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Barbara Sas

POR¥BANY
SCENARIUSZ FILMU TELEWIZYJNEGO

O S O B Y:

KOBIETA, dalej MATKA
ANTONI
DZIEWCZYNA
STARZEC
LISTONOSZ
ZAWIADOWCA
S¥SIADKA
CH£OPIEC
NAUCZYCIELKA

DEDERKO
ZALEWSKI
BRODZIAK
SZCZERKOWSKI
i inni uczniowie

KASJERKA
DOZORCZYNI

PIELÊGNIARKA
SPRZEDAWCA
HIPIS
AKTOR
INSPICJENTKA
KSI¥DZ
KOBIETA INTERESU
DYREKTOR
CHUDA KOBIETA
S¥SIAD
DZIECKO
DZIENNIKARZ I
DZIENNIKARZ II
DZIENNIKARZ III
oraz inni dziennikarze i operatorzy

1.

Tory kolejowe biegn¹ �rodkiem lasu. Kiedy patrzymy przed siebie, widaæ ich ³uk
skrêcaj¹cy w lewo, schowany za drzewami. Stamt¹d w³a�nie s³ychaæ coraz g³o�niej �piew
kobiety. Wtóruje mu rytmiczne stukanie. Za chwilê ona sama wy³ania siê zza drzew,
widoczna jako sylwetka w kontrowym �wietle zachodz¹cego s³oñca. Z rozpostartymi w po-
wietrzu rêkami, które maj¹ jej zapewniæ równowagê na w¹skiej wst¹¿ce szyny, posuwa
siê do przodu, zgrabnie stepuj¹c obcasami.

Na tym tle napisy pocz¹tkowe.
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Teraz dopiero, kiedy zbli¿a siê do nas na odleg³o�æ paru metrów, mo¿emy siê jej
przyjrzeæ lepiej. Okazuje siê, ¿e nie jest to m³oda dziewczyna, jak mogli�my przypusz-
czaæ po g³osie i zgrabnej sylwetce. Ma ju¿ chyba sze�ædziesi¹tkê, ale nie chce pamiêtaæ,
ile ma lat. Nosi jaskraw¹, krótk¹ sukienkê, jest mocno umalowana, na rudych w³osach
zawi¹za³a pretensjonaln¹ szerok¹ kokardê. Buty na wysokich obcasach. Szpilka ze�li-
zguje siê nagle z szyny na ¿wirowate pod³o¿e torów. Kobieta usi³uje niezgrabnie wej�æ
z powrotem na tê równowa¿niê. Tak, nie mylimy siê. Jest wyra�nie na rauszu. Macha
rêk¹ z rezygnacj¹, wreszcie zdejmuje pantofle, idzie teraz po szynach na bosaka.

Z dala s³ychaæ dzwonek rowerowy, a potem tu¿ obok g³os.
LISTONOSZ Pani Porêbowicz!

Kobieta nie podnosi nawet g³owy.
W¹sk¹ dró¿k¹ biegn¹c¹ ko³o torów mija j¹ m³ody listonosz na rowerze.

LISTONOSZ Pani Porêbowicz! Zostawi³em dla pani paczkê u s¹siadów!
Kobieta macha tylko niecierpliwie rêk¹, nie przerywaj¹c �piewu. Zbli¿a siê teraz do ma³ej

stacyjki. Z okna dworcowego budyneczku wychyla siê mê¿czyzna w mundurze zawiadowcy.
ZAWIADOWCA Marianna! Marianna!
KOBIETA (przerywa �piewanie, spada znów z szyny) Co chcesz?
ZAWIADOWCA Listonosz zostawi³ paczkê dla ciebie u Go�dzików. I z³a� z to-
rów! Za dwie minuty bêdzie lecia³ krakowski!

Kobieta nie �piesz¹c siê, schodzi z torów. S³ychaæ zbli¿aj¹cy siê poci¹g ekspresowy,
który mija stacjê z szalon¹ szybko�ci¹. Za chwilê nie ma go ju¿ w polu widzenia, niknie
za zakrêtem.

2.

Z butami w rêku kobieta zbli¿a siê teraz do ma³ej osady, wchodzi do skromnego,
jednopiêtrowego domku. Zatrzymuje siê na parterze, potem co� sobie przypomina, ude-
rza siê w g³owê, wspina na piêtro, puka do drzwi. Otwiera jej m³oda s¹siadka, z g³êbi
wygl¹da sze�cioletni ch³opiec.

KOBIETA Paczka� podobno jest tu paczka.
S¹siadka patrzy na ni¹ nieprzychylnie, nie odpowiada, znika w g³êbi mieszkania. Wraca

z paczk¹, bez s³owa zatrzaskuje drzwi. Kobieta wzrusza ramionami, schodzi na parter,
otwiera kluczem drzwi do swojego mieszkania.

3.

Kobieta zostawia paczkê na stole, a sama zaczyna siê krêciæ po niedbale urz¹dzonym
starymi meblami pokoju, w którego rogu zlew i kuchenka elektryczna maj¹ zast¹piæ praw-
dziw¹ kuchniê.

Rzuca gdzie� w k¹t buty na obcasach, przez moment zapl¹tuje siê w zdejmowan¹
przez g³owê sukienkê, zostaje wreszcie w samej halce.

Z zawalonego brudnymi naczyniami zlewu wyjmuje jak¹� szklankê i wlewa do niej
wino przyniesione w torebce. Wypija i oddycha z ulg¹. Teraz dopiero zabiera siê do paczki
na stole. Okazuje siê, ¿e opakowany kolorowym papierem pakunek mie�ci w sobie kilka
coraz mniejszych pude³ek. Wyjmuje wreszcie to najmniejsze, metalowe i podnosi po-
krywkê. Z wnêtrza wyskakuje na ni¹ jaki� wielki potwór. Kobieta krzyczy przera�liwie
i salwuje siê ucieczk¹ na krzes³o. Teraz dopiero widzimy, ¿e potwór jest olbrzymim szczu-
rem, który zaczyna jak oszala³y miotaæ siê po pokoju.

Kobieta ³apie szczotkê i rusza za nim po pokoju, ci¹gle rycz¹c wniebog³osy. W koñcu
udaje jej siê dotrzeæ do drzwi. Szczur wypada przez otwór i ginie gdzie� w piwnicy.

Na pode�cie pierwszego piêtra otwieraj¹ siê drzwi, z których wybiega m³oda s¹siad-
ka, za ni¹ dziecko.
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S¥SIADKA (krzyczy) Co siê znów sta³o?
KOBIETA Szczur, szczur!
S¥SIADKA (krêci g³ow¹ z dezaprobat¹) Pani Porêbowicz, nie by³o za du¿o dzi-
siaj tego wina?

Odwraca siê i chce odej�æ, ale zatrzymuje j¹ g³os Kobiety.
KOBIETA Szczur!� (po chwili ju¿ innym tonem, do�æ bezsensownie) Który dzisiaj jest?
S¥SIADKA (dobitnie) Ósmy marca, wtorek.
CH£OPIEC (ci¹gniêty przez matkê po schodach, wychyla siê jeszcze na dó³) A ja
narysowa³em laurkê na dzieñ kobiet!

S³ychaæ trzask zamykanych za nimi drzwi.
Kobieta wraca do swojego mieszkania, podchodzi do rozbebeszonego na stole pakun-

ku. Z wnêtrza wyci¹ga zapisan¹ kartkê: �W przysz³ym roku przy�lê ci grzechotnika. Mo¿e
ciê wreszcie udusi�.

Podpisu nie ma, ale ona chyba wie, kto jest autorem tej gro�by. Stoi jeszcze chwilê
z kartk¹ w rêku, potem idzie do umieszczonych w drugim pokoju drzwi. Zdejmuje po-
wieszony nad nimi na gwo�dziu klucz, przekrêca go w zamku.

Wnêtrze, które siê teraz ods³ania, jest zupe³nie inne ni¿ jej pokój. M³odzie¿owe biur-
ko, le¿anka, pó³ki z ksi¹¿kami, wszystko równo pouk³adane, wysprz¹tane, ale od lat chy-
ba nieu¿ywane, pokryte wieloletnim kurzem.

Ona zatrzymuje siê i nagle jednym ruchem zrzuca ksi¹¿ki le¿¹ce na pó³ce obok drzwi.
W furii zaczyna rzucaæ przedmiotami, które nawin¹ jej siê pod rêkê. Dopiero gdy zdewa-
stuje ca³y ten porz¹dek, osuwa siê na pod³ogê i zaczyna g³o�no szlochaæ. Zanosi siê od
p³aczu. £zy rozmazuj¹ po ca³ej jej twarzy czarny tusz. Tak poznajemy Kobietê, któr¹
bêdziemy odt¹d nazywaæ Matk¹.

4.

Antoni jest ³ysawy, niewysoki, ale do�æ przystojny przy swoich czterdziestu latach.
To znaczy by³by przystojny, gdyby nie utyka³ na lew¹ nogê. A ch³opcy nie wo³aliby za
nim �por¹bany�, gdyby by³ dla nich chocia¿ trochê milszy.

Teraz, spaceruj¹c pomiêdzy ³awkami ósmej klasy z grubym linia³em w rêku, mówi
w³a�ciwie tylko do siebie, nie interesuj¹c siê uczniami.

ANTONI �i najlepszym przyk³adem takiej wspó³pracy s¹ mrówki. One nigdy nie
konkuruj¹ ze sob¹, nigdy ze sob¹ nie walcz¹. Nawet kiedy na ich terenie pojawi siê
inne stado, nie powoduje to ¿adnego konfliktu. Uwa¿aj¹, ¿e miejsca jest dosyæ dla
wszystkich. Wydaje siê, ¿e s¹ najbardziej altruistycznymi stworzeniami na naszej
planecie. (odwraca siê znienacka do wydekoltowanej nastolatki z go³ym brzuchem,
która smaruje co� bezmy�lnie w zeszycie) Pani Dederko powtórzy, co mówi³em.
DEDERKO (podnosi siê leniwie, z wyzywaj¹c¹ min¹) Ja� nie s³ysza³am� pan
tak cicho mówi�
ANTONI (z³o�liwym tonem) Pani Dederko niech umyje uszy. (zauwa¿a nagle ja-
k¹� plamkê na pod³odze, pochyla siê nad ni¹ i zeskrobuje starannie. Podnosi g³o-
wê, widz¹c szepcz¹cych ch³opców) Panowie Szczerkowski i Brodziak wyjd¹ na-
tychmiast za drzwi!

Dwaj ch³opcy �miej¹c siê i oci¹gaj¹c, opuszczaj¹ klasê, a Antoni wraca do tablicy,
przed któr¹ na pode�cie stoi szkielet jakiego� zwierzêcia.

ANTONI Pan Zalewski mi opowie wszystko, co wie o systemie spo³ecznym mrówek.
Ma³y drobny blondynek, który w³a�nie wysy³a³ esemesa z telefonu komórkowego,

nie fatyguje siê go nawet schowaæ
ANTONI Pan Zalewski podejdzie tu do mnie. No, wiêc?

Z³o�liwie podnosi linia³, jakby chcia³ go uderzyæ.
ZALEWSKI (�mieje mu siê w nos) Nie wolno�
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ANTONI Co?
ZALEWSKI Nie wolno biæ dzieci!
ANTONI Hê?

W tej samej chwili rozlega siê dzwonek. W klasie podnosi siê od razu gwar i krzyk.
ANTONI Wynocha!

Zbiera dziennik i swoje papiery ze sto³u i wychodzi na korytarz. Idzie pomiêdzy roz-
wrzeszczanymi dzieæmi, ku�tykaj¹c w charakterystyczny sposób.

Kto� piskliwym g³osikiem wo³a za nim.
DZIECKO Por¹bany, por¹bany!

Antoni odwraca siê i wtedy niespodziewanie na jego twarzy l¹duje pomidor.
NAUCZYCIELKA (zatrzymuje siê obok) Matko Boska! (odwraca siê do dziecia-
ków) Kto rzuci³ pomidorem?

Ca³y korytarz zamiera teraz, a ona powtarza pytanie jeszcze raz.
ANTONI (wycieraj¹c niezgrabnie twarz, nieprzyjemnym tonem) Nie prosi³em ciê
o pomoc. Nie wtr¹caj siê!

Nauczycielka wzrusza ramionami, a on nie patrz¹c na nikogo, wy�lizguje siê na scho-
dy prowadz¹ce na ulicê.

5.

Dudni¹c g³o�no po szynach, przelatuje poznañski intercity. Ods³ania znan¹ nam sta-
cyjkê, przed któr¹ stoi teraz ma³y stolik nakryty bia³¹ serwet¹. Na stole pó³ litra, dwie
szklanki, jaka� sa³atka, przy stole Zawiadowca i Matka.

ZAWIADOWCA (stukaj¹c o szklankê Matki) No, to twoje zdrowie! Nie masz ju¿
¿adnego ch³opa, ale przecie¿ jakby nie by³o jeste� jeszcze kobiet¹, nie?

�mieje siê.
MATKA (obra¿ona) Ale dowcip!

Wychyla do dna zawarto�æ szklanki.
ZAWIADOWCA A myszami siê nie przejmuj. W koñcu mu siê to musi znudziæ.
Wa¿ne, ¿e w ogóle pamiêta!
MATKA (wzrusza ramionami) Nigdy mu siê nie znudzi. Zawsze by³ strasznie pa-
miêtliwy. I nie darowa³ nikomu. Pamiêtam, jak go popchn¹³ raz Jasiek od Gawli-
ków, to czeka³ parê miesiêcy, a¿ siê nawinê³a okazja, ¿eby mu oddaæ.
ZAWIADOWCA To pewnie ma po twoim ojcu�
MATKA A jak wyjecha³am na pierwsze tournée po ziemi k³odzkiej, to przez pó³
roku siê do mnie nie odzywa³. (zamy�la siê nagle) To by³y czasy, nie? (szybko
podnosi butelkê, chce nalaæ sobie i jemu) No, to dawaj!
ZAWIADOWCA (przytrzymuje jej rêkê z butelk¹) Nie tak szybko, poczekaj! By³y
czasy, ale ich ju¿ nie ma. Nie masz ju¿ dwudziestu lat�
MATKA (oburza siê) Mówisz tak jak oni, tak? ¯e jestem stara i nie umiem ju¿
�piewaæ, tak? (nalewa jednak sobie wódki, jednym haustem wypija, zaczyna �pie-
waæ zachrypniêtym nieco g³osem piosenkê sprzed trzydziestu lat. Opada w koñcu
ciê¿ko na krzese³ko, zadyszana, przez ³zy) Ja mu... ja mu jeszcze dam� za te my-
szy, za te wszystkie prezenty�
ZAWIADOWCA (z lito�ci¹) Stara jeste�� kochana Marianna�
MATKA Ale stara�

6.

Rêka Antoniego zbiera z talerzyka bilon, przelicza dok³adnie resztê, któr¹ wyda³a
kasjerka.

