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OSOBY: 

DZIEWCZYNKA,  KTÓREJ SIĘ ŚNI.  
MATKA.  
EWA.  
CZŁOWIEK,  KTÓREGO DZIEWCZYNKA 

W ŻYCIU KOCHA.  
WYSŁANIEC.  
ZIELONY PAJAC,  KTÓRY POWINIEN 

SIEĆ NA LAMPIE.  
MŁODY OFICER.  
WÓDZ CZARNYCH WOJSK.  
PAN OD OSOBNEGO STOLIKA.  
STARSZY PAN W CYLINDRZE.  
DRUGI  PAN Z TŁUMU.  
DAMA I-sza .  
DAMA I l-ga .  
DAMA III-c ia .  
PAN I-szy .  
PAN H-g i .  
PAN III-c i .  
1-sza  KOLOROWA KOBIETA.  
2-ga  KOLOROWA KOBIETA.  



3-cia KOLOROWA KOBIETA. 
4-ta KOLOROWA KOBIETA. 
GENERAŁ. 
DYPLOMATA. 
GRUBA PANI Z KOMITETU. 
WYSOKI PAN Z KOMITETU. 
PANIENKA Z KOMITETU. 
MŁODY CZŁOWIEK Z KOMITETU. 
1-szy PAN Z BALU. 
2-f/i  PAN Z BALU. 
3-ci PAN Z BALU. 
(Kolorowi ludzie,  mężczyźni,  kobiety,  żołnierze,  pano

wie od stol ików, tłum, delegaci,  panowie,  damy, 
oficerowie,  dyplomaci,  Czarne Wojska.) 
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OBRAZ I. 

(Zrazu jest zupełnie ciemno. Po chwili rozpala 
się światło i gaśnie. Tak parę razy. Potem zapala się 
i jest jasno. Rozpoczyna się SEN. 

Widać cały ciepły i kolorowy pokój DZIEW
CZYNKI. Od lampy, palącej się pod wzorzystym 
abażurem, jest jasno. Od barwnych dywanów na pod
łodze jest cicho. Tylko za wiełkiem oknem, złożo-
nem z drobniutkich szybek, jest zupełnie ciemno. 

Na szezlongu siedzą EWA i DZIEWCZYNKA, 
KTÓREJ SIĘ ŚNI. EWA ma czarną suknię, czar
ne włosy. DZIEWCZYNKA włosy krótkie, jasne, pu
szyste. Jest młoda, prawie dziecko. Blada. Ma na so
bie jaskrawo czerwoną sukienkę, czerwone buciki. 
Obie panny zwijają kolorowe włóczki. Moc kłębków 
leży na ich kolanach i na szezlongu, parę na ziemi, 
ua dywanie. Ruchy DZIEWCZYNKI są trwożne 
i niepewne. EWY obojętne. 

Jest straszno. Za oknem huczy wiatr. Długa chwi
la milczeniu). 
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EWA: I nawet nie wiesz, gdzie 011 jest teraz? 
DZIEWCZYNKA, KTÓREJ SIĘ ŚNI: Nie. 
EWA: Powinienby tutaj być. Napewno przyj

dzie. 
DZIEWCZYNKA: Napewno. 
(Znów zwijają włóczki. Ciągle zwijają włóczki). 
EWA (ostrożnie ogląda się na okno). 
DZIEWCZYNKA: Nie oglądaj się. (Ogląda się 

sama, potem porusza rękami coraz prędzej). 
EWA: Powinienby Lu być. 
DZIEWCZYNKA: On i tak nic nie pomoże. 
EWA: W czem? 
DZIEWCZYNKA (milczy). 
EWA: Ciągle go tak bardzo kochasz? 
DZIEWCZYNKA: Nie wiem. 
EWA: Nie wiesz? To dziwne. 
DZIEWCZYNKA: Tak. To jest dziwne. 
EWA: (patrzy na nią). Nie rozumiem cię. 
DZIEWCZYNKA: Ja też nic nie rozumiem. 
(Zwijają włóczki). 
EWA ( p o  c h w i l i ) :  Już mnie ręce bolą od tych 

włóczek. Nie będę ich zwijała. 
DZIEWCZYNKA: (z wielkim strachem) Ewo! 

Nie przestawaj zwijać włóczek! To jest jedyny ra
tunek! O Boże! Ewo, to jest jedyny ratunek! Prze
cie, kiedy przestaniemy... 

(podniosła głowę, patrzy na EWĘ). 
EWA: To co? 
DZIEWCZYNKA: To... to się stanie. 
EWA: Co? 
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DZIEWCZYNKA: Nieszczęście. 
EWA: Skąd wiesz? 
DZIEWCZYNKA: Wiem. Ja wszystko muszę 

wiedzieć. 
EWA: (obojętnie) Jutro mam egzamin z geo-

metrji. 
DZIEWCZYNKA: Co tam twój egzamin! 
EWA (zwalnia w robocie, opuszcza ręce). 
DZIEWCZYNKA: Ewo! 
EWA (śmieje się, podejmuje pracę, po chwili 

ogląda się). 
DZIEWCZYNKA: Nie oglądaj się! Nie wolno 

się oglądać! (Ogląda się sama. Za oknem przesuwa 
się czerwony świetlny znak, jakby ktoś przenosił za
paloną pochodnię. EWA nic nie widzi. DZIEW
CZYNKA coraz śpieszniej, coraz śpieszniej zaczyna 
zwijać włóczki. Widać, że się boi.) 

(Drzwi z lewej strony otwierają się bez stuku. 
Staje w nich ZIELONY PAJAC, KTÓRY POWI
NIEN WISIEĆ NA LAMPIE. Cały jest ubrany 
na zielono. Staje. Wolno zamyka drzwi. Wchodzi do 
pokoju. DZIEWCZYNKA i EWA dalej zwijają 
włóczki). 

EWA: Onby powinien tutaj być. 
DZIEWCZYNKA: On nic, nie pomoże. 
(ZIELONY PAJAC, KTÓRY POWINIEN 

WISIEĆ NA LAMPIE podchodzi do dziewcząt, kła
nia się DZIEWCZYNCE. DZIEWCZYNKA pod
nosi głowę). 
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ZIELONY PAJAC: Czy pani lubi zielone po-' 
marańcze? 

DZIEWCZYNKA: (patrzy zdumiona, po chwili) 
Nie! (nagle ze złością): Nie! Nie lubię zielonyeh po
marańczy! Nie lubię wogóle żadnych pomarańczy! 
Co za sens stawiać takie idjotyczne pytania? Idź, 
nie przeszkadzaj mi zwijać włóczek. 

(.ZIELONY PAJAC śmieje się, pokazuje 
DZIEWCZYNCE język). 

DZIEWCZYNKA: Nie kręć się! Nie przeszka
dzaj mi zwijać włóczek! Patrz, Ewo, przecie to jest 
mój Zielony Pajac, który wisiał na lampie! 

EWA: (patrzy). Tak! To jest twój Zielony Pa
jac, który wisiał na lampie. 

(ZIELONY PAJAC odchodzi od szezlonga, ale 
nie myśli się wynosić. Kręci się po pokoju. Zagląda 
tu i tam. Wreszcie rozsiada się w fotelu. Zakłada no
gę na nogę. Obie panny zachowują się tak, jakby go 
już nie było). 

EWA (ogląda się na okno). 
DZIEWCZYNKA: Nie oglądaj się! 
(Ogłąda się sama. Znów przesuwa się czerwony 

znak.) 
DZIEWCZYNKA: (kuli się) O Boże! 
EWA: Ręce mnie bolą. Nie będę zwijała włóczek. 
DZIEWCZYNKA: (ze strachem) Ewo! Najdroż

sza, jedyna, błagam cię. To jest jedyny ratunek! To 
jest przecie jedyny ratunek! Przecie inaczej stanie 
się... 

EWA: Co? 
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DZIEWCZYNKA (milczy w strachu). 
EWA: To są wszystko głupstwa! Czy ty myś

lisz, że ja dla twojej przyjemności będę całą noc 
zwijała te głupie włóczki? 

(wstaje, odrzuca kłębek). 
DZIEWCZYNKA (przerażona): Ewo! Jeszcze 

chwilkę. Proszę cię, bardzo cię proszę... 
(chwyta ją za ręce). 
EWA: (śmieje się, przecząco potrząsa głową) Nie! 

Nie! Jutro mam egzamin z geometrji. 
DZIEWCZYNKA: (chwyta jej suknię) Ewo! Bo 

inaczej się stanie. Pomóż mi zwijać te włóczki! Nie 
odchodź, Ewo! — Ona nic nie rozumie! 

EWA: (śmieje się, rozplata ręce DZIEWCZYN
KI. Kopie nogą kłębek, zaczyna nucić jakąś wesołą 
melodję. Wychodzi na prawo. Przepada w szafie). 

(DZIEWCZYNKA nie ma siły jej zatrzymać. 
Wyciąga za nią ręce. Wzdycha głośno. Przeciąga rę
kami po twarzy. Odwraca się w stronę okna. Przypo
mina sobie, że tam jest czarno. Zasiania oczy rękami. 
Chwilę walczy ze sobą. Po chwili ogląda się. 

ZIELONY PAJAC wstał z fotela, podszedł do 
okna, oparł się o framugę. Patrzy przez szyby, zaczy
na w nie lekko uderzać palcami. 

DZIEWCZYNKA ogląda się. Widzi PAJACA. 
Podbiega do okna, chwyta PAJACA za ubranie). 

DZIEWCZYNKA: (krzyczy) Odejdź! Odejdźl 
Pocoś tu przyszedł? Nie patrz przez okno! No, nie 
patrz! Czemu nie wisisz na lampie? Ja cię stłukę! 

13 



(ZIELONY PAJAC odwraca się, śmieje. Pod
nosi obie ręce do góry. DZIEWCZYNKA milknie. 
Jak urzeczona, puszcza jego ubranie. Milczy. Wresz
cie zwolna odchodzi.  Siada na szezlongu. Nagle przy
pomina sobie o włóczkach. Chwyta je. Zaczyna zwi
jać gorączkowo. 

Miłczenie. ZIELONY PAJAC wygląda oknem. 
Znów uderza palcem w szybę. DZIEWCZYNKA 
podnosi głowę, odwraca się. Ze złością rzuca w PA
JACA kłębkiem włóczki. PAJAC odwraca się, uśmie
cha. Podnosi kłębek. Kłania się. Odrzuca kłębek 
DZIEWCZYNCE). 

(Znów milczenie. DZIEWCZYNKA zwija 
włóczki. 
Nagle za oknem słychać bicie dzwonów. Jeden, 
drugi, coraz ich więcej). 
DZIEWCZYNKA: (zrywa się przerażona) Kto 

obudził te dzwony? 
(ZIELONY PAJAC wraca na fotel.  Siada. Dzwo

ny milkną. Stojący na stoliku niewielki zegarek za
czyna dzwonić. DZIEWCZYNKA odwraca się 
w tamtą stronę). 

Kto ruszył zegarek? 
(W drzwi naw prost rozlega się parokrotne głoś
ne. stukanie). 
DZIEWCZYNKA: Ach! (zakryła oczy rękami). 
ZIELONY PAJAC (śmieje się). 
DZIEWCZYNKA (odkryła oczy, rozgląda się 

w śmiertelnym strachu). 
(Pukanie słychać znowu). 
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DZIEWCZYNKA: Proszę! 
(Drzwi otwierają się. Staje w nich WYSŁANIEC. 
Jest to staruszek. Ma dobrą starą twarz, długą 
siwą brodę, Głowa nie nakryta. Ma wysokie bu
ty, obszerny szary płaszcz. 

Przez drzwi, dłuższą chwilę otwarte, słychać, 
jak przelatuje wiatr, miecie zaspy suchego pia
chu. WYSŁANIEC wolno zamyka za sobą 
drzwi). 
DZIEWCZYNKA (z krzykiem): Kto pan jest? 
WYSŁANIEC: Jestem Wysłaniec. 
DZIEWCZYNKA: Jaki wysłaniec? Co za wy

słaniec? 
WYSŁANIEC: Przychodzę do ciebie, dziecko. 
DZIEWCZYNKA: Od kogo? 
WYSŁANIEC: (milczy). 
DZIEWCZYNKA: (opanowała się). Proszę, niech 

pari' wejdzie. 
(WYSŁANIEC postępuje parę kroków od 
progu. Staje niedaleko fotela, w którym siedzi 
ZIELONY PAJAC. Wiatr za oknem cichnie. 
Robi się spokój). 
WYSŁANIEC: Zmęczony jestem, dziecko. 
DZIEWCZYNKA: Ach, mój Boże. Niechże pan 

siada. Proszę. 
(podchodzi do fotela, na którym siedzi ZIELO
NY PAJAC). 
No, precz! 

(PAJAC wstaje, kłania się, podchodzi do 
szezlonga. WYSŁANIEC patrzy za nim). 
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DZIEWCZYNKA: To jest Pajac, mój Zielony 
Pajac, który powinien wisieć na lampie. Proszę, 
niech pan siada. 

('WYSŁANIEC siada w fotelu. DZIEW
CZYNKA rozgląda się, nie widzi w pobliżu żad
nego krzesła, siada u nóg WYSŁAŃCA na 
podłodze). 

DZIEWCZYNKA: Teraz nareszcie jest spo
kojnie. 

(patrzy na WYSŁAŃCA, WYSŁANIEC patrzy 
na nią). 

DZIEWCZYNKA: Jak to dobrze, że pan przy
szedł. Ja tak się bałam. Wszyscy poszli. Ewa poszła. 
(ogląda się na PAJACA) i ten! Ale ja wiem, ja czu
ję, że pan jeden jest prawdziwy. No, proszę. Niech 
mi pan już powie... 

WYSŁANIEC: Słuchaj, co ci powiem, dziecko. 
Dziś w nocy (pochyla się nad nią) Czarne Wojska 
mają napaść na Miasto. 

DZIEWCZYNKA: Ach! Czarne Wojska mają 
napaść na Miasto! 

(Ogląda się na okno. Za oknem znów zaczy
na huczeć wiatr). 
O Boże! O Boże! 

(nagle przytomnieje). Jakie Czarne Wojska? 
Co pan mówi? Ja się nie dam nastraszyć! 

WYSŁANIEC: (nie zważa na jej słowa). O tem 
nie wie nikt. 
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DZIEWCZYNKA: Mój Boże, nikt o tem nie 
wie! A ja wiedziałam, a ja wiedziałam. (przytomnieje) 
Co pan mi tu opowiada! 

WYSŁANIEC: (nie zważa na jej słowa). Czarne 
Wojska wyruszyły w pochód. Już są blisko. Zaleją 
całe Miasto. 

DZIEWCZYNKA: Całą Polskę! (przytomnieje) 
Co pan mówi! Jakie Czarne Wojska? To jest dwu
dziesty wiek! To jest życie. Niema żadnych Czar
nych Wojsk! 

WYSŁANIEC: (nie zważa na jej słowa). Pamię
taj, o tem nie wie nikt. Czarne Wojska są silne. 

DZIEWCZYNKA: (przerażona) Czarne Wojska 
są silne... (przytomnieje) Panie! Co pan mówi? Poco 
pan mnie straszy? I z tem pan do mnie przyszedł? 

WYSŁANIEC: (nic zważa na jej słowa) Szedłem 
do ciebie, dziecko. Miastem szedłem, ulicami. Opad
ła czarna noc na Miasto. Wiatr chodził po ulicach. 
Puste były ulice. Nie było ludzi, dziecko. Przecho
dziłem' przez plac, widziałem. Błysnęło, błysnęło 
wysoko podniesione kopyto rycerskiego konia. A na 
koniu... Stał. Milczał. Otulił się chmurami, zapatrzył 
w czarne chmury. Jedną rękę wyciągnął nad mia
stem, drugą... 

DZIEWCZYNKA: (podnosi nagle głowę z krzy
kiem) Książę! Wiem! Mój Książę! On! Prawdziwy 
wielki, nieśmiertelny. Tak! Prawda? Rycerz bez 
Skazy. Bez munduru jest, bez broni, prawie nagi, 
czysty jak Bóg. Rycerz Polski. Książę! 

WYSŁANIEC: Książę. 

Sen.—3. 17 



DZIEWCZYNKA: Książę nas obroni! Książę 
obroni całą Polskę! 

WYSŁANIEC: Przechodziłem obok niego. Wi
działem. Zapatrzył się, otulił w czarne chmury. Za
snął. Zastygł. Znieruchomiał gotowy do skoku koń. 

DZIEWCZYNKA: Trzeba obudzić książęcego 
konia. 

WYSŁANIEC: Trzeba obudzić książęcego ko
nia, trzeba mu rzucić pod kopyta czerwonych kwia
tów. 

DZIEWCZYNKA: Kto to zrobi? 
WYSŁANIEC: Kto to zrobi' 

(DZIEWCZYNKA podniosła głowę. Patrzy 
na WYSŁAŃCA. WYSŁANIEC długo patrzy 
jej  w oczy.  Podnosi  obie ręce.  Zwolna kładzie je  
na głowie DZIEWCZYNKI. DZIEWCZYN
KA milczy.  Na jej  twarz spływa jakiś  promien
ny wyraz.  Jakby w tej  chwili  spełniał się jakiś  
czar).  
DZIEWCZYNKA: (nagle) Ja! 
ZIELONY PAJAC: (wybucha śmiechem). 
DZIEWCZYNKA: (odwraca się) Milcz! Nie śmiej 

się, ty zielone bydlę! (do WYSŁAŃCA): Ja to zrobię. 
WYSŁANIEC (wstaje.  DZIEWCZYNKA 

podnosi  s ię  z  podłogi).  
WYSŁANIEC: Pójdziesz i obudzisz Księcia. 

Rzucisz pod kopyta książęcego konia czerwonych 
kwiatów. 

DZIEWCZYNKA: Czerwone kwiaty! Tego nie 
rozumiem. To zupełnie, jak w bajce. 
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WYSŁANIEC: (wyjmuje coś z  pod płaszcza).  
Masz Lu złoty dukat, dziecko. Kupisz za niego czer
wonych kwiatów. 

DZIEWCZYNKA: (bierze złolg dukał, ogląda 
go). Złoty dukat. Tego też nie rozumiem. Czy to ja
ki symbol? Ale ja to wszystko zrobię, proszę pana. 

WYSŁANIEC: Idź do Księcia, dziecko. 
(zmierza ku drzwiom). 

DZIEWCZYNKA: (zosiała w miejscu.  Odwra
ca się. Palrzg za WYSŁAŃCEM). Co pan ze mną 
zrobił? Zdaje mi się, że mi się tylko śni. A jednak 
coś prawdziwego przebudziło się we mnie. 

WYSŁANIEC: (odwraca się od drzwi).  Coś praw
dziwego było w tobie. 

