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Iwona Ruszkowska-Paw³owicz

CENA MILCZENIA

S c e n a  1

Pokój w mieszkaniu. Ewa pakuje walizkê.
EWA (wo³a po chwili) Ola! (nikt nie odpowiada, wiêc znów wo³a zniecierpliwionym g³o-

sem) Ola!!
Do pokoju wchodzi jej córka, trzynastoletnia dziewczynka, i staje w otwartych drzwiach,
opieraj¹c siê o framugê.

EWA Daæ ci sweterek niebieski czy bia³y?
Ola nie odpowiada i patrzy przed siebie, zaciskaj¹c usta.

EWA (trochê z³a) Pos³uchaj, mog³aby� siê zainteresowaæ pakowaniem przed tak¹ podró-
¿¹. Nawet nie wiesz, co w³o¿y³am ci do walizki.

OLA (cicho, niepewnie) Mamo� ja chyba nie pojadê.
EWA (przerywa pakowanie, stoi os³upia³a) Jak to?
OLA (nadal niepewnie) �le siê czujê� chyba mam temperaturê�
EWA (podchodzi do niej energicznie i k³adzie rêkê na czole córki) Wydaje ci siê. A je�li

nawet, to niewielk¹. Otwórz buziê. (zagl¹da jej do gard³a) Nic siê nie dzieje. Po
prostu jeste� podekscytowana przed wyjazdem. (wraca do pakowania)

OSOBY:

EWA, matka Oli
RAFA£, ojciec Oli
OLA, ich córka
MATKA Ewy
DYREKTOR
SEKRETARKA
KOBIETA Z PARKU

PA£UCKI, detektyw
PANI BEKASIK
PAN RYDEL
OSI£EK I
OSI£EK II
KOBIETA Z PSEM
oraz g³osy kobiety i mê¿czyzny
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OLA (nie�mia³o) Mamo� ja nie chcê jechaæ�
EWA (zastyga w pó³ ruchu) Co takiego?
OLA (z trochê wiêkszym naciskiem) Ja nie chcê jechaæ.
EWA Co to znaczy �nie chcê jechaæ�? Czy ty zdajesz sobie sprawê z tego, co mówisz?

Teraz? Na pó³ godziny przed wyjazdem?
OLA (powtarza) Nie pojadê na zgrupowanie orkiestry.
EWA (wrzuca do walizki jak¹� bluzkê i odwraca siê w jej kierunku) Co ci siê roi w g³owie?
OLA Po prostu nie chcê jechaæ.
EWA Chyba oszala³a�. Znalaz³a� siê w grupie szczê�liwców, którzy lec¹ na czterotygo-

dniowe tournée do Stanów, bêdziesz gra³a w Bia³ym Domu przed prezydentem Ame-
ryki. I ty nie chcesz jechaæ, tak?

OLA Tak.
EWA A mo¿na wiedzieæ dlaczego?
OLA Po prostu nie chcê i ju¿.
EWA (tonem perswazji) Ja rozumiem, ¿e na zgrupowaniu czeka ciê ciê¿ka praca, ¿e jest lato,

inne dzieci wyje¿d¿aj¹ na wakacje, a ty bêdziesz musia³a graæ kilka godzin dziennie na
skrzypcach, ale potem czeka ciê nagroda. Wyjazd do Stanów! No, Ola! We� siê w gar�æ!
Ola patrzy przed siebie i zaciska usta.

EWA O co chodzi? Jeste� zmêczona? Kole¿anki ci dokuczaj¹?
Ola lekko wzrusza ramionami.

EWA Nie przejmuj siê. W szko³ach muzycznych wszyscy uwa¿aj¹ siê za artystów i jeden
drugiemu zazdro�ci.
Ola nadal milczy.

EWA Jest a¿ tak �le? To z zawi�ci. Po prostu wiedz¹, ¿e jeste� najlepsz¹ skrzypaczk¹
i dyrygent ciê faworyzuje.

OLA (z nutk¹ b³agania w g³osie) Mamo, proszê ciê�
EWA (ju¿ zniecierpliwiona, stanowczo) Olu, grasz w s³ynnej orkiestrze, najlepszej szkolnej

orkiestrze w kraju, znanej na ca³ym �wiecie, masz za sob¹ wiele lat ciê¿kiej pracy i wresz-
cie przynios³o to owoce � zosta³a� zakwalifikowana na taki wspania³y wyjazd! Cztery
tygodnie w Stanach! Czy ty wiesz, ile kole¿anek chcia³oby byæ na twoim miejscu?
Chwila ciszy. Ewa patrzy na córkê surowo. Ola milczy z zaci�niêtymi ustami.

EWA (po chwili) No ju¿, podejd� bli¿ej, poka¿ê ci, gdzie co w³o¿y³am. (zagl¹da do wa-
lizki) Tu masz myd³o, szczoteczkê do zêbów, pastê, tu dezodorant, a tu� (patrzy na
córkê) Ola! Co siê z tob¹ dzieje!

OLA (prawie z p³aczem) Mamo�
EWA (naprawdê z³a) Co to za fanaberie!
OLA (na granicy ³ez) Nienawidzê skrzypiec! Nienawidzê æwiczeñ! Nienawidzê tej orkiestry!
EWA O! A có¿ to za sensacje! Zawsze by³a� dumna z tego, ¿e grasz w orkiestrze!
OLA (krzyczy) To ty by³a� z tego dumna! Ka¿dej znajomej spotkanej na ulicy opowia-

dasz, w jakiej gram orkiestrze. Upajasz siê wra¿eniem, jakie to robi!
EWA Tak, masz racjê. Tylko ¿e to jest powód do dumy. W dzisiejszych czasach, gdy

rodzice maj¹ takie k³opoty z dzieæmi, które nie chc¹ siê uczyæ, wystaj¹ w bramach,
w³ócz¹ siê nie wiadomo gdzie, ja mam prawo byæ dumna z takiej córki. Nie ka¿dy
mo¿e graæ w tej orkiestrze. Zosta³a� wybrana przez los, pamiêtaj o tym. Nie niszcz
tego, co ju¿ osi¹gnê³a�. (pojednawczo) No, we� siê w gar�æ. Ja wiem, ¿e nie jest ³atwo
æwiczyæ godzinami, wtedy gdy inne dzieciaki biegaj¹ na basen. Ale to wszystko ma
sens. Uwierz mi.

OLA (twardo) Nienawidzê naszego dyrygenta.
EWA (powtarza rozz³oszczona) Nienawidzê naszego dyrygenta. Pan Sobol musi byæ su-

rowy, inaczej nie zapanowa³by nad orkiestr¹. A zw³aszcza orkiestr¹ z³o¿on¹ z samych
dziewczynek. Musi nieraz krzykn¹æ czy mo¿e nawet uderzyæ batut¹ po ³apach, co?



IWONA RUSZKOWSKA-PAW£OWICZ

86WIEDZIELI
W

SZ
YS

CY

OLA (z rozpacz¹) Ty nic nie rozumiesz.
EWA (coraz bardziej z³a) To ty nic nie rozumiesz. Czy wiesz, ile przez te lata kosztowa³a

twoja nauka? Ile wyrzeczeñ nas to kosztowa³o, mnie i tatê? A ile razy pomaga³a nam
babcia? Znosimy to wszystko bez szemrania, bo wiemy, ¿e to dla twojego dobra.
Przecie¿ chcemy, ¿eby� by³a szczê�liwa. My w twoim wieku nawet nie mogli�my
marzyæ o wyje�dzie za granicê. Tylko pomy�l, jak¹ masz przed sob¹ przysz³o�æ! Skrzy-
paczka w takiej orkiestrze! To przepustka na studia za granic¹ � mo¿e w Niemczech,
mo¿e we W³oszech� (przytula j¹ do siebie) Ja wiem, ¿e nieraz mo¿e ci byæ ciê¿ko.
Ale w ¿yciu nieraz trzeba czêsto zacisn¹æ zêby, wiele znie�æ, na wiele nieprzyjem-
nych rzeczy machn¹æ rêk¹, ¿eby co� osi¹gn¹æ. Zobaczysz � kiedy� nam jeszcze po-
dziêkujesz. (przekornie) A wasz dyrygent wcale nie jest taki z³y. (¿artobliwie) Przy-
znaj siê, pewnie wszystkie trochê siê w nim podkochujecie, co?

OLA (z wyra�n¹ odraz¹) Mamo�
EWA (kpi¹co) Mamoo� Ja swoje wiem. To normalne w twoim wieku. Ja te¿ kocha³am

siê w niejednym nauczycielu. (daje jej lekkiego klapsa) No, zbieraj siê. Najpó�niej za
pó³ godziny musimy wyj�æ. (podchodzi znowu do walizki) Popatrz jeszcze raz � tutaj
masz bieliznê, tu rajstopy�
Ola nadal tkwi w drzwiach, obojêtnie patrzy na to, co pokazuje matka.

S c e n a  2

Ten sam pokój. Wieczór. Ewa i jej m¹¿ Rafa³ siedz¹ na kanapie i ogl¹daj¹ telewizjê.
S³ychaæ prognozê pogody.

EWA Dobrze, ¿e zapakowa³am jej sweterek. Zapowiadaj¹ och³odzenie w tamtych
stronach.

RAFA£ Jeszcze co� bêdziesz ogl¹daæ?
EWA Nie, chcia³am tylko zobaczyæ prognozê pogody. Mo¿esz wy³¹czyæ.

Rafa³ wy³¹cza pilotem telewizor, wstaje z wersalki.
EWA (po�piesznie) Wiesz� Ola dziwnie siê dzisiaj zachowywa³a.

Rafa³ odwraca siê w jej kierunku.
EWA Wyobra� sobie, powiedzia³a, ¿e nie chce jechaæ.
RAFA£ (zdziwiony) Nie chce jechaæ? Na zgrupowanie?
EWA Ani na zgrupowanie, ani na tournée.
RAFA£ Mówi³a dlaczego?
EWA Chyba jest trochê zmêczona� A mo¿e po prostu siê boi � pierwszy raz ma lecieæ

samolotem i od razu tak daleko.
RAFA£ (siada na kanapie) To normalne�
EWA Wykrzykiwa³a, ¿e nienawidzi skrzypiec, æwiczeñ, orkiestry�
RAFA£ A mo¿e po prostu rzeczywi�cie ma tego dosyæ.
EWA (zdziwiona) Co ty wygadujesz? Przecie¿ gra od szóstego roku ¿ycia i zawsze spra-

wia³a wra¿enie, ¿e to lubi.
RAFA£ Mo¿e tylko sprawia³a takie wra¿enie.
EWA Co chcesz przez to powiedzieæ?
RAFA£ Nigdy�my jej nie pytali, czy granie na skrzypcach sprawia jej przyjemno�æ. Po

prostu dali�my jej skrzypce i kazali�my graæ.
EWA To moja mama zauwa¿y³a, ¿e zainteresowa³a siê skrzypcami ojca. Dziecko trzeba

obserwowaæ od najm³odszych lat, wyczuæ, jakie ma talenty.
RAFA£ Co innego zainteresowanie ma³ego brzd¹ca skrzypcami, a co innego wiele go-

dzin codziennych æwiczeñ.
EWA Chcesz powiedzieæ, ¿e zmusza³am Olê do grania na skrzypcach wbrew jej woli?

Przecie¿ nigdy nie mówi³a, ¿e nie chce graæ.
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RAFA£ A czy kiedykolwiek j¹ o to pytali�my?
EWA Cieszysz siê z jej grania tak samo jak ja. Prosisz, ¿eby gra³a, gdy przychodz¹ do nas

znajomi. Te¿ jeste� dumny, ¿e dosta³a siê do takiej szko³y i do takiej orkiestry.
RAFA£ Oczywi�cie, ka¿dy rodzic by³by z tego dumny.
EWA Wiêc� o co chodzi?
RAFA£ Po prostu dziwi mnie jej dzisiejsze zachowanie.
EWA Te¿ nie wiem, co o tym s¹dziæ. Co� tam wspomnia³a, ¿e nie czuje siê dobrze w tym

�rodowisku.
RAFA£ Przecie¿ by³a ju¿ na zgrupowaniu w ubieg³ym roku.
EWA No w³a�nie� Wydawa³o mi siê wtedy, ¿e nie wróci³a w przesadnie dobrym nastro-

ju. Mo¿e dokucza³y jej kole¿anki?
RAFA£ Pyta³a� j¹ o to?
EWA Pyta³am, ale wykrêca³a siê od odpowiedzi� Nie chcia³am naciskaæ�
RAFA£ Pewnie to takie �mieszne dziewczêce fochy. Przejdzie jej do jutra. No, chod�my

spaæ. (wstaje z kanapy)
W tym momencie dzwoni telefon.

EWA Mo¿e Ola, prosi³am, ¿eby postara³a siê zadzwoniæ, gdy dotr¹ na miejsce.
RAFA£ (podnosi s³uchawkê) Halo!� O, dobry wieczór� (zaskoczony) Teraz? W tej

chwili? Ale o co chodzi� Jak to � jest u mamy? No dobrze, zaraz bêdziemy� (od-
k³ada s³uchawkê i mówi zdziwiony do patrz¹cej na niego pytaj¹co Ewy) Dzwoni³a
twoja mama. Ola jest u niej.

EWA (poruszona) Ola jest u mamy? Przecie¿ wyjecha³a na zgrupowanie z orkiestr¹, sama
j¹ wsadza³am do autokaru.

RAFA£ Te¿ tego nie rozumiem. Twoja mama prosi³a, ¿eby�my zaraz przyjechali.
EWA Teraz? O tej porze? Co siê sta³o? (podchodzi szybko do telefonu i ³apie za s³uchawkê)
RAFA£ (przytrzymuje jej rêkê) Nie dzwoñ. Skoro mama prosi³a, ¿eby�my natychmiast

przyjechali, to musi byæ co� wa¿nego. Idziemy�
Wychodz¹ do przedpokoju, ubieraj¹ siê.

EWA (w tym czasie, zdenerwowana) Ale przecie¿� odjecha³a autokarem z orkiestr¹�
kiwa³a mi rêk¹ przez szybê�
Wychodz¹.

S c e n a  3

Przedpokój w mieszkaniu matki Ewy. G³o�ny dzwonek do drzwi. Matka otwiera, wcho-
dz¹ po�piesznie Ewa i Rafa³.

EWA (od progu, przestraszona) Gdzie jest Ola? Co siê sta³o?
MATKA (spokojnie, ale tonem nie dopuszczaj¹cym sprzeciwu) Najpierw wejd�cie.
EWA (ju¿ w przedpokoju) Co z Ol¹?
MATKA (wskazuje rêk¹) Do tamtego pokoju� (lekko popycha Ewê)

Wszyscy przechodz¹ do pokoju.
EWA Co siê w³a�ciwie dzieje?
MATKA (spokojnie) Siadaj.
RAFA£ Mamo, o co tu chodzi?
MATKA (z naciskiem) Siadajcie oboje.

Ewa i Rafa³ siadaj¹, Matka staje naprzeciwko i zapala papierosa.
EWA (równie zdziwiona, co oburzona) Znowu palisz? Od kiedy?
MATKA Od dzisiejszego popo³udnia. (koñczy zapalaæ papierosa, po chwili ) Ola jest w

drugim pokoju. Ca³a i zdrowa. �pi.
EWA (zdziwiona) �pi? Ale sk¹d siê tu wziê³a?
MATKA Przywioz³am j¹ ze szpitala.
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RAFA£ Ze szpitala? Co� siê sta³o z autokarem? By³ wypadek?
MATKA Nie. Autokar pojecha³, a Ola znalaz³a siê u mnie.
EWA (zniecierpliwiona) Mamo, odprowadzi³am Olê na miejsce zbiórki, sama widzia-

³am, jak wsiad³a do autokaru, potem d³ugo macha³a do mnie rêk¹ przez szybê, kiedy
ruszyli. Na w³asne oczy widzia³am, jak odje¿d¿a³a.

