Miłobójcy

w liczbie paru
już stanęli za kotarą
Uzbrojeni w słowo-noże
nie pomoże z łukiem bożek
Mają twarze bez szczegółu
i są ludzcy, aż do bólu
Miłobójcy, Miłobójcy

przeciw sobie,
przeciw Stwórcy
W krwi odmętach nurcy ...
Wojtek Byrski (Hasiak)
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Pełny tytuł

brzmi : Milobójcy, czyh koniec świata w Zabrzu - rzecz dzieje się między
14 września a 21 października 20 I I roku w mieście Zabrze. Opowiada historię nieszczęśli
wej milości Klementyny (miejscowej dziewczyny) do "Obcego". która to okazuje się mieć
tragiczny wplyw na zycie ludzi z nią związanych .
Początkowo, ze względu na punkt wyjśoa podobny do sytuacji w filmie Fedenco Felliniego
„La Strada" , nasze przedsięWZJęoe nazwaliśmy .Śląską Gelsom1ną" . Matenaly zbierałem
wlócząc się po mieście, obserwuiąc i sluchając ludzi w pobliskich barach, na dworcach, czytaiąc internetowe fora, odwiedza1ąc miejsca dla Zabrzan wazne. Zap1sywalem to co uslyszalem. jednocześnie dokonu1ąc zapożyczeń języka „ludzi stąd" - w ten kontekst wplatalem
naszą Klementynę i jej przypadki . Wydaje mi się, że powstala historia bardzo prawdziwa,
ludzka i przej mująca.
Spektakl, który prapremier·ę mieć będzie już 6 października, na pewno dotrze do ludzt
i pozwoli im zobaczyć na scenie siebie samych. Tutaj śmiech przeplata się ze wzruszeniem .
a ból i brutalna rzeczywistość - jakże obecne na co dzień w naszym życiu - nie zabja1ą jego
radości . To czas, kiedy ludzkie marzenia dostają kolejną szansę na spełnienie.
U maw1a1ąc si ę na ten spektakl ze scenografem Honzą Pohvką. zakładaliśmy. ze 1nteresu1e
nas taki teatr. który dotrze do wszystkich, choć nie będZ1e szedl „na skróty" . ,na łatwiznę"
Bardzo ważnym elementem "M1lob6jców" jest muzyka. Skomponował ią
Wojtek Byrski - jednocześn i e autor tekstów piosenek. Wojtek to „Muzg" śląskiej legendy,
zespołu l amiącego wszelkie konwenanse - ostrego Jak brzytwa 1bezkompromisowego
„Has1oka" 1Przypomnę, ze „Hasiok" wspólpracuje m.1n. z Maćkiem Maleńczukiem.
Janem Nowickim . Arturem Gadomskim.
Zespól aktorski ma ogromny wpływ na ostateczny ksztatt .Miłobójców" . ja sarn nie mówię
po Śląsku , a część postaci wręcz musi posługiwać się tym 1ęzyk1em . tak więc ich pomoc
okazała się bezcenna. Zresztą , wszyscy aktorzy uzyczałi nam swojej prywatriośo 1wspólnie
ze mną „naginali" teksty do swoich postaci. Efektem 1est język , którego nie chcę nazywać
.Językiem uhcy", ale „językiem miasta" - Językiem Zabrza.
Wszyscy chciel ibyśmy. aby ten spektakl - oprócz lokalnei społeczności - mogli zobaczyć
idzowie innych regionów Polski. Właśnie dlatego, że pomimo swoie1 uniwersalnej
w treści histonr, jest tak bardzo śląski, a także pomimo konkretnego osadzenia w czasie
teraźniejszym jest też ponadczasowy 1moze być dobrym punktem wy1śoa do dyskusji
o Polsce wielokulturowej . O tym , ze „ każdy iest iak1ś " , 1ak mawia nasza kolezan1<a Krysia .

Lech Mackiewicz
MIŁOBÓJCY
czyli koniec świata
w Zabrzu

--- - -Reżyseria:

Lech Mack1ew1cz
Scenografia i kostiumy:
Jan Polivka
Muzyka i teksty piosenek:
Wojtek Byrski (Hasiok)
Wspótpraca inscenizacyjna:
Izabella M1C ew1cz
Asystent reżysera : Jacek Tomaszewski
lnspiqent/sufler: Edyta Bicz
U ktad tanga: jdce 1 Nowosielski
Prapremiera:

6 paźdz1ern1ka 20 I 2r

Obsada:
Baśka : Joanna Falkowska

Krystyna: Danuta Lewandowska
Brygida : Jolanta N1estrói-Malisz
Jadźka : Joanna Romaniak

H onorata : Renata Spinek
Klementyna : Dagmara Z1aia
Bernard : Grzegorz Cinkowsk1
Kamil : Dariusz Czajkowski
Maternus : Maron Gawe (gościnnie)
H ubert : jaroslaw Karpu
Ksiądz : Manan Wiśn1ewsk1

Pet er : Manusz Wojtas

,-,
I

4 I
,_,

,' 5 ',

,_,

Scena pierwsza
Zeby wygrać, trzeba grac
Lech Mackiewicz
Milobójcy,
czyli koniec świata w Zabrzu

Glos Pani Prezydent: Kiedy z górą siedemdziesiąt lar temu budowano ten stadion, to z pewnośaą byt ten stad10 tak
samo za duży, tak samo za drogi, ale, powiedzmy sobie jedno, byt wspanialy, a wspaniały byt dlatego. że na tym
boisku grali wspamal1zawodnicy. Tutaj właśnie mieliśmy okazię obejrzeć świetne mecze. Dzisiaj znowu znaleźliśmy
się w takim momencie. w takim punkoe hlStom kiedy budu1emy. kiedy tworzymy infrastrukturę po to, aby w przyszlości ludzie nadal mogli uczestniczy w takich cudownych , wielkich wydarzeniach.

Osoby

BERNARD: Coś sie kob1yome pokrynolo. Chyba my o nos godo. jak tyn stadion budowali, to na1p1erw na nim
Nimcy grali. A Zabrze nazywało sie Hindenburg

Malzeństwa

Bernard i Honorata
Peter 1 Krystyna
Matemus i Jadźka

MATERNUS: Nic s1e 11 my pokrynolo. Niy chrzań chop1e 1Dobrze wiysz. ze 10 ie nasz stad)On Z kim my sam niy
grali:! Romom. Manczesterym. Totenhamem„ .
BERNARD : Ty ryz bydziesz zaro chamym. jak mo11go zdrowio my wypjesz. Chopyi Moie zdrowie'

Hubert i Brygida
MATERJ\JUS: Twoje!'
"lr

HUBERT: Two1e!

Klementyna
Baśka

BERNARD Tak lepj!

Kamil

MATERNUS. Potachluj. I gromy.

Ksiądz

HUBERT: Ile na wjazd dzisiej. Bemardl

Glos Pani Prezydent
Glos prezentera radiowego

BERNARD: Poczekaj yno! Niych Matemus s1ednie. To mu dupa spiera. bo mie fest znerwowol
MATERNUS: Jo cie znerwowol? W taki śwjynto?
BERNARD jaki śwjynto? Niy moje'
MATERNUS: A to niy tsom wo1e 1m1ymny?
BERNARD: Moje. moje' jak w radju godajom. że moje. to moie Ale z czego sie mom cieszyć? Możno bardzj tym.
ze tyn Adolf Hnler Kampfbahn w gruzy pódz1e N1ych tyn stadion hitlerowski drapko rozb1yraJ0m.
MATERNUS: Niy godeJ tak To Je naszo historja
BERNARD jako naszo?
MATERNUS: Ale

Groł-ześ

tam choć rozl Niy' Bo oynk1 z oeb1e Bolek.

wszyskich meczach

żech

boi. Od bajtla!

BERNARD: A z tymi Romami 1 Manczesterami, o nry grali u nos no na Śloosk1m w Chorzowie
HUBERT A moi upa grol.
BERNARD: Ja? Kaj? Chyba w p1c1-polo!
MATRERNUS: Na

....

-

-----

-- - --

małe

bramki ..

„ - HUBERT Na Stadjonie Hitlera gro!. Na otwarci. Polski Ślonsk na Nimiecki Ślonsk grali we

czidziestym pjontym.

/

BERNARD: A w kei)') druzyme byll
HUBERT: Zgodnj. ·ulu.

e zwyoynskj..

MATERNUS: A w karty, to dzisiej gromy abo nry gromy? I zapamjynte cie se dzisre1szo data 14 września 2011 .
Na nowym stadjonie bydymy mieli nowego miszcza. Zoboczycie.
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BERNARD: A skąd pan Kamil wie , że my tu gramy?

Scena druga
Rycerz na białym koniu
KSIĄDZ :

KAM IL: Wszyscy wiedzą,

Od zawsze chciałem stawać w obronie uciskanych.

że

tu

się

gra, kiedy na stadionie coś się dzieje.

karać z łych, głosić prawdę i tępić

raisz. . Takim szlachetnym poslańcem Bozym być, słuząc ludziom. Posłańcem , który zawsze ma w zanadrzu dobre slowo wskazujące
drogę zbłąkanej duszy, no, może jeszcze chcialem być rycerzem na białym koniu. który na swoim rumaku odjedzie
w dal DobreJ sprawie slużyć Ale ta opqa rycerska w nasze1 przaśne) rzeczywistości okazala się raczej niemo.żh 
wa. Am rumaka. ani rycerza, a ani miecza .. Pozosralo ks1ędzostwo . Taki ksiądz-rycerz - tak to widziałem. Bo przykladów u nas było sporo takich szlachetnych księży Jak ten p1erNszy proboszcz mo1e1 parafo. teJ z. dz1eaństv.la
w Kończycach, z którei pochodzę, co potrafi! wziąć sprawy w swoje ręce i kościół wbrew wladzom cywilnym
i politycznym postawić - bez zadneJ zgody ... Nawet bez zgody wladz kościelnych, bo kościól był potrzebny jak
dlugo można było msze w salce oberzy odprawiać? To był bohater! I kościól sluzy wiernym do dz!S. Albo tak. 1ak ten
duszpasterz ze Stare) Wsi . I Niemcy go choeh zniszczyć za msze po polsku 1Polacy grozili morderstwem za to. że
widzial nasze mie1sce po tamte1 strome granicy. A on prawdę 1dobro ludzi widzial przede wszystkim.
Obaj w pamięci ludzi pozostali bohaterami Chciałbym być taki 1ak oni.

BERNARD: A czy moze nam pan Kamil

wym1en1ć tych

się,

BERNARD: Zamkn1
l(.ll.M IL: Nie N 1e

dziewucho, nie ciebie

mogę powiedzieć

była

BRYGIDA OstatnlO dwa razy zech
ale z efektów była eh zadowolono.

w salonie w bylym kinie .Marzyn1e ·, niy parnJYntom. kto m1e rob1I,

'

'

pytałem.

I

kto

I

HUBERT No, to chyba sprawa je jasno/
KAMIL jasna. Tina,

HUBERT Po ki WUJ
Glos prezentera radiowego: (mówi szybko) Mamy dzisiaj 14 września 20 I I roku lm1en1ny obchodzą: Bernard .
Biernat, Cyprian, Siemomysl, Szymon.

Listę podać?

KLEMENTYNA W zasadzie to

wygląda

na to,

że

nic tu po nas. Do widzenia panom.

MATE RN US Czeke1ciel Jo żech 1m pedzio!.

Scena trzeoa
Marzenie a koniec świata

wszystkich, co Wiedzą?

MATERNUS:

ześ im

WidzJołech,

jak grajom na placu i żech im pedzio!

\

'

pedZ1ol, hel

\

I

iy wjym Pedziol-zech i tyla

BERNARD: Niech pan Kamil zaczeka!
l<AMIL: Tak. slucham pana?

HONORATA Godosz w k1rne Marzyn1e - abo w salonie Marzyn1e?
BRYGIDA )o cierny rozum1al

Dyć

BERNARD: Pan kami! wie , że tu się nie gra na guziki?

zech pedz1ala, w bylym 1me Marzyn1e. N1y, kobrtk1I
l(.ll.MIL:

KRYSTYNA: Bo 1a byłam w salonie Marzenie CX'f w salonie Marz.en ie
Na Helence. Na Jordana. Ale orn rne Jeden salon w róznych mie1scach

Się

Domyślam się .

mówi?
BERNARD: I że jak

mają chyba

się

staJo, to już się nie odstarnel

BRYGIDA'. Jo zech pedztala. ze w bylym k1n1e, na Wo!nośeJ .

HUBERT: jo s1e. kurde, nieyzgodzal

HONORATA: No, dobra. Zapomn! pytanie.

BER1'iARD: Jeszcze sie żodyn niy

KRYSTYNA A o co pytasz tak naprawdę?

HUBERT Niy. To 1e nasza sprawa. I nasz szpil

HONORATA O Marzyrne. Niywazne . O fnzera .

BERNARD: Spoko1nie, Berok. A pan i<Mnil wie, ze stawka dla obcego jest większa)

Scena czwarta
Tu się nie gra na guziki

KAi"11L

zgodził.

\

Poczekej

\

I

I

Domyślam się

I
BERNARD

Dużo większa.

A zatem i ryzyko

większe .

BERNARD W czym moga pomoc?
KAM IL: Domyślam

się .

KLEMENTYNA Pan Kamil chrnlby z wami zagrać. w karty?
BERNARD Nie
BERNARD Pan Kamili A pan Kamil ni mo 1ynzyka w gymbie1 Som niy moz-e od siebie

domyślaj S1ę,

chlop1e, tylko Wiedz, ze 1ak 1a wiezdzam za I OO, to ty ..

I

zapytać?

I

KAMIL Za duzo więcej .

I

KLEMENTYNA: Pan Karru! .

I

BERJ\IARD: A jak ci już rnc nie zostanie. jak ci już zlo1my dupę. to, o co będziemy grać?
l<AM IL: Tina. poczekaj Panowie, czy mozna

I

się przylączyć'

I

KAMIL: O wszystko.
I

HUBERT' Do czegol
HUBERT: A co jest dla ciebie wszystko? Nie nie...

I

KAM IL Do gry w karty.
HUBERT U nas kobity my magom

być

I

przi grze

HUBERT My tu niy gromy.
MATERNUS P1yrsze
I
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słysza .

Nic mi o tym n1y vvjadomo.
\

-.....
KAMIL: Tina nie musi być pr<y grze, chooaz 1eślt mamy o nią grać . ......

-

......

-- .....

/
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MATERNUS: Za col

-----

JADŻKA Za zloto na Hawajach. Wszy1scy yno o tyj zdzrrze.

HUBERT: Tako zasada

Scena siódma
Obcy musi być"

MATERNUS: Jako zasada? Szpeqahsta od zasad sie znod , zaczn1 chym1a sztud1ować . Taksie sklodo, ze iak nasze
baby som u fnzera abo na kawie, abo kajś, iak my tu gromy, żeby na tego, ~urde, fnzera, czy ta kawa wygrać....
ale zasady tak! nry znam. Jo to morn kajś. Ida sie legllOĆ.

HUBERT Po ki vvuj ty jakimś obcym GJly czos pozwalasz sam być' Sami my mieh grać.

BERNARD N1ych ostanie. Niech sie popacz1.

BERNARD: Ty ześ s1e z 1ak1m aulem na gowy pomJY11rl czy 1akl Obcy mu51 być!