(Odwraca się,  otwiera drzwi.  Chce wyjść.  
W progu spotyka się z  CZŁOW1EKIEM, KTÓ
REGO DZIEWCZYNKA W 'ŻYCIU KOCIIA. 
CZŁOWIEK ten jest  młody, piękny, ubrany 
wytwornie.  W klapie od marynarki ma jasny 
kwiat.  Nie widzi  zupełnie WYSŁAŃCA. Patrzy 
na DZIEWCZYNKĘ, KTÓREJ SIĘ ŚNI. 
Uśmiecha się.  WYSŁANIEC wychodzi).  
DZIEWCZYNKA: (patrzy przez chwiłę za WY

SŁAŃCEM. Stoi.  Przeciera oczy.  CZŁOWIEK, 
KTÓREGO KOCHA W ŻYCIU podchodzi  do niej),  

CZŁOWIEK: Dzieńdobry, Maleńka. 
DZIEWCZYNKA: (patrzy na niego trochę i}ie-

przytomnie.  CZŁOWIEK uśmiecha się zdziwiony).  
DZIEWCZYNKA: (po chwiłi)  Dzieńdobry. Ale 

przecie to noc. 
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CZŁOWIEK: Noc? (bierze obie jej ręce w swoje. 
Ceduje jedną, potem drugą). 

DZIEWCZYNKA: Dziś w nocy... Ach Boże! 
Poco pan przyszedł? 

(u> pomieszaniu podchodzi do szezlonga. Do 
ZIELONEGO PAJACA): No! Coś ty zrobił? 

Pocoś mi poplątał moje włóczki? Odejdź! 
(ZIELONY PAJAC zeskakuje z szezlon

ga. Do CZŁOWIEKA, który patrzy na PAJA
CA): To jest mój Zielony Pajac, który powinien 
wisieć na lampie. 

(PAJAC kłania się CZŁOWIEKOWI, 
idzie na fotel). 
DZIEWCZYNKA: (siada na szezlongu) teraz 

muszę rnu powiedzieć, że mam iść. 
CZŁOWIEK: (odsuwa na bok stargane włóczki, 

siada tuż obok DZIEWCZYNKI) Maleńka! 
DZIEWCZYNKA: Pan przyszedł bardzo późno. 
CZŁOWIEK: Nie przyszedłem zapóźno. 
DZIEWCZYNKA: Dlaczego pan nie przyszedł, 

kiedy się bałam? Dlaczego pana nie było? Ach, pra
wda! Pan by nic nie pomógł. I włóczki nic nie 
pomogły. 

CZŁOWIEK: W czem? 
DZIEWCZYNKA: Pan jest jak Ewa, pan jest 

jak wszyscy. Pan nic nie rozumie! Przecie Czarne 
Wojska... 

CZŁOWIEK: Jakie Czarne Wojska? 
ZIELONY PAJAC: (wybucha śmiechem). 
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DZIEWCZYNKA: (krzyczy) Milczeć! Przecie 
Czarne Wojska otaczają miasto. Czarne Wojska za
lewają Polskę. 

CZŁOWIEK: (nie zwraca uwagi na jej słowa. 
Obejmuje ją jednem ramieniem, mówi bardzo tkliwie): 
Ja ciebie kocham, Maleńka, (całuje jej włosy). 

DZIEWCZYNKA: Nie... nie! (próbuje wysunąć 
się z jego objęć). Poco on Lo robi? Mój Boże! Poco on 
to robi? Przecie ja muszę iść... Czarne Wojska... 
(CZŁOWIEK przygarnia ją do siebie silniej. Chce 
pocałować jej usta). , 

DZIEWCZYNKA: (stara się usunąć) Nie! O nie! 
Książę! 

CZŁOWIEK: Jaki Książę? 
DZIEWCZYNKA: Ten! Ten, który obroni Pol

skę! Stoi tam na placu... Kiedy zechce, zerwie konia 
do skoku. Poleci! Książę, który stoi tam wśród czar
nych chmur. Muszę do niego iść! 

CZŁOWIEK: (trzymając ją w ramionach)Pomnik! 
DZIEWCZYNKA (ze zgrozą): Pomnik! Mówię 

panu, że to jest żywy Książę. On nas obroni. 
CZŁOWIEK: Przed czem? 

DZIEWCZYNKA: No, mówiłam panu, że Czar
ne Wojska... Niech mi pan pozwoli iść! Niech mi 
pan pozwoli iść! 

CZŁOWIEK: Dokąd? 
DZIEWCZYNKA: Do Księcia. 
CZŁOWIEK: (bardzo tkliwie) Ja ciebie kocham, 

Maleńka. 
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DZIEWCZYNKA: Znowu! Ja pana nic ko
chani! Ja kocham tylko Księcia! Niech mi pan 
pozwoli iść! O Boże! Niech mi pan pozwoli iść! 

CZŁOWIEK: (jakby zrozumiał, przerażony) Nie 
kochasz mnie? 

DZIEWCZYNKA: Nie! Nie! Nie! 

ZIELONY PAJAC: (zanosi się od śmiechu). 

DZIEWCZYNKA (która spojrzała na kwiat w 
butonjerce CZŁOWIEKA, nagłe): To nie jest czer
wony kwiat! 

CZŁOWIEK (wypuścił ją z objęcia — cicho 
i smutno): Czerwone kwiaty nie są teraz modne. 

DIEWCZYNKA: (chwyta się za głowę) Czerwo
ne kwaty!... Ja już muszę iść! 

(Zrywa się, rzuca się ku drzwiom. Chce wyjść. 
Drzwi otwierają się. Wchodzi grono strojnie ubra
nych, rozbawionych gości. DAMA I-sza, DAMA 
11-ga, DAMA Ill-a. PAN I-szy, PAN Il-gi, 
PAN III-ci. Przed nimi EWA w jasno błękit
nej sukni, roześmiana). 

EWA: Dzieńdobry! (całuje DZIEWCZYNKĘ)! 

DZIEWCZYNKA: (zdumiona) Dzieńdobry! Ale 
przecie to noc! 

DAMA I-sza, DAMA H-ga, DAMA'Ill-cia, PAN 
I-szy, PAN 11-gi, PAN III-ci: (podchodzą do 
DZIEWCZYNKI) Dzieńdobry! Dzieńdobry! 
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DZIEWCZYNKA: Dzieńdobry! (Podaje, im ko
lejno rękę, chwyta się za głowę): Acli Boże! Poco oni 
wszyscy przyszli! Przecie ja muszę iść! 

(Towarzystwo otacza DZIEWCZYNKĘ ze 
wszystkich stron. Odgradzają ją od drzwi). 
EWA: (podchodzi do CZŁOWIEKA, który sie

dzi na szezlongu z głową opartą na ręku, łokciem na 
kołanie smutny) Dzieńdobry panu! Mam jutro 
egzamin z geometrji! 

CZŁOWIEK: (wstaje) Dzieńdobry, panno Ewo! 
Dzieńdobry państwu! (wita się ze wszystkimi). 

ZIELONY PAJAC (który zerwał się z fotela, 
kłania się wciąż). 

DZIEWCZYNKA: To jest mój Zielony Pajac, 
który wisiał na lampie. 

DAMA I-sza: To jest pani Zielony Pajac? 
PAN H-gi: Który wisiał na lampie? 
WSZYSCY: Tak! Tak! 

(Rozchodzą się po całym pokoju. Kręcą się. 
Siadają na krzesłach, na szezlongu). 
DAMA II-ga: Byliśmy właśnie na spacerze. 
PAN III-ci: Cudowny był spacer! 
DZIEWCZYNKA: (ze zgrozą) Na spacerze! W 

taką noc! 
EWA (roześmiana, radosna kręci się po pokoju, 

śpiewa). 
PAN I-szy i DAMA I-sza (siedzą na szezłongu, 

rozmawiają po cichu, śmieją się). 
DAMA II-ga (z triumfem): Najlepsza jest cy

trynowa zupa! 
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DZIEWCZYNKA: (trzyma się za głowę, przera
żona) Boże! Co za głupstwa! Poco mówić o cytry
nowej zupie! 

EWA: (skacząc) A ja mam jutro egzamin z geo-
metrji! 

DZIEWCZYNKA (zwraca się ku drzwiom). 
PAN III-ci (zastępując jej drogę): Dlaczego pań

stwo nie byli z nami? 
DAMA III-cia (podchodząc do CZŁOWIEKA, 

który stoi zboku): Niech się pan nie smuci. Ona na-
pewno pana kocha. 

CZŁOWIEK (z wybuchem): Kocha mnie! Tak! 
Ja wiedziałem... Maleńka! 

DZIEWCZYNKA: (stoi pośrodku zrozpaczona. 
Wie, że musi iść) Nie! Nie! Ja kocham tylko Księcia! 

ZIELONY PAJAC: (wybucha śmiechem. 
Wszyscy się śmieją — okrzyki): Jakiego Księcia? 

DZIEWCZYNKA: Tego, który uratuje Polskę. 
PAN H-gi: Poco ratować Polskę? Polska już 

jest. (Wszyscy się śmieją — okrzyki): Co ona mówi? 
DZIEWCZYNKA: (pośród nich — drżąca, zroz

paczona — krzyczy): Słuchajcie! Siedzi tam na ko
niu i czeka! Opełzły go czarne chmury. W czarnych 
chmurach zasnął jego rycerski koń! 

EWA: Pomnik! 
WSZYSCY: Pomnik! 
DAMA I-sza (krzykliwie): Bardzo piękny po

mnik! (wszyscij  się śmieją). 
PAN II-gi: (podchodzi do DZIEWCZYNKI, 

z umizgiem) Pani patrjotka! 
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DZIEWCZYNKA (patrzy na nich przerażona — 
nagle z krzykiem): Słuchajcie! Powiem wam wszysl-
ko. Muszę iść. Dziś w nocy Czarne Wojska... 

DAMA Il-ga: Jakie Czarne Wojska? 
('Wszyscy się śmieją). 

EWA (z triumfem): Ja mam jutro egzamin z'geo-
metr j i! 

DZIEWCZYNKA: O Boże! O Boże! - Przecie 
ja muszę iść... Ja naprawdę muszę iść! 

CZŁOWIEK: (zbliża się do niej.  Bierze jej ręce) 
Dokąd? Dokąd? 

ZIELONY PAJAC: (wyskakuje na środek po
koju). Kto lubi zielone pomarańcze? 

EWA: .Ja! Ja! 
CZŁOWIEK: I ja też! 

(Okrzyki: I ja! I ja!) 
PAN Ill-ci: Wszyscy lubią zielone pomarańcze! 
EWA: IIop! Hop! (chwyta kłębek włóczki z szez-

longa): Łap! Łap! (rzuca do ZIELONEGO PAJACA). 
DZIEWCZYNKA: (zgorszona) Jak można ba

wić się z Pajacem, który powinien wisieć na lampie! 
DAMA I-sza: Co tu włóczek! Co włóczek! 
WSZYSCY: Co tu włóczek! 

(Chwytają kłębki, rzucają niemi do siebie. 
Łapią je, odrzucają — wszystko migocze w oczach). 
CZŁOWIEK: Hop! Hop! 

(Łapie i odrzuca kłębki. Okrzyki. Śmiechy. 
Zajęci są zupełnie zabawą. DZIEWCZYNKA 
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korzysta z Lego. Ogląda się, czy jej nie widzą, rzu
ca się do drzuń. Uprzedza ją ZIELONY PAJAC. 
Wymyka się z kręgu osób. Staje w drzwiach). 
DZIEWCZYNKA: (z rozpaczą) Puść mnie!! 

Odejdź ty pokrako! Idź wisieć ua lampie! 
(Szamocze się z nim, potem odsuwa go, wy

pada przez drzwi. PAJAC wybiega za nią. 
Światło gaśnie, ponieważ DZIEWCZYN

KI, KTÓREJ SIĘ ŚNI niema w pokoju). 



OBRAZ II. 

(Ulica. Szeregi niewielkich domków, niknących 
w dali po obu stronach. Parę ich rozsypanych na przo-
dzie. Są ciemne. Mają śmieszne śpiczaste dachy. Wy
glądają, jak małe pagodki. Każdy ma drzwi. Okien
ka szerokie z różnokolorowych szybek. Jeden na boku 
z prawej strony ma okienka tylko czerwone. Wszyst
kie są oświetlone zwewnątrz. Niebo jest ciemno-błę-
kitne. I cała ulica jest ciemno-błękitna. 

Daleko, w głębi ukazuje się DZIEWCZYNKA, 
KTÓREJ SIĘ ŚNI. W miarę, jak się przybliża, roz
palają się okrągłe jasne latarnie na ulicy. 

DZIEWCZYNKA idzie szybko niepewnerni kro-, 
kami. W świetle latarń, w swojej czerwonej sukience, 
czerwonych bucikach migocze, jak jaskrawy płomień. 

Wybiegła na środek. Zatrzymała się. Rozgląda. 
Wreszcie podchodzi do jednego z domków. Puka do 
drzwi). 

GŁOS Z DOMKU: Kto tam? 
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DZIEWCZYNKA: To ja! Och, otwórzcie, 
proszę! 

(Drzwi otwierają się. W progu staje KOBIE
TA I-sza. Ma na sobie kolorową jaskrawą 
suknię). 

KOBIETA I-sza: Kto tam? 

DZIEWCZYNKA: To ja! Potrzebuję czerwo
nych kwiatów. Strasznie potrzebuję czerwonych 
kwiatów. Czy mi pani nie może ich sprzedać? Ja za
płacę. Mam złoty dukat. O — tu. (pokazuje na dło
ni). Ja się śpieszę. Zgubiłam drogę do Księcia. Zgu
biłam całe miasto, (z rozpaczą): To nie jest moje 
miasto! 

KOBIETA I-sza/ (patrzy obojętnie) Złoty dukat! 
Nie, ja nie mam czerwonych kwiatów. To tam, obok. 

(pokazuje na inny domek, zamyka drzwi). 

DZIEWCZYNKA (a> rozpaczy, kuli się, patrzy. 
Podbiega do innego domku. Stuka). 

GŁOS Z DOMKU: Kto tam? 
DZIEWCZYNKA: Proszę otworzyć! 

(Drzwi ćtwierają się. Na progu staje KO
BIETA Il-ga. Jest w sukni innego koloru, ale 

jest TAKA SAMA). 
KOBIETA Il-ga: Kto tam? 
DZIEWCZYNKA: To ja! Zgubiłam drogę do 

Księcia. Zgubiłam moje Miasto. Śpieszę się. Bardzo 
się śpieszę. Chciałabym kupić czerwonych kwiatów. 
O — tu mam złoty dukat. 
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KOBIETA 11-ga (obojętnie): Złoty dukat! Ja 
nie mam czerwonych kwiatów. To tam — obok. 

(.Pokazuje na inny domek. Zamyka drzwi). 
DZIEWCZYNKA (coraz więcej zrozpaczona — 
ogląda się. Podbiega do trzeciego domku. Puka). 
GŁOS Z DOMKU: Kto tam? 
DZIEWCZYNKA: Otwórzcie! Chciałabym ku

pić czerwonych kwiatów! 
(Drzwi trzeciego domku otwierają się. Staje 

w nich trzecia taka sama KOLOROWA KO
BIETA). 
KOBIETA III-cia: Kto tam? 
DZIEWCZYNKA: Ja się bardzo śpieszę. Chcia

łabym kupić czerwonych kwiatów. Ja zapłacę. Mam 
złoty dukat! 

KOBIETA III-cia (obojętnie): Złoty dukat? Nie, 
ja nie mam czerwonych kwiatów. To tam obok. 

(Pokazuje na czwarty domek). 
DZIEWCZYNKA: O Boże... 

(Podbiega do czwartego domku. Zatrzymuje 
się. Puka). 
GLOS Z DOMKU: Kto tam? 
DZIEWCZYNKA: Czerwone kwiaty! Muszę ku

pić czerwonych kwiatów! Ja zapłacę. Ja mam złoty 
dukat. Ja się śpieszę... Ja zgubiłam drogę do Księcia. 

KOBIETA IV-ta: (staje w progu. W sukni in
nego koloru, ale taka jak i tamte). Złoty dukat! Ja nie 
mam czerwonych kwiatów. To tam — obok. 

DZIEWCZYNKA: (już nie może. Patrzy naoko
ło. Siada na ziemi. Powtarza): Ja już nie mogę! Ja 
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już nie mogę... (krzyczy): Kto mnie stąd wyprowadzi? 
Kto mi pokaże drogę! (Wybucha płaczem). 

(Drzwi wszystkich domków otwierają się. 
Wysypuje się tłum kolorowych KOBIET, KO
LOROWYCH MĘŻCZYZN. Otaczają DZIEW
CZYNKĘ). 
GŁOSY: Kto to płacze? Kto to płacze? 
DZIEWCZYNKA; (podnosi głowę, składa ręce) 

Proszę was... Powiedzcie mi, jak stąd wyjść? Ja prze
cie muszę iść do Księcia. Muszę mu powiedzieć, że 
Czarne Wojska otaczają Miasto. Ja zupełnie zgubi
łam drogę. (- krzykiem): Gdzie jest moje Miasto? 

JEDEN Z KOLOROWYCH MĘŻCZYZN: Mia
sto — to tu. 

JEDNA Z KOLOROWYCH KOBIET: Mia
sto — to tu. 

GLOSY W TŁUMIE: Miasto - to tu. 
DZIEWCZYNKA: Nie! To nie jest moje Mia

sto! Jak stąd wyjść? Ja muszę stąd wyjść! 
INNA Z KOLOROWYCH KOBIET: Trzeba 

iść tam! 
INNY Z KOLOROWYCH MĘŻCZYZN: Trzeba 

iść tam! 
GŁOSY W TŁUMIE: Tam! Tam! 

(Każdy pokazuje w inną stronę). 
DZIEWCZYNKA: (zrywa się, patrzy naokoło, 

nic nie rozumie). 
INNA Z KOLOROWYCH KOBIET: Kto mó

wił o czerwonych kwiatach? 
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GŁOSY W TŁUMIE: Kto mówił o czerwo
nych kwiatach? 

DZIEWCZYNKA (przypomniała sobie.  Wycią
ga ręce — ogląda złoty dukat.  Patrzy na tłum, na dom
ki.  Zobaczyła ten na uboczu z  czerwonem okienkiem. 
Podbiega).  

JEDNA Z KOLOROWYCH KOBIET (zastępu
jąc jej drogę): Nie chodź tam! 

INNI: Nie chodź tam! Nie chodź tam! 
DZIEWCZYNKA: (zatrzymała się) Dlaczego? 
WSZYSCY (z największą zgrozą): Tam mieszka 

Rudy Pies! 
DZIEWCZYNKA (iv strachu): Rudy Pies! (oprzy

tomniała): Tu nie chodzi o rudego psa! Tu chodzi 
o rzeczy ważne! 

(Idzie do domku. Puka. Raz,  drugi,  trzeci.  
Wszyscy cofają się.  Stoją w zalęknieniu. 

Drzwi otwierają się.  Nie wychodzi  z  nich ża
den Rudy Pies.  Rudy Pies jest  głupstwem. Wy
chodzi  z  nich ZIELONY PAJAC. Kłania się 
DZIEWCZYNCE). 
ZIELONY PAJAC: Czy pani lubi zielone po

marańcze? 
(KOLOROWI LUDZIE wybuchają śmie

chem). 
DZIEWCZYNKA: Ach! (patrzy na niego ze 

zgrozą) Teraz się wszystko znowu zacznie! Teraz się 
wszystko znowu zacznie! 

ZIELONY PAJAC: (podchodzi  do tłumu). 
GŁOSY W TŁUMIE: Kto to jest? Kto to jest? 
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DZIEWCZYNKA: To jest mój Zielony Pajac, 
który powinien wisieć na lampie. Boże! Jak ja mam 
stąd wyjść! 

