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Mieszkańcy wsi Pienice 
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BRYŁA JAS 
KUSMIERCZYKOWA JADWIGA 
SAKOWICZ ZYGMUNT 
KAMilliSKA ANASTAZJA 
DUD ZIN A EMILIA 
WILK ADAM 
ŁOSKOT LEOKADIA 
OSICA STANISŁAW 
ADAMIECKI STANISŁAW 
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55 lat 
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45 lat 
50 lat 
55 lat 
60 lat 
65 lat 

Na proscenium mieszkańcy wsi Pienice. 
PRZEWODNICZĄCY (do widowni) To jest wieś P.ienice. 

• ł 

DUDZINA EMILIA Powiat Maków Mazowiecki, województwo warszaJWskie. A ja 
Dudzina Emilia. 

PRZEWODNICZĄCY (kłaniając się) Szczepański Stanisław, a ten tu (wskazując) 
Wilk Adam. 

WILK ADAM (występuje kłaniając się) Tak, Wilk Adam. 
SAKOWICZ ZYGMUNT (występuje i kłania się) Sakowicz ZygmUiillt. 
OSICA STANISŁAW (rozejrzał się po obecnych i ze swego miejsca) Osica . 
PRZEWODNICZĄCY 'Deż Stanisław. Tu ·co drugi Staruisław. O - i ten gospodarz. 

Stanisław - Adamiecki (Adamiecki ukłonił się, Przewodniczący wskazując) 
a to Łoskot Leokadia. (kobieta skłoniła głowę) 

• Wyróżnienie w konkursie Ministerstwa Kultury i Sztuki na sztukę o problematyce 
Polski współczesnej, rozstrzygniętym 10 lutego br. Nagród nie przyznano. (Red.) 
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KAMIŃS~A ANASTAZJA (agresywna) Kamińska knastazja. 
KUŚMIERCZYKOWA JADWIGA (z zażenowanym uśmiechem) No to ,i j·a -

Kuśmierczylrowa Jadwtiga. 
PRZEWODNICZĄCY I najmłodsii - Bryła Jaś, to !Zilaczy Jan Bryła (Bryła się 

kłania) i Kryśka Szew~ówna (również się ukłoniła. Po pauzie, wpatrując 
się w widownię) Wy, tam - a my - tu. A'le ta<k naprawdę tu ludzie i tu 
ludzie. Mogło s·ię to rwszędzie wydarzyć, a że :ulapzyło się w Pienicach ... 

SZEWCZAKOWiNA KRYSTYNA (rezolutna, obyta) Mówią, ·że dlateg·o wioska się 
Pieiillice nazywa, bośmy s[ę ltu 1ZaWs2'Je pieniaczyLi. 

DUDZINA EMILIA A to 111'iEWrawlda! 
KUŚMIERCZYKOWA JADWIGA Nie więcej od innych. 
OSICA STANISŁAW Wrieś ja!k: wieś. 
PRZEWODNICZĄCY Ale duila wieś. 
DUDZINA EMILIA (ze śmiechem) Chyba długa. 
PRZEWODNICZĄCY (nie pozwalając sobie przerwać) Mamy tu Gromadzką Radę 

Narodową, :ze mną, -co już .dziesięć laJt urząd Przewodniczącego piastuję. Tadde 
Posterunek Milicji. 

SZEWCZAKO.WNA KRYSTYNA PocZJtę. 
KUŚMIERCZYKOWA JADWIGA Tysiąclatlkę ośmioklasową. 
PRZEWODNICZĄCY Które dziecko dalej się uczy to już musi dojeżdżać. 
KUŚMIERCZYKOWA JADWilGA Mamy Izbę Pmodową. 
DUDZINA EMILIA Dla trzech wsi. 
PRZEWODNICZĄCY A denty.sta przyjeżdża raz w tygo•cfu1J.u. 
BRYŁA JAś (ze śmiechem) Ale nie ma za wiele voboty! 
PRZEWODNICZĄCY (z uśmiechem) Boją się... (po pauzie) No co tam jeszcze? 

Mamy kościół oczywiście i probos.z-czów'kę. To od dawna. Prawdę mówiąc 
najpierw była dwornka kapLica, co teraz jest kościołem, a potem dopiero wieś 
P1ienice. (zastanawia się przez chwilę, potem swobodnie i gawędziarsko) We 
wiosce nic dŁuższego nie mamy, ani też większego niż ta nasza rzeka Orzyc 
i ta nasza droga - sosz (poprawia się szybko) s .zos - sosza. Droga to coś naj
ważniejsrzego. Bo drogą wszystko, co dobre, a czasem i nie takie dobre -
prrzychodzi... Teraz jest asfaLtowana i po niej autobus kursuje, nawet 111'ie po
wtiem dość pUII1ktualnie, chyba, że mu -coś tam ... 

DUDZINA EMILIA Przewodniczący nie gada, bo nieprawda! Często się spóźnia. 
Albo 'i nie stanie wcale! 

PRZEWODNICZĄCY (nie dając sobie przerwać) O drodze mówiłem. Droga ... 
jeszcze ja pamiętam czasy kiedy jak wóz ku wsi skręcał to w deszcz ... 

OS'ICA STANISŁAW Glina po piastę! 
PRZEWODNICZĄCY A w suszę !tyleż samo piachu. A ltak chyba było hen - od 

ozaws ze. 
ŁOSKOT LEOKADIA No pewnie ... 
BRYŁA .JAś Dopóki tego asfa•ltu nie położyli. 
P-RZEWODNICZĄCY Po .tej d!'lodze przechodziła mimo wsi Historia! 
WILK ADAM Ale IJ'l:ier2:adko d o nas rzJahaazylla! 
PRZEWODNICZĄCY Tak. iPamiętam, je~ze byłem mały, akurat szlem z ikrową 

na wygon jak Stanisława KI"Uika rw sołdaty wzięli. 
DUDZINA EMILIA Tego? (wskazuje ku scenie) 
SA.KOWICZ ZYGMUNT Kruk t;o Kruk. Jeden Kruk we rwsi. 
PRZEWODNICZĄCY To jeszcze było prz,ed rwojną. Przed tamtą wojną. A co 

przedtem, to państwo pewnie .lepiej wiecie ode mnie. Myślę, że i Książęta 
Mazowieccy po naszej drod.re jeździli niCI po1owall1ia, bo tu jeszcze nawet mamy 
resZJtki lbmów Mazowieckich. 

OSICA STANISŁAW No, Pustzcza jest przecie ... 
LOSKOT LEOKADIA Nie, to daLej. Tam są Kurpie - jak wieś Cierpięta i... 
SZEWCZAKOWNA KRYSTYNA Z Cierpięt Stanisław Chróścicki pochodzi - ten 

młody (wskazuje ku scenie) Kruka Stanis~awa zięć. 
PRZEWODNICZĄCY Oo potem ta droga widziała, '~ogo nosiła .za tnaszego żyda 

tlo też wszyscy rwiemy. Nasze rwojslro, potem .hitlerows1de. Parltyzanty tędy 
przechodzHd... 

DUDZIN A Mamy nawet Dom Partyzanta, co to ... 
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PRZEWODNICZĄCY To już 
Niemcach i partyzantach 
chłopaki w mundurach, 
słowem: ;to C·OI po kraj 
przeżywaliśmy, chociaż 
tylko dla nas. (z zadumą) 
jak ta nasza droga ~ ta 
Orzyc płynie sobie, jak 
rpaskoczy - do rzeki bywa 
i dalej sobie płynie. Nie myśli 

ŁOSKOT Niedobra rzeka! Raz 
razem goni za tobą, aż na 

OSICA ... albo i na drzewa 
PRZEWODNICZĄCY 

często wieczorami gad 
DUDZINA Zła rzeka. Raz 
ŁOSKOT A łąki torfowe co 
SZEWCZAROWNA A doły 
PRZEWODNICZĄCY I koń 
DUDZINA Dziecko się tam 
SZEWCZAROWNA Różnie się na 
PRZEWODNICZĄCY Niedobrze j 
WILK Niedobrze jak przy rzece 
SAKOWICZ Niedobrze jak na 
PRZEWODNICZĄCY Niedobrze 
DUDZINA ... we wsi, gdzie jest 
OSICA ... gdzie są takie łąki 
ŁOSKOT ... gdzie są takie l!łeooKre l 
SAKOWICZ .. .i koń tam 
OSICA ... dZiiecko się może utoorc ... ~ 
KAMIŃSKA Co to tam się 

g asa) 
Równocześnie rozjaśnia się 
Chróścickiego. Na jednym z 
Kruk. Drzwi wejściowe pou 
wa. Rozejrzała się po izbie. 
za sobą. 

RĘKAWKOWA Pochwalony ... 
KRUK Na wieki... (dopiero 

na ziemię) A, to ty 
RĘKAWKOWA Na robocie 
KRUK Ho - to już jakby rw 
RĘKAWKOWA Do pasania to 

dzieć do pasania. Nde. 
dzów. I jeść dawali. 

KRUK Kurpsie. 
RĘKAWKOWA Syto. Z 

nie-ładnie-aleganoko. 
dobrą. 

KRUK To żeś teraz bogac7Jka. ( 
RĘKAWKOWA A od Serocka 
KRUK Wymyślać mi przyszłaś? 
RĘKAWKOWA Od Serocka -

obraiaj! 
KRUK (pod nosem) Przyszła 

drzwiami stoisz? Wejdź. 
RĘKAWKOWA Nie ma ich? 
KRUK A choćby i byli. Mleka 
RĘKAWKOWA Za poczęstunek 
KRUK (łazi po kuchni zaglądając 
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No to .:i ja -

to IZ!laczy Jan Bryła (Bryła się 
się ukłoniła. Po pauzie, wpatrując 

Ale ta•k naprawdę tu ludzie i tu 
że :?Jdanzyło się w Pienicach ... 

Mówią, że dlatego wioska się 

Mamy tu Gromadzką Radę 
Przewodniczącego piastuję. Także 

w tygodniu. 
roboty! 

dojeżdżać. 

(po pauzie) No co tam jeszcze? 
To od dawna. Prarwdę mówiąc 
kościołem, a potem dopiero wieś 

swobodnie i gawędziarsko) We 
lwiiekszE!I?:O niż ta .nasza rzeka Orzyc 

szos - sosza. Droga to coś naj
a czasem i nie takie dobre -
autobus kursuje, nawet nie po-

nieprawda! Często się spóźnia. 

O drodze mówiłem. Droga ... 
ku wsi skręcał to w deszcz ... 

A tak chyba było hen - od 

szlem z krową 

Kruk we wsi. 
wojną. Przed tamtą wojną. A co 

ode mnie. Myślę, że i Książęta 
.,..,,,..UT,.,n, bo tu jeszcze nawet mamy 

kogo IIlosiła za naszego życia 
hitlerowskie. Pal"ltyzanty tędy 
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PRZEWODNICZĄCY To już całkiem inna historia. Nie przerywaJCle, tak... Po 
Niemcach i !Partyzantach znowu zobaczyliśmy wreszcie Pol:skie Wojsko. I nasze 
chłopaki w mundurach, .tędy chodzą. I wszysc, ... taki każdy jak m y. Jednym 
słowem: ,to co IPO kra•ju szło, to i ta nasza droga na sobie nosiła, to i my 
przeżywaliśmy, chociaż taka w kąc.iku mała wiocha nieznana, a ważna -
tylko dla nas. (z zadumą) Nic dłuższego we wsi nie marny ani też większego, 
jaJk .ta nasza droga d ta nasza lr•zeka... O drodze już pQI\lV\tedziałem. Rzeka 
Orzyc płynie sobie, jak lkailda rzeka. Co na brzega·ch rośnie, co brzegiem 
poskoczy - .do xzelki bywa ~Zajrzy, na sieb'ie po:pa<trzy, ale rzeka obraz zmąci 
!i dalej sobie płynie. Nie myśli o niczym rzeka, choć tyle zobaczy. 

ŁOSKOT Niedobra rzeka! Raz suchą 'nogą po kamieniach przelecisz, a <innym 
razem goni za tobą, aż na strych chałupy ... 

OSICA ... albo i na drzewa czubek. 
PRZEWODNICZĄCY Często życie .nasze liczymy od powodzi do !POWodzi. O rzece 

często wieczorami gadamy ... 
DUDZINA Zła rzeka. Raz na cztery lata najmniej, stracha napędzi! 
ŁOSKOT A łąki torfowe co roku pod wodą! 
SZEWCZAKOWNA A d'oły po torfie na łą:kach głębokie ... 
PRZEWODNICZĄCY I koń tam może nogę rLłamać ... 
DUDZINA Dz:i.ecko się tam utopiło. 
SZEWCZAKOWNA Różnie się na łąkach torfowych działo! 
PRZEWODNICZĄCY Niedobrze jak we wSii. jest taka r.zeka ... 
WILK NJedobrze jak przy rzece są takie łąkd torfowe ... · 
SAKOWICZ Niedobrze jak na łąikach są takie głębokie doły po torfie ... • 
PRZEWODNICZĄCY Niedobrze ja1k się ludzie ugodzić nie mogą ... 
DUDZINA ... we wsi, gdzie jest taka rzeka zła ... 
OSICA ... gdzie są takie łąki torfowe ... 
ŁOSKOT ... gdzie są takie głębokie po torfie doły ... 
SAKOWICZ .. .i koń tam może nogę złamać ... 
OSICA ... dz,iecko się może utopić ... 
KAMIŃSKA Co to tam się wszystko nie może wydarzyć ... (światło na ni ch wy

gasa) 
Równocześnie rozjaśnia się na scenie. Jest to kuchnia w domu Stanisława 
Chróścickiego. Na jednym z lóżek leży zwrócony ku ścianie stary Stanisław 
Kruk. Drzwi wejściowe powoli się uchylają. Zagląda stara ·Stefania Rękawko
wa. Rozejrzała się po izbie. Zauważyla Kruka, więc wchodzi i zamyka drzwi 
za sobą. 

RĘKAWKOWA Pochwalony ... 
KRUK Na wieki... (dopiero teraz się obejrzał, zobaczył ją, obrócił, spuścił nogi 

na ziemię) A, to ty stefania. Dawnożeś się nie pokazywała. 
RĘKAWKOWA Na robocie !byłam. Aż za r:zeiką. Do Cierpięt chodziłam na robotę. 
KRUK Ho - to już jakby rw Puszozy. U Kurpsiów. Do pasania chodziłaś? 
RĘKAWKOWA Do pasania to bym mogła i tu siedzieć. iWe wsi lbym mogła sie-

dzieć do pasania. Nde. Nawlekałam machorkę. Chustkę dostałam za to i pinię
dzów. I jeść dawali. 

KRUK Kuil.'psie. 
RĘKAWKOWA Syto. Z gospodynią przy kuchni jadlam niczym w gościnie. Pięk

nie-ładnie-alegancko. Piniędzy i chus1Jkę cieplusieńką dali, całkiem jeszcze 
dobrą. 

KRUK To żeś ,teraz bogaczlka. (śmieje się) Kurpsiorws~a! 
RĘKAWKOWA A od Serocka na nas mówią, że Kurpsi e. Że my KuriPsie . 
KRUK Wymyślać mi przyszłaś? To wynocha! 
RĘKAWKOWA Od Serocka - to na nas tak mówią! Nie ja! Na mnie s.ię nie 

obrażaj! 

KRUK (pod nosem) Pr.zyszła dZJiadówka i gos.podarzowi wymyśla... Co tak pod 
drzWiami stoisz? Wejdź. 

RĘKAWKOWA Nie ma ich? 
KRUK A choćby :i byli. Mleka chcesz? 
RĘKAWKOWA Za poczęstunek sdę pokłonię. 
KRUK (łazi po kuchni zaglądając do garnków na oknie, stole i na kuchni) Czekaj, 
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tu w garn'lru jest 'krupn~k. Jeszc.ze deply, i mięso jest w nim i !kości. Zjedz 
se na zdrowie! 

"RĘKA WKOWA I tobie Bóg ·zdrowiem za mnie zapłaci! (podał jej łyżkę, a drugą 
wziął sobie) Bo bym już dZisiaj aiepłej strawy nie wąchała. (jedzą razem. 
Rękawkowa wciąż zerka na Kruka) Aleś i ty widzę głodny. Też nie dają? 

KRUK (oburzony) Ja biorę! Nikt mi tu nic nie ma do darwania! 
RĘKAWKOWA (spokojnie) J,a też biorę. Jak Ludmił~a ,l"lankiem wyjdzie św.inie 

nakarmić, a -z;apomni 'klucz schować. 
KRUK Nie widziałaś, że na piecu s•tało? Co ci? Kto d ·tam? Czego? ... 
RĘKAWKOWA (wrogo) We wsi gadaJ.·i, żeś temu rllwojemu zięciOiWi LZiernię oddal. 
KRUK (aż się zakrztusił) Ja oddał? I żadnemu mojemu! Żadnemu tam mojemu! 
RĘKAWKOWA Zawszeć zięcia. 
KRUK Kurpś n,ie zięcia! 
RĘKAWKOWA Ale zięcia . 
KRUK Ty mi nim nie z.ięciuj! Mówlię, że Kurpś! 

RĘKAWKOWA JuLka ci z domu nie ucielkła, ino żeś sam wesele 'Wy,prawił. 
. wesele sam wyprawiłeś. Więc zięcio. 

KRUK (spLunął) Tfu! (zadumał się) Ndesz.petna dziewucha, a żaden inny się nie 
zgłaszał. Toć dziedziczka na dwudziestu hektarach! 

RĘKAWKOWA (z chichotem) Teścia im widać nie pasował ... 
KRUK (nie słuchając jej) A roboty w takim gospodarstwie, że ażem sobie ręce 

po lOikcie urabiał. Roboty, że ja i ona po łokoie! 
RĘKAWKOWA Aleś mu robdć i tak nde dawał! 
KRUK Ja'k zobaczyłem! Czego się tknie -po kur[lSiiowsk·u! 
RĘKAWKOWA (potwierdzająco) No. I pr.recie nde jest to daleko stąd. Te dwa-

naście ki[ometrów ... że też to moeebne ... wszystko na odwyrtkę! 
KRUK Wszystko na odwyr.tkę! 
RĘKAWKOWA (z przekonaniem) MuS<i gorzej. Musi źle! 
KRUK (z jeszcze większym przekonaniem) Jak nie po mojemu!! 
RĘKAWKOWA A ty pięknie robisz! 
KRUK (dumnie) Ja! 
RĘKAWKOWA (nagLe zachichotała w chustę) Parniętam jak dziś, kiedy po śmierci 

waszego ojca wasza matula wyszła z tobą w pole i pierwszą !bruzdę !Prze
orała. Tobie by~o 1na dwanaście. Wtedy żeś mJllie 'Zbił, bom się śmiała, że 
twoje bruzdy jak wilcze sikalilie - to w te, .to w tamte - jak rw1ilcze sikanie 
bruzdy pięknie-ładnie-ale.gancko. Ale już pod wieczór, to żeś pros,to orał. 

KRUK I dziś nde ma takiego, co by mi dorównał. Niech tylko Tosę wozesne 
słonko spije. Jeden promień rzuci, a ja .za nim .idę i tak s.ię razem ku zacho
dowi posuwamy oba. (chwiLa zachwyconej zadumy, a potem nagLe oburzenie) 
A ten, ja'k skończy bruzdę, 'Zam.iast .z drugą wracać :z .powrotem. (wstał i cho
dząc pokazuje) Robi winkiel .i idzie przed siebie da:lej. (Kruk zawraca nagLe 
pod kątem prostym i z pasją maszeruje przed siebie) P·otem dopiero zawraca 
i znowu win'kiel, (wszystko pokazuje) aż dopier-o dojdzie, gdzie zaczął! Tak 
wraz bardziej ku środkowi! Jak gbupi!! (patrzy na kobietę z pytającym zgor
szeniem, ona kiwa ze zrozumieniem głową. Następnie Kruk zamyśLa się i jakby 
wpadł w zachwycenie) Fotem, w 'tę ziemię pulchniuśką a osiadłą, w skiby 
.pociętą i jak razo,wiec gruzłowatą - 'Ziarno rnucam! (robi króLewski gest 
siania z płachty) Za pługiem chodząc pochylam się co !krok. Kłan'iam się jej: 
Nie sroż się, że cię ,krajem. Poboli d !Przejdzie. Ale kiedy 'Sieję, to plecy mam 
prosto i rozrzucam ziar.no jaiko ten król: naśd ikrffiowo! Pożyw się, a jak s.ię 
pod śniegiem pr.ześpisz, plon bogaty zwróć! I żaden mi rpan panem, bom ja 
g<Jspodar.z na swoim. 

RĘKAWKOWA (ze· złością) Th przecz mu tera ziemię oddałeś?! 
KRUK Nieprawda! 
RĘKAWKOWA Na twoim robi! 
KRUK Ja mu nie daję! 
RĘKAWKOWA Nie dajesz, a on robi. Choć nie jego - mbi. 
KRUK Ja pierwszy robię. Ja więcej robię. 
RĘKAWKOWA Ty byś chciał !Pierwszy. Ty byś chciał więcej. Ale tyś stary, 
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a on młodszy. Tyś chorszy, 
KRUK (wściekły) Jak ja za 

on - zanim lis IPÓjdzie 
nika wypłoszę - to on 

RĘKAWKOWA Ja·k księżyc 
masz oczy nie te, co byl 
s.zy :i jego górą! LedwJem 
.po raz pierwszy odpoikąd 
A <twoje widziałam na pniu 

KRUK (udając Lekceważenie) 
gLąda na nią poważnie) J 

RĘKAIWKOWA I porosło. 
KRUK Zaorzę. Na !Przyszły rdk: 

.pień pośrodku drogi -
Ciężko... (po chwiLi z 
zbierze . 

RĘKAWKOWA Jakże to? 
KRUK A nie zbierze. 
RĘKAWKOWA Bić się z nim 
KRUK Nie zbierze. 
RĘKAWKOWA To już chyba 

stym! 
KRUK I przez AT•chianlioła dam 
RĘKAWKOWA (bardzo 

starymi !każą już organiści 
KRUK Nade mną dzwonić nie 
RĘKAWKOWA Nad wszystkimi 
KRUK A mnie nie zmogą! Ja tu 
RĘKAWKOWA I nad 

śpiwa! 

KRUK Ale póki nogów nie 
RĘKAWKOWA Mniód mi 

Wojna! I za siebde 
s.zanujom! Co dch nie 
jak pamięć daleko sięga. 

KRUK (po chwiLi) Zjadłaś? 
RĘKAWKOWA Pięknie-ład 
KRUK Na zdrowJe. Opłuczę 
RĘKAWKOWA A Czesiek nawet 
KRUK Nie ma ozasu. 
RĘKAWKOWA On już .L.<1>1Jumruail 
KRUK Tego, kobi.to, nie zap 

~PoQmnisz. To s·iedzi tu we 
choć całki czas ćwil'ka -
jestem! Talk ·i na Cześka 

RĘKAWKOWA Ale we żni 
do miasta nie ożenił. Albo ' 
ta jego miejska, oo z nim 
oddawać, a na po śmierci. 
(po pauzie) WszySitka one 
bostwie by sobie siedział, 
ścierać! z gospodynią pi 
u ludzi, a przy nim i dla 
•krowie pod ogon rękę ,po 

KRUK (rusza na nią, aż się 
to cię stąd wykurzę jak 
śmierdzącego lisa! 

RĘKAWKOWA Stasiu, ja nrzecieź 
terynarz ma wielkie 
słuchuje) Czy nie idą. 
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mięso jest w nim i !~ości. Zjedz 

e zapłaci! (podal jej łyżkę, a drugą 
strawy n:ie wąchała. (jedzą razem. 
i .ty widzę głodny. Też nie dają? 

ma do daJWania! 
Ludmiłl~a r1ankiem wyjdzj;e św;inie 

ci? Kto d tam? C:zeg.o? ... 
!rnu rt:lwojemu zięcio1wi :ziemię oddał. 
1u moj-emu! Żadnem·u tam mojemu! 

ta, ino żeś .sam wesele twyp.ra<Wił. 

1a .dziewucha, a żaden inny się nie 
·tara,ch! 
nie pasował ... 

gospodarstwie, że ażem S'obie ręce 
Cli e! 

CUTIPSiiOWtSI~U! 

:; OCllie jest to daleko stąd. Te dwa
~)'lst!lw na od1wyfltkę! 

Musi źle! 
nie po mojemu!! 

.Pamiętam jak dziś, ikiedy po śmierd 
Ją w pole :i pierwszą !bruzdę prz:e
ŻJeś mnlie 'Zlbił, bom siię śmiała, że 
;e, .to w tamt e - jak lWiilc:ze sikaniie 
pod wieczór, to że.ś pros•to oraił. 

orównał. Niecih tylko :rosę we.zesne 
. Illim Iidę i tak Slię :r.a:zem ku zacho
i zadumy, a potem nagle oburzenie) 
:ą wracać z .potwrotem. (wstał i cho-
1 s iebie da!lej. (Kruk zawraca nag·le 
Jrzed si ebie) Fotem dorp'iero zawraca 

dopiero .dojdzie, gdzie zac.zął! Tak 
Jatrzy na kobietę z pytającym zgar-
Następnie Kruk zamyśla się i jakby 

n.ię pulehniuśką :a os·iadłą, w sikiby 
la:rno 11ZiUcam! (robi królewski gest 
hylam się co lkrok. Kłan'iam się jej: 
jdzie. Ale tk1iedy 1sioeję, to ple1cy mam 
na.ści kn)lowo! .Pożyw ·się, a j.ak ·s.ię 
ić! I żaden mi pan panem, bom ja 

ziemię oddałeś?! 

jego - r~obi. 

byś chcilał więcej. Ale tyś stary, 

ODMIENIEC 

'a on młodszy. Tyś cho.rszy, a on zdrowy. 
KRUK (wściekły) Jak ja zaczynam o słonka wschodzie, zani:m rosa wyschnie, to 

on - ·zan'im lis pójdzie spać. J ,ak tja s.ię pośpies.zę - lisa i ikunę ,s·pr.zed k•ur
niJka wypłos:zę - t.o on ptaki Zibudizli.! Kobilto! Mam że o ·ks.ięży.cu robtić?! 

RĘKAiWKOWA Ja:k księży·c lbyst:ro ,ś·w:ieci, 'Widać nkzym w dz;ień. Ale że ty już 
ma:s·z oczy nie te, :oo był10, a on ws•zy,s;t,ko doź:rrzy i pr21ez klstiężY"ca, .to on ehyb
szy :i jego górą! Ledw,iem 1\W"Óciła ·z Ci,erpięt, a tu oała w!1eś g.ada, że Chróści.c1ki 
po •raz pier.ws.zy odpoikąd żeniaty, Kruka pole obsiał. Jak obsiał to i zbierze. 
A twoje widziałam na pniu z;boże z:ostało! 

~RUK (udając lekceważenie) Ociupinka. Tyle •Co kotu pod dupę. (po chwili spo
gląda na nią poważnie) Jużem sił nie miał stkos'ić. 

RĘKAIWKOWA I po:rosło. 
I(:RUIK Zaorzę. Na przy's1zły rdk leps.ze Zibiorę. (ponuro) Star•emu, oo jes:t sam jak 

pień poś:rodku drogi - dężiDo. A koailden co prz;ejdzie, jeSiza21e go kopnie. 
Ciężko... (po chwili z uśmiechem) A Ohró.śctc~i •zasdał - ale ChróśdiaiDi nie 
zbieme. 

