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AKT I
Nieduży pokój. Staroświeckie meble, przez okno przeslonię.te fir,ankami
wpadają promienie zachodzącego słońca.
Dużo
doniczkowych
kwiatów.
W głębi schody prowadzące do pokoju na górę przed drzwiami tworzą coś
w rodzaju balkonika. W przeciwległym rogu pokoju kominek z przygotowanym drzewem, stolik, na którym leżą dwie talie kart, trzy fotele i pia-

nino. W czasie trwania akcji na dworze powoli się ściemnia.
Wchodzi
Julia. Nieduża, szczupła staruszka, lat sześćdziesiąt kilka. Niedużą kon-!!wkq podlewa doniczkowe kwiaty na pólkach, po chwili rozgląda się.
JULIA Romeo! Romeo, gdzie jesteś? (ścisza glos, podchodzi do jednego z foteli
i poprawia na nim poduszkę. Wchodzi Romeo o kHka lat starszy od Julii,
siwy, przygarbiony. Idzie na palcach, tak że Julia go nie widzi, staje za
nią, pochyla się i kładzie jej rękę na ramieniu. Julia odwraca się) Oh, przestraszyłeś

mnie! To

przedeż

czas itwojej

pqpołudniowej

dmemk'i. A ja, nie-

mądra,

wołałam cię tak głośno i na pewno cię obud~łlam.
Nie spałem już. Patrzyłem przez uchylone dTZwi jak [podlewasz

ROMEO
JULIA Patrz, azalia ma cztery nowe pą·czki.
kwitnąć. Ale nasze kwiaty widocznie nas

Myślałam,

lubią

i 111ie

że

już

chcą

nie
się

kwia<ty.
!będzie

z nami

rozstać.

ROMEO Któż chciałby się dobrowolnie rozstać z tobą, Julio? ...
JULIA (zawstydzona) Mówisz do mnie tak, jakbym miała wciąż osiem111aście lat...
ROMEO To najlepszy sposób, aby nie [pozwolić się k®iecie zestarzeć. Masz
dzisiaj śliczną suknię.
JULIA Wyjęłam ją z kufra 111a strychu. Fachnie jeszcze trochę naftali,ną.
A może !Śmieszy dę to, że noszę takie jasne kolory.
ROMEO Dlaczego? To pomyłka, że starzy <
l udzie ubierają się czarno. Czas domaga się od nas coraz jaśniejszych lbarw. Przecież nawet włosy brunetek
maluje się na srebrno.
JULIA Usiądź w fotelu, a ja otulę ci nogi pledem i usiądę obok .ciebie. Poczekamy, aż zapadnie mrok i można będzie zapalić w kominku.
ROMEO Wykorzystajmy jeszcze ostatnie promienie słońca. Julio - a może? ...
JULIA (zawstydzona) Jeszcze nas iktoś zobaczy ...
ROMEO Któż nas może obaczyć oprócz azalii, fiołków alpejskich i ptaków, które
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codziennie przylatują po okrusZYlllY na paTapet okna. Nawet kotka Debora
jest zajęta własnymi miłosnymi sprawami.
JULIA Parys może przyjść wcześniej.
ROMEO Parys przychodzi zawsze o ósmej. To jest godzina, o iktórej zaczynamy
grać w pr·e feransa. Wiesz, jaki jest punik>tualny. No więc? Julio'!
JULIA (uśmiecha się) Jeżeli chcesz koniecznie ...
ROMEO Twój egzemplarz jest na ,półce. Mój mam ze sobą.
J'ULIA (bierze egzempLarz i zaczyna wolno wchodzić po schodach)
ROMEO Prędzej, Julio!
JULIA Zapominasz, że nie mogę już taik szybko chodzić po schodach Mam JUZ ...
ROMEO Nie, nie mów, ile masz lalt. Poruszasz się ·z rtalkJm wdzięJci,em, jak
wted~·. kiedy zobaczyłem cię po raz pierwszy.
JULIA (staje na balkoniku i opiera się o drzwi) Już jestem. Czekam na ciebie, Romeo.
ROME :J Chwileczkę! Włożę tylko okulary. (kladzie okutarv i cichym wzruszo·
nym glosem zaczyna czytać fragmtz1nty sceny balkonowej z "Romea i Julii".
W trakcie kiedy ją obejmuje, czytają; powoli się ściemnia)

JULIA Któż ci do tego miejsca wskazał drogę?
ROMEO Miłość kazała mi .go szukać pierwsza.
Swej pożyczyła mi rady, ja zasię
Swegam jej oka użyczył. Nie jęstem
żadnym żeglarzem, lecz gdybyś ty była
Z dala ode mnie, talk jak brzeg, najdalszym
Podmy!Wan morzem, 1ze wszelką śmiałością
Ja 'b ym po taki W}'Prawił się towar.
JULIA Z wiarołomnego śmieję się ikochania.
O ony Romeo, jeżeli miłujesz,
Wyznaj to z całą srezerością, lecz jeśli
Mniemasz, żeś umiał zdobyć mnie zbyt prędko
Ja .zmarszczę czoło i będę fałszywa.
ROMEO Pani, przysięgam na ten miesiąc święty
Co tam powleka srebrem drzew wierzchołki ...
JULIA O, nie przysięgaj na miesiąc niestały,
Który co miesiąc zmienia się w swym kole,
Bo w takim razie mogłaby się równie
I twoja miłość okazać niestałą.
ROMEO Na co mam przysiąc?
JULIA Nie przysięgaj na nic
Albo, gdy zechcesz, przysięgnij na własne
.S:we ja urocze, bóstwo mych uwielbień,
A ja uwierzę.
ROMEO Jeśli mego serca
Kochanie drogie ...
JULIA Dobrze, nie przysięgaj.
Choć się raduję tobą, nie radują
Przecież mnie śluby tej nocy dzisiejszej,
.Zbyt są pośpieszne, niezwyczajne, nagłe,
Nazbyt podobne są do błyskawicy,
Której już nie ma, zanim zdołaliśmy
Rzec, ~ się łyska. O luby, !dobranoc!
Oby nam dojrzał ten pączek miłości
Pod tchnieniem lata i pięknem wystrzelił
Kwieciem, do czasu, gdy się znów spotkamy.
O, dobrej nocy - zaśnij z tym spokojem,
Jaki zamieszkał dzisiaj w sercu majem.
ROMEO (zamyśLony, składając książkę) A może on to o nas

(dtu.ga pauza)

JULIA Niedługo powinien przy)sc
ROMEO (zamyś1onY) Parys też
TOla jegO była niewiele u riAk
dobrze się czuje w n
JULIA Przypuszczam, że tak.
ROMEO Nie wiem. Są sprawy
wiek zaczyna się nad nimi
lest dobrze ... PrzychodZi rorlzie.nl
(Julia podnosi się) Wróć
siada przy pianinie i za".,."".a
rego wa1ca. Metodia j

JULIA (wchodząc) Wróciła
łość i zasnęła, zwinięta w
kochat:~ków. Chcesz cO'Ś zagrać'?
ROMEO Nie... Przypomniała mi
metodi~; jednym pa1cem)
JULIA Pamiętam. Przecież od ni
ROMEO Dziwna rzecz. Powinna
słyszysz tej nuty, która
JUiLIA Bo przecież było i noze~
ROMIDO Tak... (po pauzie)
tak ibardzo zajęci sobą,
czego nigdy dotąd nie r
JULIA Może po prostu nie
ROMEO Żyjemy 1już ze so.bą
JULIA Ale lata szczęśliwe są
się, że kiedy miałlam osiemnasc~
ujr:załam cię obok siebie i
ROMEO (uśmiecha się, potem
JULIA Zostaw tę melodię w
powinny się znajdować
rej leżą stare listy i spło"';"~
ROMEO A jednalk. myślę, że
się trochę, JuliO'? Powiedz
JULIA (z tekkim wahaniem)
ROMEO (gra) Widzisz sama,
lu .o bok mnie, tak, połóż
się usłyszeć ...
napisał?

Jak

myślisz?

kiedyśmy się urodzili, on już od paru slu1eci leżał,
!kamienną płytą, na której napis starł się od ludzkich kroków.

JULIA Wtedy,

ROMEO Poeci mają .silę _
JULIA A zresztą tamci umarli.
ROMEO Nie powinni byli umrzeć.
i)otrafi znaleźć słów równie
A my przyszliśmy na świat po
sobie imiona od Romea i Julii i
JULIA (sclwdzi powoli) Widzisz .nieje i osta11nie promyki gasną
ROMEO Dobrze jest wychodzić pa
spokojnym domu, prawda,
'l'ęce są zawsze takie
JULIA To tylko ty nie
~trzymał się nad nami.
pokoju?
ROMEO Kocham cię, Julio .. .
JULIA Kocham cię, Romeo .. .

prz)'lkryty

(ściemnia się zupetnie,
konaniu orkiestry, w
Julia. Przyciska do
Po chwiLi wchodzi

A
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Nawet kotka Debora
To je.st gOdzi~, o iktórej
. No Wlęc? Julio? zaczynamy
mam ze sobą.
wchodzić Po schodach)
szybko chodzić po schodach
. .
. ~am Juz ...
Poruszasz się •z ltalk'
pierwszy.
1m wdziękiem, jak
o drzwi) JuŻ jestem

·
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.
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ROMEO Poeci mają siłę przeczuwania.
JULIA A zresztą tamci umarli.
ROMEO Nie powinni byli umrzeć. To był błąd. Może Szekspir bał .się, że nie
potrafi znależć słów równie pięknych dla żywych i dlatego kazał im odejść?
A my przyszliśmy na świat .po to, aby ,poprawić legendę. Pożyczyliśmy
sobie imiona od Romea i JuliL .i pożyczyliiśmy sobie ich miłość.
JULIA (schodzi powoLi) Widzisz - słońce już zaszło. Horyzont powoli ciemnieje i ostatnie promyki ,gasną jak rz.apalki.
ROMEO Dob11ze jest wychodzić !Da spotkanie wszystkim godzinom w n;;·s~ym
spokojnym domu, prawda, Julio? Daj mi rękę. Jak ty to TObi~z. że twoje
Tęce są zawsze takie gładkie? Przecie sama zajmujesz się ·gospodarstwem.
JULIA To tylko ty nie dostrzegasz zmarszczek i zwiotczałej skóry. Czas zaltrzymał się nad nami. Słyszysz? Nawet zegar id~Zie wolniej w naszym
pokoju?
ROMEO Kocham cię , Julio .. .
JUiLIA Kocham cię, Romeo .. .
(długa

pauza)

JULIA Niedługo powinien przyjść Parys. Pójdę zaparzyć herbatę.
ROMEO (zamyślony) Parys też był bohaterem tamtego drama tu. Tylko że
rola jego była niewiele większa od roli staty.sty. - Jak myślisz, "Czy !Parys
dobrze się czuje w naszym domu?
JULIA Przypuszczam, że tak. Skąd d to przyszło do głowy tak nagle?
ROMEO Nie wiem. Są sprawy zupełnie proste i raptem któregoś dnia czło
wiek zaczyna się nad nimi zastanawiać. (po pauzie) J.a też, sądzę , że mu
jest dobrze ... Przychodzi codziennie, od tylu lat i gramy razem w karty.
(Julia podnosi się) Wróć prędko z kuchnii, dobr,ze? (Julia wychodzi, Romeo
siada przy pianinie i zaczyna cicho, jednym palcem wygrywać melodi ę starego walca.

Melodia jest niespokojna,

kręta,

pełna

(wchodząc) Wróciła Debor.a. Nasyciła gdzieś na
łość
i zasnęła, zwinięta w klębe<k. Ona nie ma
kochaBków. Chcesz coś zagrać? Postawię ci lampę.

JULIA

ROMEO Nie ...

PrzY'Pomniał.a

mi

się

urwanych

dźwięków)

niespokojną miszczęścia do wiernych

dachu

po prostu ta me1odia.

Pamiętasz?

