
dzieci holocaustu

OSOBY:

HELENA, ̄ ydówka, a mo¿e pó³ ̄ ydówka, pó³ Aryjka, raz ma w³osy blond, raz ciem-
ne, do koñca sztuki jej pochodzenie nie jest wiadome, mo¿e zreszt¹ nie mia³a
z ¯ydami nic wspólnego, mo¿e jej siê to wszystko przywidzia³o, mo¿e innym siê
przywidzia³o, mo¿e to kl¹twa, mo¿e wymówka

WITOLD, m¹¿ Heleny
HANIA, ich kilkuletnia córka
KELNER, ma taki sam �typowy ¿ydowski nos� jak ci poni¿ej, nos mo¿e byæ docze-

piany na gumce i przypominaæ nos klauna
CHÓR DZIECI OCALA£YCH z holokaustu, jest ich oko³o dziesiêciorga, maj¹ typo-

wo aryjski wygl¹d, który nieudolnie maskuj¹ za pomoc¹ rekwizytów takich jak
�typowo ¿ydowski nos� lub �typowo ¿ydowskie uszy�, ubrane s¹ w jednakowe
stroje chórzystów i maj¹ oko³o trzydziestu lat

CHÓR DZIECI NIEOCALA£YCH z holokaustu, mog¹ w³a�ciwie nie istnieæ, gdy¿
nieobecni nie maj¹ g³osu, choæ siê dopominaj¹; w ka¿dym razie Helena nie ma
w¹tpliwo�ci, ¿e istniej¹; mog¹ wyst¹piæ w postaci �wietlnego neonu, grane przez
tych samych aktorów, którzy graj¹ Chór Dzieci Ocala³ych
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Kwietniowa noc. Pokój. Do�æ ascetycznie urz¹dzony, tylko telewizor, stó³ i krzes³o, na
�cianie wy�wietlony Chór Dzieci Nieocala³ych, Helena w blond w³osach siedzi w fo-
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telu, je pomarañcze i ogl¹da telewizjê, czê�ciej patrzy jednak w innym kierunku, na
przyk³ad przez okno, z którego rozci¹ga siê piêkny widok na wielkie miasto.

CHÓR DZIECI NIEOCALA£YCH (syczy przez kilkadziesi¹t sekund, na pocz¹tku bar-
dzo cicho, potem coraz g³o�niej) ¯¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿�

HELENA (pocz¹tkowo macha rêk¹, jakby odgania³a brzêcz¹c¹ muchê, potem mówi, wtedy
dzieci sycz¹ coraz g³o�niej, wiêc zatyka w koñcu uszy i wykrzykuje) ¯ona, ¿uchwa,
¿onkil, ¿o³¹d�, ¿ó³w, ¿aba, ¿aden, ¿ó³tko, ¿y³a, ¿yto, rzodkiew!

CHÓR DZIECI NIEOCALA£YCH Rzodkiew pisze siê przez �rz�, uczy³y�my siê w szko-
le, dopóki� (odgrywa zabawê w szko³ê, ale wci¹¿ syczy) ¯¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿�
Helena ciska w dzieci pomarañcz¹, na któr¹ dzieci rzucaj¹ siê i zaczynaj¹ j¹ sobie
wyrywaæ.

HELENA ¯ó³w, ¿aba, ¿aden, ¿¹daæ.. (rozmarza siê, z zastanowieniem) ¯¹daæ ¿or¿ety,
¿aguara, ¿¹ pol gotje, ¿¹daæ homarów, szampana, penthousa, mu�linów, koronek, ¿¹-
daæ ekstazy, orgazmów, mórz, oceanów, ¿¹daæ mi³o�ci! M³odo�ci, piêkna ¿¹daæ! Szczê-
�cia ¿¹daæ! Szczê�cia! Szczê�cia!

CHÓR DZIECI NIEOCALA£YCH (oskar¿ycielsko-pogardliwym tonem) ̄ ¹daæ rzodkwi,
brukwi, sucharów, ¿¹daæ marchwi, kartofli, mleka, ¿¹daæ ¿ycia, ¿ycia ¿¹daæ!
Wchodzi Witold.