RĘKAWKOWIA JaiDże to? 
KRUK A nie zbierz•e. 
RĘKA·WKOWA Bi·ć :s.ię z nim b~dziesz? 
KRUK Nie 21bierze. 
RĘKAWKOWA T.o już chyba Michał Archanioł UJdell'lzy w nie.g·o mieezem og,Ilii

sitym! 
KRUK I p:rzez A:r•chi!łl!lli!oł1a dam s•e r1adę! 
RĘKA:WKOWA (bardzo żarliwie) Niechż•e d Bóg w :tym dopomoż·e! Nad nami 

starymi !każą już o;rga:n.i'ście dzwonić. 
KRUK Nade mną dzwonić nie będą! 
RĘKAWKOWA Nad ;ws.zysot.IDimi on.i nami już dzwonią! Mnie już zmogli! 
KRUK A mnie nie zmogą! Ja lbu gener:ał! 
RĘKAWKOWA I nad ,gene!Tałem bywa, !ksiądz w OZlarnym kolor·ze, okadzając 

śpi w a! 
KRUK Ale póki nogów nie .wydągłem - wojna. 
RĘKAWKOWA Mniód mi n.a •Sei'ce leje:s:z. .Po tom !Przyszła, ż~by to usłY'S1zeć. 

Wo jna! I za :siebie sameg.o, i Zla mnie i za wszY1s:1JIDieh ,starych, ·oo ich nie 
szanujom! Co ti·oh nie sŁuc:h'aljom! Cho•cia IZa nami .nasz·e qj.c.e, i ojce ojców 
jak pamięć daleko się19a. Znaczy musi dobre było. Ino .im nie pasuje. 

KRUK (po chwili) ZjadŁaś? 
RĘKAWKOWA Pięknie-łaidniie-alegancko. Bóg :mpłać. 
KRIU:K Na zdrow,ie. Op~uc.zę - ods•taw.ię. Bo Jul'ka lubi, żeby porządek lbył. 
RĘKAWKOWA A C.ze•siek nawet .i lila żniwa nie p:rzy'jechał . 
KRUK Nie ma czasu. 
RĘKAWKOWA On już ,zapomni,ał, że .chłopski syn. 
KRUK Tego, k obli,to, nie zap:omnisz. (po chwili) Orał i siał. Teg,o kobito nie za

pomnisz. To siedzi ttu we śro.dlku ~alk ptak w 1zega:r:ze. Nie ·wiida.ć, .nie widać 
choć całki ezas ćwilika - aż prz)"jdzie jej .godzina - wyskalkuje i woła: Ku-lku 
jes:t,em! Talk i na Cześka przyjdzie·. 

RĘKAWKOWA Ale we żnilwa nie był. (z westchnieniem) Żeby .się rto Cze'Sław 
do miasta nie oż,enił. Albo ż•ebyś mu t eraz ziemię ,za,pis1ał , to by wrócił. Choćby 
ta jego miejska, ao z nim ż•enJi.ata, nie cthC'iala - wród~by. ii:no n ie ~za życia 
oddawać , a na po 'śmierci. Bo bę:dzies:z n.a ,g.arnu:s:zJku u litościwych jaik ja. 
(po pauzie) Wszystka one tal~ie pokrętne! Żeby tzrobił jak 1chciałeś ! Na pr.o
bostw ie by sobie siedział, siedziałby sobie i ani tyłkiem kurzu n ie musiał 
ścde:rać ! .z gospodynią pięknie-ł·adnie-·al:emanck-o, ZJarobki dobr e, poważanie 
u lud zi, a !PT.ZY n.im i dl.a •starego rodzica ut!T.zymanie! A ten nie! On woli 
ikrowie pod ogon rękę po ł-o1kieć •Wsad1.3.Ć... Mówię, ugnojone to piniądze. 

KRUK (rusza na nią, aż się skurczyła) Milcz dziadóWko! Jeswze ra:z tak poiWies z, 
lto dę ·stąd ·W)'Ikur,zę jak Śmlierd:zącęg,o lis·a z wilc'Zlej n ory, jak z w iloz.e1j, nory 
śmier•dzącego lisa! 

RĘKAWKOWA Stasiu, j.a przedeż nk nie pow:iedziałam, powiedz.iał<aJm •co! I we
tery.ńarz ma wielkie powa:żanie u ludzi! A jeszcze .z :Warszawy! •Ino, że ... (na
słuchuje) Czy nie i'dą? 'Może n:ie, ale na mnie /POra. JoJk s:ię zapóźnię, to :zięeio 
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drzwi zapiera .i muszę w kurniku spać - a to noce już chłodne ... 
KRUK Tak o tej porze, możesz !Pr.zyj'ść choćby i co dnia. ZawS"Ze coś u Juliki 

w garnkach .zostaje. 
RĘKAWKOWA Ino deSka w płocie ordrUJtowana, ledwie się przecis łam. 
KRUK Chróścioki odrutował, ale przecie obluzowałem. 
RĘKAWKOWA Ledwiem się przecisła li małom spódmcy nie podarła, bo na 

dole drut sterczał. 
KRUK Całki drut ściągnę. Jutro będziesz m.iała przejście jak bramę. Przyjdź 

choćby i co dnia. 
RĘKA·WKOWA (słysząc glosy) Idą! Bóg ci zapłać ... (wysuwa się z izby) 

Kruk siada na łóżku, po chwili kładzie się zwracając twarz ku ścianie. Wcho
dzą Julka i Ania niosąc dwa wiadra i bańkę na mleko. Ania trzyma jeszcze 
pod pachą teczkę z książkami. 

JULKA Tu ·postaw. Spłuczę gorącą !Wodą, ~r.zecedzę, ,to ·wystawisz za bramę. 
ANIA Kiszki mi grają marsza. 
JULKA (płucząc bańkę) Czemu tak późno? Miałaś więcej lekcji? 
ANIA Autobus ... 
JULKA Foldaj gazę z !kredensu. 
ANIA (zapala światło elektryczne) 
KRUK (cienko i żałośnie) O !fety! Zgaś! Oczy bolą! 
ANIA Muszę dać mamie gazę .. . 
JULKA Ojciec zamknie oczy .. . 
KRUK Zeby sta•rego tak męczyć! 
ANIA Znajdę gazę to zgaszę. (szuka w kredensie) Nie ma. 
JULKA Musi być. Sama rano wysuszyłam i odłożyłam. 
ANIA Dz.iadek nie ruszał? 
KRUK Czego? Czego chcesz? Znowu coś dziadSk! 
ANIA Dziadek nie udaje głuchego, bo wiem że słyszy. Pytałam czy dziadek nie 

TUS'2lał gazy od mleka. 
KRUK (przesadnie zdziwiony) Jaa? A co ja bym tam ruszał! 
ANIA (tupiąc nogą patrzy na niego ostro) Dz.iadek wziął! 
JULKA Ania, nie tu,p na dzia·dka! 
ANIA (dobitnie) Dziadek wziął. 
KRUK To po co pytasz? Zasiałem, t;om musiał zrobić stracha. 
JU!.JKA I do tego czystą gazę oo mleka ojciec wziął! fP.rzecieź ojciec wiedział, że 

to od mleka! 
KRUK Wróble się !białego boją. (nagle krzyczy) Zag·aś bo mnie oka świdruje! 
JULKA (gasi światło) Jak ojcu :nie wstyd! 
KRUK A skąd miałem ·wiedzieć od czego to! 
ANIA Dziadek dobr:zJe wiedział. 
KRUK Nie będę zważał na te wszyst>kie wasze głupoty. Moja zawsze cedziła bez 

koszulę to i ty Julka możesz! A ona Tzadsiej prała swoją niźli ty. 
JULKA (z oburzeniem) Ojciec to taka ciemnota ... 
KRUK A tam w tej mleczami - oświecone! Dużo się .na mleku znają. 
ANIA (cicho, ale z pasją) Taki świńotuch! No, taksi świńtuch! 
KRUK (przyskakuje do niej i zamierza się) Coś powiedziała? 
ANIA (uciekając od niego) Dziadek pm:ec.ie nie słyszy! 
JULKA Ojciec dz.iacka nie szturc<ha! 
KRUK Uszkodzę panienkę! Bacz żeby jaki kawaler ci jej nie uszkodz.ił! 

ANIA (oburzona) Dz.iadek to, dziadek. .. 
KRUK (śmieje się złośliwie i przedrzeźnia) Dziadek oo? Dziadek co? 
JULKA NJe słuchaj, Aniu, ·co plecie. Stary, to mu się już ·w głowie miesza ... 
ANIA Matka, jestem głodna jak wilk! Nasz autobus wcale na przystanku nie 

stanął i musi,ała.m czekać na .następny. 

W chodzi Zięć i zapala światło. 
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KRUK Oj! Oj! Oj! Powiedz 
wiedz żeby zgasił! 

ZIĘć (spokojnie) Nie po to 
KRUX: Anka powiedz onemu 
ANIA (bezbarwnie) Tata, 
KRUK Nlie pr-osi! Nic nie 
ANIA Mama, jest zupa? 
KRUK (wstając z lóżka 

z.imno. (idzie do drzwi 
JULKA Ja!k ojciec pój __ 
KRUK Udławcie się. Nie <>łn.iln..;...J 
ANIA A gdz.ie zupa? 
JULKA (nalewając do bańki 

dorzuć, bo na pewno już 
ANIA Nic nie ma na piecu. 
JULKA (wraca do pieca) Gdzie 

garnek czysty na półce, jak 
ANIA (żałośnie) Oj, mat>ka! (z 

Umieram z głodu. 
ZIĘć Ja też. 
JULKA Ale przecież zupa była. 
ANIA (jedząc chleb) Teraz Wliem 
JULKA Tam było dla nas wszys~'1 
ZIĘĆ A niech ma. Co mu w 

mlek·iem zapijemy -na noc, 
JULKA Dla wszystkich nas było 
ANIA ·Więc czego nie rzeżrurł -
JULKA Nie pleć. Marno.trawcą 
ZIĘć Cholera. 
.JULKA Czemu klniesz? 
ZIĘĆ Bom ,przyszedł takJ 

wcale nie bolą ... 
ANIA Pewnie, że nie. 
JULKA To powiedz, czemuś 
ZIĘć A ty czemu zła? 
JULKA E - głupstwo. No czemu 
ZIĘĆ (wstaje i przeciąga się) 

no, jakbym ... czy ja wiem, j 
ANIA Samolotem?! 
JULKA (rzeczowo) Ugotuję 

No co z tym ~amolotem? 
ZIĘć Będziecie .się ze mnie 

orałem pole. 
JULKA (zdumiona) Gdzie? 
ANIA Tata, to strasznie trzęsie! 
ZIĘĆ Okropnie. Chcioałem gadać, 

fajno! Tak wysoko nad 
A odkłada! 

JULKA Gdzieżeś lto? 
ZIĘĆ Ha! Wynająłem traktor, ale 

mu robić! I wyjechałem w pole! 
JULKA Które pole? 
ZIĘĆ A ugór. 
JULKA Pod lasem? Patmcie! No 

ugoruje! 

ZIĘĆ Biedna ta ziemica - w 
chiwast na chwaście ,gryzie 
jak połcie sloniny. Długie, 
słonliJny. (nagle uderzył pięścią 
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coś u Jullki 

nie podarła, bo na 

jak bramę. Przyjdź 

(wysuwa się z izby) 
twarz ku ścianie. Wcho

na mleko. Ania trzyma jeszcze 

rto wystawisz ,za bramę. 

Niema. 

słyszy. Pytalam czy dziadek nie 

'Przecież ojciec wiedział, że 

Zagaś bo mnie oka świdruje! 

głupoty. Moja za:wsze cedziła bez. 
ała sw.oją niźli ty. 

znają . 

nie uszkodził! 

się już w głowie miesza ... 
s wcale na przystanku nie 
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KRUK Oj! Oj! Oj! P.owtiedlz onemu !Żeby .zgas•ił! Julka niech on zgasi! An'ia po-
wiedz żeby z.ga:sił! 

ZIĘC (spokojnie) N.ie po to mamy światło, żeby się o własne :nogi potykać. 
KRUK Anka powiedrz; onemu żeby zgasił. No !POWiedz! 
ANIA (bezbarwnie) Tart;a, dziadek pr:osi żebyś rz;gasił. 
KRUK Niie prosi! Nic nie ;prosi! !Powiedz, !Żeby zgasił! 
ANIA Ma:ma, jest zupa? (idzie do pieca) 
KRUK (wstając z lóżka niezdarnie) Starego ojca na dwór wyganiają w takie 

zimno. (idzie do drzwi kulejąc) Noga boLi... 
JULKA Jalk: ojciec pójdzie, zupę z:jemy. 
KRUK Udławcie się. Nie głodnym. (wychodzi) 
ANIA A gdzie z~ a? 
JULKA (nalewając do bańki niecedzone mleko) Na piecu. Tylko drewek do żaru 

donuć, bo na pewno już wystygła. 
AiNIA Nic nie ma na ;piecu. 
JULKA (wraca do pieca) Gdzie garnek? (chodzi i rozgląda się. Nagle zobaczyła 

garnek czysty na półce, jak go Kruk odstawił) Wymytty? Pusty?! 
ANIA (żałośnie) Oj, matka! (z rezygnacją) Chleba wezmę i mlelciem popiję. 

Urnieram z głodu. 
ZIĘC Ja też. 
JULKA Ale przecież zupa była. 
ANIA (jedząc chleb) Teraz wriem czemu dziadek niegłodny. 
JULKA Tam było dla nas wszys~chl Specjalnie zostawiłam. 
ZIĘC A niech ma. Co mu w życiu pozostało jak nie jedzenie. Chleba zj emy, 

mleltliem zapijemy- na noc, mówią, zdrowo. 
JULKA Dla wszystkich nas było dość. 
ANIA iW.ięc czego nie rz;eż<urł - wylał. 
JULKA Nie pleć. Marnortrawcą nie jest. 
ZIĘC Cholera . 
• JULKA Czemu klniesz? 
ZIĘC Bom ;przyszedł tak.i we'Sół do domu, a rten stary - •ja myślę, że go oczy 

wcale nie bo·lą ... 
AiNIA Pewnie, że nie. 
JULKA To powiedz, czemuś pmyszedł wesół? Powiedz, to J mnie złość przejdzie. 
ZIĘC A ty h emu zła? 
JULKA E- głupstwo. No czemu wesół? 
ZIĘC (wstaje i przeciąga się) Kości mnie bolą, wytrzęsło mnJ.e, ale się czuję jak, 

no, jakbym ... czy ja wiem, jakbym sarnolotem latał! 
ANJA Samolotem?! 
JULKA (rzeczowo) Ugortuję rszyblm •zupę. Nie opychajcie się. Szybko to zrobię. 

No ·co ·z tym s•amolotem? 
ZIĘC Będziecie s-ię ze mnie śmiać! (dumnie) Pierwszy raz w ·życiu t r aktorrem 

orałem pole. 
JULKA (zdumiona) Gduie? 
ANIA Tata, to strasznie trzęsie! 
ZIĘC Okropnie. Chdalem gadać, ltom sobie język Jprzygryzł. (śmieją się) Ale j est 

fajno! Tak wysoko nad z:iemią. Wyżej jak na kosiarce. A trne! A kraje ! 
A odkłada! 

JULKA Gdzieżeś lbo? 
ZIĘC Ha! Wynająłem <traktor, ale że się znam na motorach, pozwolili mi same-

mu robić! I wyjechałem w pole! 
JULKA Które pole? 
ZIĘC A ugór. 
JULKA Pod lasem? Patr,zcie! No patrzcie! Tamto już chyba od śmierci matuli 

ugoruje! 
ZIĘC Biedna ta ziemica - w gardle jej wyschło, a glina zatyka. Zakiszona , 

·chiwast na chwaście .gryzie i ży>eie rwysysa. Pierwsze skiby, to wam mów'ę 
jak połcie słoniny. Dł·ugie, wąskie a wcale sdę ru.e rozkrus~Zają - jak połcie 
słomny. (nagle uderzył pięścią w stóll Och! Zapomniałem! Miałem napra>VIić ! 
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To prrez ten rtraktor! Chłopaki ·znowu mi ttę :deskę rpriZJ'Idrutowaną oibłuzowały 
·i ddsunręły. Jut·ro tak pr,zylbiję, że prędzej płott wyłamią ndż deskę. Zeby 
Grzesiek był w :domu, mo by na lipę wlazł d upilnował kito 'to ['Obi. Skórę bym 
wyłoił, że przez cały tydzień by się rumieniła. Kamiński obiecał ze skargą 
na Mi'licję pQjść, rbo mu na:sze lkury ~asiewy rgrzebią. rMa.tJka, tobie z 7iUJpą się 
jeszcze zejdzie, rto ja pójdę ziobaczyć jak tam wygląda. 

JULKA Ale żeby sąsi·ad na Milicję ch~ił to nie przystoi. 
ZIĘĆ A jalk mu w sZJk:odę gadzina włazi. 
JULKA Tam stas.Zlku teraz ciemno. 
ZIĘĆ Mam lataxkę w Ikrowlej szopce. (wychodzi) 
ANIA Matula, dziadek zrobił tę d.:zJiurę. 
JULKA D:lJiurę? 
ANIA No, w płocie. Co nasze ikury rpn.e.z nią w szkodę wchodzą. J ,a dziś zapom-

ndałam kisiążki 1i wróciłam się. Wlid>Zialam jak się ,z deską mocował. 
JULKA I nie nagadałaś mu?! 
ANIA Powiedział, że to jego płot, i przejście na jego pole. 
JULKA A to wcale nieprawda. 
ANIA że mu tędy bliżej. A jak Kamińskdemu nasze ku['y przeszkadzają, to niech 

je sob'ie :z;je. 
JULKA Co?! 
ANIA Albo niech "łon" - niby tata, siedzi i pilnuje. rWytrzymać z nim trudno. 
JULKA N[epodobna. 
ANIA Taki stCl['y już jest. Jakby umCIJ['ł, byłby spokój. 
JULKA Anka, o dziadku tak! O moim ojcu. 
ANIA Prrecie go rnie :?Jabiję. Ale l:ź:ej by było. A ttak w domu wciąż smutno 

i krzywo. 
JULKA Z ojcem l matką d krzywo? 
ANIA Przez dziadka każdemu ,krzywo. Wszystkim nam. 
JULKA Albo się ucz, albo obieraj ze mną ziemniaki - te resz,tę. 
ANIA Pewnie, że się muszę uczyć. 

Ledwie podeszla do stoLiczka i rozłożyła książki, światło zgasło. 
ANIA Znowu! 
JULKA A u sąsiadów? 
ANIA Fali s.ię. 
JULKA Nie do pojęcia! Talk:, tych mys.zy specjalnie nie widać, a przewody gryzą! 

Ania tymczasem zapaliła lampkę naftową. 
ANIA Nie będę pr,zy naftów.ce ślepić! (po chwili) Mama ... 
JULKA No? 
ANIA (milczy) 
JULKA No co? 
ANIA <Dziadek mówi, Ż:e >to złe przyc.iąg.a szcz,ury i myszy do nas·zego domu. 
JULKA (ze złością) Do s·zkoły tyle lat chodzisz a takie głupoty gadasz! 
ANIA Nie ja, tylko dziadek. (po pauzie) A ty, mama w złe ~nie w .ierzysz? 
JULKA (zdecydowanie) Nie wiwzę. 
ANIA Naprawdę? 
JULKA Nie wierzę. (po pauzie) Ale się boję ... 
ANIA A widzisz! 
JULKA Bo jak od dziecka ,ciągle słyszałam ·i straszył, że aż do ciemnej izby 

bałam się wejść - no to zostało ... 
A NIA Więc czemu mówisz, że nie wierzysz? 
JULKA Bo się nie sprawdza. Kiedyś Bryła Jaś wody •U nas wypił na odchodnem. 

ścierpłam ... Biegałam do ikurn ilka co dzień, ale! i dwa razy dziennie :i nigdy 
k ury jad .nie gU!biły. Ra,z to już było ze tr:zy lata wstecz, ·założyłam lk:oszulę na 
lewą stronę. Akurat mielliśmy na jarmark jechać, a tu masz z tą koszulą! 
Trzeba by cały dzień w domu siedzieć! Wstydziłam się twojemu ojcu powie
dzieć, boby .się naśmliewał. Pojechałam. Nic złego się nie 'Sitało. Nawet - już 
nie wiem co - ale dobrze się kupiło! I tak z cZlarnJ'Im ikotem sprawdziłam 
i z pJątkiem ... Ale myszów li szczurów boję s<iE:! No, bo,ję się. Odkąd tę elek
tryczność zaczęły psuć ,to w wieczór spoikodu nie mam. iW każdym ikącie widzę 
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szc~ura. Do obórikli bodę się 
na nas się zawzięły! 
nie włażą! Co za takie 

ANIA Ja <też się boję! 
W chodzi Przewodniczący. 

PRZEWODNICZĄCY Dobry 
JULKA i A<NIA IDobry IUTiAmfu• 

PRZEWODNICZĄCY r 
JULKA Mój wyszedł na 
PRZEWODNICZĄCY W,iem, 
ANIA Tata płot naprawliał, 
PRZEWODNICZĄCY Flaga z 

Wchodzi Zięć. 
ZIĘć Jestem. Oo, ~nowu nie 

cementem zalepię i otyrn.lkui«• 
PRZEWODNICZĄCY Nlie r•l 
JULKA Noca:m'i przez to nie 
PRZEWODNICZĄCY BY!Waj 

przys•zedłem, bom no -
JULKA Coś robił? 
ANIA Mnie do -sZkoły podwiózł, 
2JIĘĆ Buraki odstawiłem, tam 
PRZEWODNICZĄCY A na 
ZIĘć Nde, ,tam już ży.to zasiane. 
PRZEWODNICZĄCY Teścia 
JULKA (ostro) Co robił? 
PRZEWODNICZĄCY Mnie, już 

chodziło, że C·OŚ jesrt; jakoś " 
Dziś w południę patrzę -
tern - nie powiem ładnie 

JULKA Tam ... 
ZIĘĆ Za rzecZJk:ą ... 
PRZEWODNICZĄCY Za ,r~eczką] 

Małżeństwo siedzi skarr 
ZIĘC To już koniec. Koniiec. 
PRZEWODNICZĄCY (sam nie 
JULKA Ale! Nie wiedział! Nie 

Wchodzi Kruk. 
KRUK (wesolutko) O-IQ lllLie ma 

Nikt mu nie odpowiada, 
KRUK Co się stało? Co .f;ak na 
JULKA Ty zbóju! 
PRZEWODNICZĄCY 

ANIA (cicho) Dziadka <tr,zeba 
rości. 

JULKA Cicho Anka! 
KRUK (bierze się pod boki) 
PRZEWODNICZĄCY Czy wam 

gospodarzem was więcej nie 
ba nie szanujecie. 

KRUK (oburzony) Ja? Chleba 
PRZEWODNICZĄCY Ziarno 
KRUK (speszył się) Ziarno 

nych złośliwości chodzi) 
PRZEWODNICZĄCY Drugi 

'2lasiał. 

KRUK (powróciła mu 
ma .ziemię, żeby siał? 

PRZEWODNICZĄCY Zasiał ... 
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·deskę pl'IZyidrutowaną 01bluzowały 
wyłamią Illiż deskę. żeby 

klto 1to robi. Skórę bym 
ski obiecał ze skargą 

Matlka, tobie z "Zltllpą się 

szkodę wchodzą. J,a dz.iś zapom
się ,z deską mocował. 

kmy przeszkadzają, to niech 

iWytrzymać z nim trudno. 

rt;ak w domu wciąż smutno 

a przewody gryzą! 

i myszy do nas·zego domu. 
takie głupoty gadasz! 
mama w złe nie W•ierzysz? 

straszył, że aż do ciemnej izby 

u nas wypił na odchodnem. 
i dwa razy dziennie ;i nigdy 
wstecz, założyłam !koszulę na 

a tu masz z tą ~oszulą! 
się !twojemu ojcu powie

o się nie s·talo. Nawet - już 
czarnym kotem spraWidziłam 

! No, boję się. Odkąd itę elek
nie mam. iW każdym !kącie widzę 
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szczura. !Do obórkd bodę s.ię rz;a dem:na iść. No, co :za myszy i szczury, że tydko 
na nas się zawzięły! Trutlkę pies sąsiada zjadł i "Zldechł, a one nic! I w ł;apki 
nie włażą! Co za takie ~czury?! 

ANIA Ja iteż się boję! 
Wchodzi Przewodniczący. 

PRZEWODNICZĄCY Dobry wieczór. 
JULKA i ANIA IDobry wileozór, iPan.ie !PII'zeJWOdniczący. 
PRZEWODNICZĄCY Mam do was s,praiWę. 
JULKA Mój .wyszedł na chw.Nę. 
PRZEWODNICZĄCY W.iem, spotkałem. Już id:llie. 
ANIA Tata płot nlł!Prawtiał, bo nasza gadzina u Kamińskliego .zasiewy grzebie. 
PRZEWODNICZĄCY Plaga z tym drobiem! Jakiej to szkody potrafi narobić! 

W chodzi Zięć. 
ZIĘC Jes!t>em. Oo, ~Z~nowu ntie ma światła? Chyba w całym obejściu prlzewody 

cementem zalepię i otyltllkuję. Tego n~e przegryzą! Utrapienie! 
PRZEWODNICZĄCY Nde rozu.mliem - tll'ikt we wsi o szozuraoh me mówi... 
JULKA Nocam'i przez to nie sypiam! 
PRZEWODNICZĄCY Bywają gorsze ·zmartwienJia. Ja ·od ~razu powiem z czym 

przys·zedłem, bom no - niespokojny... Ooś .ty paillie ChTóśc:ickd dziś l'Obił? 
JULKA Coś robił? 
ANIA Mnie .do .szkoły IPOdwiózł, bo z bmakami jechał. 
2'JIĘC Buraki odstawiłem, tam mi się zeszło. Potem ugór zaorałem. 
PRZEWOIDNICZĄCY A na swoim palu fla rzecziką nie byłeś? 
ZIĘC Nde, .tam już żyto zasiane. 
PRZEWODNICZĄCY Teścia tam wtidiZiałem. 
JULKA (ostro) Co robił? 
PRZEWODNICZĄCY Mnie, już wczocaj, ja!k: go z pbaohtą widziałem, po głowie 

chodziło, że coś jesrt; j •a~koo nie rt;lak ... . tyllm llllie mogłem IPriZYdść na to - co? 
Dziś w połud111ię pa>trzę - znowu sieje! Kroczy jalk ten Jk:ról - tam i z powro
tem - nie pow:iem ładnie sdeje ... 

JULKA Tam ... 
ZIĘC Za rzecMą ... 
RRZEWODNICZĄCY Za tt::zle<:zką. Na za-sianym s;iał? Tak? 

Małżeństwo siedzi skamieniałe - Przewodniczący kiwa głową. Długa cisza. 
ZIĘC T.o już koniec. K!oniec. Teraz to już z torbami nas puścił. 
PRZEWODNICZĄCY (sam nie wierząc w to co mówi) <N·ie wiedział? 
JULKA Ale! Nie wiedział! Nie wie'<iziałby! 

Wchodzi Kruk. 
KRUK (wesolutko) 0-.o 111iie ma ~lek.txyk.i? Gdzież to wastz "poootęp" ... ? 

Nikt mu nie odpowiada, wszyscy na niego patrzą. 
KRUK Oo się stało? Co rt;ak na mnie patrzycie? I przewodniczący? 
JULKA Ty zbóju! 
PRZEWOIDN:IOZĄCY oMarnowawca. 
ANIA (cicho) Dziadka rt;r,zeha by tz.'amkiiląć ;w takim domu - dla głupich ze sta-

il"oścd. 

