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woJcieszeRll 
W MIESZHAnlU WIESŁAWA. WIECZOR 

WIESŁAW sam w mieszkaniu. Bierze prysznic, ubiera się, czesze. Przysuwa 
sobie krzesło, siada. Po chwili idzie do lodówki, nalewa sobie drinka, pije. 
Wchodzi MARTA. 

MARTA Cześć. No co? Może być? 
WIESŁAW potwierdza. MARTA wchodzi do mieszkania. 

WIESŁAW Wejdź, siadaj. Kawy, herbaty? 
MARTA Nie, dzięki . 

WIESŁAW wskazuje na butelkę, stojącą na szafce. 
WIESŁAW Może„.? 

MARTA Nie. (pauza) Albo nalej . Zimno tu. 
WIESŁAW Tak, zapowiadali przymrozki. 

WIESŁAW podchodzi powoli do MARTY, próbuje ją pocałować. 
MARTA No co, co robisz? Całowanie odtąd dotąd i żadnego szczypania. 

MARTA rozbiera się, podchodzi do WIESŁAWA, zaczyna. zdejmować mu 
ubranie. 

MARTA Odpręż się, teraz wszystko będzie dobrze. 
WIESŁAW Nie chcesz skorzystać z łazienki? 
MARTAPoco? 
WIESŁAW No wiesz„. 
MARTA Jestem czystsza od twoich koleżanek. Co za cham. Pieniądze. 

WIESŁAW sięga do marynarki, wyjmuje z niej kopertę z pieniędzmi, podaje 
MARCIE. MARTA sięga do torebki, chowa pieniądze i wyjmuje prezerwatywę. 

Rozrywa opakowanie. 
MARTA Założysz ją sobie sam czy mam ci założyć? 
WIESŁAW Czekaj, mam swoją. 
MARTA Pokaż. 
WIESŁAW Na pewno lepsza od twojej. 
MARTA Pokaż ją. 

WIESŁAW (Zaprzecza) Po co? 
MARTA Pokaż ją albo wychodzę. 

WIESŁAW próbuje otworzyć prezerwatywę, upuszcza ją na podłogę, po chwili 
podnosi i podaje MARCIE. 

MARTA Extra safe. Z płynem plemnikobójczym. Mam ci w tym zrobić loda? 
Od tego sztywnieje cała szczęka. 

WIESŁAW Nie wiedziałem. Przepraszam. 
MARTAAle bym miała ... Co za frajer. 
WIESŁAW Wiesz, chyba nic z tego nie będzie . 

MARTA Może i lepiej . Mogę iść? 
MARTA ubiera się. 

WIESŁAW Zostało jeszcze 45 minut. 
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ARTA Nie ma sprawy. Mogę tu siedzieć przez 45 minut. 
IESŁAW Nie. Oddaj ... Pięćdziesiąt złotych i wracaj do siebie. 
ARTA Nie oddam ci ani grosza. Masz czterdzieści pięć minut. Możesz w tym 

czasie robić wszystko na co się umówiliśmy. 
IESŁAW Oddaj. 
ARTA Nie oddam. 
IESŁA W Oddaj mi te pieniądze. 

RTA Nie oddam ci ani grosza. 
IESŁAW Słuchaj, te pieniądze są mi potrzebne. 

MARTA Trzeba było o tym myśleć, kiedy do mnie dzwoniłeś. 
Milczenie. MARTA poprawia makijaż. WIESŁAW ubiera się. 

WIESŁAW Nie jesteś nawet ładna. Nie powinienem cię wpuszczać do mieszkania. 
MARTA podnosi się z krzesła. Podchodzi do WIESŁAWA. 

MARTA Mały, zasrany kutas. 
MARTA pluje gumą do żucia w stronę WIESŁAW i kieruje się do wyjścia. 

ARTA Dlaczego ja zawsze trafiam na małych, zasranych kutasów. 
MARTA odwraca się do Wiesława. 

ARTA Robisz to pierwszy raz. Pierwszy raz, co? 
WIESŁAW nie odpowiada. 

RTA Chyba ci się spierdoliłam. Jak fajnie. 
MARTA wychodzi z mieszkania. 

KnAJPIE. WIECZOR. 

Wnętrze knajpy. Telewizor nad barem. Zza baru wychodzą ANDRZEJ, 
właściciel baru oraz BARMAN. ANDRZEJ trenuje boks, ćwiczy 
z BARMANEM WIESŁAW naśladuje ciosy, które wykonuje ANDRZEJ. 
Po chwili zauważają WIESŁAWA, kończą trening. WIESŁAW stoi już przy barze, 
pijąc drinka. 

ARMAN Co za chamstwo. 
DRZEJ Niech będzie pochwalony. 
WIESŁAW nie odpowiada. ANDRZEJ przebiera się. 

NDRZEJ Wrócił ksiądz do nas. 
IESŁAW Wróciłem. 

NDRZEJ A co się stało? Miałeś nie pić. 
IESŁAW Nie piję. Robię tylko małą przerwę. 

ANDRZEJ Teraz już będzie wszystko dobrze? 
IESŁAW (Potwierdza) Wszystko dobrze. 

NDRZEJ Płacimy i nie dymimy.( do BARMANA) Nalej mu jeszcze jednego. I dla 
mnie krwawa Mary. Z pieprzem. 

Dostałeś robotę? 
WIESŁAW potwierdza. 

WIESŁAW Tak. W Watykanie. Jestem kapciowym papieża. 

woJcieszelł 
ANDRZEJ i BARMAN śmieją się. 

BARMAN O, sorry, kurwa. 
ANDRZEJ Daj mi klucze od garażu. Nie rzucaj, tylko przynieś. 

BARMAN podaje mu pęk kluczy. ANDRZEJ wychodzi na zaplecze. WIESŁAW 
nachyla się do BARMANA. 

WIESŁAW Nalej jeszcze jednego. 
BARMAN Może wystarczy? 
WIESŁAW Ostatniego. 

BARMAN nalewa drinka. 
WIESŁAW A co tam w telewizji, mecz? 
BARMAN A, szmaty znowu w dupę dostają. 
WIESŁAW Jak tam twój syn? Wyzdrowiał? 
BARMAN Nie wyzdrowiał. 
WIESŁAW Na pewno wyzdrowieje. Biedny mały. Ile on ma lat? 
BARMAN Sześć. 
WIESŁAW Ciągle w domu? 
BARMAN Cały czas. 
WIESŁAW Jest taki drobny. Nie wygląda na sześć. Kiedy ja byłem u was ostatni 

raz? 
BARMAN Przed świętami. 

WIESŁAW wypija drinka i odchodzi od baru. 
WIESŁAW Pamiętam. Tu stało biurko ... Klęczałem przy jego łóżeczku .. . Modliliśmy się 

razem. O jego zdrowie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje ... 
WIESŁAW klęczy na środku knajpy. Modli się 

WIESŁAW Przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja ... 
WIESŁAW zanosi się kaszlem. 

WIESŁAW Jak w niebie tak i na ziemi ... 
BARMAN Proszę księdza, to nie wypada. 
WIESŁAW Gówno wiesz, co wypada. Chleba naszego powszedniego daj nam ... 

WIESŁAW próbuje wstać, idzie w kierunku baru. 
WIESŁAW Ale powiedz pomogło? Pomogło czy nie? 
BARMAN Uspokój się człowieku ... 
WIESŁAW Nie pomogło . Nigdy nie pomaga. Bo to są tylko słowa. 

WIESŁAW siada na podłodze. 

WIESŁAW Twoja żona jest taka młoda. To nie powinno było się zdarzyć . Nalej 
tego jednego. 
WIESŁAW wstaje, idzie do baru po kolejnego drinka. 

BARMAN Nie. 
WIESŁAW Nalej mi, kurwa, powiedziałem! 
BARMAN Przestań się rzucać, bo cię stad wyprowadzę. 

BARMAN szarpie się z WIESŁAWEM, chce wyprowadzić go z lokalu. 
Z zaplecza wchodzi ANDRZEJ, uderza WIESŁAWA. 

ANDRZEJ (do BARMANA) Dasz mi tą krwawą Mary? 
BARMAN Watykan wypił. 

ANDRZEJ rzuca BARMANOWI klucze. 
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ANDRZEJ Ten mały się zacina. Oddaj jutro, żeby dorobili. 
ANDRZEJ podchodzi do leżącego WIESŁAWA. BARMAN przynosi ANDRZEJOWI 
drinka i zapala papierosa. 

