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OSOBY:

KASIA, lat dziewiêtna�cie, ofiara
VIK, lat dwadzie�cia, zabójca pierwszy
OGRYZ, lat osiemna�cie, zabójca drugi
KASJERKA
PANI Z PIESKIEM
KONDUKTOR

S c e n a  1

Zapuszczony dworzec kolejowy. Kasia kupuje bilet. Za ni¹ w kolejce stoj¹ Vik i Ogryz.
KASIA Jeden ulgowy do Warszawy poproszê.
KASJERKA Przy oknie?
KASIA Tak, proszê.
KASJERKA Nie ma ju¿ przy oknie.
KASIA To wszystko jedno jaki.
KASJERKA Przy drzwiach przeci¹g.
KASIA Wszystko jedno.
VIK Boszszee, co za dyskusje, jak w pierdolonym sejmie� Przy drzwiach panience nie

pasuje? Ja mogê siedzieæ przy drzwiach.
OGRYZ Od razu widaæ, kto wchodzi, kto wychodzi, idzie kanar czy nie idzie, uciekaæ,

nie uciekaæ�
VIK Durny jeste�. Przecie¿ kupujemy bilety. Jak normalni, cywilizowani ludzie. Kasa

jest, nie?
Ogryz kiwa g³ow¹.

VIK No to kupujemy i jedziemy na legalu.
KASJERKA Dla niepal¹cych?
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KASIA Tak.
VIK Dymek przeszkadza? Niezdrowo dla p³ucek?
KASIA Mo¿e byæ dla pal¹cych, wszystko jedno.
VIK No!
KASJERKA No to niech siê pani decyduje, wypisa³am ju¿, Chryste, szacunku dla ludz-

kiej pracy nie ma�
KASIA Naprawdê wszystko jedno.
VIK Zawsze ci tak wszystko jedno?

Kasia bierze bilet, p³aci, odchodzi bez s³owa.
VIK Dwa normalne na ten sam poci¹g.
OGRYZ Do Warszawy? A po co do Warszawy? Mieli�my jechaæ do�
VIK Zamknij siê wreszcie, Warszawa nie pasuje?
OGRYZ Pasuje, ale po chuj do Warszawy�
VIK Pospacerowaæ, powdychaæ wielkomiejskiego powietrza, do muzeum pój�æ albo

gdzie�
KASJERKA I co, zdecydowali panowie? Bo przerwê mam za trzy minuty. Zamykam i

nie ma pukania, proszenia, biletów�
VIK Tak, tak, do Warszawy dwa normalne.
OGRYZ Ochuja³e� do reszty�
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OGRYZ (opowiada) Ja to w ogóle od pocz¹tku uwa¿a³em, ¿e to g³upi pomys³. To znaczy,
ten pomys³ na pocz¹tku to by³ taki, ¿eby jechaæ do Warszawy. Ja nie wiem, po co. W
ogóle, jak ¿e�my tam dojechali, znaczy do Warszawy, to nie zrobili�my nic sensowne-
go. Do pubu na piwo poszli�my i na pi³karzyki. I do kina na film jaki� sensacyjny, ale
nie wiem, czy mi siê podoba³, bo zmêczony by³em i zasn¹³em. Vik mówi³, ¿e dobry
by³ ten film. I w Macu byli�my, McZestaw z cheeseburgerem zjad³em i z col¹. Co�
jeszcze? A tak, jasne, byli�my jeszcze na trzydziestym piêtrze Pa³acu Kultury. Ju¿
taki wieczór by³, zmierzch znaczy siê, piêkna ta Warszawa jest, taka o�wietlona.
Wszystko widaæ, ca³e miasto. U nas nie ma takich wysokich budynków.

S c e n a  3

Przedzia³ w poci¹gu. Pusty, wbrew temu, co mówi³a kasjerka. Kasia siada przy oknie,
torbê �redniej wielko�ci k³adzie na pó³ce, wyjmuje jaki� magazyn kobiecy.
Korytarzem przechodz¹ Vik i Ogryz. Zagl¹daj¹ do przedzia³u, u�miechaj¹ siê do Kasi,
ale nie wchodz¹. Wchodzi za to Pani z Pieskiem. Piesek powinien byæ ma³y, jamnik
albo pekiñczyk.

PANI Z PIESKIEM Mo¿na?
KASIA Tak, proszê.
PANI Z PIESKIEM Gor¹co, wie pani, jak jest upa³, to gor¹co, jak mróz, to zimno. Niena-

widzê poci¹gów, nienawidzê. Zawsze mam wra¿enie, wie pani, ¿e ho³ota straszna
poci¹gami je�dzi. Mówiê pani, trzeba bardzo uwa¿aæ, z kim siê wsiada do przedzia³u.
Tak, tak, pani siê u�miecha, ale bo to wiadomo? Pani to tak spokojnie wygl¹da, to
dobrze. A dok¹d, do Warszawy?

KASIA Tak, na studia.
PANI Z PIESKIEM Oooo, to znakomicie. Jakie studia?
KASIA Filologia romañska.
PANI Z PIESKIEM Piêknie� Francuski to taki piêkny jêzyk� No� jab³uszko mo¿e,

mam dwa?
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KASIA Nie, dziêkujê.