(gro

melodit; jednym palcem)

.

moze on to o nas napisał? Jak

ju~ od paru slu1eci leżał
Się od ludzkich krok.ow.' przyikry ty

JULIA P.amiętam. Przecież od niej wszystko się zaczęło.
ROMEO Dziwna rzecz. Powinna .brzmieć radośnie, a jest w IIliej smutek. Ni~
słyszy\Sz tej nuty, która brzmi j.aik pożegnanie?
JULIA Bo przecież było i .pożegnanie.
ROMEO Tak ... (po pauzie) Wł.aściwie jak to wtedy było z Pail'y\Sem? Byliśmy
tak !bardzo zajęci sobą, że na niego nie zwróciliśmy prawie uwagi. Dlaczego nigdy dotąd nie rozmawialiśmy na ten temat?
JULIA Może po prostu nie mieliśmy czasu.
ROMEO Zyjemy 1już ze sobą w tym domu przeszło czterdzieści lat.
JULIA Ale lata szczęśliwe są krótsze niż lata pełne trosk. Czasem wydaje mi
się, że kiedy miallam osiemnaście 1at, obudziłam się po PTostu którejś IIlocy,
ujrzałam cię obok siebie i za chwilę =ów zasnę ®".zym.ając cię za rękę.
ROMEO (uśmiecha się,, potem znów spuszcza głowę i gra swój uparty motyw)
JULIA Zostaw tę melodię w spokoju, Romeo. Jej miejsce jest tam, gdzie
:powinny się znajdować wszystkie wspoiDIIlienia. W małej szufladzie, w której leżą stare listy i spłowiałe wstążki od kapeluszy!
ROMEO A jed.nak myślę, że moglibyśmy do otego wrócić. A może lękasz
się trochę, Julio? Powiedz mi szczerze.
JULIA (z lekkim wahaniem) Nie ...
ROMEO (gra) Widzisz sama, niewołana wysuwa mi się spod palców. Usiądź
tu obok mnie, tak, połóż mi głowę na ramieniu - a teraz postarajmy
się usłyszeć ...
(ściemnia się zupełnie, nadpływa

ta sama melodia walca,
konaniu orkiestry, w tyle sceny, ukazuje się młoda,
Julia. Przyciska do piersi balową sukienkę i tańczy z nią
Po chwili wchodzi dwudziestoletni Parys, młoda Julia

ale już w wyosiemnastoletnia
w takt muzyki.
odwraca głowę)
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JULIA (podbiega do młodego Parysa) Jesteś nareszcie! To cudownie! Patrz!
Przyniesiono mi suknię! Podoba ci się?
p ARYS Ty mi się bardziej podobasz. Wyglądasz jak wiatr pędzący
!Przed .sobą obłoczek tiulu. Taki ciepły, bladoróżorwy wiatr.
JULIA Blal:loróżoWY? Przecież rwiatr nie ma !koloru. Jest pl1Zezroczyslty.
PARYS Tak iAle lkiedy wialtr jest .zakochany, wtedy lekko rumieni się od słońca. A przecież ty jesteś zakochana?
JULIA O, tak!... Słyszysz, jak g,rają?
PARYS (zdziwiony) Nie, nie słyszę.
JULIA Ach, prawda, ty me możesz słyszeć. (Podo~no .tylko ktoś, kto lllizie
na swój pierwszy bal słyszy w powietrzu melod1ę ;pierwszego walca, którrego zagrają na sali. A to nie jest twój pierwszy !b al...
PARYS Ale pierwszy bal .z tobą. To prawie to samo. I właśnie dziś muozę ci
sprawić małą przykrość ...
JULIA O, nie, nie ~ powiesz mi o tym jutro!
PARYS Kdedy widzisz ... iJuliJO, cz.y barrd•zo oi zależy, żeby być I1la ;tym !balu
od samego początku?
JULIA Jak możesz nawet pytać! Od miesiąca co noc przeżywam go we śnie!
PARYS Niestety tak się składa, że będę musiał się spóźnić. Dootałem wiadomość od stryja, że jest ·c hory i muszę zajść do niego. Wiesz, rż:e miesmt.a
daleko !Za miastem, Więc zan•i m w;rócę ...
JULIA Och, Parysie, czy miesiąc snów twojej narzeczonej .jest czymś co tak
łatwo można przekreślić?

PARYS Musisz mnie zrozumieć. Bez ważnego powodu nie odlbieraŁbym ci na
pewno ani minuty balru.. Masz łzy w oczach? Słuchaj, mam .p ewien IPOmysł.
Będzie ci towarzyszył mój przyJaciel, który przyjechał na kilka dni i nudzi
się w naszym mieście. A ja zjawię się później.
JULIA IPmyjaciel? N.ie wiedrz.iałam, że masz przyjaciół.
ROMEO Wobec tego jak mogłaś mnie pokochać? Od ludzi, którzy nie mają
rprrzyjaciół, należy uciekać. A o nim nie słyszałJaś do tej pory, bo nie :widziałem go cztery lata, od czasu kiedy skończyliśmy szkolę.
JULIA Co robi lten twój pr.zyjaciel? Gdzie mies~.a?
ROMEO Pod każdą szerokością geograficzną. Jest marynarzem. Wraca ze
swojego pierwszego rejsu.
JULIA Jak się nazywa?
PARYS Romeo.
JULIA Romeo? Nie boisz się tego imienia?
PARYS Nie. Nie wierzę w przesądy, w 7lbiegi okoliczności i w pokrewieństwo
imion. Wierzę rw ciebie, JuJ:io. Czy mam pójść rpo niego?
JULIA (po chwi!i wahania) bobrze. Ale przyjdziesz prędko, !Pl"awda?
PARYS Bardzo prędko. Może nie zdążysz nawet skończyć swojego wymarzonego
walca! Idę.
JULIA Zapomniałeś c czymś, Parysie.
PARYS O czym?
JULIA Zapomniałeś mnie pocałować na pożegnanie.
PARYS (uśmiecha się, wraca, całują się i tańczą kiLkc!. pas waLca, wychodzą.
Swiatlo się zmienia, Romeo i Julia siedzą w fotelach. Julia rt.ziwnie zmieszana, Romeo zmarszczył brwi)
ROMEO Nie wiedziałem, że pocałowaliście się wtedy.
JULIA To przecież naturalne. Za dwa miesiące miałam zostać jego żoną.
ROl\tiEO Jakoś nie przychodziło mi do głowy, że mogliście się całować?
JULIA (milczy)
ROMEO I to ty sama przypomniałaś mu o tym. Byłby odszedł 1b ez pożegnania,
a ty zawołałaś go!
JULIA (usprawie ;Hiwiając się) Miałam osiemnaście lat, Romeo, dostałam pierwszą długą sulvnię i szłam na pierwszy bal.
ROMEO (gderliwie) To niczego nie usprawiedliwia. Mogłaś na mnie poczekać.
JULIA Jesteś niesprawiedliWY. Skąd mogłam wiedzieć, że się zjawisz. Kto
ci kazał błąkać się tyle czasu po świecie?

ROMEO (zly) Ba! (po patt.Zie) Jaki o.
JULIA Znasz go równie dobrze, jak ja
gramy codziennie wieczorem w pr
ROMEO Alę nigdy nie był we mnie
chwili) Tak ... Gramy codziennie ra
tak, jak przyWYka się do swego
używa. Po pewnym czasie !Ilie d
A wtedy? To było tak dawn(l, że
uśmiechnięty?

.JULIA (z entuzjazmem) O tak! Nigdy
ROMEO Nie ta~, jak mnie, prawda?
.JULIA (z lekkim wyrzutem) Romeo ...
ROMEO Nie W'iem, co mi jest. Rozdr.a ·
JULIA Widzisz? Mówilam ci, że trze
który zapada w sen na zimę. Nie
Zapomnijmy o nim. Rozpalę ogień
i przytulnie.
ROMEO Nie. nie ... Ono już tu jest. We
por<Jdzić. Dornaga się swego ciągu.
tego samego walcal

JULIA Pro~zę cię, Romeo, przestań.
ROMEO Nie chcesz się ze mną spotka
JULIA Prz~ież jesteś tu obok mnie.
ROMEO Tak. ale tamten miał dwadzi'
Mlody Romeo, idzie szybko, spręży
w

białej,

balowej sukience)

•ROMEO Przepraszam... Przystał mnie ;t
JULIA T<:tk, wszystko już wi.em. JOtorne
ROMEO Julia? Właściwie z.gadłem od
musiała wyglądać właśnie tak jak
JULIA A pan'? Jest pan prawdziwym
ROMEO Chyba nie. Wcale nie jestem!
baśniowy kochanek,, a ja jestem
kochał kobietę, a ja kocham swoje
JULIA Czy są piękniejsze od kobiet?
ROMEO Są równie kapryśne i trudn
wierności. Kiedy człowiek żegna się
nocześnie z życiem.
JULIA Romeo też odszedł razem ze sw
ROMEO Tak, ale to było bardzo dawn
JULIA Czy - ozy pan umie tańozyć w.
ROMEO (śmieje JięJ Spróbuję . Kiedyś
się. Walc wymaga lekkości. trzeba
nogi są przyzwyczajone do rozkoły,
mać się ziemi!
.JULIA To był pana pierwszy rejs, pra
ROMEO Tak. Parys pani powiedział?
znawać do swego braku doświadczen
bal! (Jul1a nagle opuszcza głowę i z,
JULIA Nie wiem... Miałam przez chwil
ROMEO Ja też ...
JULIA Wydawało mi się, że coś odebod
wyciągnę .rękę, aby to zatrzymać, ue
ROMEO A mn ie się WYdawało, że już
Od nas samych •zależy, aby nigdy
drogie.
JULIA Parys powtarza mi to samo. M
Ze przypadki i zdarzenia możemy w
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To cudownie! Patrz.!
Wyglądasz.
bladoróżowy

jak wiatr pędzący
wiatr.
koloru. Jest pl1Zezroczyslty.
, wtedy lekko rumieni się od słoń-

IPodobno tylko lctloś, kto IIdzie
pierwszego walca, któpierwszy bal...
to samo. I właśnie dziś muszę ci
melodię

żeby

co noc

być

IlJa

przeżywam

,t ym ibalu

go we śnie!
wiadomieszka

s.ię spóźnić. Dostałem
zajść do niego. Wiesz, że

dest

czymś

co tak

powodu nie odlbieraŁbym ci na
? Słuchaj, mam ,p ewien pomysł.
przyjechał na kilka dni i nudzi

późnieJ.

Od ludzi, którzy nie mają
.ch,.c?")''~ do tej pory, bo nie .w iszkołę.

marynarzem.

Wraca

ze

okoliczności

i w pokrewieństwo
po niego?
prędko, IPI"awda?
skończyć swojego wymarzonego

kilka. pas waLca, wychodzą.
fotelach. Julia dziwnie zmie-

,

uśmiechnięty?

.JULIA (z entuzjazmem) O tak! Nigdy nie widziałam go w złym humorze.
ROMffiO Nie talk, jak mnie, prawda? No, •powiedz., ,powiedz, co masz. na myśli!
.JULIA (z lekkim wyrzutem) Romeo... Co ci jest?
. .
ROMEO Nie wdem, m mi jest. Rozdrażniło mnie to wspomrueru.e.
JULIA Widzisz? Mówiłam ci, że trzeba je zostawić w spokoju. Jest jak jez,
który zapada w o;en na zimę. Nie trzeba go dotykać, bo nastawia kolce.
Zapomnijmy o nim. Rozpalę ogień w kominku, od razu zrobi się ciepło
i przytulnie.
ROMEO Nie. nie ... Ono już tu jest. Weszło między nas i nic na to nie możemy
por<Jdzić. Domaga się swego ciągu. Teraz ja przyjdę ... (bierze parę akordów
tego sarnego walcal

JULIA Pro~zę cię, Romeo, przestań.
ROMEO Nie chcesz się ze mną o;potkać?
JULIA Prz~ież jesteś tu obok mnie. Prawdziwy ...
ROMEO Tak. ale tamten miał dwadzieścia lat... (w 'tyle sceny ukazuje się
Młody Romeo, idzie szybko, sprężystym krokiem,
po chwili Młoda Julia
w

przyjaciół.

się

ROMEO (zły) Ba! (po pauzie) Jaki on właściwie ·był wtedy, Parys?
JULIA Znasz. rgo równie dobrze, jak ja. Był twoim przyjacielem, a teraz. od lat
gramy codziennie wieczorem w preferansa.
ROMEO Al~ nigdy nie był we mnie zakochany! To jest pewna różnica. (po
chwili) Tak ... Gramy codziennie razem w preferansa. Przywykłem do niego
tak, ja!k przywyka się do swego pokoju, do sprzętów, których się co dZ11eń
używa. Po pewnym cmsie 1nie dostrzega się już ich !koloru i ikształltu.
A wtedy? To było tak dawno, że zapomniałem ... Był zawsze taki wesoły,

wtedy.
miałam zootać jego żoną.
że mogliście się całować?
Byłby odszedł

lat, Romeo,

!bez

pożegnania,

dostałam

pierw-

Mogłaś na mnie poczekar..
wiedzieć, że się zjawisz. Kto

białej,

balowej sukience)

ROMEO Prze,praszam ... Przysłał mnie ;tutaj mój pr.zyjaciel.
JULIA Tak, wszystko już wiJem. \Romeo?
ROMEO Julia? Właściwie zgadłem od razu. Przypusz{!Z8m, że tamta Julia
musiała wyglądać właśnie tak jak pani.
JULIA A pan'? Jest pan prawdziwym Romeo?
ROMEO Chyba nie. Wcale nie jestem romantyczny! Romeo był blady jak
baśniowy kochanek" a ja jestem opalony od morskiego wiatru. Romeo
kochał :kobietę, a ja kocham swoje statki.
JULIA Czy są piękniejsze od kobiet?
ROMEO Są równie kapryśne i trudne, ale chyba wierrue]sze. I wvmaga}ą
wierności. Kiedy człowiek żegna się z nimi podczas burzy, żegna się równocześnie z życiem.
JULIA Romeo też odszedł razem ze swoją kochanką.
ROMEO Tak, ale to było bardzo dawno i to była fantazja poety!
JULIA Czy - ozy pan umie tańczyć walca?
ROMEO (śmieje Jię) Spróbuję. Kiedyś "tańczyłem dobrze, ale odzwyczaiłem
się. Walc wymaga lekkości, trzeba prawie unosić si11 w powietrzu, a moje
nogi są przyzwyczajone do rozkołysanego pokładu i muszą mocno trzymać się ziemi!
.JULIA To był pana pierwszy rejs, prawda?
ROMEO Tak. Parys pani ,powiedział? Marynarze zwykle nie lubią się ,przyznawać do swego braku doświadczenia. Pierwszy rejs, to tak jak pierwszy
bal! (Juli.a nagle opuszcza głowę i zasłania sobie oczy ręką) Co pani jest?
JULIA Nie wiem ... Miałam przez chwilę dziwne uczucie.
ROMEO Ja też ...
JULIA Wydawało mi się, że coś odchodzi. Coś dobrego i bliskiego. I, że jeżeli
wyciągnę .rękę, a.by to za trzymać, uczynię gest pożegnania ...
ROMEO A mnie się WYdawało, że już nigdy nie wrócę na . morze ... Głupstwo!
Od iiHliS samych ,zależy, aby nigdy n[e żegt11ać się z tym, <:o jest dla nas
drogie.
JULIA Parys powtarza mi to samo. Mówi, że my sami tworzymy swój los.
Ze przypadki i zdarzenia możemy wyminąć jak kamienie leżące na drodze,
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tylko trzeba dob rze patrzeć
kiedyście się rc.zstali?
ROMEO T~> trudno powiedzieć.