MATKA Zgadza siê. Tylko ¿e po pó³ godzinie jazdy zaczê³a symulowaæ atak wyrostka
robaczkowego.

RAFA£ Symulowaæ? Jak? Dlaczego?
MATKA Musia³a to robiæ doskonale, skoro zatrzymali autokar i wezwali pogotowie.
EWA I co?
MATKA Lekarz potwierdzi³, ¿e m o ¿ e  to byæ wyrostek, wiêc zabrali j¹ do szpitala.
RAFA£ Co za idiota!
MATKA O, przepraszam! Objawy by³y podrêcznikowe. Nie móg³ tego zlekcewa¿yæ.
EWA Ale dlaczego uwa¿asz, ¿e symulowa³a?
MATKA Bo kiedy przywie�li j¹ do szpitala, o dziwo, zaczê³a siê czuæ lepiej. Przebadali

j¹ na wszelki wypadek od stóp do g³ów i okaza³o siê, ¿e nic jej nie jest.
RAFA£ Ale jak znalaz³a siê u mamy?
MATKA Zadzwonili do mnie ze szpitala. Ola o to poprosi³a.
EWA Poprosi³a, ¿eby zadzwoniono do ciebie? Nie do domu?
MATKA (powtarza) Prosi³a, ¿eby zadzwoniono do mnie. Pojecha³am wiêc po ni¹, przy-

wioz³am tutaj i� i zaczê³y�my rozmawiaæ.
EWA (surowo) Mamo, czy zdajesz sobie sprawê z tego, co�cie narobi³y?
MATKA Zaraz tam �narobi³y�.
EWA No dobrze, narozrabia³a Ola. Ale ty jej w tym pomog³a�.
MATKA A niby co mia³am zrobiæ?
EWA Zadzwoniæ do nas, a my by�my j¹ odwie�li na zgrupowanie.
MATKA W³a�nie tego siê obawia³a. Dlatego symulowa³a atak wyrostka.
RAFA£ (stanowczo) Mamo, to by³ nieodpowiedzialny wybryk kapry�nej smarkuli. Trze-

ba to zaraz naprawiæ.
EWA (wstaje) Muszê z ni¹ porozmawiaæ. Powinna zrozumieæ, ile nam narobi³a k³opotu.
MATKA Nie bêdziesz z ni¹ teraz rozmawiaæ. Niech �pi. Da³am jej zreszt¹ herbatkê na

uspokojenie.
EWA Herbatkê na uspokojenie? Co to wszystko ma znaczyæ?
MATKA Ola nie chcia³a jechaæ na zgrupowanie.
RAFA£ (poirytowany) Nie chcia³a, nie chcia³a� Mog³a o tym powiedzieæ wcze�niej.
MATKA A zgodziliby�cie siê, ¿eby nie pojecha³a?
RAFA£ Próbowaliby�my wyt³umaczyæ jej, ¿e robi b³¹d.
MATKA Czyli i tak kazaliby�cie jej jechaæ.
EWA Gdyby poda³a sensowny powód, dla którego nie chce jechaæ�
MATKA Mnie poda³a.
EWA (lekko ironicznie) Jestem strasznie ciekawa.

Matka nie odzywa siê przez chwilê, zaci¹gaj¹c siê papierosem.
EWA (z³o�liwie) No proszê� ca³a zamieniam siê w s³uch.
MATKA (gasi d³ugo papierosa, a potem mówi) Ola by³a molestowana seksualnie przez

dyrygenta.
Ewa i Rafa³ z przera¿enia nie mog¹ wydobyæ z siebie g³osu.

EWA (po chwili) Coo??
RAFA£ Czy mama zdaje sobie sprawê z tego, co powiedzia³a?
MATKA Zdajê. Dla mnie to te¿ by³ szok.
EWA Co ona mamie naopowiada³a?
MATKA Bardzo du¿o bardzo strasznych rzeczy. Widzisz, ¿e zaczê³am paliæ.
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RAFA£ (próbuje wszystko uporz¹dkowaæ) Zaraz, zaraz� chwileczkê� (do Ewy) Mó-
wi³a�, ¿e dzisiaj przed wyjazdem Ola zaczê³a prosiæ, ¿eby nie musia³a jechaæ�

EWA Tak, ale opowiada³a, ¿e kole¿anki j¹ prze�laduj¹, ¿e �le siê tam czuje�
MATKA A o dyrygencie ani s³owa?
EWA Niee� chocia¿� no tak, mówi³a, ¿e go nienawidzi, ale wykrzykiwa³a to jednocze-

�nie z tym, ¿e nienawidzi skrzypiec, grania, ca³ej orkiestry�
MATKA Widocznie zwróci³a� uwagê nie na to, na co powinna��
EWA (z³a) Jak to: nie na to, na co powinnam? Piêæ minut przed wyjazdem dostaje jakie-

go� ataku histerii, nie chce jechaæ� Co mama zrobi³aby na moim miejscu?
RAFA£ Co Ola mamie mówi³a?
MATKA (wyci¹ga z paczki nastêpnego papierosa) Chcesz wiedzieæ? Dok³adnie?
RAFA£ (stanowczo) Tak, dok³adnie. Przecie¿ jestem jej ojcem.
MATKA (zapala, zaci¹ga siê i po chwili) Ju¿ zesz³ego roku na zgrupowaniu dyrygent

wchodzi³ do ³azienki, kiedy siê my³a, i pomaga³ jej siê myæ.
RAFA£ Jak to: pomaga³?
MATKA Podmywa³ j¹.
RAFA£ (z odraz¹) Mamoo!
EWA Co takiego?
MATKA S³ysza³a�. Chcesz wiêcej szczegó³ów?

Ewa patrzy na ni¹, nie mog¹c wydobyæ z siebie s³owa.
MATKA By³y te¿ indywidualne lekcje gry na skrzypcach. Kiedy gra³a, wk³ada³ jej rêkê

do majtek, a potem palec do pochwy. Bawi³ siê ni¹, dopóki sam nie doprowadzi³ siê
do orgazmu.

EWA (zakrywa twarz rêkami i wo³a) Przestañ!
MATKA Potem obejmowa³ j¹, k³ad³ ³apê na piersi i ca³owa³, �lini¹c siê, po szyi.
EWA (jêczy) Bo¿e, Bo¿e!
RAFA£ To niemo¿liwe. To jaki� koszmar.
EWA (bliska p³aczu) Trzeba z ni¹ porozmawiaæ, wyja�niæ�
MATKA Dajcie jej spokój. Do�æ ju¿ przesz³a.
RAFA£ Mamo, je¿eli ona tak �wietnie potrafi³a symulowaæ atak wyrostka, to jak mam

uwierzyæ, ¿e te oskar¿enia nie s¹ jej kolejnym wymys³em.
MATKA Ja jej wierzê.
RAFA£ Nie chcia³a jechaæ na zgrupowanie. Nie pomaga³y ¿adne pro�by, mo¿e musia³a

wymy�liæ co� takiego. Oskar¿enie o molestowanie jest teraz bardzo w modzie.
MATKA (z oburzeniem) Na lito�æ bosk¹, co ty wygadujesz! Twoja córka zosta³a skrzyw-

dzona, i to na ca³e ¿ycie, a ty stajesz w obronie takiego drania?
RAFA£ Nie stajê w jego obronie. Tylko nie chce mi siê w to wszystko uwierzyæ.
EWA Ale dlaczego powiedzia³a o tym dopiero teraz?
MATKA Poniewa¿ ba³a siê, ¿e czekaj¹ j¹ znowu k¹piele w ³azience�
EWA (chodzi po pokoju) Bo¿e� Nie, to niemo¿liwe�
RAFA£ I to siê zaczê³o rok temu?
MATKA Co najmniej rok temu. Do diab³a, nie zauwa¿yli�cie niczego przez ca³y ten rok?

¯adnej zmiany w jej zachowaniu? Co z was za rodzice?
EWA (z rozpacz¹) Przecie¿ mog³a przyj�æ i powiedzieæ.
MATKA Widocznie nie ma do was zaufania.
EWA (zaczepnie) A do ciebie ma?
MATKA Skoro zadzwoni³a do mnie i to w³a�nie m n i e  powiedzia³a o wszystkim�
EWA Co jeszcze mówi³a?
MATKA Nie wiem, czy wszystko mi powiedzia³a. Nie chcia³am wiêcej z niej wyci¹gaæ.

By³a w strasznym stanie, ja zreszt¹ te¿ prze¿y³am szok� (zaci¹ga siê papierosem) Zda-
jecie sobie sprawê, przez jaki koszmar przesz³o to dziecko w ci¹gu ostatniego roku?



IWONA RUSZKOWSKA-PAW£OWICZ

90WIEDZIELI
W

SZ
YS

CY

EWA (cicho) Te indywidualne lekcje dawa³ jej tak¿e przez ostatnie miesi¹ce. Mówi³ mi,
¿e chce, aby pojecha³a na tournée. A ja, idiotka, dziêkowa³am mu i cieszy³am siê, ¿e
tak siê ni¹ zajmuje! Bo¿e!

MATKA Jestem pewna, ¿e to dotyczy nie tylko Oli.
EWA My�lisz, ¿e z innymi dziewczynkami robi to samo?
MATKA My�lê, ¿e tak.
RAFA£ Ola mamie mówi³a?
MATKA Mog³am siê domy�laæ z jej wypowiedzi. By³a w takim stanie, ¿e nie mia³am

serca mêczyæ jej pytaniami. Po prostu mówi³a tyle, ile chcia³a. Wyobra¿asz sobie, jak
trudno by³o jej o tym mówiæ? Nazywaæ po imieniu to, co robi³? Przypominaæ sobie
czerwon¹, podniecon¹ gêbê swojego maestro w chwili, gdy osi¹ga³ orgazm?

EWA (siedzi z zakryt¹ rêkami twarz¹, ko³ysz¹c siê miarowo, jêczy) Bo¿e, Bo¿e�
Rafa³ miota siê nerwowo po pokoju, potem zatrzymuje siê przy oknie. Chwila milczenia.

EWA (cicho) Co robiæ?
MATKA Przede wszystkim zabraæ Olê z orkiestry. To dziecko potrzebuje teraz spokoju.

I waszej mi³o�ci. Ona czuje siê winna�
RAFA£ (zdziwiony) Winna? Czego?
MATKA ¯e zawiod³a wasze nadzieje.
EWA (cicho) Nasze nadzieje�
MATKA Wiedzia³a, jak bardzo jeste�cie dumni z tego, ¿e gra w tej orkiestrze, jak bardzo

zale¿y wam, aby awansowa³a w zespole. Dlatego milcza³a i znosi³a to wszystko�
Otwieraj¹ siê drzwi i staje w nich Ola w nocnej koszuli.

OLA (cicho) Mamo�
EWA Dziecko moje kochane! (podbiega do niej i tuli j¹ w ramionach)

Rafa³ te¿ podchodzi i obejmuje je obie.
OLA (cicho) Przepraszam�
EWA Za co?! Oleñko, to ja ciê przepraszam! (tul¹ siê do siebie) Pojedziemy do domu?
OLA (cicho) Tak�
EWA (wypuszcza j¹ z objêæ) Ubieraj siê�
MATKA Ale¿ tu dymu! Tfu! Trzeba otworzyæ okno! (macha rêkami i podchodzi do okna)

I pomy�leæ, ¿e ju¿ piêæ lat nie pali³am!

S c e n a  4

Ewa i Rafa³ siedz¹ przy stole w swoim mieszkaniu. Zamy�leni, zatroskani. D³uga cisza.
EWA Ci¹gle nie dochodzi do mnie to, co siê sta³o.

Rafa³ milczy.
EWA (patrzy na niego) Powiedz co��
RAFA£ Twoja mama pyta³a, czy czego� nie zauwa¿yli�my, jakiej� zmiany w jej zacho-

waniu�
Ewa patrzy na niego pytaj¹co.

RAFA£ Wydawa³o mi siê, ¿e od pewnego czasu Ola nie chcia³a, ¿ebym jej dotyka³�
EWA (przera¿ona) Dotyka³? (po�piesznie) Przepraszam� Nie dajmy siê zwariowaæ�
RAFA£ Chodzi o to, ¿e od pewnego czasu odsuwa³a siê, gdy chcia³em j¹ przytuliæ, po-

g³askaæ�
EWA Czemu mi nie powiedzia³e�?
RAFA£ Nie widzia³em w tym nic szczególnego. My�la³em, ¿e to normalny odruch trzy-

nastoletniej pannicy, która uwa¿a, ¿e ju¿ nie wypada, ¿eby ojciec traktowa³ j¹ jak
dziecko.

EWA (przytakuje) No tak�
RAFA£ A ty? Nic nie zwróci³o twojej uwagi?
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EWA Niee� By³a wprawdzie jaka� zamy�lona, smutna� Tylko ¿e ja k³ad³am to na karb
zmêczenia� Ostatnio nie mia³a apetytu, nawet zastanawia³am siê, czy nie i�æ z ni¹ do
lekarza� Ale przecie¿ nigdy nie pomy�la³abym� (chowa twarz w d³oniach) Bo¿e,
dlaczego nas to spotka³o!
Rafa³ milczy.

EWA (po chwili ostro) To niemo¿liwe, ¿eby do ciebie nic nie dochodzi³o! Jeste� dyrekto-
rem gimnazjum, spotykasz siê z innymi dyrektorami przy ró¿nych okazjach. Nikt
z was o tym nie mówi³?

RAFA£ O czym, na mi³o�æ bosk¹?
EWA O sk³onno�ciach s³ynnego dyrygenta!
RAFA£ On nie bierze udzia³u w zebraniach dyrektorów szkó³!
EWA Ale dyrektor tej szko³y � tak!
RAFA£ Owszem, mówi³o siê nieraz, ¿e Jacek Sobol lubi m³ode dziewczyny� ¿e znowu

kto� tam widzia³ go ze studentk¹� ale zainteresowanie dziewiêtnasto- i dwudziesto-
letnimi dziewczynami to nie to samo co trzynastoletnimi dzieæmi!
Cisza.

EWA (po chwili) Jak mamy teraz ¿yæ?
RAFA£ Musimy odseparowaæ Olê od tego koszmaru, wyjechaæ z ni¹ gdzie�; przecie¿

wakacje dopiero siê zaczê³y�
EWA A co z nim? Mamy go zostawiæ w spokoju?
RAFA£ Teraz najwa¿niejsza jest Ola.
EWA Pójdê do prokuratora.
RAFA£ Czy wiesz, co by to oznacza³o dla Oli? Musia³aby zeznawaæ, opowiadaæ wszyst-

ko przed obcymi osobami? Chcesz j¹ na to naraziæ?
EWA A on ma nadal pozostawaæ bezkarny? Nadal krzywdziæ dzieci?
RAFA£ To ju¿ nie jest nasza sprawa. Zajmijmy siê Ol¹.
EWA Zupe³nie ciê nie poznajê! Z kim ja prze¿y³am tyle lat!
RAFA£ Po co ten wznios³y ton!
EWA (z rozpacz¹ w g³osie) Bo¿e, gdy przypomnê sobie, co ja do niej mówi³am ��

w ¿yciu nieraz trzeba cierpieæ, zacisn¹æ zêby, ¿eby doj�æ do czego� wielkiego�� Prze-
cie¿ ja j¹ namawia³am, ¿eby to wszystko znosi³a w imiê przysz³ego sukcesu!