ANDRZEJ Nie śpij, bo cię okradną. Myślałem, że coś się zmieniło u ciebie. Tyle 
cię tu nie było. A tymczasem nie wszystko po staremu. A przychodzą tu, 
pytają Gdzie jest ta szmata, przychodzi jeszcze do ciebie? Aja, ale on się 
zmienił, to jest inny człowiek. .. 

ANDRZEJ Wczoraj był tu nawet jeden, nie, Marek? 
BARMAN potwierdza. 

ANDRZEJ Jakiś goguś z rady parafialnej. Podobno odszedł z niej zanim cię 
wyrzucili. Nie mógł znieść tego, że kryli cię do samego końca. 
WIESŁAW podnosi się. 

WIESŁAW Nie kryli mnie. 
ANDRZEJ Tak powiedział. 
WIESŁAW Nieprawda! 
ANDRZEJ Może prawda, może nie ... Czas żebyś sobie poszedł. 
WIESŁAW Co ci do tego? 
ANDRZEJ Co mi do tego? To mój lokal! 
WIESŁAW Nie mów mi, co mam robić. Kim ty w ogóle jesteś ... 
ANDRZEJ Nie chcę się z tobą szarpać. Jesteś ... 
WIESŁAW Nie jestem już ... 
ANDRZEJ No to wynoś się. 
WIESŁAW Nie w ten sposób. W ten sposób nie pozbędziesz się mnie .. . 

WIESŁAW ściąga marynarkę i krawat, wykonuje kilka ciosów w stronę ANDRZEJA. 
ANDRZEJ Wynocha! Co jest? 
WIESŁAW Chcę się bić. 
ANDRZEJ Znowu ci najebię. 
WIESŁAW Nie dzisiaj . 

ANDRZEJ przywołuje gestem BARMANA. Ściąga marynarkę, koszulę i zegarek, 
podaje BARMANOWI. Zwraca się do WIESŁAWA. 

ANDRZEJ Dzisiaj nie wyjdziesz stąd żywy. 
WSZYSCY wychodzą na tyły knajpy. 

W ZAKRYSTII. DZIElł 

WIESŁAW siedzi przy stole. JERZY krąży po pomieszczeniu. 

JERZY Wróć do Kościoła. To ostatni moment. Ludzie cię lubili, byłeś dobrym 
księdzem, wybaczą ci wszystko. Za chwilę nikt nie będzie o niczym pamiętał. 

WIESŁAW Ja będę. 
JERZY Zapomnisz. Zresztą, pomogę ci. 

WIESŁAW milczy. 

ł 
l 
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JERZY Przeniosę cię do innej parafii. Na prowincję. Dostaniesz coś na wschodzie. 

Tam żyją inni ludzie. Oni nie zadają pytań. 
WIESŁAW zaprzecza. 

JERZY To co zamierzasz? Od dwóch miesięcy jesteś nikim. Nikim. 
WIESŁAW Zacznę normalne życie. 
JERZY A co o nim wiesz? Myślisz, że to takie proste? To śmieszne, Nie chcę tego 

słuchać. 

Milczenie. 
JERZY Przyjdź na niedzielna mszę. 
WIESŁAW Po co? 
JERZY Mam nadzieję, że twoja wiara jest ciągle mocna. 
WIESŁAW Moja wiara nie istnieje. 
JERZY To niemożliwe. Tego nie traci się z dnia na dzień. 
WIESŁAW A ty kiedy straciłeś swoją? Ile czasu ci to zajęło? 
JERZY Jesteś słabym człowiekiem. Jesteś słaby, słaby, słaby od dwudziestu lat 

i nic się nie zmienia. 
WIESŁAW To jest twoja wina. Gdybyś mnie nie krył, nie pomagał, gdybyś zostawił 

mnie w spokoju. Dlaczego .. . 
Milczenie 

WIESŁAW Obiecałeś .. .. 
JERZY sięga do szafy, wyjmuje pieniądze, podaje WIESŁAWOWI. 

JERZY Pożyczyć ci pieniądze. Pożyczę. Jeszcze tym razem. Ale jeżeli chcesz 
przychodzić tylko po to, nie przychodź więcej. 
JERZY wychodzi. WIESŁAW chowa pieniądze, wychodzi z zakrystii. 

· W WARSZTACIE SAMOCHODOWYM. DZIElł 

Niewielkie pomieszczenie na tyłach warsztatu. Do warsztatu wpadają tańcząc 
EWELINA i TOMASZ. 

TOMASZ Wiesz co, tak mnie nie łap. 
EWELINA Czemu? 
TOMASZ Uderzyłem kiedyś ręką w takie szklane drzwi i źle mi się zrosło. 

TOMASZ próbuje pocałować EWELINĘ. EWELINA wyrywa się. 
EWELINA Muszę iść. 

EWELINA sięga po kurtkę 
TOMASZ Dopiero co wpadłaś. Daj spokój ... 
EWELINA Mam pracę. Przecież się spotkamy, nie? 
TOMASZ Kiepsko tańczę? 
EWELINA Dobrze tańczysz. 

TOMASZ Nie podoba ci się moja firma? 
EWELINA Podoba mi się. Wszystko mi się podoba. Niedobrze. 
TOMASZ To o co chodzi? 
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EWELINA Za szybko. Spotkaliśmy się raz, a ja już do ciebie przyłażę. 
EWELINA zmierza do wyjścia. TOMASZ zatrzymuje ją, żeby pokazać jeszcze 
jeden taniec. ' 

TOMASZ Widziałem wczoraj na kablówce taki jeden chilijski taniec. Nie pamiętam, 
jak się nazywał, ale leciało mniej więcej tak. Trzech facetów w spódniczkach. 
Obłęd. Spróbuj. Bardziej ruszaj bioderkami. 
Tańczą chwilę, potem EWELINA kieruje się do wyjścia. 

TOMASZ Jastarnia? 
EWELINA Jastarnia. 
TOMASZ Nad samym morzem? 
EWELINA Nad samiuteńkim. 
TOMASZ Za miesiąc? 
EWELINA (Potwierdza) Równe trzydzieści dni. 
TOMASZ Podwiozę cię. 
EWELINA (Uśmiecha się) Poradzę sobie. 

EWELINA wychodzi, TOMASZ zostaje sam. Tańczy Bierze kartkę i długopis, 
planuje sprawy związane z hotelem. 

TOMASZ Jedynka z łazienką - 100, dwójka - 120, ze śniadaniem - 140 ... 
Do warsztatu wchodzi WIESŁAW 

WIESŁAW Cześć. 

TOMASZ Niemożliwe. 
TOMASZ zbliża się do WIESŁAWA. 

TOMASZ Co cię do mnie sprowadza? 
WIESŁAW Szukam pracy. 
TOMASZ Gdzie? Tutaj? Przecież nic nie umiesz. 
WIESŁAW Nauczę się. 
TOMASZ Ale ja nie potrzebuję bezrobotnych księży. 

Milczenie. 
TOMASZ Beemka piątka. Co o niej myślisz? Golf czwórka, trójka, dwójka ... Fiat 126 p. 

WIESŁAW nie odpowiada. TOMASZ śmieje się. 
TOMASZ Ty w ogóle masz prawo jazdy? 

WIESŁAW zaprzecza. 
TOMASZ Katastrofa. 

TOMASZ kieruje się do wyjścia. WIESŁAW zatrzymuje go. 
WIESŁAW Liczyłem na pomoc. Muszę pracować. Ze względu na dawną 

Znajomość ... 
TOMASZ Popytam o coś dla ciebie. Moich klientów. Ja zwijam interes. Miesiąc 

i mnie tu nie ma. 
WIESŁAW nie odpowiada. 

TOMASZ Wyjeżdżam nad morze. Kupiłem mały hotel. Właściwie ruiny hotelu. 
Wiosną zaczynam remont. Życie jest zbyt piękne, żeby zmarnować je 
w Wałbrzychu. 
TOMASZ przygląda się WIESŁAWOWI. Waha się. 

TOMASZ Dobra, jeżeli nic nie masz ... Możesz pomóc mi zamknąć firmę. Praca 
na miesiąc. Tylko. Jasne? 

wotc1esze11. 
TOMASZ rzuca WIESŁAWOWI miotłę i fartuch roboczy. 
TOMASZ Do wieczora ma być błysk. 