Scena piąta
Co wiedzial Ponqusz P1lat

HUBERT Nry. Bynek. Sami swoji yno

KSIĄDZ:

Czy łamiąc ta1emn1ce spowiedzi,

choćby

1w naisluszme1sze1 sprawie, dobrze robię? Czy robiąc c:oś . co
serce m1 karze zrobić, bo wiem o krzywdzie, czy dobrze robię' Nie wiem, czy robiąc coś , zachowu,ąc tajemnice
spowiedzi, umożliwiam temu zlemu, grzesznikowi, aby trwa! w z.lu 1aby dalej czynił zło' Czy dobrze robię7 Czy prawo kościelne jest prawem Boskun1 Czy prawo kościelne 1est ponad prawem ludzkim I W obliczu zla trzeba podjąć
decyzię. N•e da Się pozostać obo1ętnym. Ponqusz P1lat choal oddalić od siebie widmo grzechu
Czy wiedzial
ze umyv.iaiąc ręce, wydal wyrok 1 Wiedział
Robiąc to, podJąl decyzję A była to decyz1a polrtyczna. . Bóg um;ul na
krzyżu za nasze grzechy. a więc i za grzechy Prlata Pilat jednak nie zapomnial 1 zył z. pam1ęoą tego, co zrobd. Biedne
dzrecko Klemerrtyna. Na pewno n•e choalaby wiedzieć, ze przez nią. przez je1 niewrnność, tyle zlego srę wydarzyło
- a moze tyle dobrego w ludziach się obudzrlo.

BERNARD: Bercrk . sami swoji to ty. JO i Matemus. I jeszcze Peter I 1eszcze dwóch, mozno czech . I zawsze my sam.
AJe srać we własne gniazdo niy idzie.
HUBERT: O czym ty gadasz? Chyb.i nry kantuiesz swol'chl
BERNARD: f\lry Swopch rny Chyba, że zasluzyl abo tak do szpasu. Obcych tyz rny cygania Morn zasady. Yno ich
ogrywam. Rozumisz, c:hop1e, ze co rakiś czas musza mieć obcego. zeby wygrać od niego pinrondze. Obcy musi być,
żeby mu dupa złoić. Som dobrze wiysz . roboty rn ma, a zyć cza
HUBERT: Nry tak mialo

być..

BERNARD. Zawsze miało być "nry tak" A Jak żeś ty se to przedstawjoł?

Scena szósta
Polskie zloto na Pacyfiku

HUBERT lnaczy Za duzo ludzi wi„
MATERNUS: Podobno ie zloto na Ślonsku.

BERNARD: A czy my sam co ziego robiymyl Rozrywka to sie nazywa enerteiment.

JADŹKA: Ka11

HUBERT Matemusowi ześ godol?

MATEPNUS: Nry wjym, kajś na Ślonsku. W pierony zlata . Yno ze fest gtymboko. tak głymboko, ze rny werc1 s1e
fedrować.

JADŻKA: U mje w dupie tyz ie zloto. I tyz za glymboko, żeby je wydobyć
MATEP.NUS: I na dnie Pacyfiku

tyż

ie złoto. Yno trudno s1e tam

HUBERT To wyścre s1e ugadali?

dostać.

BERNARD: A jak żeś myślał? Od kedy u Czechów pootw1yral1 tyla tych ha.zardow - w Cieszynie Czesiom bydzie
lekko liczone dziesiyńć takich pseudo-kasyn na kozdyj drodze. Tam wiyncyj naszych pod wjeczor sz;irpje tymi
maszynami, nrż Peprkow. No, to my muszymy o swoje dbać

)ADŻKA A co my morny do Pacyfiku?
MATE RN US Dyć morny konsek Pacyfiku kole Hawajow. Polski konsek Pacyfiku. W gazeae o tym stolo
I w Suvvalkach tyz 1e zloto Jakoś szansa jeszcze je,
JADŻKA Na co? Suwalki na Hawajad1!?

HUBERT: jo niy lubja 1ak sam przichodzom. 1 01barz1, jak nrkerzi to som take obce. co ich wszyiscy w mieście
znaJom .
BERNARD Tym lepj do nos! Toz oni już na pewno nikomu nry pedzom . Że niby co? Żonre, ze przegralr. matce,
ze straolt wypłata ... 1

MATERNUS: Z gazu lupkowego tyż żeś s1e śrnjolal

jADŻKA: Dal i s1e śmjeja . Co er lupna, to sie śm1eja. Bo u mie w kuchni 1eszcze sie gaz lupkowy nry wydobywa.
Chyba że przedy mnom coś ukrywasz.

PETER: Cześl Gromyl
BERNARD: Szczyńś Boze Dobrze. ześ Je. S1ade1. chapie. Czas coś przegrać.. Juzech myślał, że nry przidziesz dzisiej.

WidZlSZ. Hubert? Peter to ie SWO) czlowiek . I dobry kl,ynt. Zawsze wpadnre trocha stracrc.

MATENUS Niy wkurwieJ mje lepi. Jaja se robrsz, a 10 seno godom.

)ADŻKA: 01 chapie, chapie. Jo cie kedyś zabja z ty) m1lości. Poć sam kumie. Prz1tul m1
giźdz1e jedyn Zebyś ty jeszcze ta robota mioł! „ .

BERNARD: I 1ak ty myślrsz., Matemus po co śaonga tych ludzi - czasami z placu abo jak t. busow wysiadajom
po zaksach?

przroV11 . J

jo o przaJ<!.

PETER. Dzis1er niy DzisieJ musza wygrać
BERNARD A co? Musi to na Rusi. A u nos poWJY mamusi i rne musr

MATERNUS: Bydz1e 1robota. Na fnzera mosz, niy?
PffiP.: Niy, bez bloznow. Dzis1e1 musza być do przodu.
ATERNUS Klymyntyna

I

-

, IQ' I
'-,

była

dzisiej na kartach .

HUBERT Gadasz choby tryner ostatni drużyny w tabeh
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PETER: Dowej. zobaczymy.

Scena ósma
Dobra fryzjerka tez musi

PETER Wto to je'

być

HUBERT Obcy.

)ADŻKA Moj chop godo. ze dobro fnzerka to tako. co fa1nie loda rob1. I ie dyskretno.

BERNARD: jill 1obcy? Tyn chop od Klymyntyny

BAśKA: No, to mo swoiste widzynie frizerek . A szczic, czosać. farbować. modelować to JUZ niy musi ujeć'

PETER

KRYST'(l\JA A 1ak się nazywa ta świema fryz1erkal

BERNARD: Tego jesz.cze niy 'llJymy. ale przywłok s1e za niom Kamil. Pan Kamil. Tak na niego godapm.

JADŹ.KA: Moj na take godo: spermopjki.

Scena Jedenasta
A było tak:..

BAśKA Tak nazywo frizerh A frizerowl

Scena dziewiąta
Patrz m1 prosto w ocz.y
MATERNUS: Czamu ty babom take świństwa godosz' Ze niby jo godotl

JADŹ.KA A ty świństw nry godosz?
MATERNUS: A słyszala-żeś kedy1

JADŹKA. Mje my. Ale chopom pewnie godosz.
MATENUS: Nry. Yno oni m1e goda1om. co 10 pedzio!. Co JO mby pedZJOll Że im ich baby godajom.
ześ ty 1m pedz1ala, ze JO tak pedz10P

JADŹKA: Jo zech tam pewno my Jes. Nawet Jak nry godosz, to na pewno tak myślisz. No. powjydz. czy tak ni ma'
MATERNUS: Nry wjym.
JADŹKA Te , pacz mi yno prosto w oczy.
MATERNUS jak już usłysza , to możno i tak se pomyśla, ze to prowda.

Wrociła

do nosi Na stale1

HONORATA: Piyrszy roz żech go widziała w koście~e . U św1yntego Kamila. Naprany boi
Do spowjedzi poszol jak sie aepnoł na konfesjonal. to ksioodz przy ołtorzu przestoi rzykać.
zech go widziol pjyrszy roz. Z kościoła-my wyłazi A on tam stoi 1mjo
gupawy uśmjych na gymbje Ale obleczony był normalnie.
ł my wyglondoł na żebroka . Taki bardz! lowelas, pedz.1olbych. Klymyntyna stanyła 1gap.ta s1e na n ego dugo
Jak w obraze . Kłymyntyna WSZ}')Scy znah, znaczy wszyscy znajO!Tl 1om sam ... I ona s1e mu tak dziwowała
1dziwowała. ~mierdziol gorzołom z daleka.
BERi ARO. To niy

był

on. Przed

kościolym

kartka. że niby na lyki p1n1ondze zbjyro. I taki ITIJOł

HONORATA: Ks100dz mu komom1 my dol. A tako osza była w ośc1ele. Vl/szy1scy paczeli, co to terozki bydz.1e. A ta
mało Klymyntyna z.a nim do komunn stola 1niy poszła do komunii. Tak Jakby sie zapommala abo co. Cofta sie nazod
do ławek. Wszyjscy to widzieli.
BERNARD: jak wylazła z kośaola Klymyntyna. to on s1e uśmjychnoł do n1. Zaro bych go wtedy zabił . Znaczy choolech. zeby go szlag trefil.

BAśKA W kościele ruy, aie przed kościołem. w dz.rynnym ŚWletle. zdało m1 sie, ze to taki ,edyn. co go zech JUZ "1!Jś
widzio!. Mozno w Rajchu. Rynki se uc1onć ni}' dom, ale.. chyba kolega moJlgO byłego. Cwaniak ale z wdziynkiym
takim 1akimś .

'I
I

Scena dwunasta
P~any czy gorszy1

JADŹKA No. widzisz!

KSIĄDZ

MATERNUS : AJe to ty tak godosz.

KAMIL: A czemu' U spowiedzi byłem? Czy 1a gorszy jakiś jestem'

JADŻKA: A ty tak myślisz. O lyJ Klymyntynie tyż. co?

KStADZ Piany jesteś.

\

MATERNUS: Dyć żech ci godol, ze trocha m1 SJe podobo. ale kochom yno c1eb1e. Tobie sie tyz kedyś Lubański
podobol. ale m1e ześ dali kochała Nigdy do m1e Wlodek nry godała- 7eŚ we wyrku. Ani JO do ciebie Tina

KAMI L Jak pjany? N1 jestem.

I

JADŹKA Yno byś sprobowoł, chachorze! Zab1labych cie!
MATERNUS Tera o kim pomyślałaś? O mnie czy o ..

JADŹKA Zawrzj sie. A kogo caluja ? Ciebie

Scena dz1es1ąta
Przyvvlókl się pan Kamil
PETER: Wiedziolech. ze dzis1ej wygrom. Moj dzieńl Jutro żeście soml
BERNARD: Tera przez )<!kiś C2a5 co dz1yń ktoś bydz1e. Nowego morny. Czeba go do nos wgrać . Niych prziwyknie
do nowych wydatkow

Tobie, synu. komunii

święte)

me dam.

\

I
I

KSIADZ: jesteś .

Odejdź.

ł

KSIADZ Galo Chrystusa.
KLEMENTYNA: Amen.

Scena trzynasta
Nic za darmo
KAMIL: Chory Jestem. Na lekarstwo muszę zebrać.
BAśKA: Chyba znom tyn pysk.
KAMIL: Chcesz

poznać więcej?

I

, -J ' I
,_,

\

\

BAŚKA:

Scena piętnasta
Zawsze nasila suk ienkę

\

a darmo my dowom.

\

KAMIL A ja darmo nie

biorę.
KS IĄD Z;

KlementyN to nie bylo zwyczajne dziecko. Do chrztu sama sobie chrzestnych wybrała . Znaczy matka
z chmem. az dziewczynka urośnie 1wybrała sobie tych co !ubola ale zarazem rnekorneczrne oni - chrLestni
to lubth To znaczy mekorneczme chrzestnymi chaeil być . bo to się wiąze z Jilkimiś tam powaznymo obowiązkami .•
i koszt.ami też. Ale odmówić nie magi Bernard - to był starszy chłopak z tego samego dornu. Z podwórl<a go znała
I Hororara. Dziewczyna z sąsiedztwa. a późnoeJ zona Bernarda. Do komun11 Klementyna poszla zaraz po h17cie
W tym samym roku To dla ch1Lestnych, a om mlodzi byli. kosn był dość duzy. Zawsze flOS1ła sukienkę .

BAŚKA: Za godzinę czekam w Hotelowe1.
KAMIL

czekała

Znajdę.

BAŚKA: Tu za rogymm . Za godzina.

Scena szesnasta

KAMIL Za trzy Daj m trzy go•fony. kobieto.

Górnicze przepisy

BAŚKA: Ale na pewno. Cham

BRYGIDA: jo n1y umialach anil o. niy umialach. Zielonego pojęcia niy miałach o warzyniu. U nos w dorna
mama zowżdy warz1ła 1nry dala nom sie garów !knoć . I Jak zech soe wydala, to pedz1alach o tym mojimu

Scena czternasta
O Cil1 nie pamięta nikt

Zapytalach-zech ie go. czy 1akeś przepisy zno, to soe naucza

BERNARD: Jak JUZ troeha podrosła, to wy1 osia z nj rychtych szwarno dziołcha . JW2)'stk1 chlapy. stare 1mlode s1e
w niej kochały. Jo tyż. Ale ka1bych jo patek mog sie kochać .. w moJj chrześnicy .
To moj obowjonzek był 1om chronić. A ona była dlo zyskich chlopow Jak nasze śwjynto jakoś . Jakas taka była
z tej z1em1 i me z teJ z1em11ednocześn1e. WszyJske baby JOm zniynawidzoly z całego serca, ale tyz nry dały Ji krz1wdy
zrobić. Tyż na nia paczaly choby na obrazek. ale w gtymbt serca miały na nia zlość I tyz 1ednocześme Jakby czuły.
że i! markujom. ale że żadnyj wladzy nad niom niy majom. A ona mogla robić . o chciała ł dob!Le. i ile - a 1tik by
J! uszlo. Bo ryz Jj matka rodzono z I! wydaniem w doma cze kala Na jakigoś krolew1cza. A sarna to niydobro była.
gup10. bez sumJ)'noo. OJca tim my było. Dzieci same o siebie sie troszczyły Starszo siostra. Gla co ze mnom do
szkoly chodziła. tyż m1knyla bez slowa lodyn niy wje. kaj i jak. Godajorn. że wyjechała do N1mjec.
HONORATA: Matka 1e1to Jednak okrutne była . Bez serca. Swoji dzieci sprzedowala, Ja s1e nodarzyła okazja. Do
roboty sprzedowa a. Nawet niy chca godać . kaj G ie. star5.Zo siostro sp1Ledala Wz1yna za to kilka ~ryncy podobno
Potem, jak wypiła to ryczala, ie wlasne dziecko sp1Ledala. Z Kiymyntynom mi !o być inaczyj. ale p)Ykno była 1miala
dar ]akii No. my w1ym . ale ludzie czuli. ze ona 1e no, bo jo w1ym śwjynto abo jako. Niosła za nami klN1otk1 do
ślubu. Druhnom była. Zodym jj niy pros1I , ale 1ak prz1szla. to kościol s1e roz1aśntl . Sama tyn buket nazb1yrala Modre
kwjotki . Pjykne. Boso byta. ale gaflby niy było . Wsz.'ifscy jom znali. W kiecce była Zawsze była w kiecce. Nigdy
w galotach
Glos Bernarda: W
Glos

imię

Ojca. i Ducha. i Syna. Niech

będzie

pochwalony

HUBERT: Pedziala, ze niy poradzi wazlć No, to żech I! kupi!
gom1cze przepisy na pewno bydom smakować.

ksionżka

Górnicze przepisy. Nie

zaglondol -żech .

a!e

dyć

BRYGIDA Górnicze przepisy mi kupi! Podziynkowalach i zaroz nastypnego dnia zaczlach czytić . Toboły take
przepisy o bezpJeczyństw•e. Coś Jak BHP ... co wolno. a co my wolno pod zrymJOm . To tyz zech mu pedzia! . żeby
som coś z tych przep1sow uwarzd.
HUBERT: Jak JO s1wku1Lil. Jak m1 tak pedziala

Dyć żech

niy wjedziol.