Do przedzia³u wchodz¹ Vik i Ogryz.
VIK Wolne?
PANI Z PIESKIEM Chyba widaæ.
VIK Oooo, a piesek bilecik ma?
PANI Z PIESKIEM Ma.
VIK A kaganiec?
OGRYZ Co ty, ochuja³e�, taki ma³y piesek? Co ty my�lisz, ¿e on ci co� zrobi?
VIK Jak zrobi, to przez okno wyleci.

Pani bierze pieska na kolana, odwraca siê demonstracyjnie.
VIK Wyrzuci³em kiedy� kota przez okno. Bo mi brat mówi³, ¿e koty zawsze spadaj¹ na

cztery ³apy. Bujda totalna. Zabi³ siê.
OGRYZ Przestañ, Vik, no, nie mogê tego s³uchaæ. Córeczka mojej siostry mia³a kotka.

I jaki� chuj go rowerem przejecha³. No, jakbym go dopad³, to bym zabi³!
VIK Ale ja nie chcia³em tego mojego kota zabiæ! P³aka³em przez tydzieñ! Ja naprawdê

my�la³em, ¿e on spadnie, otrzepie siê i pójdzie dalej! Wiesz, jak siê tak zastanowiê, to
do dzisiaj nie rozumiem, dlaczego tak siê nie sta³o�
Milcz¹ przez chwilê.

VIK Nie, naprawdê nie rozumiem.
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OGRYZ (opowiada) My�my mieli za ma³o kasy na tê Warszawê, bo to, co nam zosta³o,
to by³o nic. Telefonu ¿e�my nie opylili, bo bali�my siê psów, znaczy� ten, policji.
Jak siê ca³a kasa rozesz³a, to wrócili�my. Bez biletów, bo ju¿ nie mieli�my za co
kupiæ. I taki to by³ dzieñ, nie wiem, co jeszcze powiedzieæ� Generalnie bez sensu
by³o jechaæ do Warszawy, ale Vik chcia³. Mo¿e mia³ jaki� powód, ja nie wiem. Mo¿e
niepotrzebnie siê go s³ucham, bo teraz tylko k³opoty mamy, ale on by³ zawsze dla
mnie jak brat. Mieszkamy w jednym bloku, nasze mamy razem pracowa³y w fabryce
kiedy� dawno, no i tak siê znamy. Ja mu wierzê, znaczy, ¿e on wie, co robi. No, to
mo¿e to mia³o jaki� sens, ja nie wiem. No, to chyba ju¿ wszystko, co mogê powie-
dzieæ.
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VIK Co tam czytasz?
Kasia pokazuje pismo.

VIK Aaaj, ta laska z ok³adki jest niez³a. Zawsze ogl¹dam, jak j¹ pokazuj¹ w telewizji.
Chcia³bym z tak¹� (zamy�la siê rozmarzony) Ty, a jak ty w ogóle masz na imiê?

KASIA Kasia.
OGRYZ £adnie.
VIK Taaa, by³em kiedy� z jedn¹ tak¹ Kasi¹. G³upia by³a jak diabli, ale za to �wietnie

robi³a laskê. Ale nie wiem, czy naprawdê by³a taka �wietna czy to by³o takie przyjem-
ne, bo jak robi³a laskê, to nie mówi³a�
Ogryz patrzy na niego zdezorientowany. Zdegustowana Pani z Pieskiem wychodzi z
przedzia³u demonstracyjnie.

OGRYZ Co ty pieprzysz?
VIK No tak, ona ci¹gle bredzi³a od rzeczy. Buzia jej siê nie zamyka³a i robili�my z kum-

plami zak³ady, co jeszcze g³upszego powie. A jak robi³a laskê, to nie mog³a mówiæ,
kapujesz?
Ogryz wygl¹da, jakby nie kapowa³.
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VIK Boszszeee, no, nie mo¿na robiæ laski i mówiæ jednocze�nie, tak?
OGRYZ No, nie mo¿na.
VIK Ano w³a�nie.
OGRYZ No, kapujê. I co z tego?
VIK Nic, kurwa, ju¿ nic.

Kasia u�miecha siê mimowolnie.
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VIK (opowiada) Nie wiem, czemu tak wysz³o. No, tak wysz³o i ju¿. Jasne, wiem, ¿e nie
powinno. Co ten Ogryz naopowiada³? ¯e ja chcia³em jechaæ do Warszawy, tak? Pew-
nie tak powiedzia³. Wcale nie chcia³em jechaæ do Warszawy. Po prostu, jak ona kupi³a
bilet na ten poci¹g, to pomy�la³em, ¿e poci¹g do Warszawy to niez³y pomys³. Bogatsi
ludzie je¿d¿¹ do Warszawy, mo¿e ³atwiej bêdzie kogo� skroiæ ni¿ w tym do Zielonej
Góry, jako� tak sobie pomy�la³em. Nie my�la³em o niej, s³owo. W ogóle chcia³em
tylko kogo� skroiæ z komórki i z jakiej� kasy, ale wiêkszej. To, co ona mia³a, to �mieszne.
Zwróci³ siê nam bilet. Nie op³aca³o siê.
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OGRYZ Wiesz co, ja nigdy nie by³em w Warszawie.
VIK Ja by³em. Dwa razy. Raz na szkolnej wycieczce. �ladami O�wiecenia. Nie wiem

tam za bardzo, o co chodzi³o, ale generalnie du¿o chodzili�my po takim parku jed-
nym. Z pa³acem. I mój kumpel rzuca³ kamieniami w kaczki.