W WARSZTACIE SAMOCHODOWYM. DZIErł. 

WIESŁAW zamiata podłogę. Wchodzi ANNA z pudełkiem ciastek w ręku. 

ANNA Przyniosłam ci kremówki. Co ty robisz? 
WIESŁAW Zamiatam. 
ANNA Ale jak ty zamiatasz? To jest zamiatanie? Daj, ja to zrobię. 
WIESŁAW Mamo, to jest moja praca, za to mi płacą. 
ANNA Przecież ty nie umiesz tego robić. 
WIESŁAW Daj mi szansę, żebym mógł zrobić coś sam. 
ANNA Zapalisz? 
WIESŁAW Nie, dziękuję. 

ANNA zapala papierosa. WIESŁAW zamiata. 
ANNA Lepiej późno niż wcale. 
WIESŁAW Co? 
ANNA Zawsze byłam temu przeciwna. Ojciec też ... Szkoda, że tego nie doczekał. 

Dlaczego odszedłeś? Przez kobietę? 
WIESŁAW nie odpowiada. 

ANNA Przez kobietę, przez kobietę. (pauza) Masz gdzie mieszkać? ~awsze możesz 
wrócić do domu. 

WIESŁAW Nie chcę . Tylko by tego brakowało. 
ANNAA co, źle ci tu było kiedyś? A gdzie będziesz mieszkał? Pewnie pójdziesz 

do tej jakiejś? Kto to? Znam ją? Powiedz. Możesz tu mieszkać razem z nią. 
WIESŁAW Nie mam nikogo i nie chcę mieć. 
ANNA To co będziesz robił? 
WIESŁAW Próbuję zebrać się teraz i zacząć jakieś życie. 
ANNA Zacząć? Właśnie je zmarnowałeś. 
WIESŁAW Nie zmarnowałem. 
ANNA Otóż zmarnowałeś. Dokładnie takjak twój ojciec. 
WIESŁAW Mój ojciec nie zmarnował życia ! 

ANNA Właśnie, że zmarnował. Mógł być kimś, ale je zmarnował. 
WIESŁAW To wszystko, co masz mi do powiedzenia? 
ANNA Gadaj sobie, co chcesz. Skończył jak ostatni śmieć. 
WIESŁAW To, że cię zostawił, nie znaczy, że był śmieciem. 
ANNA Był. Kto zostawia kobietę z dzieckiem, ten jest śmieciem i koniec. 

Milczenie. 
ANNA W tej rodzinie tak już było zawsze. Mężczyźni są do niczego. Nie ma 

z nich żadnego pożytku. 
WIESŁAW ciska miotłą o podłogę. 
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IESŁAW Bardzo chciałbym cię pokochać, ale nie potrafię. Dlatego przychodzę 
do ciebie i próbuję z tobą rozmawiać. Mimo, że nic z tego nie wychodzi. 
Bo nie wiem jakich słów użyć, aby do ciebie trafić. I wiem, że cię to w ogóle 
nie obchodzi. A jednak próbuję i będę próbował. 

NNA Znałam wszystkie te kurwy, z którymi się prowadzał. Koleżanki. Mam kilka 
na zdjęciach. Zaraz ci pokażę. Znasz te zdjęcia. Są w rodzinnym albumie. 
Przyniosę go ze sobą. Tylko nigdy ci nie mówiłam, co to za kobiety. 
ANNA wychodzi. WIESŁAW z powrotem zabiera się za zamiatanie. 

WARSZTACIE SAIYIOCHODOWYIYI. WIECZOR. 

WIESŁAW zamiata. Wchodzi TOMASZ. 

OMASZ Chyba nig~y tak nie pracowałeś? Zabieram cię. Dzisiaj sobota. Cały 
wieczór przed naini. 

IESŁA W Nie dam rady. 
TOMASZ wyjmuje z szafy kurtkę dla WIESŁAWA, ubiera go. 

OMASZ Będzie dobrze, zobaczysz. Załatwiłem ci towarzystwo. 
IESŁAWNie. 

OMASZ A co, będziesz siedział w swojej norce i palił extra mocne? 
TOMASZ pokazuje WIESŁAWOWI kroki tańca. 

OMASZ Patrz mi na nogi. Powtarzaj . Bardzo dobrze. Masz to we krwi. Idziemy. 
WIESŁAW waha się. 

IESŁA W Ale nie idziemy na żadne ... 
TOMASZ wychodzi. WIESŁAW po chwili wychodzi za nim. 

LOKALU. WIECZOR. 

Motel, dyskoteka przy trasie. Trwa impreza. Do wnętrza wchodzą MARTA 
i EWELINA. 

ARTA Co to za kolesie? Znamy ich? 
EWELINA Spokojnie, spoza miasta. Tego mojego poznałam w knajpie tydzień temu. 

Taki pajac. Naprawia samochody. Trochę gruby, ale przy forsie. 
ARTAA ten drugi? 

WELIN A Podobno jakiś wojskowy. Wdowiec. Strasznie napalony. 
MARTA Oby nie za bardzo. 

Dziewczyny wychodzą. Wchodzą WIESŁAW i TOMASZ. 

WIESŁAW To Wałbrzych? 
TOMASZ Nie. W Wałbrzychu jesteś za bardzo znany. 
WIESŁAW Co to za kobiety? 
TOMASZ Studentki. Młode, ładne i napalone na maxa. 
WIESŁAW Jak wyglądam? 
TOMASZ Lepiej nie będzie. 
WIESŁAW Ale na pewno to nie są żadne .. . 
TOMASZ (Z uśmiechem) Zamknij się wreszcie! 

TOMASZ i WIESŁAW wychodzą. Wchodzą EWELINA z MARTĄ. Poprawiają 
makijaż. 

MARTA Spóźniają się. Jak wyglądam? 
EWELINA Bosko. 
MARTA Mam wrażenie, że wszyscy się na mnie gapią. 

EWELINA Jeżeli już, to ja mam wrażenie, że się na mnie gapią. Siedzę w tym 
zdecydowanie za długo. Na szczęście za parę dni spieprzam stąd. 
Dziewczyny zauważają TOMASZA i WIESŁAWA. 

EWELINA O, sąjuż. 
MARTA Chodź, musimy pogadać . 

Dziewczyny wychodzą. Wchodzą TOMASZ i WIESŁAW. 
TOMASZ Gdzie one są? Przed chwilą tu były? (po chwili zauważa je) Rozgrzewają się 

na parkiecie. 
TOMASZ i WIESŁAW wychodzą. Wchodzi MARTA z EWELINĄ. MARTA chce 
opuścić lokal 

MARTA Słuchaj , zrywamy się. 
EWELINA Nie, nie mogę. Bardzo mi na nim zależy. 
MARTA To jest klient. Będą z tego same kłopoty. 

EWELINA Tylko twój. Mój nic nie wie. Zależy mi na nim, błagam. Muszę stąd 

zniknąć. Jestem tu spalona. Dosłownie. Jeżeli coś pójdzie nie tak, to pierwsza 
się stąd zmyję. 

MARTA zgadza się. Dziewczyny wychodzą. Pojawiają się TOMASZ i WIESŁAW. 
TOMASZ Idziemy. 
WIESŁAW Nie. 
TOMASZ Ta mała dla ciebie, duża dla mnie. 
WIESŁAW Nie, powiedziałem. 

TOMASZ Nie ma „nie bo nie" . Po co tu przyjechałeś? 
TOMASZ idzie w stronę dziewczyn. WIESŁAW wychodzi za nim. Po chwili 
TOMASZ tańczy z dziewczynami 

TOMASZ Cześć dziewczyny! 
EWELINA Tomasz. 

MARTA podaje rękę TOMASZOWI. 
MARTA Marta. 
EWELINA Koleżanka. 

TOMASZ wskazuje WIESŁAWA stojącego przy wejściu do sali. 
TOMASZA tam jest mój. Ale się wstydzi. 

Dziewczyny popatrują w stronę, gdzie stoi WIESŁAW. Śmieją się. 
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~WELIN A Faktycznie się wstydzi. Stoi tam jak nienormalny. 
OMASZ Chwileczkę. Weźcie sobie po drinku z palemką. Na mój koszt. 