BRYGIDA: Pedzio!. że jak sie niy do z tego nic uwarz1ć. to przma1mn1e1 do iym rozpalić w pJeCU . Ale niy dalach mu
Do dzisiej ti ks1onżka czimia, co by się pośmjoć . __ razym sie mioejymy. _. rzadko razym sie
śmoeiymy. ale czasem s.e zdarz1.
potargać i<sionżki.

HUBERT A

arzić

sie

nauczyła

Dobro je n! kobjyta. I można jom nawet kocham.

BRYGIDA: Mozno mie m1e nawet kocha. Mozno Ja.
niywjy.

Bo tak na pewno. na s1cher, to on som

HUBERT: NojbarZJ lubJa od n1 zielone kluski. Z rosolem, albo z maślon om. I szczawiowo

Scena s1edemnast.a

Księdza: Ktol

Mówię ci

ze to nie bylem 1a

Glos Bernarca: N iech będz e pochwalony Jezus Chrystus. Obraziłem Pana Boga następującymi grzechami.
Glos

Księdza:

Głos

Bemarca

Glos

Księdza:

Zakochałem się.

-

, f'I

' -,

MATERNUS: I tam

Zakochałem się .

Ale nie umiem

kochać .

było

pamiętam.

dwoch bracików

KAMIL: Bracików 7 Pewnie. mam brata. A kiedyś

miałem

braci Trzech. jeden rnoze

się gdzi~

ieszcze

kręa.

Głos Bernarda: Grzech proszę księdza. grzech Ja 1edyrne to grać umiem. Przegrałem JUZ, a Jak me przegralem
jeszcze to niedługo p!Legram Juz więce, g1Lechów nie pamiętam. ale za wszystkie sercecznie żalu1ę ..

MATERNUS: Tyz spod lodzi om byli, ze Skem1ewic chyba. Oni w karty grali naip1erw. A my ryz choeh grać ale kart
my niy mjeh. I dali nom pograć Roz nos ograli oni, roz my ich. Na p1rnondze my grali, IOgroszy byl wiazd . A potym
oni przestali grać. a że yno oni karty mjel1. to nom pożyczah . ale niy za darmo. Cza bylo im placć. I na koniec yno
oni mJeh kasa.

Głos Księdza

KAMIL Trzeba

Tylko ty wiesz. czy to jest czy to nie jest grzech.

· 1ob1ecuię

Glos Bernarda: Amen.

I

KAMIL: Niewiadów/ Nie, nie

Slucham?

Glos Bernarda:
Głos Księdza:

ATERNUS Kamil. jo cie kon , znom. Tera już wjym . a kolonie żech jechol w podstawowce ., do N1e1.1113dowa ..
to Je pod lodzoom kajś .. tako szkoła w lesie 1rzeczka była Pamjyntoszl

Tak synul

poprawę?"

było

sobie karty kupić i sw imi grać

MATERNUS: Niy było kaj kupić. jedyn kiosk był we wsi doś daleko od tyJ
to sprzedawczyni pedziala. że juz jakiś gówniorze wszyskl karty wykupili .

szkoły.

jak JUŻ my ram poszli,

,-,
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KAMIL. Dobrze pomyślane . Zuch chłopaki musiały być .
MATERNUS I toś niy

był

KAMIL: Moze ja, moze

ty?

któryś

z morch brao.

MATERNUS: I niy pamjyntosz mje?
KAMIL N ie

pam1ętam .

abo w ogóle to rny on. , Bo skoro tu jestl Na poczontku myślałach , że jada na stale. a wyszlo, że yno na zaksy Moj
synek - 1ak1 tam mej? on chciol mJe wsadzić tam, kaj Cda ie Tako 1ego zasrano m1loś była. Cila to siostra Klymyntyny, co jem matka sprzedala. Tako wersia wydarzeń tu chodzi . .. tak goda1om .. Skuli tego facetom niy wierza. Im
bardzie godo. że kocho, tym bardzi chce wykorzystić Przelecieć i odstawić . W najlepszym wypadku . Prz1echalach
do dom nazod, obiecalach se, ze z zodnym rny byda s1e WJOnzal Kopilach se auto 1 cało niyzależnoś . Powypadkowe, tanie i rnalo poh. Po wyklepaniu wyglonda!o 1ak heksa po liftingu: widać, ze staro, widać . ze ledwo sie czimre,
ale śmigo jak mlodka.

Tam me

Nieźle żeście

było

mjee wtedy ogohhl

nikogo stąd Nikogo od was

MATERNUS: No. bo JO przjechol ze Śwjyrldańca wtedy Od dziadkow mje zapisali na tyn wyjazd . Oru byli
ze Śwjyrklaflca

Scena dz1ew1ętnasta
Kamysów 1ak nasra! iest
MATERNUS· A k3j mesz dziolcha7

KAMIL: Ze Świerldańca? A gdzie to?

KAMIL Ją musiałbyś zapytać, gdzie jest.

MATERNUS· Niydaleko. Na polnoc trocha. Ładme. Zielono. ptoszki śpjewa)Om Tu sem lwy ze ŚwJYrklańca z placu.
I dziadek zavvsze. jak przyjeżdżo, to pod te lwy lazi

MATERNUS Zawsze bela
PETER: Ty. chopie Jo cie tera poznowom.

KAMIL Poco'
KAMIL: Ach, nie
MATERNUS:

może być/I

iy godo. Tak stoi i sie paczi. głowom yno krynci .

PETER: Spom1no mozno coś . Mej jak go szlag trefie. to chodZJ pod zelazny dom 1czeko az go pieron szczeh .

PETER. No, ruy, kurde . Ty ześ ie tyn , no .. magik Tyn, co baby czarowol : do kofra włazily i zrnk.aly. a potym sie
znojdowaly w drug! skrZlm. No, jal I dz1ec1om z uszu pimondze wyciongo!. A kartami tachlowal az milo. I karty
zgadyw I bez paczynie. jak on s1e nazywpol?. .. Don?„. Don' Z cyrkym iezdzd . No?

MATERNUS: Niego czy demi
KAMIL Don Cami io.
PETER: Oba chyba. Dwa w jednym. Jak w reklarrne szamponu

--

--

PETER: Jal Don Cam1hol
KAM IL: Jaki zelazny dom'
KAM IL:

Też

go widziałem. Dobry byl.

PETER "Konserwa" na Cimyntarnyj .
PETER I toś niy boi tyl To tyc wielki magik don Camilio. Dobre.
MATERNUS: Dom ze stall U nos iest takich pięć sztaloków. A u wos? Na pewno ni ma zodnego. W tym N1eW1adowie niy byle. A klub sie nazywol .Stal Niewiadów"

KAM IL: Na mnie mówili .Kamys· . Taką mialem

KAMIL: Tak? Ouzo wtedy tam Ślązaków 1eźdz.to na wakaqe.

MATERNUS: Co ześ m1011

MATERN US: Niy Ślonzoków Slonzokow nos tam było yno poru. ale ze Ślonska baJUi dużo Tak dużo. ze wyście
z bracikym zaczyni po ślonsku godać . jak wasza matka prz1echala w odwiedziny, to wy do n; Muti , Mutl Fest sie
wtedy wne1W1ła. Z wychowawcom m1ala godka. N 1y widz1alo jj sie, ze po ślonsku godecie.

KAMIL:

KAMIL: To me bylem Ja. Pas.

KAMIL: Znalem JUŻ Jednego Kamysa. Jego ojciec kam eniarzem byl.

KAMIL. Ile ty wtedy lat

mialeś1

MATERNUS: Od nazwisk.a tyz moze być Jedyn na gryble Gruz s1e nazywoł. Tyz na mego Kamys

KAMIL: Prawda. Albo rok mniej.

PETER: Ale don Cam1l10, co karty zgadowol, je yno jedyn

MATERNUS: Zlup1liście nas wtedy z bratym.

KAM IL: To by było na tyle.
że

to nie bylem ja.

Scena osiemnasta

facetom nie wierzę

BAŚKA: Bytach wtedy w Dojczlandz1e i tam zech go chyba treflla Tak myśla ze mjol wspolne zainteresowania
z mojim byłym: wyludzynia. kradzieże , przemyt czego tam nie było? O wszyskim dowiedzialach s1e pótrn, jak go
wsadzili . Do dzisiej siedzi . ĄJe tyn cwaniak tu je. to niy wjym? Możne mniyjsze mjol zainteresowania t wcześ n i wuloz ,
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PETER: To od imjynia?

KAMIL: Kamysów iak nasrał Jest.

Więc

' -,

Kamys

MATER US. Tela co ty abo rok wiyncy1 .

KAM IL: Dzisiaj też mam taki plan Ale bez brata. Sam. I mówię ci.

I

Ksywkę

ksywkę.

olal1.

PETER Niy, no, dej jeszcze roz.
KAMIL: Beze mnie.
PETER: Dej s1e odegrać.
KAMI L: Nie dziś . Dziś nie masz JUZ pieniędzy. Jutro moze będziesz coś miall

I

-

, '
7I
,_,

---- ---

KAMIL. Panowie. Kob1era na mnie czeka . Żegnam .

BERNARD

Coś

- -

---

-

pedzioll

PETER: Przegwizdane morn. Na mje tyż czeko, e chyba ni morn po co wracać do dom.

KAM IL. To co słyszałeś.

MATERNUS: Dobra . s1adej Rozdom na dwóch.

BERNARD: Lepi dlo ciebie. zebych s1e

Scend dwudziesta
W mojej piaskownicy nw ma lodów do podzialu

BERNARD. Zacionzyl-ześ jom1

przesłyszol .

KAMIL: Ja? A dlaczego me ty1 Albo kto inny. Kazdy z was by chciał .

JADŹKA: Okropne mjejscel Zero podYJścia do kl1yntow Szczirze gowa za gowom. a jak kto wymago wiynCYJ czasu
1czegoś konkretnego. to robiom fochy. Niyzdrowy klimat i atmosfera kero

między

nimi panujei

BERNARD. Te. licz s1e ze

słowami!

BASKA. Ale szcziżynie mynske je tam za 20 zeta. a niy 40!!1

KAMIL Bo col Zakochaleś się w rno1e1 dziewczyn e?

JADŹKA: A tobie po co mynske?

KAMIL A poza tym , to moze tak tylko mówię.

JADŹKA. ladnie rnby, ekskluzywnie. ale porażka cało ta ekipa. Kolor mi ziazi już po tydniu
A o śoynou to JUZ nawet nie wspomna.

BERNARD: To ty mje posucher Ona mo być. Rozum1sz1 Mo być!

BASKA:

iy wygloncosz ile. Dlo mje przinajmni wyglondosz dobrze

Może

ona we.ale nie jest w

ciąży.

tylko jej po prostu nie ma.

Scena dwudz; .a d uga
Z fryzieram1 1ak z ludźmi

BAŚKA· A co on? Loda tyż robi , że sie nim podzielić rny chcesz.

JADŹKA: Z fnzerami tak ie Jak z ludziami . Przizwyczajisz se, juz ci sie zdo, ze możesz na nich liczyć. a oni ci noż
w plecy. Normalne. Ta moJa staro fnzerka to była totalno porazka Zepsuła m1włosy na mJes10nc przed ślubym . Tera
łaza yno do jednego. Cyny majom faine, przistympne. MO) chop tez tam łazi .

JADŹKA: Yno ty s1e tego loda nawet my wyobrazosz. bo to

BAŚKA: No, co cy! Jak twoi tam chodzi . to znaczy, ze mu tam loda ,.

JADŹKA: Jutro 1da do poprawki do innego fnzera. ale s1e nim niy podZ1ela, bo mo odlegle termin .

ni

ma to, co ty s1e myślisz.

81\ŚKA: Jo sie nic my myśla . A już na pewno niy o dzielyniu sie !odym .

JADŹKA: To s1e lepi pomyś. dziolcha, bo tak o pow1ym i radza o to s•e zapamjyntać, jak o dz1elyn1u lodow mowa·
W mon piaskownicy ni ma lodow do podzialu

)ADŻKA: Wal s1e na cyce! Co ty z tym lodym 7 Czegoś ci brakuje? Cyny ci podom. to zrozum1sz: Szczyzynie myn-

skie: 20 zeta, damski krótki włosy 3 5, a dlug1 45. dekoloryzaqo do dwoch stawek Farba zależy od długoki i gynstości włosow Przedluzan1e paznokcia na tipsie 60 zeta, a przedluzan1e rzynsy metodom I · I mosz 80 zeta
HONORATA: Ja. JO WJYm . kaJ to 1e. Tam

BASKA· N1y chytom tego

tyż

facetó

szczigom jak on .• Johan i tyn drugi. no ..

BRYGIDA End~u To sam geje, ale dobrze robiom .

JADŻKA: Chytosz. chytosz. a jak my chytosz. to jak ci kedy kto piinie, to zaro chyosz.

Scer1a dwudz1t:sta pierwsza
Onil. ma być

BASKA: Jo bych tam swoł1go chopa my

posłala.

BRYGI DA: Na1sompjyrw to sie własnego chopa znojdz. a potym bydz1esz go

posyłać.

kaJ chcesz. A o 1no11go s1e niy

starą

BERNARD KaJje malo?

BERNARD: A widzisz sam kogo innego'
KAMIL C

BRYGIDA: Jak a sie tukeJtak fnzery my podoba)Om, to wyp1erdalej tam, skond
ze$ prz,echala.

proszę?

BERNARD. N1y

świruj ,

KRYSTYNA: Osobiście przetestowałam już prawie wszystkie salony tutaj bo gdy się sprowadziłam, choalam sobie
. swoiego fryzjera" • dziewięćdziesiąt dziewięć procent to porażka po pierwszym umyciu włosów człowiek
zaluję, ze wydal kasę . Więc znalazlam sobie kogoś prywatnie. I na razie jestem zadO'NOlona, choć nie jest tak dobra.
jak ten w poprzecnim m1e1scu zamieszkania.
znaleźć

KAMIL Mme pytasz'

yno godej : Kaj mosz Klymyntyna'

JADŹKA. Co ci tompnyło' Ty żeś sam chyba tu dzisiej prz1echala. Tramwajym z Gliwic, niy'

KAMIL A co tobie do tego'
BRYGIDA:
BERNARD: Żodyn J! niy widzioł od poru dni.

Możno

z Gliwic. a mozno z Chorzowa A mozoo autobusym.

JADŹKA Że m1e czasym nosi, rozum1a. ale że ty tak do Krystki?

KAMIL: Ja ją widziałem.
BRYGIDA: Sorki ..
BERNARD: Skuh tego oebie pytom co

KAM IL: Chyba żłe

,-,
I
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się poczuła . Może

z niom?

u matki jest' A moze w c1ązy Jest?