OGRYZ Chuj jeden.
VIK Ale kaczki s¹ sprytne. Ucieka³y.
OGRYZ To dobrze.
VIK W ogóle zwierzêta s¹ sprytne. Maj¹ ten� no� instynkt. Wiedz¹, gdzie jest niebez-

pieczeñstwo.
OGRYZ A ludzie?
VIK E tam, ludzie. Ludzie to gówno wiedz¹, po prostu. Ile razy skroi³e� kogo� z u�mie-

chem na twarzy?
OGRYZ No� nie wiem� du¿o razy, bardzo du¿o.
VIK No w³a�nie. Ju¿ na widok twojej mordy powinni spierdalaæ. Ale nie�

Kasia wstaje, zabiera torebkê, wychodzi na korytarz.
VIK O, widzisz, tak siê ludzie powinni zachowywaæ. Czemu nie wziê³a swojego baga¿u?

(wstaje, zdejmuje z pó³ki torbê Kasi, zagl¹da do �rodka)
OGRYZ Nie, no, Vik, daj spokój. Chyba jej nie skroisz?
VIK Patrz, nic tu nie ma, same ciuchy i ksi¹¿ki. Ciekawe, ile kasy ma w torebce. I jaki

telefon.
OGRYZ Przestañ! Chod�, lepiej poszukamy jakiego� dzianego go�cia.
VIK Dobra, dobra� (odk³ada torbê Kasi na pó³kê)

Wychodz¹ z przedzia³u.
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OGRYZ (opowiada) Prosi³em go, prosi³em, ¿eby nie. I on w sumie siê ze mn¹ zgodzi³.
No to nie wiem, dlaczego tak. Poszli�my najpierw do Warsu. Tam by³o trochê takich,
co wygl¹dali, jakby mieli kasê w portfelu, ale jako� tak du¿o ludzi by³o, i kanary. Nie
chcieli�my podpa�æ od razu. W koñcu mieli�my bilet do Warszawy� Ja siê nawet
zacz¹³em cieszyæ, ¿e tam jedziemy. Posiedzieli�my w tym Warsie trochê, poszli�my
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do nastêpnego wagonu. Siedzia³ tam taki go�æ, w �rednim wieku, na je³opa wygl¹da³,
ale z kas¹ w miarê. Weszli�my do przedzia³u i on siê przestraszy³. Tak jakby w k¹t siê
wtuli³. I wtedy Vik powiedzia³: �Widzisz? M¹dry facet. Z instynktem. Chce uciec.
Tylko nie ma dok¹d�. I wyszed³. No to ja za nim, chocia¿ do dzi� uwa¿am, ¿e tego
kolesia mogli�my skroiæ. Ale Vik powiedzia³: �Niech mu bêdzie. Ten instynkt urato-
wa³ mu ¿ycie�. ¯ycie? Jakie ¿ycie? Trochê kasy i telefon. Tak sobie pomy�la³em.
Wtedy.
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Vik i Ogryz wracaj¹ do przedzia³u. W �rodku siedzi ju¿ Kasia.
VIK (zaskoczony) A ty, co ty tu robisz?
KASIA Ja? Siedzê. To moje miejsce, o. (pokazuje bilet z miejscówk¹)
VIK Ja pierdolê, jaka porz¹dna.
KASIA O co ci chodzi?
VIK O nic. O nic. Gdzie twoja towarzyszka podró¿y?
KASIA Nie wiem, nie znam jej. Wysz³a.
VIK Widzisz, wszyscy wychodz¹, jak nas widz¹.
OGRYZ Vik, daj spokój�
VIK A nie jest tak? Wychodz¹, bo� (zawiesza g³os)

Kasia znów zaczyna przegl¹daæ pismo.
VIK Nie lubiê, jak kto� nie s³ucha, kiedy mówiê! (wyrywa Kasi magazyn z rêki)

Kasia kuli siê, zerka w stronê drzwi.
OGRYZ Uspokój siê natychmiast!
VIK Sorry. Tak, zachowa³em siê jak prostak. (oddaje Kasi pismo, u�miechaj¹c siê iro-

nicznie)
Kasia zaczyna bawiæ siê gazet¹, niby przegl¹da, ale ca³y czas zerka w stronê Vika, jest
wyra�nie zdenerwowana.

OGRYZ Przestraszy³e� j¹! No, przestraszy³e� j¹ ju¿! Widzisz, ma instynkt! To daj ju¿
spokój, no.
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VIK (opowiada) Nie lubiê, jak kto� nie s³ucha, kiedy do niego mówiê. Na lekcjach
polskiego, jak trzeba by³o streszczaæ lektury, polonistka bra³a cz³owieka na �rodek
klasy i kaza³a opowiadaæ� No to ja stojê i mówiê: jedzie, jedzie Zbyszko z Bog-
dañca na koniu i nagle widzi Krzy¿aka� Tylko ja zapomnia³em, jak ten Krzy¿ak
siê nazywa³, bo on mia³ takie niemieckie nazwisko� No i zacz¹³em siê pl¹taæ.
Opowiada³em tak przez pó³ godziny, ale nikt mnie nie s³ucha³, nawet ta pieprzona
nauczycielka. To po co mnie pyta³a, skoro nie chcia³a s³uchaæ?! Sta³em jak ten pa-
lant na �rodku sali i� Pan te¿ mnie nie s³ucha, tak?! Kurwa, dajcie mi spokój,
wszyscy dajcie mi spokój!
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VIK Drugi raz by³em w Warszawie na imprezie. Takie knajpy kiedy� w wakacje stawiali
nad Wis³¹, nie wiem, czy jeszcze s¹.