pod nogi. Czy bardzo

zmienił

się,

od czasu

jednego Parysa, najmilszego kolegę
i towarzysza szczeniackich lat. Ten drugi dopiero się urodził. Ten drugi
jest zakochany. Pani go zna.
JULIA Tak... I widzę, że się nie zmienił. Pana słowa mają tę samą barwę, co
moje myśli o nim.
ROMEO Czy nie będzie pani ,przykro, że pierwsze godziny spędzimy bez niego?
JULIA T.rochę. Ale to moja własna wina. N~e chciałam viyrzec się pierwszego
walca.
ROMEO Mam sposób na skrócenie czasu! Tańcząc będziemy przez cały c<zas
mówić o nim!
JULIA Dobrze! I o pana okrętach.
ROMEO Oczywiście! Nie wytrzyma~bym, żeby pani nie opowiedzieć o ich
smukłych kształtach i kapryśnych charakterach. Hm... To śmieszne ...
JULIA Co?
ROJI.IlEO Nasze imiona, Romeo i .Julia. Kochankowie pl'zeznaczeni dLa siebie
przez poetę. A myśmy 6ię spóźnili. Zostaniemy wierni swoim kochankom,
a nie legendzie. Wejdziemy na salę, lut.izie dowdedzą się, jak się nazywamy
i zaczną sze,ptać: Patrzcie, to oni. To oni... A my będziemy tańczyć nie
patrząc sobie w oczy. Pani będzie spoglądała na drzwi, czy nie wchodzi
Parys, a ja pona d głowami par na sali zobaczę może smugę piany, jaką
zostawia za sobą płynący .parowiec!. .. Idziemy?
JULIA Tak ... Już czas ... (podaje mu rękę, odzywa się ta sam4 meLodia. Swiatlo
się wygasza. Na foteLach starzy Romeo i JuLia patrzą lna siebie zdumieni)
ROMEO Jakto, Julio? Tak przecież nie było! Tak nie mogło być!
.JULIA Chyba nie ...
ROMEO Nasza miłość wtedy się przecież zaozęła, nie mogłabyś tak ~wyczajnie
rozmawiać. Stałaś długą chwilę nie mogąc znaleźć ani jednego słowa ...
.JULIA Ty zbladłeś.
ROMEO Wcale nie :z-bladłem, widziałaś przed chwila.
.JULIA Właśnie tego nie mogę zrozumieć. Czyżbyśmy zapomnieli?
ROMEO Takich rzeczy się nie za,pomina! (po chwiLi) Nie mogę cię zrozumieć.
Podczas naszego pierwszego spotkania mówiłaś przez cały czas o Parysie.
To trochę niedelikatnie.
JULIA A ty o swoich statkach! I to mówiłeś o nich taik, jak o kobietach!
ROMEO A co miałem robić? Przecież nie zwracałaś na mnie uwagi!
JULIA Nie zapominaj, ż_e byłam młodą, dobrze wychowaną panną i miałam
narzeczonego!
ROMEO A mimo to wybrałaś się na pierwszy bal z nieznajomym!
JULIA Był przyjacielem Parysa i Parys sam mi to zaproponowal.
ROJI.IlEO Mogłaś się nie zgodzić!
JULIA Przecież wtedy byśmy się w ogóle nie spotkali.
ROMEO Ach, praiWda. .Już sam nie w~em, co mówię... Zdenerwowało mnie
to wszystko.
JULIA Widzisz, pros iłam cię, żebyś nie dotykał wspomnień.
ROJI.IlEO Myślałem, że będziesz w nich taka, jaką znałem cię przez czterdzieści
lat. A wróciłaś ~mieniona... Wszystko, co mówiłaś o Paxysie, brzmiało rtak
szczerze. Wyrastał w twoich słowach na jakiegoś człowieka pełnego najwspania lszych z alet.
JULIA Sam wiesz, że taki był.
ROMEO Wiem. Owszem, ja wiem. Ale ja i rty <to pewna ['Óżnica. Ty nie powinna ś ...
JULIA (wstaje) Oh, Romeo, proszę cię zostaw mnie w spokoju! (idzie szybko
parę

kroków, chwyta

ją

Znałem

nagly atak kaszlu)

ROMEO (podchodzi do niej szybko) Co ci jest? Przeziębiłaś się?
JULIA Nie, to chyba po cz ątki astmy. Zerwałam się za szybko i...
ROMEO (tr osk liw i e prowadzi ją na foteL) Moje biedactwo... T-o przeze mnie
Zerwałaś się, żeby nie słuchać moich głupich niewotrzebnych słów. Na-
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prawdę sam nie wiem, co mi s

Ważne są n<>sze wspólnie przeży
minku i wypijemy herbatę.
JULIA Boję się, Romeo.
ROM~O Czego?
JULIA Boję się liego wspomnienia.
kontroli. Zaczęło żyć swoim włas
wić głęboko zamknięte. Teraz ju
się tych młodych ludzi, którzy .
w stanie przewidzieć. Przecież
że musiało być inaczej. Boję się
ROMEO Fantazjujesz, Julio! To nie:
JULIA Skąd wiesz? Ludzie wychodu
mych. A któregoś dnia odchOdzą
ich pozmać. Mają obcy wyraz w
samo nie może stać się ze wspO'
ROMEO Ach, to są głupstwa! Nie iJO
tało nam złośliwego figla, bo po
.JULIA Zapominasz, że zjawi się .kJto
czoną rolę.

ROMEO Kto?
JULIA Parys przychodzi codziennie
ROMEO (z nagłym n i epokojem) Par
pierwszy od tylu lat wolałbym, ·
z uśmiechem) Ale kiedy się 12:ja
codzienną partyjkę .
JULIA (zmusza się też do uśmiechu)
zależy, żeby nie popsuć naszego
melodią, z całym nastrojem. Nie
ROMEO Tak. Romeo i .Julia.
JULIA Teraz d.aj mi zapaŁki! (Rome
w kominku. Dzwonek. JuLia wyc
sem. Jest zgaszony i nieśmialy.
najbardziej charakterystyczne PARYS Dobry wieczór. Spóź,niłem się
Miałem dzisiaj niespokojną noc.

ROMEO To ta wietrzna pogoda.
PARYS Przypuszczam, że raczej moj
JULIA Wyglądasz bardzo dobrze. Na
PARYS Urocze są te twoje małe,
zmieniłaś.

JULIA Nie? Naprawdę? ... (czuje bad
raz przyniosę he11batę.
ROMEO (do Parysa) Co to za tajero
PARYS To? Ach - to kwiaty dla .J
ROMEO (nagLe podejrzli w i e) Kwiaty?
PARYS Wiesz, że lubię czasem przy
na jaki sobie JPOzw.alam. Kwiaty
ROMEO Pokaż! (gwałtownie bierze
z papieru 'trzy czerwone róże) Z
PARYS (zdziwiony) Nie było go w k
ROMEO Powiedz mi szczerze, dlaczeg
JULIA Romeo!
PARYS Nie rozumiem cię. Wyglądały
pasowały do tego wazonu na k
ROMEO Tak, tak - oczywiście JULIA (wychodz i do kuchni)
PARYS (siada w fotelu, po długiej p
ROMEO Dlaczego o to pytasz?
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. Czy bardzo

zmienił się,

od czasu

jednego Parysa, najmilszego kolegę
drugi dopiero się urodził. Ten drugi
Pana słowa mają tę samą barwę, co
pierwsze godziny spędzi~y b~z niego?
Nie chciałam wyrzec s1ę pierwszego
będziemy

przez

cały

żeby pani nie opowiedzieć

czas

o ich

\harałde:rach. Hm... To śmieszne ...

Kochankowie przeznaczeni d1a siebie
zostaniemy wierni swoim kochankom,
ludzie dowiedzą się, jak się n_azywam_Y
To oni... A my będziemy tanczyć m~
spoglądała na drzwi, czy ni~ wch_odzl
sali zobaczę może smugę plany, Jaką
Idziemy?
.
.
odzywa się ta sam.a meLodta. Sw~atl?
i Julia patrzq 1na siebie zdumtent)
było! Tak nie mogło być!
zaozęła nie mogłabyś tak rLwyczajnie
mogąc ' znaleźć ani jednego słowa ...

przed

chwilą.
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prawdę sam nie
Ważne są nasze

wiem, co mi się stało... To przecież wszystko nieważne.
wspólnie przeżyte pogodne dni. Chodź, rozpalimy w kominku i wypijemy herbatę.
JULIA Boję się, Romeo.
ROMeo Czego?
JULIA Boję się ltego wspomnienia. Widzisz, ono wymknęło się spod naszej
kontroli. Zaczęło żyć 6WOim własnym żydem. Mówiłam, że trzeba je zostawić głęboko zamknięte. Teraz już sama nie wiem, czy to możliwe... Boję
się tych młodych ludzi, którzy są nami, a których reakcji nie jesteśmy
w stanie przewidzieć. Przecież nie pamiętamy tego wszystkiego, wiemy,
że musiało być inaczej. Boję się z ich strony jakichś niespodzianek.
ROlVIEO Fantazjudesz. Julio! To niemożliwe.
JULIA Skąd wie6z? Ludzie wychodują dzieci, które stają się częścią ich samych. A któregoś dnia odchodzą i wracają tak zmienione, że nie można
ich poznać. Mają obcy wyra:z w oomch i powtaTzają cudze słOJWa. Ozy tal{
samo nie może s.tać się ,ze wspomnieniem?
ROlVIEO Ach, to są głupstwa! Nie pozwolimy zresztą, aby wspomnienie wypła
tało nam złośliwego figla, bo po prostu nie wrócimy do niE!!gO więcej.
JULIA Zapominasz, że zjawd się lkltoś jeszcze, kto ma w nim swoją wyznaczoną rolę.

ROMEO Kto?
JULIA Parys przychodzi codziennie grać w preferansa. Już je6t po ósmej ...
ROlVIEO (z nagłym n i epokojem) Parys? - Nigdy się nie .spóźniał... Po raz
pierwszy od tylu lat wolałbym, żeby nie przyszedł. (Opanowuje się znów
z uśmiechem) Ale !kiedy się rz;jawi, ISiiądziemy sobie spokojnie i zagramy
codzienną partyjkę.

JULIA (zmusza

się też

do

uśmiechu)

Ddbrze.

Pamiętaj,

zależy, żeby nie popsuć naszego Łagodnego
melodią, z całym nastrojem. Nie ma ju!Ż nic.

od nas samych teraz
wieczoru. Kończymy z tamtą
Tylko ty i ja

ROMEO Tak. Romeo i Julia.
JULIA Teraz daj mi zapałki! (Romeo podaje jej

zapa~ki, Julia zapala drzewo
kominku. Dzwonek. Julia wychodzi i wraca po chwiLi razem z Parysem. Jest z gaszony i nieśmialy. Lata odebrały mu to, co bylo dLa niega
najbardziej charakterystyczne - pogodę i uśmiech)

w

Czyżbyśmy zapomnieli?
(po chwili) Nie mogę c1e zrozumieć.
mówiłaś przez cały czas o Parysie.
0 nich talk, jak o kobietach!
nie zwracałaś na mnie uwagi~
.
dobrze wychowaną panną l miałam

bal z nieznajomym!
sam mi to zaproponował.

dotykał wspomnień.
. .
taka, jaką znalem cię l?rzez czt~rdzleścJ
co mówiłaś o Parysie, brziD~ało ota.k
na jakiegoś człowieka pełnego naJrróżnica.

PARYS Dobry wieczór. Spóź,niłem się trochę, lbo od rana czułem się niedobrze
Miałem dzisiaj niespokojną noc.
ROMEO To ta wietrzna pogoda.
PARYS Przypuszczam, że raczej moje serce. Ostatnio daje mi się we znaki.
JULIA Wyglądasz bardzo dobrze. Nawet lepiej niż wczoraj.
PARYS Urocze są te twoje małe, niezręczne kłamstwa, Julio. Nic się nie
zmieniłaś.

Zdenerwowało mnie

Ty nie po-

zos taw mnie w spokoju! (idzie szybko
kasztu)

SPOTKANIE O ZMROKU

jest? Przezi<'}biłaś s~ę?
lam s i ę za szybko 1 . ..
•
Moje biedactwo... To prze~e mme
głupich ni~trzebnych slow. Na-

JULIA Nie? Naprawdę? ... (czuje badawczy wzrok Romea i mówi szybko) Zaraz przyniosę herlbatę.
ROMEO (do Parysa) Co to za tajemniczy rulon papieru? ,P.rzyznaj się!
PARYS To? Ach - to kwiaty dla Julii.
ROMEO (nagte podejrzliwie) Kwiaty? Dlaczego? Czy to jakaś specjalna okazja?
PARYS Wiesz, że lubię czasem przynieść parę kwiatków. To jedyny luksus,
na jaki sobie pozwalam. Kwiaty pasują do waszego domu.
ROMEO Pokaż! (gwałtownie bierze zawinięte kwiaty z jego ręki i rozwija
z papieru 'trzy czerwone róże) Zwykle przynosiłeś Julii biały be.z!
PARYS (zdziwiony) Nie było go w kwiaciarni.
ROMEO Powiedz mi szczerze, dlaczego właśnie dziś przynioołeś czerwone róże?
JULIA Romeo!
PARYS Nie rozumiem cię. Wyglądały talk ładnie
świeżo. Myoślałem, że będą
pasowały do tego wazonu na kominku.
ROMEO Tak, tak - oczywiście - przepraszam cię.
JULIA (wychodzi do kuchni)
PARYS (siada w fotetu, po długiej pauzie) Czy coś się u was stało?
ROM'EO Dlaczego o to pytasz?
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PARYS Wydaliście mi się oboje trochę inni. I nawet ten pokój je$t inny.
Talk, jakby !!1Bgle ktoś tu wszedł.
ROMEO Tyś wszedł, Parysie.
PARYS Och, ja się nie liczę. Moja obecność jest podobna do ty,c h starych
sprzętów, których nikt już nie za111waża.
ROMiEO Skąd wiesz? (PTzypatruje mu się uważnie) Jaką ty masz zmęczoną
twarz ... Czas nie był dla ciebie łaskawy.
PARYS Czas w ogóle nie odznacza się uprzejmością.
ROMEO Miałeś takie lśniące, gęste włosy . A w uśmiechu pokazywałeś wszystkie zdrowe zęby! Nie rozstawałeś się ze swoim uśmiechem, tak jak inni
nie rozstają się ,z laską aJ.bo z parasolem! Pamiętam... o, ja wszystko
dobrze pamiętam... Gdzie jest teraz twój uśmiech, Parysie? Zmarsżczki
przykryły go jak kurz, który gromadzi się w dawno niesprzątanym pokoju.
PARYS (coraz ·bardziej zdziwiony) Nie waedziałem, że tak się linteresujesz moją twarzą .