ANTONI (gniewnym tonem) Pani siê pomyli³a.
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KASJERKA (wzrusza ramionami) O co panu znów chodzi?
ANTONI Pomyli³a siê pani jak zwykle na swoj¹ korzy�æ. O, proszê, tu jest czter-
dzie�ci dwa grosze, a powinno byæ czterdzie�ci cztery.

Zaczyna liczyæ bilon tak wolno i dok³adnie, ¿e stoj¹cy za nim w kolejce ludzie zaczy-
naj¹ sarkaæ.

KASJERKA (w�cieka siê) Ma pan tu z³otówkê, reszty nie trzeba. I b³agam pana,
niech pan znajdzie sobie inny sklep!
ANTONI (krzyczy) Proszê mnie nie pouczaæ!

Nie �piesz¹c siê wcale, zbiera torby z zakupami i wychodzi wreszcie ze sklepu.

7.

Antoni ku�tyka gwarn¹ ulic¹ �ródmiejsk¹, obejmuj¹c jedn¹ rêk¹ torby z zakupami,
drug¹ przytrzymuj¹c stos zeszytów.

Mija restauracjê, na progu której w³a�ciciel Chiñczyk u�miecha siê do przechodniów.
Nasz bohater wykrzywia siê na jego widok i skrêca w boczn¹ ulicê. Wchodzi do sta-

rego czynszowego domu.

8.

Obci¹¿ona torbami rêka Antoniego z trudem podnosi rozrzucone na schodach ulotki
reklamowe.

Antoni wraca do bramy, puka wolno ³okciem w drzwi dozorczyni.
Kiedy na progu staje wreszcie gruba kobieta w fartuchu, zaczyna machaæ tymi ulot-

kami przed jej nosem.
ANTONI (podniesionym g³osem) Znów ca³y dom jest obrzucony tymi �mieciami!
DOZORCZYNI (wzrusza ramionami) A co ja mogê na nich poradziæ? Nie bêdê co
godzina sprz¹taæ.
ANTONI Je¿eli jest brudno, to trzeba co godzinê sprz¹taæ. Ja zg³oszê to do admini-
stracji.
DOZORCZYNI Niech pan sobie zg³asza, gdzie tylko pan chce.

Zamyka mu przed nosem drzwi.
Antoni stoi tak jeszcze przez chwilê, w�ciek³y, ¿e nie ma szansy na odpowied�, i mru-

cz¹c pod nosem, kieruje siê w stronê windy, rozrzucaj¹c z powrotem ulotki na schody.
Otwiera drzwi windy i w tej samej chwili s³yszy zbli¿aj¹ce siê kroki. Z bramy biegnie
w jego kierunku m³oda Dziewczyna.

Antoni szybko zamyka za sob¹ drzwi i naciska guzik, ale Dziewczyna dopada w³a-
�nie do nich. Przez chwilê trwa walka � ona chce wej�æ, on kurczowo trzyma drzwi od
wewn¹trz. Dziewczyna jest jednak silniejsza, poza tym w odró¿nieniu od niego ma obie
rêce wolne. Wpada do �rodka.

Obie torby z zakupami i stos zeszytów rozsypuj¹ siê po pod³odze windy, która w³a�-
nie rusza na górê.

DZIEWCZYNA Przepraszam bardzo, zaraz to pozbieram.
Jest bardzo m³oda, ³adna i ca³y czas, nawet kiedy siê sumituje, u�miechniêta i pro-

mienna. Usi³uje zebraæ porozrzucane zeszyty, ale Antoni odpycha j¹ brutalnie.
ANTONI (z gniewem) Nie trzeba siê by³o tak nachalnie pchaæ. Niech siê pani odsunie.
DZIEWCZYNA Przepraszam, ale �pieszy³am siê. Ju¿ jestem spó�niona.
ANTONI Trzeba by³o wobec tego wcze�niej wyj�æ z domu.
DZIEWCZYNA (wybucha �miechem, nie zwracaj¹c uwagi na jego niegrzeczny
ton) Ale przecie¿ ja w³a�nie idê do domu.

Winda zatrzymuje siê na trzecim piêtrze i Dziewczyna wypuszcza go grzecznie pierwszego.
ANTONI Co?
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DZIEWCZYNA Tu mieszkam, obok pana. Dwa tygodnie temu mój narzeczony
wynaj¹³ dla nas to mieszkanie. Jeste�my s¹siadami.

U�miecha siê uroczo.
Antoni burczy jeszcze co� pod nosem, otwiera drzwi do swojego mieszkania, k¹tem

oka widz¹c, ¿e ona stuka do znajduj¹cych siê obok drzwi.

9.

Jest to wyra�nie starokawalerskie mieszkanie i widaæ, ¿e w³a�ciciel nie jest zbyt bo-
gaty. Ale ksi¹¿ki, które wype³niaj¹ prawie ca³y pokój, stoj¹ na pó³kach w równych rzê-
dach i nie widaæ nigdzie kurzu. Obok reprodukcje dobrych malarzy, a na jednej ze �cian
wisz¹ od góry do do³u kalendarze z ró¿nych lat. S¹ to proste i tanie kalendarze �cienne,
z których wyrywa siê po prostu kartki wraz z up³ywem kolejnych dni.

Antoni stawia torby z jedzeniem w kuchni, stos zeszytów uk³ada równo na biurku, gdzie
stoj¹ dwa d³ugie drewniane pude³ka. Na jednym z nich przylepiona jest bia³a kartka ze
znakiem plus, na drugim widaæ minus. Antoni siada, na ma³ych, bia³ych paskach papieru
pisze kolejno: �brudy na klatce schodowej�, �kasjerka z³odziejka�, �bezczelna dzikuska�,
potem wk³ada je do pe³nego prawie pude³ka ze znakiem minus. Stoj¹ce obok �plusowe�
jest niemal puste. Antoni wstaje, przechodzi na drug¹ stronê du¿ego pokoju, gdzie stoj¹
jakie� klatki. Odkrywa je kolejno, podnosz¹c zawieszone na nich szmaty i teraz dopiero
widzimy jego prawdziwe skarby. Jest tu osobne mieszkanie dla chomika, dalej specjalna
przestrzeñ dla ma³ych bia³ych myszek, w wielkim s³oju k³êbi¹ siê jakie� wstrêtnie wygl¹da-
j¹ce insekty, obok nich dziwny ptak skrzeczy na jego widok. Antoni rzuca jedzenie do
kolejnych klatek, rutynowo, bez specjalnej uwagi czy�ci je, kiedy potrzeba.

Nagle zatrzymuje siê, s³ysz¹c zza �ciany jakie� odg³osy. To chyba g³o�ny �miech Dziew-
czyny spotkanej w windzie, wtóruje mu mêski g³os.

Antoni tê¿eje na chwilê, potem odchodzi od klatek. £apie szczotkê i zaczyna ni¹ waliæ
w �cianê, a potem przytyka do niej ucho, nie mog¹c na razie rozszyfrowaæ d�wiêków. Dopie-
ro po chwili wiadomo, co to jest. Kto�, chyba w³a�nie Dziewczyna, jêczy cicho, jej partner
wtóruje jej g³o�nym sapaniem, d�wiêkowa scena mi³osna trwa a¿ do podwójnego krzyku.

Obok ucha Antoniego widaæ kalendarz z dwutysiêcznego roku � kartki s¹ zerwane a¿ do
daty 8 marca. Pod cyfr¹ napis � Dzieñ Kobiet. Na samym dole d³ugopisem kto� napisa³ �szczur�.

Antoni krzywi siê z niesmakiem, zaczyna bezceremonialnie waliæ piê�ciami w �cianê.

10.
Matka trzyma w rêkach te same buty na wysokich obcasach i przek³ada kolejno bose

stopy po b³yszcz¹cej szynie.
Dochodzi do stacyjki. Na pustym peronie stoi tylko Zawiadowca z jakim� kolejarzem.

MATKA (przystaje na chwilê, wo³a w ich kierunku) Lolek! Warszawski ju¿ by³?
ZAWIADOWCA Za dziesiêæ minut bêdzie w Lachowicach. (przygl¹da jej siê z nie-
dowierzaniem) Jedziesz do miasta? Co siê sta³o?
MATKA (nie patrzy na niego) Nie odpuszczê mu, mówi³am, nie odpuszczê!

Szybko wsuwa bose stopy w buty na obcasach, potem odwraca siê tak, by jej nie wi-
dzieli. W torbie ma ze sob¹ zawsze jak¹� flaszeczkê. Wypija ³yk, chowa j¹ z powrotem do
torby, zaczyna biec pomiêdzy torami w kierunku nastêpnej stacji, na której chyba ma siê
zatrzymaæ poci¹g. Potyka siê, gubi torebkê, potem znów biegnie. Znika za zakrêtem.

11.

D³ugi, bia³y korytarz. Skrzy¿owanie szpitala z hotelem � prywatny dom starców. Czy-
sty, zadbany, �lady ostatniego remontu. Zza oszklonych drzwi na koñcu korytarza wy-
je¿d¿a wózek inwalidzki z pacjentem, pcha go m³odziutka pielêgniarka.
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Matka schowana za za³omem muru, podnosi do ust torbê z winem, szybko poci¹ga

du¿y ³yk. Ju¿ jest gotowa.
Pielêgniarka podje¿d¿a do niej, widzimy na wózku siwego mê¿czyznê patrz¹cego

gdzie� daleko przed siebie
PIELÊGNIARKA Jeste�my. (u�miecha siê) I tak mia³am pana wyprowadziæ na
spacer. Chod�my tu.

Wyje¿d¿a z wózkiem na szeroki taras, poprawia jeszcze koc na nogach starego i zo-
stawia ich samych.

MATKA (pochyla g³owê, nie wie chyba, jak zacz¹æ, podchodzi do porêczy, zza
której widaæ miasto na dole) To ja. (cicho) Nie udawaj, ¿e mnie nie zauwa¿y³e�.

Przez twarz starca przebiega lekki skurcz, jakby co� go zabola³o.
STARZEC (obojêtnie) Kto?
MATKA (po chwili, �ci�niêtym g³osem) Ja, twoja ¿ona�
STARZEC Nie mam ¿ony� nigdy nie mia³em ¿ony. (z naciskiem, spokojnie) Mia-
³em latawca, który fika³ nogami po ró¿nych budach na prowincji.

Kto� zagl¹da na taras, wiêc Matka czeka jeszcze chwilê. Opuszcza g³owê.
MATKA (cicho) Przechodzi³am têdy.

Starzec nie odpowiada.
MATKA Nie przeszkadza³abym ci, gdybym nie musia³a.
STARY (dziwi siê z³o�liwie) O!
MATKA Chcia³am siê dowiedzieæ o adres Antoniego�
STARZEC (wybucha nieprzyjemnym �miechem) Adres Antoniego, ode mnie? A czy
to nie ty przypadkiem odebra³a� mi go kiedy�? Nawet raz w tygodniu nie pozwoli³a�
mi go widywaæ. Powiedzia³em ju¿. Nie mam ¿ony ani syna. I wcale siê tym nie
martwiê, wiesz? Lepiej nie d�wigaæ tego balastu, kiedy siê puka do Piotrowych drzwi!
MATKA My�la³am, ¿e mi pomo¿esz go odszukaæ�
STARZEC Nie jestem ciekawy, co my�la³a�.
MATKA Muszê go znale�æ, rozumiesz? Muszê!
STARZEC (nieruchomy dot¹d, pochyla siê w jej kierunku i syczy jadowicie) Id�
do tego clowna, swojego kochanka, s³yszysz? Wynocha!
MATKA (teraz te¿ podnosi g³os) Nie mów tak! Te¿ nie jeste� bez winy� gdyby�
nie siedzia³�
STARZEC (odchyla siê gwa³townie do ty³u, próbuje uruchomiæ wózek, krzyczy
g³o�no) Siostro, siostro! Ta pani chce ju¿ i�æ. Proszê mnie zabraæ do pokoju.

W drzwiach pojawia siê Pielêgniarka, a on wykonuje jeszcze jeden gwa³towny zwrot
na wózku, który krêci siê teraz z nim po ca³ym tarasie, obija jak szalony o �ciany i porêcze.

PIELÊGNIARKA Bo¿e! Co pan wyprawia? (³apie za uchwyt wózka, usi³uje go
wyprowadziæ)
STARZEC (ju¿ wyje¿d¿aj¹c z tarasu, do skulonej Matki) �mierdzisz wód¹!

12.

Antoni sp³ukuje pod strumieniem wody maszynkê, potem znów wraca do golenia.
Widaæ w lustrze jego namydlon¹ twarz, kawa³ek go³ego torsu. Powoli, bardzo dok³adnie
zdejmuje zarost i pianê ¿yletk¹. S³ychaæ pukanie do drzwi.

ANTONI Kto tam?
Nikt nie odpowiada.

ANTONI (z maszynk¹ w rêku dochodzi do drzwi wyj�ciowych, pochyla siê, nas³u-
chuj¹c. Gniewnie) Kto tam?

Za drzwiami jest cisza. Antoni próbuje wyjrzeæ przez judasza, ale nikogo nie widaæ.
Otwiera drzwi i natychmiast gwa³townie zamyka, widz¹c na korytarzu u�miechniêt¹ twarz
Dziewczyny.
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DZIEWCZYNA (zza drzwi, figlarnie) Ba³am siê, ¿e pan mi nie otworzy�

Antoni nie odpowiada.
DZIEWCZYNA Chcia³am tylko po¿yczyæ trochê cukru. Narzeczony mia³ kupiæ,
ale zapomnia³.
ANTONI (mruczy) Sklep jest w nastêpnym domu.
DZIEWCZYNA Ale ja jestem w nocnej koszuli� a kawa ju¿ siê studzi.
ANTONI (niezadowolony) Proszê poczekaæ.

Idzie do szafki w kuchni, nasypuje cukru, wraca do drzwi i zatrzymuje siê nagle. Szyb-
kim ruchem wyciera rêcznikiem nieogolon¹ twarz, wrzuca koszulê na tors, przygl¹da siê
jeszcze w lustrze i dopiero potem uchyla drzwi.

Przez szparê widaæ Dziewczynê, jest rzeczywi�cie tylko w koszulce na rami¹czkach,
ale nie krêpuje siê zupe³nie.

DZIEWCZYNA (chwyta szklankê z cukrem) Bardzo dziêkujê.
Próbuje jeszcze zajrzeæ przy okazji do mieszkania.

ANTONI (natychmiast przymyka drzwi) Proszê jeszcze dzisiaj oddaæ. I szklankê
te¿.

Dziewczyna jeszcze co� mówi, ale on ju¿ nie s³ucha. Drepcze z powrotem do ³azien-
ki. Dopiero przed lustrem u�wiadamia sobie, ¿e nie ma ju¿ mydlin na twarzy. W�ciek³y
na siebie i na Dziewczynê, zrzuca koszulê, zabiera siê znowu do namydlania.

ANTONI (pod nosem) Nacha³ jaki�!

13.

