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SZTUKA IRONII

Lidia Amejko

GRETA

OSOBY:

MATKA, m³oda kobieta, ze �ladami urody zniszczonej przez los i z³e traktowanie.
Stara siê dbaæ o rodzinê, ale od czasu do czasu lubi siê wyszykowaæ i pój�æ w tan-
go, po czym zwykle w mieszkaniu pojawia siê nowy konkubin i nowe dziecko

DZIADEK, zdystansowany wobec otoczenia, jest jedynym �ród³em wiedzy o minio-
nej �wietno�ci rodziny. W mieszkaniu ma swój osobny k¹t, wyra�nie odró¿niaj¹-
cy siê od reszty swoim inteligencko-szlacheckim sztafa¿em: pó³ki ze starodruka-
mi (owiniête kolczastym drutem pod napiêciem � mizerne zabezpieczenie przed
spragnionymi pieniêdzy cz³onkami rodziny), na �cianach stare obrazy z gro�nymi
twarzami sarmatów. Ca³ymi dniami siedzi w fotelu i czyta

JACEK, rezolutny dziesiêciolatek
AGNIESZKA, piêcioletnia
GRETA, niemowlê. Przypadek jeden na miliard: dok³adnie powtórzony garnitur ge-

netyczny jednego z przodków. Jej znakiem firmowym jest �malocchio� � �z³e oko�.
Poza tym boi siê ognia i p³awienia w wodzie

ANIO£, zawsze spó�niony. Cyniczny i bezwzglêdny, choæ miewa tak zwane ludzkie
odruchy. W rodzinie Czartoryjañskich ¿yje osobnym ¿yciem, prowadz¹c w³asne
(nie do koñca legalne) interesy

oraz: Heniek, S¹siadka, Dozorczyni, Kobiety, Szef, ¯ebrak, Dziennikarz i Dzienni-
karka, Dzielnicowy, Spikerka, Sêdzia, Dziurdzia³³o i jego Obroñca, Ksi¹dz

S c e n a  1

Kuchnia. Matka stoi przy kuchence gazowej, przygotowuje obiad. Jest w tak zaawan-
sowanej ci¹¿y, ¿e nie mo¿e zobaczyæ placków, które sma¿y na patelni. To scena panto-
mimiczna zatytu³owana �Konflikt miêdzy brzuchem a patelni¹�. Przy nogach Matki
siedzi na nocniczku Agnieszka. Jacek bawi siê, wk³adaj¹c palce do kontaktu.

Ten scenariusz pragnê zadedykowaæ Julce Amejko,
Ma³ej Czarownicy, która zmieni³a wszystko
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JACEK (wyci¹ga palce z kontaktu i wskazuje na pod³ogê w miejscu, gdzie stoi Matka)

O, zeszcza³a siê! Zeszcza³a!
AGNIESZKA (zaperzona) Jesce siê nie zesca³am!
JACEK Nie ty, wariatko! (wskazuje na Matkê) Ona!

Agnieszka przygl¹da siê uwa¿nie pod³odze, i teraz widaæ, ¿e wokó³ stóp Matki utwo-
rzy³a siê ka³u¿a.

AGNIESZKA (pytaj¹co) Mamo?!
Matka przerywa sma¿enie i przygl¹da siê ka³u¿y.

MATKA (wzdycha) No tak, cholera! Zaczê³o siê! (po�piesznie wychodzi do pokoju)
AGNIESZKA Co siê sta³o?
JACEK Co ty, g³upia, nie wiesz? Przecie¿ tak siê rodzi dzieci!

Agnieszka szybko wstaje i przera¿ona zagl¹da do swojego nocniczka.

S c e n a  2

W pokoju za zas³onk¹ �pi Heniek, aktualny konkubin Matki.
MATKA (potrz¹saj¹c Heñkiem) Wstawaj, Heniek! Szybko, bo zaraz siê zacznie!
HENIEK (pijany, be³kocze) To w³¹cz telewizor! I przynie� piwo! (znów zasypia)
MATKA Nie wyg³upiaj siê, Heniek! Daj mi chocia¿ na taksówkê! Przecie¿ nie pójdê

rodziæ na piechotê, co nie?! (widz¹c, ¿e Heniek nie reaguje, zrezygnowana wk³ada
p³aszcz, bierze torebkê, zapala papierosa, zaci¹ga siê z wyra�n¹ przyjemno�ci¹. Zwraca
siê do Dziadka studiuj¹cego inkunabu³y w wielkim starym fotelu z �uszami�) Na kuchni
s¹ placki, ojciec da ich dzieciom na obiad. (wybiega z mieszkania)
Kiedy ju¿ drzwi siê za ni¹ zamknê³y, Dziadek wstaje z fotela i powoli cz³apie do
kuchni. Tam, na patelni, pe³nym ogniem p³on¹ placki. Dziadek przygl¹da siê ognio-
wi zafascynowany, podobnie jak Jacek i Agnieszka. Bo te¿ nie jest to zwyk³y ogieñ:
s³ychaæ trzask polan, krzyk kobiety, pomruk t³umu, �piew �Dies irae� � to ogieñ
stosu, na którym niegdy� palono czarownice. Wszyscy troje patrz¹  jak zahipnoty-
zowani.

S c e n a  3

Matka i Heniek wracaj¹ ze szpitala z maleñkim tobo³kiem na rêkach. Heniek wygl¹da
na upojonego ojcostwem i piwem. K³ad¹ tobo³ek na stole, twarz dziecka przykryta
jest pieluszk¹.

AGNIESZKA (podskakuje) Ja chcê zobacyæ, ja, ja!
JACEK (do Matki) A czy przed wyj�ciem ze szpitala policzy³a� jej palce u nóg?
MATKA Heniek? Liczy³e�?
HENIEK (walczy z czkawk¹) Co?
MATKA Ile ma palców u nóg?
JACEK (ponuro) A jak ma sze�æ?
HENIEK Pewnie ¿e ma sze�æ! W sumie!
AGNIESZKA No, zobacmy j¹ w koñcu!

Matka zdejmuje pieluszkê z twarzy dziecka. Zapada cisza. W oczach zgromadzonych
wokó³ sto³u cz³onków rodziny maluje siê zdziwienie i przera¿enie. Nawet Heniek kom-
pletnie wytrze�wia³. Stoj¹ tak przez d³u¿sz¹ chwilê pochyleni nad tobo³kiem, kiedy
z fotela w k¹cie pokoju podnosi siê Dziadek i podchodzi do sto³u. Skonsternowana
rodzina rozstêpuje siê przed Dziadkiem � ten przygl¹da siê uwa¿nie dziecku i nagle,
ku zdziwieniu wszystkich obecnych, ujmuje ma³¹ r¹czkê, ca³uje j¹ z pokor¹ i czci¹,
klêka, ma ³zy w oczach.

DZIADEK A wiêc jeste�! Wróci³a�! Wiedzia³em, ¿e kiedy� wrócisz!
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S c e n a  4

Pokój. Zgromadzeni wokó³ sto³u, na którym le¿y Greta, z przera¿eniem patrz¹ na Dziadka.
MATKA Co ojciec gada? Czy ojciec zwariowa³?
AGNIESZKA (podskakuje) Dziadek zwariowa³! Dziadek zwariowa³!
JACEK (do Matki) Czy teraz ju¿ oddamy dziadka do przytu³ku?

Matka gromi Jacka wzrokiem.
JACEK No, przecie¿ sama mówi³a�, ¿e jak dziadek zacznie gadaæ od rzeczy, to go odda-

my do przytu³ku!
DZIADEK Czy wy naprawdê nic nie rozumiecie? Przecie¿ to ona!
HENIEK Ale odkrycie! Wiadomo, ¿e to dziewczynka.
DZIADEK Ona � to znaczy Greta! Margareta Sigismunda Czartoryjañska, z domu hra-

bianka Marsalesi! Nasza pra-pra-pra-pra� (wyra�nie siê zacina)
MATKA (wali go piê�ci¹ w plecy) No, niech ojciec ju¿ w koñcu wydusi to z siebie!
DZIADEK �babka!
MATKA Aha! To ojciec mi mówi, ¿e ja urodzi³am w³asn¹ prababkê, tak?
DZIADEK Mo¿e to niewiarygodne, ale przecie¿ ca³kiem mo¿liwe! Raz na miliard przy-

padków dziecko rodzi siê jako dok³adny duplikat swojego przodka!
HENIEK Jaki dup� likat! Jaki duplikat! Ojciec liczy siê ze s³owami! (przygl¹da siê

dziecku) Chocia¿, z drugiej strony, faktycznie � jaki taki� duplikat!
DZIADEK Wnuczka, która rodzi w³asn¹ babkê � ale¿ w �wiecie ro�lin to normalne!
MATKA (uspokojona) A, no to w porz¹dku!
JACEK Dlaczego normalne?
DZIADEK Ot, choæby jab³oñ! Spróbujcie wyhodowaæ jab³oñ z pestki, a co otrzymacie �

jakiego� odleg³ego, zdzicza³ego, rachitycznego przodka! (z tobo³ka wydobywa siê
d�wiêk pi³y tarczowej) Przepraszam ciê, babuniu, to nie by³o o tobie!
Tobo³ek cichnie.

DZIADEK A wiêc dlaczego taka rzecz nie mia³aby siê wydarzyæ i u nas? W naszej rodzinie!
MATKA (ironicznie) Pewnie! Dlaczego nie w naszej rodzinie! Jak w pionie pêka rura, to

tylko nam zalewa mieszkanie!
HENIEK A sk¹d ojciec niby wie, ¿e to jest ta� Greta Jakjejtam?
DZIADEK Ma na szyi znamiê rodowe Marsalesich w kszta³cie Myszki Miki. A poza tym

� pozna³em j¹ po oczach! Pisz¹ o tym w kronikach. (wyjmuje z pó³ki star¹ ksiêgê
i czyta) �Dnia Pañskiego drugiego Septembra, roku 1655, Greta Sigismunda Czarto-
ryjañska, urodzona hrabianka Marsalesi, oskar¿ona zosta³a o to, i¿ z³e oko posiada,
i onym z³ym spojrzeniem urok rzuca na ludzi i zwierzêta.�
Wszyscy, na wszelki wypadek, odsuwaj¹ siê od sto³u, na którym le¿y Greta.

DZIADEK �Dodatkowo oskar¿ono j¹ o czarostwo i jako czarownicê w rzece p³awiono,
próbuj¹c, czyli na dó³ utonie, a kiedy tak siê nie sta³o��

MATKA (nie mo¿e zrozumieæ) To znaczy siê, ¿e co?
JACEK To znaczy, ¿e nie utonê³a na dó³!!!
MATKA Aaaaa!
DZIADEK ��na stosie j¹ spalono w oktawê Bo¿ego Cia³a, na Rynku G³ównym w Do-

bromierzu!� A to! Spójrzcie tylko! (pokazuje co� w ksiêdze) Przecie¿ to ona, jak ¿ywa!
Matka przygl¹da siê rycinie, potem dziecku.

MATKA (niepewnie) Podobna!
DZIADEK Te same oczy!
HENIEK (lekcewa¿¹co) No, co� takiego! Patrzcie, ludziska, hrabianka mnie siê urodzi³a!

I mo¿e jeszcze rozkazywaæ mnie bêdzie, co? (wyra�nie rozz³oszczony podchodzi do
sto³u, na którym le¿y Greta) Ale gdy bêdzie trzeba, to wezmê kija i ty³ek z³ojê! (nagle
zaczyna siê dusiæ � rzêzi, oczy wyba³uszone)
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Matka taszczy Heñka na ³ó¿ko odgrodzone zas³onk¹. Potem kieruje w stronê Grety
wzniesiony kciuk � �dobra robota!�.

DZIADEK (pochyla siê nad dzieckiem, krêci g³ow¹) Te same oczy, te same oczy!

S c e n a  5

Kuchnia. Matka gotuje obiad.
JACEK Mamo! Chcê i�æ na podwórko!
MATKA To id�!
JACEK (z wahaniem) Ale co ja mam powiedzieæ dzieciakom � ¿e mam now¹ siostrê czy

¿e prababka przyjecha³a?
MATKA Powiedz jedno i drugie!