OGRYZ O czym ty mówisz?
VIK No ¿esz mówiê, jak drugi raz by³em w Warszawie! Na imprezie. To by³y urodziny

brata mojego kumpla. Ale niewiele pamiêtam, bo zmiesza³em wódê z kok¹. Piêkna
Warszawa by³a wtedy, piêkna�
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OGRYZ To nie by³o wtedy, kiedy�
VIK Co kiedy?
OGRYZ No, wtedy, kiedy ty i Czarny, no wiesz� pobili�cie siê� i potem Czarny ju¿

nie�
VIK Zamknij siê, kurwa, zamknij siê!

Milcz¹ d³u¿sz¹ chwilê.
VIK A ty, Kasia, po co jedziesz do Warszawy?
KASIA Na studia. Muszê sobie zaklepaæ pokój w akademiku.
VIK No, no, a zaprosisz nas kiedy�? Podobno w akademikach mieszkaj¹ niez³e dupy.

Wpadliby�my na herbatkê, co nie, Ogryz?
OGRYZ Daj spokój.
VIK E tam, ty to w ogóle nie umiesz nawi¹zywaæ z lud�mi kontaktu. Pogadajmy sobie,

jak ludzie na poziomie.
OGRYZ Ty nie jeste� na poziomie. Chod�my do Warsu, no ju¿! Gubimy siê, raz dwa!

(wstaje, próbuje zmusiæ do wstania Vika)
VIK Wyluzuj! Nigdzie nie idê. To moje miejsce i bêdê tu siedzia³. Czego siê czepiasz, do

cholery?!
OGRYZ Nie wiem� tak jako�, mam z³e przeczucia.
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VIK (opowiada) Drugi raz by³em w Warszawie na imprezie. Takie knajpy kiedy� w wa-
kacje stawiali nad Wis³¹, nie wiem, czy jeszcze s¹. To by³y urodziny brata mojego
kumpla. By³ tam taki jeden, Czarny, zna³em siê z nim jeszcze z podstawówki, ja nie
wiem, sk¹d on siê wzi¹³ w Warszawie. No� co tu du¿o gadaæ� wkurwi³ mnie, po
prostu mnie wkurwi³. O jak¹� pannê posz³o chyba czy co� takiego� Pijani byli�my
obaj, potem wci¹gn¹³em kreskê i jako� tak, jako� tak siê to potoczy³o� Po dwóch
dniach wêdkarze wy³owili go z Wis³y, ale mnie ju¿ nie by³o wtedy w Warszawie.
Chyba ¿e�cie za d³ugo nie szukali winnego, co? Czarny to by³ menel, dealer koki,
wypadek, zadecydowa³a policja. Wypadek. Tacy to zawsze wypadkom ulegaj¹. Gdy-
by siê wam wtedy chcia³o przej¹æ �mierci¹ ¿ula, dealera, z³odzieja� to mo¿e teraz by
tego wszystkiego nie by³o. To wasza wina, wasza.
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VIK A gdyby tak� A gdyby tak pój�æ na spacer po poci¹gu, co, Kasia?
KASIA Nigdzie nie idê, na ¿aden spacer. Chcê sobie poczytaæ. I w ogóle� nie zostawiê

rzeczy.
VIK (przedrze�niaj¹c) Nie zostawiê rzeczy� Dobrze, dobrze, pójdziesz razem z rzecza-

mi. Poniosê ci torbê.
KASIA Nigdzie nie idê!
OGRYZ Zostaw j¹.
VIK Bo co? Co mi zrobisz? Masz jaki� problem, gówniarzu jeden?!
OGRYZ Czepiasz siê jej i czepiasz! Czego ty chcesz?
VIK Niczego. Pój�æ na spacer. Przej�æ siê po tym pierdolonym poci¹gu. Tylko tyle. A ty

jeste� tak samo durny jak twoja ksywa! Kasia, idziemy! (bierze torbê Kasi, otwiera
drzwi na korytarz)
Kasia przez chwilê siê waha, ale wstaje z miejsca. W drzwiach pojawia siê Konduktor.

KONDUKTOR Bileciki do kontroli.
Ca³a trójka szuka biletów. Konduktor sprawdza je, kiwa g³ow¹ z aprobat¹.

KONDUKTOR Pañstwo razem?
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OGRYZ My dwaj razem, ale�
VIK (obejmuj¹c Kasiê wpó³) Razem, razem. Do Warszawy na weekend.

Konduktor patrzy przez chwilê podejrzliwie, ale w koñcu kiwa g³ow¹ na po¿egnanie.
KONDUKTOR Dziêkujê. Mi³ego weekendu ¿yczê. (wychodzi)

Vik przez chwilê trzyma Kasiê przy sobie, potem puszcza. Kasia odsuwa siê od niego
tak daleko, jak to mo¿liwe.