Du¿a przerwa w szkole, na korytarzu gwar. Antoni z teczk¹ w rêku przedziera siê
przez t³um uczniów, popychany przez nich wchodzi po schodach na piêtro. Na jego wi-
dok dwaj ch³opcy szepcz¹ co� do siebie, potem uciekaj¹. Dzwonek wygania wszystkich
do klas, na korytarzu robi siê pusto. Antoni idzie dalej, nagle przewraca siê jak d³ugi.
Gramoli siê i wtedy dopiero zauwa¿a cienk¹, niewidoczn¹ ¿y³kê nylonow¹, przez któr¹
siê przewróci³. Odwraca siê. Na dolnym korytarzu jest niemal pusto, w perspektywie
widaæ dwóch ch³opców.

CH£OPCY (umykaj¹ z krzykiem) Por¹bany! Por¹bany!
Antoni rzuca siê w tamt¹ stronê, ale za chwilê zdaje sobie sprawê, ¿e nie ma szansy

ich dogoniæ. Otrzepuje spodnie i wchodzi do swojej klasy. Nie zauwa¿a, ¿e zza rogu
pustego korytarza obserwuje go znana nam Nauczycielka.

14.

Antoni wchodzi w chwili, kiedy dwóch ch³opców odskakuje od jego stolika. Klasa
jest jak zwykle rozgadana, ka¿dy robi, co chce. Panna Dederko maluje w³a�nie usta czer-
won¹ szmink¹. Zalewski zaczyna dzwoniæ z telefonu komórkowego. Szczerkowski i Bro-
dziak chowaj¹ co� pod ³awk¹, umieraj¹c ze �miechu.

Antoni rozk³ada dziennik, siada przy stoliku. Klasa na moment zamiera w oczekiwaniu.
Antoni podskakuje, maca spodnie z ty³u, czuje wielk¹ plamê. Sprawdza krzes³o, jest

mokre.
Wpatrzone w niego oczy uczniów.

ANTONI (surowo) Kto wyla³ tu wodê?
Klasa milczy.

ANTONI (podchodzi do ostatniej ³awki, podnosi ch³opca za sweter) Zalewski, py-
tam, kto zmoczy³ krzes³o?
ZALEWSKI (wyswobadza siê, podchodzi do stolika, ogl¹da uwa¿nie krzes³o, pod-
nosi g³owê. Z powag¹) Ja my�lê, panie profesorze, ¿e to nie jest woda.

S³ychaæ cichy chichot za Antonim, ale on nie zwraca na to uwagi.
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ANTONI To ty�
ZALEWSKI (przerywa) Jakie� ¿ó³te�
ANTONI To ty!

Chichot wzmaga siê.
ZALEWSKI (wzrusza ramionami) Ja nie� to pan tu siedzia³�

Klasa wybucha g³o�nym �miechem.
ANTONI (milczy chwilê, zbiera siê w sobie) Zalewski, Brzoza, Dederko, Lisicki,
Kwa�nik, Poborski, Przyby³a wyjd¹ z klasy!

Grupa wychodzi ze �miechem, trzaskaj¹c drzwiami. Zostaje tylko parê osób.

15.

Antoni idzie znan¹ nam ju¿ ulic¹ w stronê swojego domu. Mija stoj¹cego jak zwykle
przed restauracj¹ Chiñczyka, ju¿ wchodzi do bramy, ale nagle sobie co� przypomina.
Wraca i przechodzi na drug¹ stronê ulicy, skrêca w poprzeczn¹ do niej i zatrzymuje siê
przed wystaw¹ sklepu zoologicznego, na której umieszczono klatki z ró¿nobarwnymi
ptakami. Przygl¹da siê im przez moment. S³yszy nagle za sob¹ g³os Dziewczyny.

DZIEWCZYNA Dzieñ dobry!
Widzi j¹ najpierw w odbiciu szyby.

DZIEWCZYNA Chcia³abym te¿ mieæ jakiego� ptaszka. Dzieci lubi¹ ptaszki, praw-
da? Ale pewno s¹ drogie?

Antoni nie odpowiada, nie patrzy na ni¹, wchodzi do sklepu.
Za lad¹ stoi Sprzedawca.

ANTONI (pochyla siê do ucha Sprzedawcy) Czy jest jaka� wiadomo�æ?
SPRZEDAWCA (wzrusza ramionami) Jeszcze nie wiem. Mo¿e bêdzie jaki� za
dwa, trzy tygodnie. Proszê pytaæ.

Antoni odwraca siê i znów widzi tu¿ obok siebie Dziewczynê. W�ciek³y odsuwa j¹
niegrzecznie z drogi i wychodzi. Dziewczyna pyta Sprzedawcê.

DZIEWCZYNA (do Sprzedawcy) Nie zrozumia³am� o co ten pan pyta³?
SPRZEDAWCA O wê¿a grzechotnika, proszê panienki. Jest bardzo niebezpieczny.

Antoni jest ju¿ znów na ulicy, przy�piesza kroku, ale nie udaje mu siê unikn¹æ towa-
rzystwa. Dziewczyna biegnie za nim, o ma³o co nie wpadaj¹c pod samochód. Jaki� kie-
rowca, któremu wyra�nie siê podoba, ¿artuje sobie z jej nieuwagi.

DZIEWCZYNA (dogania wreszcie Antoniego, zafascynowana i podniecona) Na-
prawdê chcia³ pan kupiæ grzechotnika? A co mo¿na z nim zrobiæ?
ANTONI Dok³adnie to samo, co z innymi zwierzêtami, moja droga panno. A teraz
przepraszam, bo �pieszê siê i nie mam czasu na wyk³ad.
DZIEWCZYNA (niezra¿ona, s³odko i naiwnie) Ja te¿ siê �pieszê, idziemy prze-
cie¿ do domu, tak?

Skrêca za nim w bramê.

16.

Antoni otwiera drzwi windy i wychodzi pierwszy, ale Dziewczyna nie ustêpuje. Gdy
on otwiera drzwi do mieszkania, w�lizguje siê za nim.

DZIEWCZYNA (rozbrajaj¹co) Tak bym chcia³a zobaczyæ te wszystkie pana zwie-
rz¹tka� proszê!

Antoni nie ma zamiaru siê ni¹ specjalnie zajmowaæ. Rozbiera siê, rozpakowuje tecz-
kê, uk³ada co� na biurku, podczas gdy Dziewczyna, ca³y czas zachwycona, ogl¹da jego
klatki, wydaj¹c przy ka¿dej z nich ochy i achy, a w koñcu podchodzi do �ciany z kalen-
darzami.
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DZIEWCZYNA (przekrzywiaj¹c g³owê, g³o�no czyta) Dwa tysi¹ce trzeci � krowie
³ajno, dwutysiêczny czwarty � zdech³y ptak, dwa tysi¹ce pi¹ty � karaluchy, dwa
tysi¹ce szósty � zdech³a mysz, dwa tysi¹ce siódmy � ¿ywy czarny szczur. (odwra-
ca siê zaciekawiona) Co to jest?
ANTONI (nie patrzy na ni¹, ze z³o�ci¹) A teraz chcia³bym siê napiæ herbaty.
DZIEWCZYNA To mo¿e ja zrobiê!
ANTONI (dobitnie) Chcia³bym siê napiæ herbaty sam!

17.

Matka sprawdza jeszcze raz zapisany na karteczce adres, przez chwilê waha siê, jakby
ba³a siê zapukaæ do tych drzwi. Odchodzi na chwilê, ale wraca i znajduje dzwonek. Ata-
kuje go ostro parê razy i czeka.

Drzwi otwieraj¹ siê dopiero po d³ugiej chwili i staje w nich potargany i do�æ niechluj-
ny brodaty mê¿czyzna z d³ugimi w³osami. Ma oko³o sze�ædziesi¹tki, ale wygl¹da na hi-
pisa. Zobaczywszy Matkê, w przestrachu ogl¹da siê za siebie, potem przymyka drzwi.

HIPIS (szeptem) Zejd� na dó³ do bramy, zaraz tam przyjdê.
W g³êbi mieszkania s³ychaæ ostry kobiecy g³os.

G£OS Kto to dzwoni³?
Mê¿czyzna wraca do mieszkania, t³umacz¹c co� k³amliwie. Matka powoli schodzi ze

schodów, zatrzymuje siê w bramie, zapala papierosa, rozgl¹da siê dooko³a.
Z góry s³ychaæ najpierw g³o�ne ujadanie psa, potem kroki.
Zza winkla ukazuje siê wreszcie mê¿czyzna ci¹gniêty przez wielkiego, gro�nie wy-

gl¹daj¹cego wilczura, który zaczyna skakaæ na Matkê.
HIPIS (niegrzecznie, poskramiaj¹c psa) Mówi³em ci, ¿eby� tu nigdy nie przycho-
dzi³a.
MATKA Mo¿e by�my skoczyli gdzie� na piwo, widzia³am obok bar.
HIPIS (odwraca siê za siebie) Mowy nie ma. Ona jest straszliwie podejrzliwa, na
szczê�cie pies te¿ chcia³ wyj�æ.
MATKA Musia³am przyj�æ.
HIPIS Co siê sta³o znowu? Widzê, ¿e ci¹gle popijasz? (trochê przyja�niej) Daj
spokój, kobieto, ja to ju¿ nie mam zdrowia.
MATKA Czy ty te¿ dostajesz� paczki?
HIPIS (wytrzeszcza na ni¹ oczy) Jakie paczki? No, czasem co� przyjdzie, ale raczej
do niej.

Pokazuje na górê.
MATKA Pytam o takie specjalne paczki� na przyk³ad na �wiêto kobiet�
HIPIS (puka siê w czo³o) Zwariowa³a�? Czy ja jestem kobiet¹?
MATKA (ogl¹da siê za siebie, szeptem) Bojê siê� On co roku przysy³a prezenty,
wiesz, takie specjalne �prezenty�� Grozi mi�
HIPIS (wzrusza ramionami) A co mnie to obchodzi� to by³o tak dawno�
MATKA (zmienia siê na twarzy, zaczyna mówiæ coraz g³o�niej) Nie obchodzi ciê,
tak? A kto wtedy po koncercie upi³ mnie i wsadzi³ za kierownicê samochodu, przez
kogo by³ ten wypadek, kiedy ma³y niemal nie straci³ nogi, co?

Ostatnie s³owa wykrzykuje tak g³o�no, ¿e ludzie z ulicy wsuwaj¹ g³owy do bramy.
Pies zaczyna na ni¹ g³o�no szczekaæ.
Z góry s³ychaæ ostry g³os kobiety.

G£OS Kto tam tak krzyczy? Dlaczego pies tak szczeka?
HIPIS (speszony, ogl¹da siê za siebie, szeptem) Przestañ ryczeæ�
MATKA (w furii, trudno j¹ zatrzymaæ) Uwa¿aj, bo pójdê do tej twojej i wszystko
powiem!
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HIPIS (usi³uje jej zamkn¹æ usta. Wreszcie ucieka na schody) Ju¿ idê, s³oneczko!

Matka zostaje sama w�ród zgromadzonych w bramie ludzi, którzy przygl¹daj¹ jej siê
rozbawieni. Poprawia sukienkê i z podniesion¹ g³ow¹ przedziera siê na ulicê.

Tu¿ obok rzeczywi�cie jest jaki� zapluty bar. Waha siê przez chwilê, potem jednak
wchodzi do �rodka.

18.

Klasa jest jak zwykle rozgadana, kiedy Antoni, ku�tykaj¹c pomiêdzy ³awkami, opo-
wiada. Ch³opcy puszczaj¹ samolociki w kierunku dziewczyn, które chichocz¹, kto� czyta
ksi¹¿kê, ogólny brak zainteresowania.

ANTONI Mog¹ ¿yæ tylko dwie doby bez krwi. I czasami stado typuje jednego
takiego, który ma zapas krwi na d³u¿ej. I on siê po�wiêca na korzy�æ tego, który ju¿
nie ma ani chwili do stracenia, który wypije jego krew� (przerywa i odwraca siê
gwa³townie) Panowie Szczerkowski i Brodziak�

Obaj ch³opcy podnosz¹ siê i id¹ do drzwi, ale Antoni ich nagle zawraca.
ANTONI A dok¹d to?
BRODZIAK Mówi³ pan, ¿eby�my wyszli za drzwi.
ANTONI (nie patrz¹c na nich) Nie mówi³em nic takiego. Mówi³em, ¿eby�cie nie gadali.

Ch³opcy zatrzymuj¹ siê przy drzwiach, ale nie wracaj¹ do ³awki, szepcz¹ co� miêdzy sob¹.
ANTONI (wywo³uje znanego nam blondynka) Pan Zalewski nam powtórzy, co
mówi³em� proszê do mnie�
ZALEWSKI (leniwie podchodzi do tablicy, ca³y czas patrz¹c na linia³, który Anto-
ni trzyma w rêku) Mówi³ pan o nietoperzach, które s¹ wampirami.
ANTONI (miesza siê pod tym spojrzeniem, odk³ada szybko linia³ na swój stolik)
No, proszê dalej!
ZALEWSKI (patrzy na ch³opców stoj¹cych przy drzwiach, daj¹ mu znak. Wykrzy-
kuje) A pan sam jest wampirem!

W klasie nagle czuje siê jakie� dziwne podniecenie. Kto� wstaje. Ruszaj¹ spod drzwi
stoj¹cy tam ch³opcy. Ten wy¿szy, Szczerkowski, ³apie kosz na �mieci stoj¹cy przy drzwiach,
podbiega od ty³u, wsadza go Antoniemu na g³owê. Zaskoczony Antoni usi³uje siê wy-
zwoliæ, ale ch³opcy z ostatniej ³awki podbiegaj¹ do niego, wykrêcaj¹ mu rêce.

Zalewski leniwie wyjmuje komórkê, zaczyna fotografowaæ scenê.
Ca³a klasa wstaje, otacza pojmanego, Brodziak zaczyna.

BRODZIAK Por¹bany! Por¹bany! Por¹bany!
Reszta przy³¹cza siê do niego, wszyscy skanduj¹ coraz g³o�niej.

KLASA Por¹bany! Por¹bany! Por¹bany!
Drzwi do klasy otwieraj¹ siê nagle, staje w nich znana nam ju¿ Nauczycielka.
Klasa zamiera na chwilê, potem wszyscy szybko wracaj¹ na swoje miejsca. Antoni

zostaje sam przy stoliku z koszem na g³owie.
Nauczycielka podchodzi do niego energicznie, zdejmuje mu kosz z g³owy, wyprowa-

dza szarpi¹cego siê z ni¹ teraz Antoniego. Zatrzymuje siê w drzwiach.
NAUCZYCIELKA Zalewski, proszê oddaæ mi komórkê.

Ch³opak podchodzi do niej z opuszczon¹ g³ow¹. Oddaje telefon.
NAUCZYCIELKA A teraz cisza! Kto siê pierwszy odezwie, wylatuje od razu ze
szko³y!

Kiedy zamyka drzwi, w klasie jest ju¿ pe³ne znieruchomienie.

19.