Jacek wybiega.
AGNIESZKA Cy dzisiaj znowu spróbujes wyk¹paæ Gretê?!
MATKA Chyba poczekam, a¿ mi siê rêka zro�nie! (odwraca siê i teraz widaæ, ¿e ma rêkê

w gipsie i opatrunki na g³owie)
AGNIESZKA A dlacego ona tak siê boi wody?
MATKA Bo kiedy�, jak kobieta za du¿o wiedzia³a, to j¹ wrzucano do rzeki, ¿eby spraw-

dziæ, czy nie jest czarownic¹.
AGNIESZKA I co?
MATKA Je�li p³ywa³a, to znaczy³o, ¿e jest!
AGNIESZKA A je�li siê utopi³a?
MATKA Wtedy to by³ znak, ¿e jest niewinna�
AGNIESZKA I moze i�æ do domu?!
MATKA (z g³êbokim przekonaniem) No pewnie! (zamy�la siê g³êboko) Ale swoj¹ drog¹,

trzeba by dzieciaka jako� wyk¹paæ� chocia¿ raz na pó³ roku!
DZIADEK (ironicznie) Najlepiej ¿eby zaczê³a� zrzucaæ skórê. Jak w¹¿!
AGNIESZKA (sprytnie) Ja mam pomys³: niech j¹ Heniek wyk¹pie!
MATKA Po tym, jak go ostatnio urz¹dzi³a? Na trzy metry siê do niej nie zbli¿y.
AGNIESZKA To kto wyk¹pie Gretê?
MATKA Ja! W³a�nie co� mi przysz³o do g³owy.

S c e n a  6

Na stole stoi wanienka z wod¹. Matka u�miechaj¹c siê niepewnie, k¹pie niemowlê.
Kamera pokazuje twarz dziecka � Greta ma na oczach ciemne okulary spawacza.

S c e n a  7

Pokój. Dziadek siedzi w fotelu i studiuje inkunabu³y. Heniek krêci siê wokó³ niego,
najwyra�niej czego� chce.

HENIEK Ojciec?
DZIADEK (z godno�ci¹) S³ucham!
HENIEK Ojciec powie, co ona ma z tymi cholernymi oczami?
DZIADEK (jak wy¿ej) Ona? Chcia³e� powiedzieæ: Greta Sigismunda, twoja córka!
HENIEK (wzruszaj¹c ramionami) A ja wiem, czy ona moja? U nasz w rodzinie to siê nie

zdarza³o, ¿eby córka by³a od ojca starsza, i to od razu o trzysta lat!
DZIADEK (ironicznie) To chyba jedyna rzecz, która siê w twojej rodzinie nie przytra-

fi³a!
HENIEK No, to co ona ma z tymi oczami?
DZIADEK (spokojnie) Iettatura!
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HENIEK ¯e co?
DZIADEK Iettatura albo inaczej: malocchio, tak nazywa siê z³e spojrzenie. Je�li kto� ma

�z³e oko�, rzuca urok na tego, o kim �le sobie pomy�li.
HENIEK Aaaa! A czy to siê da jako�� wyleczyæ?
DZIADEK Nie da! Lepiej siê postaraj, ¿eby o tobie �le nie my�la³a!

Heniek patrzy na Dziadka jak na wariata, wzrusza ramionami, w koñcu zapala papie-
rosa.

DZIADEK Nie pal przy dziecku!
HENIEK A co mnie ojciec tu bêdzie� (jednak natychmiast gasi papierosa) A mo¿e do

jakiego� optyka z ni¹ pój�æ?
DZIADEK Niektórzy wierz¹, ¿e czerwona wst¹¿eczka odpêdza z³y urok, ale ja osobi�cie

uwa¿am to za gus³a.
HENIEK Jasne! Kto wierzy w gus³a, temu dupa usch³a! A ta czerwona wst¹¿eczka to

niby ¿e jak?
DZIADEK Trzeba j¹ sobie zawi¹zaæ, najlepiej we w³osach albo na rêce.
HENIEK (spluwa, zniesmaczony) A pewnie ¿e gus³a!
DZIADEK Natomiast w ksiêdze Institorisa napisano, ¿e na �z³e oko� jedyny sposób, to

�owê¿ oczy wyd³ubaæ, i noc¹ w �wiêconej ziemi zakopaæ�.
HENIEK (uradowany) Aaa, wyd³ubaæ, powiada ojciec, i zakopaæ! (zbli¿a siê do Grety)

Dziecko zaczyna p³akaæ. Do pokoju wpada Matka.
MATKA Heniek, zostaw dziecko!
HENIEK Ale przecie¿ ojciec sam powiedzia³: �z³e oko� najlepiej wyd³ubaæ i zakopaæ!
DZIADEK (przera¿ony) Ale ja� tylko�
MATKA Co za bzdury ojciec opowiada! (do Heñka) A ty tylko spróbuj tkn¹æ dzieciaka,

to ju¿ ja ci co� wyd³ubiê i zakopiê!
Heniek wzrusza ramionami, idzie spaæ za zas³onkê.

S c e n a  8

Pokój. Noc. Heniek wychodzi zza zas³onki, w rêku trzyma co� ostrego. Skrada siê do
sto³u, na którym le¿y Greta. Jak w thrillerze, wielki cieñ z³oczyñcy pada na �cianê.
Nagle w³¹cza siê migacz policyjny i syrena stra¿acka, w dodatku sam sprawca �wieci
i podryguje � Heniek najwyra�niej dotkn¹³ drutu pod wysokim napiêciem. Wszyscy
w pokoju zrywaj¹ siê na równe nogi. Dziadek od³¹cza Heñka od instalacji � to w³a-
�nie Dziadek za³o¿y³ ten system alarmowy, który do tej pory chroni³ jego ksiêgozbiór.
Heniek pada jak k³oda na pod³ogê.

S c e n a  9

Biuro Urzêdu Stanu Cywilnego, w którym rejestruje siê noworodki. Tandetny wystrój,
za biurkiem Urzêdniczka o wygl¹dzie Violetty Villas na wystêpach w Las Vegas. Heniek
w banda¿ach skulony na krze�le, Matka siedzi obok, na rêkach trzyma becik z Gret¹.

URZÊDNICZKA Data urodzenia dziecka?
MATKA No, tak dok³adnie to nie wiadomo. Ale na pewno umar³a drugiego Septembra

tysi¹c sze�æset piêædziesi¹tego pi¹tego.
Heniek kiwa g³ow¹.

URZÊDNICZKA Pytam, kiedy pani urodzi³a to dziecko?
MATKA Ach, to� Siódmego kwietnia! Tego roku!
URZÊDNICZKA Kto jest ojcem dziecka?
MATKA O, Jezu! Zapomnia³am siê spytaæ!
URZÊDNICZKA Jak to zapomnia³a siê pani spytaæ? Kogo?
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MATKA No, ojca! Znaczy siê, mojego ojca! Czyli dziadka. Dziadek toby najlepiej wie-

dzia³, no nie?
Heniek znów potakuje.

URZÊDNICZKA To znaczy, ¿e ten pan� (wskazuje Heñka) nie jest ojcem dziecka?
MATKA On! A gdzie tam! To znaczy tak! On jest ojcem dziecka.
URZÊDNICZKA Proszê pani! To jest urz¹d, a pani jest pod wp³ywem alkoholu!
MATKA W ogóle ¿e nie jestem! (zaczyna p³akaæ) A pani my�li, ¿e to tak ³atwo� jak mi

siê prababka z pestki urodzi³a!
URZÊDNICZKA (do Heñka) Czy potwierdza pan w obecno�ci urzêdnika, ¿e jest pan

ojcem tego dziecka?
Heniek mruczy co� niewyra�nie.

URZÊDNICZKA (s³odko) Jakie imiona wybieracie pañstwo dla córeczki?
MATKA Margareta Sigismunda.
URZÊDNIACZKA (z nieskrywan¹ pogard¹) Proszê pañstwa! Tyle jest piêknych pol-

skich imion, czy nie mogliby pañstwo wybraæ czego� prostszego, bardziej zwyczaj-
nego? Mo¿e: Patrycja albo Olimpia?

MATKA Nie mo¿emy! Ona od trzystu piêædziesiêciu lat nosi takie imiê � Greta Sigi-
smunda. Mo¿e siê nie przyzwyczaiæ do nowego!

URZÊDNICZKA (wyra�nie zmêczona) A wiêc dobrze. Wpisujê: Margareta Sigismunda.
Czyje nazwisko bêdzie nosiæ dziecko?

MATKA Z domu to ona jest hrabianka Marsalesi. Ale poza tym bêdzie nosiæ moje nazwi-
sko � Czartoryjañska.

URZÊDNICZKA Wpisujê: Margareta Sigismunda Czartoryjañska.
MATKA A napisa³a pani, ¿e z domu hrabianka�? (urywa, ujrzawszy w�ciek³y wzrok

Urzêdniczki)
URZÊDNICZKA Dziêkujê pañstwu.

Matka i Heniek wychodz¹.
URZÊDNICZKA (siêgaj¹c po szklankê z kaw¹, prycha pogardliwie) Margareta Sigismun-

da! Te¿ co�! Hrabianka� (urywa, poniewa¿ w tej w³a�nie chwili szklanka g³o�no pêka
i kawa wraz z fusami zalewa jej dekolt)

S c e n a  10

Pokój. Heniek pakuje swoje rzeczy do walizki. Dziadek w k¹cie czyta. Greta �pi na
stole. Matka staje w drzwiach.

MATKA A, ty, Heniu, co?
HENIEK Nie widzisz � wyprowadzam siê!
MATKA Nie wyg³upiaj siê, Heniek! �le ci u nas?

Heniek przerywa pakowanie, staje na �rodku pokoju, rozk³ada rêce. Ca³e cia³o ma
w banda¿ach, siñcach, plastrach. We w³osach czerwona kokarda.

HENIEK (ironicznie) Ale¿ sk¹d¿e! Bardzo mi u was dobrze! Tak dobrze to mnie w ¿yciu
jeszcze nie by³o! W jeden tydzieñ � dwa razy na pogotowiu! A jak mnie pytaj¹ �Jak to
siê sta³o?�, to co ja mam im powiedzieæ? ¯e siê w saloniku o marmurowy kominek
wyr¿³em?! (spluwa) Hrabianka Mortadeli!

DZIADEK Marsalesi!
HENIEK Ojciec siedzi cicho, bo to przez ojca wszystko! Jakby ojciec tych bajek nie

naopowiada³, toby by³o normalnie! A tak, ani siê napiæ, ani kolegów zaprosiæ, w ³eb
nikomu nie mo¿na daæ, nawet w³asnemu dzieciakowi! To nie jest ¿ycie! (wraca do
pakowania)
Matka siada na krze�le, zaczyna poci¹gaæ nosem..

MATKA (nagle bierze siê w gar�æ) No ju¿, wynocha!
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Heniek wychodzi w pop³ochu, na wszelki wypadek wystawiaj¹c drugi i pi¹ty palec
prawej rêki. Matka patrzy smutno na Gretê, kiedy nagle co� przychodzi jej do g³owy.
Bierze Gretê na rêce.

MATKA Chod�, mój skarbie! Pomachaj tatusiowi z okna na po¿egnanie!
Otwiera okno, wychyla siê z Gret¹ w ramionach. S³ychaæ trzask zderzaj¹cych siê aut.

MATKA No, na razie wystarczy! (zamyka okno)

S c e n a  11

Pokój. Matka siedzi przed telewizorem, p³acze rzewnymi ³zami � to znak, ¿e ogl¹da
w³a�nie jak¹� �mydlan¹ operê�. Na rêku trzyma �pi¹c¹ Gretê, na kolanach Agniesz-
kê, u stóp Matki przycupn¹³ Jacek.

MATKA (szlochaj¹c) A swoj¹ drog¹, to ciekawe, kto j¹ tak urz¹dzi³?
DZIADEK (patrzy na Matkê, potem na telewizor) Nie rozumiesz? To dziwne! Oni prze-

cie¿ te seriale testuj¹ na �winkach morskich! (znów przygl¹da siê Matce) Ale niewy-
kluczone, ¿e obni¿¹ pu³ap i zaczn¹ je testowaæ na ludziach.