Dziewczyny wychodzą. TOMASZ namawia WIESŁAWA, aby został w lokalu. 
OMASZ Przysiadamy się. Nie rób scen. 
IESŁAWNie. 

TOMASZ Ta mała jest nawet ładna. 
WIESŁAW nie odpowiada. 

OMASZ Nie podobają ci się, to będziesz siedział i dziobał sałatkę. Zrób to dla 
mnie, proszę. 
WIESŁAW rusza do wyjścia. Wchodzą MARTA i EWELINA. TOMASZ zatrzymuje 
WIESŁAWA. 

OMASZ Wiesiek. Kolega. Przyjaciel. 
WIESŁAW wyciąga dłoń w stronę MARTY, która patrzy na niego tak, jakby 
widziała go po raz pierwszy. 

IESŁAW Wiesław. 
ARTA Marta. 

WIESŁAW podaje rękę EWELINIE. 
WELINA Cze Wieś. 

EWELINA i TOMASZ zaczynają tańczyć. TOMASZ podaje WIESŁAWOWI 
banknot. 

OMASZ (Do WIESŁAWA) Zamów nam piwo. 
EWELINA i TOMASZ idą tańczyć. MARTA i WIESŁAW zostają sami. Milczenie. 

ESŁAW To ja pójdę po to piwo. 
WIESŁAW idzie zamówić piwo. Wracają EWELINA z TOMASZEM Tańczą. 
Przychodzi WIESŁAW Niesie trzy butelki piwa. 

WELINA (Do MARTY) Tomek świetnie tańczy. 
ARTA Widziałam. 

OMASZ Jak każdy facet. 
WELINA Nie każdy. 
O MASZ Przez parę lat tańczyłem amatorsko. Zaczynałem jako młody chłopak. 

Potem myślałem, żeby potraktować to serio, ale wybrałem polibudę. 
TOMASZ próbuje zrobić szpagat. 

OMASZ Nie tańczyłem chyba sto lat. Dzisiaj to nic. Następnym razem pokaże ci 
parę figur. 
TOMASZ i EWELINA wychodzą. MARTA i WIESŁAW zostają sami. 

IESŁA W Strasznie śliski ten parkiet. Lakier chemolak. Toksyczny. 
TOMASZ i EWELINA wracają. Tańczą. 

WELIN A A ty, Wiesław, nie tańczysz? 
IESŁA W Nie potrafię. 

WELINA Jezuuu, kolejny leśny dziadzio! 
TOMASZ wybucha śmiechem. 

OMASZKto?! 
WELINA Leśny dziadzio! 
ARTA (Do WIESŁAWA) Ewelina tak ma. 

EWELINA Przecież się Wiesław nie pogniewa, nie? 
EWELINA bierze piwo od WIESŁAWA. Rozmawiają. 

EWELINA Tomek prowadzi firmę. 
TOMASZ Prowadziłem. Zamykam ją i wyjeżdżam. 
EWELINA Nad morze. 
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TOMASZ (Potwierdza) Do Jastarni. Kupiłem tam mały hotel. Jak zdążę z remontem, 
otwieram go w wakacje. 
EWELINA i TOMASZ zaczynają tańczyć. 

EWELINA Rewelacja, nie? Zaprosi nas. 
MARTA Wszystkich? 
TOMASZ (Uśmiecha się) To się jeszcze okaże. 
EWELINA Nigdy nie byłam w Jastarni ... 
TOMASZ Inny wymiar. Nie to co tutaj. 
EWELINA Ale strasznie chciałabym pojechać. 
MARTA Tu też jest ładnie. 
TOMASZ Tutaj? Wyjdź se na ulicę i zobacz se. Dziewczyno, wolne żarty. 

Wy co robicie? 
EWELINA Nie mówiłam ci? 
TOMASZ (Zaprzecza) Spotkaliśmy się tylko raz ... 
EWELINA Zaraz ci wszystko opowiem. 

EWELINA i TOMASZwychodząpotańczyć. MARTA i WIESŁAW zostają sami. 
MARTA Ewelina pracuje w hurtowni budowlanej, a ja uczę w szkole. Muzyki. 
WIESŁAW Interesujące. 
MARTA W cale. To nie hotel w Jastarni. 
WIESŁAW To ciekawe, naprawdę 
MARTA Tak jakoś w życiu wyszło. Ale nie żałuję ... 

EWELINA i TOMASZ wracają. Tańczą. 
EWELINA Fajne chłopaki, nie? Może zaprosimy ich do nas? 
TOMASZ Kiedy? Dzisiaj? 
EWELINA Chciałbyś, co? 
TOMASZ Mieszkacie razem? 
EWELINA Czasem. Jak samotność za bardzo nas gryzie. 

TOMASZ przysuwa się do EWELINY Tańczą. 
TOMASZ Ja też nie cierpię, nienawidzę samotności. Nie potrafię być sam. 

TOMASZ próbuje pocałować Ewelinę. EWELINA wyrywa się. 

EWELINA Te cukiernik, za szybko ... 
WIESŁAW To nie cukiernik, to lakiernik. 
EWELINA (Śmieje się) Lakierowany cukiernik! 
TOMASZ Nie jestem żaden lakiernik. Jestem inżynierem budownictwa! Przez pięć 

lat prowadziłem warsztat lakierniczy, bo można było zarobić. Teraz zmieniam 
branżę i ... 

EWELINA śmieje się, zachęca TOMASZA do tańca. 

EWELINA Ok., uspokój się. Już nie można się pośmiać. Co _zą lakiernik! 
Tańczą. EWELINA zwraca się do WIESŁAWA. 

EWELINA Przepraszam, przepraszam ... Ty też jesteś tym ... Inżynierem? 
WIESŁAW zaprzecza. 
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EWELINA A kim? 
WIESŁAW milczy. 
TOMASZ Wiesiek, powiedz. Chyba możesz. To przecież żaden wstyd. 

Krępujące milczenie. 
WIESŁAW Nie chcę. 
TOMASZ Ja powiem. 
IESŁA W Proszę, nie ... 

Cisza. Coraz dłuższa. 

TOMASZ Wiesiek jest księdzem. Byłym księdzem. Aja jestem jego byłym 
ministrantem. 

EWELINA Poważnie? Jesteś księdzem? A ty jego byłym ministrantem? Chłopaki, 
ale do Watykanu nie w tą stronę! 
WIESŁAW kieruje się do wyjścia .. 

TOMASZ Co robisz? 
WIESŁAW Wychodzę. 

WELINA Jezu, jaki obraźliwy. No przepraszam. Siadaj. 
TOMASZ zatrzymuje WIESŁAWA. WIESŁAW wraca. 

WELINA To znaczy byłeś księdzem, ale już nie jesteś ... ? 
WIESŁAW potwierdza. 

WELINA Tak można? 
TOMASZ Wiesiek odszedł. Teraz dużo księży odchodzi. Wziął sprawy w swoje 

ręce . Ludzie, którzy nie biorą spraw w swoje ręce, nie mają dziś racji bytu. 
TOMASZ wyciąga EWELINĘ do tańca. lłj;chodzą. MARTA i WIESŁAW sami. 

lMARTA Czyli rzuciłeś to? 
WIESŁAW potwierdza. 

MARTA Dlaczego? 
WIESŁAW Zrozumiałem, że to nie dla mnie. Chciałem czegoś innego. 

ARTA Czego? 
WIESŁAW Innego życia. 

jMARTA Jakiego? 
WIESŁAW Takiego jak twoje. 
MARTA Prowadzę najgorsze życie na świecie! Nic dobrego się w nim nie 

wydarza, nic! Jak można tego chcieć? 
EWELINA wraca. Po chwili przychodzi też TOMASZ. 

WELINANie możesz już „nie być" księdzem. Jak raz nim jesteś, to koniec, 
jesteś już nim na zawsze. 

IESŁA W Nieprawda. 
WELIN AA gdybym chciała, żebyś mnie wyspowiadał albo dał jakiś sakrament, 

który byłby mi cholemie potrzebny, dałbyś mi go? 
WIESŁAW Nie mogę. 

WELIN AA gdyby od tego zależało moje życie? 
IESŁA W Wtedy to co innego. 