JULKA Cicho Anka! 
KRUK (bierze się pod boki) Nie podobam się? To się nie patx~Zocie! Abo co? 
PRZEWODNICZĄCY Czy wam nie wstyd panie Kru!k:? Po tym coście zrobili 

gospodarzem was więcej ·nie nazwę. JużeśC'ie dla sąsiadów nie •gospodarz. Chle
ba nie szanujecie. 

KRUK (oburzony) Ja? Chleba nie szanuję? Chleba naszego powszedniego ... 
PRZEWODNICZĄCY Ziarno marnujecie- żywe ziarno! 
KRUK (speszył się) Ziarno żywe? (teraz dopiero zrozumiał, o którą z jego licz-. 

nych złośliwości chodzi) 
PRZEWODNICZĄCY Drugi Taz .zasialiście na tym, co IPan ChTóścicki wasz zięć, 

"Zlasiał. 

KRUK (powróciła mu bezczelność) A gdzież ·to "pon" Chróścicki mój 2'lięcio -
ma ziemię, żeby siał? 

PRZEWODNICZĄCY Zasiał ... prawda na waszej ziemi zasiał, ale ... 
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JULKA Na ziemi, co odłogiem Sltojała, bo wam 1ojoiec ISił do ~roboty już nie star
cza, a rwy jak ten IPSies sam me ze!i:re i drugiemu nie da - !tylko !kły pokazuje 
i śliną !kapie - wścieklizna .taka! Talka wścieklizna! 

KRUK (patriarchalnie) A o pozwoleństwo na oranie na moim prosił? Na rzucanie 
sweg.o :?Jiarna w moją ziemię prosił?! (i znów lekko, wzruszając rami.onami) 
Skąd mialero wiedzieć, że z.asiał? N1by sikąd! 

.JULKA ł.iżec ojciec! 
KRUK Hamuj się. 
JUl.IKA Łżec, a mój głupi. 
KRUK O, ie głupi to głupi... 
JULKA Głupi. że \Piętnaście roków na roboty chodził po obcych! (spojrzała na 

męża i przedrzeźnia go) "żeby IS!pokój w domu był"! A to piętnaście roków 
W\S.tecz staremu bez łeb trza było ldać i robić. [ robić! A tu co wiosna pr.zez 
te piętnaście raków, co i Taz. 'Wiięcej ziemi o głodzie. Ledwie już lbieduleńka 
dycha! 

KRUK (ciepło) Odpoozy,wa. Do słońca się uśmiecha. Siły zbiera. 
JULKA Skwaśniała jako wy. Zła. Mlśc~wa Perzem zarasta i ostem. A córka 

1i w.nuki 1niech do gęby ,nie mają co włożyć! Toż Grzesto już wnet li ojca 
swojego nie po2lna. Jak ojdi.ec !Zimą ;w domu, 1lo ten w internacie. Jak on 
w domu, to ojciec od JVViosny do jesieni na robocie na <cudzym. A ja tu haruję 
ponad siły, bez męsdciej ręki! 

ANitA A j-a to ojca mam? 
JUI.JKA Cielhol 
PRZEWODNICZĄCY No ·i trzeba się ,z tym liczyć, że jaik ziemia nie upraJWiana, 

gospodars-two opuszczone - to je Pańs•two zabierze. 
KRUK Co znaozy opus'Zlczone! Gdzie opuszczone! Nde orzę? Nie obsiewam? 
PRZEWODNICZĄCY I do dziś na polu nie skoszone stoi i Pienice całe wstydzi. 

Każ.dy !by J. za darmo .za was zebrał! 
KRUK Żebym .zezwol'ił! Moj-a ziemia. Moje ;damo. Moja woila. 
JULKA (uderzając pięścią w stół) A nie twoja, bo moja. Ja .zakazałam Staszko;wi 

do obcych chod~ić, w domu kazałam zostać, ll.aorać i zasiać! 
KRUK (ze słodyczą) No ito i na twój !riO.zkaz zbierze - za r.zek:ą. 

Zięć unosi obie ,pięści - cisza w izbie - trzyma je przez chwilę zwarte 
w powietrzu, potem uderza się nimi po głowie aż dudni, potem opuszcza, 
grzmotnął nimi w kolana i siedzi jak skamieniały. 

JULKA (w pasji do męża) Może wres:z·cie coś i ty porwiesz! 
ZIĘC (miLczy jeszcze chwilę) Przezimujemy. (odchrząknął, bo zachrypł ze wzru-

szenia) !Na wiosnę spakujemy graty i się wyniesiem. 
JULKA Dokąd? 
ANIA Tatko! 
ZIĘĆ Swiat szeroki! 
JULKA IDdkąd?! 

ZIĘĆ Tam, gd'zie będziemy mogli spokojnie i z pożytkiem pracować. 
JULKA Dokąd?! 
ZIĘĆ (rozkładając ramiona szeroko) A bo ·to ziemi brak? 
JULKA I za co k!upisz? 
ZIĘć A po -co mi !kupować? 
JULKA Jalk;i .gospodarz zechce nas ws.zYIS:tka cz.terech lbrać! Dzieci muszą się 

uczyć, a nie lbyldlo !Pasać! 
ZIĘĆ Wcale nie do gaspodarza. 
JULKA Do miasta?! 
ZIĘć RoZJumu ·nie masz? 
JULKA Więc jak? 
ZIĘĆ My<ślisz, żem nic nie wart? Złym gospodarz? 
JULKA Pewnie, IŻe dobry. 
ZIĘĆ !Wszędzie przyjmą i jesZ'cze podzię1mją, że ddbry •gospo{jarz do nich przy

szedł! 

JULKA Mówżel 
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ZIĘĆ Czy ja muszę podatki płl 
Ozy ja muszę za traktora p 
Od tego miejsca, co go ra 
słonlm dobranoc powie? TY: 
lejce przed Geesem na od 
sąsielk:i, a!i: po żebra dachu l; 
Nie s zkoJPskie przecie! 

KRUK (zaczyna chichotać, i me 
wiedzieć) On ISe Pegli.eer up; 
Ojce byH fo;rnale - a on 
Ale żeś sobie męża, Julika, w 

.JULKA (trochę się z ojcem zga 
ZIĘĆ A gdzie ja mam srwoją zie 
.JULKA Ja jestem jego córka, ' 

nej! A jak moje to i <twoje! l 
KRUK A -nie! Bo pierwo.rodnem 
PRZEWODNICZĄCY Was.z syn 
.JULKA I dlatego zostaniemy tu. 
ZIĘć Nie. 
.JULKA ,zostaniemy! Zostaniem: 

w matki ślady) Na tym co ' 
puszczę oię! Nie rpusz.czę! 
Sciemnienie. Przewodnicza,., 
światło, które ogarnia 
zebrali. Rozmawiają, a bez 
Niemal jak w tańcu. 

KAMIŃ,SKA Uciecha! 
DUDZINA A dwad2lieścia 
ADAMIECKI To mu Państwo 
PRZEWODNICZĄCY Pókd 
SAKOWICZ Ani ,podatków lilie 
DUDZINA (podchodzi) A ja 

będzie nies:zJozęście! 

SZEWCZAKOWNA Zaraz nies 
ŁOSKOT Żadnego nieszczęścia 
DUDZINA Od jesieni do wiosny 
KAMIŃSKA (podchodzi) No d 
BRYŁA Jak ja bym z Krukiem 
XUSMIERCZYKOWA A to j 
BRYŁA (kończy zdanie) ... <to by 
DUDZINA (podbiega) Będzie 
WILK Czemu rprzewodnic.zący 
OSICA Ja bo Krukowi wprost 

wieś wstydzicie! Łany nie 
iW!ILK Ja chętnie bym mu 
OSICA Na modro się niM boga 
WILK Kto by tam chdiał Slię na 
XUSMIERCZYKOWA 

i piątek! 
KAMIŃSKA (podbiega) Wd{}ać 

Elegant! N81Wet lkiedy gnój 
.PRZEWODNICZĄCY (wychodzi 

Jllie .czasu, kiedy ich 
przyę;ląldać! Nie przez 
pierwszyzna! W ~dej 
mi !Się - no, jakiś ~nny 
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ciec sił do ~oboty już nie star
nie da - tylko lkły pokazuje 

na moim prosił? Na rzucanie 
lekko, wzruszając ramionami) 

po obcych! (spojrzała na 
był"! A to piętnaście raków 

I II"dbić! A .tu co wiosna przez 
głodzie. iLedwie już lbiedu'leńka 

Siły zbiera. 
:zarasta i ostem. A córka 

Toż Grzesio już wnet d ojca 
oto ten w internacie. Jak on 

lila cudzym. A ja tu haruję 

ziemia nie uprarwiana, 

orzę? Nie obsdewam? 
stoi i Pienice całe wstydzi. 

wolla. 
a. Ja zakazałam Staszko,wi 

i zasiać! 
za r.zeką. 

je przez chwilę zwarte 
dudni, potem opuszcza, 

bo zachrypł ze wzru-

pracować. 

!brać! Dzieci muszą się 

dolbry ,gospodarz do nich przy-
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ZIĘĆ Czy ja muszę podat~~i !płacić, żeby !Ziemię mać? Jeszcze mnie za oto zapłacą! 
Czy ja muszę za trak;tor·a płaC'ić, żeby lila niego wleżć i sobie jeź.dzić jak król! 
Od tego miejsca, co ~go railikiem słonko cmokło - aż \PO tamto hen, gdzie 
słonko dobranoc powie? Tyli szmat ziemi! Takie oranie! Czy ja mus·zę w ko
lejce przed Geesem lila odstarwę obowiązkową od zaranka czekać? Mogę 
sąsieik.i, aż po żebra dachu ładować i spać jak na własnym. Bo i Własne. Nasze! 
Nie szkO!Pskie przecie! 

KRUK (zaczyna chichotać, i mówi to czego Zięć właśnie przy nim nie chciał po
wiedzieć) On se Pegtieer upatrzył! Całe życie na 1służbie to mu służba drużbą! 
Ojce byH foT'nale - ·a •on do dziś fornal! W sercu fornal! Zaden gospodarz! 
Ale :ileś sob~e męża, Jultka, •wybrała! iUo-·oho-oho! 

.JULKA (trochę się z ojcem zgadzając) Nie stoisz o swoją !Ziemię! 
ZIĘĆ A ·gdzie ja mam swodą ziemię? 
.JULKA Ja jestem jego 1cór'ka, więc to choć jego i moje! Wyrzędy nie dał mi iad-

nej! A jak moje to i twoje! :Wszystkich nas! 
KRUK A nie! Bo pierworodnemu, CześkOtWi, oddam! 
PRZEWODNICZĄCY Wasz syn już miastowy. Na illiemię nie wróci! 
.JULKA I dlatego zostaniemy tu. 
ZIĘć Nie. 
.JULKA .Zostaniemy! Zostaniemy! (i rzuca się mężowi na szyję, płacząc. Ania idzie 

w matki ślady) Na tym co w gospodars-tWie było matuli, ty będziesz II"obił! Nie 
puszczę cię! Nie pus:z.czę! Nie odejdę!! 
Sciemnienie. Przewodniczący przechodzi na proscenium. Za nim przechodzi 
światło, które ogarnia ludzi ze wsi. Stoją grupkami - może przy drodze się 
zebrali. Rozmawiają, a bez przerwy ktoś z jednej grupy przechodzi do drugiej. 
Niemal jak w tańcu. 

KAMIŃ~KA Uciecha! Gospodar1z za robotntk.a do Pegie~.u! 
DUDZINA A dwadzlieścia hektarów ugoruje! 
ADAM1ECKI To mu Pańs.tw,o zabiel"IZe ... 
PRZEWODNICZĄCY Pókd pracuje - brak podstawy prawnej. 
SAKOWICZ AIIli podatkóW lilie płaci, obowiąrz.lkó:w nde wyipclnia ... 
DUDZINA (podchodzi) A ja mówię, że jak Rada Narodowa się tym nde rzajmie, 

będzie nies·zczęście! 

SZEWCZAKOWNA Zaraz nies:z.częśaie! 
ŁOSKOT Żadnego nieszczęścia być nie może, jeżeli Chróścicki na wiosnę odejdzie ... 
DUDZINA Od jesieni Ido wios.ny - daleko ... 
KAMIŃSKA (podchodzi) No d co powiecie sąsiedzie? Coś takiego?! 
BRYŁA Jak ja bym z Krukiem miał w jednej izbie siedzieć ... 
KUŚMIERCZYKOWA A t·o jeszcze rzimą, kiedy nie ma w polu roboty. 
BRYŁA (kończy zdanie) ... tt·o by siary wiosny nie zobaczył! 
DUDZINA (podbiega) Będzie nieszczęście! 
WILK Czemu pr:z.ewodniczący 2le starym nlie pogada, lilie w)'lklar.uje mu? 
OSICA Ja bo Krukowi wprost powiedziałem, powiedziałem wprost: Kruku, całą 

wieś wstydzicie! Łany nie zebrane! 
W!ILK Ja Cihętnie bym mu pomógł ... 
OSICA Na moim się ni~ bogacić nde będzie - mówd! 
WILK Kto by tam chciał sdę na jego bogacić! 
KUŚMIERCZYKOWA (podchodzi) Jak dziad spod kościoła chodzi - świątek 

i piątek! 
KAMIŃSKA (podbiega) Wddać córlka go lilie obszy:je. Koło swojego umie Chodzić! 

Elegant! Narwet ltiedy •gnój rozr2lUJCa! 
.PRZEWODNICZĄCY (wychodzi ku przodowi i mówi do widowni) Od tego właś

nie ,czasu, kiedy ich oobaczyłem il"'azem w domu, zacząłem się im bardz!iej 
pm.)'l~ąldać! Nie przez cielkawośt. Nie! Stary, który młodytm dolwcza, nie 
pi&Wszyma! W każdej jednej ws-i - najmruej jeden. ,Al,e młody wydał 
mi się - no, jakiś dnny ni!ż których znam! Po !Pl'aWdzie, to takiego dotąd 
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chyba nie spotkałem na ws'i! Bo żeby nie był dobry rolnilk ... talki o ziemię nie 
stoi ... Ale temu?! Coś mi się wydaje, że mu ·wszystko jedno na czyim Tobi?! 
że on Jt~ ziemi potu swego :z serca użycza, choćby to i ziemia nie jego była. .. 
to dzi'W! Nawet go Dudzina nazwała ... 

DUDZINA (ze swojego miejsca, głośno i trochę obelżywie) Odmieniec ... 
PRZEWODNICZĄCY I mnie się !2ldaje że nawet jego żona, trochę się za niego 

wstyd.zi ... Nie bardzo wJe oo on sobie myśli. 
KUŚMIERCZYKOWA (podchodzi) Njedobr,ze jak :bona nie Wiie oo mąż myśli ... 

najpierw IPO dob~emu się polkłócą, a potem już z żółcią ... 
WILK (podszedł do nich) I .llJie ~a/WISze e.wycięży ten mędrsiejszy ... 
KUŚMIERCZYKOWA ... albo l~zy ... 
PRZEWODNICZĄCY Bo nie zawsze ~eps,zy mocniejszy! 
WILK A kto u Chróścickich najmocniejszy? 
KUŚMIERCZYKOWA K'l'uk. 
DUDZINA Po co Chróśc\icki daje sob.ie po głowie jeździć? To nie jest chłop z ... 

(roześmiała się) rz: ikrą! 
KUŚMIERCZYKOW A (podchodząc do niej) A co by pomogło, żeby nie U!Stąpił? 

CzłOIWieik 1nie poradzi ja!k mu iZile na drodze stanie! 
KAMIŃSKA (podchodząc) Złe morż;na chwycić i o 2liemię gruchnąć! 
KUŚMIERCZYKOWA A jak w .złe jest i głupie i .stare, a do Jteg·o żony ojdec. 

Wiadomo, dług•o nde pożyje! T~za ścienpieć! 
KAMIŃSKA Jasińsk~ ZyJglmum RękatWkową !krótko trzyma?! 
SZEWCZAKOWNA Chróściocy to porządni ludzie! 
OSICA A i Rękawkowa por.ządna. 
WILK (podchodzi) I tak każde ma swoją wesz co ich gryzie ... 
SZEWCZAKOWNA (z uśmiechem) Musiałaby Rękawkowa z Chróścickimi być, 

a :znów z Krukiem by sobie Jasiński poradził! 
BRYŁA (podchodzi w waciaku, czapce uszance posypanej śniegiem) Fazabijali

by się ... 
SAKOWICZ (także ubrany po zimowemu) Co by to Jasiński z Krukiem zrobił, za 

tak.ie pola obsianie -drugi Daz! 
DUDZINA (w grubym swetrze i czapce wełnianej, w śniegu) Zabiłby ... 
ŁOSKOT (już jak i wszyscy inni po zimowemu) Marnotrawstwa ścierpieć nie 

mogę. 

ADAMIECKI Jak człek ~tary, to mu do nOIWego przywyknąć trudno. 
ŁOSKOT Wy kumie też niemłody, a własnym dzi·eciom dajecie 'I'Obić jalk za

myślą! Nie dajecie? 
ADAMLECKI Taki zawzięty na tego Chróścickie.go, że Kurp! Ze inaczej trochę 

robi, jak my tutaj! 
łJOSKOT Ale źle nie robi! 
ADAMIEOKI Dobry gospodarz! 
ŁOSKOT I cziowiek do,brota! Inny by bez łeb starego zdzielił, ,za to wymyślanie! 
DUDZINA (podbiega) Aż będzie nies.zczęście! 
OSICA Ja tam mojemu synowi lnie ~apmeczam! Coś chce wypróbować nieoh pró-

buje. Nie uda się, będzie mędrsliejszy ... 
SAKOWICZ (podchodzi) Ale właśnie dobrze wychodzi! 
OSICA Dlatego mu nie zaprzeczam. 
KAMIŃSKA (podchodzi) Co •ilnnego syn, co !innego ~dęć! A do tego przy•chodni 

rczło;w;iek! Niech się za batrdzo nie porządza! , 
DUDZINA (podchodzi) Kdedy miał się porządzać, jak piętnaście r·oków na roboty 

do ·obcych gospodatrzy chodził! Ja bym się wstydziła, żeby mój z.ięć ... 
BRYŁA (podchodzi) Bo Chróśaick.i rnie umie się postarwli.ć, ot oo! Za bard:llo uległy! 
KAMIŃSKA Myślicie, że na wiosnę pójd:zJie do tego Pegieeru? 
WILK Teraz to już na pewno pójdziie. Staii'y go rz:rujnował! 
KAMIŃSKA A żonę zostaw.i, ozy razem? 
OSICA Tyle dobrej 2liemi 'Zlostawić! 
DUDZINA Do wiosny daleko! Popamdętacie moje słowa! 

Sciemnienie. Równocześnie rozjaśnia się kuchnia w domu Chró§cickiego. Kruk 
na rozesłanym łóżku. 
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KRUK (siada, spuszcza nogi, b 
na łokciu i usiadł ponownie, 
do kogo§) Ojce dabrze nakru 
A że dobrze - Jtrza .Bóg zai 
z·awsze dobre.e nak!azują ojcel 
Wlięc jak ·wyjdę orać i jak ~ 
obejścia a obrócę aż iPOd la.ś 
sk·im. (drzwi się uchylają, Jul 
na głowie i ramionach. Nie 
Drzwi nogą za sobą przycią 
stawiła cicho skopek, zrzucił~ 
A muszę mocno lejc Jtrzymaó 
i katry - a siwucha ~;iwa i 
s·ię. Sama wiesz jak to jest 
mocno! (dyszy - po pauzie) 
zaorać, zasiać i zebrać. Ch 
orzę pok!orn.ie - sieję niby 
Chłop nakazuje babie, a b; 
chłopu, a chłop jej nienawi 
i kotami! WdesiZ? Wiesz? Nic 
wona? (chichocze) Bo się s 
koszula ezerwona·? Bo ci ją 
(chichocze. Nagle spostrzegł l 
dość kobito - .gdzie? Gdzie l 

czekał, żeby ugryźć! (z obrzyo 
A- Julka ... 

JULKA Co ojciec? 
KRUK Chciałem s.ię mHka napić, 
JULKA Chory ojciec? 
KRUK (ostro) Samaś chora. Nog 

wezmę. -1 
JULKA Podam. (nalewa mleka dd

1 KRUK Zimnego daj. Zimnego. 11 
gęby. (wyciąga rękę) I ani pn 
nie. Julka podtrzymuje, szarpj 
wie. Opada na poduszkę, ręka 
wyjęła z ręki i odstawia. Otwoj 

K-RUK Dwie - żeście? (chichoc< 
Zaraz wstanę. Trza mi na poc 

JULKA (podejrzliwie) Po co? 
KRUK Nie twoja rzecz. 
JULKA To nie. 
KRUK A poczta już dzisliaj była? 
JULKA Listu się ojciec spod2liewa1 
KRUK (wspominając) Czy to rkiedj 

je się) Jego Impieratorskaja 1 
czym zachrypiał usiłując zan2 
ka-ja-ri.e-ka. (po pauzie) A dzi 
przyjeildża na ~owerze, żeby sz· 
jest dziś ohłopu! "Pooo-stęp"! 

JULKA Po co od adwokata? 
KRUK Jaik t ·o po oo? Zasłoń okrrlo 

zasłoń! Coruś zasłoń elektryk 
się) ... taka jedna wielga mysm .. 

JULKA Więc to wy pr:zewody p 
szozurze obmierzły! 

KRUK Mnie ta was.za .elektryka w 
kajdie ... (śmieje się, zakrztusił si1 
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dobry roln.ilk... talki o ziemię nie 
wszystko jedno na .czyim robi?! 
oćby to i ziemia nie jego była. .. 

elżywie) Odmieniec ... 
jego żona, trochę się za niego 

żona nie wae co mąż myśli ... 
z żółcią ... 
mędrsiejszy ... 

·szy! 

jeździć? To nie jest chłop z ... 

by pomogło, żeby nie ustąpił? 

li:femię gruchnąć! i stare, a do !tego żony ojciec. 

r trzyma?! 

h gryzie ... 
kawkowa z Chróścickimi być, 

posypanej śniegiem) Fazabijali

to Jasiński z Krukiem wobił, za 

p, w śniegu) Zabiłby ... 
lu) Marnotrawstwa ścierpieć nie 

r
ywyknąć trudno. 

dzieciom dajecie 

.go, że Kurp! Ze 

robić ja!k: za-

inaczej trochę 

rego zdzielił, ,za to wymyślanie! 

oś chce wypróbować nieoh pró-

A do tego przychodni 

jak piętnaście roków na roboty 
stydziła, żeby mój z.ięć ... 
ostarwlić , ot co! Za bardZIO uległy! 
o Pegieeru? 
jnorwał! 

nia w domu Chróścickiego. Kruk 
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KRUK (siada, spuszcza nogi, bezsilnie przewrócił się na poduszki. Podciągnął się 
na łokciu i usiadł ponownie, ale trzyma się jedną ręką wezgłowia. Przemawia 
do kogoś) Ojce dobrze nak~ją ... A że to ojce - trza na ikolana gruchnąć!... 
A że dobrze - rt;r.za Bóg zapłać powiedzieć ... A że nakaz;ują - wza robić! Bo 
zawsze dobr,ze nakiazują ojce. - Dobr,ze ojce nakiazują ... Moje !i jej granicuje
wtięc jak wyjdę orać i jak cmoknę •na karego i siwuchę to bruzdę zaaznę od 
obejścia a obrócę a~ IPOd lasem! Będą ci bruzdy a bruz,dy będą! Jak na pań
sk·im. (drzwi się uchylają. Julka ubrana na zimę w grubej spódnicy i z chustką 
na głowie i ramionach. Niesie drewniany skopek z parującymi ziemniakami. 
Drzwi nogą za sobą przyciągnęła i spojrzała na ojca, bo słyszy, że gada. Od
stawiła cicho skopek, zrzuciła chustkę z głowy i ramion, stoi i uważnie słuchaj 
A muszę mocno lejc ltr.zymać rw garści, bo one się nie lubią. Kary jest młody 
i kary - a !Siwucha siwa i stara. Takie zaWISze się nie lubiają. iNie 1kochajom 
S·ię. Sama wiesz jak to jest - młody kary, stara siwucha. Więc t.rzym lejc 
mocno! (dyszy - po pauzie) A .twoje granicuje z jego i wam też dobrze będz.ie 
zaorać, zasiać .i zebrać. Chocia Rękawek nie tak;i gospodaTz jako ja. Ja choć 
orzę pokornie - sieję niby król! I mU.ować on też będzie gorzej. No bo mąż. 
Chłop nakazuje babie, •a baba go nienaw'd.dzi, bo on ujada. Baba nakazuje 
chłopu, a chłop jej !lliienarwidzi, bo ona fuka! Sama wiesz jak jest z psami 
i kotami! W[esa:? Wiesz? Nic ty nie wiesz. .. A wiesz, czemu rtwoja kiecka czer
wona? (chichocze) Bo się spotylkamy na boróWikaoh! A wiesz, czemu twoja 
koszula czerwona? Bo ci ją tpmy;praw:ię. A rtMrój będzie myMał, że to on. 
(chichocze. Nagle spostrzegł córkę) Jakoś się odmienilaś? ... Gdzie twoja mło
dość kobito - ,gdzie? Gdzie te poUczikii ezerwone jak jalbłuszJka? Człek tylko 
czekał, żeby ugryźć! (z obrzydzeniem) Staraś już ... (nagle oprzytomniał) Julka? 
A- Julka ... 

JULKA Co ojciec? 
KRUK Chciałem się :m[iJka napić, ale daleko ... hen aż pod lasem. 
JULKA Chory ojciec? 
KRUK (ostro) Samaś chora. Nogi mi w tZaspie ugrzęzły, ale :zaraz wstanę se 

wezmę. 

JULKA Podam. (nalewa mleka do kubka) Może pod~zać? 
KRUK Zimnego daj. Zimnego. Pali mnlie jakbym gorącego ziemniaka wziął do 

gęby. (wyciąga rękę) I ani przełkinąć to to, ·ani wypluć. (bierze kubek niepew
nie. Julka podtrzymuje, szarpnął, trochę się rozlało, ale trzyma i pije łapczy
wie. Opada na poduszkę, ręka z kubkiem opuszcza się ku ziemi. Julka kubek 
wyjęła z ręki i odstawia. Otworzył oczy) 

KRUK Dwie - żeście? (chichocze) Ozy jedna? Głupi stary, myślał, że młody. 
Zaraz wstanę. Tr.za mi na pocztę. 

JULKA (podejrzliwie) Po co? 
KRUK Nie twoja rzecz. 
JULKA To nie. 
KRUK A poczta już dzisliaj była? 
JULKA Listu się ojciec spodz\i.ewa? 
KRUK (wspominając) Czy to !kiedy dawn'iej poczta do chłopa przychodziła! (śmie

je się) Jego Impieratorskaja Miłość list pl'zysłała. (zastanowił się chwilę po 
czym zachrypiał usiłując zanucić) W'oł-ga-woł-ga-mać-rad-na-ja-woł-ga-rus
ka-ja-rie-ka. (po pauzie) A dziś, •leię sobie, bo mi się wstać nie ehce i poczta 
przyjeżdża na ;roweTze, żeby szybciej było. Naści dziadku od adwokata! O! Tak 
jest dziś chłopu! "Pooo-stęp"! 