HELENA (pogodnieje, u�miecha siê do Witolda) O, ¿o³nierz, ¿andarm!
WITOLD (ca³uje Helenê mocno w usta i dodaje zmys³owo) ¯¹dza.
HELENA (smutniej¹c) ¯¹d³o. ¯mija. ¯al, ¿a³oba. ¯yletka.

Chór Dzieci Nieocala³ych znika.
WITOLD Co ogl¹dasz?
HELENA Rocznicê.
WITOLD Któr¹?
HELENA Pierwsz¹? Drug¹? Trzeci¹? Straci³am rachubê. Cztery, piêæ, sze�æ, siedem,

osiem, dziewiêæ, dziesiêæ, jedena�cie�
WITOLD Nie licz, chod� do ³ó¿ka.
HELENA �dwana�cie, trzyna�cie, czterna�cie, piêtna�cie, szesna�cie. Zasnê³a?
WITOLD Zasnê³a. Chod�. (chwyta kobietê za rêkê)

Wychodz¹.
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CHÓR DZIECI OCALA£YCH (przechwalaj¹c siê) Nas by³o trzydzie�cioro w rodzinie,
zosta³o czworo. Nas by³o dziewiêædziesi¹t troje, zosta³o dwoje. Nas by³o siedemdzie-
siêcioro, zosta³em jeden�! Nas by³o sto w rodzinie, zosta³o dwoje, nas by³o sze�æ
bilionów dwa miliony sze�æ tysiêcy osiemset dwadzie�cia trzy w rodzinie, zosta³ nikt!
By³a babka, by³ ojciec, by³a ciotka, by³a klotka, by³a szwagierka duperelka, by³a�

CHÓR DZIECI NIEOCALA£YCH ¯¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿� ¯ycie.
CHÓR DZIECI OCALA£YCH Co powiedzia³y�cie? Nas by³o dwunastu braci i dwa-

dzie�cia sióstr, nie dziewiêtna�cie, zosta³o siê pó³! ¯yto. Siedzieli�my w snopku ¿yta.
Ani mru-mru. Cicho siedzieli�my, a ¿yto drapa³o w nosy, a psik, a psik. Halt! (czê�æ
z nich wyjmuje zabawkowe �wiec¹ce pistolety i zaczyna strzelaæ do pozosta³ych, któ-
re rozbiegaj¹ siê, krzycz¹c lub/i �miej¹c siê, po czym wracaj¹ na swoje miejsce) Sie-
dzieli�my po dwa w snopku. Nie zapomnimy. Nie ruszaæ siê. Siku. Kupa. Nie p³akaæ.
Nie �miaæ siê. Robaki. Do nocy, do nocy. (patrz¹ w stronê, w któr¹ wyszli Witold
i Helena) Co oni robi¹ tak d³ugo?
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CHÓR DZIECI NIEOCALA£YCH My wiemy! (szepcz¹ sobie nawzajem do ucha)
CHÓR DZIECI OCALA£YCH K³amczuchy. Zasmarkane. Jak �¯� to zawsze zasmarkany.

Niemo¿liwe, a bociany?
CHÓR DZIECI NIEOCALA£YCH ¯yrafy? W piecu!
CHÓR DZIECI OCALA£YCH Aaaaa!!! (widz¹c wchodz¹cych roze�mianych Witolda

i Helenê) My wiemy, co robicie, nowe ¿ycie robicie. Nowe sze�æ milionów? Fuj!
Pornografia. Suka. ¯mija. Swoje, swoje. A niczyje? Nie³adnie. Nie³adnie. Daj nam
chleba!
Helena i Witold nie zwracaj¹ najmniejszej uwagi na chóry. Chór milknie.

HELENA Którego dzisiaj mamy?
WITOLD Dziewiêtnastego.
HELENA Tak my�la³am. (po chwili) Ty zawsze wiesz. Móg³by� siê choæ raz zapomnieæ,

straciæ rachubê. Wreszcie przyda³by siê ten ohydny kalendarz, który kupi³a twoja matka.
Jezu, ale ona ma gust! (�mieje siê, ale widz¹c karc¹cy wzrok Witolda, milknie) Wiesz
co? Wyjd�my dzi� wieczorem!