JACEK Jak to na �winkach?
DZIADEK Naukowo potwierdzono, ¿e najlepsze s¹ te filmy, na których �winki przestaj¹

siê rozmna¿aæ.
JACEK Ale mama nie jest �wink¹ morsk¹!
DZIADEK (wzdycha) Niestety!
MATKA (k³adzie Gretê na stó³, wyciera nos) Ale ja siê pytam, kto tak urz¹dzi³ Gretê, no,

wie ojciec, wtedy!
DZIADEK Ach, Gretê! (twarz mu powa¿nieje, staje siê ponury) Dziurdzia³³o!!!
MATKA Dziur� co?
DZIADEK Dziurdzia³³o, drobny szlachetka i s¹dowy pieniacz! Mia³ ochotê na czê�æ

maj¹tku Czartoryjañskich, a ¿e w s¹dzie nic nie wskóra³, to oskar¿y³ Gretê Sigismun-
dê o to, ¿e naga tañczy³a po niebie!

MATKA (oburzona) A to cham! Ale jak ja tañczy³am tango na golasa po stole w restau-
racji Stokrotka, to te¿ chcieli wzywaæ dzielnicowego!

DZIADEK I co, wezwali?
MATKA Nie, bo okaza³o siê, ¿e ten facet, który ze mn¹ tañczy³, to jest w³a�nie dzielnico-

wy. (dotkniêta) Chyba nie my�licie, ¿e tañczy³am tango sama!
JACEK A co siê sta³o z mê¿em Grety?
DZIADEK Rozpi³ siê, maj¹tek przegra³ w karty�
MATKA G³owê dam, ¿e gdzie� ju¿ spotka³am tego faceta!
DZIADEK �a Dziurdzia³³o wszystko od niego za psi grosz odkupi³!

Greta zaczyna p³akaæ.
MATKA (podchodzi do sto³u i bierze j¹ na rêce) Moja malutka, ale ty siê musia³a� na-

cierpieæ!
DZIADEK (ponuro) Nie tylko ona! To by³ koniec potêgi Czartoryjañskich: stracili�my

wszystko: pa³ac, ziemiê, honor�
MATKA A nie da³oby siê odzyskaæ chocia¿ pa³acu i ziemi? Ja tam pazerna nie jestem.
DZIADEK Teraz to ju¿ tylko cud! (wzdycha ciê¿ko i zag³êbia siê w starodrukach)

S c e n a  12

Przedpokój. Natarczywy dzwonek do drzwi. Dziadek cz³apie powoli. Otwiera.
W drzwiach stoi szczup³y, niewysoki blondyn w nieokre�lonym wieku, ubrany w co�,
co przypomina kombinacjê strojów z wszystkich epok. W rêku trzyma tekturow¹ wa-
lizkê obwi¹zan¹ sznurkiem. Na twarzy � u�miech, popularnie zwany �anielskim�.
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DZIADEK Heñka nie ma! (próbuje szybko zamkn¹æ drzwi)
ANIO£ (b³yskawicznie wk³adaj¹c stopê miêdzy drzwi) Kiedy ja wcale nie do Heñka!

Szukam� (wyci¹ga kartkê, czyta) Margarety Sigismundy Czartoryjañskiej, z domu
hrabianki Marsalesi. (stanowczo odpycha Dziadka, wchodzi do mieszkania, stawia
walizkê, rozbiera siê) Gdzie ona jest?

DZIADEK Na szczepieniu.
ANIO£ Bardzo s³usznie! (wyjmuje notes) Odra czy szkarlatyna?
DZIADEK Szkarlatyna.
ANIO£ (wykre�laj¹c co� z notesu) A odra kiedy?
DZIADEK Odra ju¿ by³a.
ANIO£ (znów co� wykre�laj¹c w notesie) ̄ eby pan wiedzia³, jaka to dla nas ulga te szcze-

pienia. Co ja siê kiedy� musia³em nalataæ za tymi gówniarzami! Bo taki to, proszê
pana, psie gówno z ulicy ze¿re i wod¹ z ka³u¿y popije! Tak, tak!
Wchodz¹c do pokoju odwraca siê plecami � teraz widaæ, ¿e nosi na plecach parê ma³ych,
kurzych skrzyde³ek. Siada przy stole. Jacek i Agnieszka wdrapuj¹ mu siê na kolana.

ANIO£ Bo tak szczerze mówi¹c: co ja mogê? Tylko za uszkiem pitu, pitu: �A tam nie
id�� i �Tu paluszków nie wk³adaj�. (roz¿alony) Ale ¿eby legalne manto spu�ciæ � to
akurat zakazane! ¯eby pan wiedzia³, jak ja tych bachorów nienawidzê! (zrzuca Jacka
i Agnieszkê na pod³ogê)

DZIADEK Przepraszam, czy mi siê zdaje, czy pan jest�
ANIO£ Nic siê panu nie zdaje, jestem anio³em. Anio³em stró¿em Grety Sigismundy. Niech

pan zobaczy, z ³aski swojej, czy nie zosta³o co� z obiadu � jestem diabelnie g³odny!
JACEK To nieprawda! Anio³y nie mog¹ byæ g³odne, bo nie maj¹ cia³a!
ANIO£ (wykrêcaj¹c Jackowi ucho) Ja mam!

Dziadek przynosi jedzenie. Anio³ zaczyna je�æ ³apczywie.
DZIADEK (nie�mia³o) Je¿eli jest pan anio³em stró¿em naszej Grety, to trochê siê pan

spó�ni³!
ANIO£ ¯eby pan widzia³, jaki teraz ruch w powietrzu! Jeden mój kolega mia³ zwiasto-

waæ poczêcie, dla anio³a sprawa normalna! Ale zanim dolecia³, to proszê pana, dzie-
ciak ju¿ wyrok w s¹dzie dla nieletnich za³apa³!

DZIADEK To straszne! Ale to w takim razie wasza wina! Za moich czasów anio³ nie
odstêpowa³ cz³owieka na krok�

ANIO£ (skoñczy³ je�æ, wyciera rêce o serwetê, beka) Tote¿ ja wcale nie zamierzam siê
st¹d ruszaæ. (bierze walizkê, wchodzi za zas³onkê)

DZIADEK (próbuje protestowaæ) Ale� u nas nie ma ju¿ miejsca!
ANIO£ Pamiêta pan: �Rano, wieczór, we dnie, w nocy��
AGNIESZKA �b¹d� mi zawse do pomocy�.
ANIO£ W³a�nie! Ale osobi�cie wola³bym, ¿eby n i e  r a n o! Lubiê sobie d³u¿ej po-

spaæ. (z anielskim u�miechem znika za zas³onk¹)

S c e n a  13

Matka wpada do mieszkania zdenerwowana; po³owa g³owy w wa³kach do trwa³ej.
MATKA Ukradli j¹! Ukradli!! Chyba ¿e jest gdzie� tutaj. (zagl¹da pod stó³, pod kanapê,

nawet do garnków stoj¹cych na kuchence)
DZIADEK Co ukradli? Nie chcesz chyba powiedzieæ, ¿e� (urywa przera¿ony)
MATKA No, kamieñ w wodê! A przecie¿ zostawi³am j¹ tylko na dwie godzinki przed

fryzjerem�
DZIADEK Zostawi³a� dziecko w   w ó z k u  na ulicy?
MATKA Eee, tam, co to by³ za wózek! Stary i ko³a mu odpadywali! Kto by siê na niego

po³akomi³! Zaraz, a mo¿e to nie by³o pod fryzjerem?
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DZIADEK Przypomnij sobie! Gdzie by³a� wcze�niej?
MATKA (lekko sp³oszona) No, tego� w Stokrotce.
DZIADEK I mia³a� j¹ po wyj�ciu ze Stokrotki ?
MATKA Po wyj�ciu ze Stokrotki to ja mia³am jednego� (urywa, patrzy w sufit)
DZIADEK Ale przypomnij sobie: co trzyma³a� w rêkach po wyj�ciu� (patrzy na Matkê

i macha rêk¹)
MATKA (ura¿ona) Wstydzi³by siê ojciec! I w ogóle, ¿eby przy dzieciach�
AGNIESZKA (podskakuje i �piewa) Ukradli Gretê! Ukradli Gretê!
MATKA (wbiegaj¹c za zas³onkê) Anio³! Mo¿e anio³ bêdzie co� wiedzia³?
JACEK Polecia³ gdzie� i od wczoraj go nie ma!
DZIADEK Handluje walut¹! Mówi, ¿e zarabia na ró¿nicy kursów, bo jest najszybszy

w bran¿y.
JACEK A mo¿e ju¿ wywie�li j¹ za granicê? Teraz trzeba tylko czytaæ gazety, jak gdzie�

bêdzie trzêsienie ziemi, tornado i po¿ar, to ona na pewno tam jest!
Dzwonek do drzwi, wchodzi S¹siadka.

S¥SIADKA A s³ysza³a pani, pani Czartoryjañska? Magiel gazowy poszed³ w drobny mak!
MATKA (obojêtnie) Co pani powie? Jak dzisiaj rano tam by³am, to jeszcze sta³� (ury-

wa, patrzy na Dziadka wielkimi oczami, wybiega)
S¥SIADKA Mówiê panu, panie Czartoryjañski, poszwy, kalesony, rêczniki � wszystko

na drzewach wisi!
DZIADEK A dzieciêcego becika pani przypadkiem nie widzia³a? (nagle przera¿ony za-

tyka sobie usta)

S c e n a  14

Matka wbiega zadowolona, w rêku trzyma pude³ko od butów, na nogach ma nowe
bia³e szpilki.

AGNIESZKA I co? Ten magiel to ona?
JACEK (z zazdro�ci¹) Wisia³a na drzewie? Mnie to nie pozwalasz wisieæ na drzewie!
DZIADEK Kupi³a� sobie nowe buty? W³a�nie teraz, kiedy Greta znik³a?

Matka siada na krze�le, k³adzie sobie pude³ko od butów na kolanach, otwiera. Wszy-
scy nachylaj¹ siê, na ich twarzach rozkwita u�miech.

WSZYSCY (chórem) �pi!

S c e n a  15

Pokój. Na parapecie okna stoi doniczka z ziemi¹. Agnieszka je jab³ko, potem wyjmuje
pestkê z ust, wk³ada do doniczki, podlewa.

S c e n a  16

Klatka schodowa. Matka idzie z Gret¹ na rêku i z siatk¹. Dozorczyni odpoczywa wspar-
ta na miotle.

DOZORCZYNI Szczajo, cholera, pod schodami, wychowania ¿adnego! (do Matki) Pani
Czartoryjañska! A pani to ju¿ pó³ roku z czynszem zalega!

MATKA No i co z tego!
DOZORCZYNI A nic! Tylko przy�li tu jedne z administracji i mówio, ¿e jak nie zap³aci-

cie, to wam� domofon odetno!
MATKA A niech odcinaj¹!
DOZORCZYNI Tak i ja do nich mówie: a co wy nie widzicie, jaki to margines spo³ecz-

ny?! Ta se tylko ch³opów sprowadza, a ch³opy wiadomo, jak psy: k¹ty wszystkie po-
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obszczywajo i pójdo! Trójka dzieci, a ka¿de od innego ch³opa. Starsze jeszcze jako
tako, ale to najm³odsze� (wzdycha) Ech, szkoda gadaæ, ca³kiem� (stuka siê palcem
w czo³o) upo�ledzone!
Matka przystaje na schodach oburzona, nie wie, co powiedzieæ. Patrzy z góry na
Dozorczyniê.

MATKA (nagle na jej twarzy pojawia siê zjadliwy u�miech) Pani Wondraczkowa! A co
pani ma na g³owie?

DOZORCZYNI A niby, ¿e co mam mieæ? (zdziwiona maca siê po g³owie i wyci¹ga d³ugi
sfilcowany dred) O, Jezusie, Maryjo! A to co?

MATKA Na drugi raz, pani Wondraczkowa, jak przyjd¹ z administracji, to niech pani
najpierw tego ko³tuna odetn¹, zamiast siê czepiaæ uczciwych ludzi! (z dumnie unie-
sion¹ g³ow¹ idzie do mieszkania)

S c e n a  17

Matka przygotowuje obiad w kuchni. Bezskutecznie próbuje w³a�nie zapaliæ gaz, kie-
dy wchodzi Dziadek.