KRYSTYNA: Nie ma spra""Y. a propos Gliwic. Jak maae takie problemy. to polecam: moją osobistą fryzjerkę .
Przy1eżdża do mnie do domu nie Jest droga 1 naprawdę dość zdolna czesze piękne koki. strzyze całkiem -calk1em
i chętnie podjedzie: pani Tereska ogę podać telefon. Ale ostrzegam: zapisy są aż k1łkumies1ęczne!

' -9' 1
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BRYGIDA :Zapisy do frizera na pora mjesiyncy przed wizytami!! To przesada. A ostatnio kto cie
KRYSTYNA Nie rozumiem. A to nie powiedzialam

chlastał/

KAMIL'. Gromy dali'
BERNARD A po co chcesz dali grać? Chcesz o wszysko zagraćl

właśnie?

BRYGIDA: Niy aebie tera pytom.

KAMIL Tina, podaj m1 papierosa

BAŚKA Zgodnj

HUBERT Niy podoba mi sie, 1ak J traktujesz kobity, Karm i.

BRYGIDA: Kto by niy szczig, to beztalyncie, z włosow robi schocy, jeszcze raz

schoey...

KAMIL A 1ak Ja Je traktuię?

BAŚKA: Ostatnio bytach u twojigo ulubionego w salonie, tam , kaj było kino "Marzynie"

HUBERT Jak własność swojal

HONORATA: ja, "Marzynie" jednak. Tak m~lalilch Lepi brzmi: "Kino Manynie"

KAMIL: Takl Rzeczyw1foe, to moze tak wyglądać z twoJej strony.

KRYSTYNA: A do czego ci to?

HUBERT: N1y tak wyglondo. yno tak je

HONORATA: Tak dlo siebje. Do kfZ!Zowek sie przido.

KAMIL: To moze zapytaj Tinę. Wedlug mnie, to ona mn e tak traktuje.

BRYGIDA: To maiom tera nawet kona we knii.owkachl Jo ae przeproszom. To JUŻ 1m pomyslow chyba brakuje.

BERNARD: Co ty pieprzysz?

Scena dwudziesta irzeoa
Grc:i o wszyst ·o

KAMIL Tina, powiedz panom, bo się denerwują. Dlaczego ty mnie tak traktujesz jak swojego władcę i pana 1

....
....

KLMENTYNA: Bo to mó1 pan 1 władca
BERNARD Kamil, jal A wjysz, ze to nasz św1ynty patron je
KAMIL: A panowie 1ak traktują swoje kobiety .. . to znaczy 1ak one traktują panów1
KAMIL: W naszej rodzonre wszystkim pierworodnym ęzc:zyi nom dawano na mię Kamil
Od mojego pradziadka sie zaczęlo Wyczyta!. że święty Kamil w karty nigdy nie przegra! zawsze wygra! podobno.
Potem przehulał. ale potem znowu . co przehu la!, to wygra!. I ac nowa

KAMIL: Bo, Jdk wieae, Tina, Jest gotowa się dla mnie
"wszystko", które Tina wnosi do naszej relaqi .

HUBERT Co ty gocoszl ŚwJynty Kamil? Ty nos chcesz obrazić?

MATERNU5: My jom znomy.

KAMIL: Jeszcze nim zostal

świętym .

wcześni był

I jd to 2 bólem

akceptuię .

ule W• rozum1 m

KAMIL: \Niem

HUBERT. No, wiaśn ie Tu przi parafo Kamola byl szpital. I ochronka
MATERNUS A tam

sprzedać.

MATERNUS'. Yno u nos nazywo soe Klymyntyna Wszyscy JOm sam znamy.
KAMIL: A wraca1ąc do mo1ego pytania. to nie uslyszaleml Wydaje mi s ię, ze wiem, na co gotowe są wasze kobiety.

ty1ater

BERNARD Col

HUBERT A co ty wjysz o naszych kob1yt1ch?

MATERNUS: Tyjater. Gynau . A tam ka1 ty)ater, kasyno dawni było A w kofoele Antonigo, knaj pa wcześni była.
Ale kobity s1e zebrały 1skladka zrobtly, i wykup1ly na kaplica najpjYrw. zeby chopy tam nie przep1aly colkich wyptat.
No, tak to było

KAM IL: Myślę, ze dużo . Poznaiąc was. poznaje wasze kobiety. ja iestem got6'w grać o Tinę, czy wy Jesteście
gotowi grać o .
KAMIL No, to chyba panowie są goto

, zeby zagrać o wszystko .

BERNARD A skand to wszysko wjysz?
MATERNU S: Jo 1e stand.

Scena dwudziesta czwarta
Mogliśoe mnie wygrc:ić

HUBERT'. jo tyż. A gówno wjym

BERNARD'. Downa żeś w dama niy byla Matka s1e my staro o coa?

MATERNU S: Co c1 poradzal

KLEMENTYNA: Nie. Matka się cieszy.

KAMIL'. Panowie. Pas. Nie mam z czym

się pchać

BERNARD: Klymyntyna. co sie dzieje?

BERNARD To zaś jo.

KLEME NTYNA: Zostaw mrne, Bernard Daj spokój. Co ci do mnie?

HUBERT: Na to wyglondo .

BERNARD '. Jestech twó) polek

MATERNUS Czeke). Chyba Jednak JO

KLEMENTYNA. Wjym. Chcesz

zatańczyć?

I
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BERNARD. Co ty bredzisz!

go chyba nawet kocha. to on fUZ je1 me dotknie. A inne czasami tak ... jak na1bardzteJ. nawet go bardziej bierze. 1a
taką gardzi -a gardzi takimi głównie . 1al< ma,ą iui innych chlopów · na niego lecą

KLEMENTYNA: To daj mi święty spokój, bo ja mam to, co chcę mieć.

Mogliście

mnie wygrać . a e przegraMcie

Scena d ..vudz1esta s1odrna

Scena dwudziesta piąta
O zabawie w Pana Bega

Nic er re obiecam
KSIĄDZ:

Pytam czemu mi to wszystko mówisz1

HONORATA: Pytala-zech Bernarda. co myśli o tym zaplodn1yn1u , Jak to s1e god , 1n vitro. bo to 1erozk1 taki popularne. Spytol s1e m1e yno, czy zech na gowa upadla.

KAMIL: To kornu mam powiedzieli

BERNARD : Coś ty na gowa upadla?

KSIAOZ: Nie wiem Pytam: · 01aczego mi to mówisz?"

Odbiło

ci na starośl Cz.amu sie pytosz?

HONORATA: Czytala-zech w gazecie, że do sie przed urodzyniem pleć wybrać.
BERNARD: Co ty chcesz s1e w pana Boga

bawić? Płeć

KAMIL: Bo jesteś księdzem To jest spowiedż. Ty musisz wysluchać i rozgrzeszyć.
KSIĄDZ: Nie rozumiesz mrne. Ja nie muszę rnc. Ja nie rozgrzeszam. Pan Bóg rozgrzesza. A 1a ciebie pytam, po co m1
to mówisz, bo chcę wiedzieć. jaki Jest twój cel w tym soovviadaniu: czy chcesz grzeszyć dalej, czy chcesz poprawy.
zmiany moze chcesz?

chcesz wybJYrać?

HONORATA: Godom ci yono, że tak ie do. I tyla Wszyjsko.
BERNARD: I co z tego. ze s1e tak dol Naiprzod cza zonś. A jak 1uz s1e zondzie. to na pewno chciałabyś wiedzieć?
Po co? Niy lepi sie ucieszyć, jak se urodz11

KAMIL Nie wiem . czego chcę . Jak bym wiedzial. ro bym tu nie przychodził..

HONORATA: Lepi.

poprawę .

BER ARO : No. w1dz1sz .

KAMIL Nic ci me obiecam.

HONORATA: Klymyntyna zaszła .

KSIADZ: Nie mnie tylko sobie ob1ecu1esz. A Bóg to słyszy.

HONORATA Chciałabych ..

KAMIL Bóg slyszy, Bóg widzi, wszędzie 1est. A gdzie był Jak Ja z Klementyną spałem ?

BERNARD: Ani m1 niy gode1t

KSIADZ

BERNARD: Cudze dziecko chcesz nos1ć?l N1y za n1yskoro JUZ z tobom na take' A nawet 1eśłt: to Jak JO bych c1pe dzia!. ze tnno bydz1e nasze dziecko nosić ... moie dziecko nosić .. tyz byś take choala?Jak swo1e byś chowała?

W1d71aly gały co

HONORATA: Bynek My nawet niy w1ymy. czy to ty, czy to jo. Yno wiemy, ze ni morny dz. ci.

KSIĄDZ:

HONORATA: Jo

KSIĄDZ: To wróć. kiedy będziesz wiedział , ze chcesz zmiany
. wróć.. kiedy będ:óesz mógł obiecać poprawę.

Kłymyntynie

Jest ta

1e zdanie na koniec spowiedzi: .. 1obiecuję

Wynoś się stąd .

Sc.ena dwudz1es.a ósma
brały

Biedne dZ1ecko.

KSIĄDZ. W>rfSC't się u mnie spowiadaii, więc wiem. Księdza obowiązuje ta1emn1ca spowiedzi, ale są chyba sytuacje.
Albo coś zrobić. Wziąć sprawy w swo1e ręce. Kiedyś WS'Z'fScy odpowiemy przed
Bogiem A tutaj, na z1em1, przed kim odpowiadamyl Kiedyś chciałem m ieć rodzinę Tak. Pisałem do Watykanu
o zniesienie celibatu . Mama powiedziała mi wtedy: "Widzialy gały co brały. Trzeba było przed święceniami się
ustanowić" Byłem jedynakiem, a mama zawsze bardzo chciała mieć wnuki.

zazdroszcza

w których trzeba powiedzieć ,
BERNARD: Czego?

Powaliło

cie To

dło

HO ORAc : Wiyem. I jak ona by my

nj

może

przeżyła,

kornec oznaczać

t jo chca te dziecko

Scena dwudziesta dz1ew14ta
Musisz to mów

BERNARD: Przestoń l
HONORATA: .. żeby my je WLiyni do nos do dom i chowali.

'

HUBERT Coś o pedzieć? Musza
BERNARD (krzyczy): Hoooondz1aaaa111 1N1y rob mi tegoi

Przestoń 1 Przestań

godom'

Scena dwudz•z ·a ~zósta
Pytam:

d l <Kzego~

HUBERT Musza

KSIĄD Z:

Wiem , że

BRYGIDA: To godej. GodeJ. Czekom To niy gode1.

dorosły mężczyzna krzywdzi dziecko. prawie dziecko Dobrze, pełnoletnią kobietę. tak według
rzeczywiście była juz dorosła , ale to byto wciąz dziecko. Z sercem otwartym dla wszystkich . kochała go,

metryki,
w to wierzę, ale on JCJrne kocha!.. mówila mu, że Jak się zakocha, to umrze z miłości, ale ze to juz nie ma znaczenia, bo już się zakochała. więc na pewno będzie w ciąży 1umrze ... Śmiał się z tego, bo kto by się nie śmia!I Kto dZIŚ
uwierzy w śmierć z miłości . A my wszyscy w1edz1eliśmy. ze ona mówiła prawdę: Wierzyła , ze tak będzie . I me bala
się , bo miała nadzieJę. ze śmierć z m1łośo da się przezyć . Ten męzczyzna nie wie, co to miłość .
A z nią się przespał , ona chyba zaszła w ciążę . Ale już nie będzie z nią spal że w ogóle go już nie bierze ta mala, że
w ogóle ma taki problem. że jak JUŻ raz przeleci laskę, to juz mu nie robi, ze nawe się 1e1 brzydzi. . I chooaż ta mała

, -'
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BRYGIDA: Nic 1y musisz. Chcesz, to powjysz, niy chcesz. to niy powjysz.

\

(

HUBERT: Klymyntyna je w c1onzy ...
I

BRYGIDA: Niy dz! się tak' Slysza gucho zech niy ie.
BRYGIDA. Dzesz się i dżesz . że wyczimać niy idzie Jak ty tyn pysk naszczympisz.

I

L

- „

_,

-

.'>3',,
'

-

HUBERT: Tyn obcy z niom spoi.

HONORATA: Ja. pasymkal I balejaż ... No. i cyny przistympne. I balejaż, .. ja, to
Po każdy) wrz:yoe Je żech bardzo zado 'ołono

żech

godala, 13?. W ogóle

BRYGIDA: Zawrzj re wreszcie. N1y godeJ m1. Na co mi to wiedzieć/
BRYGIDA: A ja go my polecom! !! Zna)Of11a tam była i wyglondala my za aekawie • iednym

słowem

dramat

HUBERT: On umrze. Ona mJała niy zachodzić.
JADŹKA Dramat to ie z Klymyntyna.

HUBERT: Godom a yno.
BRYGIDA: Jezusie, Maryjo. z.a.Q 1Przescoń godać, przestoń! Myśli swo11ch my stysza. Jak s1e tak rozedrzesz, warjoae .
Pokoju z tobom ni ma. Pomilczpolbyś trocha. Tela godosz, ze my widzrsz, jak ci zyc1e ucieko. MJYndzy palcami ci
przecieko. Cholera jasno, jak s1e pieron dże.

KRYSTYNA: Co wy z tą Klementyną? Co to za jedna?

JADŹKA: Znosz łom Do kościoła lazisz. to pamjyntosz. Pyntała sie tam tako po bosoku

KIRYSTYNA: Ta tańcząca. tak.I
BRYGIDA: Niy chca o ni slyszeć w1yncYJ. Ani słowa.
HONORATA: ja.
BRYGIDA: Ani o żodnyj innyj kobjycie. Zodnyj. O żodnyj. O Baśce niy chca słyszeć.
KRYSTYNA: I co z nią?
HUBERT: A co o

Baśce?

Co ma Baśka do tegoł

JADŹKA: Słyszałaś. W cionza zaszla i umrze.

BRYGIDA: (krzyczy) A.aaaaaa!!!ll

Scena trzydziesta pierwsza
po pogańsku

'Ti'ochę

HUBERT: Pytom cie roz jeszcze: Co ma Baśka do tego?
BRYGIDA:

(wciąz

JADŹKA: Bardzo ładnie tańcowala Zawsze. Zodyn niy wjy, jak i lcaj sie tego nauczyła, tańcowala na placu
Jo zech Jl zowiściła bo miała taki mjynki ruchy w biodrach. Okrongie, no. miynkle. jak godom

krzyczy) Aaaaaaal

HUBERT: Bo cie pizna. Godejl
MATERNUS Wszyskie
BRYGIDA: Jo morn wjedz1eć? Ty WJYSZ chyba lepi. Mozno ona tyz z mm spala? Mozno tyz je w oonży l A m1e to
gówno obchodzi. Slyszysz1 Gówno mje to obchodzi!

dziołchy Il zowiściły.

zowiśell.

Rychtych

była

zdolna.

JADŹKA: Choala chodzić we procesji. ale my zawsze sie to udawało. bo z tym J! tańcym i tymi ruchami,
to wyglondalo trocha tak po pogańsku.

Scena trzydziesta
c1ązę zaszła i umrze

Scena trzydziesta druga
Ostatni raz

HONORATA: Chcialabych wam polecić nowy salon. Ostatnio tam laza. świetnie m1e ta dziołcha śoyla . Genialnie
dobrala mi frizura do twarzy a to zwykle stanowi główny problym.