VIK Co, Kasia? Nie zaprosisz teraz kolegów na kawê do Warsu? (bierze torebkê z jej
rêki, zagl¹da do �rodka)
Kasia nie protestuje.
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OGRYZ (opowiada) W szkole nazwali mnie Ogryz, bo ci¹gle ogryza³em paznokcie. Od
dziecka. Z nerwów. Ja siê w ogóle wszystkim przejmujê, sam nie wiem, dlaczego. No
i tak ju¿ zosta³o. Ogryz. Nie znoszê tego, brzmi jak debil albo co� równie niemi³ego.
Ale wszyscy mówi¹ na mnie Ogryz, wiêc siê przyzwyczai³em. Na podwórku nikt nie
wie, jak mam naprawdê na imiê. No i tak� to w³a�ciwie nie na temat. Ale ja ju¿ nie
wiem, co powiedzieæ. Znowu siê zdenerwowa³em. Ja nie chcia³em, my�my obaj nie
chcieli, naprawdê. Jezu, po prostu jak Vik siê wkurwi, to� on siê nie denerwuje. On
siê nigdy nie denerwuje. Jemu siê tak nagle co� dzieje, tak nagle, bez s³owa, tak samo
by³o z Czarnym. I tak samo jest, jak kogo� chce skroiæ. Po prostu wie, co zrobi. I nikt
mu w tym nie przeszkodzi.
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Vik wyci¹ga rzeczy z torebki Kasi, ogl¹da jej dokumenty, telefon, portfel.
VIK (licz¹c pieni¹dze) Dwadzie�cia, trzydzie�ci, osiemdziesi¹t, drobne� w sumie dzie-

wiêædziesi¹t z³otych masz, nowych polskich. Moja droga, zaszalejemy. Ogryz, masz
kasê, skocz do Warsu po piwo.

KASIA Ja nie pijê.
VIK To dla Kasi colê. Albo sok pomarañczowy. A dla nas po piwie. No masz, id� ju¿.
OGRYZ Ale�
VIK No co?
OGRYZ Ale� bêdziecie tu� poczekacie na mnie�
VIK Nie, kurwa, wysi¹dziemy w Kutnie. Od dziecka marzê o tym, ¿eby ciê wreszcie

zgubiæ. Chyba kiedy� bêdê musia³ ciê zabiæ.
OGRYZ Bardzo �mieszne. Zaraz wracam. (wychodzi, zamykaj¹c drzwi, patrzy jeszcze

niepewnie na Vika)
VIK (do Kasi) Boisz siê mnie?

Kasia milczy.
VIK Zada³em ci pytanie.
KASIA Nie, nie bojê siê.
VIK Dlaczego? Wielu ludzi siê mnie boi.
KASIA Gdybym ciê spotka³a wieczorem na pustej ulicy, pewnie bym siê ba³a. Ale tu�

tu jest poci¹g, du¿o ludzi, konduktor. Ta pani tutaj, o, zostawi³a swoje rzeczy, pewnie
zaraz wróci. Kto� mo¿e wsi¹dzie. Nie mo¿esz mi nic zrobiæ.

VIK (drwi¹co) Nie mogê? Ja wszystko mogê. Naprawdê kiedy� zabijê tego mojego przy-
g³upiego kumpla. Co, nie wierzysz mi?

KASIA Przestañ.
VIK Ju¿ raz zabi³em cz³owieka.
KASIA Nie wierzê. Siedzia³by� w wiêzieniu.
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VIK O, �wiêta naiwno�ci! Nie z³apali mnie. Odpu�cili sobie szukanie. Po prostu � æpun

wpad³ do Wis³y. Nieszczê�liwy wypadek. Szczê�liwie o jednego menela mniej. A
ty� gdybym ciebie zabi³�

KASIA Szukaliby. Znale�liby ciê. Po co ci to?
VIK Ukrad³em ci pieni¹dze. I telefon. (wyjmuje z torebki Kasi telefon, wk³ada do kieszeni

kurtki)
KASIA On wróci z tym piwem i oddacie mi resztê.
VIK ¯artujesz? Nie oddamy. To nasz zysk.
KASIA Oddaj mi telefon�
VIK Po co ci telefon? Ju¿ nikt nie bêdzie do ciebie dzwoni³, moja droga�

Wraca Ogryz.
OGRYZ Wszystko okej?
VIK Jasna sprawa. Mo¿e piweczko, Kasiu?
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VIK (opowiada) Pani psycholog w szkole zrobi³a mi jakie� testy. Co� tam z nich wysz³o,
¿e mam niestabiln¹ osobowo�æ czy co�. Powiedzia³a, ¿e przera¿a j¹ moja zimna kal-
kulacja. Tak powiedzia³a, pamiêtam. I mój upór. ¯e jak sobie co� postanowiê, to zre-
alizujê. I ¿e jestem niby taki niepozorny, cichy, ale co� we mnie siedzi, co� takiego w
�rodku. I ¿e powinienem pój�æ na terapiê czy co�. Ja chcia³em, naprawdê chcia³em,
lubi³em j¹. Ona jedna mnie s³ucha³a uwa¿nie. Ale� u mnie w domu nikt nie trakto-
wa³ powa¿nie psychologii. I tak to siê jako� rozesz³o po ko�ciach�
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VIK Zabijemy ciê.
OGRYZ Przestañ!
VIK Zabijemy ciê, bo tak postanowi³em.
KASIA Przestañ, nie wyg³upiaj siê�
VIK Ja mówiê powa¿nie. Zupe³nie powa¿nie.
OGRYZ Vik, przestañ, zaraz kto� wejdzie.
VIK Wejdzie� Dobra, to zagramy w tak¹ grê. Za³ó¿my, ¿e ja niczego siê nie bojê. W

dupie mam, czy mnie posadz¹ za zabójstwo czy nie. To jest pierwsza zasada. Jasne?
Kasia i Ogryz kiwaj¹ g³owami.