WELINAA więc wciąż jesteś księdzem. Wiedziałam to! I zawsze nim będziesz. 
Nie uganiaj się za panienkami, bo pójdziesz do piekła! 
EWELINA śmieje się. Podchodzi do WIESŁAWA. 
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EWELINA Nigdy jeszcze nie spotkałam „byłego" księdza. To jakieś dziwne. 
MARTA Czemu ... 
EWELINA Ciekawe jak to jest pójść do łóżka z księdzem. 
TOMASZ No. A z mini;;trantem? 

EWELINA śmieje się. 
EWELINA Jezu, przez chwilę zrobiło się tak poważnie. Aż się przestraszyłam. 

EWELINA i TOMASZ tańczą. 
EWELINA Ale emocje. (Do TOMASZA) Chodźmy potańczyć. 
EWELINA A wy? 
WIESŁAW Ja raczej nie. 
EWELINA No tak, zapomniałam z kim mam do czynienia. Ksiądz kuternoga. 

(Do MARTY) chodź, znajdziesz sobie kogoś na parkiecie. 
MĄRTA Nie, dzięki. 

EWELINA i TOMASZ idą potańczyć. MARTA i WIESŁAW zostają sami. 
WIESŁAW Co tu robisz? 

MARTA próbuje tańczyć z WIESŁAWEM. 
MARTA Nie widzisz? Tańczę z przystojnym księdzem. 
WIESŁAW Pracujesz? 
MARTA Nie twój zasrany interes. ' 
WIESŁAW Ona też? 
MARTA A co, masz na nią ochotę? Chodź, ja pójdę z tobą. 
WIESŁAW Chyba umarłbym z obrzydzenia. 

MARTA oddala się od WIESŁAWA. 
MARTA Dalej. Umieraj. Po co tu siedzisz i psujesz powietrze. 
WIESŁAW Przepraszam. 
MARTA Przestań mnie przepraszać. Ciągle tylko przepraszasz i przepraszasz. 
MARTA Cała ta historia ... to prawda? 

WIESŁAW potwierdza. 
MARTA Ja pierniczę. 

MARTA patrzy na WIESŁAWA. 
MARTA Miałam być twoja pierwsza panną? 

WIESŁAW potwierdza. 
MARTA (Śmieje się) Zachowałam się jak suka. Nie przejmuj się, normalne 

dziewczyny nie są takie. Też taka nie jestem. 
WIESŁAW nie odpowiada. Przez parkiet przechodzą MARTA i TOMASZ. 

MARTA Zadzwonię do ciebie. Pogadamy o tym na spokojnie. 
WIESŁAW Po co? 
MARTA Nie wiem. Cały czas o tym myślę. Umówimy się w jakiejś kawiarni. 
WIESŁAW W tym mieście nie ma kawiarni. 
MARTA To w jakimś miejscu, które lubisz. Do którego chodzisz. 
WIESŁAW To nie jest dobry pomysł. 
MARTA Nie bój się . Nikt mnie nie rozpozna. Aż taka znana nie jestem. Zapraszam. 
WIESŁAW Nie będziesz za mnie płacić. 
MARTA Nie to nie. Zapłacisz za siebie sam. Ej, jest tam kto? Zrobiło mi się ciebie 

żal! 

Ja Jestem zmartwucnwstan1em 



WIESŁAW Myślę, że nie powinniśmy się spotykać. 
ARTA Kurwa, ale ty jesteś ciężki typ. 

EWELINA i TOMASZ wracają. MARTA bierze swoją torebkę. Zwraca się 
do EWELINY. 

ARTA Lecimy. 
WELINAJuż? 

OMASZ No nie, dziewczyny, zabawa dopiero się zaczyna! 
EWELINA zabiera swoją kurtkę i torebkę. 

MARTA Nie dla mnie. 
TOMASZ To chociaż umówmy się jakoś... Co ty lecisz? 

WELINAA!e najwcześniej w przyszły weekend, ok.? 
TOMASZ potwierdza. EWELINA przesyła mu całusa. Dziewczyny wychodzą. 

~ TOMASZ Stary! Jeden wyjazd i taki strzał. Chile! Ale zajebisty lokal. Podrzucić 
cię? Jadę w twoją stronę. 

IESŁA W Nie trzeba. 
OMASZ Jeszcze ci nie przeszło? Co było to było. Sobota wkrótce. 

WJESŁA W zaprzecza. 
OMASZ Na pewno? Masz kawałek. Chile! Chile! 

TOMASZ wychodzi. 

IYllESZHAnlU WIESŁAWA. noc. 

W pustym mieszkaniu. WIESŁAW jest sam, nuci melodię z dancingu, próbuje 
tańczyć. 

HnAJPIE. WIECZOR. 

WIESŁAW staje w drzwiach knajpy. Tej samej, w której był kilka nocy 
wcześniej. 

WIESŁAW Wódkę z colą. 
BARMAN waha się. WIESŁAW wyciąga pieniądze. 

WIESŁAW Płacę. 

ARMAN Była wypłata w Watykanie? 
IESŁA W (Potwierdza) I to w euro. 

BARMAN nalewa drinka. Stawia go przed WIESŁAWEM. 
IESŁA W Jak mecz? 

BARMAN Nie było meczu. Ktoś zadzwonił, że jest bomba na stadionie. 
· • '..: WIESŁAW Poważnie? , 
· · BARMAN Szukali przez cały dzień. Sciągali sprzęt aż z Wrocławia. 
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WIESŁAW Jezu Chryste. 

Z zaplecza słychać rozmowę ANDRZEJA z dostawcą. 

ANDRZEJ Jak jeszcze raz przyjedziesz bez faktury to kończę z kupowaniem 
tych szczyn. 
Po chwili wchodzi ANDRZEJ, zauważa WIESŁAWA, podchodzi do niego. 

ANDRZEJ Widzę odważny jesteś ! Słyszałem, że dzwoniłeś do dziewczyn. I co, 
poruchałeś sobie? 
ANDRZEJ podchodzi do baru. 

ANDRZEJ O czym gadacie? 
BARMAN O meczu. 
ANDRZEJ Niezły numer, co? (Do WIESŁAWA) Przecież ty się nie znasz na piłce. 

Na niczym się nie znasz. 
WIESŁAW nie odpowiada. ANDRZEJ podchodzi do niego. 

ANDRZEJ Ty żyjesz? 
Milczenie. 

ANDRZEJ Ale nawet lepiej wyglądasz. Słyszałem, że dostałeś pracę u Tomka. 
Widziało cię paru znajomych. Byli w szoku. 
WIESŁAW podchodzi do baru. 

WIESŁAW Nie chcę kłopotów. Siedzę tu i spokojnie piję. 

ANDRZEJ Chce porozmawiać. 
Milczenie. WIESŁAW siada tyłem do ANDRZEJA. Pije. 

ANDRZEJ Podobno tylko on chciał cię zatrudnić. 

WIESŁAW nie odpowiada. 
ANDRZEJ Do czego to doszło. Co za czasy. A przecież znają cię tu wszyscy. 

Pamiętam jak przyszedłem do ciebie z moim synem. Miał wtedy l\ierzmowanie. 
Byłeś kimś . Kazanie, które powiedziałeś tamtego dnia. Płakałem. Wszyscy 
płakali. Nie rozumiem jak można zostać taką szmatą. (Pauza) Wiesiu, mówię 
do ciebie. Życie jest snem, snem śnionym w gorączce. Choroba oszukuje, drwi 
z nas. Sen jest czasem błogi, innym razem zmienia się w koszmar. Wiara 
pozwala nam dotrwać do przebudzenia. Jest jak. .. Jak to szło? Pamiętasz? 
WIESŁAW nie odpowiada. ANDRZEJ zwraca się do BARMANA. 

ANDRZEJ Postaw mu kolejkę. Ode mnie. Za stare czasy. Niech się zachleje 
na śmierć. 

WIESŁAW Nie chcę. 
WIESŁAW odsuwa kieliszek, podawany przez BARMANA. Wy lewa drinka. 
ANDRZEJ śmieje się, podchodzi do baru. Przewraca WIESŁAWA, wlewa mu 
do gardła butelkę wódki. 

ANDRZEJ Bierz, kurwa, jak dają. 
ANDRZEJ odchodzi od leżącego WIESŁAWA. 

ANDRZEJ Po co tu przychodzisz? 
WIESŁAW Bo to jedyna dziura w dupie otwarta o tej porze. 

ANDRZEJ uśmiecha się. 