(Zdaleka słychać wesołe głosy. Wchodzi całe 
towarzystwo z pierwszego obrazu. Na przedzie 
EW A' i CZŁOWIEK, KTÓREGO DZIEW
CZYNKA KOCIIA W ŻYCIU. CZŁOWIEK 
jest w czarnem ubraniu. Jeszcze piękniejszy). 

EWA: Dzieńcłobry! 

WSZYSCY: Dzieńdobry! Dzieńdobry! 
(Witają się). 

EWA (z triumfem — do wszystkich): Mam jutro 
egzamin z geometrji! 

DZIEWCZYNKA: Znowu! (patrzy naokoło, roz-
głąda się, zupełnie zrozpaczona). 

CZŁOWIEK, KTÓREGO KOCHA W ŻYCIU: 
(podchodzi do niej) Maleńka! 

DZIEWCZYNKA: Już taka jestem zmęczona. 
(podnosi głowę, patrzy mu w oczy, szepcze): Jak ja 
mam wyjść? Niech mi pan powie, jak ja mam wyjść? 
To wszystko przez tego Pajaca! 

(Wszyscy przybyli i Kolorowi Ludzie z dom
ków poruszają się, śmieją, witają ze sobą). 

JEDNA Z DAM: To jest bal! 

GŁOSY: Tak! Tak! To jest bal! 



EWA (do ZIELONEGO PAJACA): Czy mogę 
prosić pana do schimmy? 

(Za sceną odzywa się muzyka. Wszyscy two
rzą pary. EWA tańczy z PAJACEM. Biorą się 
za ręce. Tworzą koła. Pozrywają je). 

(DZIEWCZYNKA i CZŁOWIEK stoją na 
boku poza tanecznym kręgiem). 
DZIEWCZYNKA: (przytulona do CZŁOWIE

KA) O proszę... Niech mi pan uwierzy. Niech pan 
zrozumie, że ja muszę iść. 

CZŁOWIEK: Teraz już nie odejdziesz, Maleńka. 
DZIEWCZYNKA: (krzyczy) Odejdę! Muszę 

odejść! Niecli mnie pan wyprowadzi! 
CZŁOWIEK: (patrzy jej w oczy, milczy. Po chwili 

pyta) Kochasz mnie? 
DZIEWCZYNKA: (waha się. Gwałtownie): No 

tak! Kocham! Niech mnie pan wyprowadzi! 
CZŁOWIEK: Pocałuj mnie! 
DZIEWCZYNKA: Ach Boże! To wszystko 

nie ma sensu! 
(Śmieje się, śmieje coraz głośniej.  Wreszcie 

zwalczona, nie wiedząca dlaczego, zarzuca mu rę
ce na szyję. Całuje go. Przy tym ruchu złoty du
kat WYSŁAŃCA wypada jej z ręki. 

ZIELONY PAJAC, który się wyplątał z ta
necznego koła, podniósł złoty dukat. Ogląda się. 
Zapadł za któryś domek). 
CZŁOWIEK: A teraz chodź! 
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DZIEWCZYNKA: (radośnie) Do Księcia! Prę
dzej, do Księcia! 

(Wymykają się ulicą w głąb. Światło gaśnie, 
ponieważ DZIEWCZYNKI, KTÓREJ SIĘ 
ŚNI niema na scenie. Ciemność ogarnia tańczą
cych. Migoczą przez chwilę kolorowe okienka). 
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OBRAZ III. 

(Noc. Ulica. Z dwócli slron ciągną się rzędy wy
sokich domów. Okna są oświetlone, ale nie widać lu
dzi. Jest prawdziwe miasto, choć we śnie. Warszawa. 

Trudno jest określić, jaka to jest ulica. Zresztą 
to wszystko jedno. Jest napewno w Warszawie. Palą 
się latarnie. Numery bram są oświetlone. 

Ulica jest zamknięta bramą, której NAPRAW
DĘ na żadnej ulicy niema. Przy bramie, po obu jej 
stronach palą się latarnie. Tam będzie zupełnie jasno. 

Latarnie zaczynają palić się jaśniej. Jest to znak, 
że DZIEWCZYNKA, KTÓREJ SIĘ ŚNI nadcho
dzi. Jest pusto. 

Z za węgla domu z prawej strony wychodzą na 
u l i c ę  D Z I E W C Z Y N K A ,  K T Ó R E J  S I Ę  Ś N I  
i CZŁOWIEK, KTÓRE CA) DZIEWCZYNKA KO
CHA W ŻYCIU. Trzymają się za ręce. Idą w stro
nę bramy. Stają. Oglądają się). 

DZIEWCZYNKA: Czy dobrze idziemy? 
CZŁOWIEK: Dobrze. To tu... Trzeba iść dalej. 
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DZIEWCZYNKA: Czy ja zdążę, czy ja zdążę 
na czas? Już musi być bardzo późno. Jaka to okrop
na noc! 

CZŁOWIEK: (milczyj. 
DZIEWCZYNKA: Jaki pan dobry, że mi pan 

pomógł wyjść! Tak się boję Zielonego Pajaca. Do 
czego to podobne, żeby taki głupi pajac, który po
winien wisieć na lampie, łaził za mną krok w krok. 
Zielone bydlę! 

CZŁOWIEK (z oburzeniem): Zielone bydlę! 
(Śmieją się). 

DZIEWCZYNKA: Ale ja go stłukę. Ja go mu
szę stłuc! 

CZŁOWIEK: Stłuczemy go. 
(.Doszli do bramy, zalrzymali się). 

DZIEWCZYNKA: (ze strachem) Co to jest? (wy
ciąga ręce, wodzi niemi po czarnej bramie) Przecież 
my musimy przejść! 

CZŁOWIEK: (ramieniem podpiera bramę. Bra
ma ani drgnie) Tej bramy nie można otworzyć. 

DZIEWCZYNKA: Za tą bramą jest Książę. 
Muszę iść powiedzieć Księciu, że Czarne Wojska za
lewają Polskę, że Czarne Wojska oblegają Miasto. 
Muszę mu powiedzieć, żeby zwyciężył. Czy pan te
go nie rozumie? 

CZŁOWIEK: (nie rozumie nic) Maleńka! Ja nie 
mogę otworzyć tej bramy. (Odwraca się, patrzy na 
nią). 

DZIEWCZYNKA: O niech pan na mnie nie 
patrzy... Niech pan na mnie tak nie patrzy! Zaraz 
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pan zacznie mówić o egzaminie Ewy, albo o cytry
nowej zupie, albo o rudym psie. Przecież to wszyst
ko nie ma sensu! 

CZŁOWIEK: (poważnie) Ewa ma jutro egza
min z geometrji. 

DZIEWCZYNKA: Co mnie obchodzi egzamin! 
Ja przecie muszę iść. Niech mi pan otworzy tę bra
mę. Błagam pana. No, niech ją pan otworzy! 

CZŁOWIEK: (usiłuje otworzyć bramę) Nie mogę, 
nie mogę, Maleńka. 

DZIEWCZYNKA: (wpatrzona w niego) Ja pana 
proszę. Ja pana strasznie proszę. Niech pan zrozu
mie, że ja muszę iść. Mój Boże! Mój Boże! Pan się 
gdzieś znowu zgubił! 

CZŁOWIEK: To wszystko nie ma sensu! 
(Nagle brama, zupełnie sama, otwiera się. Wy

sypuje się przez nią gromada ludzi. Mężczyźni, kobie
ty. Idą rozmawiając i gestykulując: Nie słychać zu
pełnie ich słów, tylko ściszony pogwar. 

DZIEWCZYNKA na widok otwierającej się 
bramy zerwała się. Podbiegła. Ludzie omijają ją i 
CZŁOWIEKA, nie zwracają na nich uwagi. 

DZIEWCZYNKA spogląda na nich badawczo. 
Zabiega im z boku drogę. Brama się zamyka. Tłum 
się zatrzymuje, rozsypuje po ulicy. Na tle ciemnych 
postaci DZIEWCZYNKA widnieje, jak czerwona 
plama). 

GŁOS MĘSKI W TŁUMIE: Piękny będzie po
grzeb ! 
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GŁOSY (potakujące): Tak, tak, piękny będzie 
pogrzeb. 

GŁOS KOBIECY (w malej qrupie): No, ale 
jakżeż pochowają jego konia? 

GŁOS MĘSKI: Koń będzie leżał osobno. 
MŁODY GŁOS KOBIECY: To wszystko nie ma 

sensu. Przecie on już dawno umarł! 
(CZŁOWIEK, KTO REGO DZIEWCZYNKA 

KOCHA W ŻYCIU przepadł gdzieś w tłumie. Bra
ma jest zamknięta. DZIEWCZYNKA drgnęła. Prze
rażona spogląda po ludziach. Zbliża się do jednej 
z grup). 

DZIEWCZYNKA (z lękiem): O kim wy mówicie? 
(Nikt nie zwraca na nią uwagi. Ludzie patrzą 

na siebie. Gestykulują. Słychać wciąż ściszony szmer 
głosów). 

JEDEN Z ŁUDZI (głośniej): Wspaniały będzie 
miał pogrzeb! 

MŁODY GŁOS KOBIECY (powtarza): Mówi
łam, że to nie ma sensu! Przecie on dawno umarł. 

DZIEWCZYNKA: (w śmiertelnym lęku — patrzy 
na jedną grupę, na drugą — krzyczy) O kim wy mó
wicie? (przypada do jednej z grup, chwyta jednćgo 
z ludzi za rękaw, szarpie go, krzyczy): O kim wy mó
wicie?. 

CZŁOWIEK Z GRUPY: (odwraca się, jakby ją 
spostrzegł, odpowiada) Mówimy o Księciu. 

DZIEWCZYNKA: O Księciu? Wy chcecie cho
wać Księcia?! 
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INNY CZŁOWIEK Z TŁUMU: My chcemy cho
wać Księcia. 

MŁODY GŁOS KOBIECY: Ja przecie mówię, 
że to nie ma sensu. Qn już dawno umarł. 

DZIEWCZYNKA (Z krzykiem): To nieprawda! 
On żyje! Zakryty czarnemi chmurami czeka! Czarne 
chmury przelatują nad jego głową. W czarne chmu
ry wtulony zasnął jego rycerski koń. Ale on czeka. 
Kiedy zechce, pchnie konia do skoku i poleci. Wszyst
kich zwycięży! Ludzie! Co wy mówicie, ludzie! On 
żyje — on ocali Miasto! Dziś w nocy... Ludzie, słu
chajcie! Dziś w nocy, kiedy Czarne Wojska zaleją 
Polskę, kiedy Czarne Wojska wkroczą tu — On je 
zwycięży! Ja wam to mówię, ja wiem. Powiem mu 
i zwycięży! Ludzie! ludzie, nie rozchodźcie się do 
domów! Obudźcie wszystkich! Odeprzemy Czarne 
Wojska! Ja mu to powiem. On tam czeka. Pomóż
cie mi otworzyć bramę! Pomóżcie mi tylko otworzyć 
bramę!... Ja znajdę jeszcze czerwone kwiaty! Ja znaj
dę Księcia! 

(W tłumie poruszenie. Śmiechy, gwizdy. Słychać 
okrzyki). 

OKRZYKI W TŁUMIK: Kto chce zwalczać 
Czarne Wojska? Kto chce zwalczać Czarne Wojska? 

DZIKWCZYNKA: Ja! Ja! 
(Z tłumu wysuwa się elegancki starszy PAN 

W CYLINDRZE. Staje przed DZIEWCZYNKĄ, 
zdejmuje cylinder). 

PAN W CYLINDRZK: My tu, proszę pani, 
czekamy przyjścia Czarnych Wojsk. 
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DZIEWCZYNKA: (w najwyższem przerażeniu 
kuli się, wyciąga ręce, opuszcza je — nie może mówić, 
ogląda się, otrząsa — z strasznym krzykiem) Nie! 
O nie! Wyście chyba oszaleli! Ludzie! 

STARSZY PAN W CYLINDRZE: Nikt z nas 
nie oszalał. Czekamy przyjścia Czarnych Wojsk. 

DRUGI PAN (wysuwa się z tłumu): Można po
wiedzieć, że z utęsknieniem czekamy nadejścia Czar
nych Wojsk. 

DZIEWCZYNKA: (wije się z bólu, w najwięk
szej rozpaczy krzyczy) To nieprawda! Wy kłamiecie! 
To nie może być! Ludzie! Zrozumcie! Ludzie! 

(Z tłumu wychodzi MŁODA DZIEWCZYNA. 
Potrząsa nad głową więzią kwiatów). 

MŁODA DZIEWCZYNA: Oto są kwiaty, któ-
remi uwieńczymy Czarne Wojska! 

(Wszystkie kobiety w tłumie podnoszą do góry rę
ce, pełne kwiatów), 

KORIETY Z TŁUMU: Kwiaty! Kwiaty! Mamy 
dużo kwiatów! 

DZIEWCZYNKA: Ludzie! Czekajcie! Ludzie! 
Tu chodzi o rzeczy ważne! Tu chodzi o całą Polskę! 
Trzeba uprzedzić Księcia! 

DZIEWCZYNA Z TŁUMU: Książę umarł. 
MĘŻCZYZNA Z TŁUMU: Jutro jest pogrzeb 

Księcia. 
DZIEWCZYNKA: (ze szlochem) To nieprawda! 

Nieprawda! On żyje! On jest wszystko najszlachet
niejsze! On jest rycerzem Polski! 
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GŁOS KOBIECY Z TŁUMU: Nie słuchać jej! 
Chodźmy do domów! 

OKRZYKI W TŁUMIE: Chodźmy do domów! 

STARSZY PAN W CYLINDRZE: Trzeba przy
gotować wszystko na przybycie Czarnych Wojsk. 

OKRZYKI W TŁUMIE: Trzeba przygotować 
wszystko na przybycie Czarnych Wojsk. 

(Rozchodzą się, idą grupami. DZIEWCZYNKA 
stoi pośrodku ulicy. Ostatni ludzie nikną z prawej, 
lewej strony. Ulica jest pusta. Pod bramą nierucho
my stoi CZŁOWIEK, KTÓREGO KOCHA W ŻY
CIU DZIEWCZYNKA, odwraca się •wreszcie. Idzie 
do bramy. Uderza w nią. Podpiera ramionami, trzęsie 
głową. Powtarza) 

DZIEWCZYNKA: Ja muszę iść do Księcia. Ja 
muszę powiedzieć Księciu. Oni nic nie zrobią. 

CZŁOWIEK: Oni nic nie zrobią. 
DZIEWCZYNKA: Ja pana proszę, ja pana 

jeszcze proszę... Niech pan tę bramę otworzy. 

CZŁOWIEK (cicho): Nie mogę... nie mogę... 
(DZIEWCZYNKA wzdycha. Zakryła oczy rę

kami. Trzęsie głową. Milczy. Nagle podnosi głowę. Bo 
oto gdzieś daleko za sceną jest, jakby ktoś grał cicho 
na jednych tytko skrzypcach piosenkę żołnierską ,,Roz
kwitały pęki białych róż"... Muzykę słychać ciągle. 
Piosenkę słychać aż do końca obrazu). 

(Coraz błiżej, coraz błiżej słychać miarowy żoł
nierski krok. Raz jeszcze otwiera się brama. Wycho-
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dzą z niej szare kolumny polskich żołnierzy. Na czele 
oficer. Idą pluton za plutonem, równo, miarowo. Szczę
ka o ziemię żołnierski krok. Idą, idą, przechodzą czwór
kami na prawo). 

(DZIEWCZYNKA porwała się. Krzyknęła ci
cho. Położyła rękę na ustach. Przypadła do bramy. 
Patrzy. CZŁOWIEK, KTÓREGO DZIEWCZYNKA 
KOCHA W ŻYCIU stoi z drugiej strony bramy nie
ruchomo, jakby zastygł. 

(Przechodzi obok DZIEWCZYNKI MŁODY 
OFICER. Spojrzała, drgnęła — poznała zrozu
miała, wyciągnęła ręce — krzyknęła z radością i łękiem) 

DZIEWCZYNKA: Janku! 
(MŁODY OFICER wystąpił z szeregu. Podszedł 

do DZIEWCZYNKI. Zamknęła się brama. Żołnie
rze przeszli. Za sceną gra ktoś ciągle na samych tylko 
skrzypcach „Rozkwitały pęki białych róż"). 

DZIEWCZYNKA: Janku!, (wyciągnęła do nie
go ręce. Wodzi mu rękami po ramionach, po twarzy, 
trzęsie się ze wzruszenia). 
Braciszku! Braciszku zabity! 

MŁODY OFICEB: Siostrzyczko! 
DZIEWCZYNKA: (nie wie, co ma mówić. Zano

si się od płaczu ze szczęścia. Chwyta powietrze usta
mi — wie, że io jest jedyna szczęsna chwila Snu) 
Janku! 

MŁODY OFICEB: Jestem, Siostrzyczko! 
DZIEWCZYNKA (przypadła do MŁODEGO 

OFICERA. Dotyka ręką guzików jego munduru, rze-
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mieni na piersiach, czepia się jego ramion. Woła): 
Braciszku! Braciszku zabity! Ty mi powiesz wszystko. 

(MŁODY OFICER spogląda na nią z pod dasz
ka czapki — uśmiecha się. DZIEWCZYNKA już 
się nie boi — obejmuje MŁODEGO OFICERA ra
mionami, mówi prędko). 

DZIEWCZYNKA: Braciszku! Dziś w nocy Czar
ne Wojska mają zalać Polskę. Mają otoczyć Miasto. 
Mają wejść tu. Wszyscy się w Mieście sprzysięgli. 
Wszyscy są za Czarnemi Wojskami. Nikt mnie nie 
rozumie. Muszę iść do Księcia. Muszę mu powiedzieć, 
żeby zwyciężył. On wszystko może! On żyje! (ze 
zgrozą): Oni go chcieli pochować! Miałam mu zanieść 
czerwonych kwiatów. Nie mam czerwonych kwiatów. 
Oni zabrali wszystkie kwiaty, żeby niemi uwieńczyć 
Czarne Wojska. Miałam złoty dukat... Zgubiłam 
złoty dukat. Zgubiłam drogę do Księcia! Ktoś mi 
zamknął drogę tą bramą! 

MŁODY OFICEB: 1{kiwa głową, uśmiecha się. 
Wszystko rozumie). 

DZIEWCZYNKA: Otwórz mi tę bramę! Chodź 
ze mną! 

MŁODY OFICER: Nie mogę, nie mogę, Sio
strzyczko. Nie przejdę drugi raz tej bramy. Muszę 
iść tam. (pokazuje ręką w stronę, w którą poszłi żoł
nierze). 

DZIEWCZYNKA: Janku! Nie odchodź! Nie zo
stawiaj mnie tu! Braciszku! Braciszku, pomóż mi. 
Zwołaj swoją kompanję, całą swoją wykłótą kompa-
11 ję. Wywalcie bagnetami tę bramę!' 
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MŁODY OFICER: (potrząsa przecząco głową) 
Nie możemy, nie możemy, musimy iść tam. 

DZIEWCZYNKA: Dokąd? 
MŁODY OFICER: W grób. My już jesteśmy 

umarli. 
• DZIEWCZYNKA: (chwyta jego rękę) Nie! O nie! 