ROM.ElO (ciągle obserwując go) My sami tworzymy nasz los. Przypadki i zdarzenia możemy wyminąć jak kamienie leżące na drodze. Tylko trzeba
dobrze patrzeć pod nogi... Prawda, Parysie?
PARYS Chyba nie. Czasem los jest od nas silniejszy.
ROM.ElO Co ty mówisz! A to przecież były twoje własne słowa .
PARYS Moje?
ROMEO Tak. Powiedziałeś to kiedyś Julii.
PARYS Naprawdę nie pamiętam. Może. Ale od tego czasu wiele się zmieniło.
ROMEO (po pauzie) Powiedz mi, ozy w'tedy - wiesz, o czym mówię - czy
wtedy bardzo cierpiałeś !PI'Zez nas?
PARYS Wolałbym do tego nie wracać.
ROMEO Ach, więc ty też boisz się wspomnień! A jednak przychodzicz. do nas
codziennie.
PARYS Pr~ychodzę i jest mi z wami dobrze. Przeżywamy wspólnie nasz
zmierz;ch. Ten. pył lat, o którym mówBeś , osiadł nie tylko na mojej twarzy.
Osiadł na wielu myślach, ucZJUciach i lepiełj go nie usuwać.
JULIA (wchodzi) Zapamyłam d:ciś bardzo mocną herbatę. Czujecie, jak pachnie?
Nie przygotowaliście jeszcze kart i stolika? Co się z wami dzieje?
PARYS (ze smutnym uśmiechem) Wspomnienia ...
JULIA Ach, więc jednak_. A talk cię prosiłam, Romeo!
ROMEO lNie gniewaj się! To jest silniejsze ode mnie.
PARYS (wstaje) Nie miejcie do mnie żalu, ale ja już :pójdę. Zle się dziś czuję
i powinienem się wcześniej położyć.
JU!JIA Upa-rliście się obaj, żeby p~uć nasz wieczór! Otóż nie zgadzam się!
Jestem tutaj jedyną kobietą i musicie się liczyć z moim zdaniem! Zaraz
się narpijemy gorącej heDbaty i zOibaczycie, że nastrój się zmieni. Siadaj,
Parysie! A ty, Romeo, rozdaj !karty! Mam straszną ochotę na partię preferansa! (wszyscy troje uśmiechają się do siebie, pot.'i?m siadają, Romeo rozdaje karty)

JULIA Uważaj, odkryłeś asa trefl!
ROMEO Przepraszam. Muszę rozdać jeszcze raz. (rozdaje, nagle zatrzymuje się
i podnosi glowę. Chwilę nasluchuje)
ROMEO Słyszycie?
JULIA (slucha chwilę, i spuszcza glowę)
PARYS Co takiego?
ROMEO Posłuchaj uwa7mie.
PARYS (słucha, pPtem wolno kiwa ulową. Nadplywa glośna melodia walca.
Romeo wyciąga Tękę i pokazuje im coś. !Z tylu, na Nzświetlonej scenie
ukazują się młodzi: Parys, Romeo i Julia)
AKT II
I nny pokój w tym .samym dornu. Pod oknami jardiniera z kwiatami . Na
toaletce i ,s toliku mnóstwo rporcelanowych drobiazgów. Pólka z książkami.
W rogu pokoju glęboki miękki fotel, odwrócony tylem do widowni. Kto.§

siedzi w tym fotelu, widać
tofelku na wysokim
ma róże, które przyniósł
wazonu je włożyć, wzrok .
JULIA (przestraszona) Co to?
MŁODA JUILIA (wychyla się z

JULIA To ty?!
MŁODA JULIA Tak ja,
JULIA Co tutaj robisz?
MŁODA JULIA Czytam.
JULIA !fak to? Zjawiłaś się
MŁODA JULIA Zaciekawiła
nego czasu. Tylko autor
le nie stawia kropek.
JULIA Skąr.ł się tutaj wzięłaś?
MŁODA JULIA DopraJWdy,
Może zdawało mi się, że
za'błądziłam o zmroku i ten
po pokoju) Tu jest !bardzo
drobiazgów. I .s tanowczo
sowałby kolor żywszy,
JULIA (kiwa głową)
MŁODA JULIA Skąd pani wie,
JULIA Skąd? (śmiecha się) Po
czego mówisz do mnie:
MŁODA JULIA Oh, nie
dzo stara! Ma pani chyiba z
JULIA O wiele więcej.
MŁODA JULIA Naprawdę? To
JULIA (uśmi.!!cha się smutnie)
na nikt mi nie mówił, że
mnie, Julio. Czy nie wy.
MŁODA JULIA (staje obok
oczy są ciemnoniebieskie.
JULIA Moje też takie były. Ale
MŁODA JULIA Włosy mam
wyjmę szpilki, sięgają
na plecy)

JULIA Tak, bardzo piękne.. ,
MŁODA JULIA (nieśmialo ci
ło, że pani ma talką skórę?
się biorą te zmarszczki?
JULIA · zostawiają je zarówno
twojej 't warzy. Pokaż!
stmegalna linia. Musiałaś
MłJODA JULIA Miałam. Ale na
JULM. (patrzy na nią
ślicma ... (zamyka oczy, potem
naś zostawać tu dłużej.
MŁODA JULIA Muszę jeszcze
narzeczony.
JULIA Ah, tak - rozumiem
nie 111a kogoś kochanego to
ibardzo !kochasz ...
MŁODA JULIA Bardzo. Ale skąd
JULIA (uśmiecha się tajemniczo)
MŁODA JULIA Nie. Parys.
JULIA (zdumiona) Jak to?!

EWA SZUMMISKA

I nawet ten pokój jest inny.
jest podobna do tych starych
uu1= 1" " )

Jaką

ty masz

zmęczoną

w uśmiechu pokazywałeś wszystswoim uśmiechem, tak jak inni
Pamiętam... o, ja wszystk~
uśmiech Parysie? Zmarsżczkl
dawno 'niesprzątanym pokoju.
że tak się .interesujesz mo-

lrm·7.v.· mv

nasz los. Przy;padki i zdana drodze. Tylko trzeba

od tego czasu wiele się zmieniło.
- wiesz, o czym mówię - czy
! A jednak przychodzisz do nas
Przeżywamy wspólnie nasz
osiadł nie tylko na mojej twarzy.

lepiej go nie us~wać.
.
herbatę. Czujecte, jak pachme?
Co się z wami dzieje?

źle się dziś czuję

wieczór! Otóż nie zgadzam się!
liczyć z moim zdaniem! Zaraz
że nastrój się zmieni. Siadaj,
straszną ochotę na partię presiebie, pot.!?m siadają, Romeo rozraz. (rozdaje, nagle zatrzymuje się
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siedzi w tym fotelu, widać tylko lokieć na poręczy i kobiecą nogę
tofelku na wysokim obcasie. Po chwili do polrojru. \wchodzi JuLia.
ma róże, które przyniósl Parys. Rozgląda się, zastanawiając się, do
wazonu je wlożyć, wzrok , jej nagle pada >na fotel. '
JULIA (przestraszona) Co to? Ktoś tu jest?
MŁODA JULIA (wychyla się z fotela) Aha!

w pan-

W ręku
którego
f

JULIA To ty?!
MŁODA JULIA Tak ja,
JULIA Co tutaj robisz?
MŁODA JULIA Czytam.
JULIA Jak to? Zjawiłaś się tutaj i talk po prostu czytasz sobie !książkę?!
MŁODA JULIA Zaciekawiła mnie. Ma taki ładny tyltuł: W poszukiwaniu straconego czasu. Tylko autor . zapomniał, że dstnieją zn·a ki prrzes>tankowe. W ogóle nie stawia krqpek.
JULIA Skaji się tutaj wozięlaś?
MŁODA JULIA DopraJW"dy, sama nie wiem.
Ale czy to jest <takie wa:ime?
Może zdawało mi się, że ktoś mnie wolał i przyszłam, a może po prootu
za•błądzilam o zmroku i ten dom ibył najbliżej! (wstaje i zaczyna się k-ręcić
po pokoju) Tu jest !bardzo miło, a1e trochę za staroświeoko, za dużo tych
drobiazgów. I stanowczo zmieniłabym firanki. Są mdłe. Do <tych ścian pasowałby kolor ~ywszy, kontrastowy.
JULIA (kiwa glową) Zdumiewasz mnie, Julio.
MŁODA JULIA Skąd pani wie, że tak się nazywam?
JULIA Skąd? (śmiecha się) Po prostu 1to imię pasuje do ciebie. Właściwie dlaozego mówis.z do mnie: pani? Mów mi ;po prostu...
MŁODA JULIA Oh, nie potmfiłabym! !Pirrzecież pani, (przecież pani jest 'b ardzo stara! Ma pani ·chylba z czterdzieści lat!
JULIA O wiele więcej.
MŁODA JULIA Naprawdę? To można mieć tyle lat?
JULIA (uśmi,!?cha się smutnie) Można. Ale ja o tym zapomniałam. Od ltak dawna nikt mi nie mówił, że jestem stara. (staje przed luStrem) Stań tu obok
mnie, Julio. Czy nie wydaje ci się, że jesteśmy do siebie podobne?
MŁODA JULIA (staje obok przed lustrem i śmieje się) O, nie! Skądże! Moje
oczy są ciemnoniebieskie.
JULIA Moje też takie były. Ale wszystkie barwy z czasem płowieją.
MŁODA JULIA Włosy mam koloru kasztanów. Widzi pani, jakie długie? Kiedy
wyjmę szpilki, sięgają poniżej ramion. (wyjmuje szpilki, wlosy spływają jej
na plecy)

JULIA Tak, .bardzo piękne .. , (wstydliwie poprawia na glowie swój czepeczek)
MŁODA JULIA (nieśmiało dotyka końcem palca policzka. Julii) Jak to się stało, że palili ma taką skórę? iPrzezoroczys1tą i karbowaną jak bibułika? Skąd
się biorą te zmarszczki?
JULIA · zostawiają je zarówno trOISki, jak i radości. Latami haftują ściegi na
!twojej twa~rzy. Pokaż! (ogląda baczni;! jej twarz) O, tu na czole ledwie dostrrzegalna linia. Musiałaś mieć niedawno jakieś zm.a11twienie?
MŁODA JULIA Miałam. Ale na szczęście minęło.
JULIA (patrzy na nią wzruszona) :Masz osiemnaście lat, Julio... I jesteś taka
ślicw.a ... (zamyka oczy, potem szybko) A terarz: idź już, dobrze? Nie powinnaś :Zostawać :tu dłużej.

Nadplywa glośna melodia walca.
tylu, na 'I"Ozświe<tlonej scenie

z

oknami jardiniera z kwiatami. Na
ch drobiazgów. Pólka z książkami.
odwrócony tylem do widowni. Ktoś

MŁODA

JULIA Muszę jeszcze chwilę zaczekać, bo przyjdzie po mnie mój
narzeczony.
JULIA Ah, tak - rozumiem teraz, dlaczego tak ładnie wyglądasz! Oczekiwanie na kogoś !kochanego to najl~zy środek kosmetyczny! A ty .g o lba~:d7.o.
!bardzo !kochasz ...
MŁODA JULIA Bardzo. Ale skąd pani wie?
JULIA (uśmiecha się tajemniczo) Wiem. I wiem, ~-e nazywa się Romeo.
MŁODA JULIA Nie. Parys.
JULIA (zdumiona) Jak to?!
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MŁODA JULIA No, po prostu natzywa się
Przecież byliście już na balu? Na
musiał się .spó~nić?
l.IDODA JULIA Byliśmy. No więc?
.TULIA To przecież Romeo PQprosił cię do

JULIA

Parys.
twoim ,p ierwszym balu, kiedy Parys

pierwszego walca?
JULIA Po,prosił. Zresztą tańczył 'g o.,hardzo kieiJBiko i podea>tał mi pantofle. Ale 1byłam 1taka przejęta, IŻe nie zwróciłam na to uwagi.
JULIA .I IPQClcz.as tego w:alca obudzJiło się w tabile dziwne u~cie.
MŁODA JULIA Tak. .. A skąd rpani wie? Może rpani jest wróżką?
JULIA Nie, jestem po prostu... (urywa) Zresa:tą mniejsza o to. Poe2ułaś nagle
pragnienie zerwalilia IZe wszystkim, co ci było dotychcz.as drogie i pójścia
za tym człowiekiem.
MŁODA .JULIA (zamyślona) Tak... Ale na szczęście orkiestra przestała •gra~
walca. To pod wpływem muzyki przychodzą do głowy takie niemądre myśll .
JULIA Nie rozrumiem cię, Julio. MusLaŁaś posłuchać tego głosu! Takie woŁanie
zdarza się tylko !l'az w życiu i trzeba na nie odpowiedzieć.
MŁODA JULIA Oh, proszę 'P.aiili, po godzinie ,zjawił się Parys i 1
2lllów wszystko było w porządku.
JULIA (zmieszana, przerażona) Nie chcesz mi mówić, że to się skot1czyłoY
MŁODA .IULIA Oazy;wiśoie, .ba!l'dzo lubię Romea . .Jesteśmy we trójkę w świetnej
komitywie. To ur.oazy chłopak, choaLaż nie widzi nic poza !SWOimi statkami.
JULIA (do siebie) Nie, nie - to niemożliwe, w rtylko moja rozigrana wyobraź
nia... (do Julii z naglą decyzją) Słuchaj, musisz natychmiast wrócić do
Romea. Tylko jego kochasz naprawdę.
NILODA JULIA Jestem zaręczona z Parysem, za dwa miesiące będę jego żoną.
JULIA To wszystko nieważne!
MŁODA JULIA (oburzona) Nieważ,ne? Nie, pani, nie jest wróżką! Pan.i jest po
prostu anormalna! Ja!k można mówić komu.ś, że nieważme jest uczucie, zaufanie, wierność i namawiać go, żeby poszedł za przelotnym uczuciem, które
obudziło się pod wpływem waka?! W rpani wie'klu to jest po prostu obuMŁODA

,rzaoące!