ANDRZEJ Chcę, żebyś mi coś opowiedział. 
WIESŁAW Zostaw mnie w spokoju. 
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ANDRZEJ Chce spokojnie pogadać. 
WIESŁAW podnosi się. Kieruje się do wyjścia. 

ANDRZEJ Powiedz mi jak to jest. Masz 50 lat i jesteś na zerze, na dnie, zaczynasz 
wszystko od nowa ... 
WIESŁAW nie odpowiada. 

ANDRZEJ Znalazłeś już sobie jakąś dupę? Co? Nawet gdybyś ... I tak nie wiedziałbyś, 
w którą dziurę jej wsadzić. 
WIESŁAW odwraca się w stronę ANDRZEJA. 

WIESŁAW Jesteś ... Głupim skurwysynem. Głupim, wszawym skurwysynem. 
ANDRZEJ Ulżyło? Opowiesz teraz? 

WIESŁAW pluje ANDRZEJOWI na buty. BARMAN wyciera je. 
BARMAN Co, trafił? 
ANDRZEJ Trafił, kurwa. 
BARMAN Jak on to robi? 

WIESŁAW wymierza kilka ciosów w powietrzu w kierunku ANDRZEJA. 
ANDRZEJ Wiesz co, lubię ci najebać. Całkiem zwyczajnie, po ludzku, lubię 

ci -najebać. Możesz przychodzić tu kiedy tylko zechcesz. Chcesz się bić 
proszę, najebię ci na każde życzenie. 

BARMAN Zajebiście. 
ffjichodzą z knajpy. 

w MIESZHAnlU WIESŁAWA. noc. 

Do mieszkania wchodzi MARTA . WIESŁAW leży na podłodze, ma pokiereszowaną 
twarz. 

MARTA Boże .. . co się stało? 
WIESŁAW Nic, nic. Pomóż mi tylko się podnieść. Nie mogę się podnieść. 

MARTA podchodzi do WIESŁAWA, chwyta go za ramię, podnosi. 
WIESŁAW Posiedzę i to zaraz przejdzie. Mam tak czasami. Ale to przejdzie. 

MARTA podsuwa mu krzesło. WIESŁAW siada. 
MARTA Przemyję ci to. 
WIESŁAW Nie trzeba. Już to zrobiłem. 

WIESŁAW patrzy na MARTĘ. 

WIESŁAW Chcesz herbaty, kawy. Wszystko jest w kuchni. 
WIESŁAW zasypia. MARTA patrzy na niego. Po chwili dzwoni jej telefon. 

MARTA Halo, tak. Tak, pracuję. Nie wiem. Do rana. Nie, teraz nie. Nie wiem. 200. 
Jak cię nie stać to zadzwoń, kiedy nazbierasz. 
MARTA idzie po herbatę, rozgląda się po mieszkaniu, zagląda do szafy. 
WIESŁAW budzi się 

WIESŁAW Co się stało? 
MARTA Zasnąłeś . 

-··"""'~WIESŁAW Która jest? 
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MARTA Czwarta. Minęła godzina piętnaście. Mam zostać na drugą? 
WIESŁAW Dziewczyno, nie wygłupiaj się. 
MARTA Pytam, bo mój telefon dzwoni i dzwoni. Chcesz spać, to pójdę sobie. 
WIESŁAW Idź . 

MARTA nie odpowiada. Milczenie przedłuża się. 
MARTA Mieszkasz tu sam? 

WIESŁAW potwierdza. 
MARTA Smutno tu. 
WIESŁAW Nie wynajmowali niesmutnych. 
MARTA W tym stanie niewiele zdziałasz. Po co dzwoniłeś? 
WIESŁAW Chciałem, żeby ktoś mi pomógł. Nikt nie chciał przyjechać . 
MARTA Oto jestem. 
WIESŁAW Jak masz na imię? 
MARTA Marta. 
WIESŁAW A naprawdę? 
MARTA Dla ciebie Marta. 

MARTA i WIESŁAW zaczynają tańczyć. Ona pokazuje mu kroki walca. 
WIESŁAW Próbuję przypomnieć sobie sen, który miałem. 
MARTA Dobry? 
WIESŁAW Jeszcze nie wiem. 
MARTA Jeżeli był dobry, warto go zapamiętać. 

Milczenie. 
MARTA Jest jeden sen, który zawsze do mnie wraca. Jestem nad morzem z moja 

siostrą. Idziemy w stronę wody po wielkiej piaszczystej plaży. Jesteśmy coraz 
bliżej. idziemy już po mokrym piasku. Krok po kroku, metr po metrze, 
zanurzamy się w ciepłej wodzie. Jesteśmy razem. Trzymamy się za ręce. 
Patrzymy na siebie. Mam na sobie letnią sukienkę. Moja siostra jest zapięta 
po szyję. Ma poparzone piersi i zawsze się wstydzi. Patrzymy w niebo. Jest 
czyste. Idziemy przed siebie. Razem. Zanurzamy się coraz głębiej . Nagle 
piasek pod stopami kończy się i zdajemy sobie sprawę, że poszłyśmy o jeden 
krok za daleko. Pod nami jest przepaść. Zaczynamy tonąć . Chcę zawrócić, 
ale nie mogę się ruszyć . Moja siostra ma na sobie ciężkie ubrania i topi się 
pierwsza. Widzę jak woda połyka ją kawałek po kawałku. Nie chcę jej puścić, 
ale ona wyrywa rękę z uścisku i znika pod wodą. Podnoszę głowę, aby na to nie 
patrzeć. Widzę jasne, oślepiające słońce . Jest lato. Wiem, że za chwilę umrę. 

Ale nie umrę sama. Czuję ulgę. Jestem szczęśliwa. 
Milczenie. MARTA idzie po torebkę. Poprawia sobie makijaż. . 

MARTA Dobrze się mnie słucha, ale źle się ze mną gada. Bo o czym można gadać. 
Chyba nie o tym, co robię. Mogę opowiedzieć ci moje sny, to wszystko. 
Dzisiaj robię to, jutro coś innego. Robię to, bo to lubię. Może jestem głupia, 
ale śmieszy mnie, że to robię i robię to. Pół roku temu stałam za ladą. Za pół 
roku pewnie wyjadę, bo jak się tu bardziej opatrzę, to za ladę nie wrócę. 
Na razie żyję i chcę się bawić . 

MARTA patrzy na WIESŁAWA. 

MARTA Zabierz mnie gdzieś. 

Ja estem zmartwucnwstanlem ~ 



WIESŁAW Dzisiaj? 
MARTA Nie dzisiaj, jutro . 

. WIESŁAW Gdzie? 
MARTA Wymyśl coś i zadzwoń. Zabierz mnie takjak się zabiera dziewczynę. 

Zaskocz mnie. 
Dzwoni telefon MARTY 

MARTA Nie pocałuję cię, bo nie całuję się z klientami. Do jutra. 
WIESŁAW Zabierzemy siostrę? 
MARTA Moja siostra nie żyje. 

MARTA wychodzi z mieszkania. 

W ZAKRYSTII. DZIErł. 

WIESŁAW i JERZY JERZY jest wściekły, krąży po całym wnętrzu. 

·JERZY Na co potrzebujesz? No powiedz. 
WIESŁAW Na dziwki. 
JERZY (Uśmiecha się) Nie wiem czy tyle mam. 

JERZY podchodzi do szafY, wyjmuje pieniądze. 
JERZY Zastanawiałeś się trochę? 
WIESŁAW Nad powrotem? 

JERZY potwierdza. . . 
WIESŁAW Nawet gdybym mógł, nie miałoby to sensu. Nic już nie czuję. ZadneJ 

pasji. Żadnej potrzeby, nic. 
JERZY Przyjdź na niedzielną mszę. Przypomnisz ją sobie. 
WIESŁAW Nie muszę. Powtarzam ją codziennie. W nocy, kiedy nie mogę spać . 

Mamroczę ją godzinami. Słowa oddalają się od sensów. Zamieniają się w puste 
dźwięki. Coraz mniej z nich znaczy cokolwiek. Mogę mamrotać je i mamrotać. 
Nic nie czuję. Tylko niektóre z nich znaczą coś jeszcze. Coraz mniej . Już nie 
wierzę. 