BERNARD: Śniła-żeś misie dzisieJ.

W

Jo tyż jj

KLEMENTYNA: Wjym . Wszyskim

żech

sie śnila . Ostatni roz.

BRYGIDA: Nasza malo zdzira je w cionzy. Klymyntyna zaszla
BRYGIDA Chyba z tym spod

kościol

Scena trzydziesta rzecia
Przepraszam

.

BASKA: To n1ymozliwe.
BRYGIDA: Pewno ześ 1e1
HO ORATA: Salon ie na de Gaulle'a Naprawda! Godom wam, ona je nojłepszo w calym mjekte.

KSIĄDZ : Dziś dotarla do nas wiadomość o śmiera nasze1 siostry. jeszcze w to nie wierzę. Nie wiem czy kiedykolwiek uwierzę („ .) jestem księdzem. Nie wiem. co czu1e rodzić. kiedy straa dziecko. Nie wiem. co czuje matka.
która żegna na zawsze swoją córkę. I nie umiem nawet opisat tego co czuję dziś, kiedy w sercu żegnam kogoś nam
wszystkim tak blisl<Jego Tak się czu1e, jakby zabrano nam wszystko: nasze uczuoa. nasze serca. nasze marzenia.
Wydaje się. ze pozostala tył o pustka.( ... ) Ciężko rru mówić Przepraszam.( .. )

Scena trzydziesta czwarta
Góm1ay Amol

BRYGIDA: Tak godosz' Bo ja uwazom, ze znom lepszo„.
HONORATA. jo yno godom.
BRYGIDA: ... Tako, co zdobywała medale
HONORATA jak

żech

mistszczostwach Polski.

wom pedziala. od czasu do czasu

laża

do salonu na de Gaulle'a i je OK!

MATERNUS A jo mjol taki syn: UFO mje sie śniło . Take śwjyconce pólksiynżyce z czomymi obwodkami. I taki gaz
I pysl<J ludziom robi~/ Sie sczerniałe . Na mje tyz tym gazem fu Io. Pacza w zdzadlo - gymba cało czorno.

puszczało.

HUBERT: Ty ześ niy UFO widział . yno Aniol Górniczy pierdnoł ci w pysk, pysk ci saemioł i tak ci już ostanie.

BRYGIDA: OK. czyli?

BERNARD Kto tachlu1el

BAŚKA: Nie rozum1sz1 Godom ci, że świetnie farbuje . tnie. modeluje, przedlużo. pasymka ..

KAMIL: ja.
BENARD: Niy. Ty rny. Matemus.

,-,
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KAMIL OK. O

co gramy?

Scena trzydziesta szósta

BERNARD Ty grosz o wszysko .
KAMIL: O

nią1

juz o

nią graliście .

Ci!fy czas
I przegraliście . To o co chcecie

grać.

BERNARD: Ty m1e my rozumisz. jo pedzio!. że to ty grosz o wszysko. My tu sie niy liczymy.
KAMIL Och, tak, rozumiem.
BERNARD : Czi rozdania.

Scena trzydziesta p1 ta
Sama z 5ieb1el Nie wierzę
KRYSTYNA. A ia styszalann ze podobno ten obcy

nauczył ją tańczyć .

JADŹKA : Gówno prowda. Tańcowała od zawsze.

KRY5TYNA: Tango? Sama z siebiel
BRYGIDA Tango-niy-tango. 'vVszysko. Do nj, do gówniary, to byto naturalne Od Boga taki dar m1ala.
KRY5TYNA: Trudno m1 w to uwierzyć . Mnie to za1ę lo kilka ładnych lat. zeby się nauczyć.

JADŹKA To pokoi.

JADŻKA:j a.

JADŹKA Czeke1. czekej Po~oz to yno jeszcze roz .
Stań

tutaj. I ze nn ną: "Raz. raz, dwa . dwa, raz." Ostatni trochę w bok.

::...er a zydz est:i siodma

jestem. jestem

przeżyć .

( .. .) A sto1ę tutaj. Jestem. Jestem Wszyscy tutaj

Scena tr7ydz1esta ósma
Cl v'Yt l<'„ą,,.I "'r-i lbo serce Dyde
KRYSTYNA Podobno ta mala, ta Klementyna . chorowaJa na serce.

KRYSTYNA Slyszalam, ze jednak serce.

KRYSTYNA: Tak. Właśnie .

JADŹKA Serce abo nyrh Jedyn k~. I to jom zabiło jak ta nasze koszykarka noJwyzszo

JADŹKA: Jeszcze roz nnogy.nny?
Proszę

sobie, ze takiej straty me da się

iesteśmy.

JADŹKA Abo na ny.rk1

JADZKA: Tak?

BR'(GIDA: Dydek?

bardzo.

KRYSTYNA I JADŹKA (RAZEM): "Wolno, wolno, szybko. szybko. wolno"

JADŻKA: No. 1padasz. że ci to pora lot zajylo1 Ona dużo lepi tańcowała

)ADŻKA: W każdym razie tyż w cionży umarła na arytmia serca.

HONORATA: N1y na arytrnoa umarła, yno na nadciśnien i e samo1S111e. Tak to S•e godo.

KRYSTYNA: To jest tylko pierwszy krok . Podstawowy.

JADŻKA: Skond to wjysz?

BRYGIDA: Ona to lepi robiła .
KRYSTYNA: Wiem , widziałam I dlatego nie

JADŻJ<ACo?

BRYGIDA Dy.dek. Malgorzata Dydek. Ta koszykarka.

KRYSTYNA Bardzo dobrze.
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KRYSTYNA Tak stalam na ulicy, gapiąc się przez szybę 1zazdrościłam tej malej. I nawet mnie korolo . żeby wejść do
ale gdzie tam .. mój by mnie zabił. Albo 1nie Nawet me wiem , czy zazdrosny jest Jak tańczy
łam na koniec kursu z instruktorem, na pokazie, to nic nie powiedz1aJ, a to jednak zmysłowy taniec byt bardz Nic
me mówol ca lą drogę do dornu. Mocno się do niego przytuhlam. I szliśmy. c.aly czas słyszałam tango A Peter. jak
doszMmy, nagle powiedzoal: "Caty czas słyszę tę muzykę . I widzę , 1ak p1ękn1e tańczysz . · No, więc me wiem. 1ak to
z nami jest

KSIĄDZ Kiedyś myślałem

KRYSTYNA: No. nie wiem .. Ale dobrze. Proszę bardzo. To tak 1dz1e: "Wolno. wolno, szybko, szybko, wolno . "
I Jeszcze raz: "Wolno. wolno, szybko, szybko. wolno".

I

PETER. Chciol -żech na kurs tańca s1e zapisać. żeby z. majom potańcować. N1y sku li tego . ze mie to krynci, ale
widziol-zech , jak ona na kursie tańca tańcowal z 1nstruktorym o mJe krew zaJywala To je bardzo . take bardzo.
kurde „ zblizyrnowe dla obcych osob nawet za blisko. Tanie(. to 1ednak niy mej styl ale „ mozno nawet mie by to
wz1y10. a e kurcze: kasa, kasa, kasa I czas. Niy byto czasu sie zapisać bo czeba chytać fuchy. A jak niy, czyli jak ni ma
roboty. to ni ma czym zapłacić za kurs Za SWOJ kurs, bo dlo moii na taniec musi być. Ona to uwielb10. A jo jednak
lub1a paczeć, iak tańcu1e. bardzo lubja. Trocha som ćwocza w dama

KSIĄDZ: jeżeli w tej n·epotrzebnej śmierci kry1e się jakiś sens, to jedynie taki . że my mamy i.yć dalej i czynić dobro.
Tak 1ak rob1la to ona Male dobro, codzienne , bez fanfar Mamy kochać bliźniego swego. Jak s1eb•e samego.
Na1prostsze 1na1trudme1sze z przykazań

KRYSTYNA: Tu? Teraz'

KRYSTYNA:

KRYSTYNA Zobaczyłam , Jak tańczyli, kiedy przechodzilam kolo restauraq1. W środku drna Nie slyszałam muzyki.
bo patrzyłam przez szybę. Chyba szafa graw:a tam była. Widziałam jak tańczyło 1zazdrośołam JeJ Bo Ja. nawet
jakbym się odważyła tak zatańczyć, to i tak nie miaJabym z kim . Nie łyszałam muzyki, ale ją widziałam. Moglam ją
sob<e vvyobraz1ć. Bardzo zmysłowe tango . Piotra me daloby Się namówić na kurs tańca , choćby nie wiem co. To me
iego styl. Tak mówi zawsze, jak nie chce czegoś.

środlca i spróbować,

BRYGIDA Sama z s1eb1e.

KRYSTYNA:

slyszę tę rriuzykę

mogę uwierzyć Może

on ją nauczył/

I
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HONORATA Czytala-żedl. W czasie cionzy pojaw10 s1e b1alko w moczu Późni mo si bole z tyłu gowy, b!Oa serca,
a dah nyrti siadaJOm 1są powikłania układu nerwowego. I 10 juz rne nadowo Ste do lyczynia wtedy. Za późno
G roźne dlo mado i dlo płodu
BRYGIDA Niy byto zodnyJ choroby. Matka, ona WJydziala, ze Klymyntyna to ktd speqalny. to wyjontkowe
dziecko, od małego jj wmawiała, że jak srę zakocho, to zondzie w cionża, a jak zondzie w cionża , to umrze Malo
w to uvvierzyta ... I kedy JUZ sie stało . Jak już ty.n 1om zacionzol. ogamol jom smiertelny strach. I my choala być
w cionży. Tyn istny jom wz1on do Czechow na usurnync1e, coś poszło niy tak. I dzrolsze sie zmarło . Ot, tako histona.
Tak zech slyszala.

BAŚKA: I col

HUBERT A co pani mo w chlodn1cy1
BAŚKA: Człowieku! jo niy wjym, co JO morn w bagazn1ku! A ty mie pytosz, co jo morn w 1alqś chłodnicy!
BAŚKA: PodZlWCI sie na mje i chyba si uśmiechnol. Bez ty.n dym ledwo żech go w1dziala .
HUBERT Dobra Tera przepchomy auto. Sam niy
BAŚKA A czamu tol

HONORATA: Druga mozliwoś, ze to byt chwyt Kristellera .. Yno to te zabronione . To je tak, ze przy ounzkim
rodzyniu lukarz ucisko maaca, łokciami 1wypycha bajtla. Sam boi taki 1edyn: kład sre -świnia - na rodzonce. zeby
uciskać. Wszyskr ba/(łe kOJlly, co je prz1mowol.

HUBERT A przepisy zoomy?

JADŹKA: A co ty tako oblatano/

BAŚKA: Przepisy I Yno jeden na żurek po ślonsku .

HONORATA

Chciałach być położnom.

JADŻKA: Bajtli sama <:eś niy rodziła, a wszyko WJysz?
HONORATA: Doktor Śmierć na niego gadali. Wmowiol dzrołchom, ze to pomoze. :i:e to skuteczne. Ja. rodzącej
w belach wszysko maga wmówić .

JADŹKA: Ja, to tak samo mogli jj wmowić, że dwie cipy miała. Tak zech slyszala w telewizji r to naukowo udowodrnli , że tako jakby m1ala bliźnraki. to jak z dwoch matek. A Jakby jeszcze byto nie dej Bóg dwoch Ojcow. to JUZ obcy
sobie ludzie. Bliźniaki niby, a obcy ludzie normalnie. I w to by tyz uvv1erztlal

może stoć.

BAŚKA: I był mo1 Abo jo 1ego. Zonaty był. Bezpieczny sie wydowol, wiedzialach. na co moga hczyć Nic WfYl1C)'J
nic myni. Potym zoboczylach, że siewy mje zakochoł i sama sie zakochalach w jego miłości. Niy w nom. yno w jego
miłości do mje. a poza tym, gańba to pedzieć. to ie 1akoś satysfakcja. że chop. co 1uz swoja mo, woli c1eb1e . Gebje
pozonda Gebie pragnie Tako sie wtedy czujesz. . taki owoc zakozany. taki lepi smakuje. Sama sobje lepj żech
smakowała. I tela . A on był "l)'godny

Scena czterdziesta
Kwiecista sukienka
KRYSTYNA A gdzie faceta dobrze obetną?
śc1yła.

BRYGIDA: Dej pokj. Zawrzj s•e roz

BRYGIDA: Mojigo to jo sama chyntnie bych w dama

JADL KA: No, co? Zie godom? A ty byś uwierzila'

JADŹKA: Moi chop godo, ze dobrze to śc1nal1 kaa w PRL.u. Ale podobno zniyśh jUZ kara śmiero .

HONORATA: MalyJ jUZ ni ma. Ni ma co godać.

HONORATA: Na

HONORATA: C435arnt przesadzasz.

KRYSTYNA Gdzie1 Znaczy konkretnj? (do Brygidy) No, w tej ci bardzo dobrze

JADŹKA Z czyml

BRYGIDA: Godooel

BAŚKA: Och. zawrzyj sie już . Przestań, szlus.

HONOMTA: ja. gryfnie. (do Krystyny) Boczno 3 Maja . chyba Kras1ńskigo . No , ale tyz Jedna znajomo chopa
wysłała do salonu w Katowicach , żeby za kilkadziesiąt złotych go foone. I myśli. że wyglondo lepi

JADŹKA: A ty. jak bardzo chcesz, to o moJ chlap takigo loda. ale takiego loda zafondu1e. że ci i kolor zyndzie. i cisie
pasymka same zrobjom

Krasińskigo

kolo szp1tala

możnol

JADLKA: (do Brygidy) Bier=: jom. bo Jak niy, to jojom wezna. (do Honoraty) Tak wom powJYm: ni ma
nieutalentowanych frizerek , yno som kljyntki, kere niy wjedzom. Jak wyrazić to. czego chcorn!

HONOMTA: Ja, pasymkal Myśla o aynciu 1pasemkach, ale my maga s1e zdecydować kaj l
BRYGIDA. Wezna jom.

Scena trzydziesta dz 1 ew1ąta
Owoc zakazany

BRYGIDA:

Baśki

niy widziala kero ostatnio/

BAŚKA: Huberta spot.kalach bez cufal. Auto m1 stanyło na środku drogi Coś szczeliło w silniku. zaczyno sie kurzić,
dym poszol spod maski r zdechla żaba. Ani odpolić , am nic Zresztom wystraSzyiach sie, Jak niy wjym co. Tako
chmura dymu, a z ei chmury wyłan•o sie on: Chlap na schwal.

KRYSTYNA: Już od dwu dni ieJ nie widziałam . Jakby się pod

HUBERT Odyrnknie pani maska/

Scena czterdziesta pierwsza
Siebie samego się boję

BAŚKA: Col

BRYGIDA A co mo

PETER A

być ?

ziemię

zapadla A col

Pytom, bo s1e może stynsknilach.

kaJ je Hubert/

HUBERT Klapa od silnika
BERNARD Mozno w doma?

Może

fucha Jakoś mo1

BAŚKA: Tak, tak . Juz, już.
PETER: To rny w1ysz?
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Scena czterdziesta czw;irta
BERNARD: N1y wjym . Mje on sie niy spowjado.

BAŚKA Czy dobrze s1e całuje I Pewnie. że dobrze.