JULIA (zrozpaczona) Nie wi·esz sama, co mówisz! To nie było prrz;elotne uczucie!
MŁODA JULIA Chylba ja wiem o tym lepiej? .I na szczęście ja jestem odpowiedzialna za moje czyny!
JULIA (zastanawia się chwilę bezradlnie, potem patrzy na rękę Młodej
Julii) To twój pierścionek zaręczynowy, .prawda?
MŁODA JULIA Taili:. Trzy małe perełki na złotym druciku. Jest !b ardzo sk,romny, ale lubię go.
JULIA Zamień się ,ze mną na pierścionek! Chociaż na chwilę. Widzisz ten dostałam w dniu moich zaręczyn. Moich drugich zaręczyn. Włóż go na palec.
:MŁODA .JULIA (patrzy) Jest bardzo piękny. Musiał ikosztować dużo pieniędzy.
Ale blask tego diamentu wydaje mi się obcy. Nie, nie chcę go nawet przymierzać! (po chwili) Jeżeli pani chce mi koniecznie coś podarować, proszę
mi dać te kwiaty.
JULIA (cicho) I>.laczego o nie .prosisz?
MŁODA JULIA Sama nie wiem. W tym domu one jedne wydają mi się żywe.
Może dLatego, że Pacys przynosi mi ozęsto takie same czerwone róże.
JULIA (gwałtownie) Nie, nie dam ci! Nie mogę ci ich dać! Zresztą ... (dotyka
ręką czoła) Nie moglabyś już pójść?
~fi.ODA JULIA Jeszcze nie. Jak będzie czas odejde.
JULIA Więc chodź do mnie na ,górę, tam jest .pokoik z widokiem ·na r.t.ekę,
który zawsze lubiłaś. To jest, ja go lubię! Będzie można spokojnie porozmawiać, musimy [pOil'OMnawiać, muszę ci d~o. dużo rzeczy wyjaśnić, chodź
my J111lio. (wychodzą)
Parys, za nim Parys wzburzony, zd.~nerwowany)
PARYS Zrozum mnie chłopcze, że to twoja jedyna droga!
(wchodzi

Młody

MŁODY :PARYS
znaleźć.

Nie ma Julii? A

wydawało

mi

się,

że

,"

powinienem
. 1 lJ

ją

tu
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PARYS Usiądź na chwilę! Pros
bardzo ważne.
MŁODY PARYS Ależ •to, co mi l
PARYS Zastanów się dobrze .
MŁODY PARYS Nie ma się nad
kocham ją i jestem pewny
Wiem, że nie potrafilby mnie
PARYS On cię nie chciał oszuk;;
dzień omija dom na ulicy. '
MŁODY PARYS Chce mi pan w
się i umarło razem z walcem
P AlRYS Ono nie umarło razem 2
MŁODY PARYS A gdy.by nawet
wą. Chcia~by pan, żebym się
PARYS To będzie dowodem siły
MŁODY PARYS A komu taki
zumieć... W panu jest
FAJRYS (przerażony) Jakto?
MbODY PARYS Oczywiście!
żeniu o sobie samym.
'ro 1tak jakby pan p
własnego cierpienia.
PARYS (do siebie) Czy ja
głyby być moje słowa?
MŁODY !PARYS Przecież pan
walc, Romeo - niech się
burzliwie)

p .A!RYS (patrzy na niego cie
umiesz śmiać! ...
MŁODY PARYS Och, śmiech to
nagle jak deszcz w marcu.
wylbuchnąć! Niech pan
PARYS (też się zaczyna
raz głośniejszą kaskadą.
Po pauzie, jakby z żalem)
MŁODY ,p ARYS (podchodzi,

z sobą zrobił?
PARYS .Ja?
MŁODY PARYS Pan był
pan się śmiał. Był pan
PARYS (smutno) To nie ja,
potknąć ani przewrócić. Z
bronne jak skóra dziecka.

iść oskożnie, ważąc każdy
MŁODY PARYS Pan pewno
P AIRYS Często.
MŁODY PARYS Ja Jteż.

PAlRYS O, to co innego. 'l'y
na nic nie wpływa. Tak
szkadza ci w chodzeniu. Ja
mnie, plącze mi kroki.
MŁODY PARYS Bo pan lilię
usunąć się w oień - to był
PARYS Nie uda ci się.
.1'.1ŁODY PARYS Spróbuję. A
w kierunku drzwi)

P AIRYS (idzie za nim) Poczekaj,
cież wyjaśnić, nie idź tak
tak prędko chodzić, ooczeKaJ
(wchodzą: Rom~o i Młody
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balu, kiedy Parys
walca?
kiepsko i podeptał mi panna to uwagi.
dziwne u=cie.
jest wróżką?
mniejsza o to. PoC'Zulaś nagle
dotychczas drogie i pójścia
orkiestra przestała •g ra6
takie niemądre myśli. .
tego głosu! Takie wołlanie
odpowiedzieć.
,zjawił się

Parys i

IZillOW

wszyst-

mówić, że to się skończyło?
Jesteśmy we trójkę w świetnej

nic poza •swoimi statlmmi.
!tylko moja rozigra!l'la wyobraź
' musisz natychmiast wrócić do
za dwa

miesiące .będę

jego

żoną.
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PARYS Usiądź na chwilę! Proszę cię, skoń•czmy tę rozmo·wę - to dla mnię
bardzo ważne.
MŁODY PARYS Ależ •to, co mi pan proponuje, jest po prostu absurdalne!
PARYS Zastanów się dobrze.
MŁODY PARYS Nie ma się nad czym zastanawiać. Julia jest moją natl'zeczoną,
kocham ją i jestem pewny jej uczucia. Romeo jest moim przyjacielem.
Wiem, że nie potrafił:by mnie oszukać.
PARYS On cię nie chciał oszukać. Mógł ominąć w~&ze życie, tak jak prz~ho
dzień omija dom na ulicy. Tyś sam przypadlkiem otwO!l'zył mu drzw1.
MŁODY p ARYS Chce mi pan wmówić, że to przelotne uczucie, które obudziło
się i umarło razem z walcem.
pAfRYS Ono nie umarło razem z walcem, Patl'ysie. Ono trwa.
MŁODY PARYS A gdylby nawet tak było? Umyślnie zakładąm .r.zec.z niemożli
wą. Chciabby pan, żebym się usrunął? Dlaozego?
PARYS To będzie dowodem siły twojego uczucia.
MŁODY PARYS A komu taki dowód jest potrzebny? Ach, zaczynam pana rozumieć ... W panu jest pycha, bezgraniczna pycha!
PAIRYS (przerażony) Jaikto?
MLODY J'ARYS Oczywiście! Taki heroiczny czyn dogadza pańskiemu wyobrażeniu o sobie samym. Czuje się IPaD inny niż wszyscy: wielki i szlachetny.
To 1tak jakby pan pisał powieść i tworzył swojego bohatera. Nawet za cenę
własnego cierpienia. Próżność zwyciężyła w panu zdrowy instyn:k:t!
PARYS (do siebie) Czy ja naprawdę mogłem kiedyś tak myśleć? Czy to mogłyby być moje słowa?
MŁODY iPARYS Przecież pan musiał też mieć kiedyiŚ dwadzieścia lat. Miłooć,
walc, Romeo - niech się :pan z tego śmieje tak jak ja! (śmieje się glośno,
burzliwie)

nie jest wróżką! Pani jest po
źe niewaime jeslt uczucie, zaufaza przelotnym uczuciem, które
wieklu to jest !pO prostu obuTo nie

było

prrz:elotne uozucie!

I na szczęście ja jestem odpoMlodej

druciku. Jest bardzo skxomna chwilę. Widzisz ten dozaręczyn. Włóż go '!la palec.
ikosztować dużo pieniędzy.
1

Nie, nie chcę go nawet przykoniecznie coś podatl'ować, proszę
•

one jedne wydają mi się żywe.
takie same czerwone !l'Óże.
ci ich dać! Zresztą ... (dotyka
odejde.
pokoik z widokiem na rzekE:,
Będzie można ®Okojnie porodużo rzeczy wyjaśnić, chodź-

P.A!RYS (patrzy na niego ciekawie) Jak ty się śmiejesz... Jak ty się wspaniale
umiesz śmiać! ...
MŁODY PARYS Och, śmiech to mój najwierniejszy przyjaciel. Spada na mnie
nagle jak deszcz w ffiatl'Cu. Rośnie, łaskocze, podchodzi aż do gardła i musi
wy1buchnąć! Niech pan spróbuje, jak to przyjemnie. No!
PARYS (też się zaczyna śmiać, coraz śmielej, przez chwilę śmieją się obaj coraz głośniejszą kaskadą. Parys nagle zaczyna kaslać i chwyta się za serce.
Po pauzie, jakby z żalem) Odzwyczaiłem się ...
MŁODY PARYS (podchodzi, nachyla się i patrzy na niego uważnie) Co [paU
z sobą zrobił?
PAIRYS Ja?
MŁODY PARYS Jlan był przec1ez mny. Zrozumiałem !to przed chwilą, kiedy
pan się śmiał. Był jpan wtedy IPOdobny do mnie. Co pan z sobą zrdbił?
PARYS (smutno) To nie ja, Parysie. !Kiedy człowiek jest młody, nie lb oi się
po11knąć ani przewrócić. Z latami uczucia jego stają się miękkie i bezbronne jak skóra dziecka. Najlżejsze dotknięcie może je urazić. Zaczyrw
iść osttl'ożnie, ważąc każdy krok ...
l'vlŁODY PARYS Pan pewno często myśli o śmierci?
P AIRYS Często.
MŁODY PARYS .Ta też.
PA!RY,s O, to co innego. 'l'y wiesz po prostu, że śmierć istnieje i ta wied.u1
na nic nie wpływa. Tak jak świadomość, że ziemia się obraca, nie przeszkadza d w chodzeniu. Ja już śmierć zaczynam poznawać. Wtrąca się do
mnie, plącze mi kroki.
MŁODY PARYS Bo pan &~ię poddał. Dzień, w którym pan postanowił biernie
usunąć się w cień to był ~P<>CZątek kapitulacji. Ja zrobię inaczej.
PARYS Nie uda ci się.
.MŁODY !PARYS Spróbuję. A t&az muszę już iść, znaleźć Julię. (idzie szybko
w kierunku drzwi)

zd,.znerwowany)

edyna droga!
mi się, że powinienem
l

l.