JERZY milczy. Podchodzi do WIESŁAWA, przytula go. Daje mu pieniądze. 
JERZY Masz. 
WIESŁAW Ale za co mi dajesz? 
JERZY Chciałeś to masz. 

nA DYSKOTECE. noc. 

EWELINA i TOMASZ tańczą. Dołączają do nich MARTA i WIESŁAW 

EWELINA Jezu, chłopie, co ci się stało? . 
TOMASZ i EWELINA wychodzą. WIESŁAW i MARTA wychodzą chwzlę po 
nich. TOMASZ i EWELINA wracają sami. 

EWELINA A co ty taki markotny? 
TOMASZ patrzy w stronę sali. 

TOMASZ Jest tu jakiś kelner? (Do EWELINY) Na co masz ochotę? , . 
EWELINA Wódkę z sokiem pomarańczowym i z ananasem. Mają tu cos takiego. 

TOMASZ szuka wzrokiem kelnera. 
TOMASZ Niech tylko ktoś się pojawi .. . 

EWELINA i TOMASZ wychodzą. WIESŁAW i MARTA tańcząc przechodzą 
przez parkiet. . . . . . 

EWELINA Będziemy tak dreptać cały wieczór? Obie~ałeś, że olś~1sz mme dz1~ia~. 
TOMASZ Nie jestem w nastroju do zabawy. Musimy pogadac. Bardzo m1 się 

podobasz. 
EWELINA Super. No i ... ? . , 
TOMASZ Ale to bardzo. Kiedy się spotkaliśmy, wiedziałem, że to będzie cos 

większego. Muszę coś wiedzieć. 

EWELINA Co? 
TOMASZ Chcę, żebyś mi coś powiedziała. 
EWELINA Ale co? 
TOMASZ Wiesz co. 
EWELINA Nie wiem. 
TOMASZ To coś. 
EWELINA Ale co to jest coś? 
TOMASZ Ty już wiesz co ... Wiesz co .. . Nie udawaj , że nie wiesz. 
EWELINA Ale co? Nie wiem, powiedz. 
TOMASZ Nie mogę powiedzieć, bo matka za dobrze mnie wychowała. 

EWELINA uderza w twarz TOMASZA, wychodzi. 
TOMASZ Chwileczkę, chcę o tym porozmawiać, daj mi szansę. 

TOMASZ wybiega za EWELINĄ. WIESŁAW i MARTA tańcząc przechodzą 
przez parkiet. Wchodzą TOMASZ z EWELINĄ. , . , 

TOMASZ Dużo o tym myślałem. Myślę, że mógłbym wybaczyc, zapomme~, 
pogodzić się z tym jakoś . Tylko musisz obiecać nigdy więcej. Nigdy więcej, 
jasne? 

EWELINA Jasne. Nigdy więcej. 
TOMASZ Obiecaj tu i teraz. 
EWELINA Przed chwilą ci obiecałam. 
TOMASZ Nie słyszałem. 

Ja Jestem zmartwucnws aniem 



WELIN A Jak się ... dowiedziałeś? 
OMASZ Jak byłem u ciebie, rozejrzałem się trochę po mieszkaniu. 
WELINA Grzebałeś w moich rzeczach? Co za skurwiel. 
OMASZ Czy tobie jest w ogóle przykro, dziewczyno? Przepraszam, miałem 

wątpliwości, musiałem ... 
EWELINA Co za skurwiel... 

OMASZ Musiałem wiedzieć. Zależy ci na mnie czy nie? 
TOMASZ i EWELINA wychodzą. WIESŁAW i MARTA tańczą, potem wychodzą. 
Wracają TOMASZ i EWELINA. 

OMASZ Wyjeżdżam. 
EWELINA Zabierz mnie. 
TOMASZ Jakja mogę ci ufać? Ajak wywiniesz taki sam numer? 
EWELINA Muszę stąd wyjechać. Jestem tu spalona. Dosłownie. 

OMASZ Dajmy no to pojedziesz. Co potem? 
WELINA Nie wiem. To co zawsze. 
OMASZ Będziemy ze sobą? Nie wydaje mi się. Nie mam do ciebie zaufania. 

WIESŁAW i MARTA wracają. 
IESŁAW Nic nie zamówiliście? 

TOMASZ Zaraz ktoś podejdzie. 
Pełne zakłopotania milczenie. EWELINA wpatruje się w TOMASZA. TOMASZ 
wychodzi, EWELINA wybiega za nim. 

WELINA Wrócisz tu? 
OMASZ (Uśmiecha się) Nie wrócę. 

EWELINA Tacy jak ty zawsze wracają. 
WIESŁAW (Uśmiecha się) Ja w każdym razie nigdzie się nie wybieram. 

WIESŁAW i MARTA wychodzą tańcząc. Wracają TOMASZ i EWELINA. 
O MASZ Dziewczyno, nie radzisz sobie, nie wiesz jak żyć. Nie licz na mnie. 
WELIN A Ja nie wiem .... 
O MASZ Wydawało mi się, że jesteś kimś ... Innym. 

EWELINA Władowałeś się do mojego łóżka. Napierdoliłeś mi farmazonów ... 
Wracają roztańczeni MARTA i WIESŁAW 

OMASZ Żałuję! Swoją drogą świetne masz mieszkanie. Całe w różu. Super. 
Brakuje tylko kutasa na ścianie. 

EWELINA Kim ty jesteś, żeby mi mówić jak żyć. Zasrany lakiernik pierdolony! 
OMASZ Dalej, dalej. 

EWELINA kieruje się do wyjścia .. 
WELINA Spadajmy stąd. Nie wytrzymam tego. 

EWELINA wychodzi z sali. MARTA idzie za nią. 
OMASZ Fajne dziunie. Szkoda tylko, że kurwy. 

TOMASZ odwraca się do WIESŁAWA. 
OMASZ Chyba wiesz ... ? 

WJESŁA W nie odpowiada. 
OMASZ Byłem we wtorek w jej mieszkaniu. Spodobała mi się chciałem 

z nią pogadać. 
WIESŁAW Przespać się. 

woJcleszeH 
TOMASZ Tak, chciałem się z nią przespać . No i chuj. Myślałem, że coś z tego 

będzie. Lokal jak burdel, telefon się urywa. Wyszła do łazienki, wziąłem go 
i posłuchałem sobie rewelacji najej sekretarce. Chryste, co za dziwka. Dziwka 
chce brać ze mną ślub. Mówię jej: spójrz mi w oczy i powiedz przepraszam. 
Nie. To miasto jest nienormalne. Wyjeżdżam stąd. Poznajesz dziewczynę i ona 
okazuje się dziwką. To miasto jest nienormalne. Wyjeżdżam stąd. 
MARTA pojawia się w sali. Podchodzi do WIESŁAWA. 

MARTA Ewelina już tu nie wróci. Wzięła taksówkę i pojechała do miasta. 
TOMASZ Boże, co ja takiego powiedziałem? Chciałem tylko jej pomóc! 

TOMASZ uderza ręką w szafę. Krwawi. WIESŁAW i MARTA wychodzą razem 
z lokalu. 

TOMASZ Ta noc nie może się tak skończyć. Co za chujowy lokal. Jadę dalej. 
Jedziecie ze mną? Na pewno? No to cześć. 
TOMASZ wychodzi z lokalu. 

w MIESZKAnlU WIESŁAWA. noc. 

MARTA i WIESŁAW wchodzą razem. MARTA rozbiera się. WIESŁAW 
odwraca się. 

MARTA Przepraszam. 
WIESŁAW Nie przepraszaj. Ciągle przepraszasz i przepraszasz. 
MARTA Podejdź do mnie. 

WIESŁAW wykonuje mały krok w jej stronę. 

MARTA Bliżej. 
Całują się. MARTA zaczyna go rozbierać. 

WIESŁAW Wstydzę się. 

MARTA Czego? 
WIESŁAW Samego siebie się wstydzę. 
MARTA Nie ma czego. 

MARTA przygląda mu się. 
MARTA Masz ładne ciało. 
WIESŁAW Nie wiem jak ... 
MARTA Pokażę ci wszystko. 

MARTA gasi światło. Ciemność. 
Po chwili w ciemności słychać głosy MARTY i WIESŁAWA. 

GŁOS MARTY Modlisz się? 
GŁOS WIESŁAWA Nie. Nie wiem. To nie jest modlitwa. Przypominam sobie jego 

słowa i wybieram z nich -te, które wciąż znaczą coś dla mnie .. Które 
przeprowadzą mnie przez ciemność. Szukam ich cały czas. Jest ich coraz 
mniej. 