RAFA£ Nie zna³a� prawdy. Nie obwiniaj siê. To bez sensu.
EWA Pomy�l tylko, do jakiego stanu musia³a byæ doprowadzona, skoro zdecydowa³a siê

na taki krok � symulowanie ataku wyrostka, zatrzymanie autokaru, wezwanie pogoto-
wia! To by³ krzyk rozpaczy! (po chwili) Jak ja mog³am kompletnie nic nie zauwa¿yæ�

RAFA£ Przestañ siê obwiniaæ.
EWA Stracili�my z ni¹ kontakt. Jeszcze niedawno przychodzi³a do mojego ³ó¿ka przed

za�niêciem� Rozmawia³y�my o ró¿nych jej problemach� zawsze jej co� doradza-
³am� Co siê w³a�ciwie sta³o?

RAFA£ Nie wiem� musieli�my pope³niæ jaki� b³¹d�
EWA (wstaje energicznie) Nie mogê tej sprawy tak zostawiæ. Molestowa³ na pewno rów-

nie¿ inne dziewczynki. Skontaktujê siê z rodzicami, mo¿e co� wiedz¹ od swoich córek.
Dzwoni telefon. Odbiera go Rafa³.

RAFA£ Halo!� (przymilnym g³osem) A�a� dzieñ dobry� Nie, wszystko jest ju¿ do-
brze� Nie, nie dojedzie, bo jednak by³a ingerencja chirurgiczna� wiemy, co to ozna-
cza, ale lekarze nie pozwalaj¹� Oczywi�cie ¿e szkoda� Na pewno znajdzie siê kto�
na jej miejsce� Jeszcze raz dziêkujemy za zainteresowanie nasz¹ córk¹� Do widze-
nia. (odk³ada s³uchawkê)

EWA (patrzy na niego uwa¿nie) Kto to by³?
RAFA£ (lekko zmieszany) Sobol. Pyta³ o Olê. My�la³, ¿e dojedzie na zgrupowanie.
EWA (z³o�liwie) Sk³ama³e�, ¿e mia³a operacjê.
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RAFA£ A co mia³em powiedzieæ?
EWA Prawdê.
RAFA£ Nie przyjedzie, bo pan j¹ molestuje seksualnie, tak?
EWA Tak.
RAFA£ Ciekawe, czy ty by� to powiedzia³a.
EWA Trzeba by³o daæ mi s³uchawkê.
RAFA£ Przestañ. Zachowajmy spokój.
EWA No proszê. Jaka wspania³a rada. To wszystko, na co ciê staæ?
RAFA£ Musimy to wszystko jeszcze raz przemy�leæ.
EWA Co jeszcze mówi³?
RAFA£ Pyta³, czy zdajemy sobie sprawê z tego, ¿e w takiej sytuacji wyjazd Oli do Sta-

nów stoi pod znakiem zapytania. Odpowiedzia³em, ¿e tak. Poza tym by³ chyba trochê
z³y, musi teraz szukaæ kogo� na jej miejsce.

EWA (ironicznie) Gdyby� s³ysza³, jak dziêkowa³e� mu za zainteresowanie nasz¹ córk¹�
RAFA£ (speszony) Tak siê zawsze mówi�
EWA Teraz ju¿ nic nie bêdzie tak jak zawsze.
RAFA£ Najwa¿niejsze, ¿e Ola jest bezpieczna i ma to ju¿ za sob¹.
EWA O czym ty mówisz? Czy nie rozumiesz, jakie spustoszenie w jej psychice zrobi³ ten

potwór? Czy bêdzie mog³a ¿yæ jak normalna kobieta? Nie czuæ wstrêtu do mê¿czyzn?
RAFA£ Teraz wszystko zale¿y od nas. Musimy jej pomóc, znale�æ dobrego psychologa.

Dojdzie do siebie.
EWA (nagle zdecydowana) Nie� nie mogê tej sprawy tak zostawiæ!
RAFA£ Proszê ciê, nie rób nic pod wp³ywem z³o�ci i rozpaczy. To nie s¹ dobrzy doradcy!

Ewa wzdycha ciê¿ko, potakuje w milczeniu g³ow¹, a Rafa³ podchodzi do niej i przytu-
la j¹ do siebie.

S c e n a  5

Sekretariat szko³y. Sekretarka pisze co� na komputerze. Wchodzi Ewa.
EWA Dzieñ dobry, nazywam siê Ewa Mizialska. Dyrektor chcia³ siê ze mn¹ zobaczyæ.
SEKRETARKA A, tak. (podnosi s³uchawkê) Panie dyrektorze, przysz³a pani Mizialska�

Dobrze. (odk³ada s³uchawkê) Dyrektor za chwilê pani¹ poprosi.
Ewa siada. Sekretarka jej siê przygl¹da.

SEKRETARKA Pani zdaje siê jest mam¹ Oli?
EWA Owszem. Zna j¹ pani?
SEKRETARKA Mia³a szczê�cie. Maestro dopisa³ j¹ do grupy wyje¿d¿aj¹cej na tournée

do Stanów w ostatniej chwili.
EWA Ach, tak?
SEKRETARKA Ciê¿ko na to zapracowa³a. Wprawdzie pan Sobol bardzo jej pomaga³.

Dawa³ jej przecie¿ indywidualne lekcje.
EWA Taak�
SEKRETARKA Maestro zawsze potrafi wy³owiæ talent. Dlatego ta orkiestra zasz³a tak

wysoko.
EWA Czy� czy te indywidualne lekcje dawa³ tylko mojej córce?
SEKRETARKA Ale¿ sk¹d! Ju¿ pani mówi³am, ¿e potrafi dostrzec prawdziwy talent.

A wtedy opiekuje siê nim, jakby to by³ prawdziwy diament. I szlifuje, póki nie po-
wstanie brylant.

EWA A która jeszcze dziewczynka bra³a te indywidualne lekcje?
SEKRETARKA (zastanawia siê) Chyba Iza Bekasik, Dominika, Ma³gosia� Chodzi³y

nawet do niego do domu. Przechwala³y siê, ¿e mistrz wybra³ w³a�nie je. Indywidual-
ne lekcje u takiej s³awy! Jaki to ma wp³yw na dalsz¹ karierê!
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EWA Czy� czy moja córka te¿ chodzi³a do niego do domu?
SEKRETARKA Tego nie wiem� (zdziwiona) Nie chwali³a siê przed rodzicami?
EWA (speszona) Chwali³a siê, tylko� chcia³am sprawdziæ, czy nie buja.
SEKRETARKA Mo¿e pani byæ naprawdê dumna. Ola na pewno daleko zajdzie. Prawie

wszystkie dziewczynki, które gra³y w tej orkiestrze, porobi³y kariery. Niektóre pa-
miêtaj¹, przysy³aj¹ kartki z ró¿nych stron �wiata. A to wszystko zas³uga pana Sobola.
Dzwoni telefon wewnêtrzny, Sekretarka podnosi s³uchawkê.

SEKRETARKA Dobrze. (do Ewy) Pan dyrektor pani¹ prosi. (wstaje i otwiera drzwi do
gabinetu)
Ewa wchodzi, zza biurka podnosi siê Dyrektor.

DYREKTOR Dzieñ dobry pani. (podaje Ewie rêkê) Dziêkujê, ¿e pani przysz³a.
Pokazuje krzes³o przed biurkiem, Ewa siada, a Dyrektor wraca na swoje miejsce.

DYREKTOR Poprosi³em pani¹ w zwi¹zku z tym, co przydarzy³o siê Oli� przykra spra-
wa� Pan Sobol powiadomi³ mnie, ¿e córka nie dojedzie na zgrupowanie. Zastana-
wiam siê, czy nie podjêli�cie pañstwo tej decyzji zbyt pochopnie, przecie¿ to taki
ma³y zabieg�

EWA Postanowili�my, ¿e córka nie do³¹czy do orkiestry.
DYREKTOR Proszê mi wybaczyæ, ale trochê to lekkomy�lne z pañstwa strony. I ze szkod¹

dla Oli. Córka w³a�nie zakwalifikowa³a siê do pierwszego zespo³u, mówi¹c sporto-
wym jêzykiem � wysz³a na prost¹. Teraz jej dalsza kariera potoczy siê g³adko. Poza
tym ta nieobecno�æ na zgrupowaniu, czyli brak wspólnych æwiczeñ z zespo³em dys-
kwalifikuje j¹ jako kandydatkê na wyjazd do Stanów.

EWA Panie dyrektorze, podjêli�my z mê¿em decyzjê, ¿e zabieramy córkê z tej szko³y
i z orkiestry.

DYREKTOR (kompletnie zaskoczony) O!! A to dlaczego?!
EWA Nie³atwo mi o tym mówiæ. Ola nie chce ju¿ tu d³u¿ej byæ.
DYREKTOR Ola? Co siê takiego sta³o? Poczyni³a wprost ogromne postêpy. W ostatnich

miesi¹cach. Faktem jest, ¿e do grupy wyje¿d¿aj¹cej zosta³a dopisana w ostatniej chwili,
ale niestety wina le¿y po jej stronie. Od pewnego czasu wyra�nie zaczê³a odstawaæ od
reszty, nie chcia³a nawet przychodziæ na indywidualne lekcje do pana Sobola� Na
szczê�cie jako� prze³ama³a siê i efekty przysz³y we w³a�ciwym momencie.

EWA Panie dyrektorze� Ola twierdzi, ¿e� ¿e pan Sobol zachowywa³ siê w stosunku do
niej� to znaczy� wygl¹da na to, ¿e by³a przez niego molestowana seksualnie.

DYREKTOR Ojejejej! Czego te dziewczynki nie wymy�l¹! Stale wybuchaj¹ nowe �wiel-
kie skandale� � a to ¿e która� co� ukrad³a, a to ¿e specjalnie schowa³a kalafoniê przed
wystêpem, a to ¿e za bardzo przymila siê do dyrygenta� Nieraz trzeba anielskiej cier-
pliwo�ci, ¿eby te chorobliwie ambitne dzieci uspokoiæ i doprowadziæ wszystko do ³adu.

EWA Córka opowiada straszne rzeczy o panu Sobolu.
DYREKTOR Proszê pani � s³awni ludzie zazwyczaj staj¹ siê przedmiotem najgorszych

plotek.
EWA A wiêc jednak co� do pana dociera³o�
DYREKTOR Co� tam kiedy�� Potem to wycofywano, przepraszano� Zapewniam pa-

ni¹, ¿e na czele naszej orkiestry nie stoi potwór, który po¿era dzieci.
EWA Móg³ pan jednak nie zostawiaæ tego bez wyja�nienia. To zbyt powa¿na sprawa.
DYREKTOR Zapewniam pani¹, ¿e nie zostawi³em. Rozmawia³em z dyrygentem. Wszyst-

kiemu zaprzeczy³.
EWA Mo¿e trzeba by³o rozmawiaæ nie tylko z panem Sobolem.
DYREKTOR A co mog³em wiêcej zrobiæ? Prosiæ ka¿d¹ dziewczynkê do gabinetu i py-

taæ, czy pan Sobol zachowywa³ siê wobec niej nieodpowiednio? I co to w³a�ciwie
znaczy �nieodpowiednio�? Czy przytulanie, g³askanie, cmokniêcie w policzek to jesz-
cze odpowiednie czy ju¿ nieodpowiednie zachowanie?
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EWA To, co mówi córka, jest znacznie bardziej drastyczne.
DYREKTOR Co mianowicie takiego?
EWA Twierdzi, ¿e dyrygent wk³ada³ jej rêkê do majtek podczas indywidualnych lekcji.
DYREKTOR O tym te¿ s³ysza³em. Tylko potem okaza³o siê, ¿e nie do majtek, tylko za pasek

spodni, gdy uczennicy spad³a jaka� ozdoba z w³osów, a on zauwa¿y³, gdzie spad³a.
EWA Ta rêka schodzi³a ni¿ej�
DYREKTOR (zaczyna objawiaæ oburzenie) Droga pani, poprosi³em tu pani¹, bo ma³-

¿onka znam osobi�cie, jeste�my, jak to siê mówi, kolegami po fachu. Nie ma ludzi
niezast¹pionych, a zw³aszcza w tej orkiestrze, gdzie ró¿nice w poziomie umiejêtno�ci
poszczególnych dziewczynek s¹ minimalne. Pan Sobol na pewno znajdzie kogo� na
miejsce Oli, nie ma problemu. Chcia³em jednak pomóc córce, a tu spotyka mnie ze
strony pani co� takiego.

EWA Przepraszam, nie chcia³am pana uraziæ, ale� ale odnoszê wra¿enie, ¿e trochê przy-
myka pan oko na to, co siê tutaj dzieje� Przykro mi to powiedzieæ, ale bierze pan na
siebie wspó³odpowiedzialno�æ�

DYREKTOR Wspó³odpowiedzialno�æ? Za co?
EWA Za krzywdê tych uczennic.
DYREKTOR Grozi mi pani?
EWA Nie, tylko próbujê wyja�niæ� Je�li to, co robi dyrygent, wyjdzie na �wiat³o dzien-

ne, pan tak¿e mo¿e mieæ nieprzyjemno�ci.
DYREKTOR Co pani zamierza zrobiæ?
EWA Chcê porozmawiaæ z innymi rodzicami. Sam pan powiedzia³, ¿e zg³aszano panu

podobne zastrze¿enia.
DYREKTOR Zapewniam pani¹, ¿e jako wieloletni pedagog jestem bardzo czu³y na wszel-

kie tego typu oskar¿enia. Na pewno nie przymyka³bym oka, gdyby tutaj rzeczywi�cie
dzia³o siê co� z³ego.

EWA A jednak�
DYREKTOR (przerywa jej) Pani m¹¿ startowa³ razem ze mn¹ piêæ lat temu w konkursie

na dyrektora tej szko³y�
EWA Co to ma do rzeczy?
DYREKTOR Przegra³. Dyrektorem zosta³em ja. Nie ka¿dy potrafi pogodziæ siê z pora¿k¹.
EWA To nie by³a pora¿ka. Zawsze kto� wygrywa, kto� przegrywa.
DYREKTOR Za pó³ roku koñczy siê moja kadencja. Mo¿e chodzi o to, ¿eby odsun¹æ

mnie ze stanowiska i u³atwiæ mê¿owi start na moje miejsce?
EWA Jak pan �mie!! To pod³e!
DYREKTOR A to, z czym pani do mnie przysz³a, jak nale¿a³oby nazwaæ?
EWA Pan dobrze wie, ¿e mam racjê. Tylko dobre imiê szko³y i orkiestry nie mo¿e ucier-

pieæ, prawda?
DYREKTOR (wstaje) Nie mam pani nic wiêcej do powiedzenia.
EWA Mo¿e w tej chwili nie. (wstaje i wychodzi, trzaskaj¹c drzwiami)

S c e n a  6

Przedpokój w mieszkaniu pani Bekasik. Dzwonek do drzwi. Pani Bekasik podchodzi,
sprawdza w judaszu, otwiera. W drzwiach stoi Ewa.

EWA Dzieñ dobry. Pani Bekasik, prawda? Nazywam siê Mizialska. Telefonowa³am do pani.
PANI BEKASIK Tak, proszê� (przepuszcza j¹, zamyka drzwi i prowadzi do pokoju)

Proszê� (pokazuje fotel)
Ewa siada, pani Bekasik zajmuje miejsce w drugim fotelu.