JULKA Po co od adwoka.ta? 
KRUK Jaik rt·o po co? Zasłioń oikno, .bo mnie ta wasza elektryka w oczy dźga. No 

zasłoń! Ooruś ·zasłoń elektrykę, bo znowu wam druty poprzecinam ... (śmieje 
się) ... taka jedna wioelga lffi)"SS:zJa ••• 

JULKA Więc •to wy p11zew.ody pr.zecilnaliście, ojciec? Nie myszy gryzły?! Ty 
SIZOZU['Zie obmier.zły! 

KRUK Mnie ta wa&za .elektryka w oca:y dźga! Nd.e zasłonisz, :zmowu przetnę i szu
kajclie ... (śmieje się, zakrztusił się i kaszle) 
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.JULKA Ja ci !kiedy s;zczura złapię i .zeżreć dam! IWt gębę właduję! Obmierzły 
dziladu! Nrie bój się, 1nie przetnies~! Pmewody tak pochowane, że ściany byś 

__ musiał rozwalać, głupi dziadu! 
::KRUK (podśpiewuje) Głupi dziadu - głupi dziadu - biedny dziadek - biiedny 

dziadek, już ma tylko tyle ziemi - ~emicy, (po pauzie) co pod skrzynkę! 
..JULKA (cicho a natarczywie) A gdzie reszta? 
KRUK (figlarnie) Nd ma- ni ma. (jakby zasnął) 
..JULKA (groźnie) Ojciec. Coś z merodą ~obił? No? Po c.o oi na pocztę chodzić? 

Po list? 
KRUK (ocknął się) List? Jest List? ·A tak, tak - dostałem. Czesław zgodził się. 
JULKA (zduszonym głosem) Na co się ~odził? 
KRUK (jakby zupełnie przytomny i rzeczowy - wesoło) Gospodarzyć. 
JULKA Na twoim? 
KRUK Wszystko moje. Ale już nie moje. Napisał, że-dobrze-tato-ja-przyjadę-i

-będę-gospodarzyć-bo-już-mi-to-miasto-całkiem-zbrzydło. Bo on chłopski syn! 
Ale elektrykli nie będzie - mówi. Nie ·chcesz •to nde będzie - mówi. 

JULKA Był tu? 
KRUK Kto? 
JULKA Czesiek był tu? 
KRUK Po co? 
JULKA (uspokojona) Tak też myślałam. 
KRUK Coś myślała? (śmieje się) źleś myślała. Być nie musiał. Napisał. 
JULKA A wy ojciec umiecie czytać! Ach, jak umiecie czytać! 
KRUK Drukowane umiem. 
JULKA Na książeczce. 
KRUK Bom dobry chrześcijanin. 
JULKA (łagodnie i przypochlebnie) Jesteś dobry chrześcijanin i krzywdy córce 

nie zrobisz, prawda ojciec? 1Wezwę lekarza, wyzdrowiejesz i jakoś się tam po
godzimy. Ja Cześkow:i .twojego nie żałuję. Ale co rpo matuli, to będzie moje. 

KRUK Nie. Ona mn·ie oddała i wszystko moje. A teraz Cześka. Więc będzie go
spodarzył na całym. Adwokat mi przeczytał litel.'ka po literce. A co? Mocże mu 
nie zapłaciłem. Kłaniał mi się w pas. Dobremu gospodarzow.i mówi kłaniam
-się-chociam-uczony-ale-także-chłopski-syn-Jak-wasz-Ojciec-pan-dochtór-mówi. 
Wiesz, ten zegar cośmy kupili na jarmarku - ćwirka i ćwirka a jak [przyjdzie 
jej godzina to ona wyskakuje i kuku: Jestem! Tak i Czesiek, 'kiedy przyjdzie 
jego godZina. Dwie ik:rowy spr,z;edałem to mogłem rpanu adwokatowi dobrze ~a
płacić, chocia <twój mi dużo papierków skradł, ale nie wszystkie. 

JULKA Co ty ojciec gadasz? Mój skradł? Mój by co nie jego tknął? 
KRUK Już tam wiedzą na Milicji co i jak. Małom nóg wczoraj nie odmroził, 

alem doszedł. Tyle że drogę zmyliłem. (śmieje się) Jakem w te zaspę wpadł, 
tom potem na Jednorożec rposzedł. Dopiero przy tariaku poznałem - bo gra
tartak gra - (nasłuchuje) tak mi teraz w uchach gra. Stąd wiem, żem szedł 
w innym kierunku wcale. Daj jesooze mliika. Alem zawrócił i ·doszłem. Mllka 
daj - chocia z twojej krowy, alem !Przecie ojciec, to nie pożałujesz! Daj mli
ka! Zimnego! 

JULKA Zaraz. Ale pierw list od Cześka pokaż. 
KRUK Jakby mi zmora na piersi siadła - oddechać nie mam sił. Daj m1ika. 

(chce wyleźć z lóżka. J>chnęła go - stary opada na poduszkę) 
KRUK (słabym szeptem) Boga w serou nie masz. 
JULKA (ze złością) Bo~a? Boga?! Onego co ciebie na swoje podobieństwo ulepił? 

Widać on sam zły i mściwy! (Kruk dyszy. W drzwiach staje ośnieżony Zięć -
Julka go nie zauważyła) A ja po tobie .zła i mśoiwa. I po nim. P.rzecieżem :i ja 
na Jego obraz i podobieństwD . .Pnzypomnę ci jak z matulą było. Drugi raz 
krew jej bluzła z gardła lrutem. O il"ety! (jakby to zobaczyła) Cała pierzyna 
we krwi! Za pierwszym razem felczer nazbierał wiadro śniegu, •a potem garn
kami donosi1im. Wtedy nakazywał ci, żebyś do doktora ·z nią pojechał. Nie 
.pojechałeś! Nie pojechałeś! 

KRUK Jak jej przeszło ... po co miałem jechać? 
JULKA (w rozterce, jakby sama miała gorączkę) Ale latem skąd wziąć śniegu? 
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Zaraz po świętym Janie to 
Jcrw,i! 

KRUK (córka tak zasugerowała 
oczami) Przykryć to trza, pJ 
Spódnicą pierzynę okryję! :F 
żona, a mierzi ... (jakby w odr: 
ko, ale jego sama rzeczowość 
krwi wyrzygała tyle, że ci 

JULKA Osiem roków wtedy 
Jakby teraz oną słyszę: 
matki) "Stasinku mój, rpó, 
lince osiem roków, Cze<•·-··-' 
jeszcze mi życie miłe!" 

KRUK (wciąż przeżywając 
na Stefkę Rękawkorwą 
jakby odpowiadał -
Nie sądzony chłop -

JULKA (wciąż imitując 
osiem roków ... Julinka mała, 

KRUK (dalej rzeczowo) Widać 
gospodarowanie. Tyld szmat 
mię było trzymać. Nde 
nia żonę) Jakbyś pomarł 
częła? (Julka aż się ku 
że nie ja krew wyplułen 
wali. A tak co? Przecie a 
Życie z ciebie ucieka ... Po 

JULKA (podchodzi powoli i 
mi może zdążysz matozyne ,, 
niej krok robi) 

KRUK (ostrzej, choć ledwo 
jęta, a jeszcze te ziemię 

JULKA (za nim, tym samym 
(i znowu Zięć robi krok ku 

KRUK Myślisz, żeś dobra m 
sieroctwo nie zosta 
dzieci rodzić! Ze 
W lesiem ją 
ści. Stefka się 
była miłość, że 'W 
krzyczelim, aż 
W gorąc kuchni, w 
wraz gziły. (po dłuższej 
ksiądz ręce stułą związał 
twoje, co mi zapiszesz, 
To jak wyrośnie i chłopa 
łagodnie, niemal serdo,..".,.,;o 
chwiejnie) Teraz idę 
SPii'orwadzę ci felczera. 
oprzytomniał i choć cicho 
bom chory. 

JULKA (zupełnie cicho) Pójdę 
zapiszesz. A jak postawisz 

KRUK (znowu w malignie) 
i zaczyna dusić pierzynę 

JULKA (przyskakuje do ojca) A 
Nie zdążyła chwycić ojca. za 
niej i szamocącą się oderwał 

ZIĘC Julka! Julka! Opamiętaj się 
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! W gębę właduję! Obmierzły 
,tak pochowane, że ściany byś 

- biedny dziadek - biedny 
pauzie) co pod skrzynkę! 

? Po co ci na pocztę chodzić? 

dostałem. Czesław zgodził się. 

że-dobrze-tato-ja-przyjadę-i
Bo on chłopski syn! 

nie będzie - mówi. 

Napisał. 

chrześcijanin i krzywdy córce 
rowiejesz i jakoś się tam po

co po matuli, to 'będzie moje. 
teraz Cześka. Więc będzie go

po literce. A co? Może mu 
arzow.i mówi kłaniam

z-Ojciec-pan-dochtór-mówi. 
ćwirka i ćwirka a jak !Przyjdzie 
Tak i Czesiek, kiedy przyjdzie 

panu adwokatowi dobrze rza
nie wszystkie. 

co nie jego tknął? 
nóg wczoraj nie odmroził, 

się) Jakem rw te zaspę rwpadł, 
tal'ltaku poznałem - bo gra

gra. Stąd wiem, żem szedł 
zawrócił i doszłem. Mldka 

to nie pożałujesz! Daj mli-

sił. Daj ml.ika. 

na swoje podobieństwo ulepił? 
staje ośnieżony Zięć -

oiwa. I po nim. Perzecleżem i ja 
jak z matulą było. Drugi raz 

to zobaczyła) Cała pierzyna 
śniegu, •a potem garn

doktora z nią pojechał. Nie 

Ale latem skąd wziąć śniegu? 

ODMIENIEC 19 

Zaraz po świętym Janie to się stało! Skąd wziąć śniegu?! Cała pder.zyna we 
k!rwi! 

KRUK (córka tak zasugerowała chorego, że i jemu tamte wypadki stanęły przed 
oczami) Przykryć to trza, przy<kryć! (po chwili pauzy, znowu gorączkuje się) 
Spódnicą pierzynę o~yję! Krwi, jakbym wieprzka zarżnął! Choć to własna 
żona, a mierzi... (jakby w odpowiedzi na to co usZyszal - choć nie mówi szorst
ko, ale jego sama rzeczowość jest brutalna) Spódnica li tak di już ma nic. Jużeś 
krwi wyrzygała tyle, że c:i na życie nie staU"czy! Już po lj;obie, żono miła! 

JULKA Osiem roków wtedy mi było, a pamiętam jakby to wczoraj. Jakby dziś. 
Jakby teraz oną słys.zę: (nieświadomie imituje glos umierającej wówczas 
matki) "Stasdnku mój, pójdź po doktora, prosi - no pójdź po doktora. Ju
lince osiem roków, Cześkowi dwanaście - mój pienworodny! Jeszozem młoda, 
jeszcze mi życie miłe!" 

KRUK (wciąż przeżywając dawne zdarzenie) Więcejś głupia jak młooda. Popatrz 
na Stefkę Rękawkową, jakie to ma pieTsil A twoje, jak Uilęgałki... (po pauzie, 
jakby odpowiadał - zimno) To po coś chorowała! Widać ci nie sąd2'lone życie. 
Nie sądzony chłop - mąż, któren babę spaśną mieć musi... 

JULKA (wciąż imitując nieświadomie, matkę) "Cześkowi dwanaście - Julince 
osiem roków ... Julinka mała, matki jej jeszcze nie zabieraj ... " 

KRUK (dalej rzeczowo) Widać ci nie sąd2'l0ne matkowanie. Widać ci nie sądzone 
gospodarowanie. Tyli szmat ziemi, a takaś licha gospodyni. I po co ci te zie
mię było trzymać. Nie mogłaś to mi zaraz odpisać? A to nie i nie! (przedrzeź
nia żonę) Jakbyś pomarł rto by mi twoi odebrali i co bym z dzieciakami po
częła? (Julka aż się ku niemu pochyliła, slucha czegoś o czym nie wie) Ino, 
że nie ja krew wyplułem, a ty. Jakby śnieg był .to my by może cię odrato
waLi. A tak co? Przecie d rteraz ,z uSit ci cieknie niteczką, jak żywica z drzewa ... 
Życie z ciebie ucieka ... Po sołtysa pójdę to mi może zdążysz odpisać ... 

JULKA (podchodzi powoli i sprężyście do lóżka ojca i mówi) Po sołtysa pójdę to 
mi może zdążysz matczyne :odpisać! (Julka wygląda tak groźnie że aż mąż ku 
n iej krok robi) 

KRUK (ostrzej, choć ledwo dysze) Rrzecie wyglądasz już jak kozie z pyska w y
jęta, a jeszcze te ziemię pazurami trzymasz! 

JULKA (za nim, tym samym tonem) A jeszcze rte ziemię pazurami trzymasz! 
(i znowu Zięć robi krok ku żonie, ale zatrzymuje go glos Kruka) 

KRUK Myślisz, żeś dobra matka? Jakbyś była dobra matka to byś dzieciaków na 
sieroctwo nie zostawiała! Po coś się żeniła. Słabowitej doma siedzieć a nie 
dzieci rodzić! Ze Stej)ką bym się żenił. Przecie wiesz żeśmy się lkochali! 
W lesiem ją wziął na borówkach. Dus=ość rbyła od sosen i od tej naszej miło
ści. Stefka się strasznie wstydziła, bo nam wilga do rt;ańoa wyśpiewywała. To 
była miłość, że <w gardJe schło. Nie dla morgów, a dla 'samego !kochania. Ra·zem 
krzyc.zeli<m, aż żeśmy lte wilgę rwYJPłoszyli. Nie lto co z tobą. Pod pieTzyną. 
W gorąc kuchni, w lk•tórej gorzałką z weseliska cuchło. Aż s.ię muchy pijane 
wraz gziły. (po dłuższej pauzie) No .co się patrzysz? Czego płaczesz? Nam 
ks·iądz ręce stułą związał d pobłogosławił - jeszcze oi mało! (po pauzie) A te 
twoje, co mi zapiszesz, dla Julinki rw dobrym zagospodarowaniu zachowam. 
To jak wyrośnie •i chłopa 1znajdzie, wyrzędę z tego będzie miała. (nagle bardzo 
łagodnie, niemal serdecznie) Z twojego. Z twojego .to. (zlazi z lóżka i wstaje 
chwiejnie) Teraz ~dę •do sołtysa. On spisze. Postawisz znak, a potem zarutko 
sprowadzę ci felczera. Jeszcze może i wyzdrowiejesz !Ila 1rochę. (potem jakby 
oprzytomniał i choć cicho ale wyraźnie) Julka wody. PriZY'Prowadź doktora, 
bom chory. 

JULKA (zupełnie cicho) Pójdę do soŁtysa i matczyne, jak żeś jej przyrzekł, mnie 
zapiszesz. A jak postawisz .znak pójdę we:llWać Pogotowie. 

KRUK (znowu w malignie) Nie chces.z? Nlie chcesz?! (siadł na łóżku bo oslabl 
i zaczyna dusić pierzynę dwiema rękami) To dę uduszę! Uduszę! 

JULKA (przyskakuje do ojca) A jak nie zapiszesz, <to cię u-du-szę. 
Nie zdążyła chwycić ojca. za gardlo, bo Zięć jednym skokiem znalazł się przy 
niej i szamocącą się oderwał od starego. 

ZIĘć Julka! Julka! Opamiętaj się! 
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JULKA (opiera o niego głowę szlochając) A jak on przY15zedł z sołtysem, SiP'isali, 
zrobiła znak własną ll'ęką, to już potem nie było po co dść do felczell'a. Nie 
trza już było iść po fel-czera. Już nie było dla 1kiogo ... A żebyś ty słyszał jak 
on ją pmed śmierdą umęczył! 

ZIĘĆ Słyszałem. 
JULKA (żałośnie) Słyszałeś ... 

Zięć podprowadza płaczącą Julkę do zydelka stojącego przy piecu. Podchodzi 
do łóżka. 

ZIĘĆ Słuchajcie - KTuk. (jakby się przemógł) Teścia. Zaraz pójdę - pojadę ro
werem na Milticję, zadzwonić po Pogotowie. 

JULKA (ostro) Coś ty, głupi? 
KRUK Wodę ndech mi córka poda. (Zięć zaczerpnąŁ z wiadra i podaje kubek) 

A 0111a królew.na wstać me może? Oboiwią~Zek chliZJeśaijański ojca w oho•.obie 
obchodzić. Ona ma rnd kubek podać. (i wsuwa się resztkami sił pod pierzynę. 
Julka wstaje, kubek wzięła od męża i szurnęła nim ku ojcu, aż się trochę 
wody wylało. Kruk niemal szeptem, dysząc, ale jak do konia) Uoa! Prrr ... nie 
tak ootro, bo d dam bata zakosZJtować! (oddając kubek spojrzaŁ na zapłakaną 
Julkę, mówi łagodnie) No, nie bucz! Jeszcze mnie nogami naprzód nie wyno
szą. Jesz'czem se ubranie do trumny nie k<tl!Pśił. Pożyje se - po świecie bożym 
pochodzę - jes:z;cze roncie słonea:z;ko wio·se!llne pr!Zy~:z;eje - ·znasz piiosenkę. 
(zaczyna raczej rzęzić niż śpiewać) Umor Maciek umor ... bo w Mazurze kwardo 
duso chocia pornar wciąż sie ruso. (zakaszlał się. Do Zięcia) No idźże Kurpsiu 
po tego dochtora! 

JULKA (z decyzją) Staszek najpderw pójdzie po sołtysa. Oddasz matuli <ZJiemię. 
Przepiszesz - od zara .. 

ZIĘĆ Jadę 1zadrzwonić po Pogortdwie. Nie będzde żadnego sołtysa. Zadnego przepi
sywania. 

KRUK (spojrzał na Zięcia z najwyższą pogardą) Aż .tyś głupi, Kurp&ilu! Tfu! Ani
żeś tej mojej córki nie wal!'t! Bo ona moja, nieodrodna! Kwarda! Ani te;j zie
mi żeś nie waTt! Dla ciebie obiedwie za dobre! Waryjot l 

JULKA (prosząco) Staszek! 
ZIĘĆ Powiedziałem. 
KRUK Ale pierw mnie do pokoju z łóżkdem wy!lliesiecie. Do waszego. 
JULKA Po co? 
KRUK Nie będę dachtara w Jru.chni przyjmać. No - szybciej - bo mi znowu 

gorzej. 
Julka i Zięć spojrzeli po sobie. Biorą łóżko, jedno od głowy jedno od nóg. 

KRUK No! Nie tak! Głupde bebechy! Łachudry! ~óje! KU!I'psie! Nogami W!Przód 
chcecie wynosić! Kos.tuchę na mnie wołacie! Obrócić! Obrócić! Nie pierw nogi 
bez próg! Głową! Głową! (zachłysnął się, kaszle, sapie, a jeszcze rękami macha 
i pokazuje jak mają go nieść. Foslusznie obrócili łóżkiem, tak żeby najpierw 
głowa przez drzwi przeszła. Wynieśli. Wrócili) 

KRUK (znikając we drzwiach) A ty Julka listem od Cześka się nie turbuj . Dobrze 
schoiWany ... 
Zięć po zamknięciu drzwi za teściem zapina waciak, którego wchodząc byl nie 
zdjąl, zakłada czapkę uszankę. 

JULKA (błagalnie) rrlź pd.ell'IW do so~y&a! 
ZIĘĆ (wychodząc) A zagląda!j <tam cr.y mu czego nie t~zeba. Z nim źle. Zaraz 

wrócę. Na rowerze to szyibko. 
JULKA (do siebie) Czy aby dość szybko ... (ogląda się na zamknięte drzwi do 

pokoju) 
Sciemnienie. Równocześnie rozjaśnia się proscenium -Wieś. 

KAMIŃSKA Chróśaiok<iego 1na Milicji widzieli! Co to się tam mogło stać, skoro 
widzieli na Milicji ChróściCikliego! 

DUDZINA Czy kto wczoraj IWiiodział KrUJka? Kruka kto widz;iał? 
BRYŁA PII'zechodzący widzJiałem, że Kruk na łóżJru w pokoju leżał. 
OSICA Jakże niebosz;czy;ka w kuchni trzymać?! 
SZEWCZAKOWNA A kto po!W'ied~ał że umarł? 
DUDZINA (podbiegając) Zamordowany! 
KAMIŃSKA (podbiegając) P·rzedeż !Właśnie Chróścioki na Milicję pojechał! Mus!i 

pr'z~ał się! PrzyiZ!llał!! 

ODMIENIEC 

SAKOWICZ A może to córka 
ADAMIECKI Ojca ii'odzonego 
SAKOWICZ I porządny może 
ŁOSKOT Że Chróścicki, to 
ADAMIECKI Pewnie że i 
ŁOSKOT I jak teraz KTUk , 

Kruk co poWiie? 
DUDZINA (podbiegając) Jego 
SZEWCZAKOWNA Pogotowie 

rował. Chróścicki Pogotn,.,; 
KUSM.I!ERCZYKOWA Dziś 

znaczy Kruk. 
BRYŁA (podbiega) Na pewno 

i nic nie mówiła Ona at 
PRZEWODNICZĄCY Kruk 

skargę złożyć. A to mróz, 
OSICA A o co skargę? 
PRZEWODNICZĄCY Zawsze 
OSICA Ileż to razy ·z IIllimi się 
PRZEWODNICZĄCY Prawow 

Starczy poskrobać naznokd 
jaśni- dla młody• 

OSICA Spokoju <tym mło"""" 
DUDZINA (podbiega) A · 
WILK Jeżeli już w pokoju 
SZEWCZAKOWNA Już 
WILK Jakby s~ary co mu 
SZEWCZAKOWNA Pmecież 
KAMIŃSKA (podchodzi) Jak 

rozsupłasz! 
WILK Najlepszy dowód, że 

to s'ię nie zdarzyło! Na jo 
ADAMIECKI (podchodzi) l\ 

ozłoWiieku odrndenić- tyle 

AKT II 

Wiosna
Lato 

Mieszkańcy wsi na prn."P"l 
SZEWCZAKOWNA D:lliś, 

ki już widziałam. 
BRYŁA O, ·szpa1ki co i Taz się 
ŁOSKOT Syn oskrobał korę 

bieLić! 
SZEWCZAKÓWNA Ojciec 

tlamy w sad:z;ie. 
SAKOWICZ Za późno. Sok<i j 
ADAMIECKI Życie po.wraca. 
OSICA Tak już jest. Czasem 

Ale młode je zepc: 
ŁOSKOT Taka życia 

taka. 
ADAMIECKI Staremu poTa 

bez ndego porządzają. 
DUDZINA Stary też był 

że mŁodym był. 
WILK Po nowemu chciał 
ADAMIECKI Jak ja byłem 

ma być jak było zawsze. 
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on prz)'ISzedł z sołtysem, spisali, 
było po co dść do felczea.-a. Nie 

~ogo ... A żebyś ty słyszał jak 

piecu. Podchodzi 

Zaraz pójdę - pojadę ro-

z wiadra i podaje kubek) 
ojca w oho~obie 

resztkami sil pod pierzynę. 
nim ku ojcu, aż się trochę 

jak do konia) Uoa! Prrr ... nie 
kubek spojrzał na zapłakaną 

nogami naprzód nie iWyno
Pożyje se - po świecie bożym 
przygrzeje - .znasz pliosenkę. 
umor ... bo w Mazurze kwardo 
Do Zięcia) No idźże Kurpsiu 

rzJiemię. 

zat1m~.11;0 sołtysa. żadnego przepi-

mi znoiWu 

od głowy jedno od nóg. 
e! Kurr-psie! Nogami wprzód 

! Obrócić! Nie pierw nogi 
, a jeszcze rękami macha 

łóżkiem, tak żeby najpierw 

którego wchodząc był nie 

trzeba. Z nim źle. Zaraz 

drzwi do 

mogło stać, skoro 

Milicję pojechał! Musi 

ODMIENIEC 

SAKOWICZ A może to córka zrobiła ... 
ADAMIECKI Ojca i!.'odzonego? To poDządna kobli.<ta ... 
SAKOWICZ I porządny może Iliie wytrzymać! 
ŁOSKOT że Chróścioki, to ja <tam nie wierzę. Nie wlierzę żeby Chróścicki ... 
ADAMIEOKI Pewnie że i tak s·ię z.darzało ... 
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ŁOSKOT I jak teraz Kruk .przed Bogiem stanie? Oo Mu powie? Przed Bogiem 
Kruk co powde? 

DUDZINA (podbiegając) Jego grzech własny. Sam to na s.iebie szykował! 
SZEWCZAKOWNA Pogotowie do Chróściok>iego .przyjechało. Widać k:toś zacho

rował. Chróśckki Pogotowie wezwał, z Milicji telefonem. 
KUŚMIERCZYKOWA Dziś Julkę w obejściu !Widziałam. Dla śwliń szykowała, więc 

znaczy Kruk. 
BRYŁA (podbiega) Na pewno Kruk, choć ja z Anką dzdś autobusem jechałem 

i nic 11'1ie mówiła. Ona aut•obusem do S2lkoły ... 
PRZEWODNICZĄCY Kruk wczoraj znowu był na Milicji, żeby na Chróścickiego 

skargę złożyć. A to mróz, że w nosie marzło, to s•ię ;i zaziębił - w tym wieku ... 
OSICA A o co skargę? 
PRZEWODNICZĄCY Zawsze coś wymyśli - jak to on! 
OSICA Ileż to rtazy z l!liLmd się pr.awował? 
PRZEWODNICZĄCY Prawować to się dużo nie prawował, bo zawsze umorzą. 

Starczy poskrobać paznokC'iem a już widać, że nieprawda! AO.e 'Zanim się wy
jaśni - dla młodych mitręga. 

OSICA Spokoju tym młodym nie da. Nie da spokoju ... 
DUDZINA (podbiega) A nde mówiłam, że do wiosny daleko! 
WILK Jeżeli już w pokoju leży, to znaczy, że na księżą oborę patrzy! 
SZEWCZAKOWNA Już Chróśoickiego mordercą zrobili! 
WILK Jakby s~ary co mu już 75 rOików, sam ze siebie nie mógł zadhorzeć! 
SZEWCZAKOWNA Pmec·ież nie każdy spór tak się musi zakończyć! 
KAMIŃSKA (podchodzi) Jak we wsi jest spór - to już taki spór, że inaczej nie 

rozsupłasz! 
WILK Najlepszy dowód, że nlie ma ws~. oo by w niej choć xaz na jedno pokolenie 

to s·ię nie zdarzyło! Na jedno pokolenie choć raz ... 
ADAMLECKI (podchodzi) MusiaJ;oby się już we wsi tyle odmiendć - w samym 

ozłowli.eku odmienić - tyle odmienić, że ... 

AKT II 

Wiosna
Lato 

Kurtyna 

Mieszkańcy wsi na proscenium. Miesiąc marzec. 
SZEWCZAKOWNA D21iś, pierwszy xaz w tym wku zobac,zyłam rskowronka! I szpa

ki już widziałam. 
BRYŁA O, szparki rco .i raz się poikarżą, a potem iC'h nie ma. 
ŁOSKOT Syn oskrobał koorę na owocowych, oo się łuszczyła, jutflo będziemy 

bieldć! 
SZEWCZAKOWNA Ojcie.c <dwie ja!błonki ściął, bo bardzo stare. Teraz .prześwie-

tlamy w sadzie. 
SAKOWICZ Za późno. Sok>i już po gałęziach od nowa krąią. 
ADAMIECKI Życie powraca. TyUko w starym dr.zewie .coraz wolniej krew płynie. 
OSICA Tak już jest. Czasem jesz.c2le widać na drzewach zeschłe, jesienne liście. 

