, jakbyś nie wiem, kogo ujrzała . Wiem 
co mówię. Nie będziesz już sama w tym pokoiku spać. Tam niedobre 
sprawy w ściany powłaziły. Ze mną juz będziesz spać, jak kiedyś . 
No, połóż się Alke, połóż .. . Czas już, czas córeczko ... 

ALKE wstaje z krzesła , całuje w policzek STARĄ KOBIETĘ, kładzie się na 
tapczan , przykrywa kołdrą. 

STARA KOBIETA 
A Jano będzie spać obok nas. Dwa fotele się złoży i wyśpi s ię, że hej „. 
Ty się, Jano nie patrz na mnie, tylko zsuwaj fotele ... Pokaż Jaki jesteś 
silny .. . No, raz, dwa ... Widzisz, że Alkejuż pod kołdrą .. . 

JANO przysuwa fotel do fotela stojącego przy piecu, całuje STARĄ 
KOBIETĘ w policzek, ona gładzi go po głowie, JANO kładzie się na 
zsuniętych fotelach , przykrywa włochatą narzutą. 

STARA KOBIETA 
(wstaje , gasi światło w pokoju, poprawia kołdrę, którą przykryła się 
ALKE) 
A w twoim pokoiku, Alke będziemy teraz trzymać kartony z długo
pisami, dużo ich się tam zmieści.„ A my sobie tutaj razem już 

będziemy„. Bo najważniejsze to być razem, blisko . Ludzie uciekają od 
siebie, nie wiedzą, po co i na co, a gnają gdzieś na złamanie karku. Byle 
dalej jeden od drugiego. No i potem są nieszczęścia, wojny, choroby. 
Razem trzeba być, razem . I pomagać sobie i wspierać jeden drugiego. 
Tak musi być . Bo nie każdy jest si lny, a jak nie jest, to trzeba mu 
pomóc, wysłuchać, doradzić, nakarmić, spać położyć . A jak kto jest 
sam, to tylko głową w ścianę walić może, aż dudni . Słychać takie 
dudnienie po świecie, słychać . Dobrze uszu nastawiajcie, to usłyszycie. 

Chcielibyście tak? „. I to wam jeszcze powiem - że lepiej długopisy 
składać, niż swoją głowę na sto kawałków rozpękniętą własną śliną 
lepić„. Jak tu u nas cicho, ciepło, spokojnie„. Tak jest tylko tam, gdzie 
ludzie są razem, bo muszą być razem, bo jak inaczej„. Śpijcie już 
sobie, śpijcie„. Jutro długi dzień i pracy huk. „ Ja jeszcze poskładam, 
pomyję, w kuchni przy radiu posiedzę, biodro i nogi nasmaruję, wody 
na noc sobie przyniosę ...... Ale mnie dzisiaj nogi i biodro bolą„. Bo jak 
człow i ek sam sobie szklanki wody nie poda, to go inni żółcią napoją. „ 
Ajak kto wo li zabawy, przyjęcia, salony i bantowanie po nocy, to bardzo 
proszę do restauracji. Tam bardzo proszę sobie jeść, pić, bawić się, 
tylko nie wiem za czyje pieniądze, bo nie za moje. A Jak komu za 
ciasno, za duszno tutaj, to bardzo proszę do hotelu, na pokoje, salony 
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i poduszek p roszę sobie brać, ile kto chce .. „ Wolna wola ... A j ak j est 
cisza nocna, to bardzo proszę spa ć. Jak kto pot ra fi czytać, to bardzo 
proszę p rzeczyta ć w si eni od której do której godziny j est cisza nocna .. . 
A jak to kom u przeszkadza, to bardzo proszę do restauracji, ta m są 
śpiewy, muzyka, harmider i p ięk ne towarzystwo. Tylko kto za t o będz ie 

wszystko pła cić? Ja nie . Trzeba by do końca świata długopisy skręcać 
i pudełka lep i ć , żeby za to wszystko potem rachunek w resta uracji 
zapłacić. Ale jak kto chce, to bardzo proszę„ . No, śp ij cie już, śpij c ie„. 