EWA Nasze córki graj¹ w tej samej orkiestrze.
Pani Bekasik bez s³owa potakuje g³ow¹.
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EWA Chcia³am porozmawiaæ o orkiestrze� o naszych dziewczynkach�
PANI BEKASIK Przykro mi bardzo z powodu tego, co zdarzy³o siê pani córce, ale nie

ma w tym ¿adnej winy mojej Izy.
Ewa patrzy na ni¹, nie rozumiej¹c.

PANI BEKASIK (tonem t³umaczenia) Maestro musia³ wybraæ kogo� na miejsce pani
córki i po prostu zadecydowa³, ¿e to bêdzie Iza. Uwa¿am zreszt¹, ¿e moja córka w pe³ni
zas³u¿y³a na to wyró¿nienie.

EWA (zrozumiawszy wreszcie) Ach, tak� Pani my�li, ¿e ja dlatego� Nie, nie o to cho-
dzi, to zrozumia³e, ¿e kto� musia³ zast¹piæ Olê; cieszê siê, ¿e to w³a�nie pani córka�

PANI BEKASIK (pytaj¹co) Wiêc?
EWA (niepewnie, przygryzaj¹c wargi) Iza bra³a indywidualne lekcje u pana Sobola,

prawda?
PANI BEKASIK Rozpozna³ w niej wielki talent.
EWA (ostro¿nie, wa¿¹c ka¿de s³owo) Czy� czy Iza mówi³a pani co� o tych lekcjach?
PANI BEKASIK By³a z nich bardzo zadowolona.
EWA Odbywa³y siê w szkole czy w domu dyrygenta?
PANI BEKASIK I tu, i tu. (zmiana tonu) O co pani w³a�ciwie chodzi?
EWA Czy nie zauwa¿y³a pani niczego szczególnego w zachowaniu Izy w ostatnim czasie?
PANI BEKASIK Proszê wyra¿aæ siê ja�niej.
EWA Chodzi o to, ¿e� ¿e zaczynam podejrzewaæ, i¿ dyrygent wykorzystuje zaufanie,

jakim darz¹ go rodzice i dzieci.
PANI BEKASIK Nadal nic nie rozumiem.
EWA Byæ mo¿e nie zachowywa³ siê wobec uczennic tak, jak powinien.
PANI BEKASIK Mo¿e nieraz rzeczywi�cie jest zbyt surowy i wymagaj¹cy, ale dyrygent

musi taki byæ.
EWA Nie o to mi chodzi� (wyra�nie szuka s³ów) Pani jest w radzie rodziców szko³y,

prawda?
PANI BEKASIK Owszem.
EWA Je�dzi³a pani nieraz na zgrupowania. Nie zauwa¿y³a pani niczego, co wzbudza³oby

niepokój?
PANI BEKASIK A co takiego?
EWA Na przyk³ad to, ¿e dyrygent wchodzi³ do ³azienki, gdy dziewczynki bra³y prysznic.
PANI BEKASIK Same go zawo³a³y, bo przesta³a lecieæ woda, a one sta³y ca³e namydlone.
EWA Nie mog³a przyj�æ która� z matek?
PANI BEKASIK Dziewczynki wo³a³y w³a�nie jego. Przecie¿ traktuj¹ go jak wujka. Ile

przy tym by³o �miechu, pisku!
EWA A dyrygent jak je traktuje?
PANI BEKASIK Tym ma³ym dziewczynkom podczas wyjazdu musi zast¹piæ ojca, matkê�
EWA I dlatego sprawdza, czy maj¹ czyste majtki?
PANI BEKASIK (wzdycha) Niestety, niektóre dziewczynki trzeba dopiero uczyæ podsta-

wowych zasad higieny. Przykro o tym mówiæ, przecie¿ to taka elitarna szko³a i orkie-
stra, wydawa³oby siê, ¿e trafiaj¹ tu dzieci z odpowiednich rodzin.

EWA Proszê pani� (nagle stanowczo) Wed³ug mnie dyrygent molestuje seksualnie swo-
je uczennice.

PANI BEKASIK (z niesmakiem) No nie, to ju¿ przekracza granice dobrego smaku! Znam
naszego dyrygenta d³u¿ej ni¿ pani i ca³kowicie mogê za niego rêczyæ. Nie pozwolê
szkalowaæ tak zas³u¿onego artysty i nauczyciela. Domy�lam siê zreszt¹, ¿e te �rewe-
lacje� wysz³y z ust pani córki.

EWA To nieistotne.
PANI BEKASIK Pani córka zawsze zachowywa³a siê inaczej ni¿ pozosta³e dziewczêta;

by³a krn¹brna, nie potrafi³a znale�æ siê w grupie, nawi¹zaæ przyja�ni z kole¿ankami.
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Wieczorami zamyka³a siê w pokoju, nie chcia³a braæ udzia³u we wspólnych zaba-
wach. Chcia³a, ¿eby dyrygent osobi�cie przychodzi³ j¹ prosiæ.
Ewa patrzy na ni¹ zdziwiona.

PANI BEKASIK (z satysfakcj¹) Tak, droga pani� Tylko jego wpuszcza³a do pokoju.
A to proszenie sam na sam trwa³o nieraz kilkana�cie minut.

EWA (zdenerwowana) To nieprawda.
PANI BEKASIK Mo¿e pani spytaæ inne dziewczynki.
EWA Nie wierzê, znam moj¹ córkê�
PANI BEKASIK To siê pani tylko tak wydaje. Odpowiem na pani pytanie, co szczegól-

nego widzia³am na zgrupowaniu. Otó¿ widzia³am, jak te ma³e kobietki, tak, z ca³¹
premedytacj¹ u¿ywam tego s³owa, bo dziewczêta w wieku trzynastu lat zaczynaj¹
kariery modelek, otó¿ te �niby dzieci� w sposób bardzo dojrza³y i wyrafinowany ry-
walizuj¹ miêdzy sob¹ o wzglêdy dyrygenta. Ka¿da z nich chcia³aby byæ na pierw-
szym miejscu. Niewykluczone, ¿e wiele z nich podkochuje siê w nim, a on z pewno-
�ci¹ zdaje sobie z tego sprawê. W jaki� sposób mile ³echce to jego mêsk¹ pró¿no�æ,
ale zapewniam pani¹ � nigdy nie przekroczy³ dopuszczalnej granicy.

EWA (nadal zdenerwowana) Moja córka nigdy nie post¹pi³aby w taki sposób, jak pani
mówi. To niepodobne do Oli.

PANI BEKASIK Pani córka jest bardzo ambitna. Robi³a wszystko, aby zakwalifikowaæ
siê do pierwszego sk³adu orkiestry.

EWA Co to znaczy �robi³a wszystko�?
PANI BEKASIK Stara³a siê zwróciæ na siebie uwagê naszego maestro. Za wszelk¹

cenê.
EWA Proszê wyra¿aæ siê ja�niej.
PANI BEKASIK Wyra¿am siê wystarczaj¹co jasno.
EWA (z desperacj¹) Proszê pani, moja córka twierdzi, ¿e by³a wykorzystywana seksual-

nie przez dyrygenta, ¿e zmusza³ j¹ do pewnych praktyk, uleg³o�ci. Zmusza³ � rozumie
pani? Tymczasem pani sugeruje, ¿e to ona go prowokowa³a. To s¹ dwie ró¿ne sprawy.
W tej orkiestrze dzieje siê co� z³ego, tylko nie wiem, czy dzieci s¹ ofiarami dyrygenta
pedofila, czy te ma³e kobietki, jak pani mówi, nauczy³y siê wykorzystywaæ swoj¹
kobieco�æ w walce o miejsce w zespole. Dlatego proszê, niech mi pani pomo¿e roz-
wi¹zaæ ten problem!

PANI BEKASIK Czego pani ode mnie oczekuje?
EWA Jest pani w radzie rodziców. Proszê, zwo³ajcie zebranie, mogê na nie przyj�æ; po-

pro�cie tak¿e innych rodziców. Trzeba jako� doj�æ prawdy. Niech pani pomy�li tak¿e
o swojej córce.

PANI BEKASIK Jestem ca³kowicie spokojna o moj¹ córkê.
EWA A te indywidualne lekcje? Iza nic o nich nie mówi³a? Czy wie pani, ¿e je�dzi³a

tak¿e do domu dyrygenta?
PANI BEKASIK (zaczyna siê �miaæ) Sama j¹ tam zawozi³am i by³am w tym samym

pokoju w czasie trwania lekcji.
Ewa bierze g³êboki wdech, sprawia wra¿enie bezradnej i zagubionej.

PANI BEKASIK Pani Ewo, dziewczêta w tym wieku maj¹ bujn¹ wyobra�niê. A skrzyw-
dziæ drugiego cz³owieka jest bardzo ³atwo.

EWA (jakby do siebie) Nie wierzê, ¿e Ola to wszystko wymy�li³a�
PANI BEKASIK (wzdycha) Pani Ewo� nie chcia³am pani tego mówiæ, ale widzê, ¿e

muszê� (przez chwilê milczy) Ola nie zosta³a jeszcze zakwalifikowana na wyjazd do
Stanów.

EWA Jak to? Przecie¿ dyrygent sam j¹ dopisa³ do listy.
PANI BEKASIK Tak pani powiedzia³a?
EWA (nieco zdziwiona) Tak�
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PANI BEKASIK (tryumfalnie) No proszê� sama pani widzi, jaka z niej ma³a k³amczu-
cha� (t³umaczy) Ola zosta³a dopisana tylko do listy dziewcz¹t jad¹cych na zgrupo-
wanie. Dopiero tam, po dwóch tygodniach pracy, mia³a zostaæ wy³oniona ostateczna
reprezentacja. I mówi¹c szczerze, Ola nie mia³a wielkich szans. Pewnie siê tego oba-
wia³a i dlatego wymy�li³a ca³¹ tê historyjkê z molestowaniem.
Ewa milczy, kompletnie zaskoczona, nie wie, co powiedzieæ.

PANI BEKASIK Przykro mi. Pani córka jest do�æ �rednio utalentowana i w³a�ciwie nie-
raz zastanawia³am siê, jak ona siê znalaz³a w takiej orkiestrze� Zdaje siê, ¿e pani
m¹¿ i dyrektor szko³y dobrze siê znaj¹�
Ewa nadal milczy, coraz bardziej przera¿ona i zak³opotana.

PANI BEKASIK (s³odkim g³osem) Pani Ewo, gdyby w tej orkiestrze istnia³a patologia,
o której pani mówi, czy inne dzieci milcza³yby tak d³ugo? Ani jedna z tych kilkudzie-
siêciu dziewczynek nie poskar¿y³aby siê rodzicom? A rodzice nie próbowaliby tego
wyja�niæ?

EWA (bezradnie) Nie wiem, nie wiem� Ju¿ sama nie wiem�
PANI BEKASIK Niech pani bêdzie rozs¹dna. I proszê pamiêtaæ, pomówienie to prze-

stêpstwo.
Ewa jest ca³kowicie zbita z tropu i roztrzêsiona.

PANI BEKASIK Proszê siê uspokoiæ. Zapewniam pani¹, ¿e w tej orkiestrze, w tej s³yn-
nej orkiestrze, nie dzieje siê nic z³ego. Mo¿emy byæ dumne z tego, ¿e nasze córki s¹ w
tak elitarnym gronie muzyków, a ich wychowawc¹ i nauczycielem jest cz³owiek po-
dziwiany i szanowany na ca³ym �wiecie.
Ewa bezwiednie potakuje g³ow¹.

PANI BEKASIK To co, napijemy siê kawy? Poka¿ê pani zdjêcia z ostatniego wyjazdu do
Szwajcarii, zdaje siê, ¿e pani córka wtedy mia³a gorszy okres i zosta³a w domu�
(wstaje i podchodzi do biblioteczki)

S c e n a  7

Rafa³ wchodzi do mieszkania, zdejmuje buty i wsuwa kapcie. Otwiera drzwi do poko-
ju. Na kanapie le¿y skulona Ewa.

RAFA£ (przygl¹da jej siê przez chwilê) Spa³a�?
EWA (podnosi g³owê) Nie, tylko le¿a³am� (siada, spuszcza nogi na pod³ogê)
RAFA£ By³a� z Ol¹ u psychologa?
EWA Tak.
RAFA£ I co?
EWA (wzrusza ramionami) To dopiero pierwsza rozmowa�
RAFA£ Ale co powiedzia³a?
EWA ¯e Ola chyba mówi prawdê.
RAFA£ (zdziwiony) Chyba mówi prawdê?
EWA (przesuwa rêk¹ po w³osach) Podchodzi do tego ostro¿nie, chce Olê poznaæ. Ale we-

d³ug niej Ola zdradza objawy charakterystyczne dla �zespo³u dziecka molestowanego�.
(odrzuca g³owê do ty³u i zmêczonym g³osem) Chyba nie�le dzisiaj narozrabia³am�

RAFA£ (zdziwiony) Narozrabia³a�?
EWA By³am u dyrektora szko³y.
RAFA£ U Wareckiego? (z³y) Po co do niego posz³a�?
EWA Zatelefonowa³ do mnie i poprosi³ o rozmowê. Chcia³ porozmawiaæ o Oli.
RAFA£ Co� ju¿ do niego dotar³o?
EWA Nie to, o co ci chodzi. Po prostu Sobol powiadomi³ go o nieobecno�ci Oli. Warecki

naciska³, aby dojecha³a na zgrupowanie.
RAFA£ I co mu odpowiedzia³a�?
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EWA Oczywi�cie ¿e nie. Wtedy on � ¿eby�my to jeszcze przemy�leli, ¿e szkoda rezygno-
waæ z takiego wyjazdu, ¿e Ola przecie¿ wkrótce wyzdrowieje� Wiesz, taki przyja-
ciel domu.

RAFA£ Powiedzia³a� mu?
EWA Powiedzia³am.
RAFA£ (niecierpliwie) I co?
EWA Zrobi³am to chyba bardzo nieudolnie. W koñcu dosz³o do ostrej wymiany zdañ,

powiedzia³am, ¿e jest pod³y, ¿e mo¿e wspó³odpowiadaæ razem z Sobolem�
RAFA£ Oszala³a�? Przecie¿ to w³a�ciwie mój kolega!
EWA Zdenerwowa³am siê, gdy powiedzia³, ¿e to wszystko wymy�lili�my, ¿eby go znisz-

czyæ, bo szykujesz siê na jego miejsce.
RAFA£ A to ³ajdak!
EWA Sam widzisz. (wstaje i podchodzi do okna)
RAFA£ (zdenerwowany) Wiesz, co teraz bêdzie? Zacznie rozpowiadaæ na prawo i lewo,

¿e próbujê pod nim do³ki kopaæ.
EWA To jest w tej chwili dla ciebie najwa¿niejsze?
RAFA£ Nie chcê z nim zadzieraæ. On ma mocne plecy.
EWA Ju¿ zadarli�my. Ale¿ jestem na siebie w�ciek³a! (uderza piê�ci¹ w ramê okna) Bojê

siê, ¿e zrobi³am z siebie idiotkê!
RAFA£ (z³y) Zrobi³a�, jasne ¿e zrobi³a�. A ze mnie drania.
EWA (odwraca siê od okna) Pos³uchaj, ¿yjemy od kilku dni w cholernym stresie. Nic

dziwnego, ¿e pope³niamy b³êdy.
RAFA£ Mówi³em przecie¿, ¿eby na razie nie podejmowaæ pochopnych kroków. Jeste�

w gor¹cej wodzie k¹pana.
EWA To jeszcze nie wszystko. By³am u jednej z matek, która jest w radzie rodziców.
RAFA£ (niecierpliwie) No i?
EWA (siada przy stole) Sama nie wiem, co o tym my�leæ�
RAFA£ (ponagla j¹) Mów¿e!
EWA (jakby siê z czym� zmaga³a) Okazuje siê, ¿e Ola nie powiedzia³a nam ca³ej prawdy

o wyje�dzie do Stanów. Jeszcze nie by³o przes¹dzone, czy pojedzie na tournée. Zosta-
³a jedynie zakwalifikowana na obóz, i to warunkowo, w ostatniej chwili. Dopiero na
zgrupowaniu mia³a zapa�æ decyzja.