MATKA Ojciec wie? Gazu nie ma! Mo¿e jaka� awaria!
DZIADEK Obawiam siê, moja droga, ¿e to nie awaria � po prostu odciêli! Za niep³acenie

rachunków.
MATKA Odciêli? Gaz te¿?
DZIADEK Dlaczego te¿?
MATKA Dozorczyni mówi, ¿e administracja chce nam odci¹æ domofon!
DZIADEK No i dobrze! Wisia³a� na tym domofonie od rana do nocy i plotkowa³a� z ko-

le¿ankami, a¿ s³ychaæ was by³o na ca³ej ulicy!
MATKA Domofon, niech im bêdzie, ale bez gazu przecie¿ nic nie ugotujemy! (zamy�la

siê g³êboko) Chyba ¿e� podpali siê pod wann¹! Zosta³o jeszcze trochê wêgla w piw-
nicy?

DZIADEK (oniemia³y) Po� pod wann¹? Chcesz rozpaliæ ogieñ pod wann¹?
MATKA No i co? Najwy¿ej bêdzie trochê wiêcej zupy! Wiem! Zrobiê krupnik! Dziecia-

ki uwielbiaj¹ krupnik!
DZIADEK A z czego chcesz ugotowaæ ten krupnik? Przecie¿ w domu nic nie ma. Z wy-

j¹tkiem wody. (ponuro) Je¿eli jeszcze nie odciêli.

S c e n a  18

Zza zas³onki wychodzi Anio³ ubrany w elegancki kostiumik, jedwabn¹ bluzkê, niena-
chalne dodatki � po prostu bussines-woman. Robi obrót z rêk¹ na biodrze.

ANIO£ I co? Mo¿e byæ?
Jacek gwi¿d¿e przeci¹gle i z uznaniem.

DZIADEK Ca³e ¿ycie my�la³em, ¿e anio³y s¹ mê¿czyznami!
ANIO£ Typowo mêski punkt widzenia! W istocie anio³y nie s¹ ani kobietami, ani mê¿-

czyznami. Taka okre�lona p³eæ okropnie� (poprawia biustonosz) uwiera!
DZIADEK No, a archanio³owie Gabriel i Micha³?
ANIO£ Na najwy¿szych stanowiskach ci¹gle, niestety, trzeba byæ facetem, ale ju¿ na

�rednim szczeblu p³eæ mo¿na sobie wybraæ. Ja na przyk³ad w dzieñ pracujê jako se-
kretarka, a w nocy jestem ochroniarzem. (odpina ¿akiet i demonstruje wielki pistolet
w kaburze pod pach¹)
Dzwoni telefon komórkowy. Anio³ wyci¹ga go z torebki.

ANIO£ (do telefonu) Okej! Mo¿esz podje¿d¿aæ, misiu! (do Matki) To mój szef! Leci na
mnie! (wyci¹ga szminkê i maluje sobie usta) No to baj! (zmierza do drzwi, krêc¹c ty³kiem)
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Dziadek robi minê �O, tempora! O, mores!�, Matce najwyra�niej co� przysz³o do
g³owy. Zagradza Anio³owi drogê.

MATKA Daj jakie� pieni¹dze, Anio³! Mieszkasz u nas, a do czynszu siê nie dok³adasz!
ANIO£ (oburzony) No wiesz, kochana, chyba przesadzasz! Nie do�æ ¿e muszê mieszkaæ

w takiej norze, to jeszcze mam za to p³aciæ?! A poza tym, gdzie jest napisane, ¿e anio³
stró¿ ma siê dok³adaæ do czynszu?

DZIADEK (ponuro) Eklezjastes, rozdzia³ 4, werset 1: �Synu, nie odmawiaj biedakowi
rzeczy niezbêdnych do ¿ycia i oczu potrzebuj¹cego nie mêcz zwlekaniem!�.

MATKA W³a�nie! Ale jak wracasz nad ranem, to z garów wy¿erasz! Dzieciaki nie majo
co je�æ. Odciêli nam gaz i domofon� (zaczyna chlipaæ) Idzie zima, a u nas grzyb na
�cianie�

ANIO£ (spokojnie) Z³ociutka, taki teatrzyk to mo¿esz sobie odstawiaæ w pomocy spo-
³ecznej. Mnie na to nie we�miesz! A dziadek niech mnie nie d�ga po oczach tym
Eklezjastesem, bo to akurat nie o mnie!

MATKA (w�ciek³a) O ¿esz ty gnacie drobiowy! Wielki mi anio³ stró¿! �Rano, wieczór
w dzieñ i w nocy, b¹d� mi zawsze do pomocy!� A gdzie by³e�, jak mi córkê na stosie
palili! Co? Chod� tu Greta, popatrz sobie, jaki ci siê stró¿ trafi³! Ha! Ha!

ANIO£ (sp³oszony) No dobrze, ju¿ dobrze! A mo¿e by� sobie w koñcu jak¹� robotê zna-
laz³a? Co?

MATKA No pewnie! Tu codziennie kolejka siê ustawia takich, co mnie chco zatrudniæ!
ANIO£ Aaaa! Przypomnia³em sobie! Szef ma dzisiaj interwju z kandydatkami do pracy!

Przyjd�! Szepnê mu co� do ucha! (wybiega)

S c e n a  19

Korytarz w biurze. Na krzes³ach siedz¹ kandydatki do pracy w oczekiwaniu na roz-
mowê z pracodawc¹. Wszystkie w stosownych kostiumikach, z laptopami na kolanach
i teczkami pe³nymi papierów. Matka wchodzi ubrana jak tirówka, z Gret¹ na rêku,
obok Jacek i Agnieszka. Kobiety patrz¹ na ni¹ ze zdziwieniem.

MATKA Która ostatnia?
Kobieta I podnosi rêkê.

MATKA (siadaj¹c obok niej) A to co? (wskazuje na papiery na jej kolanach)
KOBIETA I Siwi, rezjiume, dosje, pablikrilejszen�
MATKA Oj, bidulu! To ty za robot¹ a¿ do Polski przyjecha³a? (do Jacka) Widzisz, w Niem-

czech te¿ bezrobocie. Nie to, co u nas. (do Kobiety II) A ty, co tam masz?
KOBIETA II Dyplom ukoñczenia prawa, dyplom ukoñczenia ekonomii, stypendium

w London School of Economics, sta¿ w Everglades Corporation w Nowym Jorku�
MATKA A ja mam metrykê urodzenia i ostatni rachunek za gaz. To chyba powinno wy-

starczyæ, no nie?!
Kobieta II patrzy na Matkê z rozdziawionymi ustami. Drzwi otwieraj¹ siê i staje w nich
Anio³ jako sekretarka.

ANIO£ Pani Czartoryjañska! Proszê szybko, szef ju¿ na pani¹ czeka!
Matka idzie z dumnie podniesion¹ g³ow¹. Wchodzi do gabinetu Szefa.

S c e n a  20

Gabinet Szefa. Matka wchodzi z trójk¹ dzieci. Siada, trzymaj¹c Gretê w ramionach,
na wskazanym krze�le, obok niej Jacek i Agnieszka.

SZEF And¿elika mówi³a�
MATKA Kto?
SZEF And¿elika!
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Anio³ za plecami Szefa macha rêkami, pokazuj¹c na siebie.

MATKA Aaaaaa�nd¿elika! Znaczy siê: on! (pokazuje na Anio³a) Ona!
SZEF �¿e szuka pani pracy?
MATKA No pewno! Wezne ka¿do robote!
SZEF Ale� Czy to pani dzieci?
MATKA Pewno! (z dum¹) I ka¿de od innego ojca! A co? Pan nie ma dzieci?
SZEF Mam! Oczywi�cie ¿e mam�
MATKA Gdzie?
SZEF W domu. ¯ona siê nimi zajmuje.
MATKA (�mieje siê rubasznie i robi oko do Szefa) I wszystkie pañskie, co?
SZEF (oburzony) Ale¿� Oczywi�cie!
MATKA E tam! Ch³op nigdy nie mo¿e byæ pewien, które jego!

Anio³ daje Matce rozpaczliwe znaki, ¿eby zamilk³a.
ANIO£ Mo¿e przynie�æ co� do picia?
SZEF Dla mnie kawa.
JACEK A ja chcê colê, podwójne frytki i hamburgera, i lody, i ciastko, i�
AGNIESZKA Ja tez, ja tez!
ANIO£ Polecê do McDonalda!
MATKA Jedzenie dla Grety zawsze mam przy sobie. (rozpina bluzkê, wyci¹ga ze stanika

wielk¹ bia³¹ pier� i zaczyna karmiæ Gretê) Nie ma pan pojêcia, jaka to wygoda!
Szef patrzy oniemia³y. Anio³ robi znak krzy¿a.

SZEF (chrz¹ka i przechodzi do rzeczy) And¿elika da³a mi pani siwi (bierze do rêki plik
kartek) Muszê przyznaæ, ¿e� czego� podobnego w ¿yciu nie widzia³em!

MATKA (zaczyna p³akaæ) A co pan my�li! Matka umar³a, w domu g³ód�
SZEF Tym bardziej� Nie mogê zrozumieæ, jakim cudem siê pani uchowa³a!
MATKA (chlipi¹c) Bo mi dali wyrok �w zawiasach�, ze wzglêdu na dzieci.
SZEF (czyta) �Studia informatyczne w Stanford University, przez dwa lata g³ówny do-

radca Billa Gatesa, konsultant na Wall Street, dalej widzê: Sorbona i kurs masa¿u
tajlandzkiego�!
Anio³ z mocno niepewn¹ min¹ wzdycha, wznosi oczy do góry, jakby kogo� przepra-
sza³ i szybko wychodzi.

SZEF Doprawdy, pani Czartoryjañska, jestem pod wra¿eniem!
MATKA (wyciera oczy) Eeee, tam! Sorbona-Srona! Ja panu mówiê: nic nie zast¹pi do-

brej podstawówki!
SZEF To by³by zaszczyt dla naszej firmy mieæ takiego pracownika jak pani, droga pani

Czartoryjañska�
Matka siê rozpromienia.

SZEF � gdyby nie�
MATKA Gdyby nie co?
SZEF Dzieci!
MATKA Przecie¿ mówi³ pan, ¿e siedz¹ w domu z ¿on¹.
SZEF Przecie¿ nie chodzi o moje dzieci!
MATKA (z najwy¿szym zdumieniem) Nie! A o czyje?
SZEF (zniecierpliwiony) O pani! Ma pani troje dzieci!
MATKA Wielkie mi odkrycie! I co z tego?
SZEF Jak pani sobie wyobra¿a swoj¹ pracê, pani Czartoryjañska: rozmawia pani, przy-

k³adowo, z prezesem powa¿nej firmy zagranicznej i nagle rozpina pani bluzkê, a na-
stêpnie wyci¹ga, za przeproszeniem� (najwyra�niej siê brzydzi) pier�! I to w miej-
scu pracy!

MATKA ¯e niby powa¿ny prezes cycka na oczy nie widzia³?
SZEF Ale� to takie� (krzywi siê) nieestetyczne!
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MATKA Ale do cycków And¿eliki sam by siê pan dobra³! Jak by je mia³a! Cha, cha!
SZEF A poza tym, dzieci� (z najwy¿szym obrzydzeniem) roznosz¹ choroby! Co pani

zrobi, gdy które� zachoruje?
MATKA Wezne robote do domu!
SZEF Nie, nie! My tutaj wymagamy pe³nej dyspozycyjno�ci, nasze pracownice musz¹

siedzieæ w biurze k a m i e n i e m! I byæ na ka¿de moje zawo³anie!
MATKA (ironicznie) Rano, wieczór, w dzieñ i w nocy, co?
SZEF (zniecierpliwiony) W tej sytuacji przykro mi bardzo, ale nie mogê pani zatrudniæ.

(wstaje na znak, ¿e to koniec rozmowy)
MATKA (fuka oburzona) Nie to nie! Idziemy, dzieci! (wychodzi)
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Matka idzie z dumnie podniesion¹ g³ow¹ przez korytarz tu¿ pod gabinetem szefa, gdzie
siedz¹ kandydatki do pracy. Matka ju¿ jest przy drzwiach, gdy nagle siê odwraca.