Nie mów tak! Wy jesteście żywi! Wy jesteście ży
wi! Zostańcie z nami! 

MŁODY OFICER: Nie. 
DZIEWCZYNKA: Janku! 
MŁODY OFICER: Nie wołaj mnie. Inne jest 

moje imię, Siostrzyczko. 
DZIEWCZYNKA: Jakież jest twoje imię? 
MŁODY OFICER: Dla mnie i dla wszystkich, 

co ze mną byli, jedno jest imię. Dzień i noc, noc 
i dzień walczyliśmy przeciw wrogom Polski. Spły
nęło z krwią nasze imię. Dokąd to odeszło nasze mło
de życie? Odparliśmy wrogów. 

DZIEWCZYNKA: Odparliście wrogów, ale zo
stał inny wróg — okropniejszy. Czarne Wojska! Po
móż mi zwalczyć Czarne Wojska! 

MŁODY OFICER: Nie my zwalczymy Czarne 
Wojska. Czeka nas grób. Otworzy się ziemia czar
nym otworem, jak miękkiemi ramionami przytuli 
nas wszystkich, którzy jedno mamy imię. Przywalą 
ludzie otwór płytą kamienną, napiszą na płycie: Żoł
nierz Nieznany. Sen będzie nad nami i spokój, że
byśmy nie walczyli więcej z nikim. Idź sama do Księ
cia, Siostrzyczko. Zanieś mu to. (Zdejmuje z swojej 
piersi krzyż). '  
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DZIEWCZYNKA: Twój krzyż! 
MŁODY OFICER: Żegnaj, Siostrzyczko. 
(Salutuje,  odchodzi  w tę  s tronę,  w której  zniknęli  

żołnierze).  

DZIEWCZYNKA (nie patrzy za nim. Podnosi  
do oczu krzyż  braciszkowy,  ogląda go,  raźno rusza ku 
bramie.  Spotyka przy niej  nieruchomo stojącego CZŁO
WIEKA, KTÓREGO KOCHA W ŻYCIU).  

CZŁOWIEK: Maleńka! 
DZIEWCZYNKA: Teraz już idę do Księcia. 
CZŁOWIEK: Ja wszystko rozumiem. Ja teraz 

jestem twój. 
DZIEWCZYNKA: (radośnie) Teraz już jesteś 

mój! 
CZŁOWIEK: Ja otworzę tę bramę! 
DZIEWCZYNKA: Otwórz tę bramę! 
(CZŁOWIEK podpiera bramę ramionami i  bra

ma otwiera s ię  zupełnie łatwo).  

CZŁOWIEK: Chodźmy!. 
(I  CZŁOWIEK, KTÓREGO DZIEWCZYNKA 

KOCHA W ŻYCIU przeszedł.  DZIEWCZYNKA 
rzuca s ię  za nim, ałe nim zdążyła przejść,  zza bramy 
wychodzi  ZIELONY PAJAC. Zamyka za sobą bra
mę. Uśmiecha się.  Kłania DZIEWCZYNCE). 

ZIELONY PAJAC: Czy pani lubi zielone po
marańcze? 

DZIEWCZYNKA: (cofnęła s ię.  Patrzy ze  zgro
zą.  Nie może mówić).  
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CZŁOWIEK: (za bramą) Chodźmy, Maleńka! 
(.DZIEWCZYNKA patrzy na PAJACA. Nie 

może mówić. Błagalnie wyciąga ręce. ZIELONY PA
JAC uśmiecha-się, przecząco potrząsa głową. Podcho
dzi zwolna. Z wyciągniętych rąk DZIEWCZYNKI 
wyjmuje braciszkowi] krzyż. Przypina go sobie na 
piersi do zielonego ubrania. DZIEWCZYNKA pod
chodzi do bramy. Długo wodzi po niej rękami. Osuwa 
się zwołna na ziemię. Leży, jak rzucony czerwony 
kwiat. ZIELONY PAJAC pochyła się nad nią ni
żej, coraz niżej). 
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OBRAZ IV. 

(Gdzie to jest, jaki to pokój nie wiadomo. Jest bo
wiem ciemno. Tylko jedna szeroka smuga światła pada 
na ukos poprzez mrok. Oświetla część długiego ciemne
go posłania, na którem spoczywa głowa CZŁOWIE
KA, KTÓREGO DZIEWCZYNKA W ŻYCIU KO
CHA. CZŁOWIEK ma na sobie swoje czarne wytwor
ne ubranie. Jest blady. Oczy ma zamknięte. Jest umar
ły. Po obu stronach pałą się świece w wysokich lich
tarzach. Ale palą się nikło, nie rozświetlają mroku, 
lak, iż w światło zanurzona jest tylko głowa CZŁO
WIEKA i część postaci. 

Jednocześnie prawie z odsłonięciem kurtyny z 
mroku, coraz czerwieńsza w swojej jaskrawej sukien
ce, w smugę światła wchodzi DZIEWCZYNKA, 
KTÓREJ SIĘ ŚNI. I tak pozostanie objęta tą mięk
ką, ciepłą smugą światła. Ma szeroko otwarte nieprzy
tomne z przerażenia oczy. Milczy. Usta jej drżą. Zbli
ża się powoli, sztywno. Staje przy posłaniu CZŁO
WIEKA. Patrzy w jego twarz. Ręce ma bezwładnie 
opuszczone). 
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CZŁOWIEK: (otwiera oczy, podnosi zwolna gło
wę,, uśmiecha się, mówi bardzo cicho): Maleńka! 

DZIEWCZYNKA: A-ach! (załamuje nagle ręce). 
CZŁOWIEK: (podnosi się, siada, wyciąga do niej 

ręce — radośnie) Wiedziałem, że przyjdziesz do mnie. 
DZIEWCZYNKA: (pozwala się objąć ramiona

mi — prawie nieprzytomna, mówi dygoczącym gło
sem) Co to jest? Co to jest? Kto zapalił te świece? 
Czy pan umarł? Ktoś mi powiedział, że pan umarł! 
Ja się boję! 

CZŁOWIEK: Nie bój się. Nie bój się niczego, 
Maleńka. Jesteś przy mnie. 

DZIEWCZYNKA: Już się nie boję. 
CZŁOWIEK: Usiądź tu koło mnie. 
DZIEWCZYNKA: (siada przy nim. Smuga 

światła, która zlekka różowieje, nakrywa ich oboje). 
DZIEWCZYNKA: (niepewnym głosem) Och, jak 

tu cicho. Ja miałam iść. Dokąd to ja miałam iść? 
Taka jestem okropnie zmęczona, (przirtula się do 
CZŁOWIEKA). 

CZŁOWIEK: (objął ją jednem ramieniem, dru
gą ręką gładzi jej włosy) Nie idź, nie odchodź nigdzie, 
moje biedne zmęczone dzieciątko. 

DZIEWCZYNKA: Och, takbym chciała przy 
panu odpocząć. 

CZŁOWIEK: Odpocznij przy mnie. 
DZIEWCZYNKA: (sennym, cichym głosem) Tak 

długo chodziłam, tak długo chodziłam gdzieś, po ja
kichś ulicach, po takich twardych kamieniach ulic. 
A teraz bolą mnie nogi. 
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CZŁOWIEK: Biedne, małe, spracowane nogi. 
DZIEWCZYNKA: Coś miałam nieść. Coś mia

łam zrobić. Tak mnie bolą ręce. 
CZŁOWIEK: Daj mi ręce. (Podnosi je do ust). 
DZIEWCZYNKA: Miałam zobaczyć. Kogo to 

ja miałam zobaczyć? Oczy mnie bolą od płaczu. 
CZŁOWIEK: Zamknij oczy. 
DZIEWCZYNKA: {zamyka oczy. CZŁOWIEK 

usiadł przy niej. Całuje jej opuszczone powieki. Kiedy 
tak DZIEWCZYNKA zamknęła oczy, z ciemni z 
przeciwnej strony niż nadeszła, wysuwa się nagle 
z mroku ZIELONY PAJAC. Staje za nimi.) 

DZIEWCZYNKA: Teraz nic nie widzę. Teraz 
jest spokojnie. 

CZŁOWIEK: Teraz jest spokojnie. Teraz jest, 
jak dawniej. 

DZIEWCZYNKA: (przytulona do jego ramie
nia) Tak. Tylko jeszcze chciałabym zapomnieć... 
Jeszcze mnie boli... 

(Kładzie rękę na piersi). Jakieś Czarne Wojska... 
CZŁOWIEK: Jakie Czarne Wojska? Niema, 

żadnych Czarnych Wojsk, Maleńka. 
DZIEWCZYNKA: Niema żadnych Czarnych 

Wojsk! Jak to dobrze. 
CZŁOWIEK: Teraz już zostaniesz ze mną. 
DZIEWCZYNKA: Teraz już zostanę z panem. 
CZŁOWIEK: Pójdziemy razem. 
DZIEWCZYNKA: (z zamkniętemi oczami, uś

miecha się) Dokąd? 
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CZŁOWIEK: Pójdziemy do ogrodu, jak kiedyś 
dawniej... Pamiętasz? 

DZIEWCZYNKA: (uśmiechnięta) Tak. 
CZŁOWIEK: Malutkiemi ścieżynkami. Niema 

na nich twardych kamieni, tylko miękki, żółty pia
sek. Bzy będą sobie rosły i kwitły po jednej stronie 
dróżki i po drugiej. Będą jak dwie liljowe, pachnące, 
brzęczące od owadów ściany. A my pójdziemy środ
kiem. Słońce będzie świeciło w tym ogrodzie. Jasne, 
ciepłe, — no poprostu słońce. 

DZIEWCZYNKA: Tak. Poprostu słońce. 
CZŁOWIEK: I nie będzie oprócz nas nikogo. 
DZIEWCZYNKA: Tak. Nikt tam do nas nie 

przyjdzie. 
CZŁOWIEK: I wtedy, Maleńka... 
DZIEWCZYNKA: Wtedy co? 
CZŁOWIEK: Dasz mi swoje usta. 
DZIEWCZYNKA: Tak. 
CZŁOWIEK: Twoje usta są jak małe, twarde, 

różowe czereśnie. 
DZIEWCZYNKA: (uśmiecha się). 
CZŁOWIEK: Pójdziesz ze mną, Maleńka? 
DZIEWCZYNKA: Tak. 
(Wstaje ciągle uśmiechnięta, jak gdyby chciała 

już iść. Odwraca się, otworzyła oczy. Ujrzała ZIELO
NEGO PAJACA. Z strasznym krzykiem) Ach! 

ZIELONY PAJAC: (kłania się) Czy pani lubi 
zielone pomarańcze? 
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DZIEWCZYNKA: Znowu ty! Oddaj mi mó„ 
dukat! Oddaj mi mój krzyż! 

(.ZIELONY PAJAC śmieje się. Smaga światła 
cofa się, znika. Zamiast niej rozlewa się szare światło 
bezsłonecżnego dnia. Widać teraz, że jest to jakiś po
kój. Pokój się urywa, przechodzi w ogród. Nie ten 
jednak ogród, o którym mówił CZŁOWIEK. Trawa. 
Piasek. Rosną drzewa i krzewy. Na trawniku wyso
kie, sztywne czerwone kwiaty. Krzewy wchodzą pra
wie do pokoju.) 

ZIELONY PAJAC: (obszedł szezłong, usiadł na 
fotełu). 

DZIEWCZYNKA: (nie widzi ogrodu. Przera
żona, zdumiona, załamuje ręce). 
To kłamstwo! To wszystko kłamstwo! Są Czarne 
Wojska! Są Czarne Wojska! Ja muszę iść! 

CZŁOWIEK: (siedzi na szezłongu) Dokąd? 
Dokąd? 

DZIEWCZYNKA: Do Księcia. Ja muszę iść 
powiedzieć Księciu, że Czarne Wojska są blisko. 
Niech pan idzie ze mną. 

CZŁOWIEK: Nie mogę. Nie mogę, Maleńka. 
Ja już umarłem. 

DZIEWCZYNKA: (zdumiona) Pan umarł? 
CZŁOWIEK: Umarłem dla ciebie. (kładzie się 

na szezłongu). 
DZIEWCZYNKA: Ja nic nie rozumiem. Dla

czego pan mówi do mnie, kiedy pan już umarł. Ja 
nic nie rozumiem. Niech mi pan poradzi, jak ja 
mam iść. 
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CZŁOWIEK (smutno): Nie mogę, Maleńka. Nic 
ci poradzić nie mogę. 

DZIEWCZYNKA: Niech pan zabije tego Zielo
nego Pajaca! 

CZŁOWIEK: Nie mogę. Mówię ci, że już umar
łem. 

DZIEWCZYNKA: Mój Boże, pan już umarł! 
Co to będzie? Przyrzekłam Wysłańcowi. Ja muszę 
iść powiedzieć Księciu... Czarne Wojska lada chwila 
wkroczą do Miasta. Całe Miasto sprzysięgło się 
z Czarnemi Wojskami. A ja jestem sama... Ja bardzo 
pana przepraszam, że pan przeze mnie umarł, ale 
ja już muszę iść. 

CZŁOWIEK: (milczy). 
DZIEWCZYNKA: Poco ja tu przyszłam? Poco 

ja tu przyszłam? Ja przecie muszę iść. 
(CZŁOWIEK zamyka oczy. DZIEWCZYNKA 

milczy). 
CZŁOWIEK (po dłuższej chwili): Popraw świece! 
DZIEWCZYNKA (poprawia świece. Błąka się 

po pokoju, zbliża do fotela. Spogląda na Pajaca ze 
wstrętem. Odchodzi w drugi koniec pokoju, tam, gdzie 
się zaczyna ogród. Patrzy — spostrzega czerwone 
kwiaty). 

DZIEWCZYNKA: Ach! (wybiega, pochyla się. 
Rwie czerwone kwiaty — cały pęk. Kładzie je za sie
bie na dróżce. Schyla się po nowe. Cieszy się). 

(ZIELONY PAJAC wstał z fotela. Obojętnie 
przeszedł kolo szezlonga. Wyszedł do ogrodu. Podnosi 
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2 ziemi kwiaty. DZIEWCZYNKA odwraca się. Wi
dzi PAJACA. Krzyczy): 

DZIEWCZYNKA: Ach! Znowu ty! Oddaj! 
(PAJAC się śmieje. Zabiera DZIEWCZYNCE 

kwiaty, zanosi je do pokoju. Składa je na piersiach 
CZŁOWIEKA, KTÓREGO DZIEWCZYNKA KO
CHA W ŻYCIU. CZŁOWIEK otwiera oczy. Obu 
rękami ujmuje kwiaty. Przyciska je mocno do piersi. 
Więcej czerwonych kwiatów już niema. 

DZIEWCZYNKA wraca do pokoju. Nie śmie 
zabrać kwiatów CZŁOWIEKOWI. Patrzy na niego. 
Patrzy na PAJACA. Patrzy. — Patrzy. 

W ogrodzie na ścieżkach ukazuje się całe towa
rzystwo z pierwszego obrazu. Najpierw EWA w jas
nej sukni z parasolką. Potem PAN I-szy, PAN II-gi, 
PAN III-ci, DAMA 1-sza, DAMA ll-ga, DAMA 
III-cia. Chodzą, rozmawiają, śmieją się. Słychać ich 
głosy). 

DZIEWCZYNKA: (ogląda się zgorszona). 
(EWA wchodzi do pokoju. Za nią wszyscy). 

EWA: Dzieńdobry. 
WSZYSCY PRZYBYLI: Dzieńdobry! 
DAMA I-sza: Przyszliśmy na pogrzeb. 
PAN I-szy: Kiedyż będzie pogrzeb? 
EWA: (podchodzi do DZIEWCZYNKI, całuje 

ją) Dzieńdobry! Czemu jesteś taka smutna? (odwra
ca się do towarzystwa). Jutro mam egzamin z geome-
trji! (śmieje się. Wszyscy się śmieją. ZIELONY PA
JAC na fotelu śmieje się też). 
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DZIEWCZYNKA: Cicho! Nie budźcie go. On 
przecie umarł. 

EWA: (podchodzi do szezlonga) Dzieńdobry panu! 
CZŁOWIEK: (otwiera oczy, uśmiecha się. Wsta

je) Dzieńdobry pani. (podaje EWIE rękę). 
DAMA Il-ga: (z uśmiechem) Przyszliśmy na pa

na pogrzeb. 
CZŁOWIEK: (kłania się. Jedną ręką trzyma 

czerwone kwiaty) To bardzo ładnie ze strony państwa. 
(Towarzystwo kręci się po pokoju). 
CZŁOWIEK: Proszę. Niechże państwo usiądą. 
PAN III-ci: Właściwie śpieszy nam się bardzo. 

Wszystko już gotowe. 
CZŁOWIEK (serdecznie): Ależ bardzo proszę. 
EWA: (siada na szezłongu) Niech kto tam powie, 

żeby karawan zajechał. 
PAN Il-gi: Dobrze, proszę pani. (Wychodzi do 

ogrodu). 
CZŁOWIEK: (wyjmuje z kieszeni papierośnicę, 

częstuje EWĘ papierosami). 
EWA: Dziękuję. (Bierze papierosa, CZŁOWIEK 

też wkłada papierosa do ust). 
DZIEWCZYNKA: (stoi zdumiona). 
EWA (do ZIELONEGO PAJACA): No, podaj-

że zapałki! 
ZIELONY PAJAC (wstaje). 
CZŁOWIEK: No, rusz się, ty, zielona małpo! 
ZIELONY PAJAC: (podchodzi do szezłonga, bie

rze jedną ze świec, podaje ognia najpierw EWIE, po
tem CZŁOWIEKOWI. Stawia świece na miejscu). 
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DZIEWCZYNKA: (nic nie rozumie — zgorszona) 
Żeby umarły człowiek mówił takie rzeczy! 

DAMA III-cia: No, czemuż oni marudzą? 
(Parę osób wychodzi do ogrodu — wołają): Za

jeżdżać! Zajeżdżać! (Słychać turkot zajeżdżającego ka
rawanu. Wszyscy śmieją się, wstają). 

PAN II-gi: (wraca) Już gotowe. 
DAMA Il-ga: No to chodźmy, chodźmy. 
(Idą. CZŁOWIEK, KTÓREGO DZIEWCZYN

KA KOCHA W ŻYCIU wstaje, zabiera kwiaty. 
EWA (do DZIEWCZYNKI): Nie pójdziesz 

z nami? 
DZIEWCZYNKA: Nie. 
EWA: (ze zdziwieniem) Dlaczego? 
DZIEWCZYNKA: Ja muszę iść powiedzieć. 

Księciu... Czyż wy nic nie rozumiecie? Przecie Czar
ne Wojska... 

PAN I-szy: (przerywa jej) Czarne Wojska... ho-ho! 
DAMA I-sza: Czarne Wojska... ho-ho! 
(Wszyscy śmieją się).  
EWA: (kładzie rękę na ramieniu DZIEWCZYN

KI) No,chodź! To przecie nawet nieładnie z twojej 
strony! On dla ciebie umarł. 

(Wszyscy śmieją się).  
DZIEWCZYNKA: Ja wcale tego nie chciałam. 
DAMA Il-ga: To nie zmienia zupełnie posta

ci rzeczy. 
GŁOSY: To nie zmienia zupełnie postaci rzeczy. 
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DZIEWCZYNKA: .(milczy, odwraca się). 
(Towarzystwo zbiera się do odejścia). 