WITOLD S¹dzi³em, ¿e nie lubisz rocznic.
HELENA Nie chcesz? Dobrze, zostaniemy.
WITOLD Nie, nie, nie o to chodzi. Mam du¿o pracy, mam nadziejê, ¿e dostanê podwy¿-

kê, muszê pokazaæ, ¿e zale¿y mi na tej robocie. Ale tak, chod�my.
HELENA Obiecujê, ¿e nie wypijê ani kropelki. I w³o¿ê dla ciebie tê sukienkê.
WITOLD (ze zdziwieniem) Tê sukienkê?
CHÓR DZIECI OCALA£YCH W tej sukience j¹ spotka³ po raz pierwszy, w tej sukience

siedzia³a przy fontannie i wygl¹da³a piêknie. Sukienka by³a blado¿ó³ta.
CHÓR DZIECI NIEOCALA£YCH Nie! W tej sukience spotka³ j¹ po kilku latach. Sie-

dzia³a przy bramie. Jej oczy nie by³y pe³ne mi³o�ci, jej oczy by³y puste. Sukienka by³a
brudna, w ohydnym szarobr¹zowym kolorze i cuchnê³a szczyn¹. W tej sukience wy-
gl¹da³a jak wilk. W tej sukience by³a wilkiem.

CHÓR DZIECI OCALA£YCH Nie! To by³a sukienka jej praprababki. Prababka wygl¹-
da³a w tej sukience jak wilk. W tej sukience by³a wilkiem. Praprababkê w³o¿ono w tej
sukience do do³u, ale sukienka by³a jeszcze ca³kiem dobra, wiêc sukienkê wyjêto.
Sprzedano, kupiono i wyprano. Nie! Najpierw wyprano, ¿eby uzyskaæ wy¿sz¹ cenê.
Nie poznano podmiotu tego zdania. Ale praprababka mia³a zdjêcie w tej sukience.
I taka sama sukienka, ale nie cuchn¹ca szczyn¹, tylko pachn¹ca najlepszym niemiec-
kim p³ynem do p³ukania wisi w szafie na specjalne okazje.

CHÓR DZIECI NIEOCALA£YCH Nie! W tej sukience prababka wygl¹da³a jak wilk.
W tej sukience babka wygl¹da³a jak wilk. W tej sukience matka wygl¹da³a jak wilk.
W tej sukience wygl¹da jak wilk. W tej sukience jest wilkiem jak jej matka, babka
i prababka. Sukienka by³a ¿ó³ta. Sukienka jest zielona. By³y trzy miliony blado¿ó³-
tych sukienek. Jest osiemdziesi¹t milionów zielonych sukienek. Sukienki pachn¹ szczy-
n¹. Sukienki cuchn¹ najlepszym niemieckim p³ynem. Nie ma ju¿ specjalnych okazji.
Nie zdarzy siê ju¿ nigdy wiêcej nic specjalnego.
Helena przebiera siê w tym czasie, zdejmuje szlafrok, zak³ada rajstopy, buty, maluje
siê, na koniec wk³ada blado¿ó³t¹ sukienkê i ciemn¹ perukê.

WITOLD (zasuwaj¹c suwak w sukience Heleny) Nie przypuszcza³em, ¿e w³o¿ysz jesz-
cze kiedy� tê sukienkê.

HELENA Ja te¿ nie. Ale w koñcu to rocznica.
Oboje, Helena pod ramiê z Witoldem, podchodz¹ do stolika, Witold odsuwa krzes³o,
kobieta siada. W restauracji s³ychaæ tango, na przyk³ad Piazzoli, co kilka chwil w bar-
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dzo zgrzytliwy sposób przebijaj¹ siê d�wiêki przedwojennych piosenek �piewanych
w jidysz, ale tak, ¿e jêzyk jest niemal nierozró¿nialny.

S c e n a  3

CHÓR DZIECI NIEOCALA£YCH (nieudolnie recytuje, z trudem przypominaj¹c sobie
kolejne wersy) Zdrowa� Mario, ³¹ki� pe³na�

CHÓR DZIECI OCALA£YCH Ha, ha, ha! £¹ki� pe³na. (gra na nosie, po czym recytuje
bezb³êdnie) Zdrowa� Mario, ³aski� pe³na, Pan z Tob¹, B³ogos³awiona� Ty miêdzy nie-
wiastami. W³o¿y³a tê sukienkê, ¿eby byæ jak jej matka, jak jej babka, jak jej prababka,
jak wilk. Jemu jest wilkiem, jemu jest wilkiem, bo on jest jak jego matka, jak jego
babka, jak prababka ma z³y gust.

