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Przez otwarte drzwi przechodzą 

spiesznie lub wolno różni ludzie. 
czasem słychać urywki rozmów. 
czasem stoją i czytają gazetę ... 
Wygląda to tak, jak by przez po

kó1 bohatera przechodziła ulica. 

OLGA zawiodłam sie na toble, Hen
ryku. 

BOHATER Mam na imię Wiktor. 
OLGA Wiktorze, zawiodlam się na 

tobie. Jesteś świnią i oszustem. 
(Bohater - Józef Para, Olga -
Helena Bystrzanowska) 



BOHATER Niechże wuj, pro,~ę wuja ..• 
Zaraz wujkoWli.... Wujek... wujka •.. 
wujikawi... wujlka... wujkiem... Ol 
;wujiku! ... w wujku .•• 
(Bohaite.r - Józef Prura, Wujek 
stanisław Jawo.rskli) 

BOHATER Bo, widzi wujek... Szkoda 
mówić... Klask.alem. Okir:zyJd. wyda
wałem. 

WUJEK Jakże to "klaskałem" T 

BOHA'DER Włlaśnie kila.skalem. 
WUJEK Wiszy-scy tklaSkali. 

(Bohater - Ludwik Pa!k, w ·..tjek 

Stanisłialw JaWO!r.ski, Chór SitaDców -
-StaJnislaw Wyszyński, W~ld s.k;.. 
~ruch, Jan Gałec.ki) 



RUBY PAN Lapę, Bobik! Prawą. 
(Bohater - Józef Para, Pan 
z prredziałkiem - Jarosław 

Skulski, Gruby pan - Feliks 
Chmu:r:ko·wski) 

KELNERKA Czy mam się rozeb· 
rać? 

B OHATER N.ie trzeba. Nie znoszę 
kabaretu. 
(Pan z przedziałkiem - Ja
rosław SkuUski, Kelnerka 
Alicja Wyszyńska, Bohater -
LudWik Pak) 



PAm ja jego, óń tn.ńi~, on io
bie, ona jemu, !Wiesz, jaki on ; 
kiedy mu, muuuu. 
(Bohater - Ludwik P a k, I Pa
ni - J a nina Porę'bska, II P a
ni - Halina J asnorzewska) 

B OHATER Muszę przeczytać li
sty. 

TLUSTA K OBIETA To ja pocze. 
!kam. 
(Tlusta ~obieta 

Luczyoka, Bohater 
Para) · 

Wanda 
- J ózef 



'ftUSTA Ko:B:t:ETA :f3anie f>zid
iku, ja pana pamiętam chłop-

czy.kiem w marynaii's.kim 
ubranku z .lrolnierzyki.em. Po 
śmieta.nę pan z garmuszkiero 
do mojego interesu p.rzycho
dzil. 
(Bohater - Józef Fara, Tlus
ta kobieta - Wanda Łuczyc

ka)l 

TŁUSTA KOBIETA No to co? To 
cio? Palec do śmietany, pod· 
glądanie kobiet w kąpieli, a 
teraz tyłem się do •Czł<owieka 

odwraca. 
(Boh arter - Ludwik P a.k, Tlu
sta kobieta - wanda 'LuctZyc-
.kla.) 



GLOS Z MEGAFONU Raus! Alles 
raus! Mauil halten, K1appe zu. 
Schnabel halten! wmst du noc h 
quatschen? Du haSit aber Mtst 
gemacht! Du Arschloch, Schwel
nehrmd, du D.recksack! 
(Bohater - Józef Pa.ra., Dzd.ewczy
na - Lucyna Winnicka) 

DZIEWCŻYŃA Więc to n:ie jest 
"Krokodil"? 
(Bohater 
Dziewczyna 
ka) 

Józef Para, 
Lucyna Winnic-



BOHATER Co to jest, panie pro
fesorze? 

NAUCZYCIEL Ręka. 

(Nauczyciel - Janusz Pall.lsz
kiewicz, Boha-ter - Józef 
Para, Chór starców - Stani
sław Wyszyński, Witold Ska
ruch, Jan Galecki} 

OJCIEC Widzisz, dzieoko, ceflem 
życia jest utrzymanie życia. 

Najpierwotniejszym sposobem 
życia jest .rozmnażanie bez
płciowe. Roz.mnażanie nastę

puje przez dziełlenie lub pącz
kowanie. 

MATKA Nigdy mi o tym nie 
mówiłeś ... 
(Matka - Helena DąbrowSika, 

Bohate.r - Lud.rwjk iPak, Se-
kretarka Janina 
kówna , Ojciec 
p l ort.nicld.} 

Traczy
Bolesław 



SEKRETARKA Mężczyźni są zaw
sze strasznie dziecinni. Gią~le 

dążą, a jak już dotrą do 'celu, 
IIOZJpaczają. Sr.:ieszą się, mo~r

dują. 

(Bohater - Ludwik Pak, Se
kiretarlkia - Janina Traczy
kówna)• 

DZIENNIKARZ Niewiele się tu 
dowiedziałem. 

BOHATER Za późno 1pan przy
szedł. 

(Dziennika.rz - Janusz Pa
luszkiewioz, Bohater - Lud
Wik Palt) 
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