CZŁOWIEK: Dowidzenia, Maleńka. (Patrzy na 
nią. Uśmiecha się. Trzyma czerwone kwiaty. DZIEW
CZYNKA stoi odwrócona). 

(Wychodzą rozmawiając. EWA idzie ostatnia 
z parasolką). 

CZŁOWIEK: (odwraca się od ogrodu) Ja się wca
le nie gniewam, Maleńka. 

DZIEWCZYNKA: (milczy). 

EWA: (odwraca się, kiwa na ZIELONEGO PA
JACA) Chodź! 

ZIELONY PAJAC: (wstaje, kłania się, idzie za 
nimi). 

DZIEWCZYNKA: (zostaje sama. Oddycha z ul-
gą. Przeciera oczy, mówi) A teraz to ja już pójdę. 

(Ale nie może iść. Kręci się bezradnie po pokoju. 
Wraca, gasi świece, mówi): Teraz to już niepo
trzebne. Teraz to już mogę iść powiedzieć Księciu... 

(Nigdzie nie idzie. Staje. Patrzy na szezlong. 
Siada na nim. Kładzie się. Podkłada ręce pod głowę. 
Leży). 

(I oto znów najpierw ogród, polem pokój zapada 
w mrok. I znów ukośna jasna smuga światła wysuwa 
się i obejmuje posiać leżącej DZIEW(SZYNKI'. Mil
czenie. 

Nagle z lewej strony w smudze światła mignęło 
jaskrawe zielone ubranie PAJACA. Wrócił. Pochylił 
się nad DZIEWCZYNKĄ. Obchodzi szezlong na-
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okolą, kąpie się w świetle, lo znów cofa w cień. Za
pału świece. Przepada. 

D Z I E W C Z Y N K A  m i l c z y .  O t o  z n ó w  z a p o m n i a 
ła pewno, poco tu jest, zapomniała, że ma iść. Leży 
cicho. Oczy ma otwarte. Z lewej strony w błękitnawą 
t e r a z  s m u g ę  ś w i a t ł a  w y s u w a  s i ę  s t a r s z a  p a n i ,  M A T 
KA DZIEWCZYNKI. Patrzy na nici przerażona. 
Pochyla się). 

MATKA: Córeczko! Czy ty już umarłaś? Có
reczko! 

DZIEWCZYNKA: Nie. 
MATKA: Co ty robisz? Chodź do domu, córeczko. 
DZIEWCZYNKA: Nie wiem, co lu robię. Mia

łam iść... Dokąd to ja miałam iść? 
MATKA: Do domu. Chodź do domu! 
DZIEWCZYNKA: Ja nie wiem, gdzie mój dom. 
MATKA: Nie wiesz? (siada przy niej na szez-

łongu, gładzi jej włosy). Chodź ze mną. Ja ci 
pokażę dom. .  

DZIEWCZYNKA: (milczy). 

MATKA: Ach, córeczko, córeczko niedobra! 
Czy już nie pamiętasz domu, tego jedynego domu, 
w którym się urodziłaś i wyrosłaś, gdzie zostało, gdzie 
w bielone ściany uderza codzień moje serce? 

1 )ZIEWCZYNKA: (milczy). 

MATKA: Tyle lat upłynęło, a od chwili, w któ
rej usłyszałam pierwszy twój płacz, nie zmieniło się 
w nim nic. Wszystko jest, jak dawniej. 
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DZIEWCZYNKA: Och, jak dawniej. 
MATKA: Pamiętasz tę szeroką prostą drogę, 

która prowadziła do ganku. Zbiegaliście nieraz na 
nią ze schodków z Jankiem, trzymając się za ręce 
i krzycząc, że ta droga prowadzi prosto w świat. 

DZIEWCZYNKA: (uśmiecha się) Pamiętam 
szeroką, prostą drogę. 

MATKA: A potem pamiętasz — z ganku wcho
dziło się do sieni. Tam wisiała głowa dzika, której 
bałaś się nieraz i przybiegałaś ukryć głowę na moich 
kolanach, kiedy cię Janek straszył, że ów dzik cię 
pożre. 

DZIEWCZYNKA: Pamiętam, że bałam się 
wtedy tylko tej głowy. 

MATKA: A wprost z sieni jadalnia. Pamiętasz 
różowe kwiatki na kubkach, z których piliście mle
ko? Pelargonje i fuksje na oknach. Biało i różowo. 

DZIEWCZYNKA: Tak biało i tak różowo. Pa
miętam. 

MATKA: Potem pokój dziecinny. Błękitne szto-
ry u okien. Dwa malutkie białe łóżeczka — a na 
ścianach — wysoko — niebieskie śmieszne ptaki na 
wysokich nogach. 

DZIEWCZYNKA: (uśmiecha się) Pamiętam nie
bieskie ptaki na ścianach. Co wieczór rozwijały 
skrzydła. 

MATKA: Chodź do domu, córeczko. Nic się 
tam nie zmieniło. Nie pozwoliłam ruszyć nikomu. 
Sama zobaczysz. Usiądziemy znów razem przy sto-
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le. Będzie cichy, spokojny wieczór. Wszystko będzie 
od nas dalekie. Przyjdzie Janek i będzie z nami. 
Sama zapalę lampę, tę naszą starą poczciwą lampę 
z dużym kloszem, na której teraz już, kiedy doro
słaś, powiesiłaś swego zielonego pajaca. 

ZIELONY PA.JAC: (wysuwa się z mroku, staje 
w smudze światła przy szezlongu. Nie widzi go MA
TKA. Zobaczyła go DZIEWCZYNKA). 

DZIEWCZYNKA: Och! On tutaj jest - on 
tutaj jest! To kłamstwo! To też kłamstwo! Ja mu
szę iść! 

MATKA: Dokąd, córeczko? 
DZIEWCZYNKA: Do Księcia. Ja muszę iść 

powiedzieć mu, że Czarne Wojska, że Czarne Wojska.. 
Mamo! Mamo! Pomóż mi... pomóż mi wstać! 

(Zrywa się i opada znów. Nie może wstać z szez-
łonga). 

MATKA: (podaje jej ręce) Wstań. Chodź do do
mu, córeczko. 

DZIEWCZYNKA: Nie! Nie! Ja muszę iść... 
ja muszę iść. Pomóż mi wstać! 

MATKA: Nie mogę. 
DZIEWCZYNKA: (zrywa się i opada znów) 

Pomóż mi wstać! 
MATKA: Nie mogę, nie mogę. Chodź do domu, 

córeczko. Nie przyjdą tani żadne Czarne Wojska. 
Ja już muszę iść do domu. 

DZIEWCZYNKA: To idź, idź sama do domu, 
mamo. Zostaw mnie tu. 
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MATKA: Sama, sama... (Zakrywa twarz ręka
mi, z cichym płaczem przepada w ciemności). 

ZIELONY PAJAC: (stoi przy szezlongu, zało
żył ręce na piersiach). 

(DZIEWCZYNKA zrywa się i opada znów). 
DZIEWCZYNKA (do PAJACA)-. Pomóż mi 

wsiać! 
ZIELONY PAJAC: (potrząsa głową). 
DZIEWCZYNKA: (wijąc się, podnosząc i opat 

dając znów) Ja muszę iść — ja muszę powiedzieć 
Księciu — ja muszę ocalić Miasto... 

ZIELONY PAJAC: (wybucha śmiechem). 
DZIEWCZYNKA (urywanym głosem) Ja się nie 

darn tak dręczyć. Ja wy najdę na ciebie sposób. 
Ja się obudzę - słyszysz ja się obudzę... 

(Usiłuje obudzić się. Smuga światła gaśnie. Ciemno. 
Chyba poskutkowała groźba i nie obudziła się 

tvidać DZIEWCZYNKA, bo oto, gdy smuga świetl
na ukazuje się znów, tym razem tam, gdzie *zaczyna 
się ogród — widać w jej blasku stojącą już u wejścia 
do ogrodu DZIEWCZYNKĘ. 

Przed nią, nieco skulony i zgięty w ukłonie ZIE
L O N Y  P A J A C ,  K T Ó R Y '  P O W I N I E N  W I S I E Ć  
NA LAMPIE. Jakby zapraszając DZIEWCZYN
KĘ do dalszej drogi jedną rękę wyciągnął uprzejmie 
a drwiąco przed siebie i ukazuje kędyś w mrok). 
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OBRAZ V. 

(Ola ągła biała sala bez okien.  Po obu stronach rzę
dy stol ików. Na każdym stol iku pali  s ię  lampka z  zie
lonym kloszem. Wgłębi  jeden s tol ik osobno.  Na nim 
również lampka z z ielonym kloszem i  te lefon.  

Zrazu jest  c iemno.  Palą s ię  tytko zielone lampki.  
Później  zapalają s ię  wielkie  lampy u su/i lu.  Robi  s ię  
bardzo jasno.  Widać DZIEWCZYNKA, KTÓREJ 
SIĘ ŚNI nadchodzi.  

Teraz widać,  że przy s tol ikach s iedzą ciemno ubra
ni  panowie.  Mają wielkie  księgi,  wielkie  arkusze.  Pi
szą.  Piszą.  Niedaleko osobnego s tol ika s toi  ZIELONY 
PAJAC. Ręce skrzyżował na piersiach.  

Drzwi  wgłębi  otwierają s ię.  Wchodzi  DZIEW
CZYNKA. Nic widzi  ZIELONEGO PAJACA. Idzie  
wprost  przed s iebie.  Mija stol ik,  s tojący osobno.  Staje  
pośrodku, między szeregami s tol ików. Rozgląda s ię  
po sal i .  Nikł nie  zwraca na nią uwagi.  Wszyscy pa
nowie piszą.  Nie podnoszą głów. Prędko,  prędko bie
gają pióra po papierze).  
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GŁOS OD STOLIKA (z lewej strony): 11, 15, 82. 
GŁOS OD STOLIKA (z prawej strony): 45,99,145. 
GŁOS OD STOLIKA (z lewej strony): 23, 18, 25. 
GŁOS 01) STOLIKA (z prawej strony): 55,81,44. 
(.DZIEWCZYNKA, KTÓREJ SIĘ ŚNI stoi 

pośrodku, onieśmielona, przerażona. Pociera ręką 
czoło. Podchodzi do jednego ze stolików). 

DZIEWCZYNKA: (nieśmiało) Proszę pana! 
PAN PRZY STOLIKU (przy którym stanęła 

DZIEWCZYNKA): 22, 35, 16. 
DZIEWCZYNKA: (nieśmiało) Proszę pana! 
PAN OD STOLIKA: Proszę mi nie przeszka

dzać! 125, 323. 
DZIEWCZYNKA: (potrząsnęła rozpaczliwie gło

wą. Podchodzi do innego stolika) Proszę pana! 
PAN PRZY STOLIKU (do którego podeszła 

DZIEWCZYNKA): 183, 936... Proszę mi nie prze
szkadzać! 285... 

DZIEWCZYNKA: Przepraszani, (podchodzi do 
innego stolika) Proszę pana! 

PAN OD STOLIKA: Historjograficzno-mate
matyczna konieczność dziejowa... 

DZIEWCZYNKA: Proszę pana! 
PAN OD STOLIKA: Proszę mi nie przeszka

dzać! 
DZIEWCZYNKA: (przerażona, onieśmielona. 

Nie śmie pytać dalej, patrzy po stolikach). 
GŁOS OD STOLIKA (z lewej strony): 55, 146, 380 
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GŁOS OD STOLIKA (z prawej strony): 87, 63, 25. 
GŁOS OD STOLIKA (z lewej strony): 11, 75, 27. 
GŁOS OD STOLIKA (z prawej strony): 48, 

29, 86. 

DZIEWCZYNKA: O Boże! 
(Chwyta się za głowę. Patrzy. Zawraca do drzwi. 

Ale drzwi już niema. Dostrzegła ZIELONEGO PA
JACA, krzyknęła. ZIELONY PAJAC podszedł. 
Uśmiecha się. Kłania). 

ZIELONY PAJAC: Czy pani lubi zielone po
marańcze? 

DZIEWCZYNKA: (z rozpaczą krzyczy) Znowu! 
Znowu! 

PAN OD OSOBNEGO STOLIKA: (surowo) Pro
szę nie krzyczeć! 

DZIEWCZYNKA: (przerażona, kuli się) Prze
praszam. Ja panów bardzo przepraszam. 

PAN OD OSOBNEGO STOLIKA: Czego pani 
sobie życzy? (odkłada pióro. Wszyscy PANOWIE 
przy stolikach odkładają pióra). 

DZIEWCZYNKA (nieśmiało): Ja... nic. Jabym 
tylko chciała wyjść. Ja panów przepraszam, że wo-
góle tu weszłam. Ja naprawdę nie chciałam. Widzi 
pan... ja idę do Księcia. Ja muszę iść do Księcia 
powiedzieć mu... 

(Telefon dzwoni). 
PAN OD OSOBNEGO STOLIKA: Przepraszam 

panią, za chwilę, (bierze słuchawkę) Hallo! Ilallo! 
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DZIEWCZYNKA: (czeka, rozgląda się, nie mo
że dojrzeć drzwi, powtarza) Mój Boże, jak stąd wyjść? 
Jak stąd wyjść? 

PAN OD OSOBNEGO STOLIKA: (do DZIEW
CZYNKI) Proszę być cicho! (mówi w łubkę) Trzy 
miljardy osiemset dwadzieścia pięć. Tak! (do PA
NÓW PRZY STOLIKACH) Proszę zapisać trzy 
miljardy osiemset dwadzieścia pięć. 

(Panowie piszą. — Wiesza słuchawkę — do 
DZ1EWCŻYNKI) Słucham panią. 

DZIEWCZYNKA: Ja bardzo przepraszam, że 
panu przeszkadzam. Pan jest bardzo zajęty. Ale ja 
zupełnie nie chciałam tli wejść. Ja idę do Księcia. 
Muszę mu powiedzieć... 

(Telejon dzwoni).  

PAN OD OSOBNEGO STOLIKA: Przepraszam 
panią. Za chwilę, (bierze słuchawkę) Hallo! Hallo! 

DZIEWCZYNKA: (zrozpaczona — trzęsie głową. 
Pociera ręką czoło. Idzie w stronę, gdzie dawniej,  bylg 
drzwi).  

PAN OD OSOBNEGO STOLIKA: (do DZIEW
CZYNKI) Proszę się nie kręcić!  (DZIEWCZYNKA 
przerażona staje) (mówi w łubkę): Parlamentarny 
kosmopolityzm w 20-ej potędze. Tak! (odkłada słu
chawkę. Do PANÓW PRZY STOLIKACH) Proszę 
zapisać: parlamentarny kosmopolityzm w 20-ej po
t ę d z e .  T a k !  ( P a n o w i e  p i s z ą ) ,  ( d o  D Z I E W C Z Y N K I ) :  
Słucham panią. 

DZIEWCZYNKA: Ja okropnie pana przepra-



szam. Zupełnie nie rozumiem, jak tu weszłam. Ja 
szłam do Księcia. Muszę mu powiedzieć... 

(Telefon dzwoni) .  
PAN OD OSOBNEGO STOLIKA: Przepraszam 

panią. (Bierze słuchawkę) Hallof Hallo! 
DZIEWCZYNKA: (patrzy  'przerażona.  Już  nie  

może.  Zaczyna płakać).  
PAN OD OSOBNEGO STOLIKA: Proszę nie 

płakać. 
DZIEWCZYNKA: (zakryła us ta  dłonią.  Trzęs ie  

Się) .  
PAN OD OSOBNEGO STOLIKA (,w łubkę)  

Tak! Tak! (do PANÓW) Proszę zapisać; Tak, tak. 
(PANOWIE piszą).  
PAN OD OSOBNEGO STOLIKA: (odłożył  słu

chawkę) (do DZIEWCZYNKI) Słucham panią. 
DZIEWCZYNKA: (przez  łzy)  Ja bardzo prze

praszam. Ja naprawdę nic nie rozumiem. Ja stąd 
muszę wyjść. Ja idę do Księcia. Ja muszę mu po
wiedzieć, że Czarne Wojska dziś w nocy zalały Pol
skę, że zagrażają Miastu, że są tuż, tuż. 

PAN OD OSOBNEGO STOLIKA: Do jakiego 
Księcia? 

DZIEWCZYNKA: Do tego, który tam siedzi na 
koniu i czeka. Kiedy zechce, zerwie konia do skoku 
i poleci. Zwycięży Czarne Wojska. Wszystkich zwy
cięży! Ja naprawdę muszę iść. On tam czeka. Czar
ne chmury przelatują nad jego głową W czarne chmu
ry wtulony zasnął jego rycerski koń. Ja obudzę 
Książęcego konia. Ja mu rzucę pod kopyta czerwo-
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nych kwiatów. Ja znajdę czerwone kwiaty. Proszę! 
Niech mi pan powie, jak ja mam stąd wyjść! 

PAN OD OSOBNEGO STOLIKA: Pani mówi 
o pomniku? (Do PANÓW PRZY STOLIKACH) 
Proszę zapisać, że ta pani mówi o pomniku. 

(.PANOWIE piszą). 
DZIEWCZYNKA: Nie! Ja mówię o Księciu! 
PAN OD OSOBNEGO STOLIKA: Proszę zapi

sać, że ta pani mówi o Księciu. 
(.PANOWIE piszą). 
DZIEWCZYNKA: Tak! O Księciu! O Księciu, 

który tam czeka! A niektórzy mówią, że on umarł! 
PAN 01) OSOBNEGO STOLIKA: Proszę zapi

sać, że Książę umarł. 
(.PANOWIE piszą). 
DZIEWCZYNKA: (z krzykiem) Nieprawda! On 

żyje! 
PAN 01) OSOBNEGO STOLIKA: (surowo) Pro

szę mówić prawdę, (do PANÓW PRZY STOLI
KACH) Czy już jest żapisane, że Książę umarł? 

PANOWIE: (chórem) Tak! 
PAN OD OSOBNEGO STOLIKA: (surowo) No, 

widzi pani. 
DZIEWCZYNKA: (składa ręce) Kiedy to nie

prawda! On żyje. Napiszcie, że On żyje! 
PAN OD OSOBNEGO STOLIKA: (surowo) Pro

szę pani! Pani ma właściwie jutro egzamin z geo-
metrji. (do PANÓW) Proszę zapisać, że ta pani ma 
jutro egzamin z geometrji. 
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DZIEWCZYNKA: (przerażona) Nieprawda! Ach, 
poco wy mówicie o tym egzaminie! Przecie to są 
głupstwa! Zresztą to nie ja, to Ewa ma jutro egza
min z geometrji! 

PAN OD OSOBNEGO STOLIKA: Proszę za
pisać: Ewa ma jutro egzamin z geometrji. 

(PANOWIE piszą). 
DZIEWCZYNKA: (zrozpaczona) Co za głup

stwa! Boże, co za głupstwa! Poco oni to wszystko pi
szą! Przecie mnie chodzi o rzeczy ważne! Ja muszę 
iść powiedzieć Księciu... Ja muszę uratować Polskę! 

PAN OD OSOBNEGO STOLIKA: Proszę za
pisać: ta pani chce uratować Polskę. 