ją

tu

PAIRYS (idzie za nim) Poczekaj, muszę ci jeszcze coś powiedzieć, muszę ci przecież wyjaśnić, nie idź tak ;prędko, nie mogę za tobą nadążyć, ja już n-ie mogę
tak predko chodzić, poczekaj na mnie Parysie... (wychodzą)
(wchodzą: Rom.zo i Mlody Romeo zatopieni w żywej rozmowie gestykulując)
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!lOMEO Oczywiście trzeba wziąć kurs 37° O.st.
M.ŁODY ROMEO (parska śmiechem) Wła'śnie! Najlepszy sposób, żeby się wpakować na wrak francuskiego transportowca, który 1tam już tkwi od czterech Jat! Nie, mój kochany, jesteś bardzo sympatyczny, ale o nawigacji
me masz zielonego pojęcia!' (urywa) Może nie powinienem mówić ci ty?
~iwe włosy, brak szacunku i tak dalej, co? Ale wi·d zisz, takie mam uspo~Oibienie jak mi się ktoś podoba, nie umiem być oficjalny. Może cię
to razi?
.ROMEO (uradowanv) Ależ skąd! Sprawia mi wielką przyjemność!
Mł.ODY iROMEO W porządku! Jesteś naprawdę sympatyczny. PrzJipOminasz
mi takie stare, kochane !PUdło, na którym ,pływałem, "Lenorę" ...
ROMEO Znam ją! Wspaniały statek!
MŁODY ROMEO No, taki wspaniały to on nie był! Przestrzarzałe urządzenia,
wadliwa budowa !kadłuba. W czasie .s:I'Jtormu !l'obiła się bezradna jak dziecko.
I ja ją uważałem .za fenomen, dopóki nie poznałem innych.
.ROMID Nie mów nic złego o "Lenorz.e".
:M.l:..ODY iROMEO Jesteś wierny? To ładnie. Ale widzisz - pierwszy statek to
tak jak pierwsza kobieta. Człowiek myśli, że to objawienie i nie widzi
żadnych wad. Później .zaczyna porównywać. Ale swoją drogą, jak sobi~
o ,niej przypomni, robi mu się ...awsze ciepło na sercu.
ROMEO A widzi>sz!
MŁODY ROMEO A skąd ty znasz "Lenor~"?
ROMEO lPływałem na niej. Pierwszy rejs.
MŁODY iROMEO (zdumiony) Byłeś marynarzem? No i co?
ROMEO (zażenowany) Nic. Mój !Pierwszy rejs był zarazem ostatnim.
i\1łJODY !ROMEO (patrzy na niego badawczo) To mi się nie podoba. Tak IPO
prostu pożegnałeś się z morzem?
ROMEO (cicho) Spotkałem dziewozynę .i !POkochałem ją. Potem wzięHśmy ślub.
MŁODY ROMEO !Nie rozumiem. Znam wielu marynarzy, którzy się żenią i nie
iprze.szkadz.q im to w pływaniu.
HOMEO To była L-rma miłość. Miłość, która nie zostawia miejsca na nic, w której najkrótsze rozstanie jest świętokradztwem.
MŁODY iROMEO E, !Przesada. Nie wierzę w takie rzeczy.
ROMEO {uśmiecha się -niedostrzegalnie) !Nie wierzJISZ w takie rzeczy? A właśnie
chciałem o czymś z tobą porozmawiać. tRoz.gadaliśmy się o pływaniu i 1ZU·
pełnie U!POnu1iałem. Sł".t.::haj, nie tak dawno na balu poznałeś młodą dziewczynę, Julię, prawda?
MŁODY iROMEO Tak. A skąd wiesz? Jesteś może jej krewnym?
ROMEO Nie... To jest, tak... Właściwie trudno to nazwać pok.rewieństwem.
To nie jest ważne w tej chwili. Poznałeś Julię i !Podczas pierwszego walca,
którego z nią <tańczyłeś, ooałeś sobie nagle sprawę ...
MLODY ROMEO (przerywa mu zamyślony) Tak... ibyło coś takięgo. Pomyśla
łem, że dobrze 'byłoby mieć taką żonę.
ROMEO Mówisz: !byłoby?
rYIŁODY ~ROMEO No tak. Jej szkoda na żonę marynarza. Na długie miesiące
samotności, niepokoju, tęs'knoty. A morza !Pl'Zecieilbym nie rzucił.
ROMEO Nie?
MŁODY ROMEO Oczywiście. Zresztą, jeżeli jesteś talk dobrze poinformowany,
musisz wiedzieć, że tam ktoś jeszcze wchodzi w raC'hubę.
ROMEO Parys?
.
MŁODY ROMEO Parys. Mój przyjaciel o najbardzi~j zaraźliwym śmiechu na
świecie. Byłbym ostatnią śwdnrią, gdybym mu zrobił kawał.
ROMEX) A .gdYJby on sam się wycofał?
MŁODY ROMEO Byłby głupi.
ROMEO No, ale gdyby? Widząc. że ty !kochasz Julię, że ona ciebie kocha ...
Gdyby dobrowolnie usunął się w cleń?
MŁODY 1
R OMEO To nie on! On nie jest życicwyro niedołęgą. A świńSitwo i tak
by zostało świństwem.
ROMEO (niepewnie) Tak sądzisz?
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MŁODY ROMEO Na pewno.
Morza nie warto zdradzać.
ROMEO Tak ... (próbuje inaczej)
Nieduży dom, taki jak ten

a przy tym coraz

MŁODY ROMEO (z

niszczą się tak jak statki,_
HOMEO Można przepłynąć obok
MŁODY ROMEO (śmieje się) J
ROMEO Ptaki, które co dzień
dużo kwiatów - palmy,
MŁODY ROMEO (z uśmiechem)
starcza mi i nie mam ochoty
ROMEO Jaki ty jednak jesteś
cyduje s i ę) A gdybym ci
Przekreślone? Że staniesz
MŁODY ROMEO (uśmiecha się)
ROMEo Gdybym ci powiedział,
mam moc nadania kształtu ...
GŁOS JULII Romeo!
MŁODY ROMEO Słyszysz? Wołaj
ROMEO Stój! To :nie ciebie!
dzi Julia)

JULIA Romeo, och, Romeo ...
ROMEO Ona też nie chce
JULIA Nie. Jestem przera.żona.
sposób.
ROMEO · (z pewną dumą) A mnie
jest pomyśleć, że człowiek
.TULIA Jak możesz mówić o
ROMEO Ostatecznie cóż oni
szym życiu już nic się nie
.TULIA Nie wiem. Myśmy ich sa
leżnić, to znaczy że tam, w
właściwą drogę. To znaczy,
niego uważnie) Ty jednak w
ROMEO (poważnieje) Tak. Może
tkwi. (po pauzie) Tak samo
l'óże, które ci przyniósł?
JULIA Zaniosłam je do pokoiku
ROMEO Do twojego ulUJbionego
To tak, jak spotkanie we
JULIA (Pochyla głowę,
i sprowadzę ich tutaj
(Romeo stoi niezdecydowan"

PARYS Julia prosiŁa, żebym ltu
ROMEO (ze smutnym uśmiechem
przyjacielu? Wtedy milczałeś.
(patrzą na siebie, wchodzi
ROMEO (pokazuje ją Parysowi)
tpienvszy.
MŁODA JULIA Mnie? Bardzo mi
pominam. (patrzy na Parysa,
runku)

PARYS (cofa się) Nie, Julio, nie...

(wchodzi Julia, Młody Parys
tnstunktownie skupiają się

.TULIA Dlaczego tak stajecie
Dlaczego tak na nas pa
na fotelu i ukrywa twarz w
·oJalog- 2
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sposób, żeby się 'wl)il.który 1tam już tkwi od _czte::
sympatyczny, ale o ~~gacJ,l
nie powinienem _móWlc c1 tv.
Ale widzisz, takie mam uspoumiem być oficjalny. Może cię
wielką .przyjemność!

.
sympatyczny. Przyporomasz
pływałem, "Lenorę" ...
lbył! Przestrzarzałe urząd~enia,
J:'Obiła się bezoodna jak dz<1eoko.

poznałem

innych.

wi·dzisz - pierwszy statek to
to objawienie i nie widzi
Ale swoją drogą, jak sobi-;!

że
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MŁODY ROMEO Na pewno. Zresztą i tak nie ma się nad czym zastanawiać.
Morza nie warto zdradzać. a.vrści się wtedy okrutniej rriż kobieta!
HOMEO Tak ... (próbuje inaczej) Słuchad, spróbuj wyobrazić sobie życie z Julią.
NiedU!ży dom, taki jak ten - i ona. Równie kochana jak pierwszego dnia,

a przy tym corafl

bliższa,

barl.iziej zna,n.a, swoja ...

MŁODY ROMEO (z powqtpiewaniem) Myślisz, że zatrzymałbyś lata? Kobiety
niszczą się tak jak statki,_
Można przepłynąć obol{

ROMEO

czasu.
ROMEO (śmieje się) Jeżeli się zna nawigację.
ROMEO Ptaki, które co dzień o ltej samej porze przylatują na parapet, kwiaty,
dużo kwiatów - palmy, glicynie, hiacynty, begonie...
11/.IŁODY ROMEO (z uśmiechem) W mojej kajucie hoduję mały ·f igowiec. Wystarcza mi i nie mam ochoty na zakładanie oranżerii.
ROMEO Jaki ty jednak jesteś po2'lbawiony romantyzmu! Nie mogę pojąć. (decyduje się) A gdybym ci powiedział, że wszysifko, co 'tu mówiłeś, zostanie
przekreślone? Że staniesz się innym człowiekiem'!
MŁODY ROMEO (uśmiecha się) Proroctwo?
ROMEO Gdybym ci powiedział, że ty właściwie nie istniejesz, że ja, tylko ja
mam moc nadania kształtu ...
GŁOS .TULU Romeo!
MŁODY ROMEO Słyszysz? Wołają mnie! Idę ... (wybiega)
ROMEO Stój! To nie ciebie! Poczek.aj ... (macha rękq, z drugiej strony wchoMŁODY

dzi Julia)

No i co?
zarazem ootatnim.
mi się nie podoba. Tak po

na nic, w którzeczy.
, .
w ta!k:ie rzeczy? A własrue
się o JPlywaniu i. 'ZU·
na balu poznałeś młodą dz1ewmoże

jej 'krewnym?
. ,
to nazwać pok.rew1enstwem.
i [podczas pierwszego walca,
sprawę ...
Tak... było coś takięgo. Pomyślamarynarza. Na długie
[przecierilbym nie rzucil.

miesiące

poinformowany,
śmiechu

na

JULIA Romeo, och, Romeo... (podchodzi, obejmuje go z trwogą,)
ROMEO Ona też nie chce ciebie słuchać?
JULIA Ni e. Jestem przera.żon.a. Nie mogę uwierzyć, że >kiedyś myślałam w ten
.~posób.

ROMEO ' (z pewno. dumq) A mnie się 1en smarkacz nawet podoba. Przyjemni6!
jest pomyśleć, że człowiek miał taii de zasady!
.TULIA Jak mo!Żesz mówić o ltym tak lekko!
ROMEO Ostatecznie cóż oni mogą nam zrobić? Jakkolwiek postąpią, w naszym życiu już nic się nie zmieni.
.TULIA Nie wiem. Myśmy ich sami stworzyli. Jeżeli pozwolimy im się uniezależnić, to znaczy że tam, w głębi, nie jesteśmy pewni, czy wybraliśm~
właściwą drogę. To rz.naczy, że mogło być i!Il.ne rozwiązanie. (patrzy nc
niego uważnie) Ty jednak wciąż tęsknisz za morzem, Romeo.
ROMEo (poważniede) Tak. Może nie zdawałem sobie sprawy, ale to we mnie
tkwi. (po pauzie) Tak samo jak w tobie uczucie do Parysa. Gdzie są tG
róże, które ci przyniósł?
:JULIA Zaniosłam je do pokoiku lila górę.
ROMEO Do twojego ulUJbionego pokoju... Będziesz na nie ,patrzeć za!Sypiając.
To talk, jak spotkanie we dwoje beze mnie ...
JULIA (PochyLa głowę, potem z nagłq decyzją,) Słuchaj, zawołam Parysa
i sprowadzę ich tutaj wszystkich. Musimy rt;ę sprawę zakończyć. (wychodzi)
(Romeo stoi niezdecydowany, zbLiża się do pianina, po chwiLi wchod.zi Parys)
PARYS Julia prosiła, żebym rt;u przyszedł.
ROMEO (ze smutnym uśmiechem kładzie mu rękę na ramieniu) No i cóż., st.ary
przyjacielu? Wtedy milczałeś. Może teraz masz mi coś do powiedzenia?
(patrzą, na siebie, wchodzi młoda JuLia)

ROMEO (pokazuje jq Parysowi) Spójrz! Taką właśnie zobaczyłem ją po raz
opierv,r.szy.
MŁODA JULIA Mnie? Bardzo mi przykro, ale ja .sobie w ogóle pana nie przypominam. (patrzy na Parysa, uśmiecha się i zaczyna woLno iść w jeoo k-ierunku)

PARYS (cofa
Julię, że

ona ciebie

~ocha ...

niedołęgą. A świństwo i tak

się)

Nie, Julio, nie...

(wchodzi JuLia, Mlody Parys i Mlody Romeo. Chwila miLczenia. Młodzi
instynktownie skupiają się razem w jednym k-ońcu pokoju)
.TULIA Dlaczego tak stajecie naprzeciw nas jak wrogowie?! Chodźcie b liże i!
Dlaczego tak na nas patrzycie? Romeo, Parysie - powiedzcie im - (siada.
na foteLu i ukrywa twarz w dłoniach}
·oialog - 2
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MŁODY PARYS (wolno) Więe to wy?
PARYS (smutnie) Tak. To my.
1\-iŁODY PARYS (gwałtownie) Co wyście z nas zrobili? Co
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JULIA Ach, prawda ...

wyście

zrobili"/

pauza)
PARYS (cicho) Wydawało się nam, że jesteśmy szczęśliwi, Parysie ...
(długa

AKT III
Wszyscy sześcioro siedzą przy stole w saloniku i grają w karty. Prócz foteli dostawione jeszcze trzy krzesła i w pokoju jest dosyć ciasno. OgiefA
pali się w ·kominku i rzuca czerwonawe ,światło na wszystkie twarze. Na·
strój jest pozornie przyjazny, ale czuć w nim odrobinę sztuczności. Zwtaszcza starzy sprawiają wrażenie, jakby ciągle mieli się przed czymś na baczności. W chwiti, gdy kurtyna się podnosi, Romeo kończy rozdawać karty.

JUDIA Uważaj, Romeo! Znowu odikTyleś asa trefl.
ROMEO, Bardzo was przepraszam. Czy mam .rozdać jeszcze raz? Myślę, że skoro
i tak nie gramy o pieniądze ...
MŁODY PARYS Oczywiście, może tak zostać. (przez chwilę w milczeniu dobierają i odrzucają karty)
JUI.1IA Julio, teraz ty dobierasz.