RAFA£ Ha!
EWA Ona twierdzi, ¿e Ola nie mia³a szans�
RAFA£ No proszê! Wreszcie kto� tob¹ potrz¹sn¹³!
EWA Co masz w³a�ciwie na my�li?
RAFA£ Przera¿a³o mnie czasem to twoje parcie, ¿eby Ola zrobi³a karierê.
EWA Jeste� niesprawiedliwy. Po prostu chcia³am, ¿eby mia³a ciekawe ¿ycie, ¿eby osi¹-

gnê³a wiêcej ni¿ my. Pomy�l, by³a ju¿ trzy razy za granic¹. My w jej wieku nie mogli-
�my nawet o tym marzyæ.

RAFA£ A czy chocia¿ raz spyta³a� j¹, czy te wyjazdy sprawiaj¹ jej przyjemno�æ? Mo¿e
zamiast t³uc siê kilometrami w autokarze, wola³aby pój�æ do kina czy spêdziæ waka-
cje nad morzem.

EWA Ola nigdy nie skar¿y³a siê na zmêczenie z powodu wyjazdów z orkiestr¹. Zawsze
wygl¹da³a na zadowolon¹.

RAFA£ Tak? To w³a�ciwie czemu uciek³a z autokaru?
EWA W¹tpisz w to, co mówi³a?
RAFA£ To ty powiedzia³a�, ¿e nie wiesz ju¿, co o tym wszystkim my�leæ.
EWA (wzdycha ciê¿ko, milczy przez chwilê, potem niepewnie) Iza Bekasik te¿ chodzi³a

na indywidualne lekcje do dyrygenta.
RAFA£ I co?
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EWA (z rezygnacj¹) Jej matka twierdzi, ¿e by³a obecna podczas tych lekcji w pokoju�
RAFA£ (z³y) I nic siê nie dzia³o, tak? Zaczynamy wychodziæ na coraz wiêkszych idiotów.
EWA (tak samo drêtwym g³osem) Matka Izy je�dzi³a te¿ na zgrupowania. Nie zauwa¿y³a

niczego, co mog³oby j¹ niepokoiæ�
RAFA£ (zdecydowanie, ostro) O co tu w³a�ciwie chodzi?
EWA (z rezygnacj¹) Nie wiem� ju¿ sama nie wiem�
RAFA£ (nadal ostrym tonem) Czy wiesz, jak ³atwo skrzywdziæ innego cz³owieka? Zw³asz-

cza mê¿czyznê pracuj¹cego z dzieæmi � nauczyciela, trenera czy katechetê. Dosz³o do
tego, ¿e kiedy do mojego gabinetu przychodzi uczeñ lub uczennica, zawsze zosta-
wiam drzwi otwarte!

EWA (przyk³ada rêkê do czo³a, potrz¹sa bezradnie g³ow¹) To wszystko mnie przerasta�
RAFA£ (ze z³o�ci¹) Nie trzeba by³o robiæ od razu tyle szumu! Znale�li�my siê w jakim�

potwornym klinczu.
EWA (cicho) To jeszcze nie wszystko�
RAFA£ (ze z³o�ci¹) A co jeszcze mog³oby byæ gorszego? Wyszli�my na awanturników,

pieniaczy, zawistników, k³amców� Co jeszcze mog³oby byæ gorszego?! Mów!
EWA Pani Bekasik twierdzi, ¿e to Ola prowokowa³a dyrygenta.
RAFA£ Co takiego?!
EWA Wymusza³a na nim, ¿eby przychodzi³ do jej pokoju, kiedy by³a sama.
RAFA£ (zdumiony) Jak to � wymusza³a?
EWA A je�li prawda jest taka, jak mówi pani Bekasik? Je�li Ola po prostu m�ci siê na

dyrygencie za to, ¿e nie zakwalifikowa³ jej na wyjazd do Stanów?
Rafa³ wskazuje g³ow¹ w kierunku drzwi. Ewa patrzy w tamt¹ stronê � za matow¹
szyb¹ widaæ sylwetkê Oli. Ewa podbiega i nagle otwiera drzwi.

EWA (ze z³o�ci¹) Pods³uchiwa³a�?
OLA (wykrzykuje z p³aczem) To nieprawda, co ona mówi³a! Przychodzi³ do mnie, kiedy

le¿a³am chora. A potem grozi³, ¿e nie pojadê, je�li nie bêdê dla niego mi³a! Nie chcia-
³am tego d³u¿ej, ale wiedzia³am, jak tobie zale¿y na tym wyje�dzie! To wszystko
przez ciebie! (uderza w ni¹ piê�ciami) Nienawidzê ciê!!! (ucieka do swojego pokoju
i zatrzaskuje drzwi)

EWA (biegnie przera¿ona za ni¹, rusza klamk¹ zamkniêtych drzwi, puka) O Bo¿e, dziec-
ko! Otwórz!! Oleñko, kochana, proszê ciê� wszystko ci wyja�niê�

RAFA£ (staje w przedpokoju) Telefon do ciebie.
Ewa odrywa siê od drzwi pokoju Oli, wraca i bierze s³uchawkê.

EWA Halo!
G£OS KOBIETY Czy pani Ewa Mizialska?
EWA Tak, s³ucham.
G£OS KOBIETY Jestem matk¹ dziewczynki graj¹cej w orkiestrze razem z pani córk¹.
EWA Taak?
G£OS KOBIETY Czy pani zdaje sobie sprawê z tego, co robi?
EWA Nie rozumiem�
G£OS KOBIETY Dlaczego chce pani zniszczyæ naszego maestro? Nasz¹ orkiestrê? Na-

sze dzieci? Jaki pani ma w tym cel? Kto pani¹ do tego namówi³?
EWA (zdumiona) Kto mnie namówi³?
G£OS KOBIETY Dlaczego za wszelk¹ cenê chce pani wywo³aæ skandal?
EWA (ju¿ pewnym g³osem) Czy pani nie wie, co tam siê dzieje?
G£OS KOBIETY Tam siê n i c  nie dzieje.
EWA Tu chodzi o nasze dzieci!
G£OS KOBIETY Nasze dzieci s¹ szczê�liwe i dumne, ¿e graj¹ w tak s³ynnej orkiestrze.

Zapewniam pani¹, ¿e my, rodzice, nie pozwolimy na tak ohydne obrzucanie b³otem
naszego wielkiego maestro.
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EWA Proszê, niech siê pani ze mn¹ spotka, porozmawiamy�
G£OS KOBIETY Ostrzegam, w imieniu innych rodziców, niech pani przestanie siaæ

ferment. Na razie � proszê.
EWA (buñczucznie) A jak nie przestanê?
G£OS KOBIETY By³oby to bardzo nierozs¹dne. (trzask od³o¿onej s³uchawki)

Ewa przez chwilê trzyma s³uchawkê w rêku, potem k³adzie j¹ powoli na wide³ki. Jest
oszo³omiona.

RAFA£ Kto to by³?
EWA Jedna z matek�
RAFA£ Grozi³a ci?
EWA Mo¿na tak powiedzieæ�
RAFA£ (stanowczo) Zostaw to wszystko. To nie ma sensu. (poniewa¿ Ewa milczy, mówi

dalej) Chcesz stoczyæ samotn¹, beznadziejn¹ walkê, maj¹c za podstawê jedynie s³o-
wa Oli? Chcesz wywo³aæ wielki skandal? Zniszczyæ nas i j¹?

EWA (zamy�lona) Poczekaj, poczekaj� Dyrektor przyzna³, ¿e dochodzi³y do niego
jakie� plotki� Czyli kto� ju¿ musia³ na ten temat mówiæ� Matka Izy przyzna³a, ¿e
Sobol wchodzi³ do ³azienki, gdy dziewczêta bra³y prysznic, ¿e sprawdza³, czy maj¹
czyste majtki� Uwa¿a³a to za dopuszczalne ¿arty, ale jednak kogo� takie zachowa-
nie dyrygenta pewnie bulwersowa³o� Mo¿e ten kto� wie jeszcze wiêcej� (sta-
nowczo) Muszê do tego kogo� dotrzeæ. Muszê skontaktowaæ siê z innymi rodzica-
mi.

RAFA£ (bierze j¹ za rêce i sadza naprzeciwko) Pos³uchaj mnie, chocia¿ raz pos³uchaj�
Chcê wierzyæ, ¿e Ola mówi prawdê. Ale dosyæ ju¿ tych nerwowych, chaotycznych
dzia³añ. Trzeba siê spokojnie zastanowiæ, co robiæ dalej. Dzieci s¹ w tej chwili na
zgrupowaniu, potem wylatuj¹ do Stanów. Nikt z rodziców nie bêdzie chcia³ w tej
chwili z tob¹ rozmawiaæ.
Ewa patrzy na niego, jakby zmagaj¹c siê ze sob¹.

RAFA£ Dajmy sobie trochê czasu. Zajmijmy siê Ol¹. Je�li ca³y czas bêdziesz biegaæ przy
tej sprawie tak gor¹czkowo, Ola nadal bêdzie tkwiæ w tym koszmarze.
Ewa patrzy na niego, nie mówi¹c s³owa.

RAFA£ A kiedy Ola wyjdzie z najgorszego, mo¿esz zacz¹æ dyskretnie rozmawiaæ z ro-
dzicami. (powtarza) D y s k r e t n i e. I musisz siê zorientowaæ, z kim. A Ola nie
mo¿e o tym nic wiedzieæ.
Ewa potulnie kiwa g³ow¹.

RAFA£ Id� teraz do niej i przytul j¹.
Ewa znów kiwa g³ow¹, wstaje i wychodzi. Puka do drzwi pokoju Oli.

EWA Oleñko� chcia³am ciê przeprosiæ� Olusiu� porozmawiajmy � tak jak zawsze,
pysio przy pysiu.
Brak reakcji. Ewa naciska klamkê, drzwi siê otwieraj¹, wchodzi do pokoju, rozgl¹da siê.

EWA Ola, gdzie jeste�?� (chodzi po pustym pokoju, zagl¹da za tapczan, za zas³onê, do
szafy i coraz bardziej nerwowo wo³a ) Ola, gdzie jeste�? (po chwili wybiega, wpada
do ³azienki, kuchni)

RAFA£ (zagl¹da do przedpokoju) Co siê sta³o?
EWA Ola znik³a!
RAFA£ Jak to � znik³a?
EWA Nigdzie jej nie ma!
RAFA£ (pokazuje rêk¹) Nie ma jej butów.
EWA Uciek³a! O Bo¿e, dok¹d ona posz³a! Rób co�, trzeba jej szukaæ!
RAFA£ Zajrzyj do s¹siadów, ja pobiegnê na ulicê�

Wybiegaj¹ z mieszkania. Po pewnym czasie Ewa i Rafa³ wchodz¹ zrezygnowani do
mieszkania. Ewa siada ciê¿ko na kanapie.



CENA MILCZENIA

101 WSZYSCYW
IED

ZIELI

RAFA£ Trzeba jeszcze zadzwoniæ do twojej mamy.
EWA (krzyczy) Dzwoñ na policjê!

S³ychaæ telefon.
EWA (zrywa siê i podbiega do telefonu) Halo!
MATKA (off) Ola jest u mnie.
EWA (siada z ulg¹ na krze�le) Bogu dziêki!
MATKA (stanowczo) I na razie zostanie.
EWA Zostanie? Dlaczego?
MATKA Bo tego chce. Bo tak bêdzie lepiej. Mo¿e wyjedziemy do mojej przyjació³ki nad

morze. Niech Rafa³ przywiezie Oli pi¿amkê, szczoteczkê do zêbów, trochê ubrañ.
EWA (pokornie) Dobrze� Mogê z ni¹ porozmawiaæ?
MATKA Daj jej spokój. Jak bêdzie chcia³a, to do ciebie zadzwoni. Czekam na Rafa³a.

Trzask k³adzionej s³uchawki.
RAFA£ (patrzy na Ewê) Ola jest u babci?
EWA Tak. I zostanie przez jaki� czas. Zawieziesz jej ubrania. (wyjmuje z szafy torbê

i zaczyna pakowaæ rzeczy Oli)
RAFA£ Pójdê po samochód. (wychodzi do przedpokoju)

Ewa pakuje torbê. Po chwili znów dzwoni telefon.
EWA Halo!
KOBIETA Z PARKU (off) Chcia³abym rozmawiaæ z pani¹ Ew¹ Mizialsk¹.
EWA Jestem przy telefonie.
KOBIETA Z PARKU Dziesiêæ lat temu gra³am w tej samej orkiestrze, co pani córka, i te¿

by³am molestowana przez dyrygenta. Muszê siê z pani¹ spotkaæ.
EWA Kim pani jest??
KOBIETA Z PARKU Jutro o osiemnastej w parku S³owackiego. Bêdê siedzia³a na trze-

ciej ³awce po prawej stronie od g³ównego wej�cia. Blondynka, ciemne okulary.
Trza�niêcie s³uchawk¹.

EWA Halo! Halo!
RAFA£ (zagl¹da do pokoju) Kto� dzwoni³?
EWA Tym razem tylko pomy³ka�

Wraca do pakowania torby. Rafa³ patrzy na ni¹, nie bardzo jej dowierzaj¹c. Ewa
spokojnie koñczy pakowanie, podaje mu torbê, wytrzymuj¹c jego wzrok. Rafa³ wycho-
dzi. Ewa siada na krze�le zamy�lona.

S c e n a  8

Ewa wchodzi do parku. Widzi blondynkê w ciemnych okularach, podchodzi do ³awki.
EWA Dzieñ dobry. Nazywam siê Ewa Mizialska.
KOBIETA Z PARKU (podnosi g³owê) Proszê siadaæ. Jest pani sama?
EWA (siada) Tak.
KOBIETA Z PARKU Czy mówi³a pani komu� o naszym spotkaniu?
EWA Có¿ to za konspiracja?
KOBIETA Z PARKU Czy mówi³a pani komu� o naszym spotkaniu?
EWA Nie mówi³am. (po chwili) Jak pani mnie znalaz³a?
KOBIETA Z PARKU (po chwili milczenia) Niech pani dorwie tego drania. Mnie siê nie

uda³o. I nie mogê sobie tego darowaæ do dzi�.
Ewa patrzy na ni¹ w milczeniu.

KOBIETA Z PARKU Trafi³am do orkiestry, gdy mia³am dziesiêæ lat. Bardzo szybko
mnie zauwa¿y³. Nale¿a³am do, jak to siê mówi, dziewcz¹t przedwcze�nie rozwiniê-
tych. (chwilê milczy) Wie pani, co w tym jest najgorsze? Na pocz¹tku czu³am wstrêt,
ale kiedy skoñczy³am czterna�cie lat, to, co ze mn¹ robi³, zaczê³o mi sprawiaæ przy-
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jemno�æ. Obudzi³ we mnie kobietê, rozumie pani? W wieku piêtnastu lat zosta³am
jego kochank¹, z pe³nym moim przyzwoleniem.
Ewa nadal milczy i wpatruje siê w ni¹.