MATKA Tu ¿adne Sorbony wam nie pomog¹, najwa¿niejsze, ¿eby siedzieæ kamieniem!
Wyluzujta siê, kobity! A znacie tak¹ zabawê: �Raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy�?
Greta kryje! No, raz� dwa� trzy� ju¿! (odwraca siê nagle z Gret¹ na rêku)
Kobiety zastygaj¹ w bezruchu.
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Szef otwiera drzwi swojego gabinetu na korytarz.
SZEF Nastêpna!

Kobiety siedz¹ nieruchomo.
SZEF (do najbli¿ej siedz¹cej) Proszê do gabinetu.

Kobieta ani drgnie. Szef zdumiony nachyla siê nad ni¹, próbuje j¹ poruszyæ, ale ko-
bieta niew¹tpliwie skamienia³a na beton. To samo sta³o siê z innymi. W drzwiach
wej�ciowych pojawia siê Anio³ objuczony jedzeniem od McDonalda.

ANIO£ Co jest, szefie?
SZEF Nie chc¹ siê ruszyæ z miejsca!
ANIO£ (odk³adaj¹c jedzenie) Rzeczywi�cie, zamurowa³o je na amen! Mo¿e by je roz-

hu�taæ?! (próbuje)
SZEF Z babami tak zawsze! (wzdycha) Ty, And¿elika, jeste� inna! Chod�, zrób mi ma-

sa¿, anio³ku!
ANIO£ Dobrze, mi�ku!

Wchodz¹ do gabinetu.
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Pokój w mieszkaniu Czartoryjañskich. Dziadek siedzi w swoim fotelu i czyta. Matka
przygotowuje siê do wyj�cia: wk³ada star¹ czapkê-uszankê, kilka swetrów, pod swetry
upycha gazety, na to wk³ada podarty p³aszcz. Staje przed Dziadkiem, wygina rêce, jak
paralityk, i zaczyna siê trz¹�æ.

MATKA I co? Mo¿e byæ?
DZIADEK Gdyby móg³ to zobaczyæ twój przodek, Herakliusz Izydor Aleksander Czar-

toryjañski, dowódca regimentu�
MATKA (przerywaj¹c mu) Te¿ siê tak trz¹s³?
DZIADEK (oburzony) Daruj, córko, ale ¿ebraków w naszej rodzinie dot¹d nie by³o! Taki

wstyd!
MATKA Wstyd nie dym � oczu nie wygryzie!
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OJCIEC Anio³ mia³ ci za³atwiæ pracê.
MATKA Prawie ¿e dosta³am, ale rozesz³o siê o dzieci. On nie chcia³.
AGNIESZKA Bo jak siê ma dzieci, to nie wolno pracowaæ! Ja bêdê mia³a duuuuzo

dzieci!
DZIADEK O, z pewno�ci¹! (zafrasowany) Pamiêtam dzieñ, kiedy po raz pierwszy po-

sz³a� do Stokrotki na dyskotekê, przebrana za wszetecznicê babiloñsk¹. Kiedy tylko
zamknê³y siê za tob¹ drzwi, zada³em sobie pytanie: czy aby wystarczaj¹co dok³adnie
wyja�ni³em ci, sk¹d siê bior¹ dzieci?

MATKA (z ironi¹) Pewnie! Traktat Awicenny z dwunastego wieku, po ³acinie, który da-
³e� mi do przeczytania przed wyj�ciem, omawia te sprawy w niezwykle przystêpny
sposób! Jacusia urodzi³am jako� tak w dziewiêæ miesiêcy pó�niej. Ale to chyba czy-
sty przypadek, co nie?!

DZIADEK (wznosz¹c oczy do góry) I nie zamierzasz wiêcej szukaæ pracy?
MATKA Ju¿ znalaz³am! To dopiero jest ciê¿ka praca, tak staæ na mrozie od �witu do

nocy i jeszcze siê trz¹�æ! A najgorzej, jak cz³owiek jest zdrowy i wszystko ma na
swoim miejscu. Ko³o mnie jeden kulapeta ¿ebrze, bez nogi � ten to ma szczê�cie!
Si¹dzie sobie wygodnie, nogawkê podci¹gnie, kikut poka¿e � to ca³a jego robota!
Taki to siê i napije, i przekima, a noga ca³y czas na niego pracuje! A ja tylko do
kibla latam, ¿eby siê rozgrzaæ, i tyle mojego, co mnie czasem babcia toaletowa wrz¹t-
kiem poczêstuje.

JACEK Gdzie siê trzêsiesz, mamo?
MATKA Pod domem towarowym, syneczku.

Jacek otwiera drzwi do ³azienki. Wci¹ga g³êboko powietrze nosem.
JACEK Mmmm! Jak ³adnie pachnie!
MATKA We� sobie! Ile chcesz!
JACEK A masz chochlê?
DZIADEK Wystarczy wyci¹gn¹æ korek!

Jacek przynosi sobie paruj¹c¹ zupê w czym�, co przypomina �redniej wielko�ci mied-
nicê.

AGNIESZKA Mamo, ja te¿ jestem g³odna! Masz co� do jedzenia?
MATKA Zupa jest w wannie!
AGNIESZKA (wchodzi do ³azienki) Ale, mamo! Tutaj ju¿ prawie nic nie ma!
MATKA (spokojnie) To dolej wody, kochanie! Tylko ciep³ej!

S³ychaæ szum wody wlewanej do wanny. Agnieszka ostro¿nie niesie talerz z zup¹ do
pokoju, stawia go na stole i je. Matka podchodzi do Dziadka, w rêku trzyma kawa³ek
tektury.

MATKA Ojciec mi tu co� napisze! No wie ojciec, co� takiego do p³aczu! Jak ludzie na
ulicy przeczytaj¹, to ¿eby dawali!

DZIADEK (ironicznie) Na przyk³ad: �Szanowni Pañstwo! Jestem sierot¹ po Heine-Me-
dinie��

MATKA Po kim?
DZIADEK A mo¿e zwyczajnie: �Szanowni Pañstwo! Jestem oszustk¹, bo nie mam pie-

niêdzy, ¿eby ¿yæ uczciwie!�. Wiesz, szczero�æ robi czasem wielkie wra¿enie na lu-
dziach.

MATKA E tam! Prawda nikogo nie wzruszy. Ja potrzebujê czego� zupe³nie innego. ̄ eby
za serce chwyta³o!

DZIADEK Za serce? Hm� (podchodzi do rega³u z ksi¹¿kami, wyci¹ga �Serce� Amici-
sa) �Matka moja, ¿eby poratowaæ jako� swoj¹ rodzinê, wywêdrowa³a do Buenos Aires,
aby tam przyj¹æ s³u¿bê w jakim bogatym domu. P³aka³a krwawymi ³zami serdeczne-
go ¿alu, kiedy przysz³o jej siê rozstaæ z nami! Z têsknoty niezwyciê¿onej zapad³a na
zdrowiu i s³uch o niej zagin¹³!�
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MATKA I co?
DZIADEK A ja zbieram pieni¹dze, ¿eby tam do Ameryki pojechaæ i j¹ odnale�æ.

Matka g³o�no szlocha.
DZIADEK Widzisz, dzia³a!
JACEK Mamo, dasz mi dwa z³ote?
MATKA (wycieraj¹c g³o�no nos) Odwal siê!
JACEK Nie dzia³a!
MATKA (wskazuje na ksi¹¿ki) A nie masz czego� innego? ¯eby by³o wiêcej cierpienia!

Dziadek podchodzi do biblioteczki, wyci¹ga star¹ ksi¹¿kê pokryt¹ kurzem.
DZIADEK Wiêcej cierpienia? Proszê uprzejmie! (czyta) �Wtedy kazano golenie jego

szczypaæ, ko�ci t³uc, a¿eby cia³o kogo� na ziemiê odpad³o. A choæ oczy jemu przepu-
k³y siê i wyciek³y, on z twarz¹ weso³¹ wszystkie one morderstwa cierpia³. I tak, nic na
nim wymêczyæ nie mog¹c, na ziemi po³o¿yli go w ciemnicy i na piersi kamieñ wielki
uwalili.�

JACEK (z zadowoleniem) Uwalili! Fajne! Co to jest?
DZIADEK �¯ywoty �wiêtych Mêczenników�!
MATKA Zobacz, co jeszcze maj¹!
DZIADEK (przedrze�nia j¹) �Zobacz, co jeszcze maj¹�. To nie wypo¿yczalnia filmów

wideo! (serio) A w ogóle, to jeszcze maj¹ tak: przypalanie boków rozpalonymi bla-
chami�

JACEK (mruczy z zadowoleniem) Mmmm!
DZIADEK Rozci¹ganie na palach�
MATKA Dalej!
DZIADEK Albo targanie piersi!
JACEK Targanie piersi? Jakich piersi?
DZIADEK Niewie�cich. (czyta) �Kwincjanus kaza³ jej piersi niewie�cie ¿elaznymi klesz-

czami targaæ.�
MATKA Nie chcê piersi! Biorê tego, co siê uwali³ w piwnicy!
DZIADEK W ciemnicy! I nie uwali³ siê, ale jemu kamieñ na piersi uwalili.
MATKA To siê tylko tak mówi! Zapisz mi to tutaj! (podaje Dziadkowi tekturê)
DZIADEK Pod jednym warunkiem!
MATKA Jakim?
DZIADEK Zap³acisz od razu za gaz! Nim kamienica pójdzie z dymem od tego ogniska

pod wann¹!
JACEK Ale ja wolê, gdy ona gotuje w wannie! Przynajmniej starcza dla wszystkich.
DZIADEK Zap³acisz czy nie?
MATKA Je¿eli to� (wskazuje na tekturê) chwyci! Ale w¹tpiê!
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Kuchnia. Wszystkie palniki gazowej kuchenki Czartoryjañskich p³on¹ pe³nym ogniem.
Matka bierze czajnik z gotuj¹c¹ siê wod¹, robi herbatê, s³odzi j¹ i niesie do pokoju.
Przedpokój wype³niony jest t³umem ¿ebraków, ka¿dy trzyma w rêku czyst¹ tekturê.
W pokoju za sto³em siedzi Dziadek. Matka stawia przed nim herbatê.

MATKA (gromko) Nastêpny!
Do sto³u podchodzi ¯ebrak, skulony i onie�mielony.

DZIADEK Do jakiej grupy spo³ecznej adresuje pan swoj¹ dzia³alno�æ?
¯EBRAK ¯e co?
MATKA (z westchnieniem) Kto panu daje?
¯EBRAK Kobity po piñdziesi¹tce, i starsze�

Matka odfajkowuje co� w formularzu.



LIDIA AMEJKO

20SZTUKA IRONII
DZIADEK Jakimi �rodkami oddzia³uje pan na adresata?

¯ebrak jako� zrozumia³ pytanie, bo podnosi nogawkê i k³adzie na stole nogê pokryt¹
czerwonymi plamami.

MATKA (wpisuje do formularza) Choroby skórne.
Podaje wype³niony formularz Dziadkowi, a ten wyci¹ga ze stosu papierów odpowied-
ni¹ kartkê i podaje j¹ ¯ebrakowi.

MATKA P³aci pan u mnie!
¯ebrak p³aci i wychodzi do przedpokoju. Otacza go rozgor¹czkowany t³um.

KTO� Z T£UMU I co? Co dosta³e�?
¯EBRAK Jasne. (z dum¹) Hiob!

T³um szemrze zazdro�nie.
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Pokój.
MATKA Nastêpny!

Przed Matk¹ staje wielki, postawny mê¿czyzna z siwymi w³osami. Bez s³owa zdejmuje
opaskê z oka. To, co pokaza³, musia³o zrobiæ wra¿enie, bo Dziadek bez wahania wrê-
cza mu kartkê.

DZIADEK Jurand ze Spychowa.
�Jurand� p³aci i pe³en godno�ci wychodzi. Po korytarzu niesie siê szept: �Patrzcie,
to Jurand, Jurand ze Spychowa!�
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Teraz nastêpuje szybka sekwencja obrazów: portrety kolejnych petentów stoj¹cych
przed Dziadkiem, ka¿dy z nich wykonuje podobny ruch. Mê¿czyzna I obiema rêkami,
jak Rejtan, rozdziera sobie koszulê na piersiach, prezentuj¹c rozleg³¹ bliznê. Mê¿czy-
zna II obiema rêkami, jak klasyczny ekshibicjonista, rozchyla po³y p³aszcza. Mê¿czy-
zna III obiema rêkami rozk³ada ok³adki legitymacji s³u¿bowej.