Na korytarzu Antoni wyszarpuje siê wreszcie z jej mocnego u�cisku.
ANTONI Mówi³em, ¿eby� mnie zostawi³a w spokoju!
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NAUCZYCIELKA (syczy szeptem) Ty idioto. Wiedzia³am, ¿e to siê kiedy� tak skoñ-
czy. I mam nadziejê, ¿e wiesz, ¿e to twoja wina. Jeste� niezno�ny! Zawsze by³e�
niezno�ny! Do kuchni siê wtr¹ca³e�, nic ci nie smakowa³o. ̄ adnej mojej sukienki nie
pochwali³e�, nic ci siê nie podoba³o, ja te¿� i nigdy nie powiedzia³e� do mnie�
ANTONI (otrzepuje siê, poprawia krawat) Proszê, ¿eby� nie wprowadza³a tu pry-
watnych elementów.
NAUCZYCIELKA Ju¿ dawno nie mamy ze sob¹ ¿adnych prywatnych elementów.
Jak sobie przypomnê� Fini! Fini!
ANTONI (wykrzywia siê w jej kierunku) I dziêki Bogu!
NAUCZYCIELKA (ze z³o�ci traci dech) A teraz� teraz idê do dyrektora! Zrobiê
porz¹dek i z nimi, i z tob¹.

Odchodzi w g³¹b korytarza.

20.

Otwieraj¹ siê z ³omotem drzwi windy na trzecim piêtrze. Antoni, jak zwykle w�ciek³y
na wszystko, idzie w stronê swojego mieszkania. S³yszy co�, co nagle go zatrzymuje.
Waha siê przez chwilê, czy podej�æ do drzwi Dziewczyny, bo w³a�nie stamt¹d dochodzi
go g³os. Kto� p³acze.

S³ucha tego przez chwilê, potem wzrusza ramionami, wchodzi do siebie.

21.

Antoni rozk³ada jak zwykle skrupulatnie rzeczy, które przyniós³ ze sob¹. Pisze co�
znowu na �minusowych� karteczkach i umieszcza je w odpowiednim pude³ku. Nie chce
s³uchaæ odg³osów, które dochodz¹ zza �ciany. Zabiera siê do karmienia myszek.

Wreszcie nie mo¿e wytrzymaæ, wali jak zwykle szczotk¹ w �cianê. P³acz milknie na
chwilê, zaraz potem s³ychaæ stukanie do drzwi.

Antoni podchodzi do drzwi i otwiera je ze z³o�ci¹. Na progu stoi zalana ³zami Dziew-
czyna.

DZIEWCZYNA (z nadziej¹ w g³osie) Pan do mnie puka³?
ANTONI Czego ryczysz?
DZIEWCZYNA (szybko w�lizguje siê do mieszkania. Pochlipuje) Wrzuca³am mu
do herbaty zawsze trzy ³y¿eczki� s³odzi³am kakao� wczoraj to nawet kupi³am
czekoladki� a on nas zostawi³.
ANTONI (³agodniej) No, no, przestañ siê mazaæ. Co siê sta³o?
DZIEWCZYNA (znów wybucha p³aczem) Powiedzia³, ¿e ma teraz ochotê na co�
bardziej pikantnego. (podnosi na Antoniego spojrzenie) Pan rozumie, ¿e on nie
my�la³ o herbacie, prawda?
ANTONI (stara siê byæ surowy) Nie histeryzuj. Pewnie wieczorem wróci.
DZIEWCZYNA Nie wróci. (szlocha) Wieczór ju¿ by³ trzy razy. Zostawi³ nas!
ANTONI Nas?
DZIEWCZYNA (powoli uspokaja siê) No, bo ja� nie zauwa¿y³ pan pewnie� To
ju¿ ósmy miesi¹c, ale ja jestem chuda i tego nie widaæ� (u�miecha siê do Antonie-
go i siêga po jego rêkê) No, niech pan dotknie tu�

Próbuje po³o¿yæ j¹ sobie na brzuchu, który pod obci¹gniêt¹ sukienk¹ jest teraz
widoczny.

ANTONI (wyrywa siê ze wstrêtem) Masz tu chustkê, wytrzyj sobie nos.
DZIEWCZYNA (ju¿ zupe³nie uspokojona, jakby zapomnia³a, ¿e przed chwil¹ czu³a
siê nieszczê�liwa. Rozgl¹da siê, siada na fotelu stoj¹cym przy biurku) Mogê tu usi¹�æ?
(wyci¹ga z kieszonki paczkê papierosów, szczebiocze) Wiedzia³am, ¿e pan jest dobry.
Zawsze mu mówi³am, ¿e kto�, kto kocha zwierzêta, nie mo¿e byæ z³y.
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ANTONI (przerywa cierpko) Nie tutaj, to mój fotel. I ¿adnego palenia. Jak chcesz
paliæ i zatruwaæ dziecko, to na korytarzu.
DZIEWCZYNA (u�miecha siê promiennie, nie opuszczaj¹c jednak fotela) To nie
bêdê paliæ. Tylko chwilê tu posiedzê.

22.

Przez kulisy widaæ fragment sceny, na której odbywa siê przedstawienie jakiej� ko-
stiumowej sztuki. Chyba �Miesi¹c na wsi� Turgieniewa. Matka stoi za czarn¹ kotar¹.

W³a�nie schodzi ze sceny jeden z aktorów, który przed chwil¹ o�wiadczy³, ¿e podano
do sto³u. Zatrzymuje siê ko³o niej.

AKTOR (do Matki, szeptem) Da³ mi nawet kiedy� swój adres, ale kiedy tam posze-
d³em, okaza³o siê, ¿e nigdy tam nie mieszka³. On jest chyba trochê� tego� (po-
kazuje kó³ko na czole) Mówi³, ¿e woli byæ sam. Zawsze by³ dziwny.

S³ychaæ g³os Inspicjentki przywo³uj¹cej go na scenê.
AKTOR Niech pani poczeka.

Znika. Inne osoby dramatu zajmuj¹ fragment widocznej st¹d sceny. Wraca po chwili.
AKTOR (z gorycz¹) Dobrze, ¿e pani mu nie pozwoli³a zdawaæ do szko³y aktor-
skiej. Nie wiem, jak by to wytrzyma³. (obserwuje pilnie scenê) I nie radzê go szu-
kaæ. Niech pani poczeka do nastêpnego dnia kobiet. Niemo¿liwe, ¿eby przys³a³
tego, no� dusiciela.

G³os Inspicjentki znowu go wzywa, ale Matka ³apie go za ramiê.
MATKA Mo¿e pan jednak poradzi�
INSPICJENTKA (pojawia siê obok i syczy g³o�nym szeptem) Co pani tu robi, do
cholery!?
AKTOR (odchodz¹c) Niech pani spyta jego dawn¹ kobietê. Przecie¿ j¹ pani zna�

23.

Dziewczyna pochyla siê ciekawie nad pude³kami �minus� i �plus�.
ANTONI Nie ruszaj! Niczego nie ruszaj!
DZIEWCZYNA (wzrusza ramionami. Z podwiniêtymi nogami rozsiada siê wy-
godnie na fotelu Antoniego. Jest chyba zupe³nie pogodzona z losem, bo usta jej siê
nie zamykaj¹) Powiedzia³a, ¿e jest zap³acone tylko za jeden miesi¹c z góry� (wy-
ci¹ga z kieszonki sukienki papierosa i wk³ada niezapalonego do ust. Pod spojrze-
niem Antoniego wybucha �miechem) Przecie¿ nie palê. Bezczelny k³amczuch! (kle-
pie siê delikatnie po wystaj¹cym brzuszku) Co z ciebie, s³onko, wyro�nie, je¿eli
masz geny po tatusiu?
ANTONI (posêpnie) Nie masz ¿adnych pieniêdzy?
DZIEWCZYNA (wzrusza beztrosko ramionami) Mam jeszcze trochê, ale to nie
wystarczy. (zmienia pozycjê na fotelu, widaæ, ¿e czuje siê tu bardzo dobrze i swoj-
sko) Posz³abym do jakiej� pracy, ale kto teraz przyjmie mnie w takim stanie? Na-
wet jak wk³adam szerokie sukienki, to widaæ ju¿ tego dzieciaka. A który to mie-
si¹c, pytaj¹ od razu� a potem� wie pan. Nie ma wolnych miejsc.
ANTONI (nie patrzy na ni¹, widaæ, ¿e gor¹czkowo rozmy�la) Przecie¿ masz chyba
rodziców, jakich� krewnych?
DZIEWCZYNA (wybucha serdecznym �miechem) My�li pan, ¿e mog³abym siê
z tym brzuchem pokazaæ na wsi u rodziców? To¿ przecie¿ trzymaliby mnie w piw-
nicy, ¿eby tylko nikt siê nie dowiedzia³. (zastanawia siê przez chwilê) Matka mo¿e
by da³a parê groszy, ale ojciec� nie wpu�ci³by za próg.
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ANTONI (wyra�nie zmaga siê z my�lami, rzuca w jej kierunku niechêtnie) Kiedy
masz siê wyprowadziæ?
DZIEWCZYNA (parodiuj¹c w³a�cicielkê mieszkania) Jutro. Jutro ma mnie tam nie byæ!
ANTONI (zasêpiony, nagle napastliwy) A w³a�ciwie dlaczego mnie to wszystko
mówisz, co?
DZIEWCZYNA (beztrosko) Przecie¿ pan pyta³, nie?
ANTONI Pyta³em, pyta³em. Nic mnie to wszystko nie obchodzi. Jeste� doros³a,
nie? I musisz siê martwiæ sama o siebie. (w�cieka siê nagle jeszcze bardziej) I prze-
stañ ruszaæ ci¹gle tym papierosem. (wstaje i idzie do kuchni) Chcê siê napiæ spo-
kojnie herbaty!
DZIEWCZYNA (ze zrozumieniem, pogodnie) Sam?

Przeci¹ga siê jak kotka, wstaje z fotela i rusza w kierunku drzwi. Ju¿ na korytarzu
s³yszy jego g³os.

ANTONI Gdzie idziesz, do diab³a, poczekaj! Chcê siê napiæ herbaty z tob¹, ¿eby
to wszystko spokojnie przemy�leæ.

Dziewczyna zdaje siê tylko czeka³a na to zaproszenie, wraca do pokoju.
ANTONI (nie patrzy na ni¹) W ka¿dym razie mo¿esz u mnie kilka dni przenoco-
waæ, nim znajdziesz co� lepszego.
DZIEWCZYNA (rzuca mu siê natychmiast na szyjê, ca³uje go, a on siê od niej
opêdza) Dziêkujê, to ja zaraz przyniosê swoje rzeczy. Nie jest tego du¿o.

Wypada z powrotem na korytarz.
Antoni s³yszy energiczne otwieranie i zamykanie drzwi za �cian¹, walenie jakimi�

przedmiotami. Stoi na �rodku pokoju, zastanawiaj¹c siê przez moment, gdzie Dziewczy-
nê po³o¿yæ. Wyci¹ga ze schowka gumowy materac, potem szykuj¹c pos³anie, spycha
w k¹t klatki ze zwierz¹tkami, które od razu podnosz¹ raban, biegaj¹ jak oszala³e.

Antoni usi³uje nadmuchaæ materac ustami. Kiedy ju¿ prawie koñczy, s³ychaæ znowu
stukot do drzwi. Dziewczyna, ob³adowana ubraniem i po�ciel¹, d�wiga tak¿e przed sob¹
ma³e ³ó¿eczko dziecinne.

Antoni ze zdumienia wypuszcza ca³e powietrze z materaca.
ANTONI Do licha, co to jest?
DZIEWCZYNA (promiennie u�miechniêta, rozgl¹da siê dooko³a) To? Kupi³am,
jak jeszcze mia³am pieni¹dze z poprzedniej pracy. Mam te¿ ca³¹ wyprawkê. Gdzie
to postawiæ?

Podnosi ³ó¿eczko wy¿ej, ¿eby nie wypad³o jej z r¹k.
ANTONI (podskakuje, wyrywa jej ³ó¿eczko z r¹k, krzyczy) Dawaj to! Chcesz siê
oberwaæ, przecie¿ to ciê¿kie jak diabli, mo¿esz mu zrobiæ krzywdê.

Miesza siê nagle, bo czuje, ¿e zdradzi³ siê swym zainteresowaniem dzieckiem.
DZIEWCZYNA (przygl¹da mu siê z u�miechem) Zobacz, jak tupie.
ANTONI (nie�mia³o, z oci¹ganiem przystawia swoje ucho do jej brzucha, ale ucieka
natychmiast) Nic� nic nie czujê. K³ad� siê spaæ. A jutro, jak pójdê do szko³y,
¿eby� mi siê nie odwa¿y³a nic ruszaæ w mieszkaniu. Bo wyrzucê na zbity ³eb!

24.

Pó�ny wieczór. Antoni siedzi przy lampie, siêga po bia³y pasek papieru, pisze na nim:
�Wprowadzenie siê dzikuski�. Przez moment waha siê, potem k³adzie go do pude³ka
z �minusami�. Z drugiego koñca pokoju s³ychaæ jakie� odg³osy. Antoni podnosi g³owê.

Dziewczyna le¿y na jego le¿ance, z drugiej strony pokoju widaæ roz³o¿ony dla niego
materac na pod³odze.

Antoni s³ucha przez chwilê niewyra�nych s³ów �pi¹cej Dziewczyny, potem wraca
z powrotem do sprawdzania zeszytów.
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Od ³ó¿ka s³ychaæ co� znowu. Antoni rzuca ze z³o�ci¹ zeszyt. Wstaje, idzie w stronê

³ó¿ka, ale zatrzymuje siê ostro¿nie parê kroków od niego.
Dziewczyna ca³y czas �ni, teraz ju¿ widaæ, ¿e to piêkny sen. Przewraca siê na bok,

�miej¹c siê szczê�liwie, odsuwa ko³drê, jakby by³o jej gor¹co. Le¿y teraz w samej ko-
szulce podci¹gniêtej wysoko. Widaæ zgrabne, d³ugie nogi i kr¹g³e ramiona. Antoni jest
coraz bardziej z³y. Nie wie, co robiæ. W koñcu podchodzi do ³ó¿ka, szybkim ruchem
przykrywa j¹ ko³dr¹. Wraca do biurka, przysuwa sobie zeszyty, usi³uje je poprawiaæ, ale
widaæ, ¿e mu to zupe³nie nie idzie, w koñcu zbiera je na kupkê, a sam opiera siê o blat
biurka, niecierpliwie bêbni¹c palcami.

25.

M³oda jeszcze, przystojna kobieta w charakterystycznym mundurku biznes woman
wpuszcza Matkê do swego gabinetu. Jeste�my na wysokim piêtrze jednego z tych drapa-
czy chmur, które wyrastaj¹ ostatnio w Warszawie jak grzyby po deszczu. Poprzez oszklo-
ne a¿ do pod³ogi okna widaæ st¹d miasto w dole.

KOBIETA INTERESU Proszê, niech pani si¹dzie. Jakiego� drinka? (przycisza te-
lewizor w k¹cie gabinetu, nadaj¹cy wiadomo�ci gie³dowe. U�miecha siê) W³a�nie
ogl¹da³am� nasze akcje posz³y w górê.