PETER: I nie bydzie go dzisieJ'

BAŚKA. Jo 1uz tak duzyj niy maga. Alo chca go mjeć yno dlo s1eb1e. alo niy chca mJeć go wcale. Dzielić s•e niy chca

BERNARD: Skond mam

wjedziećl Może

fucha jakoś mo. godom przeca, niy

HUBERT:

Tyś

z mm spalal

BRYGIDA: U ks1yndza chyba je, nigdy tak do kośaola my lotol Jak tera. Abo ksiondz mu 1akoś pokuta zadał , abo dol
jako robota przi farze . Abo i Jedne. 1druge ... Tak po prawdzie. drugi dziyń go niy widza . Nawet niy wjym , cz:y
w dama boi. Ciche dni mamy.

BAŚKA Z k1m7

KSIĄDZ:

HUBERT Pytom sie yno.

Owszem, był u mnie. Chcial

porozmawiać.

Pytal, co sądzę o

m1lości , ... o

zdradzie ... , o

zemście

1zbrodni.

KSIĄDZ:

Poprosilem go. żeby wykonał Jakieś drobne prace przy kościele , ze zaplacę . Choalem go mieć na oku .
I zeby zacząl od razu Zacząl , ale potem 1uz go me widz1alem .. Od czasu, kiedy nie ma Klementyny. ten obcy.
Kamil, też przestał się tu pokazywać Chociaz ktoś go widział podobno. Różne lotki krążą. Ludzie wymyślają niestworzone rzeczy ..

Scena czterdziesta druga
I beze mnie .
MATERNUS: Suchej. motom1cz:y zgiosd śmierć pasazera, kedy tyn my ruszył s1e z s1edzyn1 na prośba opuszczyrno
tramwaju .
PETER: Ty. to musi

być

on: Kamil. niy? Tyś go tak urzondził l

BERNARD: Jak piszom w gazecie, że umar na zawal w tramwaju, to znaczy. ze umar na zawal w tramwaju. niyl
PETER: Te, ale tu je stoJ1. ze niy wjadomo, 1ak to belo. W tramwaju go znodl1. jak prze1echof czi razy tam a nazad,
od końcowk i do końcowki . I s1e n;y rusza!.
BERNARD: Znacz:y. ze my w1adom , 1 ze przejechol sie CZJ razy po calyj trasie za darmo. Tele jego szezynścio. Inny
a tumu sie UPJyklo. I nawet niy wjadoroo, kim on je. Czy to on, czy niy on i Ty wjysz. że to on?
Jak wjysz, to idź. na policja i im powjydz. Uoeszom sie.
musiałby zapłacić.

PETER Kurde. ale morn nerwy. Runce mi sie czynsom .
MATERNUS: Wdza .
PETER: Widzisz. niyl
MATERNUS: Karty o widza. Vliszyskie. Dobre som.
PETER: Padasz?

Scena czterdziesta trzecia
N ie będzie na p 1 ~m i e, to nie będLte wcale
BRYGIDA: Jak my 1eszcze ze sobom laz11i, ieszcze niy było wjadomo. czy co z tego bydzie. to moi razem z drugJm
jakimś swojim kamratym, nawalili się i coś im odpoltlo i poszli do fnzera. I dowe1 na lyso pala sie ogolić zazycz:yli
Frizer niy chciol. bo to niy były taki czasy jak tera, co to kazdy gówniorz myśli , że 13k sie na glaca ogoli lep, to mu
od tego ptak urośnie 1bydzie nie lada 1ebaka. Wtedy to wstyd było z glacom chodZJĆ. Frizer kozol se na piśmie dać.
że go n1y bydom gonić za to 1ak 1m te pJOra zetnie, a ladne te pióra chopcy mialy. To mu napisali i on sie za golyrne
wz1on. I jeszcze go golil, jak tyn mój w bek. że jo go ciepna. jak on lysy m1 sie pokoże. Ryczol choby bober. A potym
tyn drugi, to chyba Bernard boi. tyŻ zaczon ryczeć. także bezma nawet frizer sie wzruszy!. Czy tak doprowdy było.
niy Wjym . Tak mi to opw1edz1ol 1tak to zapam1ętafach No. to Jak jo miałach go aepnąć, g12da. jak taki zaryczany
prziszol. Nawet żech myślała. że coś sie stało , bo take boty czasy 1tam się dostawało za rozne rzeczy palkom po
plecach. a nojczynscie za danno. Pjyrszy roz wtedy kusikach mu dala. Dobrze sie calowol.

BAŚKA: Z obcym? Po w to chcesz ody mie wiedzieć.I

BAŚKA : N1y jedna z mm spala.

HUBERT Pytom cie jeszcze roz.
BAŚKA : A mozno to on spoi zy mnom, a niy jo z nim? Przyszło ci take coś do gowy?
BAŚKA: To co chces.c usłyszeć? Że s pałach1 Niych

CJ

bydzie Spalach.

BAŚKA N1y chcesz wjedzie( jak z nim spalachl Coś my tam niy wyprawjaltl
BAŚKA: A rnozno chcesz w1edz1eć kedyl To c1 tyz pow1ym: Wtedy, iak ześ ty spoi z tom t'vVOJOm Brygidom 1Gynau
I morn a 1eszcze pedzieć czamu? Czy już wjysz?

Sco:::r.a '-Lte
N

piął.il

dz1es

~'tę

KRYSTYNA: Przestril5Zyfam się me pierwszy raz . Obudziłam się w nocy, iak PIOtr wstawał .
środku nocy.
No. może nad ranem. Pocalowal mnie 1 to mnie obudz1lo. Poszłam za nim. a on skrad3 S<ę do po oju Janka naszego
synka 1sprawdza na1p1erw. czy mały sp1, a potem sięga po skarbon ę i usiłuje wytrząsnąć drobne. Janek stę obudził :
Tato mówi co rob1szl Piotr podnosi glowę 1chowa skarbonkę za siebie. · synek, pożycz piątkę . ' Janek patrzy na
r11ego. "Na1p1erw odda1 skarbon ę ta o". Piotr się zawstydził . Bardzo się zawstydzi!, ale d<!f małemu slo:arbonkę.
"A kiedy m1 oddasz, tato?" Piotr me nie powiedzial, głowę spuśal i wyszedl. To iest taki obrazek. o którym me mogę
zapomnieć a chciałabym bardzo zapomnieć. Puotr 13kby zmalał. jak zbity pies. Psiak.
KRYSTYNA: To było JUZ 1akiś czas temu . NaJ&orsze jest chyba za narrn, ale woąz nie wszystko m1mówi
w ęce1 . mz WJem .

Domyślam

się

KRYSTYNA: Dlaczego ty mi prawdy me móWJSZ?
PETER: Niy WJym , co moszna

myśl1.

Godom ci prowd3.

KRYSTYNA: Piotrze! jeśli coś jest nie tak, Jeśli ja a w czymś me odpowiadam, Jeśli a m1nęlo do mnie j~ł moze
masz ago innego. albo jeśli jest coś co masz mi za złe , albo dziecku. nie daj Boże. to mi, proszę. powiedz prawdę
PETER: Godom o prawda
KRYSTYNA: Zaw'Sze

prawdę?

PETER: Zawsze
KRYSTYNA: No. o powiedz m1 to czego nie chcesz mi
KRYSTYNA Powiedz.
KRYSTYNA.

proszę.

Widziałam ,

Nie bój

powiedzieć. Może

o to chodzi I

się.

Ja dziecku ze skarbonki wyb1eraleś .
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MATEN US: O polityce niy. O Klymyntynie

Scena czterdziesta szósta
Z kopalni nie b i orą

Było minęło

MATERNUS: "Nawet sarni związkowcy nie potrafią podać dokładne) hczby lWiązków zawodowych w góm1etv.1ie.
powstawala na życzenie samych dyrekcji kopalń Oczyw1śc1e , związki zawodowe są przeciwne takiemu rozwiązaniu . Mimo znacznych różnic ideowych po raz pierwszy od wielu lat cztery największe związ
ki zawodowe mówią iednym głosem ... •
BERNARD: jakich rożnie ideowych/I Kurwa, jakich? .. . Wsz:yjscy yno o swojich interesach myślom . A o ludzi zodyn
niy dbo Tak po prawdz:ie to sem organizaqe kere wspierały likwidacja mjeJSC pracy - i powinny zniknońć z naszych
kopalń!

MATERNUS· No, to jo sie z tobom nie do

końca

był

kto kedyś. yno Jako rno

HUBERT M1e mozesz rozliczać, z czego chcesz. Ze wszyskiego. Proszę bardzo. Ślonzokym byłech, 1estech i byda.
BERNARD: I komuchym.

HUBERT: Ale po naszymu

słabo

godosz

BERNARD: Bo nie chcę .
HUBERT A czamu?

MATERNUS: N1y godeJ tak do mie. 1ak gup1go Nerwy mesz w sercu, boś robota strac1I. a sem w ZWJOnzku

ześ boi.

rychtych je? A w Boga wjerzisz?

BERNARD. A Ty?
HUBERT: Bo ja wierzę . no, moze bardziej chca wierzyć. niz wierza
MATERNUS: To wierz:isz czy niy wjerzisz. bo niy rozumua 1
HUBERT: W przykazania WJerza.

HUBERT:

(patrząc

HUBERT (nie

na Bernarda): Nry zabjeJ.

spuszczaiąc

oczu z Bernarda): ł "kochej

bliźniego

swego jak siebie samego··

MATERNUS O czym wy godocie 7
MATERNUS: jo to morn
MATERNUS

BER ARD . Ale JUŻ żech zapomniol w jakim.

Odwaliło

kaJŚ .

Walcie s1e na cycki. jo w to nie właza .

wom czy jak? Mielimy go uno przestraszyć.
I

\

'

MATERNUS: Co wyśoe (mu) zrob11i1

MATERNUS: To JO c1 prz1pomna.

/

BERNARD Niy pierdol m1 sarn o zwjonzkach' Ani o
Zodnej polityki.

żeś ty

MATERNUS Ty? W kere? Niy cudzoloż? No to mosz przejebane.

zgodza.

BERNARD : Ja cie niy prosza, zebyś s1e zgodzol. kolego, byly gom1ku. Wet ty se lepj dwie czyste kartki papJOru 1na
1ednyj napisz to. co ty żeś zrobił przez kozdy dziyń w robocie bez ostatni rok . jak jeszcze ześ mjol robota. a na drugi
napisz to. co zrobJI w tym samym czasie etatowy zwjonzkowiec. Połoz te kartki kole siebje. a zoboczys.z rożnica .
Potym możesz to wywiesić tłustym drukym wydrukowane na bramje grubu, zeby wreszcie pogonih tych szefów
ZWJOnzkowcow do normalnyj roboty. I za normalne piniondze. Kolego. byty górniku. Tak c1 radza.

I

BERNARD: Tak mysie umówili. ze n1ma sam polttyki, a som yno karty Nrywazne. kto
karta dzisiej. Bo Jak morny sie rozliczać, to yno. z wygranych i przegranych.

HUBERT To kto

Część małych związków

/

jebnij.

BERNARD: Bo me

Scena czterdziesta ósma
Znaczy przegraliśmy

\

tyż

BERNARD: Aia Ślonzakiem 1komuchem,1 solidaruchem . I straikowolem, 1Ślonzakiem ryz jestem.

HUBERT: N1y kochom il Nry. N igdy. Lubja JOm. N1y! juz nawet my to. Lub1l-zech. Ja. lubłł - zech 1om. Bo to JUZ
je downo forbaj. Było i minyło . Przez grzecznoś żech siew to wdoł. Ujyla mje. Rozśmjyszyła mJe. N1y umlilłech
pedzieć" 1y" . Niy umiołeżech sie opiyrać tym od nij uczuciom. Bo mi to schiybialo, że na mje ieszcze tako fajna
dziołcha leci. N1y byt zech spraw1edhwy ant dlo nj. ani dlo mo11 ślubnyj I tak s1e stało, ze tera mJe to munczy. Bo co
upowjyml Ze przez grzecznoś. jak JOm przeprosza. to pomyśli, ze z l~ości . Kurwa mać, ale zy mie debil 1 Ale to JUŻ
koniec Koniec! Wyczyścić. wszysko trcza. Zycie teza wyprostować. Choby niy wjym col

\

HUBERT To mu 1ebnj. mje

HUBERT No. 1co z tegol

Scena czterdziesta s1odma

1
I

niy?

BERNARD: Zawrzi sie. bo ci 1ebna

HO ORATA: jaki tam z mo11go działaczl Wtedy to taki czasy były, ze kozdy coś ram dz1aloł. Jak prziszol roz ogolony
na glaca, to żech myślała, że kipna. - Do wojska cie bjeroml Przeca z kopalni niy bjerom. - Niy bjerom - To co? N1y moga o terozki pedzie<'.. Czarnul - Lepi. żebyś my WJedziała. - ja rychtych mosz .. . lepj nry godej. Yno powJYdz,
ze nic o zodyn rny zrobll i ze zodyn nikt mi ciebie nry weżnie ( . .) Przituhl mnie tak mocno, ze zech wiedziała.
że żodyn i nic mi go niy weżnie . Sama sobie żech wyklarowała. :i:e go zaczimali za jakoś działalnoś i przi okaz11 ogolili .
Pedzio! m1potym o fnzerze i o tym ożyrock1m pomyśle i płakaniu , ale pomyślałach . że fandzoli. Prowda tako je, jaka
chcymy. ze by bota. I prowda tako je, ze oni chopy wtedy w ogyń by Jeden za drugigo skoczyli, rny wazne. czy partyjny, czy solidarny. Czy teroz tyż? Pewnie coś ich jeszcze lonczy. Możne iakby nasi tytuł zaś zdobyli A tak to yno
KJymyntyna ich lonczy. I nos tyz Tako je tera nasze bezpartyjna solidamoś. Z placu

I

tyż

żodnyj

innyj ... o partii ( . ). jak mysie umawiah? Ani. arni

MATERNUS jak o wygranych 1przegranych, to nasi dzisiei przegrah.
BERNARD: Zremisowali

I

MATERNUS: To nie je

żodna

polrtyka. To je nasze historia. Sem

MATERNUS: WszyJScy s1e o cia pytaJom. Wiysz. co s1e

stało

1

ześ

zaczon (. .)

MATERNUS

Było

O I 1ak zech wyłaził.

Dz1ewjyńćdz1sl0flto

minuta

BERNARD. W 91-s.zej strzelili. W doliczonym czasie . ale pomógł sobie ręką. Nie nałezaJo się.

BERNARD: Zawrzj siei

, -'
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MATERNUS: Znaczy morn niy godać nic co byle.
I
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MATERNUS: Znaczy się my przegrali. Zawsze godali, że nasz lub tobolo oczko w gowie cyntrali, że za komuny
yno o nos dbali. Ale wszyiscy zawsze byli za nam1. IM;z:yjscy nom kibicowali . "fest, jest! Polskai Polski klub w finale
europejskiego pucharu I Nasi wygrali" . Tak to bylo. jo gupot niy smola. W telewiz1i na cały świat szło - wszyiscy
styszeli 1widzieli . To col Za komuny wszyskie kluby były komunistyczne. A Ślonzok gupi boi i marzoł. że w komunizmie może zaś WSZ)')scy bydom rowrn. I my bydz1e cza wybjyrać. A tu yno abo "z nami", abo "przeciw nom"
Jak zawsze.( ...) Kurwa. N1y znom sie na tym wszyslom . . Dyć kozdy mo swoji marzyrna. A po k1go komu znać
moji marzynia? No, bo na co som komu poczebne cudze marzynia?