VIK Druga zasada jest taka. Ogryz mo¿e ci pomóc, je�li chce. Ryzykuje tym, ¿e ja go
potem dopadnê i zabijê. Tak, Ogryz?
Ogryz kiwa g³ow¹.

VIK Trzecia zasada jest taka. Ja mam nó¿. Kasia mo¿e uciekaæ, kiedy zechce, prosiæ o
pomoc, kogo zechce, w ogóle robiæ, co zechce, pamiêtaj¹c, ¿e w ka¿dej chwili mogê
j¹ zad�gaæ no¿em. Jasne?
Kasia kiwa g³ow¹.

VIK Jakie� pytania? Nie? No to zaczynamy.
OGRYZ Vik�
VIK Czas na pytania min¹³. Za pó�no. Mo¿esz skoczyæ jeszcze po piwo?
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OGRYZ (opowiada) Ja wtedy chcia³em uciec. Poci¹g siê zatrzyma³ akurat na jakiej�
stacji, kiedy wraca³em z tym piwem. Nie wiem, gdzie to by³o, nie pamiêtam. Chcia-
³em wysi¹�æ, ba³em siê jak cholera. Ale pomy�la³em, ¿e jako� mogê jej pomóc. Nie,
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nie chcia³em pomagaæ. Moje w³asne ¿ycie jest dla mnie wa¿niejsze. Wiem, ¿e Vik
móg³by siê zem�ciæ. Nie, to nie jest tak, ¿e ja siê go bojê. Ja mu ufam, jako� tak. Ale
on zawsze dotrzymuje s³owa. Zawsze. I dlatego wróci³em z tym piwem.
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OGRYZ Jestem!
VIK To dobrze. Ju¿ nam siê zaczyna³o nudziæ. Co� ta gra nam nie idzie� Macie jakie�

karty? Zagramy w makao.
Wchodzi Pani z Pieskiem.

VIK O, dzieñ dobry! Ju¿ my�leli�my, ¿e pani zapomnia³a o swoim baga¿u!
PANI Z PIESKIEM Posz³am siê przej�æ.
VIK No w³a�nie, �wietny pomys³, a my�my siê tak ju¿ tutaj zaprzyja�nili z kole¿ank¹�

Te¿ chcieli�my siê przej�æ, ale pomy�la³em, ¿e nie zostawimy pani baga¿u bez opieki.
Pani z Pieskiem podejrzliwie mierzy ich wzrokiem. G³aszcz¹c pieska jedn¹ rêk¹, spraw-
dza, czy nic z torby nie zginê³o. Kasia sprawia wra¿enie, jakby chcia³a co� powie-
dzieæ.

VIK Co, Kasiu, co� nie tak?
KASIA Ja tylko� chcia³am pani¹ poprosiæ, czy pani mog³aby mi pomóc�

Vik powoli wk³ada rêkê do kieszeni kurtki.
PANI Z PIESKIEM Tak, oczywi�cie, s³ucham, dziecko?
KASIA Nie, w³a�ciwie to nic� Tylko� czy mog³aby mi pani po¿yczyæ gazetê, któr¹

pani czyta? Tak, chcia³am zerkn¹æ�
PANI Z PIESKIEM Jasne, nie ma ¿adnego problemu. Gazetê? Tylko tyle?
KASIA Tak. Dziêkujê.
PANI Z PIESKIEM Na pewno wszystko w porz¹dku?
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PANI Z PIESKIEM (opowiada) Ja nie wiem, czemu oni mi nic nie ukradli. Zostawi³am
torbê chyba na pó³ godziny. Wie pan, ja tylko chcia³am wyj�æ na chwilê na korytarz
siê przewietrzyæ, ale spotka³am dawn¹ kole¿ankê z pracy i tak ¿e�my siê zagada³y�
Zapomnia³am o tym baga¿u. Jak sobie przypomnia³am, to wróci³am. I oni tam sie-
dzieli, razem. Ch³opak powiedzia³, ¿e siê zaprzyja�nili. Ten wy¿szy chyba, tak, ten
wy¿szy to powiedzia³. Mo¿e to trochê dziwne, ale w koñcu wszyscy byli w jednym
wieku. Jako� tak dziwnie siê zachowywali. Pomy�la³am, ¿e mo¿e powinnam wezwaæ
konduktora. Ale co mu powiem? ¯e siedz¹ razem i rozmawiaj¹? A co to, nie wolno?
Powie, ¿e siê wtr¹ca stara baba. Powinnam siê wtr¹ciæ, tak, Bo¿e, Bo¿e, jak ja teraz
¿a³ujê� Ale takie czasy, ¿e nie wypada nosa w cudze sprawy wtykaæ.
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VIK Nuda. Nic siê nie dzieje. Daleko jeszcze do Warszawy?
OGRYZ Czterdzie�ci minut.
VIK Czterdzie�ci minut� ma³o czasu.
OGRYZ Chod�my do Warsu. Albo w ogóle� no� zróbmy co��
VIK Czego ty siê tak denerwujesz? Nie mogê ju¿ na ciebie patrzeæ. Wkurwiasz mnie,

naprawdê mnie wkurwiasz. Kasia, nie masz go trochê dosyæ?
KASIA Nie.
VIK No to chod�my siê przej�æ.
OGRYZ Dok¹d?