MŁODA JULIA A rzeczywiście. Zachciało mi się trochę spać. Wlaśdwie nie
lubię gl"ać w karty, to zajęeie dla emerytów. (Młody Parys trąca ją
Łokciem) O, przepraszam. Naprawdę nie chciałam was urazić.
PARYS (ze smutnym uśmiechem) ([)oskonale dę rozumiem. Ale, widzisz, tyle
innych (przyjemności jest już dla nas niedostępnych. (chwiLa kłopotliwego

milczenia)
MŁODY

PARYS Ja mam sekweru; i trzy damy. (wyklada)
JULIA Ja też mam 50 punktów.
MŁODY ROMEO (triumfalnie) Ja mam .remi! (wykłada wszystkie karty) Widzisz, znoWIU cię złapałem w pełną rękę!
ROMEO (zły, rzuca karty) Nie lubię grać w remi!
JULIA Ja lteż wolę preferansa, ale chodziło o Jto, żebyśmy grali wszyscy.
(pauza)
MŁODY

ROMEO Czy w tym domu w ogóle nie ma papierosów?
ROMEO Na kominku leży moja papierośnica. Powinny być jeszcze dwa. Coraz
mniej pail.ę, bo mi to szkodzi na gardło. Juli, dorzuć drzewa do kominka!
(Julia chce się podnieść, ale zamiast niej wstaje Młoda Julia i klęka kolo
kominka)
MŁODY PARYS Tak, teraz już wszystko się pomięszalo ... (Romeo kładzie rękPc
na głowie Młodej Julii i gładzi ją po włosach)

JULIA 'R omeo!
ROMEO Co? Ah, tak... (cofa rękę) chociaż właściwie to obojętne.
Jl._TLIA Jestem innego zdania.
MŁODY PARYS To wszystko jest bardzo śmieszne! (parska śmiechem, nikt mu
nie wtóruje, śmiech powoli ginie) Czy mam jeszcze rozdać karty?
PARYS Powinniśmy skończyć partię.
B.OMEO Dawno już nie było tak gwarno w •tym domu. Wlaśdwie moglibyście
z nami zostać.
JULIA Romeo!
ROMEO Cóż chcesz, człowiek tak dawno nie widział młodych twarzy. (bierze
ją za rękę) Przepraszam cię... (patrzy na Młodą Julię) Spójrz, jaka ona
Jest śliczna!
JULIA Romeo, naprawdę zachowujesz się dość dziwnie.
MŁODA JULIA Niech mu pani tego nie bierze za złe. Ludzie powinni zachowywać się swobodnie. Fani jest jak na mój gust troszeczikę za ~>ztywna.
JULIA Bądź laskawa nie robić mi uwag! Człowiek musi się trzymać w ryzach.
Zwłaszcza przy twoim usposobieniu. !Pamiętasz, jak niepoważnie zachowywałaś się na własnym ślubie? Wszyscy byli trochę zgorszeni.
MŁODA JULIA Nie, tego nie mogę !pamiętać.

.MŁODY PARYS (śmieje
sytua<eja! (milczenie)

FARYS I tak jest te.raz lepiej
powani, prawie baliśmy się
JULIA Tak... Wspomnienie
i właśnie tego nie chda!am
MŁODY ROMEO Kto wie,
ROMEO Przyzwyczailem się do
jesteście z nami.
MŁODA JULIA (wstaje) Wobec
ROMEO i PARYS (razem)
MŁODA JULIA Zawsze,
!POra odejścia. Zre~
rola się skończyła.
partię, ale zrobimy
się w przedpokoju.
ROMEO Oh, nie nie, j•
.JUI..I!A (nieszcz€'Tze) Możebvści ..
PARYS (błagalnie) Mamy
.TULIA (patrzy na niego uwno..,;.>
Może meczywiśoie lepiej
MŁODA JULIA A wje pani
.lULIA (oburzona) Ja?!
MŁODA JULIA Tak, pani.
wada. Ale myślałam, że
JULIA Muszę ci powiedzieć, że
MŁODA JUiLIA Dlaczego? Dla
;z·obili dawniej to samo,
:fULIA W stosunkach
kać robienia sobie
MŁODA JULIA Swiat młoo .. ~'
ale nie będziemy się J
czujemy, że nadchodzi
t"R.omeo podchodzi do

JULIA (gwałtownie) J?czestań

rozstrzygnęliśmy najważni~;szt

MŁODA JULIA No więc. co?
JULIA Przerwaliśmy tamtą rozm
wrogości

i

niechęci.

Nie

decyzji.
MŁODA JULIA Myśmy ją
JULIA (gorączkowo) Nie ro

znaleźliśmy rozwiązanie?

MŁODA JULIA Nie musiało
.TTJLIA Romeo, Parysie,
paltrzyłaś na nas własnymi
MŁODA JULIA (podchodzi do niej

na mówić namiętnie) A więc
prawlia. I wiesz, co oobaozvłal

się ze wzrokiem Parysa !
wiem, nie .kłamiesz, ale
koju i nie chcesz otworzyć
wiatr, który poprzewraca
niego nie postawiłaś na
Dlaczego nie chciałaś mi ich
że twoje oczy straciły kolor Od
płaczesz wieczorami w swoim
dlaczego płaczesz. Boisz się
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JULIA Ach, prawda ...
PARYS (śmieje się trochę sztucznie) Doprawdy, wyjątkowo idiotyczna
sytua•c ja! (miLczenie)
FARYS I tak jest te;raz lepiej niż na samym początku. Byliśmy wszyscy skrę
powani, prawie baliśmy się siebie, a teraz zaczynamy powoli się zżywać.
JULIA Tak... Wspomnienie weszło między nas. Przeczuwałam to od początku
i właśnie tego nie chciałam.
lVIł.<)DY ROMEO Kto wie, może tak jest właśnie lejpiej.
ROMEO Przyzwyczaiłem się do waszych twarzy ... już mnie wcale nie dziwi, że
jesteście z nami.
MŁODA JULIA (wstaje) Wobec tego możemy już odejść.
ROMEO i PARYS (razem) Dlaczego?!
MŁODA JULIA Zawsze, kiedy zaczyna mi się chcieć spać, wiem, że Zlbli!Ża się
!POra odejścia. Zreszrt:ą pr.zywykliście już do naszej obecności, więc nasza
rola się skończyła. Zbieragmy się , Parysie. Wiem, że chciaŁbyś skończyć
partię, ale zrobimy to innym razem. Romeo, przynieś mi płaszoz, jest zdaje
się w przedpokoju. (młodzi wstają)
ROMEO Oh, :nie nie, jeszcze chwilę!
.TUIJIA (nieszczerrze) Możebyście się chociaż napili herbaty?
PARYS (błagalnie) Mamy jeszcze przed sobą taki długi wieczór. Zostańcie!
.TULIA (patrzy na niego uważnie) Właściwie Parysie, nie powinniśmy nalegać.
Może :reeczywiście lepiej będzie, jak pójdą.
MŁODA JULIA A wje pani oo? Fani jest zazdrosna.
,lULIA (oburzona) Ja?!
l\1ŁODA JULIA Tak, pani. e:nam dobrze to uczucie, podobno moja największa
wada. Ale myślałam, że mnie przejdzie 1z wiekiem. Okazuje się, że nie.
JULIA Muszę ci powiedzieć, że zachowujesz się nieg;rzecznie i arogancko\
MŁODA JUILIA Dlaczego? Dlatego, że nazywam rzeczy po imieniu'? Wykw
.robili dawniej to 5amo, tylko odzwyczailiście się.
,JULIA W stosunkach mi~zy ludźmi powinna być jakaś łagodność. Trzeba urukać robienia sobie przyikrości.
MŁODA -!1JLIA ~wiat J?łody~~. ma ostr:e ko;ntury. Przez to jest szczerszy. No,
ale. me ~ędZlemy s1~ ~ł?cic. Par~s1e, R.omeo podajcie mi ręce! Wszyscy
c7~UJemy, ze nadc~10dz1 ·1uz :zas pozegnama. (mlodzi stają obok niej)
IRomeo podchodzt do forteptanu i zaczyna grać melodię waka)
JULIA (gwałtownie) P.rzestań, Romeo! Nie! Jes?.:cze nie ! Zatrzymajcie się. Nie
roZ5trzygnęliśmy najważniejszej .;;prawy. No więc?
MŁODA JULIA No więc, co?
JULIA Przerwaliśmy tamtą rozmowę. Nie chciałam prowadzić jej w atmosft!l'2.\l
w.rogo.~ci i niechęci. Nie chciałam narzucać wam siłą jedynej możliwej
decyzJI.
MŁODA JULIA Myśmy ją powzięli już dawno. Chodź, Parysie!
JU!JIA (gorączkow o) Nie rozumiesz, że to myśmy was przywołali? 1 że my ju~
:MŁODY

Co

wyście

zrobili'/

grają w karty. Prócz fajest dosyć ciasno. Ogief1
na wszystkie twarze. Na·
sztuczności. Zwtuszsię przed czymś na baczkończy rozdawać karty.

chwilę

w

miLczeniu do-

trochę ~ć. Właściwie
. (Młody Parys trąca
was urazić.

nie
jo,

Ale, widzisz, tyle
(chwiLa

kłopotliwego

karty) Wi-

grali wszyscy.

. (Romeo

~ie

kładzie rękę

obojętne.

Jto

~ ! (parska śmiechem, nikt mu

szcze

rozdać

domu.

bal

'loda,

karty?

Właściwie moglibyście

młodych twarzy. (bierze
Julię) Spój-rz, jaka ona

tiwnie.
:.a złe. Ludzie powinni zachogust troszeczkę za .~ztywna.
k musi się trzymać w ryzach.
sz, jak niepoważnie zachowytrochę zgorszeni.

znaleźliśmy rozwiązanie?

MŁODA JULIA Nie musiało być słuszne, skoro nie potraficie nas przekonać.
.TTJLIA Romeo, Parysie, pomóżcie mi jej wytłumacr~rć, byłaś tutaj przecie?;.
pa,trzyłaś

na nas

własnymi

oczami!

MŁODA JULIA (podchodzi do niej blisko, tak że stajo, twarzą w twarz i zac;,;·yna mówić na:miętnie) A więc dob;rze! Jak chcesz! Patrzyłam na was, to
p~awr.la. I w1esz, co ~obaczyłam? Że bledniesz, kiedy twój
s1.ę ze -vv:zrok1em. Parysa! Po tylu latach! śmieszne, pnwda?

wzrok spotyka
Kochasz Romea,
Wl~m.. n:e kłam1esz, ale zamknęłaś się w tej miłości jak w dusznym poiko.Ju 1 me, chcesz otworzyć okna! Boisz się otworzyć, boisz ~;ię, że WPadnis
V.:J..atr, ktory poprzewraca sprzęty i zerwie firanki! Dlaczego kwiatów od
mego nie ~ostaw.iłaś na. k.ominku, tylko zaniosłaś je do swego pokoju? Co?
~lacze~o me chc1a~ś rm 1ch dać? Nawet o mnie byłaś zazdrosna! Mówis.l!,
ze twoJe oc.zy strac1ły kolor od słońca? Nie, nie tylko od słońca - od łez. Bo
placzesz Wieczorami V:' s-vv:oim pokoju. I nie chcesz się przyznać przed sobą,
dlaczego płaczesz. BoiSz s1ę teraz, że zostawię cię z tym wspomnieniem jak
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z rozdartą skórą! Walczysz o pozory twojej wielkiej miłości! Och, czuję
jak się boisz! Dlatego chciałaś mnie stąd jak najprędzej usunąć! Dlatego
mnie me lubisz. Tak, wiem, że mnie nie lubisz. Nie możesz mi darowa~
zmiany, która zaszła w tobie. Nie możesz mi darować, że chcę iść za glu~
sem uczciwości i uczucia, a ty - tyś ~oszła za melodią walca! To wszystko.
Teraz kolej na was.
MŁODY .R 9MEO (podchodzi do Romea i z zaktopotaniem kladzie mu rękę na
ram~en~u) No cóż, staruszku, rz:u~ełnie zapomnialeś o sprawach nawigacji.
Wydaje mi się, :ile człowiek nigdy nie powinien zdradzać tego, co kochał
w młodości, bo to się mści. Obserwowałem cię, chociaż pozornie wyglądam
na lekkoducha" który nad niczym się nie zastanawia. Spostrzegłem parę
razy, ja k zamyśliłeś się. Znam takie zadumy. Widziałem już smukłe palmy
kokosowe, cedry i grube pnie ;baobabów. Zobaczę jeszcze olbrzymie araukarie i ~chnące drzewa sandałowe! A ty mi pokazujesz was ze d oniczkowe
kwiaty ... Może robię ci przykrość, ale cóż na to można poradzić. Aha,
i jeszcze jedno. ~ślałeś, że Parys jest twoim przyjacielem. Parys by!
twoim prz.Yjacielem i rprzestał nim być już. dawno. 'I'yś sam uciekł od niego,
tak jak ucieka dłużnik od wierzyciela, choćby ten nawet nie żądał zwrottl
pieniędzy. Coraz ciężej ci znosić te długie wieczory z ~referansem, rozmowy, skromne kwialty przynoszone Julii. Ja wiem ... No, rtDzymaj się! Pozdrowię od ciebie "Lenorę". Stoi te.re.z w dQku i urządziLi n.a niej wystawę. Na
morze nie wylpływa •już dawno ...
MŁODY PARYS (podchoazi do Parysa) A co ja mam ci powiedzieć"/
PARYS Lepiej nic nie mów.
MŁODY PARYS Mi.ałem rację, że było w tym rtlrochę rpychy, prawda?
PARYS Może ...
MŁODY PARYS Us1łowaleś mi wmówić, że jesteś szczęśliwy. A może sam
siebie chciałeś przekonać?
PARYS Siebie czy ciebie, to przecież wszystko jedno.
MŁODY PARYS Jesteś stary, a myślę w tej chwili o t obie 1trochę jJk o dziecku.
To śm ieszne, prawda? Gdybym mógł ci jakoś ~omóc, zastanów się.
PARYS Już za późno. Parysie. Wszystko zostanie tak jak jest.
MŁODY PARYS Piszesz swoją powieść do końca, tak? Wymyśliliście sobie wasze szczęście i trzymacle się go kurczowo resztką sił. Mój Boże, jaki ty
j es teś do mnie niepodobny. A mimo to jaki bliski... Zrozumiałem to wtedy,
kiedy zacząłeś się śmiać razem ze mną. I teraz muszę cię zostawić samego.
PARYS (cicho) Nie zostawiaj mnie, !Parysie.
lVILODY PARYS Muszę iść razem z nimi. Jesteśmy ze sobą związani. Wldzl.sz,
już przygotowują się do odejścia.
PARYS (jeszcze ciszej) Nie zostawiaj mnie.
MŁODY PARYS Patrz, światło już si~ zmienia. Musimy się ~ożegnac . .C:z.ekajcic na mnie - idę!
(meLodia, Mlody Parys, Julia i Romeo biorą się za ręce, W ostatniej chwili
Mlody Parys zatrzymuje się na chwilę, robi gest, jakby chcial wrócić, czy
coś powiedzieć, potem wszyscy rtroje wychodzą. Na sc.~nie robi się prawie zupelnie ciemno. Kiedy trochę się rozjaśnia, Julia i Romeo siedzą
w swoich fotelach. Fotel Parysa j.~st odwrócony tylem do widowni i pogrążony w zupełnym mroku. Dluga pauza, podczas której muzyka się wycisza)