KOBIETA Z PARKU Wiedzia³am, ¿e zabawia siê tak¿e z innymi kole¿ankami. Z pocz¹t-
ku przyjmowa³am to jako rodzaj daniny, któr¹ ka¿da z wybranek musi sk³adaæ wiel-
kiemu maestro. W koñcu stale s³ysza³y�my, ¿e to dziêki niemu jeste�my s³awn¹ orkie-
str¹. Ale kiedy zosta³am jego kochank¹, zaczê³am byæ zazdrosna. Domaga³am siê,
¿eby robi³ to tylko ze mn¹. Zaczê³am siê zachowywaæ jak zazdrosna ¿ona; zdarza³o
siê, ¿e urz¹dza³am mu awantury� Po jednej z nich pobi³ mnie, wyzwa³ od najgor-
szych� Zacz¹³ siê ode mnie odsuwaæ�
Ewa spogl¹da na ni¹ jakby z lekk¹ odraz¹, ale Kobieta z Parku mówi, patrz¹c prosto
przed siebie.

KOBIETA Z PARKU I wtedy go oskar¿y³am. (chwila ciszy) Uda³o mi siê namówiæ do
z³o¿enia zeznañ tak¿e dwie kole¿anki � Basiê i Kingê. Chcê, ¿eby go pani dopad³a
w³a�nie za Kingê.
Znów chwila ciszy.

KOBIETA Z PARKU Kinia by³a bardzo drobniutka, maj¹c trzyna�cie lat, wygl¹da³a jak
siedmiolatka. Jej matka zosta³a wdow¹ z trójk¹ dzieci i wysz³a ponownie za m¹¿, gdy
Kinia mia³a siedem lat. Potem okaza³o siê, ¿e prawie od pocz¹tku molestowa³ j¹ oj-
czym. Rozumie pani? W domu � ojczym, a w szkole � Sobol. Pewnie dlatego w ogóle
nie ros³a�

EWA (cicho) Bo¿e, biedne dziecko�
KOBIETA Z PARKU Niech pani nie my�li, ¿e Kinga pochodzi³a z jakiej� patologicznej

rodziny. O nie! Jej matka by³a ksiêgow¹, ojczym mia³ wysokie stanowisko w banku.
Normalna rodzina, bardzo dobrze sytuowana. Dbali o edukacjê dzieci, dlatego Kinia
trafi³a do orkiestry.
Znów chwila ciszy.

KOBIETA Z PARKU Przes³uchiwa³ nas m³ody policjant. Ja mia³am prawie szesna�cie
lat, wiêcej rozumia³am, by³am odwa¿niejsza ni¿ Basia i Kinga� Policjant bardzo siê
zaanga¿owa³, widaæ by³o, ¿e chce dopa�æ Sobola� (przez chwilê milczy, potem z
gorycz¹ i ironi¹) Wkrótce odsuniêto go od prowadzenia tej sprawy. Basia i Kinga
odwo³a³y zeznania, �ledztwo zosta³o umorzone�

EWA Jak to?!
KOBIETA Z PARKU Ja oczywi�cie musia³am odej�æ z orkiestry. Basia i Kinia mog³y

zostaæ, (z ironi¹) bo przecie¿ by³y ofiarami mojego wyrafinowania i zak³amania. Ich
rodzice to wyprosili. Ba�ka zosta³a, a Kinia� Kinia wyskoczy³a z ósmego piêtra�

EWA O Bo¿e!
KOBIETA Z PARKU Wszystko zosta³o zatuszowane, Kinia pochowana z wielk¹ pom-

p¹� Sobol przemawia³ na jej pogrzebie, ¿egna³ j¹ w imieniu orkiestry, sk³ada³ kon-
dolencje rodzicom� (zamy�la siê) Wie pani, ci¹gle j¹ widzê tak¹ malutk¹ w bia³ej
sukience. Zawsze by³a bardzo smutna, a po �mierci wygl¹da³a dziwnie spokojnie�

EWA A co siê sta³o z pani¹?
KOBIETA Z PARKU Posz³am do innej szko³y. Sobol przesta³ siê mn¹ interesowaæ�

Tak, proszê sobie wyobraziæ, ¿e nawet po tym, co siê sta³o, chcia³am z nim byæ�
Nienawidzi³am go i po¿¹da³am. Straszne!

EWA (po chwili milczenia) Jak pani do mnie dotar³a?
KOBIETA Z PARKU (uchylaj¹c siê od odpowiedzi) Niech pani tego nie zostawia. Kto�

wreszcie musi z tym skoñczyæ!
EWA Mog³yby�cie jeszcze raz zeznawaæ?
KOBIETA Z PARKU Niestety, to niemo¿liwe. Przecie¿ odwo³a³y�my zeznania. Zreszt¹

� Kinia nie ¿yje, Ba�ka za granic¹.
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EWA A pani?
KOBIETA Z PARKU Ja w koñcu tak¿e odwo³a³am. Zmusili nas do tego nasi rodzice.
EWA (zdumiona) Rodzice? Wiedz¹c, co Sobol robi³ z ich dzieæmi?
KOBIETA Z PARKU A chcia³aby pani byæ matk¹ dziewczynki, któr¹ wszyscy wytykaj¹

palcami � �o, ta to by³a molestowana seksualnie�? Nie ka¿dy chce takiego skandalu.
Zwyk³y cz³owiek jest na to za malutki. Podj¹æ walkê z kim� takim jak Sobol? Czy
pani wie, jakich on ma przyjació³?

EWA I pani rodzice te¿ siê wycofali?
KOBIETA Z PARKU Sobol powiedzia³ im, ¿e to ja go uwiod³am. Omal nie wyrzucili

mnie z domu.
EWA O Bo¿e!
KOBIETA Z PARKU Ten m³ody policjant, wie pani, ten, który prowadzi³ na pocz¹tku

sprawê� Spotka³am go przypadkowo pó³ roku temu, jest prywatnym detektywem.
Da³ mi wizytówkê, tak na wszelki wypadek. Niech siê pani z nim skontaktuje. (poda-
je Ewie wizytówkê) Tyle mogê zrobiæ. (wstaje)

EWA Proszê zaczekaæ, nawet nie wiem, jak siê pani nazywa�
KOBIETA Z PARKU To niewa¿ne. Kinia nazywa³a siê Nowakowska. Kinga Nowakow-

ska. Mia³aby teraz dwadzie�cia trzy lata� Powodzenia! (odchodzi)
Ewa patrzy za ni¹, a potem na wizytówkê i widaæ, ¿e nie bardzo wie, co robiæ dalej.

S c e n a  9

Ewa podchodzi do jakiej� kamienicy, porównuje adres z tym na wizytówce. Idzie scho-
dami na piêtro. Dzwoni do drzwi. Otwiera jej trzydziestoparoletni mê¿czyzna.

EWA Pan Jaros³aw Pa³ucki?
PA£UCKI Tak.
EWA Nie³atwo do pana trafiæ.
PA£UCKI Jak kto� chce, to trafi.
EWA (pokazuje wizytówkê) Mogê wej�æ?
PA£UCKI Proszê. (prowadzi j¹ do pokoju z biurkiem. Pokazuje, ¿eby usiad³a na krze�le

przed biurkiem, a sam zajmuje miejsce za nim) S³ucham.
EWA Dosta³am pana adres od pewnej dziewczyny� Tak siê jednak sk³ada, ¿e nie mogê

panu powiedzieæ jej nazwiska.
PA£UCKI Nie interesuje mnie, kto da³ pani mój adres.
EWA (nieco speszona) Dziesiêæ lat temu prowadzi³ pan sprawê o molestowanie seksual-

ne ma³ych dziewczynek przez dyrygenta orkiestry�
PA£UCKI Nie interesuje mnie, co robi³em dziesiêæ lat temu.
EWA Nie jest pan przesadnie mi³y.
PA£UCKI To ¿ycie nie jest przesadnie mi³e.
EWA (nachyla siê w jego stronê) Fakt. Ale teraz ja bêdê mówiæ, a pan bêdzie s³ucha³.
PA£UCKI (taksuj¹c j¹ przez chwilê wzrokiem) Okej!
EWA (wraca do poprzedniej pozycji) Moja córka ma trzyna�cie lat, gra w orkiestrze

prowadzonej przez Sobola i mam uzasadnione podejrzenie, ¿e jest przez niego mole-
stowana seksualnie.

PA£UCKI Co to znaczy � mam uzasadnione podejrzenie?
EWA Powiedzia³a mi o tym.
PA£UCKI I co?
EWA Zamierzam oskar¿yæ Sobola, ale nie mogê opieraæ siê tylko na tym, co mówi córka.

Chcê, ¿eby dostarczy³ pan wiêcej dowodów.
PA£UCKI �le pani trafi³a. Moja specjalno�æ to zdradzane ¿ony, zdradzani mê¿owie. Nie

zajmujê siê pedofilami.
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EWA Prowadzi³ pan tê sprawê dziesiêæ lat temu.
PA£UCKI Prowadzi³em wtedy wiele spraw.
EWA Ale tê musi pan pamiêtaæ. Zosta³ pan od niej odsuniêty, bo by³ pan za bardzo docie-

kliwy.
PA£UCKI Byæ mo¿e.
EWA By³ pan bardzo dociekliwy, bo by³ pan przekonany o winie Sobola. By³ pan przeko-

nany, ¿e te ma³e przestraszone dziewczynki mówi¹ prawdê.
PA£UCKI Byæ mo¿e.
EWA Pan musia³ wtedy zebraæ jeszcze inne dowody prócz ich zeznañ.
PA£UCKI Nie pamiêtam.
EWA To niech pan sobie przypomni. Niech pan sobie przypomni tê ma³¹ Kingê molesto-

wan¹ przez dwóch samców, która nie wytrzyma³a i pofrunê³a z ósmego piêtra.
PA£UCKI (zrywa siê zza biurka) Czego pani od mnie chce, do cholery!
EWA (pokazuje mu krzes³o) Niech pan siada. I postara siê jednak byæ choæ trochê mi³y.

Pa³ucki opada bez s³owa na krzes³o.
EWA Co pan jeszcze ustali³ w �ledztwie? Jakie znalaz³ pan dowody?
PA£UCKI To wszystko jest w archiwach. Nie mam tam dostêpu.
EWA Bo uwierzê.
PA£UCKI Ju¿ pani mówi³em, nie zajmujê siê takimi sprawami.
EWA Dlaczego nie chce pan nam pomóc?
PA£UCKI Bo nigdy nie biorê spraw beznadziejnych.
EWA Ile?
PA£UCKI Co � ile?
EWA Ile kosztuj¹ u pana sprawy beznadziejne?
PA£UCKI (kategorycznie) Nie chcê tego braæ.
EWA Boi siê pan?
PA£UCKI Wie pani, kto siê nie boi? Ma³e dziecko, które wsadza rêkê do pieca, bo nie

wie, ¿e zrobi sobie krzywdê. Ale jak zaboli, to ju¿ wie, ¿e ma omijaæ piec z daleka.
EWA Co pan wtedy znalaz³? Dlaczego zosta³ pan odsuniêty?
PA£UCKI Ja chcê mieæ spokój.
EWA Niech pan zmieni zawód.
PA£UCKI Nie rozumie pani? To �mierdz¹ca sprawa.
EWA Niech pan pos³ucha � oboje jeste�my pewni, ¿e Sobol molestuje dziewczynki z or-

kiestry. Ale ja mam tylko to, co mówi moja córka. By³am u dyrektora szko³y, rozma-
wia³am z matk¹ z rady rodziców � wszêdzie napotykam zmowê milczenia. A pan wie
o wiele wiêcej, pan wtedy do czego� doszed³, tylko pan mo¿e pomóc.

PA£UCKI Sobol jest nietykalny.
EWA Ale na mi³o�æ bosk¹ � dlaczego? �wiat siê zawali, je�li kto� inny poprowadzi orkiestrê?

Chwila ciszy.
EWA Pamiêta pan te trzy dziewczynki? To jedna z nich skierowa³a mnie do pana.
PA£UCKI (ze z³o�ci¹) No jasne! Da³em jej kiedy� wizytówkê. Cholera!
EWA Ile pan chce za tê sprawê?

Pa³ucki widaæ, ¿e walczy z sob¹, ale nadal milczy.
EWA (rozgl¹da siê po pokoju) Nie widzê tu u pana przesadnie du¿ego ruchu.
PA£UCKI (ostro) Nie chcê tego wzi¹æ i nie wezmê, nie rozumie pani?
EWA Poczeka pan, a¿ nastêpna dziewczynka skoczy z okna? Nie czuje siê pan wspó³od-

powiedzialny za �mieræ ma³ej Kingi?
PA£UCKI Nic wiêcej nie mog³em wtedy zrobiæ!
EWA Wtedy nie, ale teraz tak!
PA£UCKI (nadal walczy ze sob¹, pociera palcem brodê) Jest szansa, ¿e inne dziewczyn-

ki bêd¹ zeznawaæ? ¯e rodzice zgodz¹ siê na to?
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EWA Nie wiem. Ca³kiem mo¿liwe ¿e nie � dopóki nie znajd¹ siê inne dowody. I tylko
pan mo¿e ich dostarczyæ.

PA£UCKI (uderza d³oni¹ w biurko) Cholera! (po chwili) Dziesiêæ tysiêcy.
EWA (przera¿ona) Ile?!
PA£UCKI Dziesiêæ tysiêcy.
EWA Nie mam tyle.
PA£UCKI (rozk³ada rêce) Za mniej w tej sprawie nie kiwnê palcem.
EWA Niech pan trochê opu�ci.
PA£UCKI (krêci g³ow¹ przecz¹co) To �mierdz¹ca sprawa. Mo¿na wiele straciæ.
EWA Albo wiele zyskaæ. Mo¿e pan siê staæ s³awny, zdobyæ wielu klientów. Piêæ.
PA£UCKI Co � piêæ?
EWA Mogê jako� zebraæ piêæ tysiêcy.
PA£UCKI (prycha) ¯arty pani sobie stroi? Pani wie, ile kosztuj¹ informatorzy? Osiem.
EWA Niech pan obni¿a inne koszty. Sze�æ.
PA£UCKI To za ma³o.
EWA Niech pan to zrobi dla tej ma³ej�
PA£UCKI Nie jestem instytucj¹ charytatywn¹. Muszê z czego� ¿yæ. Siedem. I od razu

zaliczka dwa tysi¹ce.
EWA Tysi¹c.
PA£UCKI Koniec rozmowy.
EWA Tysi¹c piêæset.
PA£UCKI (waha siê) Dobrze.

Ewa wyjmuje z torebki pieni¹dze, odlicza banknoty na biurku. Pa³ucki zbiera je i wrzuca
do szuflady.

PA£UCKI Na pewno bêdê ¿a³owaæ, ¿e da³em siê w to wci¹gn¹æ.
EWA A� a pokwitowanie?
PA£UCKI (prycha) Proszê pani, ja pamiêtam i pani pamiêta � oto nasze pokwitowanie.

Teraz niech pani pos³ucha. Pakujemy siê w szambo. Muszê tu pracowaæ wed³ug pew-
nych zasad. A wiêc � nie dzwoni pani do mnie.

EWA To niemo¿liwe. Muszê mieæ z panem jaki� kontakt.
PA£UCKI Niech pani s³ucha � z tego, co pani mówi³a, wynika, ¿e ju¿ kilka osób wie, ¿e

chodzi pani ko³o tej sprawy.
EWA Rozmawia³am tylko z dyrektorem szko³y i jedn¹ z matek.
PA£UCKI Kto jeszcze wie?
EWA (zastanawia siê) No� mój m¹¿, moja mama� aha, telefonowa³a do mnie jeszcze

jaka� matka, domagaj¹c siê, ¿ebym zostawi³a Sobola w spokoju� no i jeszcze ta
dziewczyna, która da³a mi pana wizytówkê�

PA£UCKI Ho, ho, ho� Niech pani jeszcze to pomno¿y co najmniej przez dwa. Niewy-
kluczone, ¿e dotar³o to ju¿ do Sobola.