NIEOP£ACALNE

47 DLACZEGO?
VIK Donik¹d, tak po korytarzu. Ostatni spacer.
OGRYZ Ostatni spacer przed czym?
VIK Przed Warszaw¹, durniu!
OGRYZ Ja mam ju¿ do�æ. Tej wycieczki, tej gry, w ogóle�
VIK Miêczak jeste�. Zabieramy rzeczy i zmykamy.

Szarmancko podnosi torbê Kasi, ujmuje dziewczynê pod rêkê, wychodz¹. Ogryz za
nimi.

OGRYZ Do widzenia.
PANI Z PIESKIEM Do widzenia. (patrzy za nimi nieufnie)
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VIK (opowiada) Ja nie mia³em ¿adnego no¿a. Ja w ogóle nic nie mia³em, ¿adnej broni,
¿adnych ostrych narzêdzi, nic. Nawet nie jestem specjalnie silny. Ogryz, gdyby chcia³,
móg³by mnie obezw³adniæ w dziesiêæ sekund. Ja to wiem, chocia¿ nigdy nie próbo-
wa³. Po prostu jest silniejszy. Ja ¿artowa³em, przysiêgam, ja od pocz¹tku ¿artowa³em.
Czeka³em, a¿ mnie powstrzymaj¹ oboje. Wydawa³o mi siê, ¿e to siê nie dzieje na-
prawdê. Nie, nic nie bra³em, nie pi³em, czysty by³em totalnie. Tylko nie mog³em zro-
zumieæ, jak oni mog¹ siê mnie baæ. To by³a gra. Gra, rozumie pan? Zabawa. My�la-
³em, ¿e siê inaczej skoñczy, no tak, ¿e wysi¹dziemy razem w Warszawie, po¿egnamy
siê i tyle� Nie, nie odda³bym jej pieniêdzy, mo¿e najwy¿ej telefon bym odda³, nie
wiem. Ale oni zaczêli w to graæ. I ja nie wiedzia³em, jak siê wycofaæ.
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Vik, Ogryz i Kasia na korytarzu poci¹gu. Vik idzie pierwszy, trzyma Kasiê lekko za
rêkê, Ogryz na koñcu.

KASIA Dok¹d idziemy?
VIK Donik¹d. Do koñca poci¹gu. Zobaczymy dok¹d.
OGRYZ Chod�my do Warsu.
VIK Co� pustawy ten poci¹g. Nastêpny wagon wygl¹da, jakby nikogo w nim nie by³o.
KASIA Co chcecie zrobiæ?
OGRYZ Chod�my do Warsu!
VIK Kasiu, mo¿esz pój�æ, dok¹d chcesz. Nie trzymam ciê mocno. Ale pamiêtaj o no¿u.

Jestem szybki.
KASIA Nie zabijesz mnie. Jak nie bêdê uciekaæ, to mnie nie zabijesz, prawda?
OGRYZ Chod�my do Warsu, proszê!
VIK (sycz¹cym szeptem) Zamknij siê, debilu jeden, bo ciebie te¿ zabijê. Rozumiesz?

Dzia³asz mi na nerwy, od dziecka dzia³asz mi na nerwy! Twoje dni s¹ policzone�
KASIA On ¿artuje, prawda? Ogryz? On ¿artuje?
VIK Mam bardzo marne poczucie humoru.

Docieraj¹ do koñca ostatniego wagonu.
VIK To koniec. Co teraz robimy?
OGRYZ Z powrotem. Do Warsu.
VIK (lekko podniesionym g³osem) Przestañ z tym Warsem, bo ciê wypchnê z poci¹gu!

(lekko siê u�miecha, jakby przyszed³ mu do g³owy dobry pomys³)
Kasia spina siê nerwowo. Ogryz cofa siê dwa kroki. Vik otwiera drzwi wagonu.

VIK I co? Pêd powietrza wywo³uje u was gêsi¹ skórkê? �wie¿e powietrze� przypomina
mi, ¿e przez ca³¹ drogê nie wypali³em ani jednego fajka. Ogryz, masz ognia?
Ogryz podaje mu papierosy i zapalniczkê. Proponuje Kasi, ale dziewczyna odmawia.
Sam te¿ zapala.
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Przez chwilê stoj¹ w milczeniu. Zjawia siê Konduktor.

KONDUKTOR Co tu siê dzieje? Nie umiej¹ czytaæ? Bezwzglêdny zakaz otwierania drzwi
w czasie jazdy! Mandat!

VIK Bez nerwów! Jak nie wolno otwieraæ w czasie jazdy, to czemu siê automatycznie nie
blokuj¹?