Ale młode je zepc<hną. Zepchną wnet. 
ŁOSKOT Taka życia kolejność. Stary, młodym musi ustąpdć... Zycia kolejność 

taka. 
ADAMIECKI Staxemu pOITa odpocząć. Niechże się teraz przYIPatrzy jak tam się 

bez ndego pOITządzają. Jemu pora odpocząć. 
DUDZINA Stary też był młody. Wltedy po swojemu clwiał !robić, a dziś Zlł!Pomina 

że mł.odym był. 
WILK Po nowemu chciał robić, jeżeli mu ojce dali, żeby po nowemu mbił. 
ADAMIECKI Jak ja byłem młody, to al!11im chciał inaczej. Tak zawsze było i tak 

ma być jak było zaWSIZe. 
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. 
KAMINSKA Spróbuj ,teraz! tMoje, cały dom do góry ,nogamJ chciałyby :przewrócić! 

I obra:?Jkii dm S'ię nie podobują, d firankd im się nie po.dobują, i kwiatki w oknach 
im się nie podobują - bo ciemno, ;i iskanie niedzielne ich mierzi, i pochwa
lony by im gębę oparzył - tyllro "dzień dobry" i .~do widzenia" ... 

KUSlY.IiiERCZYKOWA A ,ty, Anas,t~ja a1kurat w kącie siedzisz i na wszystko im 
zezwaiasz! Chałupa się tliZęSiie kiedy zaczmiesz przyganiać! U mnie to raz 
komin na dachu pękł, jak tyś bu:?Jię rozwarła! (ogólny śmiech) 

KAMINSKA (nie zrażona) Rozumiem jak ma być, bo życie znam i św;iat znam. 
SZEWCZAKOWNA Wy, ciotka wasz świat znacie, a my, nasz - poznajemy ... 
KAMINSKA Ale nie musicie 1nas - starszych - ze stołka spychać! 
DUDZINA N1iełatwo lby ciebie było Kamińska z~chnąć, bo tyłek masz szewki 

i na swoim twardo siedzisz! 
BRYŁA I dlart;ego musimy spychać - że twardo siedzą. (w grupę wmieszał się 

Przewodniczący, dotąd nieobecny) 
PRZEWODNICZĄCY Powiedziałem mu. 
KAMINSKA I na pewno nie usłuchał! 
DUDZINA Przecie nie od siebie pr,zewodniczący mówił, a od całej wSii! Przeciw 

całej wsli, ikto by śmiał stanąć? 
WILK On i na wieś nie patrzy. 
PRZEWODNICZĄCY Ale jak usłys.zał, że przyjedqJie Komisja, żeby ocenić czy go

spodarstlwo opuszcZJone - zaraz zmiękł! 
BRYŁA WJęc naprawdę się zgodelił? · 
PRZEWODNICZĄCY Zgo<Wił się, żeby Zięć lila tych dziewięciu hektarach, co po 

żonie zostały, żon!ie K'l."uka - żeby Zięć Zia opłatą robił. 
KUSMIERCZYKOWtA Na pewno IIlajwięcej ciotlka Rękawkowa tPOmogła. Bom ja 

jej w głowę nakładła - a pod sekretem (śmieje się) mówię - Jno staremu 
nie powtarzajcie bo się rz:.eźli na was - mówię ale cała 1Wieś się z niego śmieje, 
że marnotraw,ca! że na starość zgłup~ał do zupełnośd. Ale - mówię - ciotka 
nie powtarzajcie, bo nde dość, że cię córka rz:. domu wyrzuciła ... 

DUDZINA (obejrzała się) Już do córkii wróciła. (i ciągnie ku sobie Rękawkową) 
Czemu żeście dOltka do córlici wróciła? 

RĘKAWKOWA Jak stary Kruk rze szpitala przyszedł ... 
ADAMIECKI P.Drecie wam przyjaz.ny ... 
RĘKAWKOWA Na takJej przyjaźni podeprzesz się, jak na złamanym k,iju! 
ADAMIECKI Z najmłodszych lat pamiętam, choć to dopiero za gęsiami cho-

dziłem! 
RĘKAWKOWA WspomilllanJe, spleśniały chleb - kamieniem w brzuchu leży! 
SZEWCZAKOWNA Biedna babcia! 
RĘKAWKOWA (ostro) Ty;lko diabeł lbiedny, bo duszy ni mo. 
ŁOSKOT Ale wam kumo u Chróśaickiego nlie było źle. 
RĘKAWKOWA Z ozyjego konia na środku drogi złaź. 
SAKOWICZ Jak Chróśoicki was przyjął - to by 'i nie wyrzucił. 
RĘKAWKOWA Każdy s.zewc poczciwy, w podartych butach chodzi. 
KUSMIERCZYKOWA Dom jes,t Chróścickiego, nawet jeśli mu S'tary w polu za-

przecza. W domu Chróścicki gospodarzem d ChróściokJ by was nie dał sk.r•zyw
dzić. 

OSICA A córka - lepiej nie mówić! Na matkę pięście dźwignęła! 
WILK I każdą łyżkę warzy wymawia. 
RĘKAWKOWA Od grzechu muszę córkę uchronić ... I rpamóc rw domu trza i od 

g,rzeohu uchronić. To nlie jej wina - to .zięcio. 

KAMINSKA A teraz Chróściccy się obrażą że.ście od nich poszlli. W,zgardzili ich 
dobrym sercem!. 

RĘKAWKOWA O! wzgardziłam! Ze !Zaspy śnieżmej Staszek mnie do chałupy swo
jej przy;niósł, do życia 1z żoną przywrócild, to i wJedzą, że lilie wzgardziłam! 
Zresz.tą jak mogę to rpomagam. Chaciem stara a -się dm rprzy;daję. 

KAM'INSKA A Kruik gęby sobie wami za to nie wyciera? 
RĘKAWKOWA Musi wiedzieć? 
KAMINSKA Na pewno wie. 

ODMIENIEC 

RĘKAWKOWA Do posługi si 
(odchodzi godnie) 

DUDZINA (do Kamińskiej) 
słowo wtrącić ... 
Sciemnienie. Swiatlo się r 
przy stole nad książką, c 
kuchni nakłada jedzenie dcl 

JULKA (spojrzała na córkę) 
bo nie przychodzi i n~e pr,z 

ANIA Uczę się. 
JULKA Widzę. Albo rpo chleb' 
ANIA (wstaje rączo) Pójdę dd 
JULKA Gumiaki włóż, bo ni' 

miaki, bierze menażki i Ul 
bierze siatkę, przelicza pi 
kłódkę założyć, bo dzJ.ś już l 

KRUK Tak wcześnie wyszły! 
JULKA Już im się pr.zykrzy si 

Stary kręci się po kuchni. 2 
KHUK (kartkując) Ciekawe, 

w rprefesory ... (z chichotem 
(z westchnieniem) Kaźden l' 
nda potrzeba, co by się na 
(wsuwa się Rękawkowa) 

RĘKAWKOWA Niech będzie I1 
KRUK Na ·w.ieki wieków... l 
RĘKAWKOWA Nie ma ich? 
KRUK A jakby byli? 
RĘKAWKOWA Myślałam - c 
KRUK Głodnaś, to ja 01. • dam ... j 
RĘKAWKOWA NiL. 
KRUK A tak, niech każdy pa 
RĘKAWKOWA Dla wszystkie, 

łam - oz.ime masz JJche 
ciężko ... 

KRUK (złośliwie) Z tobą będ~· 
RĘKAWKOWA (nagle ziryto 
KRUK Mnie żałować nie prz 

w ambicji) Z pługiem nie 
wrzyńca dostanę. W jeden lll 

RĘKAWKOWA I dwa będą ~ 
i na twojej za bardzo wys~ 

KRUK Bo ,to może nie wdem są 
RĘKAWKOWA Przecie ty woll~ 
KRUK Wolę i siać i orać. A 

w pole uciekła. Czego? O c 
RĘKAWKOWA Ziem1ę męczy 

da["s·ka Tzecz. Trza mieć ręki 
~RUK GdZ'ież to mam parob 
RĘKAWKOWA A Chróśoicki c 
KRUK Pewnie, że nie gespod 
RĘKAWKOWA No widzisz. Na 
KRUK Zez;woliłem, bom nie 
RĘKAWKOWA To 1Za ,to on t 

jak dziedzic - jak wielmo.· 
KRUK (napastliwie) Kazał, ab 
RĘKAWKOWA (przeżegnała s 
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, chciałyby przewrócić! 
ą, i kwiatk'i w oknach 
ich mierzi, i pochwa

i "do widzenia" ... 
kącie siedzisz i na wszystko im 

przyganiać! U mnie to raz 
śmiech) 

siedzą. (w grupę wmieszał się 

mówił, a od całej w&i! Przeciw 

ocenić czy go-

dziewięciu hek<tarach, co po 
robił. 
Rękawkowa pomogła. Bom ja 

się) mówię - Jno staremu 
cała wieś się z niego śmieje, 

toe:tności. Ale - mówię - Cliotka 
wyrzuciła ... 

ku sobie Rękawkową) 

jak na złamanym kiju! 
to dopiero za gęsiami che-

brzuchu leży! 

wyrzucił. 
chodzi. 
mu stary w polu za

by was nie dał skrzyw-

pomóc w domu trza i od 

od nich poszld. Wzgardzili ich 

Staszek mnie do chałupy swo
i wJedzą, że rnie wzgardzałam! 
a się lim p.rzy;daję. 

ODMIENIEC 2"3 

RĘKAWKOWA Do posługi się u niego nie godziłam i tłumaczyć się nie muszę. 
(odchodzi godnie) 

DUDZINA (do Kamińskiej) A ty Kamińska, zawsze i wszędzie musisz srwo•je złe 
słowo wtrącić ... 
.Sciemnienie. Swiatlo się rozjaśnia na tę samą co zawsze kuchenkę. Ania siedzi 
przy stole nad książką, ale gryząc ołówek gapi się przez okno. Julka przy 
kuchni nakłada jedzenie do menażek. 

JULKA (spojrzała na córkę) Anka. Nie uczysz się to zanieś ojcu jedzenie w pole, 
bo nie przychodzJ i nie pr.zychodzi... 

ANIA Uc·zę się. 
JULKA Widzę. Albo rpo chleb ~dź, .to s12:ybciej wrócisz, a ja pójdę w pole. 
ANIA (wstaje rączo) Pójdę do ojca w pole. Tak już świeżyzną fajno pachnde. 
JULKA Gumiaki włóż, ho rnie wszędzJe już obeschło. (Ania szybko naciąga gu-

miaki, bierze menażki i wychodzi, mijając się w drzwiach z Krukiem. Julka 
bierze siatkę, przelicza pieniądze) Jakby ojciec wychodził, trzeba na drzwi 
kłódkę założyć, bo d2liś już dwJe cygany widziałam. 

KRUK Tak wcześnie wyszły! 
JULKA Już d.m się pr.zykrzy siedzenie w domach. (wychodzi) 

Stary kręci się po kuchni. Zobaczył na stole książkę Ani. 
KRUK (kartkując) Ciekawe, kito będzie krowy pasał jak się wszyscy ponauczajam 

w prefesory ... (z chichotem) do sz!koły chodzom, żeby umiały świlllie obr.ządzać ... 
(z westchnieniem) Każden tera wyżej sra rniż dupę ma ... A chłopu .tyle ino pisa
nia potrzeba, co by się na wol'ku umiał podpisać, aby we młynie nie zginął .. 
(wsuwa się Rękawkowa) 

RĘKAWKO W A Niech będzie pochwalony ... 
KRUK Na ·w,ieki wieków ... 
RĘKAWKOWA Nie ma ioh? 
KRUK A jakby byli? 
RĘKAWKOWA Myślałam - •co by pomóc ... Jedzenie onemu rw pole zanieść. 
KRUK Głodnaś, to ja ci dam ... 
RĘKAWKOWA Nii... 
KRUK A tak, niech każdy ;patrzy s•iebie. Coś ty dla 1nich Itaka życzlJwa? 
RĘKAWKOWA Dla Wszystkdch życzl!iwam. Tobie Stasiu, jakby co trzeba ... WidZiia-

łam - ozime masz J.iche, a pod jare już-już pora zaorać. Tobie samemu 
ciężko ... 

KRUK (złośliwie) Z tobą będzie lekciej. 
RĘKAWKOWA (nagle zirytowana) Dłułriesz jak biedny w garnku. Patrzeć żal... 

KRUK Mnie żałować nie przychodź. Łzy dla sJebie trzymaj. (po chwili , dotknięty 
w ambicji) Z pługiem nie wyszłem, bo na drugiego konia czekam. Od Wa
wrzyńca dostanę. W jeden nie da rady. 

RĘKAWKOWA I dwa będą ci ·lgnęły że cho-cho. Taka ciężka ziemia. A pług to 
:i na twojej ;za bardzo wysus.zy. Tera by tr;za kultywatorem ... 

KRUK Bo .to może nde Wliem sam! 
RĘKAWKOWA Przecie .ty wolisz, Stanisławie, &iać jak orać. 
KRUK Wolę i siać i orać. A tobie C·O do tego? Podchodzisz mn.ie jak kllirę, co 

w pole uciekła. Czego? O co się rozchodzi? 
RĘKAWKOWA Ziemię męczysz i siiehie męczysz. Rozumiem - s i and e - gospo-

darska Tzecz. Trza mieć rękę. Ale orać i parobek porad2li. 
KJRUK Gd:i'Jież to mam parobka? 
RĘKAWKOWA A Chróśoicki oo jak rnie parobek, naprzeciw ciebie? 
KRUK Pewnie, że nde gospodarz. 
RĘKAWKOWA No widzisz. Na twodm robi- ja•mżeś mu zezwolił ... 
KRUK Ze2lWoliłem, bom nie mar:notra•wca. Ma rz.iemia ugorować - niech zrobi. 
RĘKAWKOWA To rza .to on .tOibie wybronuje. A potem ·akurat w rpole wyjdziesz 

jak dziedzic - jak wielmożny ... 
KRUK (napastliwie) Kazał, abyś mnie rza niego prosiiła? 
RĘKAWKOWA (przeżegnała się) W Imię Ojca i Syna, a bo to by śmiał! Ino ja 
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nie chcę, żebyś chodził po wsi na językach! że gospodarstwo opuszczone, to 
ziemię do Pegieeru przydzielą. 

KRUK Jakie opuszeZJon e?! 
RĘKAWKOWA Bacz aby nie było. A zięcie są od tego żeby robili! 
KRUK Jak twój Zygmunt! 
RĘKAWKOWA A może nie r ·obi? Tyle że nie dla mnie! To niech choć ~wój Chró

śoicki robi...! 
KRUK Nie mój! 
RĘKAWKOWA (nie dając sobie przerwać) ... dla ciebie, za dwóch! Nak~esz -

boś władny - ino fuknie tym trachtorem ... (nagle przestraszona przerwała) 
KRUK Trachtorem? Fuknie?! Skąd ltrachtor?!! Pytam, skąd trachtor?!!! No?! 

Ogłuchłaś?! 
RĘKAWKOWA No skąd ... Ja wiem srkąd ... Skąd może być jak nie z Kółka Rol

niczego ... 
KRUK Do Kółka się zapisał, ścierwo! Gdzie najwięcej przeciw kondom gadajom, 

jak nie w Kółkach! żeby maszyny były zamias1 kondów! Że koń złodziej we 
śpichrzu! K·oń, pierwsze po gospodarzu 5ltworzenie! Już w raju Pan Bóg Ada
mowi powiedzilłlł (niemal jakby Pismo św. cytował) tak powiedział: Moo tu 
kunia gospodarzu, towarzysa rwierlileg•o - W1iernego towarzysa mos. Snim 
be-iesz dzień całki, bez niego krokiem się nie •rusysz. Tak Bóg samemu Ada
mowi powJed2'li.ał! Idź, prreżegnaj 1f!ię, weź kunia za uZJdę i do T·Oboty. W pocie 
czoła. (zamilkł i patrzy na nią uporczywie) 

RĘKAWKOWA (zgodnie i poddańczo) Aha, aha, aha ... 
KRUK Boskie przykazanie! Więc tak od stwor.zenia świata chodzimy sobie, go

spodarz d koń, we dwóch bez ipOI].e, ziemię krusząc, bruZlda za bruzdą, ostra 
skdba za nami, przed nami chwast na 'skorupie zeschłej. Tirzymam lejc, bo tak 
tl1Za, ale on idzie sam równiuśko, 1ylko ogonem majtnie to w te to wewte 
z fantazjom, żebym ja wiedział, że on najprzykładniej wie, co trza robić. 
A jak sobie nawet i pierdnie to nie jak człowiek-świnia, a po końsku raźno 
jak na pobudkę we wojsku. Koń - towarzysz i w polu, d w drodZJe po drzewo 
do lasu, i na jarmark! Gospodarz !Il:igdy nie jest sam kiedy konda ma - choć
by mu ta i wszyscy pomarli - ma konia! (zamyślił się. Rękawkowa patrzy na 
niego niepewnie - nie ma odwagi nic powiedzieć ani się ruszyć. Kruk pod
niósł głowę - dostojny) A ty chcesz, Stefania, żebym ja się konia wyrzekł! 

RĘKAWKOWA A skąd! 
KHUK żebym lmnia na Itrachtor zamienił! 
RĘKAWKOWA (nabiera odwagi) Ni lm ci Stasliu konia nie odbiera ... 
KRUK (kiwa głową) Nie odbiera - mówisz ... 
RĘKAWKOWA (coraz śmielej) Ani chce ... 
KRUK Ani chce - mówisz ... (milczy dłuższą chwilę) Słuchaj Stefania tobie po

wiem bo się od d2'li.ecków =amy a i późiliiej. Trza nam się było żenić ... nie byli 
by wdowcami. Więc ci powiem. Można naszą rzekę Orzyc suchą nogą przejść? 

RĘKAWKOWA (zdezorientowana jego przeskokiem myślowym) Ze co? 
KRUK Pytam czy przejdziesz Orzyc suchą nogą? 
RĘKAWKOWA Orzyc- suchą nogą- abo co? 
KRUK Możesz? 
RĘKAWKOWA Sam rwiesz jak jest. W gorąc letni jeśli dlugo nie padało po ka-

mieniach przejdziesz [ty i d2'li.eciaki małe. Abo co? 
I~RUK A jak pada? 
RĘKAWKOWA No ;to pada. 
KRUK A jak długo pada. A jak w tamten przednówek, czltery !l'ok!i wstecz, mie

siąc padało? 
RĘKAWKOWA O, to była powódź! Insza sprawa. 
KRUK Cho<:Wilim wszyscy na brzeg i dziwowalim się, że Orzyc bystro płynie. 

Chodzilim? 
RĘKAWKOWA Chodz-il[m. 
KRUK Pierw najmniejsze głazy woda przykryła, potem tych parę większych, co 

po nich dzieciaki w suszę biegają. 
RĘKAWKOWA Anim zauważyli kiedy! 

.. 

ODMIENIEC 

KRUK A na drugi dzień zbu: 
RĘKAWKOWA Stała, oho ja 
KRUK Patrzałaś na wodę. 
RĘKAWKOWA Patrzałam. Wt 
KRUK I wldZJiałaś jak było. 

trzeć! a <tu już jest przy s 
RĘKAWKOWA A potem nie 

dr·ogę łodzią pływalim! 

KRUK A pOltern na dachach s 
R:ąKA WKOW A Siedzielim. 
KRUK Małowiele a byliby na 
RĘKAWKOWA A co potem, 
KRUK (z nieoczekiwaną furi 

piel ciągnąć, kiedy nam j 
RĘKAWKOWA (patrzy na nt 

Maryjo, co ci to Stasiu? C 
KRUK (przedrzeźniając) "Co 

oi?" StTach ogromny. M 
żem marnotrawca! Na z 
byŁo! żem głupi! Dokucza 
mądry jak te komunisty 
dzam się z tym! Siedzom1 
·zacierajom. A ja w swoin 
dzieje! Mędrsiejszym od l 
ociupinkę-ino ociupinkę-i 
chach my siedzieli i na ~ 
bywało! To już koniec. i' 
w .raz ręka cała wlazła ... 
urtlrzymam, a nik't ze mną 1 

tobie pus.te miejsce. l 
RĘKAWKOWA Bój się Boga 
KRU~ J~k _bywało za ojców;! 

Ziemniaka ... 
RĘKAWKOWA (lubi wspomiw

1 

KRUK ... a reszta len i konopi, 
RĘKAWKOWA Od chałupy 

chałupy i wrrzeciona w rui 
KRUK A co chałupa to stryj 
RĘKAWKOWA (rozmarzona) ] 
KRUK A cości€ utkały, to na;· 
RĘKAWKOWA I na spódnice 
KRUK Wszystko własne z wł 
RĘKAWKOWA Takiego dzisi 
KRUK Z mą1ki własnej. Bied~ 
RĘKAWKOWA ... a we mły.nie 
KRUK A kowal brart. 
RĘKAWKOWA ... stelmach ciot 
~RUK Cała wieś jedna rod~ 

Tak się rod:zJi!ld - tak urn: 
i chował też krewniak! Dz 
Ide w różne sbrony! Z każ.d 
Gdzie dch szukać? Miastow 
Garnek na elektrykę! Na 
(rzuca prodiż i kopie go) : 
ciemny chłop! Nie rozumie 
trykę niźli w takim usmol 
SJtał! L€ps[ej! Wy-god-niej 
ganie nlie chcą warzyć! (st 
myśl) Widzisz, stara, wid 
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gospodarstwo opuszcz001e, to 

choć trwój Chró-

ciebie, za dwóch! NakM:esz -
przestraszona przerwała) 

Pytam, skąd trachtor?!!! No?! 

przeciw kondom gadajom, 
kondów! że koń złodziej we 
! Już w raju Pan Bóg Ada

cytował) tak pOIWiedział : Mos tu 
wiernego towarzysa mos. śnim 

rusysz. Tak Bóg samemu Ada
a za uzdę i do roboty. W pocie 

świata chodzimy sobie, go
bruroa za bruzdą, ostra 

Trzymam lejc, bo tak 
-··"··'· 'to w te to wewte 

wie, co trza robić. 
t>wie~r-ś-wi11ia a po końsku raźno 

w polu, d rw drod2le po drzewo 
sam kiedy konlia ma - choć

się. Rękawkowa patrzy na 
ani się ruszyć. Kruk pod

żebym ja się konia wyrzekł! 

Słuchaj Stefania tobie po
się było żenić... nie byli 

Orzyc suchą nogą przejść? 
myślowym) Ze co? 

jeśli długo nie padało po ka-

cztery Tokd wstecz, mie-

Orzyc bystro płynie. 

tych parę większych, co 

... 

ODMIENIEC 25 

KRUK A na drugi dzień zbudziliro się !Tankiem - woda stoi na łąka~h !torfowych. 
RĘKAWKOWA Stała, oho jak stała. 
KRUK Patrzałaś na wodę. 
RĘKAWKOWA Patrzałam. Wszyscy my ślepili, kliedy opadnie. 
KRUK I w.id2liałaś jak było. Rozlała na łąki torfowe - nie pierwszyzna pa-

trzeć! a t;u już jest przy samej drod2le! 
RĘKAWKOWA A pOltern nie wiedzieć kdedy po kostki na drodze! A potem bez 

drogę łodzią pływalim! 

KRUK A poltern na dachach siedzielim. 
RąKA WKOWA Siedzielim. 
KRUK Małowiele a byliby na czubkach drzew siedzieli! 
RĘKAWKOWA A 100 potem, strach pomyśleć! 
KRUK (z nieoczekiwaną furią) A tobie nie strach, głupia dziadówko, mnie w to

piel ciągnąć, kiedy nam już ledwie głowa z ruiej wystaje! 
RĘKAWKOWA (patrzy na niego oszołomiona napaścią, nic nie rozumiejąc) Jezu 

Maryjo, co ci to Stasiu? Co ci? 
KRUK (przed.rzeźniając) "Co ci to Stasdu? Co ci?" Wszystko. Wszystlw mi! "Co 

cli?" Strach ogl'omny. Myślisz, że nie wiem, że po ws·i na językach chodzę, 
żem marnotrawca! Na zasiane żyto, drugie zasiał! Drugie zasiał, gdzie zasiane 
było! Zern głupi! Dokucza bo głupi! Ja mędrsiejszy od wszystkich! Takd sam 
mądry jak lte komunisty-·cholernik!i, ino się z rtym nie z;drad:llam! N~e zdra
dzam się z tym! Siedzom tam gdzieś w tej Warnzawle i śmiejem się i ręce 
zacierajom. A ja w swoim !kąteczku i ze strachu się trzęsę lbo widzę, co się 
dzieje! Mędrsiejszym od <was! Wy n:ie widzicie, .że woda się podnos i! Wraz 
ociupiillkę-ino ociupinkę-i ociupinkę ·ino ... Powodzie my przeżywa:li. Na da
chach my siedzieli i na drzewach. Ale co idzie teraz - nigdy nie było, nie 
bywało! To już kon!iec. Myślę sobie dziura w tamie, <to ją palcem zatkam. 
W•raz ręka cała wlazła ... Utrzymam? Przecie nie utrzymam. Sam jeden nie 
Ult!rzymam, a nik't ze mną! Tyś była. Choć stara i głupia - byłaś. A już i po 
tobie pus,te miejsce. 

RĘKAWKOWA Bój się Boga Stasiu, co też ty gadasz! Ja !Zawsze z <tobą. 

KRUK Jak bywał·o za ojców? Mój ze drwa morgi żytem obsiał, ze cztery pod 
?JiemniakL. 

RĘKAWKOWA (lubi wspominać) No - no ... 
KRUK ... a reszta len i konopie, toście balby miały co prząść i tkać! 
RĘKAWKOWA Od chałupy jednej w.s.zys1Jk:ie dziewczyny chodziliro do drugiej 

chałupy i WlrZeciona w ruch i śpiewalim - jak pięknie. A kurzu pełna izba! 
KRUK A co chałupa to stryjeczny, ·albo cioteczny, a w całej wsi <tr~y nazwiska! 
RĘKAWKOWA (rozmarzona) No, pewJ'l!ie. Krewtlli.aki. 
KRUK A coście utkały, to na koszule ... 
RĘKAWKOWA I na spódnice i na kapoty, a i na płachty i powrozy! 
KRUK Wszystko własne z własnego! I chleb własny ... 
RĘKAWKOWA Takieg.o dzisiaj nie lrupisz! 
KRUK Z mąki własnej. Biedniejszy mełł na żarnach, bogatszy we młynde ... 
RĘKAWKOWA ... a we młytlli.e stryjcio! 
KRUK A kowal brat. 
RĘKAWKOWA ... stelmach ciOiteczny! 
~RUK Cała wieś jedna r ·od:zina! Starzy posłuch mieli - mŁodzi szacunek dawali. 