Ja Jestem zmartwucnwstan1em 



LOS MARTY Jakie to słowa? 
Milczenie. Słychać kroki WIESŁAWA. 

LOS WIESŁAWA Ja jestem ... Muszę się napić. 
IESŁAW Muszę się napić. 
WIESŁAW otwiera lodówkę. Jest pusta. 

IESŁAW Muszę się napić. 
RTA Poszukaj gdzie indziej . 

IESŁA W Jak tu nie ma to nigdzie nie ma. 

HnAJPIE. noc. 

WIESŁAW, MARTA i ANDRZEJ w lokalu. ANDRZEJ pali papierosa BARMAN. 
Stoi za barem. 

NDRZEJ Cześć Wiola. Co porabiasz w Wałbrzychu? 
ARTA Takie mam imię. Marta lepsze, nie? 
NDRZEJ Lepsze. 

Odwraca się do BARMANA. Śmieją się. 
ARMAN Dużo lepsze. 
NDRZEJ Czego się napijecie? Stawiam. Bądźcie moimi gośćmi. 

Daje znak BARMANOWI. BARMAN podaje MARCIE i WIESŁAWOWI drinki. 
NDRZEJ A słyszałeś? Kolejny księżulo okazał się kapusiem. Wreszcie się za nich 

zabrali. Trzeba ich porozgniatać jak wszy. Dobrze, że się z tego wypisałeś. 
WIESŁAW nie odpowiada. 

NDRZEJ Ty chyba też miałeś swoją teczkę, nie? 
WIESŁAW Ale była już taka gruba, że w końcu mnie olali. 

ANDRZEJ śmieje się. 
ANDRZEJ Ty nie jesteś z kapusiów. Ty jesteś z pijaczków. Wiesiu, napij się 

jeszcze jednego. 
ANDRZEJ wstaje, oddaje swoje krzesło WIESŁAWOWI. WIESŁAW siada przy 
barze. BARMAN nalewa mu drinka. ANDRZEJ podchodzi do MARTY 
Zaczynają tańczyć. 

NDRZEJ Zatańczysz? Pięknie wyglądasz. 
RTA Dziękuję. 

ANDRZEJ Co tam u taty? 
· ARTA Nie wiem. Jak spotkam sukinsyna będę pierwsza, która mu nakopie. 

NDRZEJ Zadzwoń do niego. Pytał o ciebie. Martwi się. 
ANDRZEJ Słyszałem, że tańczyliście z Wiesiem. Jaki on jest w tańcu, bo jaki 

w łóżku to chyba się domyślam. 
MARTA wyrywa się ANDRZEJOWI, podchodzi do baru. 

ARTA Wiesiek, wychodzimy. 
WIESŁAW próbuje wstać. MARTA pomaga mu. 

ANDRZEJ Jesteście razem? 
ANDRZEJ Pasujecie do siebie. 
WIESŁAW Wy też. 

wo1c1eszeH 

MARTA i WIESŁAW kierują się do wyjścia. ANDRZEJ zatrzymuje ich. 
ANDRZEJ Lubię tego gościa. Jest zdrowo pojebany. Wiesiu, napij się jeszcze. 

Ostatniego, na drogę. W imię dawnej przyjaźni. 
BARMAN podaje drinka WIESŁAWOWI i ANDRZEJOWI. WIESŁAW wypija. 

ANDRZEJ (Do MARTY) Wiesz z kim się zadajesz? 
ANDRZEJ wylewa swojego drinka. 

ANDRZEJ Legenda. Proboszcz terminator. Opowiedziałeś jej swój popisowy 
numer? Jak w Boże Ciało wywinąłeś orła na procesji? Dziewczynki 
z kwiatuszkami do dzisiaj nie mogą dojść do siebie. Chyba nawet puściłeś 
pawia, co? 

WIESŁAW Jedni nadają się do tej roboty, inni nie. Ja się nie nadawałem. 
ANDRZEJ Wywinąć taki numer na oczach tysiąca ludzi, to jest osiągnięcie. Nic 

dziwnego, że stracili do ciebie cierpliwość. W końcu. Po tylu latach. Pisali 
chyba nawet o tym w gazetach? A może nie pisali? Nie, nie pisali. 
WIESŁAW przewraca się. MARTA próbuje go podnieść. 

BARMAN Pisali w Tygodniku Wałbrzyskim. 
ANDRZEJ Nie pisali. Znam redaktora i wiem, że nie pisali. Ty jesteś zwykłym 

małym pijaczkiem, o takich jak ty nie piszą w gazetach. 
MARTA szarpie się z WIESŁAWEM, próbuje go podnieść. WIESŁAW jest 
jednak bezwładny i ciężki. Po chwili oboje lądują na podłodze. 

MARTA Boże, co człowiek. Czy on zawsze taki był?! 
ANDRZEJ Zawsze taki był. 
BARMAN I zawsze taki będzie. 

MARTA zostawia WIESŁAWA, siada na podłodze blisko wyjścia. Płacze. 

ANDRZEJ podchodzi do leżącego WIESŁAWA. 
ANDRZEJ No i co. Nic. Leżysz jak pizda i nic. Taki właśnie jesteś. Nic, nic, nic. 

(Do BARMANA) Zamykamy, zwijaj wszystko. (pauza) Słuchaj , zadzwoń jutro 
do tego gościa od Tyskiego. Jak jeszcze raz przyjedzie bez faktury to go 
zajebię. I ciebie też zajebię, bo masz tego pilnować. A teraz won do domu. 
BARMAN wychodzi. ANDRZEJ wraca do WIESŁAWA. 

ANDRZEJ (Do WIESŁAWA) Terminator, jednej rzeczy nie rozumiem. Po co tu 
przyłazisz? 

WIESŁAW Bo nie umiem bez ciebie żyć. 
ANDRZEJ zapala papierosa. Staje nad leżącym WIESŁAWEM. 

ANDRZEJ Nie śpij. Życie jest snem. Snem śnionym w gorączce. Choroba oszukuje 
i drwi z nas. Sen ... 

WIESŁAW .. .jest raz błogi, innym razem zmienia się w koszmar. Wiara pozwala 
nam dotrwać do przebudzenia. 

ANDRZEJ Jest jak ... 
WIESŁAW .. . ramię ukochanej osoby, śpiącej tuż obok nas, w które możemy się 

wtulić w oczekiwaniu na świt. (wraca Marta, pomaga mu się podnieść) 
Nieszczęścia i ból, których nie żałuje nam życie miną bez śladu. Tak jak bez 
śladu mija choroba w ramionach ukochanej. W jej ramionach stajemy się silni. 



W jej ramionach jesteśmy bezpieczni. W jej ramionach doczekamy końca nocy. ~t~ 
Nad ranem obudzimy się zdrowi. 
WIESŁAW powoli podnosi się. Idzie w stronę MARTY. 

NDRZEJ Wierzysz w to? 
WIESŁAW nie odpowiada. 

NDRZEJ Powiedz, czy w to wierzysz to dla mnie bardzo ważne. Ważniejsze niż 
wszystko inne. 
WIESŁAW i MARTA kierują się do wyjścia. 

NDRZEJ Ale w końcu znalazłeś sobie dziewczynę. Co z tego, że kurwę. Za to jak ci 
zrobi pałkę, od razu zobaczysz Trójcę Przenajświętszą. Nie musisz się modlić. 
Masz dziewczynę, pracę. Może niedługo kupisz sobie coś na raty. (Do MARTY) 
Powiedz, wsadził ci czy musiałaś pokazać mu jak to się robi . 
WIESŁAW odwraca się. Podchodzi do ANDRZEJA. 

IESŁA W Poza tym chcę ci dziś najebać. 

NDRZEJ Jesteś z laską. Będzie obciach. 
WIESŁAW zbliża się do Andrzeja jeszcze bardziej. ANDRZEJ cofa się. 

IESŁAW Jestem z dziewczyną, dlatego dziś ci najebię. 

ARTA Najebię ci, zobaczysz. 
ANDRZEJ cofa się. Woła BARMANA. 

NDRZEJ Marek! Marek! Marek! 
Bez odpowiedzi. 'ffyciemnienie. 

Koniec. 

·f . 
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