HELENA Wiesz, w tej sukience moja matka by³a wilkiem. Ta sukienka jest blado¿ó³ta.
To jest zielona, brudna, cuchn¹ca sukienka. W tej sukience moja prababka siedzia³a
przy bramie i by³a wilkiem. W tej sukience w³o¿yli j¹ do do³u. Wypijmy za rocznicê!
Kelner! (macha na wchodz¹cego na scenê mê¿czyznê)

WITOLD (do kelnera nalewaj¹cego wino do kieliszków) Wie pan, mia³a na sobie tê su-
kienkê, kiedy widzia³em j¹ po raz pierwszy. To jest blado¿ó³ta sukienka i piêknie
pachnie. Powiedzia³a wtedy, ¿e to wyj¹tkowa okazja i ¿e nigdy wiêcej jej nie w³o¿y.
Ale có¿, jest rocznica.

KELNER (rozbawiony) Moja prababka mia³a tak¹ sukienkê. Kupi³a j¹ i wypra³a. Nie,
kupi³a ju¿ wypran¹ sukienkê, choæ gdyby kupi³a niewypran¹, zap³aci³aby mniej. Za-
bawne, zdaje siê, ¿e to by³ dok³adnie taki dzieñ jak dzisiaj, kiedy kupi³a tê sukienkê.
(odchodzi)

WITOLD Dlaczego znów mówimy z nim o sukience? Przecie¿ wiadomo, co to za typ.
HELENA Nie mo¿na inaczej.
WITOLD Spróbujmy, Helena. I przestaæ nosiæ ciemne w³osy, na mi³o�æ bosk¹!
CHÓR DZIECI OCALA£YCH Na mi³o�æ bosk¹. Na mi³o�æ bosk¹. Ojcze Nasz, który�

jest w niebie. �wiêæ siê imiê Twoje. Przyjd� królestwo Twoje. Przyjdzie?
CHÓR DZIECI NIEOCALA£YCH A my wiemy, nie powiemy, a to by³o tak: Sia³a baba

mak, nie wiedzia³a jak, a my wiemy, nie powiemy, a to by³o tak�
CHÓR DZIECI OCALA£YCH Powiedzcie, prosimy, to nie nasza wina! To nie jej wina.
HELENA (nie zwracaj¹c uwagi na chór, jakby w ogóle go nie zauwa¿a³a) To moja wina.

Moja praprababka by³a wilkiem i by³a winna. Ja noszê tê zielon¹, cuchn¹c¹ szczyn¹
sukienkê i jestem winna. Nie, nie winna, po prostu zmêczona. Od dnia narodzin �mier-
telnie zmêczona. (po chwili) Witold, my�lisz, ¿e przyjdzie?

WITOLD Nie czekaj, do licha, Helena. Dlaczego czekasz?
HELENA Nie wyg³upiaj siê, skarbie. Na co� trzeba czekaæ. Zreszt¹ ty te¿ czekasz. Cze-

kasz, myjesz zêby, czekasz, pij¹c kawê, czekasz, jad¹c do pracy i kochaj¹c siê ze mn¹.
Nie rozumiesz, ¿e jak nie przyjdzie, to ju¿ po mnie? ¯e jak nie przyjdzie, musia³abym
co� zrobiæ, ¿eby byæ szczê�liwa? Nie rozumiesz, ¿e nie mam na to si³y? ¯e mam ju¿
tylko si³ê na kieliszek wina? Czerwonego. Zamów jeszcze. Sytuacja nie wymknie siê
spod kontroli, poniewa¿ nikt niczego tu nigdy nie kontrolowa³. Poniewa¿ nigdy nie
chcia³e� mnie w gruncie rzeczy kontrolowaæ, poniewa¿ chyba sam widzisz, ¿e nie ma to
najmniejszego sensu. A jednak ci¹gle ka¿esz mi wzi¹æ odpowiedzialno�æ. A przecie¿ ja
nigdy, nigdy nie mogê siê przestaæ czuæ odpowiedzialna, chocia¿ tego nienawidzê!