MATKA (zdziwiona) Pan dzielnicowy? Pan� te¿!
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Reporta¿ telewizyjny. �ródmiejski deptak, po obu stronach siedz¹ ¿ebracy z nowymi
tekturami w rêkach. Przechodnie pochylaj¹ siê nad nimi wypinaj¹c swoje siedzenia �
wszêdzie, jak okiem siêgn¹æ, szpaler wypiêtych przechodniów.

DZIENNIKARZ Oto zwyk³y od jakiego� czasu widok jednej z g³ównych ulic naszego
miasta. Pochylamy siê i my nad tym� hm� niecodziennym zjawiskiem! (podchodzi
z mikrofonem do jednej z wypiêtych pup. Za¿enowany, delikatnie klepie siedzenie prze-
chodnia)
Przechodzieñ prostuje siê. To kobieta w �rednim wieku, z oczami pe³nymi ³ez.

DZIENNIKARZ Proszê nam powiedzieæ: czemu przygl¹da siê pani z tak wielk¹ uwag¹?
KOBIETA (wycieraj¹c oczy wierzchem d³oni) Czytam!
DZIENNIKARZ A co pani czyta?
KOBIETA Oni� (pokazuje rêk¹ na ¿ebraków) opisuj¹ tam ca³e swoje ¿ycie. ¯eby pan

wiedzia³, jakie to wzruszaj¹ce! Bardziej ni¿ w ksi¹¿ce! (poci¹ga nosem) Ta dziew-
czyna, o tam, to, proszê pana, mia³a ch³opaka, studenta, co zar¹ba³ staruszkê siekier¹!
Staruszka �wiêta nie by³a, ale ch³opaka i tak skazali! Dziewczyna czyta³a jemu Bi-
bliê, a potem ruszyli razem na katorgê! (wybucha szlochem)

DZIENNIKARZ (zdziwiony) Na katorgê?
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KOBIETA Na katorgê! Bo ona chyba jest Ruska, ta dziewczyna! Ale, panie, czy to wa¿-

ne? Cz³owiek jest cz³owiek! Ju¿ dawno tak siê nie sp³aka³am. Ale przepraszam, mu-
szê dokoñczyæ czytaæ, bo temu ch³opakowi, co tutaj siedzi, proszê pana, stryj otru³
ojca i o¿eni³ siê z matk¹, a ojciec nie dawa³ mu spokoju po �mierci, ¿e niby �pom�cij
mnie, pom�cij, syneczku!�, no i on, bidak, znaczy siê ten syn, chodzi³ tak i chodzi³,
i nie wiedzia³, co robiæ, a na dodatek narzeczona mu siê utopi³a. Tyle nieszczê�cia na
tym �wiecie� Mówiê panu: ksi¹¿ki by mo¿na o tym pisaæ! (schyla siê i czyta dalej)

DZIENNIKARZ Oto, proszê pañstwa, stajemy siê �wiadkami narodzin swoistej, poru-
szaj¹cej serca, literatury ulicznej. Kto jest jej autorem? Na to pytanie nie potrafimy
jeszcze dzisiaj odpowiedzieæ!
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Dalszy ci¹g sceny 26. Dzielnicowy zamyka s³u¿bow¹ legitymacjê.
DZIELNICOWY Wp³ynê³a skarga od obywatelki Wondraczek Janiny, dozorczyni. Oby-

watelka Wondraczek oskar¿a nieletni¹ Gretê Sigismundê Czartoryjañsk¹ o zadanie
ko³tuna przy u¿yciu oka! A konkretnie, �z³ego oka�, znajduj¹cego siê w posiadaniu
nieletniej!

MATKA (zupe³nie nie zwa¿aj¹c na to, co powiedzia³ Dzielnicowy) No, no! Nigdy bym
pana nie pozna³a w tym mundurze, panie dzielnicowy! Zreszt¹� bez munduru te¿
pan ³adnie wygl¹da³. A pamiêta pan, jak tañczyli�my w Stokrotce na golasa? Pan tyl-
ko w czapce i z pa³¹�

DZIELNICOWY (surowo) Pani Czartoryjañska!
MATKA (uwodzicielska, zaczyna �kleiæ siê� do Dzielnicowego; prawie siada mu na

kolanach) Ale czapkê mia³ pan wtedy inn¹!
DZIELNICOWY (miêkko) Zmienili nam!
MATKA (patrz¹c Dzielnicowemu g³êboko w oczy) A� resztê� te¿ wam zmienili?
DZIELNICOWY Te¿! Wed³ug norm europejskich. (odsuwa Matkê, chrz¹ka s³u¿bi�cie

i kontynuuje to, z czym przeszed³) Obywatelka Wondraczek oskar¿a pani¹ równie¿
o prowadzenie nielegalnej dzia³alno�ci gospodarczej, w wyniku której zanieczyszczy�
zaszczynieszczy� zaszczy� Zabrudzana jest klatka schodowa.

JACEK To nie jest dzia³alno�æ gospodarcza, tylko charytatywna! My pomagamy ubo-
gim!

DZIELNICOWY (ironicznie) A oni wam za to p³ac¹! Z wdziêczno�ci! Obawiam siê, synu,
¿e to mo¿e byæ grubsze wykroczenie! Chyba ¿e�

MATKA (przymilnie) Chyba ¿e co, kochany panie dzielnicowy?
DZIELNICOWY Chyba ¿e za³o¿ycie fundacjê. Biedni wp³acaj¹ darowizny na fundacjê,

a wy� im potem pomagacie! (zbiera siê do wyj�cia. Do Matki) A pani przyjdzie kie-
dy� do Stokrotki! W pi¹tki na dyskotece stojê na bramce.
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Brama wej�ciowa. Szyld: �Stokrotka. Fundacja Na Rzecz Ubogich�. I dopisek: �Przyj-
mowanie darowizn � o ka¿dej porze�. W bramie pojawia siê Dozorczyni w we³nianej
czapce.

S¥SIADKA Co, pani Wondraczkowa! Skwar taki, a pani w czapce?
DOZORCZYNI A co ja mam, kochana, robiæ! Ko³tuna mie zadali, o, te! (wskazuje na

szyld) Podobnie¿, najgorzy, jak jego przeziêbiæ! Dlatego w cieple musze go trzymaæ.
S¥SIADKA A obci¹æ? Nie mo¿e go pani obci¹æ?
DOZORCZYNI Obci¹æ! Pani! (¿egna siê z przestrachem) To najgorzej! Mo¿na og³uch-

n¹æ, o�lepn¹æ, a jeden to nawet od tego umar³!
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S¥SIADKA Oj, co prawda, to prawda! Mój dziadek nieboszczyk opowiada, ¿e jak jemu

ko³tuna obciêli, to on, pani kochana, tak skaka³, tak kwicza³, tak siê krêci³ w ko³o, jak
durny, ¿e kijami trza go by³o zat³uc!

DOZORCZYNI (przera¿ona) Paninego dziadka?
S¥SIADKA Nie � ko³tuna! Ale pani siê nie martwi, pani Wondraczkowa! Na uroki naj-

pewniejszy sznur po wisielcu!
DOZORCZYNI Sznur po wisielcu? A sk¹d wezne sznur po wisielcu?
S¥SIADKA A tu obok jeden w sobotê siê obwiesi³! Pani kupi od wdowy. Tylko niech

pani �pieszy, bo ludzie na metry biero!

S c e n a  30

Kuchnia. Matka próbuje bezskutecznie zapaliæ gaz, ju¿ to zapa³kami, ju¿ to zapal-
niczk¹. Dziadek siedzi przy kuchennym stole, na którym roz³o¿ony jest wielki staro-
druk. Na kolanach trzyma Gretê, wokó³ niego na pod³odze siedz¹ zas³uchani Jacek
i Agnieszka.

DZIADEK (czyta z ksiêgi) �Ognie pe³za³y u jej stóp, jak jadowite wê¿e! Patrzy³a przera-
¿ona, próbuj¹c odepchn¹æ je stop¹, ale nogi spêtano jej ¿elaznym ³añcuchem osobi-
�cie po�wiêconym przez biskupa Koty³kowskiego. Nagle ogniki wskoczy³y na jej
sukniê � Greta Sigismunda Czartoryjañska zaczê³a p³akaæ. Kiedy ognie stosu objê³y
jej kaftan i zaczê³y wspinaæ siê po d³ugich czarnych w³osach, dziewczyna krzyknê³a
strasznym g³osem: «Przeklinam was, Dziurdzia³³owie, za moj¹ krzywdê i �mieræ nie-
winn¹! I obiecujê wam, ¿e wrócê tu jeszcze! Wróóóócê!» I z tymi s³owami skona³a
na stosie�.

MATKA (walcz¹c z zapalniczk¹) Czym oni zapalali te stosy?
DZIADEK Gdyby� ty je zapala³a, nasza Greta by³aby ca³kiem bezpieczna. (ca³uje Gretê

w r¹czkê)
JACEK A mo¿e znowu odciêli nam gaz?
MATKA A wiesz, ¿e to bardzo mo¿liwe! (zachwycona) Jaki ty jeste� m¹dry, Jacusiu!

Teraz to ju¿ prawie na pewno przypuszczam, ¿e twoim ojcem jest �redni Padó³ka! On
te¿ jest taki m¹dry!

DZIADEK Jak taki m¹dry, to czemu siedzi!
MATKA Bo prokurator siê na niego zawzi¹³!

Do kuchni cicho wchodzi Anio³. Staje pod �cian¹. Wyra�nie straci³ rozmach.
ANIO£ Masz co� na� gojenie ran?
MATKA Woda utleniona.
ANIO£ A bêdzie piek³o?
MATKA P i e k ³ o?! Jak mi nie dasz zaraz jakiej� forsy, to piek³o masz jak w banku!

Anio³ jêczy. Teraz widaæ, ¿e jest pobity. Siada. Matka obmywa mu rany.
ANIO£ (jêczy) Opatrzysz mi jeszcze skrzyd³o?
MATKA Dawaj! (naciera go jak¹� ma�ci¹) Kto ciê tak urz¹dzi³, And¿elika?
ANIO£ Kotlet, Parówa i Bu³ka!
AGNIESZKA Mamo, ja jestem g³odna! Jestem g³odna!
MATKA Cicho, córeczko! Anio³ zadawa³ siê z ¿arciem, i zobacz, jak wygl¹da!

Agnieszka przestraszona chowa siê do k¹ta. Anio³ jêczy.
MATKA Nie jêcz! Gretê bardziej bola³o!
ANIO£ Czy musisz mi teraz o tym przypominaæ? Kobiety s¹ naprawdê strasznie ma³ost-

kowe!
DZIADEK (wstaj¹c z fotela, gro�nie) Za pozwoleniem, panie stró¿! A gdzie ty siê w³a-

�ciwie podziewa³e�?
ANIO£ (zas³aniaj¹c siê przed spodziewanym ciosem) Kiedy?
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DZIADEK Drugiego Septembra roku pañskiego tysi¹c sze�æset piêædziesi¹tego pi¹tego,

jak Gretê, nies³usznie oskar¿on¹, palili na stosie, co?
ANIO£ Niech no sobie przypomnê� (wyci¹ga gruby notes typu organizer) Wojny krzy-

¿owe � nie! Bitwa pod Kircholmem � te¿ nie! A, ju¿ wiem: jeden kolega zaprosi³
mnie na wieczorek po¿egnalny przed upadkiem i ogl¹dali�my pornole z Sodomy!

DZIADEK (ma ochotê przy³o¿yæ Anio³owi) Przez ciebie stracili�my wszystko!
ANIO£ Ale Boss da³ wam jeszcze szansê! A mnie za karê obarczy³ cia³em! A tak przy

okazji: wiesz, cia³o cholernie drogo kosztuje, a ja muszê teraz z czego� ¿yæ. Mo¿e
wymy�lisz mi co� wzruszaj¹cego na tekturê � postojê trochê, rany siê zagoj¹�

DZIADEK Ju¿ siê tym nie zajmujê!
ANIO£ (zdziwiony) Od kiedy?
DZIADEK (wzdychaj¹c) Od czasu, gdy mój klient napisa³ sobie na tekturce, ¿e jest szkoc-

kim owczarkiem o imieniu Lassie i zbiera pieni¹dze na powrót do domu!
ANIO£ No pewnie! Kto by w to uwierzy³!
DZIADEK Niektórzy� uwierzyli! Siedzi teraz w schronisku dla bezdomnych psów.