JULIA To prawda, że w tej melodii było pożegnanie, Romeo.
ROMEO Co, Julio?
JULIA Czy będziemy jeszcze grali w preferansa?
ROMEO Nie wiem. Jak chcesz.
JULIA Pójdę do kuchni i zaparzę gorącej herbaty.
ROMEO A co? Boisz się zostać rz; nami teraz?
JULIA (nerwowo) Nie, nie, po .prostu zrobiło mi się chłodno. (wychodzi)
.F.OMEO (po dlugej pauzie) No tak ... Julia miała rację. Uprzedzała, że wspomnienie może nam z.robić niespodziankę. Nie wiedzieliśmy, że tak niebez~
piecznie jest poruszyć stertę zetlalego popiołu, prawda przyjacielu? (Parys

nie odpowiada) Hm, wlaś
jacielem. Zrozumiałem to
dzieliśmy ci z Julią, że
odezwałeś? Siedziałeś bez
wtedy !twoje palce. Sz
ust, ale nie, twarz była
działem, że można ~oczuó

stowalem cię ,p apierosem
oczy, żeby nie widzieć
dziłem cię, Parysie. Ale
jest nieraz świadomość, ż
(Parys milczy) Nie odpo
bardziej gorączkowo chod.
odezwać! Powinieneś się

Dlaczego tylko na nas z
Zakochałem się w Julii, to
wiekiem jak ty! A może u
kim prawem milczałeś?! (.
preferansa? Och, jakbym
ne od tylu lat! Mów. słys
No tak - powinienem się ~
jej roli, co? A ja mam rtel
;;z~ do mówienia!!! (podbie
zmienia, pochyla się nad Pa

:Soże.

Parysie ...

(wchodzi Julia, na tacy ma

JULIA Herb!llta jest bardzo m
tern może skończymy parti
ROMEO Usiłujesz się jednak dol
.TULIA Bronić? Przed czym?
ROMEO Jesteś z nas ,n1jbardzi1
JULIA Ale, mówisz o tym wsp
trzebnych refleksji. Ale my
Danowało nad nami.
ROMEO Tak sądzisz? (dluga p~
.JULIA Ja ciebie? To brzmi troc~
ROMEO Zapomnijmy w tej chw1
.JULIA Po co zadajesz takie py~
ROMEO To bardzo ważne. Powi
JULIA Proszę cię, Romeo, nie ~
ROMEo On, on nie słyszy. On '
JULIA Zasnął?
ROMEO Tak. Przyszedł do nas
przedniej nocy.
JULIA Poczekaj, poprawię mu pl
ROMEO (gwałtownie) Nie, nie!
JULIA (zdziwiona) Jak chcesz. (si
obudzimy, dojdziemy do wni
ROMEO Może .
.JULIA Mo?e będziemy żyć tak, j
ROMEO Może. Wierzysz w to?
JULIA Chcę wierzyć. Popatrz,
hOMEO Tak. We troje.
-ftiLIA Nie pijesz herbaty?
ROMEo Julio, chcę ci coś powi
nam dobr.ze razem, prawda?
z nas tęsknił, 1to było nam do
JULIA Co ci jest, Romeo? Mó
ROMEO iNie, widzisz, idź teraz
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wielkiej miloŚ<:i! Och, czuję
k najprędzej usunąć! Dlatego
Nie możesz mi darowa~

darować, że chcę iść za glumelodią walca! To wszystko.

kladzie mu

rękę

na

o sprawach nawigacji.
tego, co kochał
pozornie wyglądam
Spostrzegłem par~
już smukle palmy

olbrzymie araukaesz wasze doniczkowe
to można poradzić. Aha,
przyjacielem. Parys 'b Y ł
'l'yś sam uciekł od niego,
nawet nie żądał zwrom
z iPreferansem, razmortrzymaj się! Pozdrourządzihl na niej wystawę. Na
ci

powiedzieć'/

pychY, prawda?
ISZczęślhvy.

A

może

sam

edno.
.
0 tobie 1trochę jak o dziecku.
iPOmóc, ;.;astanów się.
tak jak jest.
tak? Wymyśliliście sobie wasił. Mój Boże, jaki ty
Zrozumiałem to <Wtedy,
muszę cię zostawić samegll.
sobą związani.

Wld:d.sz,

się pożegnać . .CJ..ekaj-

za ręce. w ostatniej .chwili
jakby chcial wroctć, czy
Na sc.~nie robi się .praJutia i Romeo stedzą
tylem do w i downi. i podczas której muzyka stę wy-

się chłodno. (wychodzi)
rację. Uprzedzała, że w~om

wiedzieliśmy, że tak ruebezprawda przyjacielu? (Parys
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nie odpowiada) Hm, właściwie on mial słuszność. Ty nie jesteś moim przyZrozumiałem to już dawno. Pamiętasz, tego dnia, kiedy powiedzieliśmy ci z Julią, że zamierzamy się pobrać to ty się w ogóle nie
odezwałeś? Siedziałeś 1
b ez słowa i bębniłeś palcami w stół. Znienawidziłem
wtedy rtwoje palce. Szukalem gniewu ;w twoich oczach, ja!kiegoś grymasu
ust, ale nie, twarz była ta!ka sama, jak przedtem. Tylko ta ręka! Nie wie ..
działem, że można IPOCZUĆ jlliechęć do ludzkiej ręki. Potem He razy czę
stowalem cię papierosem czy podawalem filiżankę herlbaty, zamykałem
oczy, żeby nie widzieć twoich dłoni. G1UJpie uczucie, co? (pauza) Skrzywdziłem cię, Parysie. Ale iPOCiesz się, od poczucia doznanej •krzywdy c ięższa
jest nieraz świadomość, że się krzywdę komuś wyrządziło. Wierzysz mi?
(Parys milczy) Nie odpowiadasz... Jesteś zawzięty. (zaczyna mówić coraz
bardziej gorączkowo chodząc po pokoju) A przecież mogłeś się wtedy
odezwać! Powinieneś się był odezwać! To najlatwiej usunąć się i czekać.
Dlaczego tylko na nas zwaliłeś ciężar decy:~~ji? Tak było wygodniej, co?
Zakochalem się w Julii, to !Przecież nie IZJbrodnia, jestem takim samym czło

jacielem.

wiekiem jak ty! A może uważasz, że nie? Ze jesteś lepszy, wyższy, a my. Jakim prawem milczałeś?! (Parys miLczy) Pewnie mi zaproponujesz partię
preferansa? Och, jakbym Qhcial wyduiSić z debie te słowa nie wypowiedziane od tylu lat! Mów. słyszysz!!! (milczenie - Romeo wybucha śmiechem)
No tak - powinienem się był tego spodziewać. !Nie chcesz wypaść ze swojej roli, co? A ja mam rtego dosyć, "rozumiesz? Ja - ja ciebie dzisiaj zmu~;zę do mówienia!!! (podbiega do niego, szarpie go za ramię, twarz mu się
zmienia, pochyla się nad .Parysem przerażony) Parysie, co ci jest? Co ci jest'!
:Soże, Parysie ...
(wchodzi Julia, na tacy ma trzy

filiżanki

herbaty)

JULIA Herbalta jest bardzo mocna i gorąca. Powinna nam dobrze zrobić. Potem może skończymy partię.
ROMEO Usilujesz się jednak do końca bronić .
•TULIA Bronić? Przed czym?
ROMEO Jesteś z nas ,najbardziej ikonsekwentna.
JULIA Ale, mówisz o tym wspomnieniu? To !Prawda, że obudziło dużo niepotrzebnych refleksji. Ale my będz.iemy żyć dalej i nie pozwolimy, żeby zavanowalo nad nami.
ROMEO Tak sądzisz? (dluga pauza) Julio, powiedz, nie opuścisz mnie?
JULIA Ja ciebie? To brzmi trochę śmiesznie. W naszym wieku ..,
ROMEO Zapomnijmy w tej chwili o latach. Nie opuścisz mnie?
.JULIA Po co zadajesz takie pytania.
ROMEO To bardzo ważne. Powiedz!
JULIA Proszę cię, Romeo, nie teraz. (pokazuje na Parysa)
ROMEO On, on nie słyszy. On śpi.
JULIA Zasnął?
ROMEO Tak. Przyszedł do nas bardzo zmęczony. Mówił, że źle się czuł poprzedniej nocy.
JULIA Poczekaj, poprawię mu poduszkę.
ROMEO (gwałtownie) Nie, nie!
JULIA (zdziwiona) Jak chcesz. (siada w fotelu, po pauzie) Może jutro, kiedy się
obudzimy, dojdziemy do wniosku, że to wszystko było nieważne ...
ROMEO Może .
.JULIA Mo~e będziemy żyć tak, jakby nikt się u nas nie zjawił?
ROMEO Może. Wierzysz w to?
JULIA Chcę wierzyć. Popatrz, siedzimy znów we troje tak jak zawsze.
HOMEO Tak. We troje.
.TULIA Nie pijesz her·b aty?
ROMEO Julio, chcę ci coś powiedzieć ... Nawet jeżeli to była pomyłka, to ·było
nam dobrze razem, prawda? Dom, spokój, kwiaty ... Nawet jeżeli każdy
z nas tęsknił, 1to było nam dobrze? I poza sobą nie mamy już nikogo.
JULIA Co d jest, Romeo? Mówisz tak jakby któreś z nas miało umrzeć?
ROMEO iNie, widzisz, idź teraz na górę!
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JULIA Dlaczego?
ROMEO Proszę cię, ir.iź 111a górę! Jest już późno. Ja też tam przyjdę za chwilę.
JULIA (wstaje zaniepokojona) Romeo, ty coś ukrywasz .przede mną. Czy coś
ci się stało? Czujesz się źle?
.ROMEO 00h. nie, Skądże!
.JULIA A może. (podchodzi do Parysa, Romeo zagradza jej drogę)
ROMEO Idź na górę!
JULIA Dlaoczego ch0esz się mnie tpozbyć?! Czy to P a·rys? (patrzy na n i ego przerażona) Puść mnie!!!
ROMEO Pros.zę dę .i:dź!
JULIA (odpycha go) Puść mnie, słyszysz!! Puść!!! (podbiega do Parysa, dotyka

Henr» de Montherl

PORT-ROYAL
Przeło~ł Jan Kott

ręką

jego twarzy, na chwilę nieruchomieje, potem usuwa się na katana
przed jotetem Parysa) O Boże, Boże ...
ROMEO (cicho) Myślałem , że będzie lepiej, jeżeli pójdziesz 111a górę. Ja się

wszystkim zajmę. Idż lepiej , Julio.
JULIA (rozpaczLiwie) Ty?! A co ty masz tutaj do zrobienia?!! Ty stąd idź! Zostaw nas samych.
:ROMEO (cicho) Dobrze, Julio, pójdę. Myślałem, że będzie lepiej, jeżeli ...
JULIA (patrzy na Parysa) Czekaleś na mnie tyle lat! A ja się spóźniłam! Boże,
co ja zrobiłam!!! Co ja zrobiłam!!! (zaczyna plakać rozdzierająco)
ROMEO (odchodzi wolno) Julio? (czeka chwilę, nikt mu nie odpowi ada) Dobrze,
pó jdę , jeżeli chcesz ... (zatrzymuje się na chwilę) Jestem bardzo stary. Nie
wiedziałem, że jestem już taki stary. Te schody, zawsze wydawały mi się
niższe. (odwraca się i patrzy na Julię) O, a rto co? Zega r? Słys zys z, jak
szybko idzie? Mówiliśmy zawsze, że czas zatrzymał się w naszym domu,
a teraz to odrabia. Patr.z, jatk kręcą się wskazówki! Wiru j ą coraz pr ęd zej ...
Julio? (czeka długo, potem bezradnie) Chciałem ttylko powiedzieć ci dobranoc ... (podchodzi do półki, bierze swój egzemplarz Szekspira, zastanawia
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kiego Arnauld", zastępczvn
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się chwilę i bierze także drugi egzemplarz, czeka jeszcz e chwilę, odpowiada
mu tylko cichy płacz Julii, potem w olno zaczy n a wcho dzi ć po schodach.
Swiatlo powoli się ściemnia)
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