Matka siada. Nie wie, co powiedzieæ.
KOBIETA INTERESU Widzê, ¿e tak. (nalewa jej kieliszek koniaku. Siada po dru-
giej stronie biurka) Oczywi�cie ¿e poznajê. Mama Antka, prawda? Spotka³y�my
siê w³a�ciwie tylko raz, ale ja zapamiêta³am sobie pani¹ na ca³e ¿ycie. (zamy�la siê
na chwilê) To by³a tragedia dla m³odziutkiej dziewczyny. Nie mog³am poj¹æ, co siê
sta³o, dlaczego Antek wycofuje siê przed samym �lubem. Nie by³am ³adna, a An-
tek mimo tej nogi taki przystojny� zazdro�ci³y mi go wszystkie dziewczyny. (pau-
za) I do tego musia³am usun¹æ dziecko.
MATKA (odstawia kieliszek, cicho) Przepraszam pani¹.
KOBIETA INTERESU (u�miecha siê) Za co?
MATKA (pochyla g³owê) To moja wina. Powiedzia³am mu, ¿e pani nie jest dla
niego odpowiedni¹ parti¹� przepraszam.
KOBIETA INTERESU (wybucha �miechem) Niech siê pani nie gryzie i nie ma
¿adnych wyrzutów sumienia. Nigdy nie wiemy, co dla nas jest lepsze. Widzi pani �
skoñczy³am studia, dajê sobie jako� radê. A z Antkiem� On by³ zawsze taki nie-
zaradny.
MATKA Przepraszam pani¹. Chyba sobie ju¿ pójdê.

Wstaje.
KOBIETA INTERESU (tak¿e siê podnosi) Odprowadzê pani¹.
MATKA (zatrzymuje siê przy drzwiach, teraz dopiero �mie zapytaæ) Mo¿e pani
wie, co siê z nim dzieje teraz? Co robi� i gdzie mieszka?
KOBIETA INTERESU (ze �miechem) Ja mam wiedzieæ, co siê z nim dzieje?
MATKA (pokornie) Przepraszam pani¹.
KOBIETA INTERESU (przygl¹da jej siê uwa¿nie) Ma pani racjê. (cicho) Jeszcze
niedawno próbowa³am siê z nim skontaktowaæ, ale on nie chcia³. (rzuca nagle spoj-
rzenie w telewizor, zaskoczona) Chwileczkê, niech pani patrzy!

Podkrêca d�wiêk. Na ekranie telewizora widaæ sfotografowan¹ komórk¹ scenê z za-
k³adaniem Antoniemu kosza na g³owê. Szarpanina, wchodz¹ca Nauczycielka, zbli¿enie
obsypanego �mieciami mê¿czyzny.

KOBIETA INTERESU Cholera, to on!
MATKA Jezu, co siê z nim sta³o.

Na ekranie komentuj¹cy ca³¹ sprawê reporter mówi o upokorzeniu nauczyciela.
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Kobieta Interesu wy³¹cza telewizor. Siedz¹ obie w ciszy.

KOBIETA INTERESU Dam pani jego adres.

26.

Antoni wchodzi przez furtkê na boisko szko³y, idzie do wej�cia. Nie zauwa¿a dziwne-
go ruchu w oknach na piêtrze budynku.

Otwiera drzwi i nagle zatrzymuje siê kompletnie o�lepiony b³yskami fleszy. Mija chwi-
la, nim zda sobie sprawê z tego, ¿e jest otoczony kilkunastoma fotoreporterami. Pod no-
sem ma tak¿e g¹szcz mikrofonów.

DZIENNIKARZ I Dlaczego pana tak nie lubi¹ w szkole?
DZIENNIKARZ II Co to by³o z tym koszem?
DZIENNIKARZ III Czy pan wie, ¿e jest z tego film?
DZIENNIKARZ I Czy wyrzuc¹ pana ze szko³y?

Antoni nie odpowiada, chce siê wydostaæ z tego oblê¿enia, ale to niemo¿liwe.
DZIENNIKARZ II Co pan o tym wszystkim my�li?
DZIENNIKARZ I Czyja to by³a wina, pana czy ich?
DZIENNIKARZ III Czy to prawda, ¿e pan siê nie nadaje na nauczyciela?

Antoni krêci siê bezradnie w miejscu, ale nie odpowiada na ¿adne pytanie. Wreszcie
interwencja, ostry znany g³os.

NAUCZYCIELKA (stoi na szczycie schodów) Panowie, proszê natychmiast prze-
pu�ciæ. Pan profesor musi i�æ do dyrektora.

Dziennikarze przepuszczaj¹ go, ale ca³y t³um fotoreporterów sunie za nim. Na koryta-
rzu zgromadzeni s¹ uczniowie, przygl¹daj¹ siê temu widowisku.

Antoni prowadzony przez Nauczycielkê wchodzi do gabinetu dyrektora.
NAUCZYCIELKA (do dziennikarzy) Proszê natychmiast st¹d wyj�æ. Bo zawo³am
policjê.

Stoj¹ jeszcze chwilê, potem siê rozchodz¹. Dzwonek zwo³uje uczniów do klas.
Nauczycielka przyk³ada ucho do drzwi, pods³uchuje.

27.

W gabinecie dyrektora przez chwilê trwa nieprzyjemna cisza. Antoni siedzi z pochy-
lon¹ g³ow¹ naprzeciwko starszego siwego pana.

DYREKTOR Nie wiem, co z panem zrobiæ.
Antoni wzrusza ramionami, milczy.

DYREKTOR (wzdycha) Wiem, ¿e to potwory, ale jednak nie ka¿dy ma takie przy-
gody�

Antoni zacina siê w sobie, nie odpowiada.
DYREKTOR (krêci g³ow¹) Nie jest pan za ³agodny. Nie o to chodzi! (pauza) Ch³op-
cy s¹ ukarani, ale zrobi³a siê afera: kuratorium, prasa� Powinienem pana zwolniæ.

Antoni bez s³owa wstaje, idzie w kierunku drzwi, naciska na klamkê. Zatrzymuje go
g³os dyrektora.

DYREKTOR Niech pan na razie idzie na urlop. (ironicznie) Jako� tu poradzimy
sobie bez pana.

28.

Antoni wychodzi ze szko³y, ku�tykaj¹c jak zwykle, ponury jak noc. Za sob¹ s³yszy
piskliwy g³os.

DZIECKO Por¹bany! Por¹bany!
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Kamieñ uderza Antoniego bole�nie ju¿ przy furtce.
Antoni ³apie siê za g³owê i odwraca.
Dwóch ma³ych ch³opców usi³uje uciec. Antoni ³apie za rêkê tego, który siê gapi³.

Przestraszony sze�ciolatek szarpie siê bezradnie. Antoni pochyla siê nad nim. Mówi nie-
spodziewanie spokojnie.

ANTONI No, to teraz powiedz, dlaczego rzuci³e� we mnie kamieniem?
DZIECKO (nie od razu odpowiada) Bo� bo pan jest� jaki� taki.
ANTONI To znaczy, ¿e jak kto� jest jaki� taki, to mo¿na go zabiæ?
DZIECKO (cicho) Nie wiem.
ANTONI Odpowiedz mi.
DZIECKO (szeptem) Chyba tak.
ANTONI (do siebie) Mo¿e masz racjê.

Puszcza go, patrzy w zamy�leniu za nim przez d³ug¹ chwilê, wreszcie odwraca siê
i wychodzi na ulicê.

29.

Dom spokojnej staro�ci. W pokoju Starca pali siê tylko ma³a lampka ko³o ³ó¿ka. On
sam, zawiniêty w ko³drê, nie odwraca siê nawet na g³os otwieranych drzwi. Widaæ g³owê
zagl¹daj¹cej ostro¿nie Pielêgniarki, za ni¹ Matka.

PIELÊGNIARKA Jak siê czujemy, panie Porêbowicz? Nie potrzeba panu nic?
Starzec nie odpowiada, zawija siê g³êbiej w ko³drê.

PIELÊGNIARKA (rzuca porozumiewawcze spojrzenie stoj¹cej w cieniu koryta-
rza Matce) A ja mam dla pana niespodziankê. (ostro¿nie) ¯ona przyjecha³a, chce
z panem pobyæ jaki� czas.
STARZEC (skacze jak oparzony na ³ó¿ku) Co?
PIELÊGNIARKA (u�miecha siê s³odko) Pani Porêbowicz musi za³atwiæ co� wa¿-
nego w Warszawie. I niewygodnie jej codziennie wracaæ na wie�. A skoro pan ma
tu dodatkowe ³ó¿ko�
STARZEC (krzyczy) Nie zgadzam siê!
PIELÊGNIARKA Panie Porêbowicz, ja mam od jutra urlop, a nie wiem, czy kole-
¿anka da sobie radê ze wszystkimi. ¯ona by pomog³a�
STARZEC (ju¿ nie tak stanowczo) Nie zgadzam siê.

Zawija siê znowu w ko³drê i odwraca od nich.
Obie kobiety wymieniaj¹ jakie� szepty, znaki. W koñcu Matka cichutko wsuwa siê do

pokoju. Ostro¿nie siada na drugim ³ó¿ku. Cisza. Dopiero po chwili spod ko³dry dochodzi
nieprzyjazny g³os.

STARZEC Tylko ¿adnego gadania, ¿adnych rozmów, a jak zobaczê tu jakie� piwo, to�
MATKA (szybko, pokornie) Obiecujê. Muszê u ciebie trochê pobyæ. Wiesz, sytua-
cja siê trochê zmieni³a. Mam jego adres i�
STARZEC Mówi³em � cisza!

30.

Antoni otwiera kluczem drzwi do swojego mieszkania i staje zaskoczony.
Z kuchni wychyla siê Dziewczyna, na sukienkê w³o¿ony ma kolorowy gospodarski

fartuszek.
DZIEWCZYNA Dzieñ dobry!
ANTONI Co ty zrobi³a�?! (patrzy na porozrzucane w nie³adzie po ca³ym pokoju
papiery, przedmioty. Idzie do swojego biurka, na którym te¿ jest niez³y ba³agan. Ze
z³o�ci¹) Nie bêdê móg³ niczego teraz znale�æ.
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DZIEWCZYNA (wchodzi za nim do pokoju, pogodnie) Nie mog³am znale�æ nigdzie
telewizora. Szuka³am nawet w szafie.
ANTONI (w�ciek³y odwraca siê do niej) W tym domu nie ma telewizora.
DZIEWCZYNA To co bêdziemy robiæ wieczorem? Wiem, tu obok w Kinotece
jest piêkny film o mi³o�ci.
ANTONI Nie ogl¹dam bzdur!
DZIEWCZYNA (wzrusza ramionami, nie bardzo chyba przejêta) No, to na razie
zjemy obiad. Znalaz³am trochê m¹ki i zrobi³am pierogi.
ANTONI (przez zaci�niête zêby) Nie jadam pierogów.

Teraz dopiero Dziewczyna pasuje. Patrzy jeszcze przez chwilê, jak Antoni uk³ada ze
z³o�ci¹ ksi¹¿ki, po czym cofa siê do kuchni i siada bezradnie na kuchennym sto³ku.

W pokoju Antoni, ca³y czas mrucz¹c pod nosem, doprowadza pokój do poprzedniego
porz¹dku. Uspokaja siê wreszcie, nas³uchuje, co siê dzieje w kuchni, z której nie dochodzi
¿aden d�wiêk.

Cisza przed³u¿a siê.
Antoni rzuca co� ze z³o�ci¹ na pod³ogê i z gniewnym wyrazem twarzy idzie do kuchni.

Zatrzymuje siê w progu, za plecami Dziewczyny.
ANTONI Dobrze ju¿. Jak koniecznie chcesz, to pójdziemy do tego kina.

31.

Zmierzch. Si¹pi ma³y deszczyk. Matka ju¿ trochê zmoczona idzie ulic¹, sprawdzaj¹c na
karteczce numery domów. Mija o�wietlon¹ rzêsi�cie chiñsk¹ restauracjê, dochodzi wresz-
cie do kamienicy, w której mieszka Antoni. Zatrzymuje siê w bramie z wahaniem. S³yszy
nagle kroki po schodach. Tu¿ ko³o niej wybiegaj¹ Antoni z Dziewczyn¹. Matka robi ruch
w ich kierunku, ale oni jej nie zauwa¿aj¹. Antoni oci¹ga siê trochê. Dziewczyna ³apie go za
rêkê i otwieraj¹c du¿y parasol, wyprowadza go na deszcz. �mieje siê i szczebiocze jak zwykle.

Matka patrzy za nimi d³ugo, mimo ¿e znikli ju¿ za bram¹. Odwraca siê dopiero na
g³os Dozorczyni.

DOZORCZYNI Szuka pani tu kogo�?
MATKA Nie, nie, schowa³am siê tu przed deszczem, ale chyba ju¿ pójdê.

32.

W ciemno�ci widaæ ich twarze. Dziewczyna zap³akana, z chusteczk¹ przy nosie sie-
dzi na brzegu krzes³a, wpatruj¹c siê z napiêciem w ekran. Antoni spogl¹da na ni¹ od
czasu do czasu, jakby siê czemu� dziwi³.

Na ekranie ma³ego kina ostatnia scena filmu. Piêkna kobieta o typowo amerykañskiej
urodzie biegnie w kierunku wysokiego, dobrze zbudowanego mê¿czyzny. Obejmuj¹ siê
i ca³uj¹. Muzyka zmienia siê, koñcowe napisy filmu.

Zapala siê �wiat³o na widowni, ludzie kieruj¹ siê do wyj�cia.

33.

Antoni i Dziewczyna id¹ powoli ulic¹. Nie pada ju¿. Tylko chodniki i jezdnie s¹ mo-
kre jeszcze od deszczu, nadaj¹c wieczorowi cudown¹ �wie¿o�æ.

DZIEWCZYNA (podniecona i zachwycona, z dzieciêc¹ bezbronno�ci¹) Zawsze p³aczê
na takich filmach. Tak strasznie siê ba³am, ¿e on nie wróci i ¿e nie bêdzie happy endu.
ANTONI (u�miecha siê ironicznie) Moja panno, masz ju¿ tyle lat i powinna� wie-
dzieæ, ¿e w amerykañskich filmach nie mo¿e byæ z³ego zakoñczenia. Tylko ¿e w ¿y-
ciu jest inaczej.
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DZIEWCZYNA Dlaczego tak mówisz? To nieprawda, w ¿yciu mo¿e byæ te¿ hap-
py end.
ANTONI (z³o�liwie) Czy ciebie nie nauczy³a niczego twoja w³asna przygoda?

Dziewczyna nie odpowiada, a on orientuje siê natychmiast, ¿e zrobi³ jej przykro�æ.
Przechodz¹ akurat ko³o chiñskiej restauracji.

ANTONI (patrzy na ni¹ spod oka przez chwilê, potem decyduje, ¿e musi w jaki�
sposób j¹ przeprosiæ) S³uchaj, ma³a, czy mamy co� w domu oprócz pierogów?
DZIEWCZYNA Nie.
ANTONI No to chod�my do tego Chiñczyka, mo¿e da nam co� lepszego.
DZIEWCZYNA (natychmiast o¿ywiona) �wietnie, chod�my.