Anio³ wyra�nie posmutnia³, stoi bezradnie. Czartoryjañscy te¿ zamilkli, wszystkich
ogarnê³a beznadzieja.

AGNIESZKA (dociekliwie) A dlacego Boss da³ Grecie jesce jedn¹ sansê?
MATKA ¯eby�my mieli jedn¹ gêbê wiêcej do wy¿ywienia!
JACEK No w³a�nie! Dlaczego ona wróci³a?
DZIADEK I w dodatku sama to przepowiedzia³a! Przypomnijcie sobie: �Wróóóócê!� �

krzycza³a!
JACEK ¯eby siê zem�ciæ na Dziurdzialle! (walczy z niewidzialnym przeciwnikiem)
MATKA A sk¹d ona we�mie tego Dziurdzia³³ê, co j¹ kaza³ spaliæ?
DZIADEK Dziurdzia³³o na pewno ma potomków!
JACEK (zachwycony) I my do nich pojedziemy, a Greta zabije ich wzrokiem! (chwyta

Gretê jak karabin maszynowy) Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta! Zabije wszystkich Dziurdzia³³ów!
ANIO£ Nie zgadzam siê! Przemoc� (jêczy) nie jest ¿adnym rozwi¹zaniem!
DZIADEK Chyba ¿e�
WSZYSCY C o!?
DZIADEK Proces Grety Sigismundy odby³ siê z ra¿¹cym naruszeniem procedur s¹do-

wych!
MATKA Ojciec mówi po ludzku!
DZIADEK Wniesiemy o rewizjê procesu!!! Dziurdzia³³o bêdzie musia³ oddaæ zagrabio-

ny maj¹tek!
ANIO£ I zap³aciæ odsetki za� trzysta piêædziesi¹t lat! Ty, stary, ty masz ³eb!
DZIADEK Ja przygotujê dokumenty s¹dowe! (wyci¹ga wiekowe papiery s¹dowe z pie-

czêciami) To powinno wystarczyæ. (zaciera rêce, jest pe³en wigoru)
Nagle na kuchence buchaj¹ pe³nym ogniem wszystkie palniki.

DZIADEK (patrzy na ogieñ, podkrêca sarmackiego w¹sa i mruczy zadowolony) Tak!
Tak! Dies irae, dies irae! Nadchodzi dzieñ gniewu Bo¿ego!

AGNIESZKA (szarpi¹c Dziadka za rêkaw) A jak my znajdziemy tego Dziurdzia³³ê?

S c e n a  31

Zmêczona, spocona twarz Anio³a, który ubrany w uniform firmy przewozowej z wysi³-
kiem niesie wielki zabytkowy zegar. Wchodzi do wielkiego salonu i ustawia go pod
�cian¹, na której wisi wielki portret sarmaty w dumnej pozie, z odpychaj¹cym wyra-
zem twarzy i wyra�nym podpisem: January Dziurdzia³³o. Ca³y salon urz¹dzony jest
z nowobogackim przepychem, wszystkiego jest za du¿o, wszystko w z³ym gu�cie, g³ównie
z³oto i kryszta³y. Anio³ podchodzi do mê¿czyzny odwróconego ty³em i podsuwa mu
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co� do popisu. Rêka ozdobiona sygnetami podpisuje papiery. Anio³ zostawia mu kopiê
jakiego� pisma, a sam wychodzi i ju¿ na korytarzu zaciska piê�ci krzycz¹c rado�nie:
�Yes! Yes! Yes!�.
Mê¿czyzna z sygnetami podchodzi do zegara i nastawia jego wskazówki. Odwraca
siê i widaæ, ¿e cz³owiek ten jest wspó³czesn¹ kopi¹ sarmaty z obrazu: ta sama dumna
poza i odpychaj¹cy wyraz twarzy.

ANIO£ (wsuwaj¹c g³owê do pokoju) Rozprawa zaczyna siê punktualnie o dziewi¹tej!
Proszê siê nie spó�niæ! Sêdzia bardzo tego nie lubi!
Dziurdzia³³o patrzy na Anio³a zdziwiony, a potem przygl¹da siê pismu, które przed
chwil¹ podpisa³.

S c e n a  32

Gmach s¹du. Na ulicy zebra³ siê kolorowy t³um: Emancypunx robi¹ performans, czê�æ
kobiet trzyma transparenty, na których wymalowane s¹ stosy z p³on¹cymi kobietami.

DZIENNIKARZ I znów jeste�my �wiadkami niecodziennego wydarzenia: pani Czarto-
ryjañska�
Pojawia siê Matka ubrana jak japoñska uczennica: podkolanówki, plisowana spód-
niczka, bia³a bluzka.

DZIENNIKARZ �wytoczy³a proces jednemu z najbogatszych ludzi w naszym regio-
nie! (do Matki) Pani w tym procesie wystêpuje w imieniu swojej�

MATKA Córki! (pokazuje na Gretê) Która zosta³a spalona na stosie w tysi¹c sze�æset
piêædziesi¹tym pi¹tym roku.

DZIENNIKARZ Córki?
DZIADEK (odsuwa Matkê) Chodzi oczywi�cie o Margaretê Sigismundê Czartoryjañ-

sk¹, nasz¹ pra-pra-pra-babkê, która zosta³a spalona na stosie, w wyniku fa³szywych
oskar¿eñ Januarego Dziurdzia³³y.

MATKA No w³a�nie!
DZIENNIKARZ (do kamery) Proszê pañstwa, takiego procesu jeszcze nie by³o! Pierw-

sza w Europie rewizja procesu o czary!!! Oddajê g³os do studia!

S c e n a  33

SPIKERKA A w studio nasi go�cie: pani profesor Maria Janion, biskup Pieronek, Kinga
Dunin, Izabela Filipiak i inni.
W tej scenie autentyczne postaci wypowiadaj¹ swoje opinie na temat: �Jaki sens ma
rewizja procesu o czary w dzisiejszych czasach?�, wskazuj¹c na rozmaite aspekty
sprawy: od terapeutycznego, przez etyczny, na ekonomicznym skoñczywszy.

S c e n a  34

Sala rozpraw. Na ³awie oskar¿onych siedzi kompletnie zbarania³y Dziurdzia³³o ze swoim
obroñc¹, który nerwowo wertuje reprint starodruku �M³ot na czarownice�. Po prze-
ciwnej stronie rodzina Czartoryjañskich w komplecie � na naczelnym miejscu Greta.

OBROÑCA DZIURDZIA££Y Wysoki s¹dzie, ten proces to jaki� absurd! Wnoszê o unie-
wa¿nienie. Mojego klienta nie by³o na miejscu zbrodni, a oto jego� (z ironi¹) nie-
podwa¿alne alibi: �wiadectwo urodzenia! Mój klient urodzi³ siê trzysta dziesiêæ lat po
dokonaniu przestêpstwa! (siada zadowolony)

DZIADEK (wstaje powoli, mówi i wygl¹da jak Wernyhora) Przenaj�wiêtszy trybunale!
Masz oto s¹dziæ cz³owieka, który swoj¹ potêgê zbudowa³ na zbrodni i krwi niewin-
nej! W twoich rêkach spoczywa teraz honor i cze�æ Rzeczypospolitej! Od ciebie zale-
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¿y teraz przysz³o�æ naszej ojczyzny, gdy¿ jako gwiazda na niebosk³onie, co wysy³a
swoje �wiat³o w ciemny mrok, tak i ty, najja�niejszy trybunale, wysy³asz przysz³ym
pokoleniom swój �wiat³y wyrok: czy pozwolisz, by zbrodnia by³a fundamentem na-
szego ¿ycia?! Czy to chcesz powiedzieæ naszym córkom, synom i wnukom? (zastyga
z rêkami wzniesionymi do góry)
Zapada cisza. Teraz kamera pokazuje �przenaj�wiêtszy trybuna³�, który jest kobiet¹
po piêædziesi¹tce i kompletnie oniemia³ z wra¿enia. Obroñca Dziurdzia³³y krêci siê
nerwowo z krzywym u�miechem: niew¹tpliwie przegra³ tê rundê.

SÊDZIA Podtrzymujê wniosek powództwa.
Dziadek opuszcza rêce. Reszta rodziny Czartoryjañskich wyra¿a spontaniczn¹ rado�æ,
jak w teleturnieju �Familiada�.

OBROÑCA DZIURDZIA££Y Przenaj�wiêt� To znaczy: wysoki s¹dzie! Chcia³em za-
uwa¿yæ, ¿e brakuje niezbitych dowodów na to, ¿e taka zbrodnia w ogóle siê dokona-
³a! Spalenie na stosie czarownicy to tylko taka miejscowa legenda! (próbuje teatral-
nie wznie�æ rêce do góry) Gdzie jest narzêdzie zbrodni? Gdzie �wiadkowie? (chrz¹ka,
opuszcza rêce, siada)

DZIADEK (bez �ladu teatralno�ci) Oto autentyczne dokumenty, które od trzystu piêæ-
dziesiêciu lat przechowuje moja rodzina. (wyci¹ga pergaminy z pieczêciami) Tu opi-
sano wszystkie tortury, jakimi drêczono Gretê Sigismundê za spraw¹ Januarego Dziur-
dzia³³y � ostrzegam wysoki s¹d, ¿e ten opis jest bardzo drastyczny!

SÊDZIA Niech pan czyta.
DZIADEK �Najsampierw kat zwi¹za³ jej rêce na plecach, a miejsca na szyi i pod pacha-

mi posypa³ siark¹ i podpali³, a ca³e cia³o podci¹gn¹³ pod sufit. Potem przywiesi³ jej do
nóg ciê¿ary i uda³ siê na �niadanie na trzy godziny. Gdy wróci³, za pomoc¹ Gresillons
� specjalnie zaprojektowanego imad³a � mia¿d¿y³ jej kciuki i wielkie palce u nóg.
Potem za³o¿ono jej �hiszpañski but� z ¿elaza, rozpalony do czerwono�ci. Gdy ju¿
omdla³a z bólu i wyczerpania, posadzono j¹ na krze�le z ¿elaza i rozpalono pod nim
ogieñ. Tak min¹³ dzieñ pierwszy tortur.�
Na sali zapada cisza. Wszyscy patrz¹ z obrzydzeniem na Dziurdzia³³ê.

DZIADEK A to� (wyci¹ga zardzewia³y, osmalony ³añcuch) Przechowywany w naszej
rodzinie od przesz³o trzech stuleci� ³añcuch, którym skrêpowano nieszczêsn¹ Mar-
garetê Sigismundê, kiedy p³onê³a ¿ywcem na stosie!
Po sali niesie siê szmer. Jaka� kolorowa Emancypunx krzyczy, wznosz¹c do góry piê�æ:
�Za jaja go na tym ³añcuchu��, ale j¹ uciszaj¹.

OBROÑCA DZIURDZIA££Y A jaki jest dowód na to, ¿e mój klient mia³ z tym jakikol-
wiek zwi¹zek?

DZIADEK January Dziurdzia³³o zezna³ s¹dowi, i¿� (czyta) �Margareta Sigismunda
Czartoryjañska zupe³nie bez odzienia bêd¹c, na niebie mu siê ukazywa³a, nieprzy-
stojnie tañcz¹c�. Tutaj jest jego w³asny podpis. (pokazuje wszystkim pergamin z pod-
pisem)

DZIURDZIA££O (wstaje i krzyczy) Ale ja nigdy nie sk³ada³em o�wiadczenia, ¿e mi siê
go³a baba na niebie ukazywa³a! Proszê, t o s¹ moje o�wiadczenia! (wyci¹ga plik
kartek) To� (czyta) ¿e nie mia³em pojêcia, ¿e dzieciak, którego trzymam do chrztu,
to syn bossa Pruszkowa. To� (czyta z innej kartki) ¿e nie by³em pijany� Zaraz, nie!
Nie! ¯e b y ³ e m � tak, ¿e by³em pijany� kiedy sk³ada³em ofertê korup� (jego
obroñca go ucisza, wiêc siada)

DZIADEK To u nich tradycja rodzinna, to sk³adanie o�wiadczeñ. W roku tysi¹c sze�æset
piêædziesi¹tym pi¹tym zeznanie Januarego Dziurdzia³³y wystarczy³o, aby skazaæ Gretê
Sigismundê na �mieræ w mêczarniach.
Dziurdzia³³o i jego obroñca naradzaj¹ siê szeptem.