(PANOWIE piszą. DZIEWCZYNKA patrzy 
na nich przerażona). 

PAN OD OSOBNEGO STOLIKA: Jak pani 
na imię? 

DZIEWCZYNKA: (milczy).  • 
PAN OD OSOBNEGO STOLIKA: (surowo) Jak 

pani na imię? 
DZIEWCZYNKA: Nie wiem. Naprawdę nie 

wiem. Ja wcale nie mam imienia. 
PAN OD OSOBNEGO STOLIKA: Proszę za

pisać: ta pani nie ma wcale imienia. 
(PANOWIE piszą). 
DZIEWCZYNKA: Proszę pana! Ja naprawdę 

muszę iść. Niech mi pan pokaże którędy się stąd 
wychodzi? 

PAN OD OSOBNEGO STOLIKA: Zaraz... za
raz. Trzeba to wszystko wyliczyć. 
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DZIEWCZYNKA: Co wyliczyć? 
PAN: (wstaje od osobnego stol ika) Pani pozwoli. 
(DZIEWCZYNKA idzie za nim. PAN prowa

dzi  ją do jednego ze stol ików. Pan, który przy nim 
siedział,  wstaje,  kłania się) 

PAN OD OSOBNEGO STOLIKA: Niech pani 
siada! 

DZIEWCZYNKA: Ale ja się bardzo śpieszę. 
Jak ja mam wyjść? 

PAN OD OSOBNEGO STOLIKA: (surowo) 
Niech pani siada! 

(DZIEWCZYNKA siada).  
PAN OD OSOBNEGO STOLIKA: Niech pani 

pisze. 
DZIEWCZYNKA: Ale ja się śpieszę... 
PAN OD OSOBNEGO STOLIKA: (surowo) 

Niech pani pisze. 
(DZIEWCZYNKA bierze pióro).  
PAN OD OSOBNEGO STOLIKA: Niech pani 

pisze: 1925. 
DZIEWCZYNKA: 1925. 
PAN OD OSOBNEGO STOLIKA: Pomnożo

ne przez pomnik. 
DZIEWCZYNKA: Przez pomnik... (zatrzymuje 

się) Przez jaki pomnik? To wszystko nie ma*sensu! 
Ja mówiłam o Księciu! 

PAN OD OSOBNEGO STOLIKA: Pomnożone 
przez Księcia. 
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DZIEWCZYNKA: Ależ to jest nonsens! 
PAN OD OSOBNEGO STOLIKA: Pomnożone 

przez nonsens. Niech pani pisze. 
DZIEWCZYNKA: (pisze) Boże, Boże! Co on 

mówi? Przecie Lu chodzi o rzeczy ważne. Tu chodzi 
o całą Polskę! 

PAN OD OSOBNEGO STOLIKA: Pomnożone 
przez całą Polskę. Niech pani pisze. 

ZIELONY PAJAC: (wyszedł z kąta* przecisnął 
się między szeregami stolików. Stanął przy DZIEW
C Z Y N C E ) .  

DZIEWCZYNKA: Boże! Co za głupstwa! Poco 
to wszystko, kiedy ja muszę iść! To napewno przez 
tego Zielonego Pajaca! 

PAN 01) OSOBNEGO STOLIKA: Pomnożone 
przez Zielonego Pajaca. 

DZIEWCZYNKA: (rzuca pióro) Nie! Tego nie 
napiszę. Nie napiszę nigdy o Zielonym Pajacu! 

PAN OD OSOBNEGO STOLIKA: No, więc, 
niech pani liczy. Niech pani to wszystko wyliczy. 

DZIEWCZYNKA: Co mam wyliczyć? 
PAN 01) OSOBNEGO STOLIKA: To, co pani 

napisała. 
DZIEWCZYNKA: (z rozpaczą) Ja Lego nigdy 

nie potrafię! 
PAN OD OSOBNEGO STOLIKA: No, widzi 

pani. Pani tego nie potrafi. To nie tak łatwo rato
wać Polskę! 

DZIEWCZYNKA: (zgnębiona) Kiedy ja już na
prawdę muszę iść... 
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PAN OD OSOBNEGO STOLIKA: Zaraz... za
raz. Ja panią nauczę. Niech pani wstanie! 

(.DZIEWCZYNKA wstaje).  
(PAN OD OSOBNEGO STOLIKA siada na 

miejscu DZIEWCZYNKI, bierze pióro. DZIEW
CZYNKA pochyla się nad stolikiem. ZIELONY 
PAJAC pochyla się z drugiej  stroni]).  

PAN OD OSOBNEGO STOLIKA: Niech pani 
uważa! O — naprzykład bierzemy pomnik. Tyle a ty
le kilogramów bronzu, pomnożone przez podstawę 
pomnika, pomnożone przez wysokość Księcia, po
mnożone przeż długość konia. Wysokość Księcia: 
od głowy do stóp—długość konia od głowy do ogona. 

DZIEWCZYNKA: (chwyciła się za głowę) .lak 
oni go liczą! .Jak oni go liczą! Przecież tak nie można! 
Mój Boże! Ja już nic nie rozumiem! (krzyczy) Ja mu
szę stąd wyjść! Proszę mi pokazać wyjście! 

(Telefon dzwoni).  
PAN OD OSOBNEGO STOLIKA: Przepra

szam panią. 
(Idzie do telefonu. DZIEWCZYNKA idzie za 

nim. PAN OD STOLIKA, przy którym siedziała, 
siada na swojem miejscu). 

ZIELONY PAJAC: (pomknął naprzód. Chwy
cił słuchawkę aparatu, podaje ją z ukłonem PANU 
OD OSOBNEGO STOLIKA.) 

PAN OD OSOBNEGO STOLIKA: (w tubkę) 
Hallo! Hallo! Przyjście Czarnych Wojsk? Tak! (do 
PANÓW) Zapisać przyjście Czarnych Wojsk.! 

(PANOWIE piszą). 
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DZIEWCZYNKA: (zrywa się  do biegu,  w -naj
większej rozpaczy krzyczy): Nie zapisywać tego! Nic 
zapisywać ! Gdzie są drzwi? 

PAN OD OSOBNEGO STOLIKA (bardzo 
grzecznie):  Proszę pani.  (wyciąga rękę w kierunku, 
gdzie  były drzwi.  I drzwi  znów są).  

(DZIEWCZYNKA rzuca s ię  ku nim. Uprzedził  
ją  ZIELONY PAJAC. Z ukłonem otwiera drzwi.  
Wychodzi  za DZIEWCZYNKĄ. 

Światło gaśnie.  Świecą tylko zielone lampki).  
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OBRAZ VI. 

(Saski Plac w Warszawie. Kawał placu między 
jednem a drugiem skrzydłem Sztabu Generalnego. 
W ciemnych mgłach majaczy pomnik Księcia Józefa 
Poniatowskiego. Pali się parę latarń, takich, których 
może naprawdę niema. Latarnie zaczynają palić się 
jaśniej. Ukazuje się DZIEWCZYNKA, KTÓREJ 
SIĘ ŚNI. Idzie w swojej jaskrawej czerwonej sukien
ce. W ręku niesie pęk czerwonych kwiatów. Skąd je 
wzięła? Kto jej je do rąk włożył? Niewiadomo. Stanę
ła. Spojrzała na pomnik. Poznała. Podbiegła). 

DZIEWCZYNKA: Książę!! (staje u stóp po
mnika. Szuka i nie znajduje słów. Patrzy w górę, gdzie 
iv jej stronę jest zwrócona książęca twarz). 

(Książę milczy). 
DZIEWCZYNKA: Książę! (podnosi w górę rę

ce, pełne czerwonych kwiatów. Wspina się na palce. 
Chce zarzucić kwiaty na cokół, pod podniesione kopy
to książęcego konia. Pasuje się z męką milczenia. 
Znów wybucha błagalnym okrzykiem) Książę! , 

(Książę milczy). 
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(Podczas gdy tak jest zajęta swoją radością i swo
ją męką, z za cokołu wychodzi ZIELONY PAJAC,. 
Kłania się DZIEWCZYNCE). 

ZIELONY PAJAC: Czy pani lubi zielone po
marańcze? 

DZIEWCZYNKA: (skamieniała. Po chwili od
wróciła głowę, zadygotała z trwogi). 

ZIELONY PAJAC: (podchodzi do niej. Z pod
niesionych jej rąk wyjmuje czerwone kwiaty). 

DZIEWCZYNKA: (zwolna opuszcza ręce. Spoj
rzała wgórę na Księcia. Zasłoniła twarz rękami). 

ZIELONY PAJAC: (ujmuje obie jej ręce, od
słania twarz. Nagłe z obu stron, •zdaleka rozlegają 
się i odpowiadają sobie jakby ściszone głosy małych, 
smutnych, przenikliwych trąbek). 

DZIEWCZYNKA: (ogląda się przerażona i wi
dzi... Cicho, cicho, zwolna, jakby z obu skrzydeł Szta
bu, od strony Ogrodu Saskiego zjawiają się, przemy
kają, kupią czarne postacie. Są w czarnych, szerokich, 
powłóczystych płaszczach. Są to CZARNE WOJSKA). 

DZIEWCZYNKA: (drgnęła, ogląda się tli i tam, 
ogląda się wciąż). 

(Cicho, zwolna, a ciągle zbliżają się, pełzną ku 
niej czarne stwory). 

DZIEWCZYNKA: (z strasznym krzykiem) Nie! 
(przypadła do cokołu. Rozpostarła ręce, ogląda się, 
powtarza jak oszalała) Nie! Nie! Nie! 

(CZARNE WOJSKA zbliżają się wciąż. Kupią, 
opełzły cokół pomnika dookoła. Oblegają go czarną, 
ruchomą ścianą, podchodzą aż do DZIEWCZYNKI). 
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DZIEWCZYNKA: (nie może już mówić. Glos za
marł jej w ustach. Nie może się ruszyć. Kuli się, kuli 
się z rękami na oczach). 

WÓDZ CZARNYCH WOJSK (wysunął się na
przód, odłączył od towarzyszy, zrzuci!  szeroki płaszcz. 
Teraz widać, że jest Lo wytwornie ubrany wysoki pan 
w czarnej masce. Stanął obok ZIELONEGO PAJAC, A). 

WÓDZ CZARNYCH WOJSK: Przestraszyła się 
pani? 

1 )ZIEWCZYNK A: (milczy). 
WÓDZ CZARNYCH WOJSK: Dlaczego mi pa

ni nie odpowiada? 
DZIEWCZYNKA: (odsłoniła oczy, ujrzała go, 

w najwyższem zdumieniu) Co to jest? Co to jest? Dla
czego ty tak wyglądasz? Co to za oszukaństwo? 
(z rozpaczą) Ale i tak ja wiem, ja wiem, kim jesteście! 

WÓDZ CZARNYCH WOJSK: (jakby nie zwa
żał na jej słowa, nie patrzy już na nią. Patrzy na 
ZIELONEGO PAJACA). 

ZIELONY PA JAC (zgina się, łamie prawie w ni
skim ukłonie. Podaje WODZOWI CZARNYCH 
WOJSK kwiaty DZIEWCZYNKI). 

WÓDZ CZARNYCH WOJSK: Czerwone kwia
ty! Przyniosła je pani zapewne na grób Nieznanego 
Żołnierza? 

DZIEWCZYNKA: Nie. Przyniosłam je Księciu. 
WÓDZ CZARNYCH WOJSK: (patrzy wgórę, 

potem na DZIEWCZYNKĘ) Rozumiem. Chciała je 
pani zatem złożyć u stóp pomnika? 
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DZIEWCZYNKA: Nie. 
WÓDZ CZARNYCH WOJSK: Nie? To szcze

gólne. Czy mogę więc zapytać, co tu pani robi sama 
w nocy? 

DZIEWCZYNKA: Co ja tu robię sama w no
cy? Poco to udawanie! Doskonale wiecie, co Lu ro
bię sama w nocy! Chciałam Księcia obudzić! 

ZIELONY PAJAC: (wybucha śmiechem). 
DZIEWCZYNKA: Nie, tego już za wiele. Milcz, 

ty zielone bydlę! Rozumiesz? 
WÓDZ CZARNYCH WOJSK: Pozwolę sobie 

zauważyć, że pani jest niegrzeczna dla swego Zielo
nego Pajaca, który wisiał na lampie. Ale mniejsza 
o to. Wróćmy do przerwanej rozmowy. Pani*chciała 
obudzić Księcia zapomocą czerwonych kwiatów? 

DZIEWCZYNKA: Tak. 
WÓDZ CZARNYCH WOJSK: A poco? 
DZIEWCZYNKA: Poco? Czy będziesz udawał, 

że i o tein nie wiesz? Ażeby was zwalczył. 
WÓDZ CZARNYCH WOJSK: Kogo to pani ra

czyła objąć tem słowem „was"? 
DZIEWCZYNKA: Was! Czarne Wojska! 
WÓDZ CZARNYCH WOJSK: Czarne Wojska! 

Cóż za romantyczna idea! Mój Boże! Czy widziała 
pani kiedy jakieś bliżej nieokreślone Czarne Wojska 
w dwudziestym wieku? 

DZIEWCZYNKA: Powtarzasz moje własne głu
pie słowa. Ale ja się nie dam oszukać. Ja was widzę! 
Co? może się zaprzesz, że nie jesteście wszyscy Czar-
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nemi Wojskami, że nie przyszliście tu podstępnie 
nocą, aby opanować Miasto? 

WÓDZ CZARNYCH WOJSK: Może nas zresztą 
pani nazwać Czarnemi Wojskami. Mniejsza o to. Nie 
będziemy się spierali o nazwy. 

DZIEWCZYNKA: Tu nie o nazwę chodzi! Dla
czego nie chcesz grać w olw7arte karty? Dlaczego się 
zapierasz? Dlaczego kłamiesz? 

WÓDZ CZARNYCH WOJSK: My nie gramy 
nigdy w otwarte karty. Mniejsza i o to. Mówiła pa
ni coś o Mieście. 

DZIEWCZYNKA: Tak! Weszliście nocą do 
uśpionego Miasta, żeby je opanować. 

WÓDZ CZARNYCH WOJSK: Jesteśmy w tem 
uśpionem Mieście, żeby załatwić pewne sprawy. 

DZIEWCZYNKA: Ale to wam się nie uda. 
Jeszcze Miasto się zbudzi. Jeszcze się zbudzi Ksią
żę. On was zwycięży! Może myślicie, że umarł? Nie 
zasłaniajcie się kłamstwem! Ach, wiecie, wiecie, że 
żyje! O, jak wysoko uniósł głowę ponad Miastem ry
cerz bez skazy. Gdyby zechciał, gdyby się przebu
dził, gdyby otworzył książęce oczy, ujrzałby całą 
Polskę od krańca do krańca. Spojrzałby w każde 
serce. Ale ty go widzisz, widzisz tak, jak ja! Jedną 
ręką ujął silnie cugle rycerskiego konia, kiedy zechce 
targnie cuglami i zeskoczy. Drugą rękę wyciągnął 
nad Miastem i pokazuje zwycięstwo. Rez munduru 
jest i bez broni, jeden dla wszystkich, wyższy ponad 
wszystko — nagi prawie i czysty jak Bóg. Piękny, 
męski, prawdziwy, nieśmiertelny. Żywy!! 
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WÓDZ CZARNYCH WOJSK: Pani wciąż jeszcze 
mówi o pomniku? 

DZIEWCZYNKA: Nie! Ja mówię o Księciu! 
Do końca życia spierać się będę o tę nazwę! 

WÓDZ CZARNYCH WOJSK: Nie będę się 
o tę nazwę spierał. Nie zauważę jej nawet, jak rze
czy, której niema. Pani wogóle zdaje się podejrze
wać nas o jakieś złe zamiary względem tego oto 
pomnika. 

DZIEWCZYNKA: Nie podejrzewam was! Je
stem tego zupełnie pewna! Chcielibyście go zabić! 
Zniszczyć! 

WÓDZ CZARNYCH WOJSK: (zdziwiony) My, 
zabić ten pomnik? Za kogo nas pani bierze! Pomnik 
to piękna rzecz! 

DZIEWCZYNKA: Poco ta cała rozmowa? Nie 
zwalczę was słowami. Wiem, że jesteście Czarnem 
Wojskiem. Wiem, że jesteście wrogami Księcia. Ale 
was zwalczyć trudno. Jesteście i niema was jedno
cześnie. Jesteście jak złe, czarne, trujące powietrze. 
Ale Książę was zwalczy! Książę was zwycięży! 

WÓDZ CZARNYCH WOJSK: Rozmowa może 
wiele wyjaśnić. Chciałbym bardzo te pani niesłusz
ne podejrzenia rozwiać. Zgromadziliśmy się tu właś
nie, aby ów pomnik uczcić. Cieszę się, że pani będzie 
świadkiem naszej narodowej uroczystości. 

DZIEWCZYNKA: Narodowej! Nieprawda! Wy 
nic nie macie wspólnego z narodem! 
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WÓDZ CZARNYCH WOJSK (łagodnie): I znów 
chodzi pani o jakieś bliżej nieokreślone nazwy. Mniej
sza o to. Radbym już ujrzeć rozbudzone Miasto. 

DZIEWCZYNKA: Och, chciałabym zobaczyć 
obudzone Miasto! 

(ZIELONA PAJAC, który stuł bez ruchu pra
wie obok WODZA CZARNYCH WOJSK, jakby za
słuchany, teraz na jego skinienie odbiera z rąk jego 
czerwone kwiaty DZIEWCZYNKI, wypada z nie
mi, niknie, pędzi gdzieś na Miasto. 

W tejże chwili dolatuje od Miasta dźwięk dzwo
nów. Buchnęła w powietrze huczna fanfara. Wraca 
w podskokach ZIELONY PAJAC na czele przystro
jonego tłumu. Mężczyźni, kobiety, dzieci, delegacje ce
chowe, sztandary. Wciąż i wciąż. Niosą zapalone po
chodnie. Od blasku czyni się zupełnie jasno). 

(DZIEWCZYNKA, KTÓREJ SIĘ ŚNI oder
wała się od cokołu, wyciągnęła przed siebie ręce. Patrzy 
na tłum. Wytęża oczy z szaloną nadzieją). 

1 )ZIEWCZYNKA: Ludzie! 
(Nikt nie zwraca na nią uwagi. Słychać wciąż 

pogwar gromadzącego się tłumu. CZARNE WOJSKA 
skupiły się bliżej jeszcze wokół pomnika. Nie widzi 
ich tłum). 

WÓDZ CZAKNYCH WOJSK (wysunął się na
przód. Odbiera ukłony i honory). 

(DZIEWCZYNKA, KTÓREJ SIĘ ŚNI w swo
jej czerwonej sukience, jak płomień, rzuca się to tu, 
to tam, między tłumem. Chciałaby ich otrzeźwić, za-



trzymać. Nikt nie zwraca na nią uwagi. Tłum rozpra
sza się, kupi, zatrzymuje, ustawia w porządku. Sztan
dary wysuwają się naprzód). 

GŁOSY W TŁUMIE: Uroczysty dzień. 
Tak, tak. Uroczysty dzień. 
GŁOS JEDEN: Porządkiem panowie i panie, 

porządkiem. 
DZIEWCZYNKA: Ludzie! To nie dzień! To 

straszna noc! Opamiętajcie się, ludzie! Tu stanie się 
nieszczęście. Czarne Wojska są wśród was! Czarne 
Wojska już weszły do Miasta! 