Ja wam nie dam krzywdy zrobić ... Śpijc i e sobie spokojnie ... Ja nigdy 
i nikomu nie dam wam już żadnej krzywdy zrob ić. „ 

kurtyna 
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10:00-14.00 i 15:00-18:00 
oraz przed spektaklem 

Sprzedaż Internetowa : 
www.tlcketonl ine.pl 
oraz online, na stronie www.teatmawol i.pl 

Wydawnictwo Teatru Na Woli im. Tadeusza Łomnick i ego 

Redakcja 
Remigiusz Grzela 

Projekt i opracowanie graficzne 
Bogusław Jakub Lorenc 

W programie wykorzystano zd1ęc1a Roberta Jaworskiego 

Skład 1 druk 
Marketingbox 

116 



ISBN 978-83-916713-8-2 

Chorzowianin, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, historyk 
sztuki, dramatopisarz, reżyser, nauczyciel akademicki. W latach 
1989-1994 dyrektor artystyczny Galerii Sztuki Współczesnej BWA 
w Katowicach, w latach 1994-2000 wicedyrektor Narodowej Galerii 
Sztuki ZACHĘTA w Warszawie, w latach 1991-1997 wykładowca 
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i Akademii Sztuk Pięknych 
w Katowicach, w latach 1997-2004 wykładowca Akademii Sztuk 
Pięknych w Warszawie, obecnie wykładowca w Wydziale Radia 
i Telewizji (Wydział Reżyserii i Operatorski) Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach. W latach 2001-2006 etatowy reżyser w Teatrze 
Wybrzeże w Gdańsku. Od września 2008 Dyrektor Naczelny 
i Artystyczny Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni. 
Autor dramatów: "Kostka smalcu z bakaliami", "Wernisaż", "Oskar 
i Ruth", "Lemury", "Noc Helvera", "Beztlenowce", "Fantom", "Bez 
tytułu", "Cynkweiss", "Entartete Kunst", "Preparaty", "Helmucik", 
"Sprawa miasta Ellmit", "Kompozycja w słońcu", "Czarodziejka 
z Harlemu", "Kompozycja w błękicie" oraz powieści "Archipelag Wysp 
Pingwinich" (wyd. SIC!). 

Dramaty wystawiano m.in. na scenach: Teatr Rozmaitości w War
szawie, Teatr Studio w Warszawie, Teatr Powszechny w Warszawie, 
Teatr Stara Prochownia w Warszawie, Teatr Polski w Poznaniu, Teatr 
im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie, Teatr Nowy w Łodzi, Narodowy 
Stary Teatr w Krakowie, Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie, Teatr 
Śląski w Katowicach, Teatr Korez w Katowicach, Teatr Wybrzeże 
w Gdańsku, Teatr Współczesny w Szczecinie, Teatr Kriket w Chorzo
wie, Teatr im. W. Horzycy w Toruniu, Teatr im. W. Gombrowicza 
w Gdyni, Naroden Teatur Ivan Vazov w Sofii, Theater GegenStand 
w Marburgu, BitefTeater w Belgradzie, Statne Divadlo w Koszycach, 
Brit-Pol Theater oraz Theatre With Accent w Londynie, 
Schauspielhaus w Dusseldorfie, Kamerni Teater w Sarajewie, Divadlo 
im. A. Bagara w Nitrze, Divadlo v Celedne w Pradze, Staarstheatre 
w Wiesbaden, Zacheteather w Essen, Kathakomben Theather 
w Essen, teatry narodowe w Wilnie, Pradze, Bratysławie, Rydze, 
Prague Theatre Academy w Pradze, Grand Theatre w Luxemburgu, 
Male Divadlo w Levicach, Dramatichesky Teatr w Smoleńsku oraz 
w Teatrze Telewizji w Polsce i w Czechach. 

Sztuki Ingmara Villqista zostały przetłumaczone na język niemiecki, 
angielski, francuski, włoski, szwedzki, czeski, słowacki, bułgarski, 
węgierski, chorwacki, ukraiński, litewski, estoński, hiszpański, 
kataloński, portugalski, rosyjski. 

Czterokrotnie nominowany do paszportu "Polityki", w 2004 roku 
otrzymał Nagrodę Prezydenta Chorzowa w dziedzinie kultury, 
a w 2005 uhonorowano go statuą Orła Śląskiego za "niepodważalną 
wartość oraz wkład do kultury narodowej". 

Dramat „Kompozycja w błękicie" napisał na zamówienie Teatru 
Na Woli. 