WITOLD Helena, wiesz, ja, myj¹c zêby, myjê zêby i kochaj¹c siê z tob¹, kocham siê
z tob¹. Dobrze wiem, jak bardzo sama wreszcie chcia³aby� wiedzieæ, za co powinna�
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byæ odpowiedzialna. I sama musisz tê odpowiedzialno�æ na siebie wzi¹æ. ¯e nie wol-
no ci zak³adaæ tej sukienki, która nie ma ju¿ ¿adnego zapachu, i nawet jak bêdziesz
bardzo d³ugo j¹ nosi³a, to nie zdejmie z ciebie odpowiedzialno�ci, nie wykrêcisz siê
tak ³atwo, Helena.

HELENA Przecie¿ powiedzia³am ci, ¿e to by³o g³upie, ¿e siê pomyli³am, ¿e nie mam
przecie¿ z tym nic wspólnego. By³am radosnym dzieckiem. To dziecko to ja? Zapyta-
³am siebie wtedy i nie zastanawia³am siê d³ugo, Witold. Ja jestem tym dzieckiem,
prawda?

CHÓR DZIECI NIEOCALA£YCH Którym dzieckiem jeste�? No którym z nas jeste�?
No? Ka¿dym jeste�, ¿adnym jeste�, bo my tylko w trybie przypuszczaj¹cym jeste�my.
Wirtualnie, potencjalnie. Nie. Wiêc jak ty mo¿esz? Nic nie mo¿esz tak jak my? Pograj
z nami w truch³o buch³o!

WITOLD Ale zaraz potem wymy�li³a� co� nowego. Wiesz, pamiêtam, jak obejrza³a�
kiedy� taki film i zaczê³a� siê czesaæ tak jak one. Powiedzia³a�, ¿e by³y piêknie ucze-
sane, ¿e nikt nigdy nie by³ tak piêknie uczesany i ¿e odt¹d bêdziesz tylko tak upinaæ
w³osy. I ¿e u�miech nie bardzo pasuje do tych w³osów. No, mo¿e co najwy¿ej leciutki
u�mieszek, którym chcesz wszystkim powiedzieæ, ¿e oni tak¿e nie powinni siê g³o�no
�miaæ, bo nie ma w tym nic do �miechu. ¯e od tego �miechu puchn¹ ci uszy.

CHÓR DZIECI OCALA£YCH (chichocze) Jezu, jak ona wygl¹da³a w tych fryzurach!
Pamiêtacie? (przedrze�nia Helenê, upinaj¹c sobie w³osy i robi¹c g³upie miny) Ale my
powiedzia³y�my do�æ! To nie jej wina, ¿e fryzury ju¿ niemodne, no ale mog³aby siê
przestaæ tak czesaæ, choæ to nie jej wina. Tak mówi. Mówi, ¿e to jej wina. ¯e to nie jej
wina, mówi. A teraz takie piêkne fryzury, na pazia, na zapa³kê i kok jak banan, i koñ-
ski ogon, i z grzywk¹, i bez grzywki, ale naj³adniej rozpuszczone! Helena, rozpu�æ
w³osy!

CHÓR DZIECI NIEOCALA£YCH M¹drale. Ona nie mo¿e w rozpuszczonych. Bo ona
nie jest taka jak wy, wstrêtne bachorzyska, rozpuszczone, rozwydrzone. Jak dziadow-
ski bicz. Ej, wiecie, ona nas nabiera, ona nas nabiera wszystkich, wykorzystuje nasze
cierpienie i nasze fryzury! Albo nie, nasze fryzury, smutek jej w³asny, nêdzny i ma³y,
i zupe³nie bez powodu. Nie to, co nasz! Nasz to dopiero! Wstrêtna lisica-zazdro�nica.
Fuj! Jak ci nie wstyd!

CHÓR DZIECI OCALA£YCH Jak ci nie wstyd! Bezwstydnica, niewstydnica, fuj, fuj!
CHÓR DZIECI NIEOCALA£YCH Ha! A wy m¹drale?! A wy co? Lepsze? Terefere!

Dzieci Oca³a³e trochê siê wstydz¹ i patrz¹ pod nogi; Dzieci Nieocala³e zamknê³y im
chwilowo usta.