EWA No i dobrze!
PA£UCKI (u�miecha siê z politowaniem) Pani kompletnie nie rozumie, w co my siê

pakujemy� Wiêc powtarzam � nie dzwoni pani do mnie. Pod ¿ a d n y m  pozo-
rem. Tu (podaje jej kartkê) pisze pani swoje dane, telefon do domu, do pracy, komór-
kê, je�li pani ma� Ja dzwoniê do pani.
Ewa pos³usznie pisze na kartce.

PA£UCKI Nie wiem, kiedy siê odezwê. Ale pani siê nie niecierpliwi, okej? Powtarzam,
j a  dzwoniê do pani. Mia³a pani jak¹� pierwsz¹ mi³o�æ? Kocha³a siê pani w jakim�
koledze z klasy?

EWA (zdumiona) Na studiach� ale�
PA£UCKI (przerywa jej) Nazwisko?
EWA (nadal zdumiona) Henryk Sawicki� ale�



IWONA RUSZKOWSKA-PAW£OWICZ

106WIEDZIELI
W

SZ
YS

CY

PA£UCKI Widzi pani, jak dobrze pani pamiêta? Bêdê siê przedstawiaæ jego imieniem
i nazwiskiem. Od razu pani skojarzy.

EWA Ale on nie ¿yje.
PA£UCKI Tym lepiej. Bêdzie wiêkszy efekt.
EWA Jeszcze jedno � mój m¹¿ nic nie wie.
PA£UCKI O Henryku Sawickim?
EWA O tym, ¿e przysz³am do pana. I nie chcê, ¿eby siê dowiedzia³.
PA£UCKI Bêdê dzwoniæ tylko do pracy.
EWA Dobrze. Kiedy?
PA£UCKI Jak bêdê co� mia³. To mo¿e byæ za tydzieñ albo za pó³ roku. P a n i  � spokoj-

nie czeka.
EWA Okej� (patrzy na niego przez chwilê) Naprawdê jest pan taki niemi³y?
PA£UCKI Ja nie mam byæ mi³y, tylko skuteczny.
EWA Rzeczywi�cie� To wszystko?
PA£UCKI Na dzi� tak. (wstaje)

Ewa te¿ wstaje, podaje mu rêkê, rusza w kierunku drzwi.
PA£UCKI (nagle, w �lad za ni¹) Pamiêtam tê ma³¹. (z jak¹� bezradn¹ z³o�ci¹) Cholera!
EWA (odwraca siê, patrzy na niego przez chwilê) Nie jest jeszcze z panem tak �le�

(wychodzi)

S c e n a  10

Ewa przygotowuje co� w kuchni, dzwoni telefon. Siêga po s³uchawkê telefonu bez-
przewodowego.

EWA Halo!
G£OS MÊ¯CZYZNY Ty suko! Zostaw tê sprawê, bo �le skoñczysz! (trza�niêcie s³uchawk¹)
EWA (przera¿ona) Halo! (trzyma przy piersi s³uchawkê, widaæ strach na jej twarzy)

S c e n a  11

Sekretariat szko³y. Wchodzi Ewa.
EWA (do Sekretarki) Dzieñ dobry. Telefonowa³am do pani w sprawie dokumentów Oli.
SEKRETARKA Ach, tak, tak� Nie przygotowa³am tych dokumentów, bo dyrektor jesz-

cze pani¹ prosi na rozmowê�
EWA (stanowczo) Nie chcê rozmawiaæ z dyrektorem. Proszê o papiery Oli. (nagle) Pani

tu d³ugo pracuje. Pamiêta pani Kingê Nowakowsk¹?
SEKRETARKA Och, tyle dziewczynek tu siê przewija!
EWA Musi j¹ pani pamiêtaæ.
SEKRETARKA (dobitnie) Pracujê tu od dwudziestu lat i chcê tu pracowaæ do emerytury.

Otwieraj¹ siê drzwi gabinetu, ukazuje siê w nich Dyrektor.
DYREKTOR (na widok Ewy) Dzieñ dobry, proszê do mnie. (pokazuje rêk¹) Rodzice na

pani¹ czekaj¹.
Ewa spogl¹da w g³¹b jego gabinetu i widzi siedz¹cych � pani¹ Bekasik i jakiego�
pana. Oboje u�miechaj¹ siê do niej przymilnie. Ewa przez chwilê waha siê, ale potem
wchodzi do gabinetu. Dyrektor zamyka drzwi.

DYREKTOR (do Ewy) Pani¹ Bekasik ju¿ pani zna, przedstawiam wiêc pana Rydla, który
jest przewodnicz¹cym rady rodziców.
Pan Rydel wstaje, Ewa podaje mu rêkê, wymienia swoje nazwisko. Siadaj¹.

DYREKTOR Ja muszê wyj�æ do kuratorium, ale zostawiam pañstwu do dyspozycji mój
gabinet, mo¿ecie tu spokojnie rozmawiaæ. (bierze teczkê i zwraca siê do Ewy) Czy
pani Janina ma podaæ co� do picia?
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EWA Nie, dziêkujê.
DYREKTOR No to� do widzenia (wychodzi)
PAN RYDEL (przymilnie) Jak siê czuje córka?
EWA A jak mo¿e czuæ siê dziecko molestowane seksualnie?
PAN RYDEL (nieco speszony) Widzê, ¿e traktuje nas pani jak wrogów, a my chcieli�my

spotkaæ siê z pani¹, ¿eby zastanowiæ siê spokojnie, jak rozwik³aæ tê sytuacjê. Mamy
na pewno wspólny cel � dobro orkiestry i naszych dzieci.

EWA Rozumiem, ¿e mogê w takim razie liczyæ na pañstwa pomoc w wyja�nieniu, co siê
naprawdê dzieje na zgrupowaniach i wyjazdach.

PAN RYDEL W³a�nie po to chcieli�my siê z pani¹ dzisiaj spotkaæ. Zarówno pani Beka-
sik, jak i ja wyje¿d¿ali�my z orkiestr¹. Mo¿emy wiêc odpowiedzieæ na wszystkie pani
pytania. Ja w szczególno�ci jestem d³ugo zwi¹zany z zespo³em, bo ju¿ kilka lat wcze-
�niej gra³a tu moja starsza córka.

EWA Ile lat ma pana starsza córka?
PAN RYDEL Dwadzie�cia trzy.
EWA O� to pewnie pamiêta Kingê Nowakowsk¹?
PAN RYDEL Musia³bym j¹ spytaæ.
EWA A pan nie pamiêta? Taka s³ynna sprawa � dziewczynka by³a molestowana seksual-

nie przez ojczyma i przez pana Sobola. Nie wytrzyma³a tego i pope³ni³a samobój-
stwo.

PANI BEKASIK (ostro) Proszê pani! Tylko bez takich oskar¿eñ! Dziewczynka odwo³a³a
swoje zeznania, przeprosi³a dyrygenta, a sprawa zosta³a umorzona.

EWA (nieco zdziwiona) A wiêc pani zna tê sprawê!
PANI BEKASIK Oczywi�cie, du¿o osób j¹ zna. Omal nie zosta³ skrzywdzony niewinny

cz³owiek.
EWA Czyli Sobol?
PANI BEKASIK (podkre�la) P a n  Sobol. Jedna z uczennic zakocha³a siê w nim, a po-

niewa¿ odrzuca³ jej wzglêdy, zem�ci³a siê, sk³adaj¹c fa³szywe oskar¿enia. W dodatku
namówi³a do tego samego dwie kole¿anki. To straszne, ¿e ta ma³a pope³ni³a samobój-
stwo, ale to wy³¹cznie wina tej, która wszystko sprowokowa³a.

EWA Znam tê sprawê w innej wersji.
PANI BEKASIK (powtarza stanowczo) Sprawê umorzono, a dziewczynki odwo³a³y swoje

zeznania.
EWA Pozostaje wiêc pytanie � dlaczego tak siê sta³o.
PAN RYDEL (pojednawczym tonem) Drogie panie, rozmawiajmy spokojnie. Co by³o to

by³o, teraz trzeba robiæ wszystko, ¿eby nie powtórzy³o siê tamto nieporozumienie.
EWA Pan to nazywa nieporozumieniem?
PAN RYDEL Pani Ewo, je�li ma pani jakie� w¹tpliwo�ci � powinno siê je wyja�niæ.

Zarówno pani Bekasik, jak i ja nie zauwa¿yli�my ani na zgrupowaniach, ani na wy-
jazdach niczego, co mog³oby nas niepokoiæ. Podobnie inni rodzice. Pomy�leli�my
wiêc, ¿e pani tak¿e powinna siê o tym przekonaæ. Jest ku temu znakomita okazja.
Zespó³ wylatuje do Stanów � chcieliby�my, ¿eby do³¹czy³a do niego pani z córk¹.
Bêdzie pani z orkiestr¹ cztery tygodnie, zobaczy, jak wygl¹da ¿ycie zespo³u na wy-
je�dzie.

EWA (zdumiona) Ja mia³abym lecieæ do Stanów?
PANI BEKASIK Czêsto kto� z rodziców towarzyszy dzieciom na wyjazdach. To nic

nadzwyczajnego.
EWA Ale� ale ja zabieram Olê ze szko³y i z orkiestry.
PAN RYDEL By³aby to bardzo niem¹dra decyzja. Pani córka jest naprawdê utalento-

wana.
EWA Kilka dni temu s³ysza³am co� innego.
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PAN RYDEL Zawistnych ludzi nie brakuje. Zdaje siê, ¿e maestro szykuje j¹ na pierwsze
skrzypce; obecna pierwsza skrzypaczka za rok opuszcza szko³ê.

EWA Zaskoczy³ mnie pan t¹ propozycj¹�
PAN RYDEL Pan Sobol sam zaproponowa³, ¿eby to by³a w³a�nie pani.
EWA (nadal zdumiona, niepewnie) Nie wiem, czy Ola by chcia³a�
PAN RYDEL A dlaczego nie? Zdarzy³a siê jej przykra niedyspozycja, ale na pewno ju¿

dochodzi do siebie.
EWA Nie nadrobi ju¿ zaleg³o�ci, zespó³ æwiczy dwa tygodnie na zgrupowaniu, poza tym

córka pani Bekasik�
PAN RYDEL Nie, nie, nie o to chodzi. W orkiestrze Olê zast¹pi Iza Bekasik, a Ola po

prostu pojecha³aby jako rekonwalescentka. Rozumie pani � razem z Ol¹ bêdziecie
cztery tygodnie w Stanach.

EWA Ale¿ to s¹ ogromne koszty! Nie staæ mnie na taki wyjazd.
PAN RYDEL Tym siê proszê nie martwiæ. Przy szkole dzia³a fundacja, s¹ sponsorzy. Pan

Sobol ma przecie¿ wielu przyjació³. To wyj¹tkowa okazja, trasa tournée obejmuje
prawie ca³e Stany � od Bia³ego Domu po Kaliforniê.

EWA I to wszystko za darmo?
PAN RYDEL Jeste�my przecie¿ jedn¹ wielk¹ rodzin¹. Elitarn¹ grup¹. Moja starsza córka bez

problemu dosta³a siê na studia w Weimarze. A nazwisko Sobol otwiera wszêdzie drzwi.
PANI BEKASIK To on firmuje tê orkiestrê. Bez niego to ju¿ nie by³by ten sam zespó³.
EWA (patrzy na nich przez chwilê, po czym mówi) Chcecie mnie kupiæ.
PANI BEKASIK Co takiego?
EWA Chcecie kupiæ moje milczenie.
PAN RYDEL Chcemy, ¿eby pani na w³asne oczy przekona³a siê, ¿e jej podejrzenia s¹

bezpodstawne.
EWA Uzgodnili�cie z nim, ¿e przez cztery tygodnie da dziewczynkom spokój?
PAN RYDEL My�leli�my, ¿e bêdzie mo¿na doj�æ z pani¹ do porozumienia.
PANI BEKASIK Dlaczego chce pani zniszczyæ przysz³o�æ naszych dzieci? Wywo³aæ

skandal, który przekre�li wszystko, co ta orkiestra osi¹gnê³a?
EWA Odsuniêcie pedofila od dzieci nazywa pani skandalem?
PANI BEKASIK Nie rozumie pani? Odej�cie Sobola w takich okoliczno�ciach to klêska

nas wszystkich. Dzieci bêd¹ wytykane palcami. Dzisiaj mówi¹ z dum¹ �gram u Sobo-
la�, a jutro mia³yby siê tego wstydziæ? Chce pani zniszczyæ wszystkie lata ich ciê¿kiej
pracy, przekre�liæ przysz³o�æ?

EWA Nie wiem, dlaczego ten cz³owiek tyle lat mo¿e pozostawaæ bezkarny; ale nie poj-
mujê te¿, ¿e nie boi siê pani o w³asn¹ córkê!

PANI BEKASIK Mojej córce nie dzieje siê nic z³ego.
EWA Mo¿e Iza nie ma odwagi o tym mówiæ, skoro stale s³yszy od pani, jaki to zaszczyt

graæ w tej orkiestrze!
PANI BEKASIK (niemal z p³aczem) Iza powiedzia³aby mi, gdyby dzia³o siê co� z³ego.
PAN RYDEL (do Ewy) Niech pani nie dzia³a pochopnie. Proszê to jeszcze raz przemy�leæ.
EWA Nie wiem, czy dzia³am pochopnie, czy nie. Ale znajdê wystarczaj¹ce dowody, ¿eby

wsadziæ Sobola do wiêzienia. Dotrê nawet do tamtej sprawy sprzed lat.
PAN RYDEL Nic wtedy nie by³o.
EWA By³o. Tylko policjant, który za du¿o znalaz³, zosta³ odsuniêty. Nie wiem natomiast,

co zaproponowano rodzicom tych dziewczynek za wycofanie oskar¿eñ.
PAN RYDEL Nic pani nie ma na dyrygenta.
EWA Bêdê mia³a. Mo¿e pan byæ spokojny. Rozmowa z wami jeszcze bardziej utwierdzi-

³a mnie w przekonaniu, ¿e dzieje siê tu wiele z³ego. Przera¿a mnie jedno � dlaczego
na to pozwalacie? (bez s³owa opuszcza gabinet. Przechodz¹c, do Sekretarki) Doku-
menty córki proszê przys³aæ do domu. (wychodzi)
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S c e n a  12

Wieczór. Ewa wysiada z samochodu na parkingu przed swoim blokiem. Nagle jak
spod ziemi wyrasta dwóch osi³ków, bij¹ j¹, przewracaj¹ na ziemiê, kopi¹.

OSI£EK I (po chwili) Wystarczy!
OSI£EK II (pochyla siê nad le¿¹c¹ Ew¹ i krzyczy jej do ucha) Nastêpnym razem mo¿esz

nie prze¿yæ, zrozumia³a�?
Uciekaj¹. Po jakim� czasie z bloku wychodzi Kobieta z Psem. Pies co� zwêszy³. Znaj-
duje le¿¹c¹ Ewê, zaczyna ujadaæ.

KOBIETA Z PSEM Reks, chod� tutaj! Reks, gdzie jeste�? Reks!! (szuka psa, który nie
przestaje szczekaæ, idzie przed siebie i nagle dostrzega Ewê le¿¹c¹ miêdzy samochoda-
mi; przera¿ona wo³a) O Jezu! (biegnie w kierunku bloku) Ludzie, na pomoc! Ratunku!