Tak się .rodzili - <tak umieralii.. Ze •swoi~ - swoi. I ksiądz co chrzcił, żenił 
i chował też ~rerwniak! Dziś co? Jakbyś garścią kamienie rozrzucił - wszyst
lde w różne sbrony! Z kaildej rodzdny więcej jak połowy nawet nde IW powdeclie! 
Gdzie kh szukać? Miastowi. (nagle rzuca się ku półce i porywa z niej prodiż) 
Garnek na elektrykę! Na wsi garnek na elektrykę! To ja go łup o ziemię! 
(rzuca prodiż i kopie go) Zdepcę! A oni we WS•i pod boki się bierą i śmieją: 
ciemny .chłop! Nie rozumie, co to wygoda. że lepsiej robić w ga.rnku na elek
trykę niźli w takim usmolonym sag!łlnie, co na ogniu .za mojej babki jeszcze 
stał! Leps[ej! Wy-god-ndej! Wy-gtod-niej-mó-wią! Jak wygocliniiej to już w sa
ganie nde chcą warzyć! (staje przed Rękawkową, usiłując wytłumaczyć swoją 
myśl) Widzisz, stara, widzisz! To są te małe kamusillki IW Orzyou co je już 
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woda pr:zykryła - onych jru:ż IIl'ie widać. Ale 1kito się mar·t·w'i, że w Or.zycu 
woda małe kamuszki .pa.-,zykryła - tdes·zc,ze popadały to przykryła - 1\W'az 
ociupin:kę-ino-odupinkę-i-ociu,pitnkę-[no... opadną wody - wyjdą k ·amusziki. 
Nie ·opadną! Ino oni rte.go n:ie ·WLdzą - tak nas !złapali ... Na rwygodę nas zła
pali... (poruszając się nerwowo po chałupie natknął się na balię z praniem, 
pochylił, wyciągnął jakąś koszulę - odrzucił ją) Moja Julka n~c tylko o pr·alce 
na elektrykę .gada, że chce tklupsić, że leklciej, ile wy-god-niej! Nie będą się 
jej mozo,le na :rą•oka:ch robić, jaik ·od kijanki, .co nrią moja matka 1 tb_abka ... 

RĘKAWKOWA .. .i ja ... 
KRUK ... bieliznę bijały. Lekciej, wy-<god-niej! rWidz~sz stara, to ju-ż te większe 

gŁazy znikły .pod wodą, •CO po nich Orzy,c przechodzi.l~. Ale woda ino-ociu
ptnkę-w.raz-t>ciupinkę-OciUIPinkę-ino wyżej... Kto by na to zważał... (z pasją) 
Jak Jullka pralkę do tdom sp:rowadozi, to •ja ją :siekierą rpon~bie - wy-god-niej
mówi! 

RĘKAWKOWA (niespodziewanie) Stanisław•ie Kruku nie pierałeś rt;y k.ijanką, to 
i nie wies.z ja,ka to udręka! Ręce pierzchną, aż na nich dziury krwaiWe ... (po 
pauzie, nieśmiało - niemal prosząco) a bo to g~zech że wygodni·ej? 

KRUK (łapiąc się za głowę) I ciebie już złapali! Wid~s·z., w~dzisz! T,o już łąki 
1lorfowe pod wodą ... 

RĘKAWKOWA (serdecznie, troskliwie) Byś sobie na łóżklu przysiadł, legł t.rochę . 
i rpr,zes•pał s•ię ... 

KRUK Przespał się? 

RĘKAWKOWA P.o •tym zapaleniu w pier.sdach, co to zimą P·ogotowie aż wzy-
·Wali - jes.?Jcześ pewnie nie wydobr.zał... -

KRUK (patrzy na nią poważnie) I nie wydobrzeję. 
RĘKAWKOWA (pocieszając) Ale! Mocnyś! 
KRUK Sama gadałaś, że już nakazaU organiście po nas dzwonić! 
RĘKAWKOWA A ty, że się nie dastz! 
KRJUK I Itrwardom się tr,zymał cha~upy u węgła, chocia ·spod nóg woda ziemię 

rwała ... 
RĘKA·WKOWA ... ten znowu swoje ... 
KRUK ... a tkłębiła się, a bulgort:ała, a stSała... Pot·em ,gładź się zrobił·a wielka, tom 

s.ię po drabce w.spiął na stry.ch, że może opada - z .góry .najlepiej widać -
patrzę: •już do domów rs'ię WdZiiera, ino, :że oni nie widzą, .że to w tej rwodzie 
po kolana brodzą - talk im wygodnie, że posnę'li, czy co?! Na rto kh chwycili, 
d •tam ·z Warszawy, 'Że wy-god-nie... Noa trachtorze or-ać mówią wy-gord-nie ... 
to tera pierzyny choć.wa do kośdola zaniesiem i .zamiast iklęozeć - na pie
rzyny! Bo kiedy ja orzę, to · :talk jakbym paderz odmawiał Chleba-naszego-po
ws.z·ednie,go-dasz, choda:ż cię lkraję, a tnę, a burzę... .Wy-god-niej-mówią -
siewnikiem! Tyłek na siodełko jakby za potrzebą i jeżdżą w te i w tamte. A ja 
ki·ed-y do płachty po ziarno sięgam rt·oć żywe ·ziar.no jej daję - jakby duszę. 
Pan Bóg takż·e samo żyde tchną:ł :w Adama - duszę mu dał ż~wą z swo.ich 
rust, ja!k ja ręką Ziemi, .ziarno żywe ... A ono do ·piekieł .zstępuje głęboko w zie
mię, •a'Ż wzejdzie, a ja Aiil·elluja zaśpiewam 'koszą·c, bo =artwYJchpowstało! 
A oni kosiar'ką .bo .to wy-god-niej - ;ciach - dach i po robocie. iWy-god-nie. 
Ino że ter.az ju:ż :im za dłuigo! Krócej chcemy! Osiem godzin •chc.emy jak we 
fabryce! A bo to my goc,si niż ci z fabryki?! A .co !i:nszego - móWJią - gospo
darstm.o jak fabry•k•a?! A ibo jUJż !tamę pa.-zer,walo li grzmi na na•s! O, !to już nie 
Orzyc - to wszystkie rzeki jalkie są - Potop! A ja joeden spra;wLedHwy! Sły
szysz? Już chlutPie podle strYJch·u - wyżej trza! Na dach! Wyżej!! Uciekaj 
s:tara!!! 

RĘKAWKOWA Pój·dę, zaw.oł·am Julkę. 

KRUK Sri,edź. Oni 1wnet p11zyjdą, lilie bój tSię. Na lk:o-la-·cję! Ania s.urowimy ci 
z marchwi naskrobie, bo tak na !km4sach uc:zy<Li - że ZJdrowo! Ja już J:llie wiem 
ozy oni żrą jatk rkonie, jak krowy, króliki, ezy też jak zwylkłe 1ŚiW~nie! I ·o --'o
Wlidtisz! (wyciąga z szuflady widelec, zgina go z wściekłością) Chodzę po wsi 
na języikach, że taki tam widlasek mi coś zawinił! Zawiniil: kolbito! :aawinił!! 
Wi:dll:as:e!k ten w ch:alUIPie rw~ej:slldej, żeby się e: G11.'2le\Siia w rtym tam jego d•nter
nac'ie ba•chory miejsikie nie naśmie.wały, :że od niego gnojem jedzie, a żre łyżką 
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z miski. Chłotpskle dziecko :wstydzi się że •chłopslk;ie dziecko. Bo on już chce 
być miejski ten mój wnu'k. Już w mieście dziadka w a:ękę nie cmoknie, bo się 
ws.tydz.i. MyśLisz, że on 'Z tego ltam inter:na<tu na wieś wróci? A Czesiek wrócił? 
Choć ja mu ziemię chciałem oddać? Teraz za życia! 

RĘKAWKOWA Boże uchowaj! 
KRUK A chci·ałem! IDaw~em! Wrócił? Na wsi mu nie-wy-god-nie za ciężko! Już 

oni w pocie czoła nie chcą! Oni już wszystkie ze wsi chcą ucieknąć! Całkiem 
ucieknąć! Już oni nie chłopy - łoni ło-by-wa-te-le ... miastowi, a do wsi będą 
przyjeżdżać robotniki do fabryki chleba. Rozwa!lą się te łany od Makowa aż 
po Przasnysz, a każdy kęs chleba spalinami cuchnie, bo spod trachtora! Spa
linami <trachtor pierda! Od Przasnysza po Maików, gdzie spojrzysz kitami 
macha z,boże - lkdbito! !Niczyje ~boże! Słyszysz? Sz·umi, chrwie>je się, faluje 
się, jak ta woda co nas zalała! 

RĘKAWKOWA O rety! O rety! 
KRUK Ci w Warszawie cieszom się, ręce zacierajoru 'i się z nas śmiejom. A Kruk 

w kąt w'lazł i ze strachlu się tr.zęs•ie - bo to widzli! Bożeż ty mój! Ja jeden 
tylko widzę? Ale 'KJruk się nie daje. Kruk się przed onymi •broni! Kruk sam 
jeden. Stary Kruk za wszystkich! Głupi? A pamiętasz ty Stefania jak było 
w domu partyz,anta, co w nim nilkit nie •chce mieszkać? Bronił się sam jeden, 
a wkoło mrowie żołnierza. !Myślał, że im da radę? Mógł talk myśleć? Ale się 
nie dał. Ja się też nie dam. 

RĘKAWKOWA (uśmierzająco) Nie, nie Stasinku, nie daj się ... 
KRUK (usłyszał glosy) Idą. (nagle podnosi z ziemi pogięty prodiż i widelec) Weź 

to, schowaj pod chustkę i wynuć. Tak żeby •nie .znaleźli. A słówko piśndesz, 
s.zyję ukręcę jak staTej kurze! Bacz, bo ukręcę. I więcej tu nie przychodź. Na 
oczy mi się nie pokazuj. 

RĘKAWKOWA (przerażona) Ozemu? 
KRUK Tyś już ich. Namówiłaś, żebym im ziemię dał. 
RĘKAWKOWA Tylko, ż·eby robili... 
KRUK Na oczy mi się nie pokazuj ... 

Wchodzą Zięć, Julka i Ania. Kruk się odwrócił tyłem. Rękawkowa chwyci!a 
się za głowę i wybiegła. Wchodzący oglądają się za nią zdumieni. Kruk siedzi 
spokojnie na łóżku - rodzina kręci się po kuchni w milczeniu, ciągle zerkając
ku staremu. To trwa dobrą chwilę. 

KRUK (spokojnie, jakby życzliwie) iNo jak •Wam zięciu robota w polu szJ:a? 
ZIĘĆ (bardzo zaskoczony niezwykłością tonu i pytania) E... co? dziękuję ... 

owszem ... dobr.ze ... bardzo dobrze ... 
JULKA (ze sztucznym uśmiechem) A cały dzień o głodzie! 
ZIĘĆ Nie miałem czasu [przyjść - musiałem się śpieszyć, bo ... 
ANIA Zaniosłam tatce i .zjadł. 
KRUK T.rachtor musieLiście zięciu ma jutro oddać ... 
ZIĘć (chwila niepewności - milczy) Tak ... w kolejce czekaJją na maszyny, (kując 

żeLazo póki gorące) każdy chce 12 nioh skorzystać ... 
KRUK To trachtor oddany już? Tam ... .do tego Kółka? 
ZIĘĆ No ... tak ... 
KRUK A Rękawkowa gadała, żebym zezwolił ti sWIOje .zaorać na trachtorze - co 

•zapóźnione ... żeby szybciej - bo już pora jare zasiać. 
ZIĘĆ No, pora - lbar.dzo pora ... oczYIWiście gdybyście teściu chcieli - chętnie ... 
KRUK Ale jak już trachtor oddałeś ... 
ZIĘć Och, mogę li drugi TaZ dostać. Oczywiście! 
JULKA Staszka rtam bardzo UIWażają w Kółku Rolniczym. 
KRUK (z dobrze zagranym podziwem) No ... no ... Wtięcej jak dnnych, co na ten 

trachtor cz,ekali? 
JULKA Pe'W·nie! S.taszka chcą wybrać Prez.esem Kółka. Taik go .szanują. Bo i. dobry 

g.oopodarz i sił nie szczędzi społecznie! 
ZIĘĆ DZiś księ:iJyc świeci jak Tybie oko - nawet ·i w nocy mógłbym zaorać 

żeby szybciej - a innym rnde przeS2Jkodzić ... (serdecznie) Jak o.jciec chcą -
bard!zo chętnie ... 
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KRUK Pe\Wlie drogo klosztuje ... 
ZIĘĆ To ja już - jeśli !Ze~wolicie ... przecie wy nam ziemię daliście, to my ... 
JULKA (szybko) ... pod uprawę tylko ojciec dał - nie na własność - (żartobLiwie) 

pam~ętamy! 

KRUK Jeszcze by! Na własność Czesielk weźmie. Pierworodny! (chwHa niepewnej 
ciszy. Dalej bardzo łagodnie) A czy my s:ię nie umawiali, że na ziemi zezwolę 
robić, jeżeli po mojemu Kurpś będzie robił? Bom ja ślachcic, a on Kurpś! 
J eszcze dłuższe milczenie, pełne napięcia. Już przewidują, że rozmowa nie za
kończy się tak pomyślnie jak zaczęli mieć nadzieję. 

ZIĘć (mimo wszystko, wciąż serdecznie) Teścio - staram się robić, tak jak by
ście chcieli, ale ... .ale jak c.oś musowo dnaczej - żeby lepiej, no t o musowo. 

KRUK (wciąż słodko) Trachtorem. 
ZIĘĆ (usiłując wyjaśnić) Mamy jare co powinno być ozime. Roboty są spóźnione. 

Końmi bym nie nadrobił. Musiałem wziąć traktor. Ja nie mogę robić - źle ... 
KRUK Znaczy - po mojemu. 
ZIĘĆ Nie, nie. Tak nie powiedziałem. Ale bywa, że itrzeba inaczej. I ja sJę na 

uprawie znam ... 
KRUK Ale! 
JULKA Wieś by go rt;.ak nie s.zanowała, gdyby rozumu nie miał! 
KRUK Myślałem, że nie ma. Pr!Zeoie Bóg nie dał św'ini irogów, bo by ludzi bodła. 

Znowu napięta cisza, ale młodzi nie dają się sprowokować. 
KJRUK A talk żeś się 'll!Parł, Ohróścioki, na ,ten trach:torr, jalk dupa na sranie? 
ANIA (nie wytrzymała) Dziadek lto talk w domu gada, jak w !karczmie pijany. 
KRUK (przyskoczył do niej i uderza ją w twarz) Dziadek ci s,ię nie .podobuje ... 
JULKA Ojciec Ani nie bije. Nie dzieciak. A jes:ZJCze po t-warzy. 
KRUK Jak zechce. 
ZIĘĆ Nie. W moim domu ł]ie. 
KRUK W twoim domu, Kur,psiu? 
ZIĘĆ Zapomndełiście widzę, że to jest kurpiowski dom! Mój. IDom., który od ojca 

dostałem i tu go iP'rzewiozłem i z moim ojcem - też Kurpiem tu go postawi
łem! Mój jes.t dom! I mojej iJony i moich d2ieci. A wy tu na łaskawym ... Nie 
zezwalam ioh bić. 

KRUK (prowokując) K'OCpsie wyżej srają, niż dupę mają! 
Nikt nie odpowiada. 

KRUK (łagodniutko) To się ~razem z domem z mojej ziemi wy,noście. 
Patrzą na niego w milczeniu. 

KRUK (równie lagodnie i cicho) ,z mojego precz. Wyganiam was. Koniec. Lachy 
na plecy i żeby mi was tu jutr.o n:ie było. Rano wstanę orać - a kiedy wrócę, 
żeby mi tu nilrogo nie było. (wciąż stoją i patrzą na niego w milczeniu). Coście 
gęby !POrozdziawiali! Myśleliście, że ja was tak na wieczność przygarnąłem. 
Mam wasze !Piniądze, tam ,gdZiie Ikrowa ogon! A jalk iktóre tu w pełudnie za
stanę, Burkiem poszczuję! On mnie usłucha! - On wie dobrze Mo go51Podarz. 
Kto tu pon! J ,a robię jak mój ojciec robił, a on ja:k jego ojciec czyli mój dziad 
i jak jego ojdec i dziad! I ziemia rodziła. Kwiatki chybotały lila drzewach, 
a potem były trześnie, wiśnie i jabłka. Łąki s·ię zieleniały i ~wieciły. Zboże 
rosło . Des.zc.z zesłany od Pana Boga je podlewał a Panabogowe słonko przy
piekało. Zbieraliśmy. A tu .przyjdzie taJki jeden (jakby splunął) Kurpś i będzie 
mi te tu ziemię moją różnym tam komunistom odhandlowywał! Niedoczekanie! 

ZIĘć Głupoty mówicie Stanisławie Kruku. żeby odpowiedzieć, to nawet mi Slię 
nie chce. Ale z wypędzaniem, to nie tak. Zgodni my byli - ba, nazby,t my 
byli zg1odni i pokorni, aż wy sami powiedzJieliście, że ja "waryjat". No to wię
cej nie będę. Grozić tu mnie i mojej rodzinie szczuciem Burka nie będziecie. 
Ani WY'Pędzać. Sami rżeście .sobie Standsławie Kruku kr:zjesełko spod tyłka wy
kopnęli. (po pauzie) Albo ziemię przepis.zecie Julce, to co po matce nieboszczy
cy, i co jakżeście chorzy byli chciała wam siłą odebrać. I czego, preze mnie 
głupiego, siłą nie odebrała ... Albo do Sądu rpójdzJiemy. I te dziewJęć hektarów 
Sąd nam przyzna, jak się należy. 

.JULKA Tak. Co rpo mojej ma1Juli ZG&tało oddacie, ojciec. Matki ziemia do mnie 
wróci. Matczyne dziewięć hektarów. 

ODMIENIEC 

KRUK Nie ma ,n:ic takiego. 
JULKA To co wam matula 
KRUK Jak wies;z, że zapisa 
JULKA Nie. Samiście jej g 

"Dla Julinki". 
KRUK Niic ja niklomunie p• 
ZIĘĆ My wiemy jak było. 

na Są•d7Jie pub1iCIZnie p 
Nie będzie wam słodko. 
s•tało - <to my nikomu nl 
P.rzew~odn'iczącego Rady J 
Jak się ·należy. 

KRUK Nic się nie należy! 
gadać! 

ZIĘć Choć to jedno, że sUJI1 
w chorobde WSIZystko dokl 

KRUK (niepewnie) Co tam .. ! 
ZIĘĆ Żonęśc!ie rzamordowali~ 

Kruk zrywa się ze stolko 
rękę- rękę Kruka i trzy 

ZIĘć Zamordowaliście, ty~ 
chorobie dusili - tymi 
chciała! 

KRUK (przestraszony) Do feJ 
ZIĘĆ Ale pierw do Sołtysaj 

chorą, dusili. Dobiliście j ~ 
KRUK Nie m11SIZ śwdadków! 

bechu! Lapciakul Gnoju l 
ZIĘĆ A wymyślać też rprz~ 

rękę) tę jedną. .. J 
KRUK (piszczy) Boli- rzła 
ZIĘĆ I .tę drugą! 
KRUK (krzyczy) Boli! Złami 
ZIĘĆ Jaik zechcę to !Złamię. 

(cofa go prowadząc tylerr. 
miętajciel 

KRUK (rozciera ręce, i nagl 
Cocuś, no jak ja mogę ~1 

możebność! Te tu ziemię 
Mój dziad od dziada. Po 
ziemię pot mojego ojca 
ja !ręką włas,ną - jak n:i\ 
nie odwu:ócił! Na <tej tu ~ 
przez nas. A to, •że chal 
w su&zę o desaJcz! A to że· 
skiJblki, co by na niej ch 
ziemia! Mogęi ja - tern~ 
człowiekowi oddać! Jezu, l 
nabu'llltował! Ten rowój ... 1 
morgów mu się na ślachE 
jakby i do Zięcia) Zobacz 
jak 1zrobić, żeby było wedl' 

ZIĘć Nie. Allbo już teraz Ju 
KRUK (coraz bardziej poje 

doikupił, 7lezwolę robić. 

ZIĘĆ Nde ma żadnego prz 
KRUK (w nagłej złości) Nic 

żeby się naieżało. 
ZIĘć Więc Sąd rOZSitrzy~nie. 
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ziemię .daliście, to my ... 
e na własność - (żartobliwie) 

;orworodny! (chwila niepewnej 
tmawiali, że na ziemi ze:zJWolę 
1 ja ślachcic, a on Kurpś! 
~ewidują, że rozmowa nie za-

;taram się robić, tak jak by
:eby lepiej, no rto musowo. 

~ ozime. Roboty są spóźnione. 
•r. Ja nie mogę robić - źle ... 

e trzeba inaczej. I ja sJę na 

nie miał! 
'ini rogów, bo by ludzi bodła. 
okować. 

Ltor, ja!k dupa na sranie? 
ada, jak w karczmie ;pijany. 
)ziadek ci się nie podobuje ... 
1 twarzy. 

>m! Nlój. [}WJ., który O'd Olj.ca 
· też Kurpiem tu go postawi
A rwy tu na łaskawym ... Nie 

tją! 

emi wy,noście. 

yganiam was. Koniec. Łachy 
•stanę orać - a kJedy wrócę, 
na niego w milczeniu). Coście 
na wieczność przygarnąłem. 

ja!k które tu w •pełudnie za
>n wie dobrze Mo gospodarz. 
1'k jego ojciec czyli mój dziad 
atki chybotały na drzewach, 
zieleniały i !kwieciły. Zboże 
a Panabogowe słonko przy

akby splunął) Kurpś i będzie 
handlowywał! Niedoczekanie! 
powiedzieć, to nawet mi Siię 
i my byli - ba, nazby•t my 
że ja "waryjat". No to rwię
~zuciem Burka nie będziecie. 
ku krzesełko &pod tyłka wy
!, to co po maJtce nieboszczy
>debrać. I czego, preze mnie 
emy. I te dziewięć hektarów 

iciec. Matki ziernJa do mnie 

A l r. 

ODMIENIEC 29 

KRUK Nie ma ,niJc takiego. 
JULKA To co wam matuLa .zapisala rprzed śmiercią. 
KRUK Jak wies.z, że ~api,sała, to wiesz że moje. Do śmierci. 
JULKA Nde. Samiście jej przyrl2lekli, że to dl·a mnie pr,zechowacie na wyr.zędę. 

"Dla Julinki". 
KRUK Nic ja nikiomu nie przył"'.zekałem. 
ZIĘC My wiemy jalk było. Dokładnie wiemy. I .ona d ja. Chcecie żebyśmy o tym 

na Sąd7!ie publicznie powled.zieli - to powiemy. Niech cała wdeś zna prawdę. 
Nie będZi·e wam słodko. A wolicie, żeby tylko w waszym złym •sumlieniu zo
s•tało -~to my ·nikomu nie porwltórzymy. Ale ja tu .zaraz sprowadzę Soł,tysa, albo 
Pir·ZeWiodn'icząceg·o Rady, także diwóch świadków d WYT'zędę ~o.nie mojej dacie. 
Jak się należy. 

KRUK Nic się nie naleri:y! A jesz.cze ty mi śmiesz Kur!Psiu łachudro o sumn!ieniu 
gadać! 

ZIĘC Ohoć to jedno, że sumiearie was Stanisławie Kruku gryzie. Tak g.ryzie, żeście 
rw chorobie ws•zystko dokładnie wygadali. 

KRUK (niepewnie) Co tam ... 
ZIĘC żonęśclie rzamordowałi. 

Kruk zrywa się ze stołka ku Zięciowi z pięściami. Zięć chwycił w każdą swoją 
rękę- rękę Kruka i trzyma je podniesione ku górze. 

ZIĘC Zamo.r.dowallście, tymd oto rękami. Pokazaliśde nam jakżeście ją w ciężkdej 
·chorobie dlliSili - tymi orto rękami. Żeby zapisała. Tymi ot•o Tękami. Bo nie 
•chciała! 

KRUK (przestraszony) Do felczera pobiegłem! 
ZIĘC Ale pierw do Sołtysa. Dopiero potem felczeT przyszedł. Aleście ją pierwej, 

chorą, dlliSili. DobiMście ją. 
~RUK Nie ma&Z śwdaKlków! Nie mas.z świadków! Nic d nie oddam Kurpsiu! Be

bechu! Ła.pcialru! Gnoju- Kuq>siu! 
ZIĘC A wymyślać też ipr.zes.taniecie, .bo wam te suche ·k!ijasziki [połamię, (ściska 

rękę) tę jedną ... 
KRUK (piszczy) Boli- rzłamdesz! 
ZIĘC I .tę dTugą! 
KRUK (krzyczy) Boli! Złamiesz! 
ZIĘC Ja/k zechcę to ~łamdę. A na pewno złamię, jak jeszcze raz wymysł usłyszę. 

(cofa go prowadząc tyłem za wyciągnięte ku górze ręce i rzuca na łóżko) Pa
rnię-tajcie! 

KRUK (rozciera ręce, i nagle chlipiąc - zupełnie zmienionym głosem do córki) 
Córuś, [}JO jak ja mogę 1za życia ziemię swo,ją oddać! No !bo .przedeż jes.t nie
możebność! Te tu ziemię mój dzi,ad od swojego dziadk!a - tę !fiu ziemię dostał. 
Mój dziad od dziada. iPo tym tu podworku nogi mojego oj-ca deptały. W tę tu 
ziemię pot mojego ojca wsiąkał a potem i mój! Tu nie ma kawałeczka, żebym 
ja <ręką własną - ja:k n:ie 'Pllugiem, to choćby ty~ko łopatą - na drugą stronę 
nie odWirócił! Na tej tu ziemi :skrawecZka nie ma, co by nie .było rpaświęcone 
przez n~a:s. A to, że chałU!pę nową stawiali, bo się dawna spaliła. Inny raz 
w S·uszę o des.z~cz! A lfio żeby •gr:ad nie zbił. A to na procesji. Różnie. Ale nie ma 
skilbiki, co by na 1niej choć krQipla święconej wody nie IPadła! To jest święta 
ziemia! Mogęż ja - temu tu (przypomniał sobie groźbę) temu pTzychodniemu 
cz~owiellwwi oddać! Jezu, kobito, tak aię on, ten /twój, pmeciwko ojcu staremu 
nabuntował! Ten rtlwój ... W chałupie u nich mendel gąb do jedne.j miski, ale 
morgów mu się na •ŚlacheckLm zachciewa! Zauroczył ,czy co? (pojednawczo -
jakby i do Zięcia) Zobaczymy jak będzie. Do Sołtysa pójdZiemy, naradz.im s•ię 
jak 1zrobić, żeby było /Wedle tego, co się komu nałeży. 

ZIĘC Nie. AILbo już teraz JuJ.ce oddacie, co 1zostało po nliebosz;czycy, albo ... 
KRUK (coraz bardziej pojednawczo) Ja wam na drugiej działce, com ją w 47. 

dokupił, rezwolę robić. 

ZIĘC N~e ma żadnego .przy:zJWalania. 2Jiemia matki, Ju<lce się należy. 
KRUK (w nagłej zlości) Nic się jej nie należy. Mogę ze swojej woli dać, ale nie 

żeby się naieżało. 
ZIĘC Więc Sąd rOIZSrtrzygni.e. 
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KRUK A :niech rozs;tl'zy~gnie! Nieah nawet P.aństwo zabierze, a ja z własnej' wdli 
wam nJe oddam! 
Sciemnienie. Rozjaśnia się na grupkach ludzi ze wsi Pienice. 

BRYŁA JAS Od Sądu trzeba było zacząć! 
SZEWCZAKOWiNA :KRYSTYNA My tyLko by:Śimy się pieniaczyli i pratwowaN! 
BRYŁA J ,AS Jak dwóch jest Ido ,jedrue:j :kości - co zr01bisz? 
SZEWCZAKOWNA KRYSTYNA O kość się gryzą, a miskę pełną żarcia wy-

·wrócili. , 
KAMIŃSKA ANASTAZJA I co będzie, sąsiedzi? Jak my1śHc.ie, :co 1będzde? 
SAKOWliCZ ZYGMUNT :My~ś'lę, ile Chróście!kli ma 1żonę, ma 'dzieci - to ju:ż.by 

sam !po:wifnien wiledz:ieć :co mu t:r.za rolbić! 
KUS'MIERCZYKOW!A JtA<DWIIGA Jak Kruk s·ię zac.iął, .nk .nie poradzimy! 
SAKOWICZ ZYGMUNT :Kiedy się ·zardzewiały :siko1bel 1zatn:ie - ·weź sieki.erę 

ti od'bi'j. 
KAMIŃSKA ANASTAZJA Mu.s,owo. 
DUDZINA EMILIA Wiedziałalm, :że :z :krukiem do ładu nie dojd:zj.e! 
WILK ADAM Każden na siebie sam [)owrózło kręci. · 
ŁOSKOT LEOKADIA Ja mówię, ile nigdy nie popłaca 1do :cudzy,ch :spraw no,sa 

wtykać. 