CHÓR DZIECI NIEOCALA£YCH Ty lisico-zazdro�nico, sukienka twoja nie cuchnie
szczyn¹, leniem cuchnie, ot co! Ty siê wymigujesz, nie chce ci siê nic, m¹drala, ty nie
masz z nami nic wspólnego, ty siê zajmij dzieckiem lepiej, sob¹ siê zajmij, obiad
ugotuj, obraz namaluj, ksi¹¿kê napisz, dom zbuduj, rozwi¹¿ równanie, w kosmos po-
leæ, stwórz nowy system filozoficzny, odpowiedz na pytanie o sens ¿ycia i �mierci, to
wszystko pestka przy nas!

HELENA (zdziwiona) Jak to, wy nie wiecie?
CHÓR DZIECI NIEOCALA£YCH Ha, ha, ha! A my wiemy, nie powiemy, a to by³o tak,

a my wiemy, nie powiemy, a to by³o tak� (droczy siê z Helen¹, a w³a�ciwie z ca³ym
�wiatem, szepcze odpowiedzi na najwa¿niejsze pytanie, a potem zanosi siê g³o�nym
�miechem)

CHÓR DZIECI OCALA£YCH (zirytowany rzuca w Chór Dzieci Nieocala³ych jab³kiem)
Milczeæ! Umarli nie maj¹ g³osu! Nie znosimy kombatanctwa. Wszystkie rozumy
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pozjada³y! A przecie¿ to was zjedli. Ha ha ha! Po¿ar³y was wilki, po¿ar³a was jej
matka, jej babka, jej prababka, praprababka. To nie jej wina. Akurat. ̄ ywcem po¿ar³a
i upra³a sukienkê. Ale �mityczna przemoc� ukróci³a �niewinno�æ stawania siê�. Tak
pisz¹ w m¹drych ksi¹¿kach. Ha, ha, ha! Nie jej wina! Akurat! (ostatnie s³owa wypo-
wiadaj¹ drwi¹co i w stronê Heleny, pij¹c do niej bez ogródek)
Na scenê wchodzi Kelner. Dolewa wszystkim wina. Dzieciom tak¿e, poniewa¿ nie s¹
ju¿ dzieæmi.

HELENA (do Kelnera) Po co panu ten nos?
KELNER Dla kura¿u. (wychodzi)
WITOLD (budz¹c siê z chwilowego odrêtwienia, w stronê Chóru Dzieci Nieocala³ych,

coraz gniewniej) Do�æ! Mia³y�cie tylko komentowaæ bieg zdarzeñ i wprowadzaæ do
dramatu elementy liryczne. Nie bêdziecie nikogo s¹dziæ. Nie pozwalam! Przecie¿
was nie ma nawet, wy� wy�

CHÓR DZIECI NIEOCALA£YCH Ha! Nic z tego, tylko my mamy g³os! Po tym wszyst-
kim tylko my mamy i mówimy, co nam siê ¿ywnie podoba. Wieczny stasimon! I nie
mów, ¿e nie czujesz, czym cuchnie ta sukienka.

WITOLD Przeceniacie swoj¹ dziejow¹ rolê, drogie dzieci. Kto was, u licha, uczyni³ bo-
haterami tego dramatu?

CHÓR DZIECI NIEOCALA£YCH (wskazuj¹c na Helenê) Ona, ona, ha, ha, ha, nabra³a
siê na nasze s³odkie bu�ki, �liczne oczka, smutne oczka.

HELENA (uspokajaj¹c Witolda) Nie z³o�æ siê Witold, to tylko dzieci, zobacz, jakie s³od-
kie bu�ki, jakie �liczne oczka, jakie smutne, nie ich wina, ¿e smutne. Nie ich wina, ¿e
nie lubi¹ ha³asu, tañca, �piewu, �miechu. Nie ich wina.

WITOLD (zrezygnowany) Nie. Wracajmy.
Helena dopija szybko wino, oboje wstaj¹, Kelner z lekko drwi¹cym u�mieszkiem k³a-
nia siê w pas wychodz¹cym. Dzieci obu chórów znikaj¹.
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�wita. Ten sam pokój, jak w scenie 1. Na �rodku stoi zap³akana trzylatka. Helena
w blond w³osach.

HELENA (czule i z niepokojem do dziecka) Haniu, co siê sta³o? Dziecko, maleñka, nie
bój siê, ju¿ dobrze, nie p³acz, nie p³acz� (do Witolda) Znów mia³a koszmary.

WITOLD (zrezygnowany) Niewybuchy�

K o n i e c