34.

Znany nam ju¿ Chiñczyk pochyla siê nad sto³em, stawiaj¹c kilka talerzy z jakimi�
smakowitymi potrawami.

DZIEWCZYNA (rzuca siê z apetytem na jedzenie. Z pe³n¹ buzi¹) Mia³e� racjê, ale
co z tego. Nie wszyscy s¹ tacy, jak ten mój. Ludzie kochaj¹ siê i s¹ szczê�liwi.
Widzia³am to nieraz.
ANTONI (skubi¹c co� na talerzu, ironicznie) Co ty w ogóle wiesz o mi³o�ci?
DZIEWCZYNA Mi³o�æ to� no, jak dwoje ludzi potrafi siê ze sob¹ dogadaæ, jak
ka¿dy z nich chce, aby temu drugiemu by³o najlepiej, jak opiekuje siê jedno dru-
gim� (opuszcza wzrok, ciszej) To tak¿e� je¿eli umiej¹ siê przytuliæ do siebie
w ³ó¿ku i robiæ� te inne rzeczy� (podnosi nagle g³owê, zbuntowana tym przepy-
tywaniem) O Jezu, przecie¿ sam wiesz!
ANTONI (ucieka od niej wzrokiem. Niby niedbale) Uwa¿aj, poplami³a� obrus!

35.

Jest noc. Antoni przy biurku. Bierze bia³y pasek papieru, chce co� zapisaæ, ale potem
z niechêci¹ odk³ada go na bok. Teraz zauwa¿a jaki� ba³agan w drewnianych pude³kach.
Zagl¹da i stwierdza ze zdumieniem, ¿e zapisana przez niego ostatnio kartka �Wprowa-
dzenie siê dzikuski� przewêdrowa³a do pude³ka �plusowego�. Naje¿a siê, otwiera usta,
¿eby co� powiedzieæ, ale w tej samej chwili s³yszy g³os dochodz¹cy z k¹ta pokoju.

DZIEWCZYNA (z materaca) Dobry jeste�, wiesz?
ANTONI (machinalnie wk³ada kartkê z powrotem do �plusowego� pude³ka, nie
odrywa oczu od papierów) Nie jestem dobry, nie znasz mnie.
DZIEWCZYNA (zdecydowanie) Dobry jeste�, bo jeste� przyjazny ludziom, któ-
rzy s¹ biedniejsi ni¿ ty. Po prostu kochasz ludzi. Na przyk³ad przyj¹³e� mnie.
ANTONI (fuka) A co mog³em innego zrobiæ? Nie da³a� mi wyboru. Ale wcale nie
my�lê, ¿e post¹pi³em rozs¹dnie.
DZIEWCZYNA Nie mów tak, ja wiem swoje. (robi pauzê, a potem zaczyna ma-
rzyæ) Jak ju¿ urodzê tego dzieciaka, pójdê poszukaæ jakiej� pracy i wszystko ci
oddam. No, przez jaki� czas bêdziesz mi musia³ jeszcze pomagaæ. Ty bêdziesz
chodzi³ do tej swojej szko³y, a ja w tym czasie bêdê gotowaæ i sprz¹taæ� A po
po³udniu odwrotnie � ty bêdziesz siê musia³ zaj¹æ dzieckiem, bo ja znajdê sobie
popo³udniow¹ pracê.
ANTONI (przez chwilê nie odpowiada. Rêkê z d³ugopisem zawiesza nad zeszytem.
Niechêtnie) My�lê, ¿e� nie lubiê dzieci i my�lê, ¿e lepiej bêdzie, jak siê st¹d szyb-
ko wyprowadzisz. Znajdê ci gdzie� jaki� tani pokój.
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Wraca do pisania.
W ciszy pokoju s³ychaæ przez chwilê drapanie d³ugopisem po papierze, nagle wdziera

siê w ni¹ jêk.
ANTONI Co siê sta³o?
DZIEWCZYNA (miota siê w bólu) Aaa� aa�
ANTONI (zamiera z przera¿enia. Podchodzi do jej pos³ania, pochyla siê) Na Boga,
powiedz, co ci jest.
DZIEWCZYNA Zaczê³o siê� dzwoñ po pogotowie!
ANTONI (nie mo¿e uwierzyæ, rozgl¹da siê naoko³o, jakby szukaj¹c pomocy) Ale
ja�
DZIEWCZYNA (krzyczy jeszcze g³o�niej) S³yszysz, zaczê³o siê, bêdzie wcze�niak!
ANTONI (kompletnie bezradny) Przecie¿ ja nie mam nawet telefonu. (wpada wresz-
cie na pomys³) Wstañ, ubieraj siê, pojedziemy taksówk¹.
DZIEWCZYNA Aaa� nie ruszê siê nigdzie� aaa� mówi³am, dzwoñ!

Teraz dopiero Antoni rusza w kierunku drzwi. Wybiega na korytarz, ci¹gle s³ysz¹c
dochodz¹ce z mieszkania krzyki Dziewczyny. Puka do pierwszych lepszych drzwi.

ANTONI Przepraszam, czy mogê skorzystaæ z telefonu?
Chuda, wysoka kobieta, która otworzy³a, teraz natychmiast zamyka przed nim drzwi.

CHUDA KOBIETA Mój telefon nie jest dla gburów!
Antoni wbiega na nastêpne piêtro, wali w drzwi. Po chwili otwiera je siwy, trzês¹cy

siê staruszek, który bez rezultatu usi³uje siê dowiedzieæ, o co chodzi Antoniemu. Gdzie�
obok otwieraj¹ siê inne drzwi, Antoni odwraca siê w tê stronê.

ANTONI Ona rodzi, chcê zadzwoniæ�
Znów trzaskaj¹ drzwi. Antoni s³yszy jaki� g³os z do³u, na parterze widaæ patrz¹c¹

w górê Dozorczyniê.
ANTONI Pani dozorczyni, pani gospodyni!

Dozorczyni grozi mu piê�ci¹ i znika w bramie.
Antoni wraca pêdem do mieszkania, staje na progu. Dziewczyna le¿y na ³ó¿ku jakby

uspokojona.
ANTONI Jak siê czujesz?
DZIEWCZYNA (spokojnie) Jak siê mam czuæ? (znów zaczyna krzyczeæ) Aaa�
gdzie to pogotowie?
ANTONI Bo¿e, w co ja siê wda³em�
DZIEWCZYNA (wyje) Ja ju¿ rodzê!
ANTONI (rzuca siê do ³azienki) Zaczekaj chwilê, zaczekaj! (po chwili pojawia siê
znów w pokoju z misk¹ wody, jakimi� rêcznikami) Trzymaj mnie, trzymaj mnie za
rêkê� proszê� o tak� Wszystko bêdzie dobrze� damy sobie radê�

Próbuje nawet u�miechn¹æ siê do niej.

36.

Jest noc, w pokoju zgaszone s¹ ju¿ wszystkie lampy.
Dziecko le¿y ju¿ w ³ó¿eczku, �pi równo oddychaj¹c, a oni oboje przykucnêli po obu

jego stronach, naprzeciwko siebie.
Dziewczyna ju¿ wypoczêta, szczê�liwa, Antoni ma za to dziwny wyraz twarzy, który

trudno na razie zrozumieæ.
DZIEWCZYNA Zobacz, jaki on d³ugi i� pulchniutki. To niesamowite, ¿e przez
tyle miesiêcy nosi³am w sobie takiego powa¿nego mê¿czyznê. Kobiety to s¹ jed-
nak bohaterki.
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ANTONI (podnosi na ni¹ z³o�liwe spojrzenie) A co w³a�ciwie, moja bohaterko,
zrobi³a�?
DZIEWCZYNA Urodzi³am go. To ma³o?
ANTONI To nie jest ¿adna twoja zas³uga, nie mia³a� innego wyj�cia.
DZIEWCZYNA (nie wyczuwa jego ironii, jest zgodna) Masz pewnie racjê, ale
teraz ju¿ siê martwiê, kim on bêdzie w przysz³o�ci. Genera³em czy dozorc¹ noc-
nym na parkingu?
ANTONI (cedzi) A mo¿e ani jednym, ani drugim, mo¿e bêdzie kim� przeciêtnym
i zwyk³ym?
DZIEWCZYNA Ale ja przecie¿ muszê my�leæ, jak go wychowaæ. Bêdzie mu �le
bez ojca. My�lisz, ¿e taki malec�
ANTONI (podnosi nagle g³os) Zostawiæ go po prostu w spokoju, nie chcieæ nic od
niego, odczepiæ siê od niego!!!

Zrywa siê z pod³ogi i niespodziewanie wybiega na klatkê schodow¹.
DZIEWCZYNA Antoni, Antoni! Co siê sta³o?!

37.

Antoni wybiega na ciemn¹ ulicê i zaczyna gwa³townie chodziæ w tê i z powrotem.
Widzi, ¿e naprzeciwko idzie jaka� spó�niona para. M³ody mê¿czyzna i kobieta objêci
ramionami, przytuleni do siebie �miej¹ siê, nie zauwa¿aj¹ go nawet.

ANTONI (przerywa sielankê) Przepraszam, czy mo¿e pan ma jakiego� wolnego
papierosa?

Przypala dr¿¹cymi rêkami od zapalniczki tamtego i dziêkuje z uprzejmo�ci¹, o jak¹
nigdy by�my go nie podejrzewali.

MÊZCZYZNA Mo¿e zostawiê panu jeszcze jednego?
ANTONI Dziêkujê, ja nie palê w³a�ciwie.

Tamci wybuchaj¹ �miechem i w koñcu odchodz¹. Antoni przysiada na murku, zaci¹-
ga siê mocno i oczywi�cie natychmiast dostaje potwornego kaszlu.

38.

Ciemne wnêtrze pokoju w domu opieki. Nieruchoma, odwrócona ty³em sylwetka Starca
na ³ó¿ku. Wydaje siê, ¿e �pi.

Matka wyjmuje spod poduszki butelkê piwa, otwiera j¹ ostro¿nie. S³yszy jaki� d�wiêk
na s¹siednim ³ó¿ku i szybko chowa siê z piwem pod ko³drê, pije ³apczywie, potem odsta-
wia butelkê od ust, oddycha ciê¿ko.

I w³a�nie wtedy jaka� rêka gwa³townie zrywa z niej ko³drê, ukazuj¹c j¹ skulon¹ i bez-
bronn¹ z dowodem winy w rêku.

STARZEC Mówi³em: ¿adnego piwa!
MATKA (kuli siê jeszcze bardziej) Przepraszam. (wybucha nagle p³aczem) Ale nic
nie rozumiesz� Ja� bojê siê�
STARZEC (ironicznie, cz³api¹c do swojego ³ó¿ka) Zawsze by³y jakie� powody,
prawda?
MATKA Bojê siê z nim spotkaæ. Ale wiem, ¿e muszê to zrobiæ. Nadszed³ ju¿ czas.

Starzec przykrywa siê ko³dr¹, nie odpowiada.
MATKA (bezbronnie) Micha³� pomó¿ mi jako�.
STARZEC Cz³owiekowi nie mo¿na pomóc, je¿eli on sam sobie nie chce pomóc.
Jeszcze tego nie zrozumia³a�, do cholery?

Odwraca siê od niej i odsuwa na sam kraj ³ó¿ka.
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Cisza. Matka powoli przestaje chlipaæ. Ostro¿nie podnosi butelkê, sprawdzaj¹c, czy

co� w niej jest, wys¹cza resztkê. Podskakuje w pop³ochu na d�wiêk jego g³osu.
STARZEC I ¿eby rano mi tu nie by³o tej butelki!

39.

Siedz¹ oboje w zakrystii ko�cielnej naprzeciwko siwego, starego Ksiêdza. Dziewczy-
na trzyma dziecko, które od czasu do czasu pop³akuje.

DZIEWCZYNA (pewnym g³osem) Moje nazwisko Grzelak. A synek bêdzie Antoni.
Ksi¹dz zapisuje w wielkiej ksiêdze, a ona odwraca siê do du¿ego Antoniego, który

robi dziwn¹ minê.
DZIEWCZYNA (z powrotem do ksiêdza) Antoni, tak bêdzie dobrze, Antoni Grze-
lak. (przerywa na chwilê i wybucha swoim perlistym �miechem) Co ja mówiê�
nie Grzelak�
KSI¥DZ (trochê zaniepokojony podnosi g³owê znad papierów) To jak jest w³a�ci-
wie? Pan jest ojcem dziecka, tak?

Antoni czerwienieje ze wstydu czy te¿ z³o�ci, otwiera usta, ale Dziewczyna ubiega go.
DZIEWCZYNA Tak, oczywi�cie.
KSI¥DZ To jak w³a�ciwie siê pan nazywa?
ANTONI (czuje, ¿e sprawa jest przegrana, wzdycha ciê¿ko) W³a�ciwie� no, na-
zywam siê Porêbowicz, Antoni Porêbowicz.
KSI¥DZ Wiêc Antoni Porêbowicz czy Grzelak? A jak jest na �wiadectwie �lubu?
DZIEWCZYNA (wpada mu momentalnie w s³owo) Bo my niestety nie mamy jesz-
cze �lubu, ale...
KSI¥DZ (odk³ada d³ugopis, wyra�nie zdegustowany) To najpierw, proszê pañstwa,
bêdzie �lub.
DZIEWCZYNA (rzuca siê Ksiêdzu do rêki, ca³uje j¹) Prosimy bardzo� dziecko
jest wcze�niakiem� nie wiadomo, czy wy¿yje (zaczyna fantazjowaæ), a my w³a-
�nie chcieli�my daæ na zapowiedzi� ¿eby wszystko by³o razem.

Ksi¹dz nic z tego nie rozumie, przypatruje siê im podejrzliwie.

40.

Id¹ teraz szerok¹ naw¹ pustego ko�cio³a, szepcz¹c do siebie, a szept ten niesie siê echem.
ANTONI (zdenerwowany) Dlaczego powiedzia³a�, ¿e ja jestem ojcem?
DZIEWCZYNA (przedrze�nia go) Dlaczego, dlaczego? Pewnie by w ogóle nie
chcia³ ochrzciæ dzieciaka, gdybym mu powiedzia³a prawdê. (spogl¹da na niego
z wyrzutem) Czy to ci przeszkadza?
ANTONI (my�li przez chwilê) No, nie� ale chyba jestem za stary.
DZIEWCZYNA (wybucha g³o�nym i nieprzyzwoitym w tym miejscu �miechem) Ty?
Za stary? (teraz przygl¹da mu siê uwa¿nie, taksuje) Starszy mê¿czyzna znaczy
odpowiedni mê¿czyzna. Robisz dobre, solidne wra¿enie, a to jest najwa¿niejsze.
(zatrzymuje siê przy drzwiach ko�cio³a, ko³o kropielnicy. Macza rêkê w �wiêconej
wodzie i ¿egna siê) No! Mo¿e nam Pan Bóg wybaczy te k³amstwa.