GŁOSY KOBIECE W TŁUMIE: Jaka to uro
czystość, moja pani. Jaka to piękna uroczystość! 

DZIEWCZYNKA: Rozejrzyjcie się! Zobaczcie! 
WÓDZ CZARNYCH WOJSK: Proszę o ciszę! 
GŁOSY W TŁUMIE: Proszę o ciszę, o ciszę. 
(ZIELONY PAJAC wyskoczył na środek przed 

pomnik. Unosi ręce do góry. Tłum zwolna milknie. 
Gdzieś od tylu, z za pleców tłumu paru ludzi wytacza 
trybunę. WÓDZ CZARNYCH WOJSK wchodzi na 
trybunę. Tłum klaszcze w ręce, zaczyna szęmrdć). 

DZIEWCZYNKA: (z rozpaczą) Nie słuchajcie 
go! Nic słuchajcie go! Ja wam powiem prawdę! On 
kłamie! 

(Wówczas ZIELONY PAJAC przyskoczy do 
DZIEWCZYNKI, chwyci ją za ręce, wciągnie w 
tłum). 

WÓDZ CZARNYCH WOJSK: Rodacy! 
(Wtlumie słychać głosy uciszające: Cicho - ci

cho... tss Tłum milknie). 



WÓDZ CZARNYCH WOJSK: Rodacy! Zgro
madził nas tu, zebranych na tym placu w sercu sto
licy, wielki i uroczysty dzień. Oto przybywamy ze 
wszystkich stron Polski rozległej, oto zlatujemy się, 
jak ptaki, aby przy dźwiękach dzwonów i szumie 
sztandarów święcić ten dzień uroczysty. Jakaż nie
zmierzona radość, jakiż wielki zapał przenika nasze 
serca. Bo niemasz wśród nas serca, w którembyś 
nie' znalazł wyrytych świętych słów: Bóg i Oj
czyzna! 

(Tłum zapala się, entuzjazmuje — słychać gło
sy: Bóg i Ojczyzna! Bóg i Ojczyzna!) 

WÓDZ CZABNYCH WOJSK: Więc nie dziw, 
że na ten piękny widok łza wzruszenia przesłania 
moje oczy, że język mój nieudolny nie potrafi odma
lować należycie tych wzniosłych uczuć, gorejących 
w sercu prawdziwego patrjoty... (Wyjmuje chustkę 
i ociera oczy. W tłumie słychać pojedyncze łkania). 
Lecz, rodacy,- clokąd to przywiódł nas ów uroczy
sty dźwięk dzwonów, ów wichrowy poszum sztan
darów? Oto przywiódł nas do stóp Wielkiego Po
mnika. Patrzcie! Spogląda na nas zgóry. Spójrzcie, 
a ujrzycie go tak, jak ja! Stoi przed nami. Jakże wy
soko wyniósł głowę ponad Miastem rycerz śpiżowy! 
Jedną ręką ujął silnie cugle rycerskiego konia. Za
stygł, znieruchomiał rycerski koń. A oto drugą rękę 
wyciągnął przed siebie, jakby nią ukazywał wszyst
kie dokonane zwycięstwa. Bez broni, bez munduru, 
wyższy ponad wszystko, nagi prawie i czysty jak 
Bóg —• symbol najświętszy. Oto zastygł, znieru-
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chomiał przed nami, otulił się w sen śmierci—zdaje 
się mówić Miastu: śpijcie. 

(W tłumie entuzjazm. Okrzyki zachwytu). 
WÓDZ CZARNYCH WOJSK: Rodacy! Niech 

się nie ośmieli mówić nasz wróg, że nie potrafimy 
czcić wielkiego symbolu. Oto zgromadziliśmy się tu
taj, aby go pozdrowić, aby go uczcić, aby go uświę
cić. Pochylcie przed nim sztandary! Znoście mu 
wieńce! Niech w tradycji naszej, w sercach naszych 
zostanie nazawsze wyniosły, nieruchomy, zastygły. 
Niech żyje Wielki Pomnik! 

TŁUM: (w entuzjazmie) Niech żyje Pomnik! 
Niech żyje Pomnik! 

(W tłumie słychać głos DZIEWCZYNKI osza
lały z rozpaczy). 

DZIEWCZYNKA: Nieprawda! Nieprawda! Lu
dzie! Nie zabijajcie go! To nie pomnik! To Książę! 
On żyje! 

(Nikt nie zwraca uwagi na jej słowa. Na skinie
nie WODZA CZARNYCH WOJSK z tłumu wystę
puje czterech czarno ubranych rycerzy. Stają na war
cie przed pomnikiem rycerze żałobni. Orkiestra za 
sceną gra pogrzebowego marsza. Tłum się rozstępuje — 
usuwa. 

Szpalerem przechodzi zwolna ZIELONY PA
JAC. Podchodzi aż do cokołu. Wśród usuwających się 
czarnych postaci złoży na płycie wielki wieniec waw
rzynowy z wstęgami o barwach narodowych). 

sen.—6. 81 



OBRAZ VII. 

(Widać część sali. Białe ściany, białe marmuro
we kolumny. Odrazu jest jasno. U góry pali się tysiąc 
lamp. Dwoje drzwi — z prawej strony — z lewej stro
ny. Pośrodku wysoko wielki zegar ścienny. Posadzka 
lśniąca. Za sceną słychać dźwięki orkiestry nieco ści
szone. Jedna po drugiej przewijają się najbardziej 
znane melodje. 

Po sali uwija się parę wystrojonych pań, paru 
panów we frakach. Na piersiach przypięte mają ko
lorowe rozetki - odznaka komitetowa, czy też gospo
darzy balu. Kręci się też paru robotników. Przenoszą 
drabiny — pod kierunkiem osób z komitetu upinają 
girlandy zieleni i kwiatów. Kolorowe chorągiewki na 
ścianach. 

Z boku, o jedną z kolumn oparła stoi DZIEW
CZYNKA, KTÓREJ SIĘ ŚNI. Ubrana jest zupeł
nie bez sensu w długą, białą koszulę nocną z szerokie-
mi rękawami. Nogi bose. Nikt nie zwraca na nią 
uwagi.) 
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GRUBA DAMA Z KOMITETU: (do WYSO
KIEGO PANA Z KOMITETU) Czy już wszystko 
gotowe? 

WYSOKI PAN Z KOMITETU: Jeszcze tylko 
ostatnie girlandy. Nie uwierzy szanowna pani, ile 
mieliśmy pracy, ile zachodu. 

GRUBA PANI Z KOMITETU: (ogląda sak 
przez face a main) No, ale zato wszystko wygląda 
wspaniale. 

WYSOKI PAN Z KOMITETU: A czy była dro
ga pani w bufecie? 

GRUBA DAMA Z KOMITETU: Nie jeszcze, 
trzeba tam zajrzeć. (Wychodzą na lewo — po dro
dze): I mówi pan, że Ekscelencja raczy... 

WYSOKI PAN Z KOMITETU: Tak mnie za
pewniał... 

(Wychodzą). 
MŁODY CZŁOWIEK Z KOMITETU I MŁO

DA PANIENKA Z KOMITETU: (podniósłszy gło
wy, patrzą na robotnika, który stojąc na drabinie upi-
na girlandy) 

MŁODA PANIENKA: Wyżej. 
MŁODY CZŁOWIEK: Niżej. 
(Robotnik upina girlandę). 
MŁODA PANIENKA: O teraz dobrze. 
MŁODY CZŁOWIEK: O teraz dobrze. 
GRUBY PAN Z KOMITETU: (wpada z lewej 

strony) Programy, proszę państwa, programy...  (wy
biega na prawo). 
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ZIELONY PAJAC, KTÓRY POWINIEN WI
SIEĆ NA LAMPIE: (wychodzi  zza kolumn z  prawej  
s trony.  Podchodzi  cicho do DZIEWCZYNKI, KTÓ
REJ SIĘ ŚNI. DZIEWCZYNKA nie widzi  go.  
Ma głowę spuszczoną).  

ZIELONY PAJAC: (.kłania s ię  DZIEWCZYN
CE) Czy pani lubi zielone pomarańcze? 

DZIEWCZYNKA: (drgnęła,  spojrzała na niego.  
Nie rusza się. Spokojnie) To znowu ty. Nie, wciąż 
nie lubię zielonych pomarańczy. Boże! Kiedyż się 
to wszystko skończy!  (odwraca się).  

ZIELONY PAJAC: (odchodzi  od niej ,  zbłiża s ię  
do grupki  osób,  zajętej  czytaniem programów).  

MŁODA PANIENKA: (dostrzega go) Cóż za 
śliczny pajac! Dzieńdobry! 

WSZYSCY: Dzieńdobry! Dzieńdobry! 
DZIEWCZYNKA: (wzrusza ramionami).  
MŁODY CZŁOWIEK: Pan przyszedł na bal? 
ZIELONY PAJAC: (śmieje  s ię).  

DZIEWCZYNKA: (zmęczonym głosem) On ni
gdy nie odpowiada. To jest mój Zielony Pajac, który 
powinien wisieć na lampie. 

(Nikt  nie  zwraca na nią uwagi).  
ZIELONY PAJAC: (odszedł od ludzi.  Chodzi  po 

sałi,  rozgląda się).  
(Z lewej  s trony wchodzi  CZŁOWIEK, KTÓRE

GO DZIEWCZYNKA W ŻYCIU KOCHA. Piękny.  
Wysmukły.  We fraku.  Zwolna przechodzi  przez  salę.  
Dostrzega nagle DZIEWCZYNKĘ. Zatrzymuje się).  
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CZŁOWIEK: (zdziwiony) Maleńka! 
DZIEWCZYNKA: (drgnęła, podniosła głowę, 

radośnie) To pan! (wyciąga ręce, dotyka jego ramie
nia, nagle cofa się) Dlaczego pan do mnie mówi? 
Dlaczego pan jeszcze chodzi po świecie? Przecie pan 
już umarł! Mój Boże! Ja znowu nic nie rozumiem. 

CZŁOWIEK: Naturalnie, że umarłem, Maleń
ka. Przecie wiesz, że umarłem dla ciebie. 

DZIEWCZYNKA: (żałośnie) Ja wcale nie chcia
łam pana śmierci. 

CZŁOWIEK: (łagodnie) ,Ja się zupełnie nie gnie
wani, Maleńka. 

DZIEWCZYNKA: Teraz, kiedy pan umarł, 
niech mi pan co poradzi, niech mi pan pomoże. Czy 
pan wie, że Czarne Wojska... 

CZŁOWIEK: Jakie Czarne Wojska? 
DZIEWCZYNKA: Ach Boże! To się na nic nic 

przydało. Pan mnie wcale nie rozumie. 
CZŁOWIEK: Dlaczego jesteś w koszuli? 
DZIEWCZYNKA: (przerażona i zawstydzona) 

Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Zupełnie nie chcia
łam tutaj być. To wszystko jest bez sensu. Tak się 
wstydzę. Niech mnie pan zabierze, niech mnie pan 
stąd wyprowadzi! 

CZŁOWIEK: Niedługo zacznie się bal. 
DZIEWCZYNKA: Bal? To pan przyszedł na 

bal? Po śmierci? Przecie to jest śmieszne! To nie ma 
sensu! Ja nie chcę, żeby wszystko było takie bez sen-
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su. Ja miałam obudzić Księcia, żeby zwyciężył Czar
ne Wojska. Niech pan Lo zrozumie! Niech pan nie 
mówi głupstw! 

CZŁOWIEK: Ewa... 
DZIEWCZYNKA: (przerywa mu, zatykając 

nszy) Znowu! Znowu ten egzamin z geometrji! To 
można oszaleć! Dlaczego i pan to mówi? Pan mi tyle 
mówił o swojej miłości. Pan mnie kiedyś kochał... 

CZŁOWIEK: Ja ciebie kocham, Maleńka. 
DZIEWCZYNKA: To na nic nie potrzebne! To 

na nic, nie potrzebne! Ja teraz kocham tylko Księ
cia! Tego Księcia, którego wy... Ale poco mam mó
wić, kiedy pan nic nie rozumie. Takbym chciała, że
by choć pan mnie zrozumiał, żeby przynajmniej pan 
był spokojny, żeby... żeby pan naprawdę umarł. 

CZŁOWIEK: Żebym umarł i żebyś mnie mogła 
naprawdę żałować. 

DZIEWCZYNKA: (radośnie) Tak! Tak! Żebym 
pana mogła naprawdę żałować. 

CZŁOWIEK: Chciałaś tego przez cały czas. Pra
gnęłaś poprostu mojej śmierci. Ach, tak. Żebym ja
koś ładnie umarł i żebyś mnie mogła ładnie opłakać 
rzewnemi łzami. No cóż... umarłem dla ciebie. 

DZIEWCZYNKA: (zdławionym od łez głosem) 
Och! (zakryła oczy rękawem). 

CZŁOWIEK: (kładzie rękę na jej ramieniu) Ty 
płaczesz po mnie, Maleńka. 

DZIEWCZYNKA: (przerywanym przez łzy gło
sem) Teraz... płaczę dlatego, że pan umarł dla mnie. 
Dlatego, że mnie pan nie może zrozumieć... Dlacze-
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go pan ze mną nie poszedł? Dlaczego pan nie umarł 
naprawdę dla Księcia? Prawdziwi umarli żyją... 

CZŁOWIEK: Dowidzenia, Maleńka. Idę na bal. 
DZIEWCZYNKA: (milczy, nie odkrywając oczu). 
(CZŁOWIEK, KTÓREGO DZIEWCZYNKA 

KOCHA W ŻYCIU odchodzi zwolna od niej, nie 
oglądając się. Podszedł do grupki osób, zebranych pod 
zegarem. Wita się. Wszyscy wychodzą na prawo). 

ZIELONY PAJAC: (pozostał. Zbliża się do 
DZIEWCZYNKI. Staje na miejscu CZŁOWIEKA, 
K T Ó R E G O  D Z I E W C Z Y N K A  K O C H A  W Ż Y C I U ) .  

DZIEWCZYNKA: (nie odsłaniając oczu) Na bal. 
Bale i uroczystości. Wszystko jest piękne. Nawet 
taka miłość, która chodzi we fraku po śmierci. Na 
bal! Kiedy ja to wszystko zrozumiem? Kiedy prze
stanę się męczyć. Och! i ta moja męka jest śmiesz
na! Co ja tu robię? Co ja lu robię w koszuli na tym 
balu? Kiedyż już będzie koniec? 

(Odsłania oczy — podnosi głowę. Dostrzega ZIE
LONEGO PAJACA, który słucha jej uważnie ze 
współczującą miną): 

DZIEWCZYNKA: (przypatruje się mu długo, 
jakby go po raz pierwszy widziała) Dobrze, że choć 
ty mnie słuchasz. Dobrze, że choć ty mnie widzisz! 
Nie włożyłeś fraka na przybycie jego ekscelencji? Nie 
zmieniłeś stroju? Może wreszcie przemówisz coś wię
cej, niż o tych swoich głupich zielonych pomarań
czach! Widzisz, nawet się na ciebie nie złoszczę. Po
wiedz mi, czego ode mnie chcesz? Dlaczego to wszyst-
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ko się dzieje? Poco ja tu jestem? Ja już nie mara sił... 
Ja już zupełnie nie mam sił... Jestem zupełnie rozbita. 

ZIELONY PAJAC: (milczy). 
DZIEWCZYNKA: No, powiedz co! Uciesz się! 

Przecie się musisz cieszyć! Zdawało mi się, że wszyst
ko najbardziej bezsensowne—to ty! Ale ty musisz 
mieć jakiś swój sens. Powiedz mi, jaki ty masz sens! 

ZIELONY PAJAC: (milczy). 
DZIEWCZYNKA: Ach, jak ja nienawidzę tej 

twojej uśmiechniętej bezczelnej mordy! Ach, jak ja 
nienawidzę twego zielonego błazeńskiego ubrania. 
Nie rozumiem, jak mogłam znosić cię dawniej, kiedy 
wisiałeś sobie taki malutki na lampie w moim pokoju! 
No! Przemów co! Powiedz przynajmniej, że się 
cieszysz! 

ZIELONY PAJAC: (milczy). 
DZIEWCZYNKA: I jak ja nienawidzę siebie, 

że do ciebie mówię... 
(Wyciąga rękę, żeby go chwycić za ubranie. ZIE

LONY PAJAC się co/a. DZIEWCZYNKA postę
puje za nim. ZIELONY PAJAC odwraca się, od
chodzi od niej. Rozgląda się po sali. Zbliża do zegara. 
Bierze pozostawioną przez robotników drabinkę, przy
suwa ją do ściany, wspina się — zatrzymuje ręką 
wskazówki zegara. Ustawia je na dwunastej. DZIEW
CZYNKA poszła za nim. Stanęła. Przygląda się jego 
robocie). 

DZIEWCZYNKA: Co ty robisz? Poco zatrzy
mujesz zegar? Co to za nowe sztuki? Kabalistyczne? 
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Symboliczne? Jeszcze wezmą cię ludzie za symbol 
i gotowi ci postawić pomnik! 

ZIELONY PAJAC: (nie zważa na jej słowa. Ze
skoczył z drabinki. Odstawił ją na bok. Roześmiał się. 
Wybiega na lewo). 

DZIEWCZYNKA: (została sama. Rozejrzała się 
raz jeszcze po sali. Próbuje się wymknąć. Zmierza ku 
drzwiom. Kładzie rękę na klamce. W tej chwili drzwi 
otwierają się. Wchodzi WYSŁANIEC. Nie, nie WY
SŁANIEC.— robotnik. Ma granatową wypełzłą blu
zę, szary fartuch. Przygarbiony nieco. Głowa odkryła. 
Spokojna dobra twarz). 

DZIEWCZYNKA: (spojrzała, poznała odrazu, 
krzyknęła z radością) Wysłaniec! 

WYSŁANIEC: (trzęsie głową) Jaki wysłaniec? 
Żaden wysłaniec, panienko. Przyszedłem po dra
binkę. 

DZIEWCZYNKA: (oburzona) Jakto? Jeszcze 
i pan się zapiera? Żaden wysłaniec! Może-pan za
przeczy, że nie przyszedł pan do mnie, żeby mi po
wiedzieć o Czarnych Wojskach, żeby mi powiedzieć 
o Księciu! To pan wszystko zrobił, kazał mi pan iść, 
kazał mi się pan męczyć tak strasznie. Poco? Ja się 
nie dam oszukać! 

WYSŁANIEC: (patrzy na nią). 
DZIEWCZYNKA: (chwyta jego rękę) Ja pana 

nie puszczę. Pan musi mi pomóc! Pan musi mi po
móc! Czy pan wie, że Czarne Wojska już są, że Czar
ne Wojska... 
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WYSŁANIEC: (wzruszony) A nic martw się tak, 
dziecko. Wszystko będzie, dobrze. 

DZIEWCZYNKA: Jak ja się nie mam martwić? 
Jak ja się nie mam martwić! Nie obudziłam Księcia. 
Czarne Wojska zamordowały Księcia. Zrobiły z nie
go pomnik! 

WYSŁANIEC: To nic. Obudzi się, obudzi się 
Książę, dziecko. 