JADZKA Tyz bych chciala , żeby ta

mała

zdzira wróc1la.

JADŹKA: Ty se na m1e z dupy gwiżdzesz, abo serio godosz?
MATERNUS: Jo wszysko morn. co bych chciot mjet.

MATERJ\JUS: To był ostatni roz. iak zech JOm widzJOI

jADŹKA: Niy opowiadej gupot. yno gocej I to juz!

MATERNUS: Po śmiero tyŻ żech Jl niy widziol. N1y chciol -żech.

MATERNUS: Po co m1 marzyrnal

JADŹKA Klymyntyny po śmierci zodyn tyz rny wldz1oł

)ADŻKA. To ty mje tera dobrze posuchej. bo JO ci powjym, jake mosz marzyni .

KRYSTYNA Moja babcia Madzia Jak zmarla, to trumnę wystawi! w chałupie. szczękę jej podwiązali, żeby nie padla.
a my dZJeoaki mieliśmy pilnować. zeby 1ej muchy me lazły do nosa N31p1erw się baliśmy, ale potem JUZ n e. Tak
ześmy lekko 5aereczką trącali. żeby je1 za mocno nie ciepnąć. Najgorzej było. jak się zapatrzylam Jak jej pszczola
wleoala do nosa. Zćlta pszczela do sinego nosa. A wkole zielono 1kolorowo od chryzantem było , bo kwiatami
trumnę oblożyli Myśmy Się bali, ze ta pszczoła sobie z nosa babo Madzi ul zrobi. Jak wlazla, to JUZ nie wylazła .
I 1ak wie o zamknęli, to ona JUZ tam została Na w1ek1 wieków amen

MATERNUS : Ja ni morn

marzyń.

JADŹKA Co by nasi zas m1szcza wz1yni, bo to jUZ przeca dugo. dugo my bylo n
MATERNUS: No, to by bylo coś . P1ytnosty raz
JADZKA: I żeby Klymyntyna wroclia
MATERNUS A przestoń

JADŹKA. Wjym, co godom Bo jo tyŻ bych chciala. I niy wjerza. że jj już ni ma

Scena czterdz iesta dz1ew1 ta
Oswaianie śrn1erc1
MATERNUS: W szkole Jeszcze, jak chodzliech na religia. to nom zadah tako lektura. legynda o dz.olsze zywcym
w grobie zamurowanyj. Tako powjastka z cudownym zakończyniem. Tamta z legyndy przezyfa i wroc1ia do dom.
i zyla dugo i szczynśliw1e
MATENUS: A jak my chowali mo11go OJca. to bylech z nim sam na sam w kaplicy przi Otwarty) trumnie Gymnawo
tam było, yno śwjyczki sie pol1ly. Taki czuwani. I paCZJI żech na taty. jak leży we trumnie „. choby spoi. . a nog'e
widza, 1ak pot, kropla potu po skroni mu splywo. I nastympno I 1eszcze 1edna. Wystraszyi-żech sie fest Bolech
sie podynś i s1e go chyc1ć . I zdowalo m1 sie, ze dycho. Nozdrza mu s1e ruszyły I twarz w ogóle. Jak Boga kochom,
zdodwalo misie, że zyje. Potym żech se to llumaczył, że światlo ze drga! śwjyczk1 , plomyk1 skokaly rob1ly wrazyrne,
że dycho, że sie l'JSZo A pot to woda była . Bo go noc calo w lodowce czimali i zamor.:. a jak go do kaplicy wystawili
to odtajol i loc S1e rozpuśc1l i tak. odmorz tatko A JO do końca zycia byda pam1yntol, jak mu śp)ywali .,Dobry Jezu
a nas~ Parne„ "

JADŹKA: \A/jela czasu on m1e mynczył, ze trzeba sprawdzić, czy OJCa przypadkiem żywcym niy pochowali? Nic ino:
''A jak on tam s1e obudzili Bez luftu?". odom mu, ze na grub1e rob1ł, to wrr. co s1e robi rak crlOWJeka zasypie - jak
żyje to se do rady. ale po mo1imu, to żodnyj nadziei na to ni ma, bo on je JUZ trupym . A on żebych tak n e godala.
"To czeba było mu !opata do trumny wsadzić. toby cię tak nie męczylo". pedzio!. Myślałach . że som weź.nie ta !opata
1OJca wygrzebie Szlo zwarjowoć przi nim Dop1yro mu moja teściowa. a jego matula wlasno pedz1ala. ze ojoec na
pewno nie zyje i zeby się uspokoi! z tyj swojj h1stern. "A skond WJYSZ. ze my żyje?" - tak s1e rozryczol. Nie J<lk on.
Na matka sie rozryczol. Ale ona spokojnie. "Bo tyż tam byłach. 1ak umar. Choell. żebych wylazła, ale żodyn niy mog
m1 przeca prz1kazać, co bych SWOJlgo chopa odstompila w takj chwili . Dopóki był c1eply siedzialach przi nim Pedz1eli
mi. ze juz je zimny, a 1a poedz.ialach tyj siostrze, zeby dala rynka . I wsadzilach Jl ta rynka pod pacha mo11go. I co?
Cieply jeszcze, niyl To jo rn moga odstompić od niygo dopóki ciepło w nim jes. A 1ak zimny bydz1e. to sama wyleza.
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JADŹKA. RodZJna.

MATERNUS: Matula niy chciala przi nos m1yszkać . ChCJala u siebie Prz1szol-żech JOm roz odw)Ydzlć, bo choro była .
W lozku lezala. Bardzo slabo sie już czula A ona m1e tak z1echala. ze s1e mJe rny spodziywała, ze 1e n1ynarychtowano. ze mi obiadu dać nawet ni może, że to nie przistoji kobJYcie w takim stanie JOm oglondać: niy uma:owano
1w ogoie. Chc1ol-zech JUŻ 15, a matula. zebych zaczekol 1eszcze chwila Siod-żech . Pedziala, że zima N1y było zima.
ale spytol-zech czy wonglo namys. Pado "Nan~· Spytol-zech. czy rozpohć w piecu Podo: "Rozpoi" A tera se idź .
ry chca. zeby mie syn w takim stanie og ndol."

JADŹKA A iak1e ty mosz marzyrne, Matemusl
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A jak Siostra bydz1e ta napjyrać. to Jl ta rynka Jeszcze kaJS 1ndZ1j wsadza, kaJ rest Jeszcze oepłj" . Teściowo godane
m ala. Cale zyc1 twardo przy swoim stola Bo tyz on cale 1YJ zycie byi.

JADŹKA Mo1a babcia, Matemusa lubila naibardz1e1. bo on JUŻ tam wtedy przichodzil. My z jedne1ulicy. do jednej
szkoly lazir.. Zawsze chowola dla niego konsel: wosztu . Czasym 1czi dni trzymała w pudełeczku pod poduszką Jak
przychodz1I, to go wolala. zamykala drzwi na klucz, żeby iodyn niy wloz i kazała mu jeś. Malo nie zatrula mi
prz1szlego chopa, bo woszt czunsto JUZ zielony z pleśni był i śliski )a, śmierć sama se wybjyro, kto i kiedy mo iś .
O nasza zgoda my pyto.
BRYGIDA Moi dziadek byl powstar\cym i grubjorzym, chowali go w mondorze. . atka godała mi, jak bytach jeszcze
malu o. ze pogrzyb dziadka był huczny z w1elkom pompom. 1ze na Jego pogrzeb e CZJ razy szczyłali, a JO żech sie
I spytala. Czi razyl I n1y mogl go trefić? Na pogrzebie mo1igo dziadka my bylach. za mało zech była . . "

PETER Na pogrzebie mo11go dziadka n1y mczylah. Tuteiszy 1estech. Z typow?m histo~om Ze moi ojciec był
u hajotow. to JO ze był w Sluzb1e Polsce. A dziadek w reprezyntacji Połsk1go Slonska grol przeow N1emiecJ<1mu
Ślonsk0W1 - Ja dziadek Huberta i jak Wihmowsk1. A ze on potem grot dlo N1mca. no grol ale on harpagon boi.
jakby mu dali to i dla PRL by grol. .. I dla Rzeczpospol1tyj tyż .. . Nie ma co go sor.dzić. Umar w Rajchu . ale prochy
som sam Tak Ja' se zazyczył .
HONORATA: Bo widzisz, córuś. rodzice zawsze chcom widzieć szczęści swo1ich dzieci. a st.arziki swo11ch wnukow.
Ta• iest. ze swoje szczunście mosz za nic. ale szczunście dzieci sie IJCZy. Tak moja matka godała . Chyba to 1e oczywiste. ze zech s1e 1uz pogodz1la z tym. ze n1y byda m1ala dz1eo )estech chrzestna dlo Klymyntyny, ale udowałach sama
przed sobom, ze jestech il matkom. Miałach nadzieja, ze Klymyntyna to kedyś naprowda bydz1e moje dziecko.
BERNARD: Klementyna to Jest nasze dziecko. Straol11iśmy je, a tera rn morny JUZ nlC.

Scena p1ęcdz1 es1 ta
Znasz mnie
HUBERT Co dz1sie1bydzie na objod1
BRYGIDA Zielone kluski z rosolem .
HUBERT Tak zech

myśłol.

Znosz mie.

,-,
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BRYGIDA: Znom oe.
HUBERT: Przepraszam cię,

żono .

HUBERT Tam grai moj dziadek ze strony matki. gupolu. A jak chcesz wjedzieć, kto wygrol tyn mecz, to głowom
rusz I poczytej wjyncyj . to sie doWJysz Tela a powJYm. gupołu .

(. .) Za wszysko.

MATERNUS . Chopy, deicie pokoj. Dz1s1ej sam derby. Zaro s1e zacznie.

BRYGIDA: Jo morn im1e. Pamjyntosz?

Scena p1ęćdz1esi~ta trzem
Pozeracz grzecl'iów

BRYGIDA: Jo zech miała 1m1e, Jak tyś m1 pszoł?
HUBERT: Brygida. Jo cie kocham.

KSIĄDZ: Jest taka baśrl o pozeraczu grzechów W dawnych czasach na slcraju wioski mieszka! żebrak. którego 'Nr-/ ·
wano, kiedy kl.~ umierał. i'la piersi konającego stawiano szklankę piwa 1 kładZJOOo kawale chleba Pozeracz grzechu
modlił się. z1adal chleb 1wyp1ał piwo. "Przynoszę c1 u lgę - mówił - 1spoczynek. Nie spadaj w uemną otchlań
Ola twojego wiecznego pokoju ja kalam duszę swoią twoim uczynkiem. Amen ·
Gdy spowiadam 1rozgrzeszam, zdeimu1ę z grzesznika oęzar pam1ęa. )ego uczynki stają się moią pam1ęaą.
Chc1albym zapomnieć o Kamilu Chcę tylko zapamiętać Klementynę.

BRYGIDA: To niy godej WJynC)'J. Skoricz zupa .. I rnkaj my laź juz

Scena p1ęcdz1es1ąta pierwsza
Nie bOJ się

PETER: Krysia, jo sie boja.
KRYSTYNA: Nie bój

się,

Piotr. Damy

I

I

RADIO. Dz.i~ mamy 21 dzień paździem 1<.a 20 I I roku Dzień wielkich derbów. To już po raz 95. zmierzą się pnkarze
nieb<esk1ch z naszymi chlopcam1 z R.oosvelta. I pomyśleć. ze dziś także ma być koniec świata. Po tym, jak nie nastąprl
w sobotę 21 maja, 90-łetni Harold Camping znów straszy, ze ten właściwy ma być dziSłaj. Właśnie dzisiaj 21 paź
dz1em1k.1 20 I I ro u. Imieniny obchodzą. Bernard Celina, Elibieta, Hilary, Klementyna Muzyka dla solenizantów.

radę .

PITTR: Od czech miesiyncy nom niy piacom. Chodzymy do roboty, a niy placom nom. Yno tela mam. co dostana
ze straży ochotniayJ. I z kart, co wygrom . Jak tak dali pódz.ie, to zaczna chyba som podpolać, bo nom od gaszynJO
placom .
KRYSTYNA: A to tyś jeszcze nic nie podpahl, bo ja myślalam.
(śmieje się). Tak na m1eście srę m6w1. I w gazetach piszą.

że

te wszystkie kosze na śmieci, to

~cie

sami ...

Miiobóicy czyli koniec świata w Zabrzu

~

2012 by Lech Mackiewicz

PITTR. To s1e niy śmiyj .
KRYSTYNA: ja się nie sm1eię. Ja płaczę . Ale ze szczęścia, bo teraz 1a się przestalam bać . A od Jutra szukam pracy.
PETER N1y mU'iisz.
KRYSTYNA: Nic nie

muszę.

I ty też nic. ale

przecież

Miłobójcy, Miłobójcy

oboje musimy cd.

Scena p1ęćdzres1ą!a druga
Koniec świata w Zabrzu
BERNARD: A jo zech sprawdzil tyn mecz w cz1dz1estym pJontym
PETER Jaki mecz?
BERNARD: Co to niby dziadek naszego Huberta grai na stad10n1e Httlera . . w zwycięskiej druzyn1e?
HUBERT: ja.
BERNARD· A m1e s1e zdo, ze tam byl rym1s .. czi czi było ...
PETER: No

toś

przeciw sobie,
przeciw Stwórcy
W krwi odmętach nurcy ...

s1e doczytol.

HUBERT: Bylo 3:3, ale dla mnie ktoś wygrol a ktoś przegrol.
BERNARD:

Więcej

a powiem; tam nikt me grai o twoim nazwisku

HUBERT: A po co mjolbych wos

Tyś

nas ocyganił

cyganić?

BERNARD: Ty mnie to powiedz.
HUBERT: Bo mje wkurwjosz, jak tak godosz!