Antoni ostro¿nie wk³ada palce do wody.

41.

Stó³ zastawiony ró¿nymi smako³ykami, jak to bywa na rodzinnych uroczysto�ciach.
DZIEWCZYNA (zarumieniona bardziej ni¿ zwykle, podnosi kieliszek z szampa-
nem) Za zdrowie Antoniego po raz pierwszy! No, wypij wreszcie!
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ANTONI Ju¿, ju¿� (siêga w³a�nie pod stó³ i wyjmuje stamt¹d dwie paczki) To dla
niego. (odwija z papieru du¿ego misia) To� (zatrzymuje siê na chwilê i chyba
rumieni) To dla ciebie� ¿eby� nie marz³a. (wyjmuje z torebki delikatn¹ koszulkê
nocn¹) Bo z tamtej chyba ju¿ wyros³a�.
DZIEWCZYNA (u�miecha siê, lekko przyk³adaj¹c do siebie koszulkê, ale widaæ,
¿e nie jest to dla niej najwa¿niejsza sprawa) Dziêkujê!
ANTONI Co siê sta³o?
DZIEWCZYNA (wzrusza ramionami) Nic� tylko trochê smutno, ¿e w takiej chwili
jeste�my sami.
ANTONI Jak to sami?
DZIEWCZYNA No� czy nikt nie przychodzi do ciebie nawet w �wiêta? U nas
w domu zawsze by³o pe³no ludzi. Nie masz przyjació³, znajomych?
ANTONI (nie patrzy na ni¹) Nie potrzebujê nikogo.
DZIEWCZYNA Ja nie umia³abym ¿yæ bez ludzi. Nawet jak idê gdzie� sama, od
razu z kim� zagadam, �miejemy siê, ¿artujemy i ju¿ siê znamy. A ty� ty jeste�
nudny, tak.
ANTONI (widaæ, ¿e zosta³ ugodzony w najczulsze miejsce) Sama chcia³a� tu zo-
staæ, nie?
DZIEWCZYNA (rozumie, ¿e zrobi³a mu przykro�æ, mówi szybko) Nie, �le mnie
zrozumia³e�, zastanawiam siê tylko, czy mo¿na byæ samemu szczê�liwym.
ANTONI (ci¹gle jeszcze nachmurzony) Szczê�cie jest wtedy, kiedy mam spokoj-
ny, równy oddech� kiedy serce bije mi miarowo� a puls pozostaje ca³y czas taki
sam.
DZIEWCZYNA (próbuje go udobruchaæ, bierze jego d³oñ w swoje rêce, odczytu-
je puls) A teraz serce� (przytula nagle g³owê do jego piersi) Nic nie s³yszê przez
tê koszulê.

Rozpina mu guzik koszuli.
Antoni broni siê speszony.

DZIEWCZYNA Czekaj� no! (wzrusza ramionami) Nic nie s³yszê� ale chyba
jeste� teraz szczê�liwy, co? (u�miecha siê, podnosz¹c g³owê) Powinni�my siê chy-
ba poca³owaæ, nie? (zbli¿a usta do ust zdrêtwia³ego Antoniego i muska go delikat-
nie nimi, a potem wybucha �miechem) Bo¿e, ty siê nie umiesz nawet ca³owaæ, muszê
ciê nauczyæ. (ca³y czas chichocz¹c, przyci¹ga go do siebie i fachowo instruuje) No
wiêc usta-usta, to wiadomo, nie? I trochê trzeba wysun¹æ jêzyk. Nienawidzê, jak
kto� mi go pcha g³êboko, ale sam koniuszek pomaga. Rozumiesz� jest bardzo
seksi. (przykleja siê do jego ust, ca³uje namiêtnie i niebezpiecznie, a potem wybu-
cha �miechem, zrywaj¹c siê na równe nogi) �Poca³unek z dzikusk¹� � mam na-
dziejê, ¿e w³o¿ysz to do pude³ka z �plusami�, co? Bo w �minusowym� to ju¿ w ogóle
nie ma miejsca!

Skacze w kierunku biurka i rozsypuje kartki z wype³nionego �minusowego� pude³ka.
ANTONI (ca³y czerwony ze wstydu, ale i z zadowolenia, przekrzykuje jej �miech)
Mówi³em, ¿eby� nie grzeba³a w moich papierach!

Rzuca siê za ni¹, usi³uj¹c uchroniæ swoje skarby.
Szamoc¹ siê i �miej¹ jak dwoje dzieci.

42.

Ciemno w pokoju, tylko z ulicy dochodz¹ a¿ tutaj �wiat³a przeje¿d¿aj¹cych samocho-
dów. Antoni nie �pi jednak, le¿y na swoim ³ó¿ku, wpatruj¹c siê w przestrzeñ.

W ciemno�ci s³ychaæ jakie� jêki Dziewczyny, widocznie znów co� �ni.
Antoni nas³uchuje, robi ruch rêk¹, jakby chcia³ wstaæ, ale opanowuje siê natychmiast.
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W koñcu pokoju czuje siê jaki� ruch.

Antoni widzi sylwetkê Dziewczyny, która przebiega ciemny pokój, w�lizguje siê pod
ko³drê, mamrocze pod nosem, zaspana.

DZIEWCZYNA Jaki� straszny mia³am sen. Bojê siê! Mogê u ciebie spaæ?
Antoni nieruchomieje, nie wie, co z tym fantem zrobiæ. Cisza trwa bardzo d³ugo.

Wreszcie wyci¹ga rêkê w stronê Dziewczyny, próbuje delikatnie dotkn¹æ jej go³ego ra-
mienia. Drga, kiedy s³yszy jej niewyra�ny g³os.

DZIEWCZYNA Ojej, jak tu dobrze. Zasypiam ju¿. Dobranoc.
Antoni wycofuje rêkê. Boi siê ruszyæ.

43.

Matka rozgl¹da siê niepewnie na boki, potem upycha szybko butelkê po piwie do
wielkiego �mietnika na podwórku domu Antoniego. Zauwa¿a nagle, ¿e kto� siê jej bacz-
nie przygl¹da. To Dozorczyni.

DOZORCZYNI (podejrzliwie) Pani znowu tu?
MATKA Ja� ja� Chcia³abym z pani¹ porozmawiaæ.

Szybko wtyka Dozorczyni banknot do rêki.

44.

W starym, sczernia³ym od up³ywu lat lusterku widaæ fragment twarzy Dziewczyny,
która usi³uje umalowaæ sobie oko, ale odbicie co chwila ucieka gdzie� w bok.

DZIEWCZYNA Nie ruszaj siê tak. (mówi do trzymaj¹cego lusterko Antoniego)
A w ogóle to powiniene� kupiæ sobie jakie� nowe. (podnosi wzrok i wybucha �mie-
chem) Dlaczego ci siê rêka trzêsie?
ANTONI (rzeczywi�cie nie mo¿e utrzymaæ nieruchomo lusterka. Zaczepnie) A dla-
czego ty siê musisz tak d³ugo malowaæ?
DZIEWCZYNA (poprawia jeszcze raz jego rêkê. Maluje teraz starannie usta)
My�lisz, ¿e przyjm¹ gdzie� do pracy kocmo³ucha? Dzisiaj nawet przy zmywaniu
garnków musisz pachnieæ Chanel. No, niech bêdzie, jak mnie wyrzuc¹, od razu
bêdzie na ciebie. (odsuwa rêkê z lusterkiem, wstaje, wk³ada p³aszczyk) Cze�æ!
W kuchni masz przygotowan¹ butelkê. Zwierzêta te¿ nakarmione. Wrócê za dwie
godziny.

Po chwili jej ju¿ nie ma.
Antoni podchodzi do ³ó¿eczka, gdzie gaworzy rado�nie Dziecko. Pochyla siê nad nim

i zaczyna je do�æ nieporadnie bawiæ. Rusza palcami rêki, gada tak samo jak Dziecko, robi
g³upawe miny. Wreszcie wyci¹ga rêce i ostro¿nie podnosi je do góry, przemawiaj¹c ca³y
czas do niego.

S³yszy nagle kroki, potem zgrzyt klucza w zamku, szybko k³adzie Dziecko z powro-
tem do ³ó¿eczka, bo oczywi�cie nie chce siê zdradziæ przed nikim ze swoj¹ czu³o�ci¹.

DZIEWCZYNA (staje w progu, s³yszy p³acz ma³ego) Zapomnia³am �wiadectwa
szkolnego. (szpera po kieszeniach, wreszcie znajduje jaki� papier. Zatrzymuje siê
jeszcze przed odej�ciem i patrzy na Antoniego, który pochyla siê bezradnie nad
³ó¿eczkiem) Bo¿e, ty w ogóle nie umiesz obchodziæ siê z dzieckiem. We� je na
rêce, pochod� z nim, przytul go chocia¿. (wybucha �miechem, widz¹c minê Anto-
niego) No, nie bój siê go.

Tym razem wychodzi chyba na dobre.
Antoni czeka, a¿ na korytarzu trzasn¹ drzwi windy, potem znów bierze Dziecko na

rêce. Podchodzi z nim do okna, za którym zaczyna padaæ deszcz. Wielkie krople bij¹
o szyby i sp³ywaj¹ po nich jak ³zy w dó³.
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ANTONI Widzisz� deszcz� Wydaje siê, ¿e smutno� Ale to nieprawda. Po-
patrz, pada coraz bardziej, a mama nie wziê³a parasola, jeszcze nam siê przeziêbi.

45.

Przez uchylone drzwi Dozorczyni widaæ, jak Dziewczyna stoi w bramie, wahaj¹c siê,
czy wyj�æ, potem ze wzniesionymi do góry rêkami wybiega prosto w deszcz.

DOZORCZYNI Jest przynajmniej grzeczna, ale te¿ por¹bana tak jak on. (patrzy
badawczo na Matkê) Pani jest jego znajom¹ czy krewn¹?
MATKA (nie odpowiada wprost) Ja� mam do niego wa¿n¹ sprawê.
DOZORCZYNI Mo¿emy spróbowaæ, ale nie rêczê za skutek.

Wspinaj¹ siê teraz schodami na trzecie piêtro, zatrzymuj¹ przed drzwiami mieszkania
Antoniego. Matka trzyma siê z ty³u, jest wyra�nie zdenerwowana, podniecona. Dozor-
czyni decyduje siê wreszcie, puka mocno.

Zza drzwi s³ychaæ g³os Antoniego, jest przychylny, ciep³y.
ANTONI Przecie¿ wziê³a� klucze. Przewijam go.
DOZORCZYNI (patrzy na struchla³¹ Matkê, potem odwraca siê do drzwi) Panie
Porêbowicz, jaka� kobieta chce z panem gadaæ.

G³os Antoniego zmienia siê, jest jak zwykle wrogi, niegrzeczny.
ANTONI Nie mam czasu, niech pani odejdzie od drzwi!
DOZORCZYNI (odczekuje chwilê, potem odwraca siê do Matki) Mówi³am! Jak
pani chce z nim porozmawiaæ, trzeba upolowaæ odpowiedni¹ chwilê. Ale to chyba
ju¿ nie dzisiaj. Z³y jest jak pies!

46.

Rêka Antoniego wybiera jaki� bukiecik, odstawia go z powrotem, bierze du¿¹ do-
niczkê. S³ychaæ niechêtny, agresywny g³os.

KASJERKA Proszê nie grzebaæ w kwiatach!
Antoni odwraca siê w stronê kasy. Jeste�my w znanym nam ju¿ sklepie samoobs³u-

gowym.
ANTONI (za¿enowany) Chcia³em wybraæ co� naprawdê piêknego.

Kasjerka wzrusza ramionami,
Antoni decyduje siê teraz szybko, wybiera najdro¿szy bukiet, potem jeszcze inne

kwiaty, idzie do kasy. Rzuca nonszalancko pieni¹dze.
KASJERKA Reszty pan nie wzi¹³! Czterdzie�ci groszy dla pana!
ANTONI (od drzwi) To dla pani!
KASJERKA (wzrusza ramionami, do nastêpnego klienta) Kompletnie por¹bany!
Czterdzie�ci groszy! My�li, ¿e siê na tym dorobiê!

Antoni wraca, ku jej zdumieniu wyjmuje jeden z kwiatów, k³adzie przed ni¹, odcho-
dzi szybko.

47.

Antoni otwiera drzwi windy, mijaj¹c siê z jednym z s¹siadów. K³ania mu siê grzecz-
nie. Spotyka kogo� innego na swoim piêtrze. Jest tak uprzejmy, ¿e mijaj¹cy go mê¿czy-
zna odwraca siê za nim zdumiony.

Otwiera drzwi kluczem i prawie zderza siê z Dziewczyn¹, która ubrana ju¿ i umalo-
wana stoi w przedpokoju.

DZIEWCZYNA (z wyrzutem, poprawiaj¹c jeszcze poñczochê, sprawdzaj¹c co�
w lustrze) Spó�ni³e� siê.
ANTONI Nie, chyba nie.
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DZIEWCZYNA Jak to nie? Mia³e� byæ o drugiej w domu, a jest ju¿ prawie trze-
cia. (jest tak zajêta sob¹, ¿e nie zauwa¿a nawet wielkiego bukietu kwiatów, który
Antoni trzyma w rêku)
ANTONI Zrobi³em zakupy i� (niepewnie podnosi i opuszcza kwiaty) I w³a�nie
chcia³bym z tob¹� powa¿nie porozmawiaæ.
DZIEWCZYNA No, ju¿ dobrze. Porozmawiamy, jak przyjdê. Ma³y �pi. Gdy siê
obudzi, daj mu soczek. Bêdzie jad³, jak ja wrócê. O zwierzêtach w ogóle nie pa-
miêtasz, gdyby nie ja, zdech³yby ju¿ dawno�
ANTONI Gdzie ty siê tak �pieszysz?
DZIEWCZYNA O kurczê, przecie¿ wiesz. Co ty my�lisz, ¿e to jest przyjemno�æ
chodziæ po ludziach i ¿ebraæ o pracê?
ANTONI Tak tylko pyta³em.
DZIEWCZYNA (czule) No, nie gniewajmy siê! (ca³uje go w policzek na po¿egna-
nie) Pa!
ANTONI Nie wracaj pó�no!

Wk³ada do lodówki jedzenie, zmywa jakie� talerze zostawione w zlewie, potem wy-
ciera rêce i przechodzi do pokoju. Starannie uk³ada kwiaty w wazonach.

48.

Twarz Starca jest blada jak nigdy dot¹d, a zapad³e oczy patrz¹ gdzie� daleko przed
siebie.

STARZEC (cicho) Idê sobie�
MATKA (siedzi przy jego ³ó¿ku, wpatruje siê w niego z niepokojem. Szeptem) Gdzie?
STARZEC (u�miecha siê leciutko) Idê sobie tam, gdzie ju¿ nie bêdê musia³ ciê
nigdy ogl¹daæ�
MATKA (krzywi �miesznie usta, widaæ, ¿e powstrzymuje p³acz) Mo¿e jednak�
mo¿e siê tam gdzie� jeszcze spotkamy�
STARZEC (prycha) ¯artujesz chyba� Stary Piotr potrz¹sa pêkiem kluczy i do-
brze strze¿e bramy przed byle kim.
MATKA (pochyla g³owê) Tak mnie nienawidzisz i zostawiasz jak zawsze bez
pomocy.
STARZEC (nagle znowu gniewny) Nie widzisz, ¿e ci w³a�nie chcê pomóc, ty idiotko!