DZIEWCZYNKA: Kiedy? Kiedy? 
WYSŁANIEC: (nie odpowiada na jej pytanie. 

Spojrzał na zegar) Zegar stanął. 
DZIEWCZYNKA: To Zielony Pajac zatrzymał 

zegar. Wie pan, mój Zielony Pajac, który powinien 
wisieć na lampie. 

WYSŁANIEC: A to trzeba będzie Pajaca na 
lampie powiesić. 

DZIEWCZYNKA: (z radością) Och, tak! Trzeba 
będzie Zielonego Pajaca na lampie powiesić. Jak to 
dobrze, że pan przyszedł! Teraz się już niczego nie 
boję. Niech pan tylko powie... 

WYSŁANIEC: (nie słucha jej) Potrzebna mi 
moja drabinka (bierze drabinkę). 

' DZIEWCZYNKA: (zastępuje mu drogę) Niecił 
mi pan powie... Niech mnie pan tak nie zostawia. 
Niech się pan nade mną zlituje. Ja tak się męczyłam... 
Ja nie potrafię nawet panu powiedzieć o całej mojej 
męce. 

WYSŁANIEC: Dużo mam jeszcze roboty, dziec
ko. Ale ja tu wrócę, wrócę nastawić zegar. 
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DZIEWCZYNKA: Co ja mam zrobić? Ja prze
cież nie mogę tutaj zostać. 

WYSŁANIEC: A zostań tu, dziecko, zobaczysz 
bal. 

DZIEWCZYNKA: Zostanę, kiedy mi pan tak 
mówi. Ale ja się będę strasznie męczyć. I przecież 
jestem w koszuli. 

WYSŁANIEC: (zdziwiony) W koszuli? A cóż 
to szkodzi. Zobaczysz: ładne tańce, ładne stroje. 
Piękna zabawa. 

(Zarzuca drabinkę na ramię, wychodzi na lewo. 
Idąc potrąca drabinką nadbiegającego ZIELONEGO 
PAJACA). 

DZIEWCZYNKA: (woła za WYSŁAŃCEM) 
To jest właśnie Zielony Pajac! 

WYSŁANIEC: A uiech się zabawi i on. Nudził 
się przecie, wisząc tak ciągle na lampie. 

ZIELONY PAJAC: (biegnie. Śpieszy się. Otwie
ra jedne, polem drugie drzwi narozcież. Orkiestra 
za sceną bardzo głośno gra marsza). 

DZIEWCZYNKA, KTÓREJ SIĘ ŚNI: (rozglą
da się w pomieszaniu po sali, cofa, biegnie, przytula 
do kolumny.) 

(Przez rozwarte przez PAJACA dwoje drzwi wcho
dzi barwny orszak strojnych par. Rozsypuje się po sali. 
Damy, panowie, dyplomaci, oficerowie, Czarne Woj
ska. Czarne Wojska są we frakach, w czarnych ma
skach. Gwar rozbawionego tłumu napełnia sałę. Dźwię
ki marsza zamieniają się w dźwięki taneczne). 
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EWA: (przepięknie ubrana, roześmiana, wspar
ta na ramieniu jednego z pośród Czarnych Wojsk, 
przechodzi obok DZIEWCZYNKI.) 

DZIEWCZYNKA: (z wyrzutem) Ewo! 

EWA: To ty? Tutaj? (puszcza ramię czarnego 
tancerza) Dlaczego jesteś w koszuli? 

DZIEWCZYNKA: Nie wiem. Jak możesz się 
zadawać z Czarnemi Wojskami? 

EWA: Z jakiemi Czarnemi Wojskami? To mój 
tancerz! Co za śliczny bal! Tyle osób! Ale przecież 
nie możesz zostać tu tak nieubrana. Idź do domu! 

DZIEWCZYNKA: Nie mogę. Nie wiem, gdzie 
mój dom. 

ZIELONY PAJAC: (przewija się między tłumem. 
Zbliża się do DZIEWCZYNKI). 

EWA: Co ty mówisz? No, to weź mój szal, okryj 
się! (Zdejmuje z siebie szal i zarzuca na ramiona 
DZIEWCZYNKI. W tejże chwili ZIELONY PA
JAC zdejmuje z niej szal). 

DZIEWCZYNKA: (rozkłada ręce) No, widzisz... 
Co ja mogę zrobić! 

EWA: (ze śmiechem) Nie martw się! To nic nie 
szkodzi. To jest tylko sen, obudzisz się. 

DZIEWCZYNKA: Teraz już nie. chcę się obu
dzić przed końcem. 

EWA: Przed końcem balu? 

DZIEWCZYNKA: Przed końcem balu. 
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EWA: (wzrusza ramionami) Przecież ten bal 
nigdy się nie skończy. Ale idę tańczyć, dowidzenia. 
(Do czarnego tancerza) Mam jutro egzamin z geo-
metrji !  (Odchodzą, przyłączają się do tańczących 
par).  

(Obok DZIEWCZYNKI przechodzą GRUBA 
PANI i WYSOKI PAN Z KOMITETU). 

GRUBA DAMA: Jego ekscelencja? 
WYSOKI PAN: Nadejdzie, nadejdzie. 
MŁODA PANIENKA: (podbiega) Pani mnie 

musi, koniecznie musi przedstawić ekscelencji. 
(Przechodzą dalej).  
Nadchodząca PIĘKNA DAMA (do towarzy

szącego jej GENERAŁA): Co za piękny bal, panie 
generale! 

GENERAŁ: Prześliczny, proszę pani. Bal, że 
tak powiem, głęboko narodowy. 

PIĘKNA DAMA: Tak. Tak. Szalenie lubię to 
tango. Tańczmy. 

GENERAŁ: W tej chwili proszę pani. (Odpina 
szablę) Ogromnie przeszkadza w tańcu. 

DZIEWCZYNKA: (patrzy na nich) Niech pan 
tego nie robi. O, niech pan tego nie robi, panie ge
nerale. Trzeba być w pogotowiu, (ciszej) Czarne Woj
ska są tu na sali. 

GENERAŁ: (ogląda się zdziwiony) Czarne Woj
ska? (do DAMY) Proszę pani, w naszych głęboko 
pokojowych czasach... 

(Odchodzą). 
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(Obok kolumny, przy której słoi DZIEWCZYN
KA, zatrzymuje się TRZECH PANÓW. Rozmawiają). 

PAN I: No tak, przeszło 250.000 bezrobotnych. 
PAN II: Sytuacja gospodarcza... 
PAN III: Złote, dolary, funty. 
PAN I: Ale nasz narodowy polski przemysł... 
PAN III: Złote, dolary, funty. 
DZIEWCZYNKA: (która patrzyła przelękniona, 

usłyszawszy urywki rozmowy, wysuwa się, zwraca gło
wę iv ich stronę). 

DZIEWCZYNKA: (nieśmiało) Czy panowie mó
wili o Polsce? 

PANOWIE: (odwracają się zdziwieni). 
PAN I: Nie, mówiliśmy o polityce. 
DZIEWCZYNKA: Proszę pana. Chciałabym pa

nom powiedzieć. Tu nikt o lem nie wie. Nikt nie 
chce wiedzieć... Czarne Wojska są już w Mieście. 

PAN II: Czarne Wojska? Czy pani jest nieza
dowolona z balu? 

DZIEWCZYNKA: Przecie to niemożliwe, żeby 
wszyscy ci ludzie... 

PAN I: (przerywa jej) Ludzie! (poważnie): Tu 
są, proszę pani, zebrane wysoko postawione osoby. 

DZIEWCZYNKA: Nie chciałabym obrażać wy
soko postawionych osób. Ale skoro panowie są u 
rządu... 

PAN II: (przerywa) Co? Pani jest niezadowolo
na z rządu? 
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DZIEWCZYNKA: Ja nie o lem wcale chcia
łam mówić. Ja się na tem nie znam. Mnie idzie o rze
czy ważne. 

PAN III: Złote, dolary, funty? 
PAN I: (obrażonym tonem) My mówiliśmy właś

nie o rzeczach ważnych. (Odwraca się do II-go PANA): 
Był pan na uroczystości narodowej? 

PAN II: Ach, panie radco! Co za piękna, wznio
sła uroczystość! Ekscelencja przemawiał! 

PAN II: (ze czcią) Ekscelencja... 
(Glosy w głębi sali: Ekscelencja... Ekscelencja! 

Ogólne zamieszanie. Glosy coraz bliżej drzwi: Eksce
lencja!) 

(Wszyscy cofają się. ZIELONY PAJAC pod
biega do drzwi. Otworzył je szeroko. Tłum się roz-
stępuje. Wchodzi WÓDZ CZARNYCH WOJSK. 
W czarnym fraku, czarnej masce. Przez piersi wielka 
bialo-amarantowa wstęga, ordery). 

WSZYSCY: A... a... 
(Kłaniają się. Grono osób z komitetu nadbiega. 

DZIEWCZYNKA od kolumny ogląda się strwo
żona). 

WÓDZ CZARNYCH WOJSK: Proszę, niech 
państwo nie przerywają sobie zabawy. 

WYSOKI PAN Z KOMITETU: Ekscelencjo! 
Ekscelencja raczy spocząć. 

GRUBA DAMA Z KOMITETU: (z wybuchem 
radości) Ekscelencjo! 
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PANIENKA Z KOMITETU: Ekscelencja taki 
łaskawy... 

GRUBY PAN Z KOMITETU: Ekscelencja ra
czy dalej... 

WÓDZ CZARNYCH WOJSK: (kłania się) Dzię
kuję. Dziękuję państwu za serdeczne, prawdziwie 
staropolskie przyjęcie. Ale, proszę, niech państwo 
bawią się dalej. Dokonaliśmy wielkiego dzieła, uczci
liśmy, co mieliśmy najdroższego. Uroczystość się 
skończyła. Teraz jest życie. Proszę, proszę, niechże 
państwo wrócą do przerwanej zabawy. 

WYSOKI PAN Z KOMITETU: Krzesło dla je
go ekscelencji! 

GRUBY PAN: Krzesło! 
ZIELONY PAJAC: (wybiega. Wpycha z trudem 

przez drzwi wielki purpurowy fotel o złotych poręczach 
z koroną. Panowie rzucają się, aby mu pomóc. Usta
wiają krzesło z boku). 

DZIEWCZYNKA: Ach Boże! Oni mu stawia
ją tron! (zasłania oczy rękawem). 

WÓDZ CZARNYCH WOJSK: (usiadł w fotelu, 
dał łaskawy znak dłonią, aby tańczono. Pary zaczyna
ją wirować znów). 

(Tymczasem koło tronu ustawia się długi szereg 
osób. Ogonek czekający na przedstawienie). 

WYSOKI PAN Z KOMITETU: Ekscelencja po
zwoli sobie przedstawić... 

(Pierwszy pan z ogonka podchodzi, kłania się 
i t. d.) 
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DZIEWCZYNKA: (opuszcza ręce. Zawadziła 
rękawem koszuli o ordery jakiegoś zagranicznego DY
PLOMATY, który przechodził obok niej z damą). 

DYPLOMATA: (odwraca się zdziwiony) Made
moiselle? 

DZIEWCZYNKA: Niech pan nie myśli, niech 
pan nie myśli, że to tak naprawdę. To tylko dzisiaj. 
Naprawdę, tak w głębi jest inaczej. 

DYPLOMATA: (coraz więcej zdumiony) Nie 
rozumi. (Odwraca się do swej towarzyszki) Quel beau 
pays cette Pologne! (Przechodzą). 

DZIEWCZYNKA: (podniosła głowę, rozgląda 
się, czy WYSŁANIEC wreszcie nie nadchodzi). 

(Tymczasem świetne pary, Czarne Wojska, ofice
rowie, dyplomaci tańczą, chodzą, pochylają się w tań
cu. ZIELONY PAJAC i ten, zwabiwszy jakąś piękną 
tancerkę, połączył się z drgającem, rozsypującem się 
kołem. Muzyka gra najbardziej zmysłowy, najbardziej 
nowoczesny i niezrozumiały taniec). 

WÓDZ CZARNYCH WOJSK: (zstąpił z tronu, 
zachęcił ruchem do tańca grono otaczających go osób. 
Sam rozgląda się, chodzi dookoła sali. Podszedł wresz
cie do DZIEWCZYNKI). 

DZIEWCZYNKA: (drgnęła. Podniosła głowę. 
Patrzy w zamaskowaną twarz. Po dłuższej chwili z krzy
kiem) Nie zabiłeś! 

WÓDZ CZARNYCH WOJSK: (daje głową znak, 
że tak. Znów patrzą na siebie w milczeniu). 

WÓDZ CZARNYCH WOJSK: (twardo) .Jesteś
my Czarnem Wojskiem. 
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DZIEWCZYNKA: (patrzy nu niego w milczeniu). 
WÓDZ CZARNYCH WOJSK: No i cóż? 
DZIEWCZYNKA: (przez chwilę jakby szukała 

słów. Wreszcie wybucha znów krzykiem) Żyje! 
WÓDZ CZARNYCH WOJSK: (roześmiał się 

długo, głośno) Pomnik! Wieniec, wstęgi... No tak. To 
była uroczystość. To był wielki czyn. A teraz — życie. 
Całe Miasto jest tu. (Zatacza ręką krąg, ukazując tań
czących). 

DZIEWCZYNKA: (znów milczy. Nie spuszcza 
z niego oczu. Po chwili) Zobaczysz! 

WÓDZ CZARNYCH WOJSK: Kłamiesz! 
DZIEWCZYNKA: (nie spuszczając z niego 

oczu) Nie! 
WÓDZ CZARNYCH WOJSK: (popatrzył na nią 

jeszcze. Skłonił się nisko, drwiąco. Rozłożył ręce jakby 
z politowaniem. Odszedł. Podbiegła do niego jakaś 
dama z radosnym okrzykiem: Ekscelencjo! Przyłą
czyli się do tańczących). 

DZIEWCZYNKA: (podniecona, drżąca z nie
pokoju, wspina się na palce, rozgląda to tu, to tam, 
czy nie nadchodzi wreszcie WYSŁANIEC). 

(Nadchodzi. Zwolna przesuwa się dokoła, między 
kolumnami, aby nie przeszkodzić tańczącym. Niesie 
swoją drabinkę na ramieniu). 

DZIEWCZYNKA: (dostrzegła go, rozpaliła się 
z radości. Z rozjaśnioną twarzą, czeka). 

WYSŁANIEC: (podchodzi do niej). 
DZIEWCZYNKA: (oderwała się od kolumny, 

chwyciła jego rękę) Już czas? 
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WYSŁANIEC: Już czas posunąć zegar, dziecko. 
Chodź, pomóż mi. 

DZIEWCZYNKA: Pan się nie boi Czarnych 
Wojsk? 

WYSŁANIEC: Jakich Czarnych Wojsk? Chodź
my posunąć zegar, dziecko. Nie będziemy wiecznie 
w miejscu stali. 

DZIEWCZYNKA: A Książę? 
WYSŁANIEC: Ruszy się czas, lo i Książę się 

zbudzi. Przytrzymasz mi drabinkę, żeby kto nie 
trącił. 

DZIEWCZYNKA: (z radością) Chodźmy! Niech 
się pan tylko strzeże Zielonego Pajaca! 

WYSŁANIEC: Gdzieżbym tam się bał Zielo
nego Pajaca! 

(DZIEWCZYNKA chwyciła WYSŁAŃCA za 
rękę. Obchodzą dookoła sali, poza kolumnami, żeby 
nic przeszkodzić tańczącym. Doszli. 

Ociężałym nieco, spracowanym ruchem oparł VVY-
SŁANIEC drabinkę o ścianę. Uchwyci się jej DZIEW
CZYNKA. WYSŁANIEC wstąpił na szczeble, pchnął 
naprzód obie wskazówki. Zegar uderza. 

Urwą się nagle i splączą taneczne dźwięki. Padnie 
zamieszanie na tłum. Zatrzymają się, rozsypią pary. 

Wy plącze się z pośród tłumu ZIELONY PAJAC. 
Pędzi do zegara. DZIEWCZYNKA wyskoczyła na
przeciw, rozkrzyżowała ręce). 

WYSŁANIEC: (bierze swoją drabinkę, przemy
ka się pod ścianą, przygarbiony, ociężały, niedostrze-
żony znika). 
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WÓDZ CZARNYCH WOJSK: (podniesionym 
głosem) Kto ruszył zegar? 

GŁOSY W TŁUMIE: Co się stało? Kto ruszył 
zegar? 

DZIEWCZYNKA: (pośrodku, podniosła ręce) 
Zwycięstwo! Czas ruszył. Zbudzi się Książę! Ludzie! 
Oprzytomnijcie, ludzie! Spojrzyjcie! Czarne Wojska 
są wśród was! 

GŁOSY: (przerażone) Czarne Wojska są wśród 
nas! Zdjąć maski! Zdjąć maski! Czarne Wojska są 
wśród nas! 

WÓDZ CZARNYCH WOJSK: (podniesionym 
głosem) Do mnie! 

(.Porzucą CZARNE WOJSKA swoje tancerki, 
kupią się wokół WODZA). 

ZIELONY PAJAC: (jak oszałały, przewija się 
między tłumem wkółko, ciągłe wkółko). 

WÓDZ CZARNYCH WOJSK: (rozkazuje) Nie 
dopuścić dnia! Zamknąć drzwi! 

(Rzucą się do drzwi CZARNE WOJSKA). 
GŁOSY W TŁUMIE: Drzwi zamknięte! Drzwi 

zamknięte! 
GŁOSY W TŁUMIE: Czarne Wojska! Kto je 

zwalczy? 
DZIEWCZYNKA: Książę! Książę je zwalczy! 

On żyje! Słuchajcie! Patrzcie! Zdrowy pachnący po
ranek dotknął książęcej głowy. Otwiera Książę 
oczy. Spojrzał, spojrzał na Miasto rycerz 
bez skazy. Z całej Polski powietrza zaczerpnął w sze
roką pierś. Potężną ręką ściska cugle rycerskiego 
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konia. Wali! Bije jak młot książęce serce! Dojrzał 
wroga. Dojrzał wroga! Oto przebiegł gniew po ksią
żęcej twarzy. Targnął Książę cuglami... 

(Nagle zatargał Miastem, uderzył  w ulice Miasta 
potężny huk).  

DZIEWCZYNKA: Zeskoczył! Zwyciężył! 
(Potop czerwonych blasków, jakby łuna zalewa 

salę.  Lampy zgasły.  Jak czarna mgła kupią się,  prze
padają w mrokach CZARNE WOJSKA. ZIELONY 
PAJAC, ZIELONY PAJAC zatrzymał s ię  w koło
wym biegu,  zachwiał,  prasnął o  z iemię u  nóg DZIEW
CZYNKI. Spłaszczył  s ię,  leży jak z ielona plama. 

Coraz bl iżej ,  coraz bl iżej  słychać grzmiący tętent  
książęcego konia.  

Porwała się  DZIEWCZYNKA, KTÓREJ SIĘ 
ŚNI, wyciągnęła ręce,  chce s ię  rzucić  do drzwi,  krzyk
nęła.. .)  

DZIEWCZYNKA: Ja się nie chcę obudzić! Ja 
się nie chcę obu... 

(Światło gaśnie.  Ciemno).  

(Obudziła s ię).  
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