S c e n a  13

Trzy miesi¹ce pó�niej. Ewa w pracy. Pisze na komputerze. Na policzku ma szramê.
Dzwoni telefon. Ewa machinalnie podnosi s³uchawkê, nie odrywaj¹c wzroku od mo-
nitora.

EWA Halo!
Odzywa siê Pa³ucki, mówi zmienionym g³osem.

PA£UCKI (weso³o) Dzieñ dobry, Ewuniu! Chyba wreszcie mam szczê�cie!
EWA (zdziwiona) Kto mówi?
PA£UCKI O, o� my�la³em, ¿e jednak mnie poznasz. Zaraz zabije ci serduszko � to ja,

Henryk Sawicki, twój Henio!
EWA (podskakuje na krze�le, przera¿ona) Henryk Sawicki?
PA£UCKI No widzisz, jednak mnie pozna³a�. Szukam ciê i szukam, telefonujê do pracy

� bo przecie¿ do domu nie mogê ze wzglêdu na mê¿a, co? Cha, cha, cha� A tu stale
mówi¹: nie wiadomo, kiedy wróci. Pewnie szala³a� na Hawajach, co? Przyznaj siê.
No tak, my tu gadu, gadu, a przecie¿ musimy siê spotkaæ, pogadaæ � nie widzieli�my
siê tak d³ugo. Pewnie têskni³a�, co?

EWA Nie� to znaczy � z pocz¹tku tak, ale p o t e m  wola³am, ¿eby� siê ju¿ nie ode-
zwa³.

PA£UCKI Ojej, jaka pamiêtliwa! Ten maleñki flircik z twoj¹ kole¿ank¹� S³uchaj, Ew-
cia, jestem tu przejazdem, chcia³bym siê z tob¹ jak najszybciej spotkaæ.

EWA (wystraszona) Ale� ale ja ju¿ nie chcê siê z tob¹ spotkaæ.
PA£UCKI No, no, nie wierzê�
EWA (pl¹cze siê) Powiedzia³am o nas mê¿owi i� i przyrzek³am, ¿e ju¿ nigdy ciê nie

zobaczê.
PA£UCKI Tylko ten ostatni raz. Tyle mam ci do opowiedzenia. A potem zdecydujesz,

czy chcesz siê jeszcze ze mn¹ spotykaæ, czy nie, okej? No, Ewcia�
EWA (walczy ze sob¹) Sama nie wiem�
PA£UCKI No dobra, dobra� O której koñczysz pracê?
EWA O szesnastej.
PA£UCKI Okej! To o siedemnastej przed kinem �Sorrento�. Aha, jeszcze jedno � wy-

obra� sobie, ¿e okradli mnie, i nie mam za co wróciæ do ¿ony. Liczê na twoj¹ hojno�æ.
EWA (na przydechu) Ile?
PA£UCKI Dwa tysi¹ce.
EWA (przera¿ona) Nie mam tyle przy sobie�
PA£UCKI Ojej, Ewcia� A ja siê tak napracowa³em, ¿eby ciebie znale�æ. Na pewno co�

wymy�lisz.
EWA Ale�
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PA£UCKI To do zobaczenia! Obiecujê, bêdziesz zadowolona z naszego spotkania! Bu�ka!
Trza�niêcie s³uchawk¹. Ewa k³adzie szybko s³uchawkê na wide³ki, jakby j¹ parzy³a.
Przyk³ada d³oñ do ust, widaæ, ¿e walczy ze sob¹.

EWA (nerwowo) Obieca³am Rafa³owi, obieca³am Rafa³owi� (wstaje i chodzi tam i z powro-
tem) Bo¿e, co robiæ� (zatrzymuje siê, po czym zdecydowanie) Ostatni raz. To bêdzie
ostatni raz. (szybko podnosi s³uchawkê i wykrêca numer) Rafa³? Wrócê pó�niej, bo muszê
jeszcze jechaæ z szefow¹ do klienta� zrozum, nazbiera³o siê zaleg³o�ci� nie wiem, o której
wrócê� ojej, nie bój siê o mnie� nie przesadzaj� to pa. (odk³ada s³uchawkê, bierze
g³êboki wdech i powtarza, jakby siê t³umacz¹c) To naprawdê ostatni raz�

S c e n a  14

Ewa stoi przed kinem. Patrzy co chwilê na zegarek, rozgl¹da siê. Widaæ, ¿e osoba, na
któr¹ czeka, nie przychodzi. Wreszcie zrezygnowana odchodzi, stoi przed przej�ciem
dla pieszych, czekaj¹c, a¿ zapali siê zielone �wiat³o. Nagle jaki� mê¿czyzna za jej
plecami zapala przycisk �wiate³ na s³upie, jednocze�nie mówi¹c jej do ucha:

PA£UCKI Proszê i�æ kilka metrów za mn¹.
Ewa rozpoznaje detektywa Pa³uckiego. Kiedy zapala siê zielone �wiat³o, on rusza
pierwszy, Ewa za nim, utrzymuj¹c odleg³o�æ kilku metrów. Tak dochodz¹ do jakiego�
domu, Pa³ucki wchodzi na drugie piêtro, otwiera drzwi którego� z mieszkañ. Udaje,
¿e co� sprawdza przy framudze, w tym czasie Ewa ukazuje siê w bramie i spogl¹da
w górê. Pa³ucki widz¹c, ¿e ona wie, o które mieszkanie chodzi, znika w �rodku. Po
chwili Ewa zbli¿a siê do drzwi, naciska dzwonek. Pa³ucki wpuszcza j¹ do mieszkania,
zamyka drzwi, sprawdza przez judasza, czy nie ma kogo� na klatce schodowej.

PA£UCKI Wszystko w porz¹dku?
EWA Tak.

Pa³ucki pokazuje rêk¹, ¿e ma wej�æ do pokoju. Ewa wchodzi i siada.
PA£UCKI (przygl¹da jej siê przez chwilê) Nie�le pani¹ urz¹dzili.
EWA (zdziwiona) Pan wie?
PA£UCKI To mój zawód. Dlatego ba³a siê pani ze mn¹ spotkaæ?

Ewa bez s³owa potakuje g³ow¹.
PA£UCKI Ostrzega³em.
EWA Co pan ma?
PA£UCKI Najpierw dwa tysi¹ce.
EWA (stanowczo) Nie wiem, co pan ma.
PA£UCKI No dobrze. (siada) Co� pani opowiem. Kiedy dziesiêæ lat temu prowadzi³em

tamt¹ sprawê, wpad³em na �lad miêdzynarodowej szajki pedofilów. �lady prowadzi³y
do Francji i do Szwajcarii. Tam wówczas najczê�ciej wyje¿d¿a³a orkiestra Sobola.
Ewa patrzy na niego przera¿ona.

PA£UCKI Te ma³e mówi³y, ale czu³em, ¿e nie chc¹ powiedzieæ wszystkiego. Widocznie
jest jaka� granica wstydu. Ale co� mi �mierdzia³o. Dosta³em zgodê na wyst¹pienie
o pomoc do Francuzów i Szwajcarów. Okaza³o siê, ¿e tamci te¿ co� wêsz¹, ale nie
wi¹zali tego z Polsk¹. I kiedy puzzle zaczê³y siê uk³adaæ, zosta³em odsuniêty.

EWA Dlaczego?
PA£UCKI Mogê siê tylko domy�laæ. Z³apa³em nitki, które zaczê³y siêgaæ wysoko. Tak

wysoko, ¿e ja sam w pewnej chwili siê przestraszy³em. Zaczê³o mnie to przerastaæ.
Nie by³em w stanie prowadziæ dalej tego sam, zg³osi³em wiêc tam, gdzie trzeba, no i
sprawa zosta³a mi odebrana.

EWA Ale chyba podali jakie� powody!
PA£UCKI Oficjalnie, ¿e ze wzglêdu na wagê i stopieñ skomplikowania sprawy przejmu-

je j¹ wy¿sza instancja.
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EWA Co pan wtedy znalaz³?
PA£UCKI Dotar³em do zdjêæ.
EWA Do zdjêæ?
PA£UCKI Tak. By³y na nich te¿ te trzy ma³e. W³a�nie o tym wstydzi³y siê zeznawaæ.
EWA Bo¿e! Gdzie by³y robione te zdjêcia?
PA£UCKI W jakich� rezydencjach. We Francji, w Szwajcarii i w Polsce.
EWA W Polsce?
PA£UCKI Tak. Gdyby kto� siê bardzo postara³, mo¿na by ustaliæ w³a�ciciela. Ale cho-

dzi³o w³a�nie o to, ¿eby siê nie postaraæ.
EWA Ten �kto�� by³ na tych zdjêciach?
PA£UCKI Na tych, do których ja dotar³em � nie.
EWA A Sobol?
PA£UCKI Te¿ nie. Powiem jeszcze co�. Im dalej posuwa³o siê �ledztwo, tym bardziej ma³o-

mówne robi³y siê te ma³e. Kto� wyra�nie nimi manipulowa³. W koñcu prawie ¿e zosta³em
oskar¿ony o wywieranie na nie nacisku. W pewnym momencie� (nagle ucina)

EWA (niecierpliwie) Co � w pewnym momencie?
PA£UCKI G³upio siê przyznaæ� zacz¹³em siê baæ, czy nie przydarzy mi siê jaki� wypa-

dek�
EWA Dotar³ pan do tego, kto by³ w³a�cicielem rezydencji?
PA£UCKI Zacz¹³em siê domy�laæ�
EWA Kto?
PA£UCKI Po co to pani? Chce pani bardziej oberwaæ?

Chwila milczenia.
PA£UCKI Niech pani pos³ucha. Proszê zabraæ córkê z orkiestry i daæ sobie z tym wszyst-

kim spokój. Tak bêdzie lepiej.
EWA �ci¹gn¹³ mnie pan tu po to, ¿eby mi to powiedzieæ?

Pa³ucki wyra�nie walczy ze sob¹. Ewa otwiera torebkê i wyjmuje ksi¹¿eczkê czekow¹.
Wypisuje czek.

EWA (podaj¹c czek) Proszê. Dwa tysi¹ce.
Pa³ucki bierze czek, potem k³adzie go na stole, podchodzi do jednego z obrazów wi-
sz¹cych na �cianie, odchyla go, otwiera kluczykiem znajduj¹cy siê za nim sejf i wyj-
muje kilka kaset magnetowidowych. Odwraca siê i pokazuje je z daleka Ewie.

EWA (zdumiona) Kasety?
PA£UCKI (potakuje) Wtedy by³y zdjêcia. Teraz mam to.
EWA Sk¹d pan je ma?
PA£UCKI To niewa¿ne.
EWA (ostro) Do cholery � zap³aci³am!
PA£UCKI Z willi Sobola.
EWA (zdumiona) Z willi Sobola?
PA£UCKI Mówi³em pani, ¿e bêd¹ wysokie koszty.
EWA Ukrad³ pan?
PA£UCKI Powiedzmy, ¿e zosta³y po¿yczone.
EWA Jak to � po¿yczone?
PA£UCKI Je�li bêdzie pani chcia³a, ¿eby stanowi³y dowód, wróc¹ na swoje miejsce,

a nastêpnie do willi Sobola oficjalnie wkroczy policja i znajdzie je tam.
EWA Oczywi�cie ¿e bêdê chcia³a! Przecie¿ nareszcie co� mamy! Jest na nich Sobol?
PA£UCKI Tak. Z dziewczynkami z orkiestry.
EWA No wiêc � o co chodzi?
PA£UCKI Tam mo¿e byæ pani córka�
EWA Widzia³ pan j¹?
PA£UCKI Ja nie znam pani córki.
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EWA (przez chwilê waha siê, po czym zdecydowanie) Chcê je obejrzeæ.
PA£UCKI (rozk³ada rêce) Pani decyzja� (wk³ada kasetê go magnetowidu, uruchamia go)

Ewa wpatruje siê w to, co widaæ na ekranie, jest coraz bardziej przera¿ona, w pew-
nym momencie jêczy �O Bo¿e!� i zakrywa d³oni¹ usta. Potem zaczyna p³akaæ, wo³a
�Dosyæ!� i odwraca twarz od telewizora. Pa³ucki wy³¹cza aparaturê, wyjmuje kase-
tê. D³uga chwila ciszy.

EWA Znowu utn¹ sprawie ³eb�
PA£UCKI Tym razem jest szansa, ¿e nie. Mogê zrobiæ kopie filmu i po tej rewizji w do-

mu Sobola wys³aæ je do kilku redakcji gazet� Która� nie popu�ci.
Ewa milczy, kiwaj¹c g³ow¹.

PA£UCKI Ale teraz wszystko zale¿y od pani. Ja wysy³am kasety i zaraz siê wycofujê.
Nie mia³em z tym nic wspólnego. Pani jest w gorszej sytuacji. Kilka osób ju¿ wie, ¿e
pani chodzi³a wokó³ tej sprawy. I ¿e jest pani zdeterminowana.

EWA Ostrzega³am, ¿e znajdê inne dowody.
PA£UCKI (gwi¿d¿e) Fiu� Czyli ujawnienie tych kaset skojarz¹ z pani¹.

Ewa potakuje w milczeniu.
PA£UCKI Proszê siê zastanowiæ, czy da pani radê.
EWA (powtarza bezwiednie) Czy dam radê?
PA£UCKI (zniecierpliwiony) Jezu, na jakim �wiecie pani ¿yje! ¯e niby wszystko jest

piêkne, kolorowe, dobre, szlachetne? Gdzie siê pani taka uchowa³a? A to, co siê pani
przytrafi³o trzy miesi¹ce temu?
Ewa kuli siê przestraszona.

PA£UCKI (patrzy na ni¹) Wie pani co, skoñczmy tê rozmowê i rozejd�my siê grzecznie
do domów. I niech pani o mnie zapomni. Chyba ¿e m¹¿ by pani¹ zacz¹³ zdradzaæ.
Aha, proszê oddaæ moj¹ wizytówkê.

EWA Podar³am j¹. Gdy tylko odzyska³am przytomno�æ w szpitalu.
PA£UCKI To dobrze. (bierze czek ze sto³u i chowa go do kieszeni) A reszta?
EWA (jakby obudzona) S³ucham? (po chwili) Do kiedy muszê panu powiedzieæ, co zade-

cydowa³am?
PA£UCKI Do pi¹tku. W niedzielê Sobol wraca z Francji. Muszê przed jego powrotem

�oddaæ� kasety.
EWA (kiwa g³ow¹) Jeszcze siê z panem skontaktujê.
PA£UCKI (ze z³o�ci¹) Tylko Henryk Sawicki mo¿e siê z pani¹ skontaktowaæ!
EWA Aha� to niech zadzwoni w pi¹tek�
PA£UCKI Tak czy owak � niech pani zapomni, ¿e kiedykolwiek mia³em co� wspólnego

z t¹ spraw¹.
Ewa kiwa w milczeniu g³ow¹, potem wstaje, bierze torebkê i bez s³owa kieruje siê ku
wyj�ciu.

PA£UCKI (patrzy za ni¹) Pani Ewo� Mo¿e zadzwoniæ po taksówkê?
Ewa zatrzymuje siê i stoj¹c ty³em do Pa³uckiego, krêci przecz¹co g³ow¹. Potem od-
wraca siê i patrzy przez chwilê na niego

EWA (stanowczo) Nie bêdziemy czekaæ do pi¹tku. Niech pan zacznie dzia³aæ.
Pa³ucki przygl¹da siê jej i milcz¹c, kiwa g³ow¹ z aprobat¹.

K o n i e c