Matka podnosi g³owê, patrzy na niego nagle z nadziej¹.
Jego twarz robi siê jeszcze bledsza, usta prawie nieruchome.

STARZEC Gdyby ci siê uda³o� powiedz mu ode mnie�
Nie koñczy, usta mu nagle nieruchomiej¹.

MATKA Micha³!
Wyci¹ga rêkê, delikatnie zamyka mu powieki. Bierze jego rêkê w swoj¹ d³oñ. Zaczy-

na �piewaæ. To ta sama piosenka sprzed lat. Ale teraz cicha, wolna, spokojna.

49.

Wieczór. Stacyjka w mroku. Tylko niewyra�ne �wiat³o s¹czy siê z wnêtrza budynecz-
ku. Matka i Zawiadowca siedz¹ ko³o siebie na ³aweczce.

Chwila ciszy.
ZAWIADOWCA (cicho, nieporadnie) Smutno tu by³o bez ciebie.
MATKA Bujasz�
ZAWIADOWCA Ju¿ dawno nikt tu nie �piewa³ ani nie tañczy³.
MATKA (otwiera usta, nuci co� pod nosem, ale zaraz przerywa) Masz?
ZAWIADOWCA (nie rozumie albo nie chce zrozumieæ) Co?
MATKA (zniecierpliwiona) No to� wiesz.
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ZAWIADOWCA Nie mam i nie bêdê mia³. A poza tym wracasz do Warszawy
i musisz byæ trze�wa�
MATKA (smêtnie) Jak gwizdek.

Milcz¹ znowu przez chwilê, nie patrz¹ na siebie.
ZAWIADOWCA (zaczyna nie�mia³o) Jak ju¿ wszystko za³atwisz� zostaniesz tam?
MATKA (u�miecha siê gorzko) G³upku� jestem star¹ kobiet¹. To miasto jest dla
mnie za wielkie. I na wszystko jest za pó�no. Ju¿ nigdy nic nie wróci...
ZAWIADOWCA (jeszcze ciszej) Nie jeste� stara, Marianno. Bêdziesz jeszcze �pie-
waæ. Masz serce i duszê m³odej laski. I nie wiem, co bym tu robi³ bez ciebie�
MATKA (wstaje, zmienia temat) Muszê ju¿ chyba biec, za chwilê bêdzie lecia³
warszawski.

Odwraca siê jeszcze, macha mu rêk¹ na po¿egnanie.
ZAWIADOWCA Wracaj!

50.

Dziecko �pi. Antoni uk³ada papiery na swoim biurku, poprawia jeszcze kapê na nie-
po�cielonym ³ó¿ku Dziewczyny. Dwie zapalone lampki robi¹ nastrój. Pokój jest udeko-
rowany kwiatami.

Antoni siada ko³o ³ó¿eczka dziecka, zacieraj¹c trochê nerwowo d³onie. S³yszy windê
zatrzymuj¹c¹ siê na piêtrze i kobiecy �miech. Antoni zrywa siê, biegnie w kierunku drzwi,
otwiera je. Z windy wytacza siê jaka� bardzo weso³a para. Znajomy s¹siad ma go�cia,
robi w kierunku Antoniego nie³adny gest.

S¥SIAD A sio! I do tego wszystkiego jeszcze pan szpieguje, tak? A sio!
ANTONI (zamyka szybko drzwi i wraca do malucha) To nie ona� pewnie jej co�
wa¿nego wypad³o. (mówi do dziecka, uspakajaj¹c g³ównie siebie. Spogl¹da na
zegarek, który pokazuje dwunast¹, zaczyna chodziæ niespokojnie po pokoju, wy-
gl¹da przez okno) Wiem, zrobimy mamie niespodziankê� pomy�li, ¿e �pimy. (gasi
�wiat³a i wraca znów do ³ó¿eczka dziecka, siada na swoim miejscu ko³o niego)
A my powiemy jej, ¿e�

Dziecko zaczyna trzeæ oczy pi¹stkami.
ANTONI (cicho, trochê do niego, potem ju¿ do siebie) No, powiedz� Kocham
ciê� kocham�

Dziecko zasypia.
ANTONI (jakby �piewa³ ko³ysankê) Twoje d³ugie w³osy� i piegi na nosie� i to,
jak siê �miejesz� i jak mnie nie lubisz... I chcê byæ z tob¹ na zawsze� zawsze
blisko ciebie� Zim¹, kiedy na oknach bêdzie mróz, otulê ciê ciep³¹ ko³derk¹�
a w lecie bêdê ciê wachlowa³, ¿eby� czu³a delikatny wietrzyk� jesieni¹ bêdziemy
zrywali wrzosy z fioletowych pól� a wiosn¹ �piewali razem z ptakami� unosili
siê z nimi w powietrze� latali w�ród chmur� i nikt wiêcej nie bêdzie nam po-
trzebny�

Milknie. W ciemno�ciach widaæ teraz tylko jego oczy.
S³yszy co� znów na korytarzu, ale nie wstaje tym razem.
To znów nie ona.

ANTONI (teraz na pewno do siebie, bo dziecko �pi, oddycha równiutko) Bo¿e�
czy uwa¿asz� ¿e mam za du¿e wymagania, powiedz!

51.

Trzymaj¹c siê mocno porêczy, Matka idzie wolno po schodach, staje przed drzwiami
mieszkania Antoniego, przytula do nich g³owê, s³ucha.
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Kto� jedzie wind¹, zatrzymuje siê na tym samym piêtrze w³a�nie w chwili, kiedy ona

odskakuje od drzwi. Matka chowa siê kilka stopni wy¿ej.
Trzaskaj¹ drzwi. Cisza. Matka siada na schodach, opiera g³owê o �cianê.

52.

Poranne promienie s³oñca budz¹ najpierw dziecko, które zaczyna gaworzyæ, potem
Antoniego, który przysn¹³ przy nim na krze�le. Ci¹gle jeszcze nieprzytomny rozgl¹da siê
po mieszkaniu. Puste, za�cielone tak jak wczoraj ³ó¿ko mówi mu, ¿e Dziewczyny nie ma,
¿e nie wróci³a na noc do domu.

Antoni siedzi przez chwilê, zastanawiaj¹c siê, co robiæ, ale dziecko, które zaczyna
coraz mocniej p³akaæ, wyznacza mu rytm dzia³ania. Próbuje je bezskutecznie uspokoiæ.
Idzie do kuchni, przygotowuje jak¹� papkê ze stoj¹cych rzêdem s³oiczków.

53.

Na przytulon¹ do �ciany twarz Matki wpe³za tak¿e promieñ s³oñca. Budzi siê gwa³townie,
s³ysz¹c st³umiony przez �cianê g³os p³acz¹cego dziecka, przez chwilê nie wie, gdzie jest.

Dziecko za �cian¹ p³acze coraz g³o�niej, zanosi siê od ³kania.
Matka powoli schodzi w kierunku drzwi mieszkania Antoniego, przez chwilê nas³u-

chuje, wreszcie naciska klamkê. Przed ni¹ na �rodku pokoju ³ó¿eczko z wrzeszcz¹cym
dzieciakiem, z kuchni s³ychaæ jakie� uspakajaj¹ce pomruki Antoniego.

Matka podchodzi do ³ó¿eczka, bierze ostro¿nie malucha na rêce, przytula go do sie-
bie. Nag³a cisza.

Antoni przygotowuj¹cy jedzenie w kuchni spogl¹da w tamt¹ stronê zdumiony, u�mie-
cha siê, potrz¹saj¹c butelk¹.

ANTONI No, czujesz, ¿e �niadanie ju¿ gotowe, tak?
Rusza z butelk¹ w kierunku pokoju i nagle zaskoczony zatrzymuje siê w progu, wi-

dz¹c Matkê trzymaj¹c¹ w ramionach dzieciaka. Patrz¹ chwilê na siebie w milczeniu i nie
wiadomo, co z tego wyniknie.

Antoni gwa³townie rusza w jej kierunku, zabiera jej Dziecko. Nie patrz¹c na ni¹, za-
czyna je karmiæ.

MATKA (cicho) Nie przychodzi³abym, ale wczoraj w nocy ojciec�
Nagle trzask windy na korytarzu. Do mieszkania wpada Dziewczyna. D�wiga jakie�

ciê¿kie pud³o.
DZIEWCZYNA (do Matki) Przepraszam. (stawia pud³o zaraz przy progu. Podcho-
dzi do Antoniego, ca³uje jego i Dziecko, nie zwracaj¹c ju¿ uwagi na Matkê) Przepra-
szam, ¿e nie wróci³am wczoraj, ale sta³o siê co� nies³ychanego. (szczebiocze weso³o)
Wyobra� sobie, ¿e za³atwi³am sobie wreszcie pracê. Nie bêdê ci ju¿ ciê¿arem.

Krz¹ta siê jak fryga po pokoju, zbieraj¹c w³asne i dzieciêce rzeczy do wielkiej torby.
£aduje nawet materacyk i po�ciel z ³ó¿eczka.

ANTONI (oszo³omiony) Co ty robisz?
DZIEWCZYNA (rado�nie, w biegu) Pakujê ma³ego!
ANTONI Co? Dlaczego?
DZIEWCZYNA (stuka siê w czo³o) Nie powiedzia³am ci najwa¿niejszego. Mam
pracê, w³asny pokój i nowego narzeczonego. Trochê stary� no, w twoim wieku,
ale pomy�la³am, ¿e taki kto� bêdzie najodpowiedniejszym mê¿em. Taki, co ju¿ siê
wyszumia³. I nie lata za innymi� pikantniejszymi. Bêdziesz siê chyba �mia³�

Antoni patrzy na ni¹ przera¿ony.
DZIEWCZYNA To Chiñczyk z tej restauracji obok� ale jaki tam z niego Chiñczyk,
matkê mia³ Polkê, wiêc sam jest taki pó³ na pó³� zreszt¹ mnie to nie obchodzi.
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ANTONI (j¹ka siê) Czy� ty� naprawdê?
DZIEWCZYNA (z szybko�ci¹ karabinu maszynowego wyrzuca z siebie nastêpne
zdania, nie zauwa¿aj¹c, jak bardzo go to boli) Aha, zapomnia³am� kupi³am ci
co�. (przesuwa na �rodek pokoju pud³o, które przynios³a) Grzechotnik dusiciel.
Wiem, ¿e marzy³e� o tym, ¿eby go mieæ w swojej kolekcji. To w podziêce za to, ¿e
siê mn¹ opiekowa³e�. ¯e by³e� dla malucha taki dobry jak matka. Dziêkujê ci.
(przysuwa siê do niego, wydymaj¹c wargi do poca³unku) No, usta-usta, ale bez
jêzyczka� teraz ju¿ mi nie wolno. (ca³uje go d³ugo, a potem wybucha �miechem)
O, widzisz, jak by³o dobrze. Ja siê te¿ na co� przyda³am. (odbiera od niego Dziecko
i podnosi torbê z rzeczami) Po¿egnaj siê, maluchu! (�pieszy siê do drzwi, potr¹ca-
j¹c po drodze Matkê) Przepraszam pani¹. (przygl¹da jej siê przez chwilê, jakby
dopiero teraz widzia³a j¹ po raz pierwszy) A pani to pewnie matka Antoniego,
prawda? (odwraca siê natychmiast, ale znów zatrzymuje w drzwiach, wo³aj¹c do
Antoniego, który stoi jak s³up soli na �rodku pokoju) Mieszkasz blisko nas, to bê-
dziesz móg³ nas odwiedzaæ. (wybucha jeszcze raz �miechem) A swoj¹ drog¹�
cz³owiek nigdy nie wie, co go spotka. Szuka³am daleko, a okaza³o siê, ¿e szczê�cie
jest blisko� Pa!

Drzwi za ni¹ zamykaj¹ siê. S³ychaæ kroki na klatce schodowej, potem trzask windy,
która rusza na dó³.

Antoni stoi ci¹gle bez ruchu. Matka ju¿ dawno opu�ci³a wzrok, zrozumia³a, co siê tu
dzieje. W ciszy s³ychaæ dzwonek do drzwi.

Na twarzy Antoniego pojawia siê nagle znów nadzieja. Otwiera i zamiera, na klatce
schodowej przed jego drzwiami stoj¹ Zalewski, Brodziak, Szczerkowski i panna Deder-
ko. Wszyscy z pokornymi minami, pochylonymi g³owami.

DEDERKO (wysuwa siê do przodu, zaczyna cicho) Przyszli�my pana przeprosiæ�
(pauza, jeszcze ciszej) Niech pan do nas wróci�

S³ychaæ nagle g³o�ny tupot nóg na schodach, zaczynaj¹ trzaskaæ flesze, pracuj¹ kame-
ry, dziesi¹tki mikrofonów otaczaj¹ ich ze wszystkich stron.

DZIENNIKARZ I Niech pan powie, czy pan wróci do szko³y?
DZIENNIKARZ II Co pan w ogóle teraz my�li?
DZIENNIKARZ III Czy da pan sobie z nimi w przysz³o�ci radê?
DZIENNIKARZ I Co postanowi³o kuratorium?
DZIENNIKARZ II A dyrektor, co na to dyrektor?

Antoni nie odpowiada, czuje, ¿e mu siê krêci w g³owie, opiera siê o �cianê tu¿ obok
Matki. Reporterzy naciskaj¹ dalej.

DZIENNIKARZ III Proszê odpowiedzieæ�
DZIENNIKARZ I Dlaczego pan nic nie mówi?
DZIENNIKARZ II Proszê powiedzieæ cokolwiek.

Antoni dalej milczy, zza jego pleców wysuwa siê lekko Matka.
MATKA To mo¿e ja�

Patrzy na niego, ogarnia go nie�mia³o ramieniem, zaczyna cicho �piewaæ znan¹ nam
piosenkê. To zwrotka o mi³o�ci.

Kamery krêc¹, �wiat³a migaj¹ ca³y czas, a¿ ona skoñczy.
Wszyscy stoj¹ w ciszy, jakby czekali jeszcze na co�.

MATKA (wzrusza ramionami) To ju¿ koniec.
ANTONI (wzruszony, ale zbiera siê w sobie, podnosi paczkê, któr¹ zostawi³a Dziew-
czyna. Do Matki) No i dziêki Bogu! Na razie musimy zanie�æ tego zabójcê do
zoo� a potem pomy�limy�

Ruszaj¹ schodami na dó³, potem na ulicê. Za nimi ch³opcy, reporterzy, operatorzy,
ca³a ta zgraja.

Za za³omem domu stoi schowana Nauczycielka. Obserwuje z u�miechem ten pochód,
rusza za nimi.