OSIOA STAN'ISŁAtWi DrzWi :zamknąć, o!kna zasłon:ić 'i ni:e patrzeć, fbo, ~j-eszcze się 
będzie :człowiek: .z ;tego tłumaczył! 

ADAMIECK:I STANISŁAW IS:zJlmda Chró,§dckiego. Dolbry gospodarz, ale 'za mięk!ki 
1byił. To jak j-uż taki :z.edhce na Anioł :Pańs.k:i :zaidZJwonić, na peW1!1o sznur 
·zerwie. 

OSICA Dlateg.o mówiłem, dr.zwi rz.amknąć li okna zasłonić. 
PRZEWODNICZĄCY (wychodząc na przód - mówi do widowni) •W:ieś od całej 

.sprawy ręce umyla. Dr:zWii na ls:lmbel - okiennice na oklno, jak na żałobę -
i czeka ... Oni 1teraz iWiszys:tka Itifoje sami zostali :ze swoim Losem. (po pauzie) 
Nie bez :teg'o, że !każdy w okiennicy ma śWiietlik. Całe J?ien~ice wd·~dZJiały, że ooś 
się s:tać musi. Całe Pien!ke czekały ... 
Sciemnienie. Swiatło przechodzi na izbę. 
Kruk siedzi na stołku i obstruguje długi brzozowy kij - dyszel. Wióry lecą 
na wszystkie strony. Zięć i Julka, w odświętnych ubraniach stoją w pewnej 
od niego odległości i przyglądają mu się ponuro. Stary natomiast gaworz·y 
wesoło. 

KRUK (ciąg dalszy przemówienia) ... ja nie mówię, 1że was Ozesiek wy,g.na ... Nawet 
myślę, ·że wam pozwoli roibić z innymi, ~~tórych do robtenia :przyjmie. Pan 
dochtór nie 1będzie :s :ię .tam .udręcz.aił oraniem ~al!bo ,kJos·z·eniem. Robota co by 
garbatego wyprostow,ała. IPo co mu się męczyć! On .ino tyle .porobi, co· :dla 
przyjemności. I nawet może tej chalupki wam nie ~mże burzyć. Rozumie, ,że 
.pa:robe'k też bos,kie stworzenie i dach nad .g~ową mieć mUJsi, a jeszcze parolbek 
żeni·aty z jego siostrą. 1So!bie w]lę mmowaną postaw:i, pod -lasem, ż·eby mu od 
sZJwagra swąd :nie rz.alatał, :a wy ,żyjcie w wSJs,zym ·chlewiku. A :może t.y,l.ko 
swoją taksówką z mias,ta •raz na tydzień !Przyjedzie. Z01baczy. Mnie [pOWie jak 
macie roibić i ,żebym was pilnował, a na wi:lę nie !będzie się :Jm,sztował. Bo mu 
n.ie 1vvado. Ale piJsał, .że na ·ża'dne tra:chtory niJe ze'llWoli, bo .śWiiaidomy c·hło[pak. 
Wie, że trachtor gnoju n~ie nastoi. Trzy .konie !będą w stajni, a mn:ie już dyszle 
nakazał st;rugać - O! (pokazuje kół) Napisał - wy się ta!tJku pobawcie nad 
d ys,zlami, bo nlikt 1akieg·o IPifOstego d:r,zeiWka nie :ZJnajdzie i talk nie USitrurże jak 
w y. On mnie zna! Głupia Rękaw~owa lamentowała, zeby .za żyda nie odda
wać. Cześkowi mogę. :Wła:śnie Cześkowi mogę, !bo miastowy o:j!ca 'na ;ż;ebry nie 
wygna. A i jemu lepiej, ·że oJciec je,go majątku dopi.lnuje. Was gdy będziecie 
robić jak ja każę os:tawi. To chłop dobro1a. Ino .por.ządek ma !być. Czy po 
mojej śmierci j,akiemu bogaczowi nie :sprzeda, teg·o n 'ie Wi·em, ale .to jeszcze 
nie wnet! Nie w:net! (małżonkowie szybko popatrzyli na siebie i równie szybko 
odwrócili od siebie wzrok. Wstając) Pójdę teraiZ na tor.fowi:sko po siano dla 
k·OJnia, a jak ci JuJ:ka ,strtuż~ny w chałupie rprzesiZJka.d!zają, to je po:sprzą:t·ad. 
Nie bronię. Ja na podworku we wieozór nie będę siedział, bo od ziemi za/wiSze 
oiągnlie, nawet w lalto, :a mnie 1n:oga boli. KijasZlka nie r:uehaj. Ino odstawić 
możesz. (kij leży w pop1·zek kuchni. Wyszedł. Stoją jak stali, nie ruszają się) 

ODMIENIEC 

JULKA Słyszałeś? Posprzątać J 
ZIĘć Do Czesła,wa pojadę. Pr~ 
JULKA Nie <taki mądry, żeby ~ 
,ziĘć W polu nie ,będzie robić . 
JULKA Nie słyszałeś? Ciebie rv 
ZIĘĆ Nie do!stanlie ziemi jak :r 

na ~złość. 
.JULKA Nie przyjąłbyś dwudzi: 
ZIĘĆ A1le jaikJby w mieście dom 
JULKA ZbieraŁbyś komorne. 
ZIĘĆ Jak od nas Czesiaw- d2 
JULKA Stary może się jeszcze 
ZIĘĆ A jeże:li już przepils ·ał? 
JULKA Kiedy? Razemśmy ze " 

m'i n:ie mogła wyprocesować 
Z:IĘĆ Mnie jalkiby obuchem w 

wił o ·takim nowym [pra:wie! 
JULKA Rolnikom na udrękę! 
ZIĘĆ Słyszałaś? To żeby nie ro 
JULKA .Me mat:uli ziemia! Mr 
ZIĘć (po dłuższej pauzie) To te 
JULKA A Czesła~v? 
ZIĘć Jeszcze 1nie dostał. 
JULKA Po p'l'awd'zie dla·czego r 
ZIĘć Jego wy:l'lzęda w:pms,t ·oc 

nacie darmo. Na jedzenie 
,mdes,zkanie w Warszawie -
du się dorobił. Nie wystarcz: 

JULKA Ale jak? 
ZIĘć (nagl e w przypływie roz 

Do tego we wspólnej izbie!! 
JULKA Piętnaśoie lat i G!:ońca r 

.ZIĘć Nde widać. 
JULKA To czemuś Pog.ot:owie "' 
ZIĘĆ Dziś bym nie we:zmał. 
JULKA Jak :nie ojciec. Jak naj§ 
ZIĘć Właśnie wróg. Nas:z. Aie a 
JULKA Więc :c:zemu R:ada Naro 
ZIĘć Nie może odebrać, k:iedy ( 
JULKA Boże mój! Robi! A che 

wa !była - żabie po .!wlana 
ZIĘć A jak zobaczył, że ogarni 

mucił ... nie zdążyłem usltożyć 
JULKA Zanim .zemrze, tak ws~ 
ZIĘć To chwast! To oset! 
JULKA (zamyślona pat,rząc pr 

tylko temu, co się na n'im pl1 
ZIĘć (cicho) To złe. Trzebarw p 
JULKA Mus. 
ZIĘĆ (nie patrząc na nią) 1Bo all 

Dłuższa cisza. Zegarek na 
i raz zakukała. 

JULKA Strach. 
ZIĘć Gm7Jk1o. 
JULKA (chwytając się za głow1 

(i rozpłakała się) 
ZIĘć (sucho) Ty:lko 1nie płacz. M 
JULKA Ja już Wiiem, że musimy 
ZIĘC Musimy ... 
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własnej· wdli 

i prawowali! 

myślicie, co będzie? 
ma dzieci - to juŻłby 

nic nie poradzimy! 
zatnie - weź siekierę 

spraw nosa 

ale za mięlffii 
peW111o sznur 

do widowni) Wrieś od całej 
na o~no, jak na żałobę -
swoim Losem. (po pauzie) 

Pienice wiedziały, że ooś 

kij - dyszel. Wióry lecą 
ubraniach stoją w pewnej 
Stary natomi ast gaworzy 

Czesiek wygna ... Nawet 
rrobienia przyjmie. Pan 

Robot a co by 
ino tyle porobi, co rdla 

burzyć. Rozumie, .że 
musi, a jeszcze parolbek 
pod lasem, żeby mu od 

chlewiku. A może tylko 
Zobaczy. Mnie !POWie jak 

się kosztował. Bo mu 
bo świadomy chłOIPak. 

stajni, a mnie już dyszle 
się tatku pobawcie nad 

dzie i tak nie ustruże jak 
żeby za życia nie odda-

ojca na żebry nie 
e. Was gdy będziecie 

ządek ma ibyć. Czy po 
nie wiem, ale .to jeszcze 
na siebie i równie szybko 
torfowisko po siano dla 

to je posprzą,tad. 
od ziemi .za'ws.ze 

nie ruchaj. Ino odstawić 
jak stali, nie ruszają się) 

A l r-. 

ODMIENIEC 

JULKA Słyszałeś? Pooprzątać po nim zetzwolrił. 
ZIĘĆ Do Czesława pojadę. Przecie mądry chłorp. 
JULKA Nie taki mądry, żeby się mają:tku co w ręce włazi zrzec. 
ZIĘĆ W polu nie będzie robić - weterynarz. 
JULKA Nie słyszałeś? Ciebie wynajmie. 
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ZIĘĆ Nie dostarnlie ziemi jak na niej nie będzie r.obR Stary głupi, albo gada żeby 
na złość. 

JULKA Nie przyjąłbyś dwudziestu hektarów? 
ZIĘĆ Ale jakby w mieście dom mi dawali, co bym z nim robił? 
JULKA Zbierałbyś komorne. 
ZIĘĆ Jak od nas Czesław - dzierżawę. 
JULKA Stary może się jeszcze dziesięć a:-azy rozmyśleć. 
ZIĘĆ A jeżeli już przerpirsał? 
JULKA Kiedy? Razemśmy ze Sądu !Wródli. Boże, mój rBoże, żebym IPO maituli zie

mi nie mogła wy,procesować, co mi się narleży. 
ZIĘĆ Mnie ja:kiby obuchem w łeb! Całlkiem byłem :pewny swego. Nikt mi nie mó-

wił o takim nowym !Prawie! 
JULKA Rolnikom na udrękę! 
ZIĘĆ Słyszałaś? To żeby nie rozdrabniać gruntu. 
JULKA Ale matuli ziemia! Mnie naJkazała oddać! On przyrzekł oddać! 
ZIĘĆ (po dłuższej pauzie) To teraz tylko całość możesz wziąć. 
JULKA A Czesław? 
ZlEć Jeszcze nie dostał . 
• JULKA Po prawdzie dlaczego miałby to Czesław dostać? Za co? 
ZIĘĆ Jego wyr.zęda wprost od PaństiWa. Uczy1i go darmo. rMieszkanie w inter

nacie darmo. Na jedzenie - stypendium. I stołówka - jak darmo. Potern 
mieszkanie w Warszawie - darmo - za komo:rne. I praca, na której samocho
du się dorobił. Nie wystarczy mu? 

JULKA Ale jak? 
ZIĘć (nagle w przypływie rozpaczy) I ja już dłużej ze starym nie wytrzymam! 

Do tego we wspólnej izbie!! 
JULKA Piętnaście lat i ik<Jńca nie widać! 
ZIĘĆ N.ie widać. 
JULKA To czemuś Fagotowie wzywał? 
ZIĘĆ Dziś bym nie wezwał. 
JULKA Jak nie ojciec. Jak najgorszy wróg. 
ZIĘć Właśnie wróg. Nasz. Ale li ziemi wróg. 
JULKA Więc czemu Rada Narodowa ziemi mu nie odbierze? 
ZlEć Nie może ·odebrać, kiedy od rana do nocy robi! 
JULKA Boże mój! Robi! A choćby t<J sian<J co po nie na torfowisko chodzi. Tra

wa była - żabie po .~olana, a ~iedy skosił, to i rto zostawił na pokoQsie! 
ZIĘć A jak zobaczył, że oga:rniam w k·opki, bo mi zagłodzonegro konia ż,al - mz-

r.zucił... nie zdążyłem u9tożyć! 
JULKA Zanim zemrze, ;tak wszysitJk<J z.niszc,zy, że gołe zagony rzostaną. 
ZIĘć To chwast! To oset! 
JULKA (zamyślona patrząc przez okno) A oset wszystkim polom zagraża. Nie 

tylko temu, co się na mm pleni. 
ZIĘĆ (cicho) To złe. Trzebarw i)orę 1 z kornzeniami. 
JULKA Mus. 
ZIĘĆ (nie patrząc na nią) rBo albo oset - albo ... rz.boże ... 

Dłuższa cisza. Zegarek na ścianie tika. Zacharkatal - kukułka wyskoczyła 
i raz zakukała. 

JULKA Strach. 
ZIĘĆ Gorzko. 
JULK.A (chwytając się za głowę) Ale jak inaczej! Go my możemy dnneg.o ~robić?! 

(i rozpłakała się) 
ZIĘć (sucho) Tylko lilie rpłacz. Możemy nic nie robić. 
JULKA Ja już wiem, że musimy. 
ZIĘć Musimy ... 
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JULKA Kiedy? 
ZIĘC Sz)'lbko. 
JULKA Od ra-zu. 
ZIĘC Jak? 
JULKA ~to? 
ZIĘC Pewnie, że nie ty. 
JULKA A dzieci? 
ZIĘC Oo? 
JULKA Ania w domu. 
ZIĘC Ania nie !Zawsze w domu. I teraz jej nie ma. 
JULKA JIUŻ terSJZ?! 
ZIĘC Nie mówiłem, że teraz. 
JULKA Powiedziałeś, że szybko. 
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ZIĘC Th:Zeba obmyśleć. Jak spryskujesz chwasty, dobrze uważasz, żeby wszystko 
inne zabezpieczyć. Bo inaczej po oo ruilszczyć chwasty. 

JULKA W głowie się mąci. 
ZIĘC (szorstko) Jeżelli kiedy, to terSJZ 1głowa d potrzebna. (pauza - potworność 

sytuacji staje mu przed oczami) Ja nie wiem, czy to ja? Czy to ja? 
JULKA (identycznie) Je!Zu, staszek - czy to my? I czy my damy radę? 
ZIĘC T1o się ·zdecyduj! Jedno pamiętaj Julka. Tylko razem możemy to postano-

wić. Talk ja!k !Żeśmy razem pomyśleli. 
JULKA Przecież ty pierwszy! 
ZIĘC (milczy i patrzy na nią ponuro) 
JULKA Tak, stas~u - ra1zem żeśmy pomy~śleli. Rrzy nim jeszcze - jak on ... 

A jak już pomyśleli lto - to ... 
ZIĘC Tak jakby już zrobil!i. 
JULKA Boże odpuść mnie grzesznej! Tak. 
ZIĘC Znajdź inne wyjście. Sprawiedl.dJwS:Ze. 
JULKA T.o- jest- sprawiedLiwe. Ino straszne! 
ZIĘC Gor.zkie. 
JULKA Przecież my jesteśmy porządni ludzie. 
ZIĘC Dlatego gcxrl2lko. 
JULKA (z naglą decyzją) Ale jeżelli pomyśleli - to .tak jakby zrobili. Więc to już 

poza nami. TyLko ja!k? Na t ·orfoW!iskach są doły po torfie - Orzyc teraz dość 
wysoiki - doły zalane wodą ... 

ZIĘC A j.aik: opadnie ... 
JULKA Parniętasz jak mały Franuś za ,psem gonił i w dół wpadł! ·Ile czasu szu-

ka[im- a przecie oni wtedy wiedzieli gdzie sz'U'kać! 
Z'IĘC Ta!k. Co dzień dhodzi - Taz nie wróci. 
JULKA I d7Jiś pos1zedł. 

ZIĘC Dziś?! 
JULKA Bo jakby .coś - a ~aleźli... 
ZIĘC Mógł ~asłabnąć i W:IJaść - .noga się pośli.zgła - a wsz}'lscy wiedzą, że co 

dzień chodzi po to siano - IWIS<zyscy się z tego śmieją ... 
JULKA Kito był w autobusie, tym cośmy w&zyscy razem wracali? 
ZIĘC NLkit kogo bym znał! Nawet sobie o tym myślałem: że zawsze wszyscy ra

zem <rozmawiają, a tu sa~n:i obcy. Nawet nikogo ·z sąsiednich wsi nie za
uważyłem. 

JULKA A kierowca? 
ZIĘC Nie zauważyłem. Stary siedział na samym końcu . 

JULKA A my w środku. W ltŁok:u. Pieniądze podałam przez ludzi - a bilety też 
<t>ak dostałam. Więc kierowca nas nie wJd·ział. 

-ziĘC To kierowca sprzedawał ibilety? 
JULKA Tak Konduktora nie !było. 

ZIĘC iWięc można by 'POWiedzieć, że s~tary w ogóle nie wrócił z Maikowa z Sądu. 
Do adwokata poszedł, czy coś ... a bo to my wiemy do·kąd łazi? ... 

JULKA Jeżeli g·o teraz, jak szedł na to:Ńowisko nie widzieli... 
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ZIĘC To, że ktoś ... Ale my :n 
że nie wrócił na noc. Za d 

JULKA Na<wet w dołach niech 
ZIĘC Od dołów zacz.ną. I ja bę 
JU!JKA Talk. Ale ... 
ZIĘC No ... 
JULKA Żeby ciebie niik:t nie 
ZIĘC S?Jarówka. Nie pójdę n 

żadn)'lch spraJW. 
JU!JKA A z powrotem - a -
ZIĘC Namyśl -się jeszcze. Czy 1 

JULKA Nie męcz. To się ju; 
trudno. 

ZIĘC Będziemy to mieli ze sol:: 
JULKA Trzeba będzie zapomr 

jaik: inaczej . Inaczej? Inac 
·gardła poderżnąć. Bo przec 
do !domu ze szkoły nie lubi 
Ja lilie chcę tego słuchać 
starszy. Grzesiowi zacznie 
1ubieć? I jak długo to j 
Chcę żelby moje dzieciaki 
chwast-oset. Złe. Złe, 
,pomnisz! To jakby Jla 
spokój w domu. Czy 
był w szpitalu! Czemu 
od ro'Jw lboś chodził na 
dzień, okrągły rok, przez 
Do wszystkiego zły. A tu 
!karni zalbił. SłY'szelim. 

ZIĘC Słyszeliśmy. 

JULKA Fotem ... Fotem, jaik: 
oaJj ido domu, jeżeli 
nogi 1posmaru,jesz 
•a:utobusu. Tylnym 
ani kierowca !ani 
przodu i tak gadaj, 
d'ziesz to otak, .żeby cię tu 

ZIĘC Po co to wszystko? 
JULKA Nie .rozumiesz? 

z workiem i <widłami jak 
O, choćby na tym filmie 
a potem już ~nie zostali. 

ZIĘC A ja wiem o czym film? 
JULKA Jutro p.o.jedziesz do 

właśnie trzeba . . Dobrze 
dzieli ja'k szedł -to 

2'JIĘC A ty? 
JULKA A ja? Co ja? Aha 

lbie zostawiłam, żebyś ... 
ZIĘC MówiŁaś że na ten 
JULKA Mówiłam - no 

..A jak zostałeś sam, to 
~ałam o .tym wiedzieć. 

ZIĘC Wiesz Julka, ·ale ty 
JULKA Tylko ten jeden :ra-z. 

raz. Idź :z Bogiem. Jezu, 
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uważasz, żeby wszystko 

rzebna. (pauza - potworność 
czy to ja? Czy to ja? 
czy my damy radę? 

o razem możemy to postano-

P•zy nim jesz.cze - jak on ... 

tak jakby zr<>bili. Więc to już 
po torfie - Orzyc teraz dość 

i w dół wpadł! ·Ile czasu szu
ć! 

wiedzą, że co 

wracali? 
lałem: że zawsze ws'l.yscy ra

o z sąsiednich wsi nie za-

przez ludzi - a bilety też 

ie wrócił z Makowa z Sądu. 
dokąd łazi? ... 

-dzieli... 

A l 1'\ 
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ZIĘC To, że ktoś ... Ale my :nic o nim nie wiemy. Jutro wspomnę tKamińslkiemu, 
że nie wrócił na noc. Za dwa dni zgłoozę na Mi'Hcji. I niech 5zukają. 

JULKA Nawet w dołach niech sz~alją. 
ZIĘC Od dołów zacz.ną. I ja będę s:Dukał. 
JUI.JKA Talk. Ale ... 
ZIĘC No ... 
JULKA Żeby ciebie nilkt nie widział, ja'k pójdziesz na torfowisko. 
ZIĘC S7Jarówka. Nie pójdę na skrót, a naokoŁo drogą. Tera'l. tam nikt nde ma 

żadn)'lch spraJW. 
JUI.JKA A z powrotem- a- a potem ... O Borżel 
ZIĘC Namyśl się jeszcze. Czy się ~gadzas.z ... 
JULKA Nie męcz. Th się już stało. IPTzy;wyknąć trudno. Do siebie przywyknąć 

trudno. 
ZIĘC Będziemy to mieli ze sobą - zawsze. 
JULKA Trzeba ibędzie zapomnieć. Musimy zapomnieć. To jest straszne, ale nie ma 

jak inaczej. Inaczej? ·Inaczej to by trzeba tobie i mnie i Ance i Grzesiowi 
gaTdła pode&nąć. Bo przecie on nie da•je żyć. An'ka mi mówi - mama ja już 
do domu ze s~oły nie ·lubię wrac.ać, bo ten dziadek tak dręczy. Tatlką pomiata. 
Ja llrie chcę tego słuchać mówi Anka. A jak Grzesio wróci - teraz on jui; 
starszy. Grzesiowi zacznie dokuczać. Dlaczego dzieci mają własnego domu nie 
lubieć? I jak długo to jeszcze?! Ja nie wiedziałam jak to jest być dzieckiem. 
Chcę żeby moje dzieciaki były wesołe. On nie człowiek. Pra/Wdęś !pOWiedział
chw.ast-<>set. Złe. ZŁe, co w naszym domu straszy. Ja o tym zapomnę! I ty za
pomnisz! To jakby na Ojperację pójść. Strach ale trzeba. A !Potem ulga. Fotem 
s:pokój w domu. Czy my kiedy mieli spokój w domu? Choć przez dzień. 'Jak 
rbył w s:Dpitalu! Czemu Bóg nam wtedy nie dopomógł?! Tyś cierpiał dopiero 
od .ro'lm !boś chodził na ~<>lboty i z rri:m nie !byłeś, a ja go miałam przez cały 
dzień, okrągły rok, przez trzydzieści sześć rdków! T.aki zły. Na wszystko zły. 
Do wszystkieg<> zły. A .tu zilemia matuli. !Własnej. Matuli, którą on swoimi rę
ikami zabił. Sł)'lszelim. 

ZIĘC Słyszeliśmy. 
JULKA Potem ... Fotem, jaik to razem zrObimy- choć ty tam, a ja tu -nie wra

caj ido domu, jeżeli cię nikt nie widział. Idź na Jednorożec, albo i dalej. Jeśli 
nogi ,posmarujesz - długo ci nie zejdzie. Jak najdalej. A !Potem wsiądź do 
•autobusu. Tylnym we,jściem. Pie.ni.ądze podaj przez ludzi, żeby 'C'ię nie widział 
ani kierowca ani Ikonduktor jeżeli będzie. A potem, długo !potem przejdź do 
przodu i tak gadaj, jakby.ś od salmego Makowa jechał. A jak do Pienic doje
dziesz w tak, .żeby cię tu zauważyli, o !której przyjechałeś. 

ZIĘC Fo co to wszystko? 
JULKA Nie .rozumiesz? Jakby go jednak 'kto wiid:Z:iał, że idzie lila torfowisika 

z :wolrkiem i widłami jak co dnia IPO siaJIJ.o, to ty byłeś jeszcze w JVI~owie. 
O, choćby na tym filmie - na nim cośmy przed sprawą postanowili pójść, 
a poltern już nie zosta'Li. 

ZIĘC A ja wiem o czym fhlm? 
JULKA Jutro po.jedz.iesz do •Makowa i pójdziesz na .ten film. żelbyś wiedział. Tak 

właśnie trzeba . . D01~ze mówię - tak trzeba. Bo jeżeli :z.naJjdą - a może wi
dzieli jak szedł - to debie tu nie było. 

ZJIĘC A ty? 
JULKA A ja? Co ja? Aha - pójdę z Kamińsiką roz.rnalwiać o Sąrdzie - i rże cie

bie wstawiłam, żeby-ś ... żeby,ś poszedł do ad,wo'karta! 
ZIĘC Mówi1aś że na ten fi!lm ... 
JULKA Mówiłam - no pewnie. IBolśmy się 7l!llówilli, ~ pójidziesz do a!dwokata . 

..A jak zostałeś sam, to cię talka złość wzięła, ieś !pOSzedł IIl'a film. A ja skąd 
miałam o tym wiedzieć. 

ZIĘC W'ies.z Jułka, ·ale ty masz gł<>wę! 
JULKA Tylko ten jeden nz. !Ni.gdy n.i.e miałam i mieć nie będę! Tylko ten jeden 

raz. !J:dź :z Bogiem. Jezu, ICO ja mówię! Tak! Jdź ~ Bogiem! ldź (l Bogiem! Bo to 
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spra~rjedliwe! Bo idziesz dset wydzierać z naszego życia! Ldź! Nakazuję ci 
idź! Zrób - mojemu, co on matuli zrobił. To sprarwiedliwo,ść... (po pauzie 
b. cicho) Siekiera jest w pieńku ... 

ZIĘC (otrząsnął się) Nde. Ubra,Il!ie czyste - Il!ied~ielrne. Ręce starczą. (znowu się 
otrząsnął) Szkoda rąk i szkoda s>iekiery. Jeszcze się rz.brudzi. (zobaczył dyszel 
brzozowy, na wpół obstrugany) Ten wezmę. 

JULKA (zasłaniając sobie usta - z przerażeniem) Sam go ściął li ,zestrugał... To 
jeSit SIPI'awiedliwe. Idź. 