OBROÑCA DZIURDZIA££Y Wysoki s¹dzie, mój klient chce z³o¿yæ o�wiadczenie.
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MATKA Znowu!?

Greta wybucha p³aczem. Matka j¹ tuli.
MATKA Nie p³acz, maleñka, mamusia nie pozwoli ciê spaliæ na stosie!

Szturchany przez swojego obroñcê Dziurdzia³³o wstaje i mówi.
DZIURDZIA££O Ja� eeee� tego�. chcê wyraziæ ubolewanie z powodu zachowania

mojego przodka i� eeeeee� tego� przepraszam.
MATKA A maj¹tek, ³obuzie, co go ukrad³e�! Samo �przepraszam� to sobie mo¿esz wsa-

dziæ� wiesz gdzie!
DZIURDZIA££O (w�ciek³y) Maj¹tek? Wara od maj¹tku, zdziro jedna! Legalnie go

kupi³em i na wszystko mam starodawne kwity! To jest �wiête prawo w³asno�ci!
I z takimi menelami, jak wy, dzieliæ siê nie bêdê! Won do rynsztoka, gdzie wasze
miejsce!

SÊDZIA Proszê o spokój! Niestety� z przykro�ci¹ muszê przyznaæ, ¿e pozwany Dziur-
dzia³³o hm� ma dokumenty stwierdzaj¹ce, i¿ jest obecnie prawowitym w³a�cicielem
pa³acu Czartoryjañskich i wszystkich ziem nale¿¹cych niegdy� do ich maj¹tku. Nie
widzê równie¿ podstaw do roszczeñ o odszkodowanie za spalenie na stosie � z powo-
du znikomej szkodliwo�ci spo³ecznej czynu!
Emancypunx krzycz¹: �Hañba! Spaliæ j¹ na stosie!�.

DZIADEK Chcia³bym zwróciæ s¹dowi uwagê, ¿e my nie chcemy odszkodowania.
SÊDZIA Nie?
DZIADEK Domagamy siê po³owy maj¹tku, poniewa¿� (nie mo¿e mówiæ, jest blady,

dr¿y, opieraj¹c siê rêkami na stole)
SÊDZIA Czy dobrze siê pan czuje? Mo¿e podaæ panu wody?
DZIADEK Nie! Nie! To, co chcê powiedzieæ� z trudem przechodzi mi przez gard³o.

Ale przecie¿ i tak kiedy� prawda musi wyj�æ na jaw�
SÊDZIA Wiêc niech pan mówi!
DZIADEK January Dziurdzia³³o by³� w prostej linii praprapraprapradziadkiem obecnej

tu Margarety Sigismundy Czartoryjañskiej!
Jêk niesie siê po sali.

SÊDZIA Jak pan to rozumie?
DZIADEK Obecny tu January Dziurdzia³³o� i my� (nie mo¿e tego wymówiæ)� nale-

¿ymy do tej samej rodziny!
Na sali szum. Dziurdzia³³o co� krzyczy.

DZIADEK Muszê w koñcu wyjawiæ tê najg³êbiej skrywan¹ tajemnicê: January i Greta
Sigismunda byli� kochankami!
Szum na sali. Matka patrzy z wyrzutem na Gretê.

DZIADEK Kiedy Greta postanowi³a opu�ciæ Januarego, ten nikczemnik z zemsty oskar-
¿y³ j¹ o czary. Nie wiedzia³ jednak, ¿e syn Grety, Herakliusz Impostor Jacenty Ewa-
ryst Beda Czcigodny Czartoryjañski, jest równie¿ jego synem!

OBROÑCA DZIURDZIA££Y (macha lekcewa¿¹co rêk¹) Gadaj zdrów, stary! Tego te-
raz nikt nie udowodni!

SÊDZIA Czy ma pan jakie� dowody? Zdjêcia, nagrania, badania genetyczne?
DZIADEK (straci³ animusz) Niestety nie mam ¿adnych, co chyba oczywiste, stosow-

nych dokumentów, na udowodnienie mojej tezy.
Poruszenie na sali.

DZIADEK Mam natomiast� �wiadka!
SÊDZIA Jakiego �wiadka?
DZIADEK �wiadka ich tajemnego romansu.
SÊDZIA Ma pan na my�li romans sprzed trzystu piêædziesiêciu lat.
DZIADEK Tak, wysoki s¹dzie.
SÊDZIA Ma pan na my�li� ¿ y j ¹ c e g o  �wiadka?
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DZIADEK Jak najbardziej!
OBROÑCA DZIURDZIA££Y Wysoki s¹dzie, to jaka� farsa! Wnoszê o zbadanie poczy-

talno�ci�
DZIADEK Mam �wiadka, który udowodni ponad wszelk¹ w¹tpliwo�æ, ¿e mówiê praw-

dê! Oto on!

S c e n a  35

Drzwi siê otwieraj¹ i wchodzi Anio³. Na plecach ma wielkie �nie¿nobia³e skrzyd³a,
jak na dziewiêtnastowiecznych oleodrukach. Co parê kroków które� ze skrzyde³ opa-
da, ale Anio³ szybko mocuje je na nowo.

ANIO£ Angelus Guardianus, zwany potocznie Anio³em Stró¿em. Ja jestem akurat anio-
³em stró¿em Grety Sigismundy Czartoryjañskiej. O Matko �wiêta, co ja z ni¹ mia-
³em, ¿eby s¹d wiedzia³! Co ja siê dziewczyny nie naprosi³em, nie nab³aga³em! Mówi-
³em jej: przestañ siê w koñcu gziæ z tym Januarym, masz przecie¿ mê¿a, który, co
prawda, przez ca³y dzieñ pijany le¿y, ale mog³aby� na przyk³ad czysto�æ �lubowaæ,
jak �wiêta Jadwiga?!

OBROÑCA DZIURDZIA££Y Zg³aszam sprzeciw, wysoki s¹dzie! �wiadek nie jest�
wiarygodny!

SÊDZIA Dlaczego?
OBROÑCA DZIURDZIA££Y Poniewa¿ jako ateista nie mogê uznaæ zeznañ �wiadka,

w którego istnienie nie wierzê! Anio³ów nie ma!
ANIO£ S³uchaj, mecenasiku! A pamiêtasz sprawê Salcesona? Sam powo³a³e� na �wiadka

przestêpstwa osobê, której nie by³o! No, w ka¿dym razie nie by³o jej� na miejscu
zbrodni! (z godno�ci¹) Ja istniejê, bez wzglêdu na to, czy we mnie wierzysz, czy
nie! (wyrywa sobie pióro ze skrzyd³a, wrêcza obroñcy Dziurdzia³³y) A to masz jako
dowód!

SÊDZIA Oddalam sprzeciw. Proszê zeznawaæ. (zni¿a g³os) Te¿ mogê jedno pióro?
ANIO£ Dla pani sêdzi � najwiêksze! (siêga gdzie� w okolice ko�ci ogonowej i krzywi¹c

siê z bólu wyrywa sobie ogromne pióro, które nastêpnie wrêcza Sêdzi) No wiêc, jak
ju¿ mówi³em, szepta³em jej do uszka: �Uspokój siê, Greta, ludzie patrz¹!�, ale ona
nic, i dalej siê puszcza³a z tym Dziurdzia³³¹. A on te¿ lata³ za ni¹ jak pies, do olchowe-
go zagajnika i takie tam cuda razem wyczyniali, ¿e nawet mój kolega, co by³ w Sodo-
mie na delegacji, twierdzi³, ¿e czego� podobnego na oczy nie widzia³!

SÊDZIA Wiêc obywatel Angelus� by³ naocznym �wiadkiem�
ANIO£ A co mia³em robiæ? Sam s¹d wie: �Rano, wieczór, we dnie w nocy�� � pornole

na okr¹g³o! Z pocz¹tku to nawet jest zabawne, ale po jakim� czasie� mêczy.
OBROÑCA DZIURDZIA££Y A sk¹d pewno�æ, ¿e syn Grety Czartoryjañskiej by³ rów-

nie¿ synem Januarego Dziurdzia³³y?!
ANIO£ Bo osobi�cie jej to zwiastowa³em!
SÊDZIA Jak to: �zwiastowa³� �wiadek?
ANIO£ Zwyczajnie! Przyszed³em i powiedzia³em: �No to doigra³a� siê, z³ociutka!

Tylko nie rycz, bêdziesz mia³a �licznego synka!�. Kiedy� nie by³o testów ci¹¿o-
wych, wiêc wys³ugiwano siê anio³ami! Nie to, co teraz! ¯eby s¹d wiedzia³, jaka
to dla nas ulga!

SÊDZIA I obywatel zeznaje pod przysiêg¹, ¿e ojcem dziecka Margarety Sigismundy
Czartoryjañskiej jest obecny tu� to znaczy� nieobecny tu January Dziurdzia³³o?

ANIO£ (bij¹c siê w piersi) Jak boga-noga!
SÊDZIA Wobec zaistnia³ych okoliczno�ci s¹d uznaje prawo obecnej tu Margarety Sigi-

smundy Czartoryjañskiej do po³owy maj¹tku Januarego Dziurdzia³³y, wszystko jedno
którego! Zamykam rozprawê!
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Ta sama doniczka, w której w scenie 15 Agnieszka zasadzi³a pestkê jab³ka. Teraz w do-
niczce ro�nie dziwaczne, ma³e drzewko � nie ma w¹tpliwo�ci, ¿e jest to jab³oñ.
Na ³¹ce przed pa³acem Czartoryjañskich zgromadzi³ siê kolorowy t³um, widaæ trans-
parenty z napisem: �Witaj w domu po trzystu piêædziesiêciu latach!�. Matka ostro¿-
nie wyci¹ga ma³¹ jab³oñ z doniczki i wk³ada j¹ do wykopanego do³ka. Wszyscy bij¹
brawo.
Na pode�cie stoi stara wanna Czartoryjañskich, z której co� dymi. Go�cie ustawiaj¹
siê z miskami, kto� nalewa zupê wielk¹ chochl¹.
Teraz kamera pokazuje ksiêdza siedz¹cego po drzewem razem z Anio³em. Ksi¹dz pije
wino, Anio³ równie¿.

ANIO£ (odrobinê pijany) Proszê ksiêdza, ja muszê� zaraz co� wyznaæ. Ja� pope³ni³em
ciê¿ki grzech�. Ja sk³ada³em fa³szywe �wiadectwo� w s¹dzie.

KSI¥DZ Aaa! Jednak pamiêtaj, synu, aby� nie pope³ni³ jeszcze wiêkszego grzechu �
grzechu pychy! W koñcu nikt z nas nie jest anio³em!
Anio³ jako� nie jest przekonany argumentacj¹ Ksiêdza. Dolewa sobie wiêcej wina
i szybko wypija.
Teraz kamera pokazuje tort urodzinowy, wokó³ tortu stoj¹: Dziadek, Agnieszka, Jacek
i Matka z Gret¹ na rêkach. Jacek zapala jedn¹ �wieczkê na torcie. Do Matki podcho-
dzi Dziennikarka.

DZIENNIKARKA (podsuwaj¹c Matce mikrofon) W krótkim czasie osi¹gnê³a pani wiel-
ki sukces. Co da³o pani tak¹ si³ê?
Nagle ca³y tort bucha silnym jasnym p³omieniem. Wszyscy patrz¹ bez zdziwienia na
s³up ognia. Jacek ma³¹ ga�nic¹ pianow¹ gasi tort, który teraz wygl¹da jak udekoro-
wany bit¹ �mietan¹. Wszyscy bij¹ brawo i racz¹ siê z zadowoleniem bia³¹ piank¹.

MATKA (wzruszaj¹c ramionami) Jak to co? Dzieci, no nie?!
Trzymaj¹c Gretê na rêku, patrzy prosto w kamerê. Greta ma siedemnastowieczny cze-
pek na g³owie, spod których wymykaj¹ siê czarne loki. Robi oko do kamery � ekran
telewizora szarzeje i pokrywa siê siateczk¹ pêkniêæ.

Koniec