,, -,
I
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Dagmara Ziaja graj ąca Klementynę
- Pracując nad rolą każdorazowo poszukujemy inspiraqi . Tym razem myśląc o Klementynie punktem wyjściowym dla mnie stała się twó rczość meksykańskiej wokalistki Lhasa de Sela ..
Postać, którą gra.m to przede wszystkim osoba wolna ... I wolność staje się dla niej naJWażni ejsza
A co z tego wymknie? ... To JUŻ każdy z widzów powinien zobaczyć sami
- Praca z Chaco była dla mnie niezwykłą przygodą. Czas ten stał się powrotem do źródeł,
odszukiwaniem w nas samych tego co - najbardziej ukryte. Była to swoista podróż w głąb siebie ,
podczas które1 każdy z nas (aktorów) „ odgrzebał" wiedzę, o której JUŻ dawno zapomniał , iż Ją posiada
Wolność tworzenia, na którą Chaco poZV\falal i nalegał w czasie pracy przypomniała mi, 1ak wazne
iest zaakceptowanie własnych warunków 1możliwości aktorskich.
To właśnie pełna akceptaqa pozwala pokochać siebie takimi jacy 1esteśmy '
Jego niezwykła otwartość i ,prawda" sprawiły, że czułam się bezpieczna a jego pasja i myśleni e
o teatrze - niezwykłą aurą otoczyły caly zespól ..
Bardzo się cieszę, że taki Czlowiek i Rezyser po1awil się na mo1e1 drodze.
Dariusz Cza1kowsk1 grający Kamila („Obcego"):
- Kamil 1est szalenie nieszczęśliwym facetem z ta1emnicą . Pozornie negatywny bohater, ale w gruncie
rzeczy człowiek - zagubiony, ale nie zły. Stara.m się go nie specjalnie psychoanalizować - im mniej
o nim wiem , tym lepiej mu to „robi" . Reżyser, chyba nie bez przyczyny obsadził mnie w tej roli.
Myślę (choć nie mnie to oceniać), ze to dobre posunięcie . Mnie w kazdym razie to dobrze robi . Sam
czuię s ię Jeszcze dość obco w nowym mie1scu - więc sam 1estem Kamilem wśród ludzi stąd . Poza
tym przen i osłem się tu z teatru będzińskiego (czyli prawie z Sosnowca) - a wiemy chyba wszyscy.
czym Jest Zagłębiak dla Ślązaka. I choć faktycznie me jestem Zagłęb1akiem (pochodzę z Warmii) , choć
tak naprawdę 1 z ręką na sercu, prywatnie nie odczuwam tu 1ak1e1ś niechęci do mo1e1osoby, to bycie
„imporciokem" w zyciu pomaga mi zrozumieć „imporcioka" w sztuce.
- Gdy pierwszy raz czytałem tekst Milobó1ców wzruszyłem się . Śmiałem się też . ł to uczucie
wzruszenia i 1-adości towarzyszy mi nadał, podczas p1"ób. Czyli tak 1ak w zyciu. To bardzo subtelnie
opowiedziany fragment życia garstki ludzr, którą autor umiej scowił na Śląsku, choć mógł chyba
równie dobrze na Pomorzu czy Kielecczyźnie. Od najduj ę w niej wątki swoich losów i chyba dlatego
jest mi bliska Niewątpliwą siłą tej opowieści jest to, że zu pełnie niepostrzeżenie wchodzimy w nią,
a ona zd a1e się nie zaczynać i nie kończyć - to tylko my (w domyśle widzowie - bo, mimo że sam
Jestem odgrywającym J edną z ról - Jestem też Jej obserwatorem) wpadamy na chwilę by się jej
pop rzyglądać 1z ostawić snuiącą s i ę wciąz na scenie.

Danut.a Lewandowska grająca Krystynę
- Dlaczego nie umiemy ze sobą rozmawiać . czego się boimy? Czy zdajemy sobie sprawę z tego
jakie mogą b yć konsekwencje naszego milczenia, braku porozumienia? Poj awiają się wtedy domysły,
tworzymy swoje teorie do zaistnialeJ sytuaqi nie zdając sobie sprawy z tego , że odb1ega1ą one od

Sztuka Lecha Mackiewicza Mdobójcy, czy/r koniec świata w Zabrzu to piękna, wzruszaiąca opowieść
o ludziom żyou, w którym Jest miejsce na przyJażń, miłość, sytuaqe zabawne, radosne. smutne.
rodzinne ta1emnice - po prostu zyoe, które Jest przeoez zwykłe i niezwykle zarazem.
usz Wo1tas .rr::i acy Peten ·
- .siedzimy tutaj na dachu. bo A.natewka to nasz dom. „ To, oczywiście, słynn y Skrzypek na dachu
W Mrlobó1cach, zaś Piotr [Pyjter] mówi że .. . 1est tutejszy ze zwykłą śląską historią. ja tez jestem
tute1szy Kibicem Górnika Zabrze jestem od zawsze. więc 1problemy moze podobne.
A ze Mrlobó;cy to zapis kawałka zyoa zwykłych szarych ludzi, to właśnie dlatego te problemy są tak
„kolorowe" .1 Nie wiem . to JUZ musi ocenić widz.

Renat.a Spinek

r dJą<.a Honoratę

- Honorata chce wierzyć w to. ze coś Ją 1eszcze w zyciu czeka. Niespełnione dotąd marzenie
o maoerzyństw1e da1e nadZJeJę na szczęśoe , ale równocześnie infekuje rzeczywistość.
Spektakli Nareszcie coś dla Ślązaków - mój ojciec zawsze narzeka, ze 1ak JUZ ktoś zrobi jakiś mm albo
sena! o Ślązakach, to zawsze są glupkam1. ludźmi prymitywnymi. Ten spektakl daje obraz ludzi takich
jak my, a Jednocześnie wprowadza w świat śląskiego nieco ironicznego spo1rzenia na zyc1e.
I wreszcie coś w gwarze śląsk1e1! Dla Hanysów miód na serce, a dla Goreli atrakcja.

Grzegon C1n owski grclJący Ber lrda.
- Postać, którą gram to przywódca grupy. Bardzo silny człowiek, ale nie bez problemów Ma wplyw
na innych. ł kocha. Kocha od lat 1 nie radzi sobie z tą milośoą. Nie godZJ się , gdy ktoś mu tę miłość
zabiera Zabqa. Ale to nie 1est Zimny drart to nie bezwzględny gangster, to twardy mężczyzna , który
nie godzi się na stratę ukochane1 osoby. Wobec Klementyny zachowuje się Jak zdradzony kochanek,
ale tez 1ak zazdrosny o córkę OJOec Bo Bernard kocha właśnie taką trudną miłością. Histona ojca
chrzestnego zakochanego we wlasne1 chrześnicy nabiera w tej sztuce wymiaru wręcz antycznego.
Mój bohater kocha m1łofoą niemożliwą, niespełnioną. I w imię teJ m1łośc1 zabija.
M1tobó1cy opowiadają h1stonę zwykłych łudzi w sposób niezwykły. Po1awia się tu niebywała
poetyckość 1tęsknota . Bohaterowie tęsknią za czymś, czego nie maią 1chyba mieć nie mogą.
Za lepszym zyoem . za 1ego pełnią. Za prostymi rzeczami - jak praca 1pieniądze, ale 1za czymś
wazniejszym. Za miłością. za dZ1eck1em . za bhskośoą z zoną, za wygraną ukochane1 drużyny. I każdy
z nich, mimo ze inny, tak samo tęskni 1cierpi. Ale też marzy. Dzięki Klementynie właśnie. Ona. inna,
Jakby nie z tego świata . trzyma bohaterów razem. Udowadnia. ze jest jakiś sens w tym ich marzeniu .
Ze marzyć mozna 1trzeba. A na1ważn1e1sze Jest to, ze opowieść ta dz1e1e się u nas w Zabrzu.
I w kazdym innym m1esoe zarazem. Bo to uniwersalna h1stona. Mogła się dziać sto lat temu 1moze
się zdarzyć za sto lat Dzieje się dz1s1a1 . Dzieje się teraz . W tej trochę śmiesznej , trochę smutnej
1 przede wszystkim piękne) sztuce, kazdy znajdZJe okruch własnych pragnień i tęsknot

rzeczywistości.

Manan Win

Oddalamy się od s1eb1e, z każdym dniem coraz dalej 1dalej ..
I coraz większe w nas pojawia się poczucie samotności ..
Takie relacje panują pomię dzy Krystyną, postaoą którą gram i Piotrem - to para z wieloletnim stażem
mał żeńskim . Każd e z nich ma swoje marzenia, pragnienia, potrzeby 1obawy o wspólną przyszłość .
Jednak ogromnym problem Jest dla nich wspólna rozmowa! Czy nie potrafią juz szczerze rozmawiać,
a może nie chcą'
A m o że niczego tak bardzo nie potrzebują Jak tego!
Myślę , że po obejrzeniu spektaklu , wiele osób utożsam i się z rozterkami mojej bohaterki Krystyny,
bo p rzeci e ż dotykają one nas wszystkich .

- Ksiądz . którego gram 1est czlow1ek1em poszuku1ącym prawdy. targanym nieusta1ącym konfliktem
etyczno-moralnym na plaszczyznach: ks1ądz-czlow1ek a prawo kośaelne-prawo ludzkie, będące
często ze sobą w sprzeczności. Wy1śc1e z te1 sytuaq1 w1dz1 w dz1alaniu poza prawem cywilnym
1kościelnym . talk to robilr Jego wielcy poprzednicy, którym chciałby dorównać, biorąc podobnie jak
oni trudne sprawy w swoje ręce . Jeże li dołożyć do tego wszystkiego jego opowiadanie się zawsze po
stronie uoskanych i potępianie falszu - Jest dla mnie duchowym bliźn 1ak1em .

gra

L

~dza

,-,

141
,_,I

Jolanta Niestrój Malisz grająca Brygidę:
- Czy można umrzeć z miłości ? Czy można zabić z milości? Czy latwo kochać bliźniego swego? Czy
można wybaczyć zdradę w im ię wyższej wartości jaką jest Rodzina?
Takie i inne pytania stawia sztuka M1lobójcy. czyli koniec świata w Zabrzu.
Nie dajemy gotowych odpowiedzi, bo po prostu takich nie ma.
Każdy sam musi sobie odpowiedzieć na podstawie własnych przeżyć 1przemyśleń. Brygida bohaterka, którą gram. musi podjąć ważną decyzję. Nie jest jej latwo. Szczera rozmowa, Jak się
o azuje, jest trudniejsza, niż by się moglo wydawać . Nie Jest latwo dotknąć sedna problemu - omia
się go poruszając tematy zastępcze. jednak, ·eby podjąć decyzję trzeba spojrzeć w gląb siebie,
przypomnieć sobie wszystkie lepsze i gorsze chwile na przestrzeni wielu wspólnie przezytych
lat. I nigdy nie ma pewności , ze podjęta decyzja Jest sluszna Wszystkie problemy, które 1esie
nasz spektakl są osadzone tu 1 teraz w Zabrzu . Jako z dziada pradziada Ślązaaka cieszę się, że
nasza społeczność dosyć hermetyczna. chociażby przez mówienie gwarą, zostala sportretowana
pelnowymiarowo. Widzimy prawdziwych ludzi z prawdziwymi, uniwersalnymi problemami , a nie
stereotypowych Ślązaków - glupoli. jak często się nas przedstawia. Wartośo takie 1ak Rodzina. etos
pracy, szacunek dla innych są jednakowe w kazdej spoleczności i kazdym regionie. Akcja M1fobójców
mogłaby się toczyć w kazdym miejscu na św1eae , ponieważ dotyka po prostu ludzkich problemów
A jednak bardzo jestem zadowolona, że została osadzona tu u nas na Śląsku , w Zabrzu.
Mam nadzieję . że Państwo podzielicie moje odczucia .

Marcin Gaweł

grający

Materm1sa

- Wiem gdzie się urodz1lem, gdzie się wy howalem . .. nie wiem , co i gdzie mnie w życiu spotka ...
Wiem, gdzie bym chc1al umierać. Kocham Śląsk 1Ślązaków. Gwara śląska to mój pierwszy język,
ten najbl iższy memu sercu ... Granie w tym Języku to dla mnie niesamowita fraida ... A może to
1e granie , lecz powolne stawanie się ... Czako (reżyser) , czlowiek z sercem na dioni robi spektakl
po śląsku i o Śląsku, w teatrze, w którym stawialem swoje pierwsze z wodowe kroki. Mam to
wielkie szczęście, że razem z cudowną ekipą ludzi mogę budować tę naszą śląsko -zabrzańską
rzeczywistość ..

r

'

I

I
I

I
I
I

,-,

142
,_, I

Istnieje wiele proroctw o nadejściu końca cywilizacji, lecz
przepowiednie amerykańskiego pastora Harolda Camp1nga,
jak dotychczas, należą do najbardziej ciekawych. Wedlug
wizjonera nasz czas na matce Ziemi, za kilka miesięcy dobiegnie
końca. Sąd ostateczny zacznie się .. . . ....... . .... .... .. .
roku i potrwa przez „ „ „ „ „ „ „ „ . „ „ „ dni: zginie wtedy
. .• . . . • . • •• . •••••.••. „ ludzi - zapowiada Harold Camping,
amerykański kaznodzieja. Wcześniej uratuje się, czyli pójdzie
do nieba, zaledwie ... . ....... . .. ... .. „ milionów ludzi. Inne
znane na świecie przepowiednie dają nam niewiele więcej
czasu - największe zmiany łączą zwykle z rokiem 2012 i nieco
późniejszymi latami. Ale także nie szczędzą nam strachu. Harold
Camping gtosi, że jest pewny swojej przepowiedni. Opiera
ją na Biblii i wyliczeniach matematycznych. Twierdzi, że udało
mu się opracować formułę matematyczną, która pozwala
zinterpretować proroctwo ukryte w Piśmie Świętym.
Kilka lat temu odkrył datę końca świata, który nastąpi
w ... .. .......... ........ roku.
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Lech Mackiewicz - aktor. rezyser. scenarzysta
Urodził się

w 1960 r. w Skierniewicach. Studiował
na UW. ukończył krakowską PWST W 1985 roku
wyemigrowal z rodziną do Austral11. Tam założył teatr Auto Da
Fe, którego spektakle wędrowały po wielu międzynarodowych
festiwalach. W 1995 powróci! do Polski i zająl się niezaleznymi
pro1ektarn1 teatralnymi 1filmowymi. Po kilku latach ponownie
przeniósl się z rodziną do Australii, mimo to często pojawia się
w polskich prod ukejach filmowych, teatralnych 1telew1zyJnych.
polonistykę
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Wybrane grody:
2007 Na1lepszy scenariusz za Lett Ear, Melbourne Underground
Film Festival
2007 Najlepszy aktor za rolę Bore w Left Ear, Melbourne
Underground Film Festival
2007 Nagroda Specjalna Jury dla Left Ear. Melbourne Underground
film FesbvaJ
2004 AF! Awards nominacja za rolę Hassana w Mari<ing Time
2000 lndMdual Artist Developmem Grant. Australian Counol f
or the Arts
199 1 New South Wales Performing Arts Scholarship (stanowa
nagroda dla rezysera)
1990 lndMdual Artist Development Travel Grant. Australian Council
for the Arts
1987 lnd1Vldual Artist Develor.ment Grane, Australian Council for
the Arts

WOjClech Byrski - autor tekstów piosenek, kompozytor,
scenarzysta teledysków, producent muzyki Pisze teksty dla
polskich wykonawców muzyki rozrywkowej
( m.in. lra, De Mono, Feel). jako .Muzg" Jest członkiem
czołowych

i wspóltwórcą sukcesu artystycznego śląskiej grupy .Hasiok" .
Wlaśnie pod JeJ szyldem skomponowal muzykę 1piosenki do

spektaklu „ MilobóJcy, czyi i koniec świata w Zabrzu" .

Jan Pol!vka - scenograf, rezyser ŚV/1atla . Absolwent
Wydziału Scenografii Alternatywne) 1 lalkowej praskle1
Akadem11 Sztuk Dramatycznych Do jego wazn e1szych
real1zaqi należą: .Verklaerte nach ' M. Bajer. Teatr Polski
we Wroclaw1u, 2004, ,Hystenkon" I. Lausund, Teatr Polski
w Poznaniu, 2006, ,.Historia przypadku" A. Morgan, Teatr
Wspólczesny we Wrocławiu, 2006, „Uberyn" E. E Schmitt.
Teatr 1m. W, Bogusławskiego w Kaliszu. 2006, ,Teremin" P.
Zelenka, Teatr Wspólczesny w Warszawie, 2007 . OtrzymaI
nagrodę za scenografię do przedstawienia
,Iwona, ks1ęzniczka Burgunda" W Gombrowicza na
3 I Ogólnopolskich Konfrontacjach Teatralnych w 2006 roku.
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