ZIĘC A ty spal ,te Sltrużyny. (wychodzi) 
JULKA (zbierając strużyny) ... a ty ·spal te strużyny... Jak ci Julka te strużyny 

w chałupie przeszJk:adzadą, to je pog,przątaj - ja na ,podworku - mówi -
robić <tego nie będę. A potem zacznie srać w kuchni. - Nie, nie rz.acznie. 
(twardo) Już nie. Czy Staszek aby nie za późno poszedł? Ale .przecie i odciec 
nie mógł iść na skrót, bo tamtędy zalane. Zapomniałam... No, lto akurat do-
goni... żeby ich <tylko IliM nie widaliał ... ani jednego, ani drugieg·o ... (wygląda 
przez okno) Już szarówka - choć dość jasno - ale •szarówka ... miga slię 
w oczach - widać, że ktoś idzie, ale nie można się rozeznać kto... Ino kto 
chodzli na <torfu;wisko w wieczór }ak nie ten sitary głupi... Boże, drogi Boże 
pomóż StaSIZk.owti! Błagam cię, pomóż! W ,grzechu to diabeł pomaga. !Do diabła 
powinnam się modlić. Przecież jak grzech to en i tak skorzysta - diabeł ro
gaty. Albo to ja wierzę ;w diabły Togate? Nie grzech życie sobie ratować ... My 
by już dłużej nie wytrzymali. A moq;e Czesiek IWieale nie pisał, tylko ten łiŻ.ec 
stary gada - gdzie on ten list mógł we<tknąć - wszystkom !Przeszukała. rle 
sobą nosi? I ta'k nie czyta, ino na IPamięć wie. Ten adwo•kat pewnie mu prze
czytał. Zeby ltaik od a:azu na pamięć wiedzieć! Raz usłysozy ... i 'ani się rz.ająk
nie ... a Ania jak te swoje Wliersze pow.tarza - w kóltko i w kółko ... A nawet 
żeby Czesiek nie napisał! Całe życie w niepewności! A teraz to już naprawdę 
mo,że wygnać, bo prawo za nim. No, 'takie prawo! Ja'l®y w.iedzieli to .by wcale 
do Sądu nie chodzili. Teraz dopiero nam pokaże. Ze wygrał! Czesiek na talksów
ce przyjedzie - roz'ka,że co i jak, a ten będzie nas :piJnował ... \No, nie do wy
trzymania! Nie będzie nas pilnował. Już nie. Ja coś miałam zrobić? Po coś 
miałam iść ... ? Pozamiatam. (bierze miotłę z sionki) Z izby podworek robi -
I będzie robił.- Nie, nie będzie robił! 
Zamiata, a drzwi cichutko się otwierają, wsuwa się Rękawkowa, rozgląda się, 
JuLka jej nie widziała ani usłyszała. 

JULKA (wciąż w gonitwie myśli) Nde chodzimy do ko.ścioła, no... jakoś nie cho
dzimy ... a to zebranie zrobią ... a to. robota ... Staszek mówi, że Boga trza mieć 
w sereu. - Pewnie. A nie prosto z kościo~a do Gospody na wódkę. Albo na 
obmowy. Ale !teraz 'obiecuję 'ci Pa.nie Soże, że ... no ja'k ll'llie oo lll!i.edzieLa, 1lo choć 
l!"az na miesiąc z całą rodziną ... pójdziemy, a ty idobry Boże !POmóż Staszkowi
no !POmÓŻ ... 

RĘKAWKOWA (cicho) Nikogo nie ma- .onego nie ma? 
JULKA (zaskoczona i przestraszona) O mój Boże! Kto to? A to wy? (aż przysiadła 

i t rzyma się za serce) 

RĘKAWKOWA Co się stało? 
JULKA (obronnie) Co się miało stać? 
RĘKAWKOWA Tak żeś lr.rzykła! 
JULKA Boś dotka nagle mnie zaJWołała! 
RĘKAWKOWA Ja cichurtko ... bo widzę, żeś nieswoja ... 
JULKA (ostro) Dlaczego mam być niesw'oja! 
RĘKAWKOWA No gadasz d gadasz w głos! 
JULKA W głos gadałam?! Co powiedziałam?! Co powiedziałam?! 
RĘKAWKOWA (z westchnieniem) Nie ·lekko ci- ja roz.umiem! 
JULKA (przerażona) Ale co powdedziałam? 
RĘKA WiKOW A Z Panem Bogiem się wykłócałaś, 'a to źle. Pana :Boga !trza prosić. 
JULKA Właśnie ... 
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RĘKAWKOWA A ja bałam 
pnzyszła. Nie przebacza. 

JULKA Skąd? Jak .zawsze po 
RĘKAWKOWA W rtej niedziel; 

miotłę z rąk) Myślałam, ż, 
dziczka - dziś miało być? 

JULKA No właśnie ... (nagle 
RĘKAWKOWA Niemożebność 

Dlaczego nie dali? 
JULKA Takie prawo. 
RĘKAWKOWA Co tam pr 

żeby ugorowało?! 

JULKA (mi lcząc w zrusza 
RĘKAWKOWA To co teraz 
JULKA Już zaczął. 

RĘKAWKOWA 

JULKA Kto? 
RĘKAWKOWA No, ojciec. 
JULKA A 'skąd! W Makowie 
RĘKAWKOWA A mówiłaś, że 
JULKA Tak mówiłam? Nie, to 
RĘKAWKOWA StaS<zek po 
JULKA Co wy gadacie 

na t orfowisko nie 
RĘKAWKOWA We dwóch? 
JULKA Nie kurzcie tak 

chwili) Zawsze chodzi, to 
RĘKAWKOWA Kto? 
JULKA No kto? No kto? Oj 

bić? Z ikim? 1Widziałaś 

RĘKAWKOWA Staszek -
JULKA staszek poszedł na 
RĘKA WKO:WA Po tym 
JULKA A czemu by nie 

stary! 
RĘKAWKOWA Kruk by 
JULKA (opanowując się) 

do adwokata i drugi 
stać, bo kolejka była 
chałam. A ojciec do 
["OZUIIlliecie! 

RĘKAWKOWA (spojrzała 
łóżku) J?,od !każdą nogą 
dzli. że się kiolebie? Jak 
łazi papierek. Wyjmę. 
u łóżka podpiera. Nie ' 
kto drugi raz odczyta ... 

JULKA (siląc się na żart) 
szli ciotka? No, co 

RĘKAWKOWA (wyciągając 
tają - choćby i dwa, trzy 

JULKA Co? 
RĘKAWKOWA No list. (i 
JULKA Syn napisał? 



JOANNA GORCZYCKA 

życia! I>dź! Nakazuję ci 
sprawiedliwość... (po pauzie 

Ręce stare~. (znowu się 
się rzbrudzi. (zobaczył dyszel 

go ściął li zestrugał... To 

... Jak ci Julka te strużyny 
ja na podworku - mówi -
kuchni. - Nie, me rzaCMtie. 
poszedł? Ale przecie i ojciec 

No, lto akuxat do
ani drugiego... (wygląda 

ale szarówka... miga sdę 
się rozeznać kto... Ino kto 

głupi... Boże, drogi Boże 
diabeł pomaga. Do diabła 

skorzysta - '<iialbeł ro
życie sobie ratować... My 
nie pisał, tylko ten &ec 

wszyslikom [przeszukała. Ze 
adwokat pewnie mu prze
usłyszy ... i •ani się ~jąk

i w !kółko... A nawet 
. to już naprawdę 

wiedzieli to by wcale 
wygrał! Czesiek na :talksów
pilnował ... iNo, nie do wy

miałam zrobić? Po coś 
Z izby rpadworek robi -

Rękawkowa, rozgląda się, 

kościoła, no... jakoś nie cha
mówi, że Boga trza mieć 

Gospody na wódkę. Albo na 
jak ~e oo ~edziela, to choć 

Boże [pOmóż Staszkowi -

to? A to wy? (aż przysiadła 

Pana Boga !trza :prosić. 
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RĘKAWKOWA A ja bałam s'ię głośno iPYIIiać, bo myślę: on jest- to sdę !Zg·zi, żem 
pl'!Zyszła. Nie przebacza. Wid:liieć mnie nie ohce. Nie ma go? 

JULKA Skąd? Jak .zaws,ze po siano. (nagle przypomniała sobie) 
RĘKAWKOWA W rt:ej nied.zieLnej sukni zamiatasz. Daj, ja 'Zamiotę. (wyjmuje 3e3 

miotłę z rąk) Myślałam, żeście mielli do Makowa do Sądu !i że wrócisz jak d.zie-
d:uiczka - dziś miało być? Nie dziś? ' 

JULKA No właśnie ... (nagle zaczyna szlochać) Nie przyZIIlali! Nie daH! 
RĘKAWKOWA Niemożebność? Ziemię po matuli nie dali? Przecie się to należał.o! 

Dlaczego nie dali? 
JULKA Takie prawo. 
RĘKAWKOWA Co otam prCIJWo- należało się! A jeszcze wszy&tko ugoruje. Prawo, 

żeby ugorowało?! 

JULKA (milcząc wzrusza ramionami) 
RĘKAWKOWA To co ter<IIZ będzie? To już teraz on was zamęczy! 
JULKA Już zaczął. 

·RĘKA WKOWA Po siano pO'szedł? 
JULKA Kto? 
RĘKAWKOWA No, ojciec. 
JULKA A •skąd! W Makowie został... 
RĘKAWKOWA A mówiłaś, że po siano jak .zawsze ... 
JULKA Tak mówiłam? Nie, to mój ... 
RĘKAWKOWA Staszek po siano poszedł? 
JULKA Co wy gadacie dotika za głupoty! Mój Siaszek po siano! On tam w ogóle 

na :torfowisko nie chodzd. Po co mu? W Makowie 7Jostał . 
RĘKAWKOWA We dwóch? To s.ię pobijom. 
JULKA Nie kurzcie tak ciotka - dajcie już spokój z rtym zamiattaniem. (po 

chwili) Zawsze chodzi, to tak mi się powiedziaŁo ... 
RĘKAWKOWA Kto? 
JULKA No kto? No ~to? Ojciec. (nagle) Kto się ma rpobić? Dlaczego się ma po-

bić? Z iJtim? lWidziałaś kiedy dotka, żeby Staszek się z kim bił? 
RĘKAWKOWA Staszek - nie ... 
JULKA Srtaszek poszedł na Hlm. 
RĘKAWKOWA Po tym Sądzie? 
JULKA A czemu by nie miał iść na film! Chyba żeby do adwokata! Jalk mój 

stary! 
RĘKAWKOWA Kruk by .poszedł na film! 
JULKA (opanowując się) Ciotka Stefania, co też wy dziś gadacie? Jeden poszedł 

do •adwokata i •drugi ,poszedł do adwokata. Ja ze Staszkiem nie ochciałam zo
stać, bo kolejka była strasZilla - no, ocały przedpOlkój rpełen ludzi - IW\ięc poje
chałam. A ojciec do drugieg·o adwokata. Pr.zecie nie rdo .tego samego. Tyłe chyba 
!I.'Ozum•iecie! 

RĘKAWKOWA (spojrzała na Julkę przelotnie i powraca do zamiatania przy 
łóżku) P.od każdą nogą ,złożony papierek! Tak ISJię to łóżko <kolebie? I •co szko
dzli że się klolel:xie? Jak śpi. A ,wygląda .n!ie posprrząttBIIle. Spod ilm.żdej noga wy
łazi papierek. Wyjmę. (klęka i wyciąga jeden papierek) Lfs.t. Listtarni nogi 
u łóżka podpiera. Nie szanuje. Ja moje za obraz św.ięty IChowam, rto mi czasem 
kto drugi raz odczyta ... 

JULKA (siląc się na żart) Ciekawe, co rteż .to ja gadałam do siebie, jaikżeście prrzy
szli dotka? No, co gadałam? 

RĘKAWKOWA (wyciągając list z koperty) Teraz 'Wil!Ukli ponauczane to i przeczy-
tają - choćby i dwa, ttr.zy l'laZY - mówią oobka lllJie nudź, a przeczy,tają ... 

JULKA Co? 
RĘKAWKOWA No list. (i pokazuje list) 
JULKA Syn napisał? 
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RĘKAWKOWA Dawno już nlie pisał. 
JULKA (bardzo roztargniona) To o czym cioltka gadacie? 
RĘKAWKOWA że .on l·istami nogi u łóżika podpiera. Nie szanuje. 
JULKA (ocknęła się) Co? Gdue? Jakimi listami? 
RĘKAWKOWA (przepraszając) Wyciągłam bo tak wystawał•o. Chciałam ładnie 

pDsprząrt;ać - wszędzie strużyny ... 
JULKA Stary tylko wrócił, zabrał się koł strugać. (pod nosem) Na siebie wy-

strugał ... 
RĘKAWKOWA Co? 
JULKA Że co z łis<tam'i? 
RĘKAWKOWA Pod każdą nogą. A mo~e tamte inne nie listy? Zaraz wyciągnę ... 

bo nieładnie jak :wyłazi ... 
JULKA A co to w ręku macie? 
RĘKAWKOWA (podając) No właśnie że ten list. 
JULKA (wyszarpuje papier z koperty) Od Cześka list! Zaadresowany do pro

boszcza - aha, pl'IOboswz mu czyrtał... .Z zimy iliist ... To ten list! (zaczyna czy
tać, pochylając się ku oknu bo już ciemnawo) 

RĘKAWKOWA Wciąż 10 tym swaliro !Panli.e dochitorne gada, a list pod łóżkliem 
wciśnięty. Ja moje .za obrazem t·rzymam ... 

JULKA Boże, Boże ... (i znowu zaczyna płakać) 
RĘKAWKOWA Co ci to? Co ooi :to JiUlLnka? Ledwiem weszła widzę, żeś nieswoja ... 

No ja rozumiem ... martczy;nej ziemi llllie dali. Takie praw;o. A prarwo czyje? 
MiastowydJ.. Chłopów by się zapytali, ja'kle im pOitrzebne prawa - a nie po 
swojemu. Nie płacz córeclo, nie płacz ... Wcale nie wiem 'kiedym cię wiodziała 
taką wciąż we łzach ... inne owszem zawodzą jak garnek mleka zibiją... ale ty 
nie ... Wzięło cię .widzę, !Wzięło. No to dobrze, pqpłacz sobie, !będzie o!ekciej ... 

JULKA Tak się pośpieszylli - ltaJk się pośpieszyli... (po pauzie) On przecie już 
i tak stary ... 
Wchodzi Zięć, trzyma kół w ręku, rozejrzał się po izbie, oparł o framugę drzwi 
i stoi. 

JULKA Już? ... (patem patrzy na niego w milczeniu, przyciskając ręką usta) 
ZIĘĆ (po dłuższej chwili) Ciotka Stefania, mam do was pro.śbę. Ania gdzieś 

/poszła do koleżanlk.i ... 
JULKA Co chcesz? Dlaczego? 
ZIĘĆ Nie moglibyście pos·zukać ... Żeby zaraz do domu wracała ... 
JULKA Czemu? 
ZIĘĆ Niech Wll'aca ... 
RĘKAWKOWA Dobr~e • .dobrze - poszukam ... 
JULKA To •aż na drugim końcu, na szlacheckich PienJcach, u Kasi Jóźwia

kówny ... 
RĘKAWKOWA Więcej jak rpół kilomet•ra nlie ma, raz dwa ~ajdę. Każę jej wracać, 

że ojciec woła ... (wychodzi) 
Małżeństwo patrzy na siebie w milczeniu. 

JULKA Po oo żeś !tego paskudę, rten kół :przyniósł?! Trzeba był·o .2lara:z, od ii'azu 
do Orzy,ca wyi'IZiucić. 

ZIĘĆ K!iedy ·~o odo~OOJ.liŁem, sdaJll.Jo już miał w wor>lru - widły w ilropkę wetknięte. 
Mgła niczym dmuchaJWiec kłębk.am'i po :torfowisku lbieleją•ca krok!i moje rw.idać 
zgłuszyła. 

JULKA Niko~ nie spotkałeś? NikJt cię nie widział? 
ZIĘĆ (obojętnie) AJ.bo ja wiem ... Spostrzegł mnJe tkiedy •O krok od niego przy

stanąłem. Porpatrzał d rpyta lrto. Bo już mrok zgęstnliał. I poznał... K11.1rrpś mówi. 
Os.taJtni oto już raz KUr>pS'iem mnie przezwał. Co otu ii'Obisz - i się IZląkł. Po coś 
otu .za mną przyszedł i s•trasznli.e się zląkł. Starry Itaki, a życia się tr:zyma - żar
łocznie, jak duecko martczynej rpi&S1. Widły mli.ał w kopkę zarokndęte, w tą 
com ją fSlam o.garrnął, a on widać zapomniał rozriZIU:Cić. Zapomniał albo wcale 
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nie .chciał. Więc ku widł· 
z lkopki. Tylko się łysnęłYl 
sierp za'kJrzywiony, jak siE 
mu się omskły. Ze stracłi 
godzina. Więc się rzucił • 
głębszy ldół po lborfie. Le 
nim. A OIIl już jedną nog 
trzepotał. TO!lll go chwyci 
twardym. 1We wodzie my ' 
siebie - ja od niego, a on 
mi patil'Zy. Milczy 'i w ocz\ 
wiedzieli. I bał się. Groyil 
da rady. W gębie wyschło' 
mała cienko i długowato. 
i łzy mu jak grochy pole 
żaby przejawiło. iWszystk 
świat zostawia .. Patrzę, 
w górę i w dół - w gór~ 
ta lkrew jeszcze żywa, co ! 
targała się tam i z powro~ 
buch-buch - buch-buch. l 
Szyja - o ·tak, we dwie r~ 
szyi) .. .i zdusić. Nawet bYi 
s·talim - pr;zyczajeni, a 
(ukrywa twarz w dloniad 
rąk! A przywróC!ić?! Na ż.J 
w prochu i krzyżem leż1. 
w oczy) ... nie mogłem! 

JULKA (przyłożyła obie dło 

ZIĘć Nie mogłem. 

JULKA Staszku! To my już ni 

ZIĘĆ Nie. Ta ziemia tego nie JI 

JULKA (wciąż szeptem) Bóg 

ZIĘĆ Samo życie się obronij 
co mu łomootalo... a może 
daje rady krzyknąć!... (ods · 

JULKA Bóg uchr·onił... (po dl 
Wyśmiał ojca. Wcale nie o 
·to już ona ich. j 

ZIĘĆ Już rt;o wszystko niewru 
chcę ja już :tej gospodarkj 

ANIA Tartika coś chciał? 

ZIĘĆ (ocknął się. Rzeczowo) < 
pięt, do mojego ojca. 

ANIA Teoraz? W wieczór? Dla 

ZIĘĆ Bo ja tak każę. 
ANIA A ja'k jutro do szkoły? 

ZIĘĆ Ws•t•aniesz wcze.śniej i pc 

ANIA A kiedy wrócimy? 

·ziĘć Nigdy. 
Szybko zaczynają się zbL 
na plecy i jakby ich kto ~ 
szej chwili wchodzi Kru, 
sprawdzić. Widać, że kuc 
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~cle? 

Nie szanuje. 

: wystawało. Chciałam ładnie 

~. (pod nosem) Na siebie wy-

ne nie listy? Zaraz wyoiągnę ... 

~ list! Zaadresowany do pro
tst... To ten list! (zaczyna czy-

ze gada, a list pod łóżkiem 

~ ~eszła widzę, żeś nieswoja ... 
. ak1e praWio. A .prarwo czyje? 
~otrz:bne 1I?rawa - a nie po 

me w.1em 'k1edym cię widziała 
k garne~ mleka. zibiją ... ale ty 
1łacz sob1e, lbędz1e łekc~ej ... 
.. (po pauzie) On przecde już 

o izbie, oparł o framugę drzwi 

przyciskając ręką usta) 

do was PTOśbę. Ania gdzieś 

t wracała ... 

Pienicach, u Kasi Jóźwia-

dwa z.ajdę. Każę jej wracać, 

! Trzeba było .zaxa·z, od ii'azu 

- :Vid~y w kopkę wetknięte. 
u bieleJąca kroki moje rw.idać 

:ie?y o krok od niego rprzy
tn~ał .. I ;poznał... Kurrpś mówi. 
1 rob1sz - i się zląkł. Po coś 
ki, a życia się trzyma - żar
al ~ korpkę z.~ęte, w tą 
oocic. Zapommał albo wcale 
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nie .ohciał. Więc ku widłom s!ię rzuca, a ja stoję. :Nie mógł !POradzić wyrwać 
z !kopki. Tyllko się łysnęły - bo już !księżyc rwz.eszedł ... maluśki rąbeczek:. JaJk 
sierp za'Jm-zywiony, jaJk sierp ost•ry. Nie mógł poradzić 1wyrw.ać z kC>!PkJ.. iRęce 
mu się omskły. Ze strachu pewnie, bo ·zroZJUmiał. Pocz.uł, że to jego os>tatnia 
godzina. Więc się :rzucił >do uciekan:ia i prosto tam, gdzie ':llalane, na ten naj
głębszy ldół po lborfie. Leci li 100ś bełikoce. - Nie dlosłyiSZlałem. Sk.oC!zyłem za 
.nim. A on już jedną nogą w dole i się ohwieje - !l'ęee aż rozłoiŻył i nimi za
tr.zepotał. Tom go chwycił popod łokieć 'i wyciągłem, aż dobrze .stanął na 
twardym. 1We wodzie my już stali, ale na twardym. Tak my ibyli lbli'ziuśko od 
siebie - ja od niego, .a on ode mnie, jak na ·zgięty łokieć ... T·rzęsie się i w oczy 
mi patrzy. Milczy i w oczy mi patrzy, ·a ja jemu. Całe /Życie my sOibie pii'zepo
wiedzieli. I >bał się. Grldyik:a mu lata, bo tak wciąż p!l'Zeły'ka, a ;przełknąć nie 
da Tady. W gębie wyschło ·ze strachu one.go rw.ielkiego. Aż tu nagłe żaba zaku
mała denko i długowato. Ża:ba - pisnął, a właśnie tak żałośnie jalk ona sama 
i łzy mu jak grochy poleci>ały. !Widać wszystko, •CO •żywe mu się w tym rgłosie 
żaby przejawiło. !Wszystko •co w śrwie.cie żywe! Bo wieldział, że umiera :i żywy 
św.iat zostawia. .. Patrzę, .na szyi mu taka żyła maleńka chodzi - szyrbciu~ko: 
w górę i w dół - w górę i w dół. Tak .go <ta lcrew 'jego ostatnia obl-atywała, 
ta \krew jeszcze żywa, ·eo ją serce gnało. Musiało mu to serce ~omotać, a ~yła 
targała s'ię tam i z powrotem, ltam i :z rpoWI'I'otem - a to sel'ce 1jakbym słyszał: 
buch-buch - buch-buch. Żylasta szyja i to życie w żyłce co mu tak łomort;a~o. 
Szyja - o tak, we dwie ręce w.z.iąć ... (zestawia kciuki i średnie paLce na obwód 
szyi) ... i ,zdusić. Nawet bym 1s.ię nie utrudził. Wprost ~nad .najgłębszym dołem 
s•talim - pr.zyczajen!i, a rprzez żyłeczkę oną •krew goni, ~co ją serce peha ... 
(ukrywa twarz w dłoniach) Życie owo przeirwać - jedno ściśnięcie dwóch 
rąk! A pTZywróc!ić?! Na żadne modlitwy rprzed Bogiem! Na żadne tar,za<nie się 
w prochu i krzyżem le:ilenie! Owo rprzer.wać... (opuszcza ręce i patrzy żonie 
w oczy) ... nie mogłem! 

JULKA (przyłożyła obie dłonie na usta i szeptem) Stas:zJku! Nie uczyniłeś tego? 
ZIĘĆ N:ie mogłem. 

JULKA Staszku! To my już n'ie są mO'I'.derce! 

ZIĘĆ Nie. Ta ziemia tego nie rwar.ta. Byli. Ale nie są. 

JULKA (wciąż szeptem) Bóg uchronił! 

ZIĘć Samo życie się obronno. Ta ,żyłeczka eo mu od !krwi dyg,Qtała. To serce 
co mu łomort;ał,o ... a może !bo mo•je seTce łomotało? Wi.dzi•ałem, że 'Chce a nie 
daje rady krzyknąć!... (odstawia dyszel) Nie na si·eb'ie st'I'ugał. 

JULKA Bóg uch'I'·onił... (po dłuższej chwili milczenia) Znala,z.łam list .od Cześka. 
Wyśmiał ojca. w ,cale nie chce zdemi. Mó,wi - jalk ~oni p!l'.aoują, na n!iej pracują, 
•to już ona ich. 

ZIĘć Już rt;o wszystko nieważne. Po rt;ym co się miało siać - a nie srt;ało... nie 
chcę ja już ;tej gospodarki. (milczą przez dłuższy czas. Wbiega Ania) 

ANIA Tatko coś chc.Lał? 

ZIĘĆ (ocknął się. Rzeczowo) Spalrud C·O mas·z najwaŻIIl!iejszego. •Pó}dziemy do Cier-
,pięt, do mojeg,o ojca. 

ANIA TeTaz? W wieczór? Dlac-zego? 

ZIĘĆ Bo ja tak każę. 

ANIA A jak jutro do szkoły? 

ZIĘĆ Ws.t•aniesz .wcześnliej i pojedzliies,z dwa pnzystanki dalej. 

ANIA A kiedy wrócimy? 

ZIĘĆ Nigdy. 
Szybko zaczynają się zbierać i pakować, każde jeden tobół, który zarzucają 
na plecy i jakby ich kto gonił wychodzą nie obejrzawszy się na izbę. Po dłuż
szej chwili wchodzi Kruk. Rozejrzał się. Aż zapalił świało elektryczne, by 
sprawdzić. Widać, że kuchnia jest z życia opustoszała. Ogołocona. Zajrzał do 
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drugiej izby mieszka.lnej. Tam też zapalił światło. Rozejrzał się. Powrócił. Usiadł 
na zydelku. Sięgnął po dyszel i zaczyna go strugać. Po jakimś czasie zajrzała 
Rękawkowa. Chciała się cofnąć, ale że spojrzał na nią i nie krzyczy, Rękaw
kowa wchodzi, także rozejrzała się po kuchni. Stoi i patrzy na niego. 

KRUK (do siebie) Zabili mnie d slobie poszli. 

Kurtyna 

Prapremiera Odmieńca odbędzie się w Teatrze Polskim w Bydgoszczy. 

Chytrość przejrzana, chytrość zrozumiana, chytrość odkryta traci istotę 
i miano chytrości, nazywamy ją niezgrabstwem. 

RABELAIS 

Harold Pinter 

KRAJOBRAZ 

Przelożyl Boleslaw Tabo1i 

BETH Chciałabym stać nad 
razy. Talk to lubiłam. Ro 
ByŁo całk>iem chłodno. 1\c 
chłodniO. Bardw to lubił 
się poruszają. Mężczyźni. 
ku brzegowi. Spał na wy 
Jego powieki. Pępek. Jak 
spytałam. Dl'Ji.eci? Niem 
K,obiety odwróciły się, ~ 
Chctiałbyś? (pauza) Dwie 
ZJa mną. Nie. Ja szłam, 
(pauza) Nie powiedziała~ 
pięlma. (pauza) Poszłam 
pod piaskiem, gŁowa ukr 

DUFF Nie ma [psa. Nie móJ 
stać :pod drzewem. Przez 
chłopcami. Nie znam icll 
właśnie do stawu. Poczul 
tylko lk:Hka kroków do m 
łem ci o tym powiedzieć 
ulewa? 

BETH Poczuł mój cień. Spojr 
IDUFF Powinienem 1był wzią _ 
BETH Piasek na ramionach. ~ 
DUFF Skakały dokoła. Robił 
BETH Położyłam się obok, ni 
DUFF Niroogo nie byŁo !tam-

był pod drzewami, po d 
szyłem !Się z miejsca. (p 
(pauza) 

BETH Czy te kobiety mnie 
kh twaJrzy nigdy przedt 
DlaJOzego paJt~zyły na 
normaln'ie. Wyglądam >tak 

DUFF Pies by nie m'iał za 
skryliśmy się, przed desze 
Pauza. 

BETH Wszyscy tak lekko ' 
chodu, albo otwierałam 
Gdy doty.ka1i mojego ka 
wyjątkiem. 