KONDUKTOR A co to, Ameryka? Mandat, m¹dralo!
VIK Dogadamy siê jako��
KONDUKTOR Mandat!
VIK Ogryz, daj panu co��

Ogryz wyjmuje z kieszeni piêædziesi¹t z³otych, które ukrad³ Kasi.
VIK Widzi pan, dogadamy siê jak ludzie na poziomie. A my ju¿ drzwi grzecznie zamyka-

my. Widzi pan? O tak. (zamyka drzwi)
Konduktor przez chwilê przygl¹da mu siê podejrzliwie, ale bierze pieni¹dze i odchodzi.
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KONDUKTOR (opowiada) Wzi¹³em ³apówkê. Tak, wzi¹³em ³apówkê od mordercy, przy-
znajê. Ale mo¿e dziêki temu ³atwiej ich z³apali�cie? Bo ja ich w³a�nie dziêki temu
zapamiêta³em. Takie pospolite twarze� No tak, tak, pewnie mog³em pomóc tej dziew-
czynie. Ale jak? Sk¹d mia³em wiedzieæ? Gdyby da³a mi jaki� znak, cokolwiek. Ja
my�la³em, ¿e oni s¹ razem. Kiedy sprawdza³em bilety, powiedzieli, ¿e s¹ razem. Sk¹d
mia³em wiedzieæ, no sk¹d? Nie nadajê siê do tej pracy. Teraz siê leczê na nerwy.
Tygodniowym pobytem w szpitalu to przyp³aci³em. Kazali mi j¹ rozpoznawaæ, czy to
pasa¿erka z tego poci¹gu do Warszawy, Jezu, zreszt¹ pewnie pan o tym wie. Pewnie
mog³em� ale moja praca nie polega na tym, ¿eby prze�wietlaæ zamiary pasa¿erów.
Ja tylko bilety sprawdzam. I czy drzwi s¹ zamkniête w czasie jazdy. Bo¿e, Bo¿e, czy
drzwi s¹ zamkniête w czasie jazdy�

S c e n a  25

VIK Stañ ty³em. Stañ ty³em do tych drzwi, tak. No, nie bój siê, zamkniête przecie¿. Jesz-
cze mo¿esz uciec�

OGRYZ Vik�
VIK Tak, wiem, do Warsu. Zaraz pójdziemy. Potem. Jeszcze chwilê.
KASIA Nie rób mi krzywdy. Proszê� Mo¿esz sobie zostawiæ telefon. I pieni¹dze.
VIK (ironicznie) Có¿ za szczodro�æ! I tak nie mia³em zamiaru ci ich oddawaæ.

W kieszeni Vika dzwoni telefon Kasi. Vik wyjmuje komórkê, patrzy na wy�wietlacz.
VIK Dorota. Chcesz odebraæ? Chcesz, ¿eby Dorota by³a osob¹, która us³yszy ciê ostat-

nia?
KASIA Nie� tak, to znaczy tak.
OGRYZ Vik, przestañ, proszê ciê�
VIK Co jej powiesz? Jeszcze kwadrans do Warszawy.
KASIA Nie wiem, nie wiem�
VIK Kto to?
KASIA Moja kuzynka.
VIK Gdzie jest?
KASIA Czeka na mnie w Warszawie. Na dworcu.
VIK Po¿egnaj siê z ni¹. Po¿egnaj siê! No ju¿! Mo¿esz jej powiedzieæ, co chcesz! Mo¿esz

jej powiedzieæ, ¿e za chwilê ciê zabijê. (wciska Kasi do rêki telefon)
KASIA (do s³uchawki) Halo? Dorota? Pos³uchaj� ja� jestem� ju¿ niedaleko. No.

Zaraz� za kwadrans� tak, za kwadrans. Mo¿e� mo¿e trochê d³u¿ej. Trochê. Pa.
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OGRYZ Czemu nie powiedzia³a��?
VIK Nadal mi nie wierzysz? No có¿. Nied³ugo Warszawa. Otwieram drzwi. (otwiera

drzwi. Ustawia Kasiê ty³em do nich)
OGRYZ Vik, nie!

Vik k³adzie obie rêce na ramionach Kasi.
VIK Sto piêtna�cie kilometrów na godzinê, tak na oko.
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VIK (opowiada) W Warszawie poszli�my do knajpy na piwo. I na bilard� nie, nie na
bilard, na pi³karzyki. I do kina, na taki film o policjantach� nie pamiêtam tytu³u.
Dobry w ka¿dym razie by³. Ten palant Ogryz zasn¹³, on zawsze zasypia w kinie.
Kretyn. Za to w McDonaldzie siê o¿ywi³. Nie pamiêtam, co jad³em, ale to chyba
niewa¿ne. Ale najfajniej to by³o wieczorem. Wjechali�my na trzydzieste piêtro Pa³a-
cu Kultury. Nigdy nie widzia³em �wiata z tak wysoka. Nigdy, przysiêgam. To by³o
takie piêkne, takie� nie wiem, s³ów mi brakuje. Ale czu³em siê tak, jakbym by³ bli¿ej
Boga. Tak. Gdybym mieszka³ tak wysoko, gdybym codziennie ogl¹da³ �wiat z wyso-
ko�ci trzydziestu piêter, to by³bym lepszym cz³owiekiem.

Koniec


